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Din scrierile
vechi ai unor
cărturari ai
neamului
românesc

Se spune cum că Nicolae Iorga (1871-1940), după ce
a ajuns mare învăţat şi academician, la un moment dat a avut
neinspirata ideie de a împărţii istoria neamului său în patru
perioade distincte. Însă toate referitoare numai la ţinuturile
Munteniei şi Moldovei. Şi anume:1.- Cea de neatârnare, care
ajunge până în anul 1500; 2.- Cea de aservire faţă de turci
(1550-1720); 3.- Cea fanariotă (1720-1850); 4.- Cea
modernă (de atunci şi de acum), în care cine ştie cât şi cum
va mai dăinuii România. Pentru că aceşti oameni „moderni”
ai vremurilor noastre sunt mult mai altfel decât erau cei din
timpurile trecute. Puţin mai răi şi mai arţăgoşi; mai grăbiţi şi
mai superficiali; mai fuduli şi mai mândri; mai deştepţi şi mai
proşti; mai nestatornici şi mai imprevizibili…Asemănători, în
cele rele, temutelor triburi năvălitoare: avarii, barbarii şi tătarii!
Şi o omisiune greu de explicat: în acel voluminos tratat de istorie, enciclopedul-cărturar nu aminteşte nimic nici de Ardeal,
în întregul său, nici de Maramureş şi nici de Banat. Ca şi când
n-ar fi existat aceste trei mari ţinuturi istorice româneşti. Se
prea poate că aşa erau obişnuiţi şi aşa să fi rămas, până în
zilele noastre, dâmboviţenii, ilfovenii şi regăţenii. Adică, să
facă uitate ţinuturile româneşti cu cea mai complicată,
tumultuoasă şi pilduitoare istorie a neamului românesc!
Când nici prin gând nu-i trecuse să îşi zică Dinicu
Golescu (1777-1830), marele logofăt valah, pe numele său
real de Constantin Radovici din Goleştii Argeşului, călătoreşte
şi hoinăreşte cu caleaşca trasă de caii poştalioanelor, minunându-se de ceea ce vede pe unde umblă în „Ermanştad”
(Hermannstadt-Sibiu), în „Belilgrad” (Alba Iulia), în „Beci”
(Viena), în „Minchen” (Munchen). După care scrie în frumoasa şi plastica limbă românească a acelor vremuri de mult
pierdute: „Mă bucur, nădăjduind că negreşit va veni vremea
întru care patria mea (n.a. Ţara Românească-Muntenia), nu
zic în puţini ani, să se sămuiască întocmai cu oraşele cele
mari ce am văzut, ci măcar pasul cel dintâi să se facă spre
folosul obştei”.
Notă: Ce ziceţi, un astfel de scrib-maestru ar fi avut
loc în mult prea aglomerata şi pestriţa Uniune a Scriitorilor
din România, în cea de ieri, de azi, de mâine şi poimâne?!
Maria Rosetti (1819-1893) a fost prima femeie ziarist
din presa românească. Cu precizarea că era, prin tatăl său,
scoţiană de origine, iar prin mama sa, franţuzoaică. Tatăl
Mariei fiind, o vreme, consulul Angliei în România. Şi cu toate
acestea, ea participă activ, alături de soţul ei (omul politic C.
A. Rosetti, (1816-1885), la Revoluţia de la 1848 din Muntenia,
precum şi la înfăptuirea Unirii Principatelor Române din 24
Ianuarie 1859. Doar un succint pasaj, din volumul apărut în
anul 1893, cuprinzând o sinteză a scrierilor sale: „După mine,
oricare ar fi convingerile politice ale individului, cred cu
stăruinţă că cea mai mare, cea mai de căpetenie ştiinţă pentru cel care voieşte a deveni om adevărat, este a învăţa să
se guverneze pe sine”. Şi cum trăise şi scrisese în acele vremuri îndepărtate, de mare efervescenţă politică şi de
nestăvilit elan patriotic (spre exemplu: era pe timpul lui
Alexandru Ioan Cuza şi al urcării pe tron a regelui Carol I),
Maria spune că „…cu voia lui Dumnezeu, n-a mai rămas de
înfăptuit decât independenţa deplină şi creşterea ţării pe
vechile fruntarii ale lui Mihai Viteazul…Le spun mamelor copiilor că nimic pe această lume nu e mai preţios decât binele şi
fericirea ţării şi a poporului. Poporul nu poate fi fericit dacă
trăieşte înafara ţării”. Cei care i-au urmat, în ale scrisului,
acestei brave femei-gazetar (scoţiană prin origine şi mare
româncă prin căsătorie şi şedere în ţara ei de adopţie), vor
continua gândurile sale spunând că acele generaţii şi-au
văzut, cu ochii lor, îndeplinit fiecare vis: Mica Unire de la 1859;
Independenţa de stat a României, în urma războiului din
1877-1878, şi Întemeierea Regatului la 10 Mai 1881, anticipând înfăptuirea, la Alba Iulia, peste 37 de ani, a României
Mari, de la 1 Decembrie 1918.
PS: Undeva, în recenzia de prezentare a acelui volum
al scrierilor selective ale Mariei Rosetti, unul dintre gazetarii
de prestigiu, din acele timpuri pierdute, Ioan Rusu-Şirianu
(1864-1909), rudă apropiată şi consătean cu scriitorul
bănăţean Ioan Slavici (1848-1925), scrie: „...poetul cântă
luna, stelele, soarele, aurora şi Polca. Făcut-ai, domnule,
ceva în memoria eroilor României? Un ceva care să fie
înţeles de toată lumea, cum: „Astfel e Românul şi Român sunt
eu/ Sub jugul barbar nu-mi plec capul meu!/-Nu, copilul meu!!/
Este un adormit: deşteaptăţi-l!”
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Astăzi mi-am propus un moment de tihnită zăbavă prin
evadarea în lumea poveștilor care
își părăsesc paginile din cărțile
copilăriei spre a ne dovedi, ori de
câte ori este cazul, că multe dintre
ele rămân la fel de actuale prin
neverosimilul, dar și prin pilduitatea
lor. Așadar, recitesc pățania gospodarului căruia i-a cășunat din senin
pe vaca din bătătură, hotărând s-o
ducă la târg spre a face banii
trebuincioși să-și ridice noi acareturi
de care, chipurile, ar fi avut mare
trebuință. Zis și făcut, ia animalul de
funie și, cu el, la drum, cu mintea
plină se socoteli care mai de care
mai rotofee, se-ndreaptă spre
tărâmul făgăduinței ce-și profila în
zare
turlele
bisericilor
și
acoperișurile căsoaielor. Iar în timp
ce mintea-i zbârnâia de arătări
amăgitoare sub forma unor pungi
doldora de icușari, se-ntâlnește
cu-n târgoveț cam zbanghiu după
chip și după vorbă, dar și cu ochi vicleni, ce ducea de funie o capră, și
care-l întreabă despre ce și cum și,
după ce se dumirește despre ce-i
vorba și cu cine are de-a face, e
rost de învârteală, își zice, îi propune un târg: ce să te mai ostenești,
ia de-aici încornorata și-ai să-mi
mulțumești pentru ce foloase o să ai
de pe urma ei. Omul nostru, destul
de fudul cu mintea, bate palma fără
a mai sta prea mult la învoială, și
pleacă mai departe. Ce a urmat, cu
cine s-a mai întâlnit, s-a mai târguit
și cu ce foloase păguboase s-a ales,
n-am să vă mai spun, pentru că se
știu prea bine. Iar morala-i foarte
clară pentru tot natul: unde nu-i cap,
e vai de punga păgubitului!
Și-acum să revenim la oile
noastre și întortocheatele drumuri
spre ugerele pline promise de cele
pășuni europene. Că tot pe drumuri
o ținem spre a ne afla izvoarele

tămăduirii de sărăcie amăgindu-ne
cu promisiunile mai-marilor maeștri
ai combinațiilor continentale cu
chipuri de binefăcători ai națiilor
păstorite. Adică, ale celor care ne
tratează de faliți/fraieri ai jocului lor
de alba-neagră: cap, sau pajură?
Fie că babaroasele se joacă la
Bruxelles, ori pe malurile
Dâmboviței. Tărâmul Făgăduințelor.
Să rămânem, așadar, pe Tărâmul
Făgăduințelor, spre a afla ce s-a mai
scris între timp în cartea neagră a
guvernării triumfaliste. Fiindcă nu
văd cum altfel i-am putea spune. În
urmă cu un an de zile trompetele
carpatine din fanfarele săsești cântau Imnul Bucuriei având titrate pe
știmele partiturii următoarele cuvinte
stimulatoare de mari și nevisate
speranțe pentru întreg natul:
”România a obținut o sumă
impresionantă, de 79,9 miliarde de
euro pentru proiectele europene, a
declarat președintele Klaus Iohannis
la Bruxelles, unde s-a ajuns la un
acord privind pachetul de redresare
economică. Un acord extrem de important pentru România” - a mai
spus Unicul. Ce-i drept nu poate fi
altfel, deși ”epocalul succes” al locatarului de la Cotroceni pălește la
confruntarea cu alte nații comunitare
ale U.E., care-și adjudecă felii foarte
groase, de până la de cinci ori mai
mari, din tortul comunitar, de stai și
te-ntrebi ca ăla (prostu’): da’ undei chilipiru’, dom-le, că văz că s-a
topit precum cubul de gheață din ulcica cu şnaps! Euforia a durat doar
preț de trei luni de zile, pentru că la
începutul iernii trecute același prezident reformator (aflat, probabil, sub
efectul unui atac de amnezie
prelungită) ne promitea, tot pe un
ton triumfalist, un plan comunitar de
finanțare de mai puțin de 30 de miliarde de euro! Constatând, cu o
adâncă cugetare: „E nevoie de
bani”! Ceea ce mă face să-mi
amintesc, pe lângă pățania gospodarului cu vaca transformată în
gâscă, și de o veche snoavă
românească: un țigan, pornit să facă
rost de ceva de-ale gurii pentru târla
sa plină de puradei flămânzi, se
pricopsește cu o ulcică de lapte
dulce pe care, ajuns acasă, îl pune
la fiert într-un ceaun mare, laptele

De ziua lui Vasile Alecsandri

Pe 14 iunie 2021, la Biserica
„Precista” din Bacău, a avut loc
manifestarea cultural-religioasă
„Vasile Alecsandri – 203”. Locul nu
este deloc întâmplător: în acest
lăcaş de cult, la 22 iunie 1818, a fost

încreştinat cel ce avea să devină
„regele poeziei”. Nici ziua nu este
lipsită de semnificaţie: „Vasilică este
născut la 14 iunie 1818, în târgul
Bacăului”, a notat pe verso-ul
mărturiei de Mitrică tatăl viitorului
scriitor.
De altfel, Ioan Dănilă,
preşedintele Societăţii CulturalŞtiinţifice „Vasile Alecsandri” Bacău
(iniţiatoarea acţiunii), a precizat de
la bun început că dintre cei patru ani

vehiculaţi în legătură cu data naşterii
celui omagiat, singurul care deţine
document este 1818.
Aşa a şi început manifestarea: cu prezentarea numărului
25, pe 11 iunie 2021, al Revistei
„România
literară”
(fondată de Vasile Alecsandri în 1855, actualmente condusă de
Nicolae
Manolescu,
preşedintele Uniunii Scriitorilor din România), care
fixează de multă vreme
14 iunie 1818 ca data de
naştere a lui Vasile Alecsandri. Un sobor de preoţi
ai Bisericii (paroh, pr.
Mihai Tomozei) a oficiat
un parastas, după care i-am ascultat
pe Ioan Dănilă şi pe preşedintele filialei Bacău a U.S.R., Dumitru
Brăneanu, cel care a menţionat rolul
covârşitor al întregii generaţii
paşoptiste în clădirea idealului
naţional, liderul li-terar al acesteia
fiind Vasile Alecsandri. „Era pe când
în lume a apărut copilul/ Care apoi
primise, la «Precista», Botezul,/ Şi
Domnu-i hărăzise să aibă-n glas
subtilul,/ Sublim talent, prin care să-

se tot umflă și umflă, țiganul pe
lângă plită se bucură și se roagă –
sporește Doamne, sporește!, până
ce fiertura dă pe dinafară și nu mai
rămâne aproape nimica. Trist și
abătut, se-nchină spre icoana
agățată într-un ungher al bordeiului,
rostind: O, Doamne, Tu mi-ai dat, Tu
mi-ai luat, fie-ți numele lăudat!...
Acuma rămâne de văzut cu
cât ne vom pricopsi și din această
s(p)umă după ce PNRR-ul românesc va fi blagoslovit (în toamnă),
dacă va fi blagoslovit, de Înalta
Poartă de la Bruxelles, fiindcă se fac
tot mai auzite vocile care dau ca
aproape sigură ajustarea la 7 – 8
miliarde de euro. Așa că din 80,
dacă vom mai rămâne cu a 10-a
parte! Dar n-o fi să fie cu bănat,
fiindcă ne-am făcut o obișnuință din
a converti câștigul în pagubă, ori
invers, precum vaca țăranului
ageamiu și laptele țiganului înfometat.
La braț cu Fata Morgana.
Canicula prelungită a acestei veri
extrem de fierbinte, cu temperaturi
ce dau peste cap toate recordurile
ultimilor o sută de ani, îi creează
mari probleme de dezechilibre neuronice primului nostru ministru. Pe
lângă marșul triumfalist cu care-și
însoțește guvernarea, se pare că șia pierdut și acuitatea cerebrală
atunci când în discuție sunt cele
două componente ce ar trebui să-i
definească mandatul: starea
economiei și veniturile românilor.
Într-una din recentele sale declarații
politice, susține că avem cea mai
mare creștere economică din Uniunea Euopeană – 7,4 la sută. În
condiții de gestionare a pandemiei
de Covid-19. Dacă ar fi să-l credem
”pe cuvânt”, fără a ne pune niscai
întrebări despre cum și dacă s-a
ajuns la o asemenea performanță,
am rămâne cu mirarea. Dar și cu întristarea, întrucât datele Institutului
Național de Statistică sună mult mai
altfel, adică spre moderație, cu
tușeuri groase și când este vorba
despre creșterea salariului, implicit
a puterii de cumpărare, care de fapt
sunt mai mici cu aproape două procente față de aceeași perioadă a
anului trecut.
(Continuare în pag.7)

şi cânte-n versuri Crezul”, a scris (şi
a citit publicului) Mircea-Constantin
Jurebie, iar Ion Aflorei a cerut să
facem tot posibilul ca „statuia poetului din faţa Casei de Cultură
«Vasile Alecsandri» să vorbească”.
Dragomir Istrate a lăsat organizatorilor o machetă a Casei „Vasile Alecsandri” din Bacău, realizată de un
coleg al său. În încheiere, s-a intonat imnul „Hora Unirii”, cu propunerea ca orice manifestare
dedicată lui Vasile Alecsandri să
aibă acest final.
Publicul a fost reprezentat de
membri ai filialei Bacău a Uniunii
Scriitorilor din România, ai Serviciului Judeţean Bacău al Arhivelor
Naţionale, ai Complexului Muzeal
„Iulian Antonescu”, ai Despărțământului ASTRA „Vasile Alecsandri” Bacău, ai Direcției Județene
pentru Cultură, ai Universității
„Vasile Alecsandri”, de membri ai Filialei Bacău „Marius Mircu” a Uniunii
Ziariștilor Profesioniști din România,
de admiratori ai culturii române şi de
enoriaşi. O prezenţă insolită a fost
echipa de filmare a unui documentar
dedicat studentului chinez Yin
Yuguo.
Theodor-George Calcan
Foto: Petre Done
revistă de cultură
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Într-un volum intitulat Cantata
cafelei (PapiruS Media, 2021), poetul
Ioan Uleanu își propune, ambițios:
„Am să-i înalț cafelei un falnic monument”. Acest gând este transpus prin
intermediul unei suite de catrene tematice, în care macro-imaginea ce este
anunțată de titlul amintit se desface,
armonios, ca într-un joc bine orchestrat, spre a fi apoi recompusă, în final,
de un lector câștigat de modalitatea
propusă astfel. Cel puțin două aspecte
trebuie avute în vedere în acest sens.
Aparținând genului scurt,
catrenul (ca și epigrama, cu care se
suprapune deseori) vine din clasicitatea poeziei. Pentru cei mai mulți dintre poeți, ordonarea textului în strofe/
catrene a fost o regulă istorică. Motivele pot fi diverse, plecând de la
necesitatea de a păstra coerența
ideatică până la posibilitatea de a
verifica mai ușor chestiunile ce țin de
prozodie.
Dincolo de integrarea catrenelor
în poezii, ca secvență vizibilă, cultura
poetică a reținut și catrenul în sine, ca
specie distinctă, de multe ori la nivel
memorabil. De la Omar Khayyam la
Nostradamus, Lermontov, Pușkin, Ahmatova,
Eminescu,
Vlahuță,
Topîrceanu, Coșbuc această formă
singulară a făcut carieră. Alături (sau
separat) epigrama a fost/ este poate
și mai gustată; având o vechime de
peste două milenii, ea a venit către noi
din vechea Eladă și din Roma antică,
unde poetul Martial a făcut-o celebră;
în spațiul românesc, dincolo de nume
clasicizate, precum Macedonski,
Topîrceanu, Păstorel, ea se susține și
în contemporaneitate, începând cu
creațiile lui Mircea Ionescu-Quintus și
ale unei întregi galerii de autori mai
tineri.
De cealaltă parte, în perioada
modernă (dar să nu uităm nici anecdota despre boierul autohton Tăutu și
descoperirea licorii parfumate)
cafeaua, cafeneaua, băutorii de cafea
cunosc dezvoltări luxuriante ale temei,
cu un Manual al îmblânzitorului de
cafea (Iulian Tănase), cu romane
franceze precum cele semnate de
Michel Braudeau sau Martin-Lugand,
cu fraze celebre reunite în antologii ce
celebrează nobila băutură, cu o
rubrică și o carte cu același titlu
(Cerșetorul de cafea, Emil Brumaru),
cu multe cicluri, poeme ce se întâlnesc în volumele multor poeți, ca și în
literatura largă, în sens mare. Ritual
sau mod natural de a începe ziua, sorbitul licorii cu pricina s-a transformat
în imagine de neocolit, în viață și în
artă.
Cartea lui Ioan Uleanu se
dovedește a fi (și din aceste expuneri)
un proiect demn de urmărit. S-ar
putea realiza inclusiv un fel de „compartimentare” deloc exhaustivă, prin
care să încercăm rezervări pentru cele
câteva sute de catrene cuprinse de
prezentul volum (555 de texte): ritualul
în sine, provocarea, erosul, cafegiul,
ambientul, provocarea, polemica și/
sau epigrama, meditația, ludicul,
replici culturale, sapiențialul ș.a. De la
primul catren se poate urmări această
proiecție a unei „mreje” ce înseamnă
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ca, în secvențe mici, să cuprindă cât
mai mult, printr-un procedeu clasic de
„adorare” a subiectului: „Adevărata
mea dragoste ești chiar tu...”/ Îmi cânți
în fiecare dimineață această melodie/
Când stai în ceașca-mi dinainte...și
fără modestie/ Îți jur iubire tandră,
delicată! Degust...o veșnicie...! Compagnon, sfătuitor, prieten mereu încercat, cafeaua e invocată, adusă ca
argument, intermediază inclusiv erosul tainic („să bem niște cafele, căci
asta mi-o doresc...”), totul putând fi
jucat la nivel de „laitmotiv” din acest
punct de vedere. Dar cafeaua (ideea
de a sorbi o cafea) te duce, invariabil,
spre acele locuri minuante făcute pentru a sorbi divina băutură. Cafeneaua
prilejuiește întâlniri, vecinătăți, ieșirea
din stări de „mahmureală”, cafeneaua
te învață cum să bei cafeaua, cum să
scapi de monotonia ploii, a vieții („viața
este...o cafea!”); alteori cafeneaua
înlocuiește ieșitul la pădure și
suplinește orice, în general („lași gânduri să zboare și să umple universul”)... Ludicul face mereu bine, mai
cu seamă în genul scurt: imaginarul
poetic adună „în odaie” pisica și
cățelul așteptând ritualul domestic,
declanșează amintiri de pe vremea
când se bea „nechezol”, e asociată cu
civilizația on-line și tot așa, într-un parfumat carusel existențial.
Facerea cafelei naște versuri pe
măsură, dându-ne ocazia să apreciem
știința poetică a unui autor ce nu uită
nici formulele învechite de a pregăti
băutura, dar nici „concurența de pe
piață care a adus invenții noi”; inclusiv
specialiști pe măsură, alături de turcul
cafegiu de pe vremuri: „Comandarăm
la cafele...cât mai vii, sofisticate/ Și
dădu în brânci barmanul... șiospătarii... peste poate!” Nici băutura
nu mai este una în sine, ca pe vremuri, prilej de polemici, replici, controverse deoarece: „Se-nmulțesc
consumatorii, ca ciuperca după ploaie/
Și se beau cafele, ness-uri, cappuccino... fel de fel... Cu caimac, desene,
spume, frișcă, lapte... un pastel”. E un
pastel, spune poetul dar ambiția se
poate duce mai departe de pastel,
deoarece imaginea poate deveni larg
cuprinzătoare, integrând cât mai mult
din cotidian: foamea, beția, prietenia,
socializarea, meditația prelungită,
loisir-ul, excursia, munca, jocul de
zaruri, multe alte delicii ale vieții în
sine. Nu întâmplător, autorul acestei
convingătoare cantate o compară cu
„aurul negru”: „Cafeaua... în lume... ce
o fi?/ Știm: aurul negru te plimbă pe
Terra/ Cafeaua fierbinte spre zări
aurii...”
Într-o „rapidă privire”, Ion Uleanu
reușește performanța (deloc facilă) de
a putea asocia imaginea cafelei, în
versuri sprințare sau grave, bine rostuite canonic, cu aproape orice, pe
lângă cele la care ne-am referit până
aici: melancolii, mersul la bancomat,
vilegiatura la mare, facerea vinului, alimentarea cu benzină, petreceri nocturne, incursiuni literare, emoții de
toamnă târzie, doruri mărturisite,
reverii hibernale, impresii de shopping, studii de mentalități (scurtissime)
și multe altele. Dependența autorului
de genul propus este totală, așa cum
o rezumă, plastic, în stilul consacrat,
următorul text: „Iubesc și beau/ Nu mă
opresc... Dac-am să stau, / Mă
ofilesc!”
Volumul de față poate fi citit ca
un caleidoscop rar întâlnit, de bună
calitate, în care cititorul atent găsește
mulți stropi de poeticitate, grăunțe
sapiențiale, provocări ludice, înclinații
spre epigramă, gustul pentru imagine
și o plăcere a spunerii neistovite, ceea
ce nu e puțin.

Recenzii neconforme:

„VIORICA DĂNCILĂ - Partea ei de adevăr”
(O carte-interviu realizată de Marga Nițu)

Valentin Cuțitaru

Constantin Dram

Ioan Uleanu și catrenele cafelei

O carte de bon-ton, din acelea care se
citesc pe tren când faci o călătorie mai lungă,
o carte pe care o închizi plictisit ca să mai tragi
un pui de somn, după care poți continua lejer
să citești, nefiind neapărat necesar să reții
unde ai rămas, cu convingerea că chiar dacă
ai mai sărit două-trei pagini, n-ai avut nimic de
pierdut...
O carte ușor digerabilă de către oricine,
fără dezvăluirile spectaculoase la care te
aștepți din partea unui fost prim-ministru, fost
europarlamentar, fost președinte de „cel mai
mare partid din țară”, fost candidat la două
runde de președinție și, deci, care ar fi avut cel
puțin câteva lucruri interesante de spus, dar ...
nu e decât o lungă discuție sterilă plină de platitudini după principiul „am făcut tot ce am putut
ca să fie bine, să nu fie rău”! („Și apoi, am vrut
să mă pot uita în ochii oamenilor și să spun că
am făcut tot ce am putut pentru ei” – pag. 83)
Înainte de a pune cartea pe masa oricărui critic
de ocazie, să facem câteva referiri la autoarea
interviului... Personal, n-am avut niciodată încredere în profesionalismul consilierilor care
burdușesc cabinete, secretariate, ministere,
ambasade, birourile europarlamentarilor
instalați la Bruxelles - mai mult pe bază de
indicații de partid sau de relații (indiferent de
ce tip), decât pe bază de competență. Iar asta
pentru că, în opinia mea, tinerii care au făcut o
facultate, au publicat unu-două studii într-o
revistă de specialitate și cam ăsta ar fi tot
bagajul care i-ar recomanda să obțină funcția
de consilier la vârsta de 25-30 de ani, cu
atribuția subânțeleasă de a-l consilia din greu,
opt ore pe zi, pe omul ales sau numit într-o
înaltă funcție de stat, - nu au cum și nu au de
unde să dobândească expertiza necesară care
să-i ofere calitatea de bun sfătuitor în probleme
majore ce țin de viața economico-socială a
unei țări, posibilitatea de a avea viziuni și
abilități să descopere valențe ascunse ale unei
anumite situații, altele decât cele învățate ca la
carte în facultate...
Printre multiplele sale funcții apropiate
politicului, Marga Nițu, autoarea interviului cu
Viorica Dăncilă - a fost consilier în cadrul Cancelariei Guvernului Dăncilă...
Nu știu a cui a fost ideea cu titlul cărții
dar, indiferent a cui a fost, - a autoarei interviului sau chiar a doamnei
Dăncilă, - în calitatea sa de
doctor în Științe Politice aș spune că nu e nevoie
decât doar de niște
cunoștințe minime ca să
știi că în viață și în orice,
adevărul e intotdeauna
unul singur - că niciodată,
despre același lucru, nu
pot exista două adevăruri...
Deci, de ce... „partea ei”
de adevăr?! Mai există și
altă parte tot... de adevăr?
Se subînțelege că da, mai
există și partea de adevăr
a celor pe care-i
„devoalează” în carte d-na
Viorica - Paul Stănescu,
Marcel Ciolacu, Claudiu
Manda, Marian Oprișan, Dragoș Benea etc.
Astfel, dacă luăm titlul cărții doar ca pe
un enunț sau, dacă vreți, chiar ca pe un anunț,
deducem că după „partea ei de adevăr” ar
putea exista și „partea altuia de adevăr” despre aceleași situații la care se referă descripția,
iar în acest caz, unul din cele două adevăruri
este fals!
Spun asta pentru că, după cum vom
vedea, asupra situațiilor descrise de Viorica

Dăncilă, are și Marcel Ciolacu „partea lui de
adevăr”... În final, noi, cititorii, care parte de
adevăr să o credem, dacă, și într-o parte și întralta, sunt numai așa... adevăruri? În mod normal, când doi oameni, (două părți), fac
aprecieri despre același lucru, despre aceeași
temă, desigur că unul minte și unul spune
adevărul, pentru că, cum am spus, adevărul
este totdeauna unul singur. Citind cartea, vreau
să le asigur pe cele două doamne, atât pe
Marga Nițu cât și pe Viorica Dăncilă, că există
și partea a treia de adevăr: partea cu care
rămâne cititorul după ce reușește să citească
această carte - abia această parte fiind, cât de
cât, adevărul - să zicem așa, absolut... Din
precizarea „partea ei de adevăr” înțelegem că
Viorica Dăncilă dorește să ne prezinte adevărul
obiectiv, adică cel care corespunde realității, și
nu adevărul relativ, adică cel cunoascut doar
din punctul ei de vedere, caz în care am putea
admite mai multe adevăruri, fiecare dintre
acestea reprezentând doar o etapă care
urmează a fi verificată, treaptă cu treaptă, pentru relevarea adevărului absolut.
Pentru că, filozofic vorbind, condiționarea Adevărului și Falsului nu este o
variantă optativă, ci, una intrinsecă. Totuși, prin
fermitatea succintă a frazei din titlul cărții, recurgem mai curând la teoria deflaționistă despre adevăr, în sensul că „partea ei de adevăr”
este și singura care există! „Eu nu am vrut
niciodată să mă poziționez împotriva propriului
meu partid. Eu doar arăt și partea mea de
adevăr pentru că lumea o știe doar pe a lor” pag.90. De regulă, adevărul își are rădăcinile
ancorate în realitate, iar realitatea este una
singură întotdeauna, nu pot fi două realități și
nu pot încape două adevăruri pe același portativ...
Cam atât despre confuzia majoră din titlul cărții, asta ca să justificăm temeinic și cu
argumente inclusiv afirmația lui Cornel Nistorescu despre aceasă producție literară care,
sesizând, probabil, aceeași curiozitate
lingvistică, conchide în termeni neechivoci:
„Cartea scapă în bălării din chiar titlul ei”…
Mai departe, mergând duios pe firul epic
al interviului, vom observa că frazele sunt
străbătute de un insistent fir tautologic, în sensul că exprimă aproape obsesiv aceeași idee
a corectitudinii excesive pe care o manifestă
Viorica Dăncilă în tot ceea ce a preocupat-o ca
om politic și din când în când transpare printre
rânduri o ușoară frustare camuflată sub
recunoașterea că a fost trădată de staff și trasă
pe linie moartă în mod neonorabil; dar,
întrebăm noi, într-o retorică ieftină: în care timpuri s-a putut conta pe onoare în politică, mai
ales, în spațiul mioritic?!
Din acest punct de vedere, cred că cel
mai trist sentiment al persoanelor politice de
marcă sau care au putut conta
în timp pentru perioade mai
lungi sau mai scurte, este încercat atunci când bilanțul istoriei
„uită” să consemneze și realizări
fundamentale în dreptul numelui
unui efemer făuritor de istoriealtele decât cele prevăzute în
„fișa postului” -, pentru că oamenii pot uita sau ierta, dar istoria nu uită și nu iartă niciodată.
Aceasta, cu atât mai mult cu cât
nu tuturor ne este oferită șansa
să scriem istorie: „Când am intrat în acel birou (n.m – de la
Palatul Victoria) am realizat responsabilitatea pe care o am.
Mi-am dat seama că în acel
birou voi semna decizii cruciale
pentru țară. Știam că acel birou
a fost ocupat de oameni puternici, oameni care
și-au pus amprenta pe viitorul României” pag.
102, ... iar atunci când unii au această șansă,
cum a avut Viorica Dăncilă, iată că doamna șia risipit-o răspunzând la niște întrebări într-un
interviu pierdut în tandrețuri de conveniență pe
care istoria nu le consemnează nici măcar în
notele de subsol!
(Continuare în pag. 7)
revistă de cultură
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(Sinteze, analize literare, planuri tematice, repere de interpretare, modele de compoziții)

Traian Valeriu

cu privire la cunoștințele de gramatică. Nu
întâmplător accentul se pune în primul
rând pe acordul gramatical, pe punctuație,
folosire a adjectivelor și adverbelor în
context.
Era cândva în presa locală un jurnalist, care, deși avea studii filologice,
punea frecvent virgulă între subiect și
predicat. Dacă îl corecta cineva, acel
cineva era acuzat că atentează la „stilul
personal”. Canalele T.V. sunt pline de tot
soiul de pleonasme și dezacorduri mai
O carte scrisă de Grigore ales în textele publicitare. Drept urmare,
Codrescu este, înainte de toate, o autorul cărții acordă o atenție deosebită
garanție de calitate și, de data aceasta, de folosirii limbii în scris, oferind exemple în
utilitate. În plină pandemie, când contexte. Trecerea la amplul capitol de isînvățământul românesc, de zeci de ori re- torie literară: curente, școli, stiluri, genuri,
format din 1989 încoace, dar niciodată specii, o face, firesc, cu un scurt popas în
așezat pe temeiuri corecte, din care cauză literatura populară. Singurul exemplu de
merge tot mai prost, pare a nu-şi mai găsi literatură este „Miorița”, mit al existenței
cadența. Cartea eminentului profesor pastorale, după clasificarea lui George
Grigore Codrescu, mai sus menționată, Călinescu, alături de care se află mitul
este un neprețuit dar oferit generos tinere- etnogenezei noastre „Traian și Dochia”,
tului școlar aflat în preajma bacalaureatu- mitul erotic „Zburătorul”, mitul creației prin
lui. Autorul, nu numai un strălucit profesor, jertfă „Mănăstirea Argeșului” sau „Meșterul
dar și un excelent metodist, propune pen- Manole”, incluzând și mitul estetic.
Mitul existenței pastorale este cel
tru candidații la examenul de bacalaureat,
și nu numai, un expozeu detaliat de istoria mai bogat reprezentat în folclorul româlimbii și literaturii române în conformitate
cu cerințele și exigențele programelor
școlare în vigoare.
Astfel, elevii candidați la examenul
majoratului lor, atât cei de la clasele realiste, cât și cei de la cele umaniste, găsesc
în cartea d-lui Codrescu tot ce le este
necesar, cu asupra de măsură, obligatoriu
pentru orice absolvent de colegiu. „Limba
română: originea și dezvoltarea limbii
române”, capitol ce deschide amplul expozeu științific este o amplă sinteză a
evoluției limbii române, de la origini până
în prezent, în lunga ei istorie de câteva
milenii!
Astfel, etapele definitorii ale întemeierii limbii române, poziția ei între limbile romanice, etapele dezvoltării ei,
dialectele și graiurile, modernitatea limbii
române, formarea limbii române literare,
influențele, conceptul de limbă populară,
toate sunt explicate conform teoriilor nesc, unde se găsesc circa 900 de variștiințifice la zi. Apoi, stilurile funcționale: ante, în toate dialectele limbii. Numai un
popular, științific, beletristic, publicistic, ad- popor statornic și pașnic a putut da
ministrativ sunt etape ale evoluției limbii naștere unei așa capodopere, expresie a
prin care se dovedește temeinicia ei, orig- îndelungatei practici pastorale, dar și a
inalitatea, rezistența față de influențele de credinței în metafizica existențială. Ea
tot felul: slavă în primul rând, apoi turcă, exprimă în același timp tipul relațiilor inmaghiară etc. Un accent deosebit se pune terumane și a armoniei eului în armonie cu
pe conceptul de stiluri funcționale. De- sine, dar și rezultatul invidiei față de cel ce
sigur, azi s-ar mai putea vorbi de stilul ju- reușește. Oieritul, avem aici dovada, era
ridic, politic, parlamentar sau prezidențial. perceput ca o afacere concurențială.
D-l Grigore Codrescu acordă Miorița exprimă metafizica ancestrală,
atenție și unor modele de „Compuneri specifică universului uman. Trăind în
funcționale”, atât de neglijate în pro- univers, între cer și pământ, viața și
gramele școlare: întocmirea unei cereri, moartea au devenit, firesc, motiv de
conținut și formă grafică, întocmirea unui meditație. Expresia metaforică a acestor
proces-verbal, un curriculum vitae, a unui atribute ale existenței umane, viața și
referat pe o temă oarecare, scrisoarea moartea atestă expresia artistică a creației
oficială și particulară, scrisoarea de omului istoric. Baciul moldovean nu se
lamentează în fața morții. Are capacitatea
mulțumire, o recenzie etc.
O atenție deosebită acordă de a transforma drama și întunericul morții
cunoștințelor despre lexic: caracteristici, în nuntă și lumină cerească.
Așezarea în structura cărții Miorița
funcționalități, categorii lexicale, cu
exerciții de identificare și operare. De este un liant între timpul luptei românului
asemenea, candidatul la examenul de ba- pentru apărarea valorilor limbii și istoriei
calaureat este informat succint, dar precis, sale zbuciumate și timpul intrării în rândul
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popoarelor europene, prin dezvoltarea
culturală și civilizația veacului al XIX-lea.
Cartea despre care vorbim
răspunde înainte de toate la subiectele
propuse de programele școlare și manualele după care se pregătesc elevii. Astfel, partea consistentă a cărții d-lui Grigore
Codrescu de la pagina 40 la pagina 268
se ocupă de cultura și literatura română
de la mijlocul secolului al XIX-lea cu „Introducerea” la „Dacia literară” a lui M.
Kogălniceanu, 1840, până la Marin
Sorescu, „Iona”.
Foarte important expozeul asupra
evoluției culturii și literaturii române de la
Curente, începând cu romantismul și de la
primul autor studiat, Costache Negruzzi cu
„Alexandru Lăpușneanul” până la Marin
Sorescu. În mod firesc accentele cad pe
epoca patruzecioptistă, pe clasici, cu
Junimismul și Titu Maiorescu, Eminescu,
Creangă, Caragiale, Slavici. Manifestările
simboliste cu Al. Macedonschi. Perioada
interbelică este precedată de o discuție
despre modernism și tradiționalism, cu
referiri la M. Sadoveanu, O. Goga, L. Rebreanu, G. Bacovia, Camil Petrescu, L.
Blaga, H. P. Bengescu, T. Arghezi, Ion
Barbu, G. Călinescu.
Interesantă este paralela între G.
Călinescu și Camil Petrescu despre
„Enigma Otiliei” și „Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte de război” de
Camil Petrescu, sub formă de consultație.
Urmează Mircea Eliade, Vasile
Voiculescu, iar din perioada de după al
Doilea Război Mondial continuă comentariile cu Marin Preda, Nichita Stănescu și
Marin Sorescu.
Cu vădite aplicații spre istoria
literară, cu certe calități de critic și eseist,
Grigore Codrescu face comentarii consistente, pertinente punând în valoare latura
socială, condiția umană a personajelor și
trăsăturile distinctive pe gen și specie
literară. Aprecierea estetică este implicită,
specifică fiecărui autor.
Pe lângă cele subliniate mai sus,
cartea d-lui Grigore Codrescu probează și
viziunea metodistului. Conținutul științific,
de o aleasă erudiție și o temeinică
stăpânire a proporțiilor este dublat de
indicații de ordin metodic, necesare
elevilor pentru înțelegerea materiei, dar și
pentru logica demersului interpretativ.
Pentru fiecare operă comentată
propune „Concepte operaționale”, adică
indicații punctuale, rezumative, cu accente
pe laturile esențiale ale comentariului.
Aceste concepte operaționale diferă de la
o operă la alta, pe specificul genului și
speciei literare. Prin demersul critic și
metodic candidatul la examen are pentru
fiecare autor și pentru fiecare operă
prezentată toate datele necesare pentru o
bună pregătire. Aș menționa totuși că
toate aceste cunoștințe pe care le află din
cartea d-lui Codrescu vor fi asimilate cu
atât mai temeinic, cu cât vor fi dublate de
lecturi atente ale operelor studiate.
Citind această carte a criticului
literar Grigore Codrescu rămâi cu
convingerea că este utilă atât pentru elevi,
cât și pentru profesori, cel puțin pentru
latura ei metodică.
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SURPRINZĂTOR
Kilometrul zero-ca simplă noțiune,
strict prozaică, sugerează o infinitate de
simboluri pornind de la ideea de bază-cea
a deschiderii unui vast spațiu spiritual, idee
pe care mizează volumul KILOMETRUL
ZERO ȘI ALTE POEME (Editura NEUMA,
2021) al prolificului poet Mihai Păcurariu.
„Un ochi e în tine, un ochi e înafară”este un vers al poemului care dă titlul volumului, poem al cunoașterii, al purificării
(”...dacă vrei să albești cămașa neagră a
ființei”), al confruntării cu forța cuvântului
(cuvintele de care nu scapă nimeni,/
alunecând pe clapele negre și albe/ în kilometrul zero al ființei tale”).
Tema kilometrului zero revine și în
alte poeme, ca punct de regenerare a spiritului: „Vii la kilometrul zero, spre/ Lumina
ce răsare-apunând” (SPAȚIUL MEU DE
DUPĂ PUNCT) sau în CATREN ORI
CINCI: ”De la kilometrul zero pornește Iubirea/ De la kilometrul zero zidește Munca
în cerc”. Abordată din alt unghi, altfel
definită dar păstrându-și esența,aceeași
temă reapare în CĂMAȘA PRIMORDIALĂ
A MELCULUI: „Mă apropii de toate, fulger
alung animal/ sălbatic, ce linge cenușa
primordială./Și urlă, și urlă de kilometrul
zero...„. „Nici în poemul care evocă și
invocă insula Ada-Kaleh,”...în visul, dacă a
fost vis, cu viață și altă viață în Ada-Kaleh,
fortăreață-sirenă ce cântă într-una
renașterea” nu lipsește leit-motivul -kilometrul zero: „Vine frumoasa,te acoperă cu
plângerea/din kilometrul zero și taci.” Kilometrul zero devine nu doar un punct de
pornire a existenței spirituale ci și unul
final: „...nimeni nu mă oprește/când ajung
(știu că voi ajunge, singur sau împreună)
la borna de la kilometrul zero” (APROAPE
DE BORNĂ, PLÂNG CA UN PROST).
Poemele acestui volum sunt invadate
de imagini care schițează un univers
lăuntric al neliniștilor existențiale, al
încercărilor de autodefinire în raport cu
lumea materială: „De ce trupul meu,
Doamne, nu l-ai făcut/ din apă, să curgă
odată cu setea pământului și a oamenilor
/într-o paralelă până la dispariție?” (DOAR
DESPRE TRUP).
Există, în fiecare dintre poemele
acestui volum, o multitudine de imagini
alcătuind lumi efemere („La brațul meu
nimic ce este/ întreg nu rămâne, e un cântec” -(SURÂS SPRE PĂMÂNT-), cu granițe
relative dintre sentimente („Te urăsc cu
atâta iubire, încât lungimile cuvântului/ cad
la mari depărtări de spațiu- CHIPUL
DESCIFRAT ÎN CIOBURI DE OGLINZI),
neliniști cu trimiteri la ideea relației om-divinitate („Crezi că te pot sluji în cer/dacă
nu știu cum te pot sluji pe pământ?” SPIRALĂ DE SEMNE-), totul contribuind
la consistența unei poezii care se lasă
redescoperită la fiecare nouă lectură.

Director economic: Loredana DĂNILĂ
prezentare grafică: Ioan BURLACU
Corectură: MIHAI BUZNEA, ȘTEFAN OLTEANU,
EUGEN VERMAN
CRISTINA ȘTEFAN - ad.SITE;

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

revistă de cultură

PLUMB 172-173

revistă de atitudine

EMOȚII
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Livia Ciupercă

Fie că toamna e „dată în pârg”,
fie că e „miez de noapte” sau „miez
de gând”, viziunea lirică se dorește
împlinire pe „orbita zeului”. Privireai „de vulturoaică” veghează, constant,
asupra încremenirilor neîncremenite
care compun acest univers, în brațele
căruia respirăm, gândim, acționăm.
Neliniștea („stau și veghez aici, pe o
gravă margine disperată”) este semnul prim al ființei, în care „viermuiesc”
speranțele.
Iscusința în scris este un dat
În adevăr, „cuvinte suntem”
divin, la care concură, nolens volens, (Ah, litere, cuvinte), plămadă din
propria cultură. Scânteia care aprinde „matca vie a copilăriei lumii” (Ca un
flacăra adastă în cufărul minții, în înger prea mare). Nimeni și nimic nu
cetatea lui „Domine”. Acolo este ne poate contrazice. Și-n acest conseva, ideile care-și cer dreptul la text, ca o particularitate, pentru Aura
viață. Acolo se naște prevorovirea. Christi, Doamna liricii românești conSe-nflăcărează, clocotește, încu- temporane, dorința de desăvârșire –
nunând. Așa-mi imaginez funcți- cuvântul de ordine, rămâne cuvântul
onând laboratorul de creație („dulce major al exercițiului ritmic, pe care-l
povară”) al unuia dintre poeții noștri slujește de ceva ani buni. Da, ani
contemporani, Aura Christi.
buni, în înțelesul major al desăvârșirii.
Fiecare emoție, fiecare Traseul liricii sale este precum o asînlănțuire în mrejele vâltorilor cre- censiune pe-un „colț de stea” (Sonata
atoare, fiecare implantare în magma veselă), generoasă deschidere,
cea multicoloră a imaginarului, se cer pregătită să transforme în „lumină și
confruntate cu acele „legile nescrise”, flacără tot ce atinge” (O istorie
aflate în „pântecul matern al lu- extatică).
crurilor” (Țara nimănui). Cu certituCreatorul Aura Christi se
dine, o stea îi luminează calea, dorește „copilul de foc” ce irumpe din
devenindu-i călăuză. Creațiile lirice propria-i matcă, într-un salt îndrăzneț,
ale Aurei Christi, ce poartă amprenta continuu. Freamăt, ardere, cădere și
(in nuce) psalmilor canonici, sunt în înălțare, răscoliri și răsturnări. Și în
fapt, creații plămădite la „umbra ari- tot acest „mistic vârtej” prin „abisul
pilor” PreaÎnaltului Cugetător.
lăuntric”, „ochiul naște imagini desÎn cei peste 290 de psalmi, perecheate”, „gândul adastă-n
ediția 2016, nu recunoaștem exces iuțimea vulturului nenăscut” (Sonată
de termeni strict mesianici, însă cu vulturi), acolo unde totul se
esența e alta. Tonalitățile vocii lirice dorește reinventat. Și, merită să
ne dezvăluie un subtil văzător, un recunoaștem, Copilul de foc, este
„copil al luminii”. Al luminii care ne punctul maxim al liricii sale.
conduce înspre împlinire.
Cât privește Trup și suflet,
Impresionant. Poetul a devenit acesta mi-amintește de dualul din po„mlădiță” roditoare. Verbul său chris- emele Ariel și Caliban, autor Horia
tic atinge suprema dăltuire, pe Furtuna, o subtilă înveșmântare în
verticală, în blocul de piatră al aură christică. Fără a intra în detalii,
cunoașterii: „mă smulg din mine” constat un firesc paralelism.
(Visul lui Thales), „aștept până amHoria Furtuna se lasă dominat
fora inimii se umple” (Nu știu de ce), de un pesimism al „deşertăciunii
ca un adevărat „pescar de suflete”; deşertăciunilor”
de
sorginte
un „creier îndrăgostit de asprimi” eminesciană sau shopenhaureană,
(Fenomenologia deificării) și de zba- ca şi cum ar bea, dintr-odată, „pateri multiple; încorsetate întrebări – harul vieţii” şi „paharul morţii”, la care
„memoria pune capcane” (Amânarea face trimitere, de altfel, şi Dimitrie
genezei). Dar ceea ce triumfă este Cantemir – în al său Divan…
optimismul – „Fii soare fără teamă și
În pledoaria Aurei Christi însă,
răsai”! Și aceasta, din convingerea că zbaterile sunt profund interiorizate.
orice „cădere e o culme” (Muntele Acest traiect trup – suflet este vizuaales).
lizat, precum o „călătorie”. Prezent în
Cuceritor este acest salt spre trupul, „țărm de jar și de carne”, su„țara desăvârșirii”, prin subtilitatea cu- fletul resimte rătăcirile („întunecata
vântului dătător de lumină, de străinătatea”) și „veninul” tovarășului
înțelegere a mesajului pe care-l are său. Și oricât ar încerca să se
artistul de transmis – „prezentul tre- desprindă de umbririle deșartelui,
cut”, în confruntare directă, și „aripa sfântă”, atotveghetoarea, interasumată, cu „prezentul viitor” (Po- vine, neacceptând desferecarea.
emul învingătorului).
Uneori, singurătatea-i atât de
Artistul știe, și reușește, să se apăsătoare (ca-n Bacovia), încât
arunce în meandrele jocului „de-a aerul „mușcă” (Peisaj de august) sau
nemărginirea” (Dezlegarea), la „șfichiuie” (Negrul), cerul „se-nclină”,
hotarul celor două limite, dintr-un albinele „se învârt în cercuri profane”
firesc sentiment de nemurire (Peisaj de august), arborii „tresar în
(Metamorfoză).
somn” (Aer negru); un gol imens
Între „zidurile încinse” (Noli me cuprinde totul (Singur). Imperativul
tangere) ale verbului-daltă, silabele împrumută ceva din aura divină, în„nuntesc” (Ca prin ceață), pentru a în- demn încrustat în mrejele alinătoare
trona „cercul sălbatic al vieții” (Ce ale firescului cotidian (Lăsați fluturii).
stângăcie a inimii). Lumina triumfă, Jocul scenic interjecțional („oho”)
pentru că „lumea se naște din magie pare perceput, uneori, în linie ascenși mirare” (Fii soare).
sional-imperativ-interjecțional
Pentru Aura Christi toamna e („ohoho”). Climaxul dezvăluie forța
anotimp crepuscular, moment pro- lăuntricului (Copilul de foc), iar
pice frământatelor întrebări, al sub- metafora, profunzime în corpusul selimelor profeții (Biblică) și-al mantic: Biserica – lacrimă, „minune
concluziilor generatoare de profunde de piatră”, „strânsă în mijlocul
reflecții; moment cu adânci și tainice singurătății”; plânsul Domnului –
subînțelesuri – uneori, avertisment „hohot al pământului”; Luna – „hohot
(„ora ta se apropie”), alteori, doar o al nevăzutului”; culorile – „pecete a
vizualizare a viului spasmodic („viul edenului”, frumusețea – „ancoră a
– limită a neființei”): „Totul e vuiet, clo- sufletului”, păsările –„crini ai aerului”
cot, vis, / plutire, spaimă, tremur, etc.
beznă, / duh însemnat de mușcătura
În analiza poeziei Aurei Christi
/ cuiva suav irupt din beznă!” (Plutire). recunoaștem câteva preferințe care-

i particularizează stilul cu striații clasice: frazarea antică („Loc însorit în
viscerele nopții/Sunt” sau „vane
clopote amar cadența bat”), un soi de
joc etimologic, înrourare melodică
(„miezul miezurilor”), anafora în salt
triadic, în gradație ascendentă
(Respiro, Nostalgii, Elegia a noua –
3, Marea lumină impură, Întrebări,
Arhitectura nopții, Ce sunt eu pentru
tine etc); cantație – pe verticală (Dans
e totul, Singura cale), în ritm elegiac
(Caligrafii), doinit (Descântec) sau de
vals nostalgic (Aer negru).
Deopotrivă remarcăm dislocarea
frastică întru conștientizarea mesajului poetic: „Toamna lucid se lasă în
oase, în fire” (Iarba zeului),
„Respirația lupului fantasmatic/
creștetul mi-l aburea” (Respiro), „În
forul nostru taina vaduri sapă” (Fii
soare) etc.
Artistul desenează și se
desenează pe sine în armura trecutului care guvernează prezentul trăirii
emoției stilistice. Și orice fărâmă de
sensibilitate se transformă în ancorare solemnă. Din orice vizibilă
cădere se naște („își face cuib”) un
nou început (Cvasipastel).
Imaginarul liric culminează,
îndrăznesc a spune, cu arta poetică,
Totul. Un tot al totului; trecere,
firească, dinspre „marginea firescului”, adică de la spasmele Facerii –
„unduire a formelor” (Geneză) –, înspre „limpedea metafizică a firescului”, printr-un gest de îmbrățișare
învăpăiată, până devine „amplu cântec al firescului”, triumf al vieții.
Biruitorul. Dar, și o vizibilă dorință de
contemplare („pomul cerului”) întru
împlinire!
Pentru Aura Christi, Împăratul
Slavei e un Domine sensibil la
frământările înrouratului nostru suflet.
Fereastra înspre tainițele sufletului i
se deschide, generos. O simțim din
voința de implicare: „Deschide larg
ochii, ține ochii deschiși”!
Și ce poate fi mai plin de har
decât acea supremă credință „sunt
cu tine, înzidit în coloana secundei”?!
Da, a acelei secunde. Unica.
„Înzidire” psaltică. Căci „boare e totul”
și „cât de trecător sunt” (preluând formularea, din Psalm 39/7, din recenta
tălmăcire academică a primilor 50 de
psalmi, coordinator fiind prof. univ. dr.
Madeea Axinciuc)!
Deși ne despart „ani lumină”
(Povestea străinătății mele) din momentul în care am început să
conștientizăm menirea noastră-n
acest traiect al existențialului și, din
dorința de a se (re)descoperi, ființa
terestră (în acest context, poetul Aura
Christi) dorește o posibilă interpunere
între „eul mărunt” – „ca un arbore
desfrunzit” (Porumbița din templu) și
„eul – Dumnezeu” (Ultimul surâs),
pentru a conștientiza că acest
„urcuș” poate declanșa o „lumină devoratoare”.
Cât de mult contează a
supune verbul poetic subtilului și învolburatului vârtej neodihnitor al
zămislirii, „din eu spre Eu” (Sonata cu
vulture) „din eu în eu” (Sonata
înveșnicirii) – adevărată înlănțuire
cosmogonică?! Dorință de cuprindere
și de împăcare a sinelui cu sinea
(Constantin Noica), percepută ca
fereastră-a cunoașterii întru redescoperire, de implantare, de aureolare: „cu mine-n mine mă retrag, /
tată ceresc” (Din veșnicie mă întorc)!
Prin lectura poemelor semnate
Aura Christi, fără a exagera întrucâtva, cititorul ar putea dobândi
acel veșmânt de purpură stelară, de
noblețe dohovnicesc-imperială, încununare binecuvântată, dătătoare de
ςοφια της ςοφιας (sofia tis
sofias/înțelepciunea înțelepciunii).

Iubirea ca zeitate
În general, iubirea, cu variantele sale, mai mult sau
mai puțin „gingașe” ori violente, stă la baza tuturor miturilor cosmogonice. Interzisă, împărtășită, neîmpărtășită, îngrădită ori chiar repudiată, iubirile sunt atât de numeroase
și felurite în mitologia universală, încât opuri întregi nu ar
ajunge nici măcar să realizeze o simplă enumerare și contabilizare a lor.
În noul său volum (Poveste pentru nepoți, Editura virtuală, 2019), Sebastian Burnaz alege să facă din
iubire elementul dinamic, generator, al întregului text:
„Conștient și lucid, știind ce pierd și ce câștig, aleg să mă
transform... Aleg să fiu iubire între oameni, în casele și inimile lor, în amintirea lor și-n sufletele lor... Aleg să fiu o
energie, o parte dintr-o energie mult mai mare a iubirii...”
Textul de față devine astfel un depozitar al tezaurului de iubire adunat de autor nu numai de-a lungul vieții
(vieților) sale, ci de pe între cuprinsul… Universului. Căci,
dacă există viață și în alte părți ale Cosmosului (și cum
ar putea să nu fie, ne-o spun de-acum, nu numai variantele SF de răspuns, dar chiar și, tot mai răspicat, teoriile
științifice actuale), ea nu ar putea fi „condusă”, în viziunea
autorului, decât de iubire: „Și să știți voi că aici, în hârtiile
acestea, pe care scrisul e mai înclinat, altfel decât sunteți
voi obișnuiți, păstrez cu dragoste, ca pe niște nestemate,
ceea ce am adunat eu de peste tot, din toate locurile dragi
de pe pământ, din toate colțurile Universului pe unde am
umblat, păstrez deci cele mai frumoase scrieri despre iubire pe care le-am găsit pe acele lumi, bucățele de iubire
tare dragi sufletului meu... (p. 27).
Chiar înainte de a-i cunoaște, eul individual și
auctorial se îndreaptă spre entitățile umane, tot atâtea
fragmente ale conștiinței universale: „Mă gândeam adesea la oameni. Ce fac? Cum sunt? Sunt toți la fel ca mine?
Și iubirea mea pentru ei a început să crească pe zi ce
trece și dorul meu de a cunoaște lumea așijderea. Îmi
erau atât de dragi și voiam să-i știu pe toți, să-i cunosc pe
toți, să-i strâng în brațe și să-i întreb cum este viața lor. Și
îmi era tare dor de ei.” (p. 29)
Introspecția (iscoditoare) individuală merge chiar
mai departe, acolo unde Timpul abia se naște, unde Viața
abia se înfiripă, îmbrăcând forma, cum altfel, a iubirii: Așa
că, dragi pui de om, am să vă povestesc acum ce am
găsit într-un loc extraordinar din Univers, unde Timpul nu
se născuse încă și Viața încă nu își arătase chipul minunat. Și nici iubitele-i forme nu se manifestaseră încă. (Legenda p. 41). Iubirea, așadar, în viziune auctorială,
înseamnă viață. Ea este genezică, izvorăște din sufletele
iubitoare și se revarsă peste întreg universul. Imaginea,
altfel, este tulburătoare prin frumusețea, simplitatea, directețea și adevărul ei: „Și lungă vreme stat-am eu la discuții cu acest suflet-ființă care plecase dintre cei
asemenea lui pentru a se retrage în pustiul spațiului, acolo
unde și-a creat, din eterul universal, o casă a iubirii pentru
el și pentru miliardele de ființe ce urmau să vină către el,
trimise prin spațiu-timp de către Cel care pe toate le are
în grijă și de nimic nu ne lipsește.” (Legenda, p. 43)
Este surprinzător cum anume o întreagă filozofie
de viață este cuprinsă în doar câteva rânduri de proză.
Volumul este, de fapt, o culegere de povestiri, îndepărtate
foarte tare de ceea ce știam că reprezintă o narațiune.
Căci aceste flashuri existențiale nu au aproape deloc, nici
conflict, nici narațiune, nici personaje foarte bine conturate. Ele sunt, de fapt, voci ale autorului care își proiectează propria viziune despre univers, învăluit în iubire sau,
și mai bine, într-o altă formă de manifestare a ei, și
anume, lumina: „Creat-am tot ce trebuie pentru a susține
viața și încă mai lucrez la detalii, dar fără Lumină, dragul
meu, nimic nu aș fi putut face. Căci, să știi, Lumina este
în tot și peste tot, iar fără ea noi nu putem exista nici ca
idei, darămite ca ființe. Să știi, drag pelerin prin Universul
acesta minunat, că sufletele nu sunt ce știi tu că sunt. Ele
sunt altfel și cu mult, mult mai frumoase și mai iubite de
Dumnezeu decât ai putea tu gândi.” (Legenda, p. 43)
Lumina apare, astfel, ca într-o formă re-scrisă a
Genezei, drept principiul creator universal, între iubire și
lumină punându-se, de acum, nu doar semnul egalității,
ci și acela (chiar) al identității: „Și ființele acelea vor trece,
așa cum se întâmplă prin grația Luminii, prin mii și mii de
existențe ca ființe simțitoare, mici scântei de lumină din
Lumina Sa, trăind timp după timp, de-a lungul milioanelor
de ani ce vor veni, ca mii și mii de forme de viață de toate
felurile, crescând în timp, în complexitate a structurii,
număr de simțuri și cunoaștere a existenței, prin mii și mii
de experiențe de viață, de la simplu la complex, atrase tot
timpul de Lumina ce vine de Sus și dorind să ajungă
acolo. Iar sufletele acestea vor ființa cât va fi nevoie ca
plante, copaci și alte ființe vegetale, iar asta ști-o numai
Cerul, căci o taină de nepătruns este până și pentru mine.”
(Legenda p. 45). Iubirea, așadar, înseamnă viață.
Gheorghe SECHEȘAN
(Continuare în pag. 8)
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După un volum de rondeluri necanonice,
tipărit în urma cu câţiva ani, Mircea Constantin
Jurebie face în cea mai recentă carte a sa,
Totul curge... (Glosînd şi oglindind sonete),
apărută la aceeaşi editură, "Ateneul Scriitorilor"
din Bacău, un provocator experiment liric; formă
fixă, consacrată în clasicism şi romantism, cu
reguli foarte precise, sonetul are o cu totul
surprinzătoare resetare în poezia noastră de azi,
numai că sonetele lui Mircea Constantin
Jurebie sînt atipice, ies din canon, respectînd
doar regula celor paisprezece versuri nu, însă,
şi împărţirea în patru strofe (două catrene, urmate de două terţine), interdicţia repetării cuvintelor (cu excepţia conjuncţiilor, prepoziţiilor,
verbelor auxiliare), ca și concluzia, încheierea
sintetică pe care trebuie să le conţină ultimul
vers. Mircea Constantin Jurebie inovează, îşi
numeşte sonetele în oglindă, face alte reguli, la
fel de stricte, pe care le enumeră într-o Anexă;
e, în fond, un exerciţiu tehnic, stilistic, la limită,
jalonînd distanţa dintre poezie și proză, dintre
limbajul poetic şi limba comună a povestirii
poeziei; în stînga sunt poezia, limbajul şi sintaxa
ei; iată: „Vînturi reci purtat-au norii,/
Zboruri lungi umplut-au zarea,/
Cînturi vagi vibrat-au zorii/ Doruri
vechi vîslit-au marea./ Drame vii
hrănit-a viaţa,/ Stranii voci iscat-au
ură,/ Poame acre făcu ceaţa,/ Anii,
greu, lăsat-au zgură!/ Vecia cernita ere,/ Timpuri noi suna-va ceasul,/
Magia mustea mistere,/ Răstimpuri
muţi-voi glasul!/ Răutăţi lătrau tornade/ Falsităţi pulsau cascade!"
(Vînturi reci 1); în dreapta e
proza, povestirea poeziei: „Norii au
purtat reci vînturi,/ Zarea au umplut
lungi zboruri,/ Zorii au vibrat vagi
cînturi,/ Marea au vîslit vechi
doruri./ Viaţa a hrănit vii drame,/
Ură au iscat voci stranii,/ Ceaţa făcu acre
poame,/ Zgură au lăsat, greu, anii!/ Ere a cernit
vecia,/ Ceasul va suna noi timpuri,/ Mistere
mustea magia,/ Glasul vor muţi răstimpuri!/ Tornade lătrau răutăţi,/ Cascade pulsau falsităţi!"
(Reci vînturi -1). Vînturi reci - Reci, vînturi, Arde
apusul - Apusul arde, Spirituale candori – Candori spirituale, Sunau trompetele - Trompetele
sunau etc. sînt perechile care alcătuiesc, în fapt,
sumarul cărţii în două dintre segmentele cele
mai importante, „Oglinda", 1 și „Oglinda", 2, însumînd aproape o sută de poeme, a căror logică
e aşezarea în oglindă a lexicului şi sintaxei,
temele şi motivele lirice rămînînd aceleaşi. În
acest fel, dincolo de relevanţa sau lipsa de
relevanţă a exerciţiului stilistic de a supune
poezia şi proza sa unor construcţii anume,
Mircea Constantin Jurebie își păstrează literatura în focarul unor oglinzi paralele pentru a se
pierde şi a se primeni, ulterior, cu intenţia de a
reface „pămînteana tragicomedie" în peisajul expresionist de apocalipsă a lumii de azi: „Frînturi
de timp moşneag zburau în nicăieri,/ Segmente
spaţiale rostogolind în gol,/ Palpabile idei redeveneau păreri,/ Ciudate idealuri scăpau de sub
control./ Speranţa în mai bine aluneca în rău,/
Cernea din hăuri negre un nisipos pustiu,/
Rupea din aspiraţii un nebulos dulău,/ Surd, inunda prezentul un nor dens, cenuşiu./ Se tîrîia
prin vremuri un viitor bolnav,/ Prooroceau
necazuri întunecate minţi,/ Filozofa nimicuri un
învăţat gîngav,/ Se revindea credinţa pe treizeci
de arginţi.../ Cotrobăiau prin suflet cohorte de
tristeţi,/ Se întreceau cu moartea lungi umbre pe
pereţi" (Frînturi de timp 1).
Într-o vreme cînd, după o „epocă ţicnită",
roata devine pătrată scrie Mircea Constantin
Jurebie sonetele sale „eretice", într-un discurs
critic ferm articulat, foarte acid, la adresa
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proastei alcătuiri a lumii de azi; acest segment
al poeziei din Totul curge... (Glosînd și
oglindind sonete) fixează două metafore obsedante - roata şi oglinda -, prin care lirica lui
Mircea Constantin Jurebie pare a întîlni orizontul
mito-poetic românesc. Totul aici e, însă, o lume
pe dos pentru că, iată, roata pătrată plimbă
viaţa/moartea fiinţei într-o mişcare desprinsă,
parcă, din teatrul absurdului; cum se ştie, roata
semnifică dinamica timpului, e o emblemă a devenirii universale, un simbol al cerului şi istoriei;
în cele douăzeci de poeme, adunate în „Roata"
1 şi „Roata" 2, Mircea Constantin Jurebie evocă
simbolistica reîntoarcerii în miezul pierdut al sentimentului religios în felul şi sensul rotirii
(„Trasînd idei tangente la globul sufletesc,/ Zburam ca o cometă-n secreta geometrie,/ Mă
detaşam de clipă într-un adînc ceresc,/ Eram ca
o scînteie aprinsă-n galaxie./ Prin vălurite vise
vîslind în amintire,/ Îmi întîlneam strămoşii şi-i
salutam în gînd,/ Îngenunchind alături, în
reînsufleţire,/ Părinţii, cu durere, mă-ntîmpinau
tăcînd./ Cu ochii spre icoana pictată-n
necuprins,/ Mă-nsinguram în mine spunînd o
rugăciune,/ Pe aripa speranţei, din nevăzut prelins,/ Plutea un dor de Tine, ca tainică minune.
Întoarce Doamne roata, întoarce roata vieţii,/ În
inimă să-mi cînte mirajul tinereţii..." (Roata vieţii
1), dar, deopotrivă, roata poetului e una pătrată,
o expresie puternică a esenţei lumii contemporane: „Răsucesc în minte taina erudiţii,/ Viaţa e
o dramă sau o comedie,/ Trag s-omoare cerul,
cu arcul lor, sciţii,/ Încărcaţi de ură şi de nebunie./ Îşi mai dau în petec chiar şi cărturarii,/
Proştii joacă teatru, se prostesc deştepţii,/ O fac
pe smeriţii pînă şi tîlharii,/ Se retrag în sine,
tăcînd, înţelepţii./ În iubiri sleite
se complac bătrînii,/ Tinerii
îmbracă în splendori trecutul,/
Idolii îşi sfarmă, cu ciudă,
păgînii,/ Și-a pierdut din farmec,
ostenit, sărutul. / Epoca ţicnită şia primit răsplata,/ Nu mai
avansează, e pătrată roata!"
(Roata pătrată 1).
Tot astfel, oglinda, obiect
ritualic şi simbol mitic e întors în
lirica lui Mircea Constantin Jurebie, cele aproape şaptezeci de
poeme consacrate oglinzii în
Totul curge... (Glosînd şi
oglindind sonete), tăinuind mai
mult decît arată, lăsînd, însă,
mereu ochiul critic să se exprime în oglinzile
paralele, fixînd, fără să ezite, maladiile veacului:
„Otrăvitoare flori are calomnia,/ Focul întreţine
flăcări arzătoare,/ Tulburătoare veşti ţipă nebunia,/ Șocul imprimă urme torturatoare./ Înnoitoare lumi naşte viitorul,/ Speranţe ornează
inimi iubitoare,/ Liniştitoare unde cară izvorul,/
Romanţe suspină voci încîntătoare,/ Înşelătoare
umbre strîng minciuna,/ Lumina cîntă senină,
visătoare,/ Devastatoare, crudă, tună furtuna,/
Surdina alină, tămăduitoare./Viaţa surîde,
turnînd noapte în soare,/ Postfaţa e prefaţă,
binele doare! "(Otrăvitoare flori 1). Creşterea
nimicului şi truda grea a speranţei, cum scrie
Mircea Constantin Jurebie în Capricioase
vremi, îşi găsesc, însă, alternativa în tema
vîrstei de aur, a copilăriel-feerie din Un roi de
musculiţe 1, dar, mai ales, în tonurile elegiei,
ale trecerii, tînguirii, definitivei despărţiri: „Curg
ore în clepsidră şi picură tristeţi,/ Plouă cu disperare şi cu melancolie,/ Trecut-a demult vremea cu sori de dimineţi,/ Dragostea rătăceşte în
răni de insomnie./ Cad pleoape ostenite pe ochii
frumuseţii,/ S-a-mbolnăvit natura, s-a eclipsat iubirea,/ S-a mistuit în ceaţă fantoma tinereţii,/
Vîntul aduce-n lume, prin sine, tînguirea./ Copacii scriu «adio» pe frunze veştejite,/ Patime
înfocate se pun la naftalină,/ Inimile-s pline cu
doruri răstignite,/ Sentimentala clipă miroase a
ruină!/ A dispărut speranţa, s-a şters din
dicţionare,/ E toamnă, toamnă, toamnă... suspini
cu resemnare..." (Resemnare 1). Elegiile lui
Mircea Constantin Jurebie sînt aproape de
înţelesul etimologic al termenului - elegheia, în
limba greacă veche, însemna cîntec funebru şi de tînga lui Grigore Vieru, dînd sens şi profunzime interogaţiilor active adresate sinelui şi
lumii de un poet despre care, nu mă îndoiesc,
vom mai auzi.

Ioan Florin Stanciu

Ioan Holban

Roata pătrată și maladiile veacului
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DIVINA
PARADOXALIA
Nu ştiu alţii cum sunt, dar pentru mine, libertatea aceasta totală de
a-mi alege singur subiectul scrisorilor mele, periodice, se transformă,
iată, într-un lung prilej de reverii şi
meditaţii, care amână sau inhibă
adesea înfăptuirea concretă a textului scris, până când mi se pare că
primesc de undeva, din abisuri
vreun ghes oarecare, sibilinic, mai
întâi, dar semnificativ cumva, în cele
din urmă. Fenomen lesne de înţeles,
dacă ne imaginăm aceste scrisori
lunare ca pe nişte tremurânde ferestre de-o palmă, întredeschise o
clipă, în dezordinea infinită a nebulosului nostru trecut enigmatic, de la
marginea întregului pământ locuit,
după cum situa Strabo Scythia
noastră atemporală, pe care Ovidius
o numise deja „Ultima Terra”, întruna dintre epistolele sale
înlăcrimate. Astfel, un popas cu totul
neprevăzut, pe la Istria, actuala
comună dobrogeană aşezată-n
răscruce de drumuri, la vreo 10 km.,
vest, de ruinele-n vraişte ale celebrei
Cetăţi pontice, a declanşat deodată
un noian de ciudate asociaţii irepresibile, care par să ţină mai mult de
avertismentul oracular, decât de
ţesăturile imprevizibile ale memoriei
involuntare.
Mai întâi, trebuie să aflaţi
dumneavoastră că la Istria se află o
străveche biserică ortodoxă cel puţin
uimitoare, deoarece este singura
biserică pe jumătate îngropată, din
colţul acesta de lume, dar şi pentru
că, printr-o stranie urzeală a destinului, ea a dobândit un miraculos
sistem de amplificare şi de îndulcire
a sunetelor, cum nu cred să mai fi
dobândit orişiunde prin lume, vreun
alt aşezământ bisericesc cunoscut.
Totul începând pe la mijlocul
veacului al XIX-lea, când pestriţa
populaţie de la Caranasuf (numele
de atunci al satului) a primit, în
sfârşit, de la tot mai înverşunata
ocârmuire otomană autorizaţia de a
construi o biserică ortodoxă din zid,
întru mângâierea creştinilor care îşi
mai păstraseră miraculos dreapta
credinţă, după vreo cinci veacuri de
tainice închinări prin stuf sau ceamur
şi de perfidă supuşenie pezevenghe
la umbra hăulindă a moţatelor
minarete păgâne Oricum, e foarte
puţin probabil ca buimacul sângeac
bei de la Babadag şi întreg
codoşlîcul său de pe-acolo să nu fi
bănuit măcar ce puzderie de
mărinimoase filotimii de tot soiul se
îndreptaseră tradiţional statornicite,
înspre odăile şi hambarele veşnic
flămânde ale preamăritului beileber
al eyalatului sudic de la Silistra –
başbaştanul incontestabil al Vallahiei
Turcice, care-şi pusese primul
pecetea pe această nemaipomenită
îngăduinţă. Astfel, printr-un labirintic
păienjeniş de uliţe, şleauri, canaluri
şi poteci, se revărsaseră în duium,
înspre Dunăre o droaie de
peşcheşuri, plocoane şi ciubuce
care de care mai previzibile şi mai
seducătoare: dajdii, dijme, pomeni,

baggişuri, zarafarlîcuri haraciuri, tributuri, beilicuri, şperţuri, prinosuri,
prisosuri,
cadouri,
dobânzi,
bogatîşuri, ghiuluri, suluri, parale,
geamparale, curmale, cealmale, halvale, baclavale, chiftele, acadele,
lulele, mahmudele, gogoşele,
măscărele haznale, huzmeturi, buclucuri, rahaturi, zâne, cadâne, hurii,
baiane, leliţe, fundiţe, capoturi, compoturi, caftane, ţoţoane, zorzoane,
dolmane, caftane, dichisuri, sarmale,
trufandale, basmale verige, belciuge, păstruge, ciucuri giugiucuri,
farafastîcuri, horbote giubele, ghiughiuzele, fermenele, haremuri, hahamuri, dudule,manele,mărgele,
betele, peltele şi multe alte oculte
ariş-verişuri necunoscute nouă,
care, în mişunare de muşuroi al furnicilor, luaseră zor-zor drumul fără
întoarcere al ocârmuirii osmanlîie.
Avan pehlivan şi coşcogea
harambaş, bre oameni buni!
Dar la ce-ai putea să te-aştepţi
de la o pomană turcească, cu
sorocul la bairamul de Iok-Sîfîr, după
cum ar fi fost cel mai lesne de
bănuit!? Mai întâi, pentru că firmanul
ismailitean cu pecetea verde-a profetului s-a dovedit a fi doldora de tertipuri, mîrşăvii, şarlatanii şi alte
şmecherlîcuri pidosnice, ceea ce nu
numai că întârzia construcţia cam
până la botezul creştinesc al sultanului, dar făcea aproape imposibilă
aflarea unei dibăcii arhitectonice
care să împace cumva pe toată
lumea, întrucât, după legea osmanlâie îndelung înrădăcinată prin mai
toate raialele lor de la Dunăre,
lăcaşul ghiaur ce-ar fi urmat să se
zidească pe-acolo, când i-ar fi venit,
dacă i-ar fi venit vreodată, şi vremea
aceea, nu trebuia să se ridice deasupra medeanului, mai înalt decât
ienicerul pe cal sau decât ultima
şandrama a turcimii oploşite peacolo şi nici nu trebuia să aducă a
templu creştin, în vreun fel oarecare
– fără turle şi cruci, mai întâi, dar,
mai ales, fără clopote.fără icoane şi
ziduri pictate sau alte însemne ghiaure, ce n-ar fi fost nicidecum pe
placul ochilor veşnic neadormiţi ai
Profetului. Astfel, după ce-au fost
ademeniţi la faţa locului, aproape toţi
binagiii mai ortomani din sangeacul
Babadag (nouă meşteri mari, calfe
şi zidari); aceştia, buchisind mai întâi
opreliştile proclete-ale turcului. s-au
adunat pe maidanul menit, unde,
după ce-au răcnit toată dimineaţa,
fără să se-înţeleagă-între dânşii, au
hotărât totuşi, împăcaţi oarecum, să
cheme într-ajutoriu niscai subţiri farmazoni tesalonicieni, cu faimă în tot
Peloponezul, ştiut fiind că grecul l-a
zugrăvit în lapte de var şi pe Aghiuţă,
după ce i-a mai scurtat coada şi i-a
mai ajustat niţeluş coarnele. Iară
grecii bucuroşi de chilipir şi dobândă,
chiar au şi sosit pe la Sf. Ilie, aşa,
au umflat o turbincă cu mahmudele,
s-au sporovăit vreo săptămână pe
limba lor şi, iaso, iaso, trexe-trexe,
s-au şi apucat de treabă, hotărând
mai întâi, după mare filonichie, să
înfunde temeliile sanctuarului la
enşpe coţi sub pământ, astfel încât
stavropighia, odată încleiată la moţ,
să pară joasă pe dinafară, dar îndeajuns de impozantă şi încăpătoare pe
dinăuntru. Şi uite-aşa, haida-hai,
spre damblaua sictirită a turcilor, biserica a fost coliliu văruită şi ortodox
sfinţită pe la 1870, când a primit şi
hramul de preaînaltă cinstire Sfânta
Treime, care mai dăinuie tot aşa,
până azi întru lauda şi veşnica
pomenire a celor ce cu grea trudă şi
firoscos meşteşug au înălţat-o-n
răscrucea de drumuri dinspre
limanul Sinoe.
(Continuare în pag. 17)
revistă de cultură
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„VIORICA DĂNCILĂ - Partea ei de adevăr”

(Continuare din pag. 3)
Taluzând „partea ei de
adevăr” cu exprimări fade, neinteresante, cartea-interviu ne
conduce ca un fir de apă
secătuit neglijent de natură
către
analogia
celebrei
exprimări „orice om îi este
teamă”, cu alta la fel de insipidă
pe care o propunem dezinvolt
ca subtitlu ce ar putea înlocui
sintaxa „partea ei de adevăr”, cu
„orice om e oarecum altfel”!...
Dincolo de trăncăneala
specifică dintre două femei la o
cafea într-o zi de sărbătoare, interviul ne relevă un prim-ministru care ne tot explică cum și
de către cine a fost „lucrată” ea
în propriul partid și, mai ales, în
campania electorală pentru
prezidențiale, fapt ce demonstrează contrariul afirmațiilor
persuasive prin care ne spune
că este „un om puternic”, tânguiala aceasta demonstrând că
a fost mai curând un om slab,
un om învins de propriul anturaj,
fie datorită tacticilor neinspirat
adoptate pe linie de partid, fie,
datorită speranței că, cedând
presiunii puciștilor, va rămâne
totuși cu vreun câștig, cu o
funcțioară „la centru” sau cu o
nominalizare eligibilă pe listele
ce tocmai urmau să se
plămâdească în cabinetul de
partid… O astfel de curiozitate
politică – a învinsului de sistem
– nici nu e singulară în peisaj ne amintim că și fostul
președinte Emil Constantinescu
a dejugat boii de la căruță, încă
în timpul mersului… Însă, prins
în vâltoarea disperării de reabilitare și repoziționare a partidului, frământat de chinul găsirii
unui redivivus întârziat, Marcel
Ciolacu, - cel care zămislea din
umbră pentru el funcția de
președinte al partidului după detronarea „de catifea” a Vioricăi
Dăncilă, - n-a mai găsit resurse
în propria onoare pentru a se
ține de cuvânt și, odată scopul
atins, din tot ce i-a promis
doamnei Dăncilă a rămas
aproape nimic, conform cu
legea nescrisă a fățărniciei: a
trecut momentul, s-a dus și angajamentul… „Eram la Parlament, la Grupul PSD din
Camera Deputaţilor, în birou,
când a venit o delegaţie formată
din Marcel Ciolacu, Paul
Stănescu, Claudiu Manda,
Dragoş Benea şi Marian
Oprişan, care mi-au spus că ar
fi foarte bine să-mi dau demisia
din funcţia de preşedinte şi să
conducă ei partidul, ca o
structură interimară, până la
alegerile prezidenţiale (…)
Stănescu mi-a spus că nu trebuia să intru eu în turul doi al
alegerilor, ci Dan Barna. Paul
Stănescu mi-a spus: ai vrut să
candidezi, n-ai vrut să laşi pe
alţii să preia conducerea partidului, te voi distruge!” Dacă e
să dăm atenție acestui pasaj și nu putem să nu-i dăm având
în vedere calitatea celui ce-l
emite - vom constata că ne
conduce
iremediabil către
imaginea reală a valorii morale
pe care o au factorii de decizie
ai acestui partid, selecționați în
funcții cheie pe baze care nu au
nimic în comun cu competența,
măcinați de interese pesonale
ce îi dirijează aproape involuntar către strategii pe termen
revistă de atitudine

scurt, de anvergură modestă…
Poate că singurul episod
cu carcter de noutate pe care nil dezvăluie Viorica Dăncilă în
„partea ei de adevăr” ar fi
repetarea episodului „Dragă
Stolo” - de data asta în intimitatea unei bucătării de apartament,
fără
prezența
televiziunilor – când Marcel Ciolacu o vizitează acasă după
alegeri pe doamna Viorica
Dăncilă și „mi-a spus cu lacrimi
în ochi că îi pare foarte rău de
tot ceea ce s-a întâmplat” deși
chiar el era autorul „întâmplării”:
„I-am făcut un ceai de fructe
pentru că părea foarte afectat.
Mi-am dat seama că este ceva
fals, dar m-am gândit că trebuie
să cred în el” - pag. 127. Istoria,
mai ales în politică, se repetă,
nu-i așa?
Un om politic care are și
reale calități politice realizează
că un eveniment penibil al cărui
autor este din întâmplare sau la
un moment de inspirație prost
ales poate marca vremelnic,
sau pentru timp îndelungat alte
performanțe ulterioare, iar dacă
evenimentul se repetă, nu mai
există șansă de scăpare în fața
urmașilor, în vecii vecilor…
Trecând peste oralitatea
descrierii, aceasta nu excelează
din punct de vedere oratorial,
având puține spre deloc
dezvăluiri de reținut, evoluând
în linii sonore deja cunoscute de
către cei care au urmărit, chiar
și inconsecvent, comportamentul submediocru al clasei noastre politice, un fel de... hai să vă
spun ceva ce deja știți... În sensul acesta, cartea nu scapă
ocazia să ne repete ceea ce
deja știm, respectiv, nu ratează
ocazia să ne prezinte o selecție
din succesele politice ale doamnei prim-ministru de care am
luat cunoștință din presă la timpul potrivit. Dintr-un singur
punct de vedere, ar fi posibil ca această carte să
trezească o minimă curiozitate:
frământările oribile care de cele
mai multe ori exclud actul moral,
ce există intr-un partid pentru
a obține osul satisfacției
plenare…
Dacă Paul Stănescu este
laș, slugă, duplicitar și trădător,
genul de trepăduș care face
sluș, Marcel Ciolacu este însă
„trădătorul de bază” al Vioricăi
Dăncilă: el este cel care a asigurat-o că moțiunea nu va trece
pentru ca ulterior să se
folosească de toate căile mai
puțin ortodoxe pentru ca
moțiunea să treacă; el este
omul care nu a avut nicio
meserie în afară de aceea de
revoluționar, care nu are cuvinte
în vocabular și la trei cuvinte
face patru greșeli; este Liviu
Dragnea II, poate chiar mai rău,
care se înconjoară de yesmeni, lingușitori și executanți,
care nu acceptă să i se spună
adevărul, care le-a dat în cap tuturor celor care l-au susținut;
este un om care are cultul
personalității, cu o construcție
comunistă, care nu acceptă criticile, care „plângea să-l las în
funcție”, care a mințit în
permanență în campania
electorală; care poate să-și dea
doctoratul în Modul în care îi
poți săpa pe alții în propriul in-

teres și care... na! – iată și motivul discordiei, - „nu m-a pus pe
liste”! – pag. 68, 69, 70, 71.
Afirmațiile fostului președinte al
PSD despre Marcel Ciolacu, actualul președinte al PSD, îi lasă
pe simpatizanții acestui partid
ca la poarta „Infernului” lui
Dante Alighieri, - lipsiți de orice
speranță, din moment ce, de la
înălțimea funcției / funcțiilor
deținute, trebuie s-o credem pe
Viorica Dăncilă când spune că
„este o gașcă la conducerea
acestui partid” în fruntea căruia
se află un om „intrat pe ușa din
spate în politica mare și, probabil, tot pe acolo o va și părăsi”
– pag. 55.
Dar... luând cunoștință
despre aceste caracterizări, ne
vine involuntar să zâmbim și să
ne întrebăm, la fel de
deziluționați: ce nu știam noi despre politicienii noștri și ne-o
spune acum Viorica Dăncilă ca
pe o noutate?!
Totuși, iată că - în partea
lui de adevăr prezentată, nu
într-o carte ci într-un interviu
televizat - Marcel Ciolacu
răspunde cu „nu” și „categoric
nu” la tot ce i se impută de către
Viorica Dăncilă: el n-a trădat-o
pe Dăncilă pentru că nu și-a
dorit
niciodată
să
fie
președintele partidului (n.m. adică, dacă ne-am permite să
trecem într-un registru mai puțin
academic - nici dacă ești fraier
nu poți crede așa ceva!); el nici
n-a păcălit-o pe Viorica Dăncilă
să se retragă promițându-i un
post de senator, nici n-a plâns
acasă la ea sorbind un ceai de
fructe compătimind-o pe colega
sa de partid, și subliniază că tot
ce s-a întîmplat a fost doar din
necesitatea unanim acceptată a
„resetării” partidului... Că,
Dăncilă este cea care a greșit
undeva... Că a obținut certificatul de revoluționar cu toate
facilitățile pe care le implică dar
nicidecum nu este interesat de
acestea (n.m. - hm!... mi-aș permite să-l întreb: deocamdată,
sau?...) ...că, colaborarea cu
Serviciile (de dinainte și de
după 89) era pe când nu s-a
văzut, azi o vedem și nu e, că
toți suntem securiști mai puțin
adevărații securiști, că el ar
avea o „chimie” - și nu o prietenie! cu șeful SRI Gabriel Vlase
dar e vorba doar de o chimie de
principii și aspirații, că el nu este
un șmecher sfertodoct, că are și
liceul la bază, că, vai, cum puteți
crede că SRI se poate băga în
politică?!, ... ș.a.m.d, - banalități
și răspunsuri dibace de politician cu care deja ne-am rodat în
ani și ani de zile...
În concluzie: după ce cititorul ia cunoștință (dacă mai
era cazul!), de mediocritatea
politicii românești și despre corvoada unui jurnalism servil, - la
sfârșitul cărții rămâne la fel de
nedumerit: care-i partea de
adevăr adevărat în toată
tărășenia asta?
Aaa! Era să uit: ca o
remarcă amuzantă, cartea e
plină de greșeli... - nu, de data
asta nu gramaticale (că nu e
scrisă de Viorica Dăncilă!), - de
greșeli de tipar, care rămân în
istorie prin grija editurii sau a
redactorului de carte!...

CENACLUL „GEORGE BACOVIA”
al Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor
din România a lansat vineri, 23 iulie,
orele 17, cartea scriitorului
Alexandru Dumitru,
membru în filiala noastră,
ASTA E IDEEA
Cartea a fost editată la Editura Babel,
anul acesta.
Evenimentul a avut loc în grădina
Casei Bacovia (str. George Bacovia,
nr. 13), după amiază...

O LUNGĂ VARĂ FIERBINTE...
(Continuare din pag. 2)

Prețurile au explodat pe
fondul unei inflații galopante ce nu
dă semne că s-ar domoli. Dar cinel împiedică pe premierul nostru să
devină euforic și să se îmbete cu
apă rece, amăgindu-se, ori
amăgindu-și guvernații spre a-i
convinge (sic!) că totul e bine dacă
afară e căldură toridă. Sclav al gurii
mincinoase, vor spune unii, fiindcă
oricum ai da-o pe arătură, o
minciună, spusă ori scrisă, tot
minciună rămâne. Iar însoțirea
repetată cu Fata Morgana s-ar
putea să-i dăuneze și mai grav
sănătății. Spre a încheia, totuși,
într-o notă întrucâtva optimistă,
aceste câteva note despre vara
fierbinte a guvernării performant-reformatoare (!), să ne amintim de
una dintre șaradele epocii apuse:
întrebare - ce crește încontinuu și
nu se observă? Răspuns: nivelul de
trai. Observați vreo similitudine cu
ceea ce se spune astăzi?
Festina lente. Pas cu pas
sau, după cum ar spune și astăzi
latinii – grăbește-te încet -, spre victoria finală. Fiindcă de ce să faci un
lucru repede și bine, dacă se poate
încet și prost? După aproape șapte
ani de la lansarea la apă a proiectului de ţară privind ”România
educată”, răstimp în care știința de
carte a atins recordurile celor mai
înalte culmi ale neștiinței și analfabetismului, prezidentul nostru și-a
rebrenduit brusc intențiile scoțând
la lumină dosarul plin de praf al demersului său zice-se inovatorreparator. Asta, după ce a constatat
și a acceptat, în sfârșit!, că jumătate
din supușii săi trecuți prin sălile de
curs, de orice fel și de orice calibru
didactic, sunt analfabeți funcționali.

Cu alte cuvinte, se uită la un text
precum vițelul la poarta nouă, ori îl
citesc silabisind-ul fără a-i descifra
mesajul. Plus abandonul școlar, devenit un fenomen incontrolabil și cu
evoluții constant accelerate.
Cauzele? Multiple și practic insolvabile după cum merg programele
politice în spațiul românesc.
Speranța vine, acum, din iluzoriul
PNRR, până la care e-o cale-atât
de lungă ce se poate dovedi vânare
de vânt și iluzii deșarte. Dar
speranța moare ultima. Până una-

alta, peste 1 400 de specialiști din
Educațional sunt mobilizați trebuind să răspundă la apelul
rezilienței școlare. Ce va să sentâmple, vom vedea, când și cum,
dar și cu ce rezultate, urmează să
aibă alții revelațiile Programului
abia peste vreo zece ani. Pe ce ne
bazăm?, vorba lui Ilie Moromete.
Șeful statului ne asigură: „... proiectul România Educată beneficiază
de un sprijin financiar important prin
intermediul PNRR, în valoare de
3,6 miliarde de euro, iar soluţiile şi
ţintele proiectului sunt ambiţioase şi
realiste”. După cum au mers lucrurile în ultimii treizeci de ani, sunt
suficiente temeiuri să credem că
nu vom trece nici de această dată
clasa, chiar dacă vom memora, cu
punct și cu virgulă, pas cu pas, preceptele din broșura ”România
educată” cu pretenții de program
național.
Nota bene: Dar haideți să
nu ne întristăm văzând toate aste
binefaceri ale guvernării monstruoasei coaliții cu binecuvântarea
Supremului de la Cotroceni, ci să
ne veselim pentru că ne așteaptă
alte surprize-surprize servite pe
post de deserturi mioritice întru
stimularea satisfacției olfactice, a
optimismului și bunei-dispoziții: pe
agenda de lucru a Parlamentului se
află o nouă lege (nici nu se mai
știe a câta), după cea binecuvântată anul trecut (!) privind
”liber la vânzarea” terenurilor agricole către investitorii străini care
abia așteaptă să se împământească la noi. Tot ca pe un fapt
oarecare, să mai spunem că deja
au fost înstrăinate peste 4 milioane
de hectare, suprafață ce nu este
departe de jumătatea care-și
așteaptă noii stăpâni. Câtă dreptate
avea, nu-i așa, marele scriitor
american Mark Twain atunci când
își îndemna conaționalii în urmă cu
un veac și jumătate: cumpărați
pământ, că nu se mai fabrică! Dar
să nu fim sceptici și insidioși pentru
că viitor de aur țara noastră are! Ia
ascultați aici ce ne spune unul dintre conaționalii care încă mai
trăiește după canoanele învechite
ale dragostei față de glie: ”Suntem
un popor legat puternic de pământ:
economia e la pământ, cultura – la
pământ, educația – la pământ, viitorul - la pământ. Să ne fie țărâna
ușoară! Ce atârnă greu, să le dăm
altora”. Chiar dacă de noi se alege
praful.
...Și lunga vară fierbinte
românească încă nu și-a ostoit valurile mareice ale vipiei ce tot seabate peste noi în acorduri de marş
triumfal cu rezonanţe de marş
funebru.
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ADRIAN BOTEZ DESPRE DOMNIA LEBEDEI*

Ionel Necula

MÂNTUIRE !”
Mai găsește o suită de doine și
* Adrian Botez,
zămislite
în
TEMNIȚA
”DOMNIA LEBE- sonete,
DEI (poezii,
TERESTRĂ, un amestec de mistică și
poeme și
metafizică – o combinație cu multe efecte
prozopoeme)”,
tonice și revelatorii. Ne reprimăm, cu bună
Ed. Rafet,
Rm. Sărat, 2021. știință, tentația de a cita cu mai multă generozitate, cum ar merita versurile acestei
diviziuni, și ne mărginim la transcrierea
unui fragment de doină – fredonată în ritmica eposului nostru endemic.
”Se teme moartea de mine
Ca de-o Boală – ca de-un Câne
Ce-o mușcat-o de-un Picior
Mărturisesc c-a trebuit să citesc și să
La-Nceputul Zilelor”
recitesc, de mai multe ori, această carte,
(Se teme moartea de mine)
pentru a-mi formula o idee despre intențiile
Mai găsește un ansamblu de gânduri
autorului și despre ceea ce justifică
scrierea ei. Ar fi fost necesară o prefață, răzlețe, decontate din MOTIVUL TRUdar, în lipsa ei, am citit și recitit versurile VERULUI și turnate într-o versificație sui
(?) care o deschid și chiar dacă n-am generis. Iată cum sună destinul Artistului,
înțeles ce va urma - am reținut versul: în metrica lui Adrian Botez.
”DOMNIA LEBEDEI STRĂPUNSE: e ”Lasă Cântările să plece-n Nou Tărâm –
uite-ți și tu – Numele Mistic
CRIST – STĂPÂN ASUPRA VĂII !”
Totul, în această carte, este altfel de
cum știm că trebuie să arate o dispunere
livrescă - și bietul cititor este derutat,
năucit – diviziunile ei nu rotunjesc un sens,
un înțeles, o lămurire, versurile nu sunt
versuri și nici poeziile-poezii, ba chiar autorul introduce o noțiune nouă în prăfuita
noastră teorie literară – noțiunea de prozopoeme, ceea ce ar vrea să însemne că
sunt niște combinații duale, nici una nici
alta, sau, mai pe sensul autorului, sunt și
una și alta.
Este o carte polifonică, scrisă în mai
multe registre, în care cititorul găsește de
toate; găsește un ciclu de poeme consacrat DOMNIEI LEBEDEI, versuri pline de
evlavie și cucernicie, un amestec de
Kierkegaard și Grigore de Nazianz, Fii Generos și scaldă-te-n Iubire - Truver
anunțând apropiata DOMNIE A LEBEDEI, Bătrân și Cristic:
Să fie Cântece fără Cântăreț: POVESTEA
cu întronarea învățăturilor lui Iisus.
”Va veni din Moși Străbuni – Lebăda Va fi mult mai cu Tâlc - decât e VESTEA
Acum – când stai cu Crist - Proroc
Măiastră
Albul ei neprihănit fâlfâie-n FEREASTRĂ Arzând – la Cina de-Ametist:
Zeii Cerului-Pământ ne-au trimis-o-n știre Pricepi de ce te-am alungat din Om:
DOAR AȘA EȘTI ARTIST!”
C-a venit - și-n Neamul nostru - SFÂNTA

(A fi artist)
În sfârșit, mai găsește prozopoemele,
din partea a patra a cărții.
Ele, prozopoemele, alcătuiesc diviziunea a IV-a a cărții, consacrată unor –
aș zice - microeseuri despre Stafia
liberală, despre Sport... până la Dumnezeu,
despre
”Conștiinciozitate”
(”...Fraților, credeți-mă: atât de Metodic,
aș zice: CHIAR PERFECT! - ...ați
Mărunțit, și Prăbușit, și Tocat, și
Prăpădit...atât de SAVANT și atât de
CONȘTIINCIOS-ACRIBIOS, ați Nimicit și
Pustiit [...Fizic, Mental, Psihic...din toate
Părțile, până ați ajuns cu <<JUGĂNITUL
COSMIC>>, chiar și-n CENTRU!] Lumea
Asta – încât nu i-a mai rămas nici măcar
unui Cioflingar ca mine, mereu pus pe
Rele: NIMIC DE DISTRUS !!!”), despre Infinitele lumi, despre Îngerul de Pază și
despre multe altele. Iată un fragment din
prozopoemul Infinitele lumi:
”A oprit. Nu știu ce-i. Om, Căruță, Avion.
Eu opresc - și tu oprești. Ca la Poruncă.
Toți oprim – la Glas de Luncă.
-Cine strigă? Treaba lui. Eu opresc. Noi,
toți, oprim.
-Ce-i Aici?
-Un Țintirim.
-Dar... din Țintirim VENIM
-Nu-i nimic. Tot nu vestim. Voi veniți, noi
am venit... Poate un' s-a procopsit...
-Cine ești?
-Un Duh zălud.
-Te mâncăm, și încă... CRUD!
-Și ce dacă? Iar pornim. IAR OPRIM DECI, TOT PORNIM... ”
Nu-i deloc o lectură ușoară cartea lui
Adrian Botez. Mă tem că nu va fi înțeleasă
în toată complexitatea ei, epistemică și
prozodică. Dar aspectul acesta nu-l mai
privește pe autor, care solicită, și din
partea cititorului, un minim efort receptiv.
Că nu vor fi prea mulți cei dispuși la
această trudnicie receptivă nu trebuie să
ne surprindă. La cât se citește la noi... Dar,
vorba lui Shakespeare: „maurul și-a
făcut datoria”!

Cei care scriu își trăiesc timpul estetic
O prima ediție a colocviilor
„Întâlnirile de la Viișoara” s-a
desfășurat în zilele de 13-16
mai a. c. La buna desfășurare a
acestei activități şi-au a adus
aportul Liceul Particular nr 1
„Aurora Ouatu” din Piatra
Neamț, Fundația Culturală
„Georgeta și Mircea Cancicov”,
susținute fiind moral, material și
cu întreaga lor osârdie și
strădanie faptică, de cei doi harnici și energici amfitrioni Ioan
Ouatu și Victor Munteanu, care
sunt în același timp oameni
dedicați trup și suflet literaturii.
Aşa se explică faptul că
Viișoara, localitate situată în
imediata apropiere a municipiului Piatra Neamț, a devenit pentru câtva timp un loc animat de
energiile creatoare ale celor
prezenți. Colocviile literare înfiripate aici au beneficiat de colaborarea Bibliotecii Județene „G.
T. Kirileanu” Piatra Neamț, Uniunea Scriitorilor din România Filiala
Bacău,
Uniunea
Ziariștilor Profesioniști din
România - filiala „Filip Brunea
Fox” din Roman ca și Societatea Culturală „Clepsidra” din
același oraș. La eveniment au
participat poeți, prozatori,
jurnaliști și oameni de cultură
din București, Bacău, Piatra
Neamț, Iași și alte localități de
pe întreg cuprinsul țării.
Anvergura programului a
fost una destul de amplă și de
variată. Nu au lipsit din
desfășurător lansările de carte,
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seminariile și medalioanele literare, colocviile și discuțiile
polemice care au făcut sarea și
piperul acestor manifestări.
Între activitățile propuse
primei zile de desfășurare,
colocviu „Valoare și non valoare
în critica literară” a declanșat o
polemică vie, animată, dar desigur cordială. S-au afirmat în
cadrul discuțiilor printre alții
Paul Aretzu, Mihai Botez, Emilian Marcu, Ioan Romeo
Roșianu, Armanda Filipine,
Ecaterina Petrescu Botoncea,
Dan Dumitru Iacob, Lucian
Strochi, Trifon Nicolae Toma,
Olimpiu Nuşfelean și alții.
O notă aparte a constituito intervenția în discuție a lui
Petre Isachi. Interpreții muzicali
Maria Gheorghiu și Florin
Țuțuianu
(folk),
Izabela
Stănescu (soprană), Mihai Urzicaru (tenor), Raluca Ouatu
(pian) și, de asemeni, George
Echim (muzică populară) au
ridicat nivelul manifestării prin
prestația lor profesională la
nivel superior.
În prezentarea sa de
carte, de asemeni inedită,
Nicolae C. Muscalu a punctat
inteligent și peremptoriu ironia
și violența de multe ori prezente
în limbajul publicistic. Lansările
de carte i-au avut în prim plan
pe Dumitru Lecca, Dan Iacob,
Aristotel Bunescu, Sebastian
Cătănoiu, Constantin Severin,
Ecaterina Petrescu Botoncea,
Olimpiu Nușfelean, Petre

Isachi, Paul Aretzu și alții. O antologie de teatru școlar ne-a
prezentat, de asemeni, Cecilia
Moldovan. Un recital de poezie
susținut de elevi ai Liceului „Aurora Ouatu”, din lirica poeților
prezenți la manifestare, a
încheiat colocviile susținute în
sala de festivități a liceului.
Domnul Emanuel Nazaretin, din partea Uniunii Armenilor
(filiala romașcană) ne-a prezentat un scurt-metraj intitulat „Noravank”, film realizat în regia lui
Florin Kevorkian și care ne
prezintă începuturile creștinismului la Erevan, pe pământ
armean.
De sub cupola Bibliotecii
Județene „G. T. Kirileanu” de la
Piatra Neamț au răsunat clar și
sensibil vocile poeților din: Piatra Neamț, Târgu Neamț,
Bacău, Comănești, Moinești,
Buhuși, Roman, Suceava,
Focșani, Iași, Sălaj, Caracal,
Baia Mare, Gheorghieni,
Târgoviște sau Lugoj.
În cadrul galei de poezie
au citit poeții Paul Aretzu, Simona Aretzu, Mihai Botez, Dumitru Brăneanu, Theodor
George Calcan, Cristina
Emanuela Dascălu, George
Ichim, Amanda Filipine, Alexandru Nelu Hudici, Dan Dumitru
Iacob, Emilian Marcu, Silvia
Miller, Cecilia Moldovan, Ovidiu
Nuşfelean, Vasile George Puiu,
Ioana Liliana Ropotă, Constantin Severin, Nicolae Silade, Lucian Strochi, Radu Tudoran,

Firiţa Carp, Trifon Nicolae
Toma, Laura Vacaru, Elisabeta
Vartic Cristea.
Cu această ocazie și-au
lansat noile cărți Poeții Emilian
Marcu – „Vitrina cărților” (vol.
III), Dumitru Braneanu –
„Singurătatea fluturilor”, Editura
pentru Literatură și Artă
Chișinău, Theodor George Calcan – „Amneziile doamnei
Voltaire”, Cornel Paiu – „Mama
Victoria. Victorie”, Editura Papirus Media, 2020, Cornel Galben „Personalități băcăuane”,
Editura Corgal Prees, 2020,
Ioan Uleanu – „Cantata cafelei”,
Editura Princeps Media, 2021;
Victor Munteanu – „Cămașă
suferită pe trup”, Editura Tracus-Arte, București, 2021. Victor Munteanu a fost moderatorul
acestei activități, Dumitru Lecca
și Dumitru Brăneanu au conferit
premiile pentru poezie și critică
literară din partea USR, Filiala
Bacău și a Asociației Familiei
Lecca.
Printre cei premiați s-au
numărat: criticul literar Petre
Isachi pentru „Conversații în
oglindă cu Mircea Eliade”, vol.
I; Olimpiu Nuşfelean pentru
„Unde așezăm plânsul copilului”
și, de asemeni, pentru Paul
Aretzu pentru întreaga activitate…
Cred sincer că astfel de întâlniri sunt și utile și necesare și
de aceea le și susțin atât prin
prezență cât și prin comunicare,
conștient fiind că autorii de cărți
își trăiesc timpul estetic.
Theodor George CALCAN

Iubirea ca
zeitate
(Continuare din pag. 5)
Lumina apare, astfel, ca într-o formă
re-scrisă a Genezei, drept principiul creator universal, între iubire și lumină punându-se, de acum, nu doar semnul
egalității, ci și acela (chiar) al identității: „Și
ființele acelea vor trece, așa cum se întâmplă prin grația Luminii, prin mii și mii de
existențe ca ființe simțitoare, mici scântei
de lumină din Lumina Sa, trăind timp după
timp, de-a lungul milioanelor de ani ce vor
veni, ca mii și mii de forme de viață de
toate felurile, crescând în timp, în complexitate a structurii, număr de simțuri și cunoaștere a existenței, prin mii și mii de
experiențe de viață, de la simplu la complex, atrase tot timpul de Lumina ce vine
de Sus și dorind să ajungă acolo. Iar sufletele acestea vor ființa cât va fi nevoie ca
plante, copaci și alte ființe vegetale, iar
asta ști-o numai Cerul, căci o taină de nepătruns este până și pentru mine.” (Legenda p. 45)
Iubirea, așadar, înseamnă viață.
Este una din premisele majore ale acestei
proze extrem de îndrăznețe ca formulă,
rostire, construcție și miză: „Iubitul meu, În
zorii universului, atunci când stelele erau
încă fierbinți și nu luaseră formele pe care
le cunoaștem noi acum, eu te-am iubit. Am
fost cu tine, te-am ajutat, te-am îngrijit, țiam dat din viața mea cea prețioasă clipe
de iubire și am vegheat ca sufletului tău
să-i fie cald și bine.” (Nopți feerice, p. 50)
Cu atât mai mult, iubirea de copil
devine o valoare supremă, nu doar în existența individuală, a fiecăruia dintre noi, ci
și în plan cosmic, căci, nu-i așa, ce poate
fi mai minunat, mai pur și mai neprihănit
decât iubirea unui copil? „Metafora” este
străvezie, și se referă la puterea unei inimi
atât de mici precum cea a unui copil, de a
crea lumi, universuri, cosmosuri: „În universul care era geamăn cu al nostru, în
care am călătorit numai o dată, am întâlnit
iarăşi Iubirea, deşi venea într-o formă atât
de delicată... Era o iubire de copil, pusă-n
cuvinte de un tânăr pe care cel mai probabil nu-l voi cunoaşte niciodată...” (Aproape
de steaua Erris... p. 52)
Fără nici un echivoc, așadar, dragostea este desemnată a fi elementul genezic primordial, temelia vieții, principiul
unic, primordial: „Iubiții mei, Milioane de
lumi și stele s-au născut și au apus de
când iubirea și-a făcut loc în Univers și a
devenit forța călăuzitoare a umanității și a
tuturor ființelor mișcătoare. Trecut-au milioane de ani de când umanitatea a împânzit stelele, plecând de pe draga noastră
planetă Pământ și umplând spațiul cu
viață.” (Stelele din Lesanthia, p. 66)
Apar, în diferite alte povestiri, și alte
fațete ale iubirii, cum ar fi blândețea.
Aceste mici proze se constituie într-un fel
de Biblie a iubirii, arătând, indirect (și, de
cele mai multe ori, direct), că singura cale
de salvare, de mântuire a omului este iubirea. Am putea spune că asistăm la o altfel de scriere a unor versete biblice
fundamentale, care au schimbat fața umanității, în urmă cu două mii de ani, și de
care oamenii de astăzi se pare că au uitat
cu desăvârșire. Ce mult curaj, din partea
autorului, de a o opune răutății prezente,
egoismului, egocentrismului, individualismului și indiferenței față de soarta celorlalți
iubirea, dragostea, blândețea, înțelegerea,
concordia: „Avea un fel al ei, deosebit, de
a înțelege viața. Ea m-a învățat că blândețea e iubire. Acest suflet ales îmi spunea
des: „Dragul meu, blândețea și iubirea sunt
totuna. Cine are în el blândețe, are și iubire. Blândețea este pentru toți, să nu o ții
doar pentru tine. Blândețea trebuie să fie
pentru orice om, oricând, oriunde, față de
oricine... Față de ei, față de tine... Blândețea mult ajută suflețelul tău, și pe al lor, și
pe al meu... Este o cale bună și frumoasă
către Dumnezeu...” (Suflet ales, p. 81)
revistă de cultură
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IOAN ȚICALO - VREMURI MAȘTERE *

În proza din anii recenți s-au descoperit
istorii trăite și ascunse, multe drame, multe
destine tragice, comunismul provocând
schimbări radicale în viețile românilor. Și ultimul război mondial, la fel. Știm că a existat,
în ultimii 70 de ani, o literatură underground,
care circula precum Miorița odinioară, iar
acum a explodat în cărți. în romane recuperate, acum a fost restabilită precum istoria. Ulterior! Poate că este trunchiată, poate
deformată, poate modificată subiectiv, ca tot
ce se relatează ulterior, dar ne rămâne certitudinea că trecutul a fost altfel decât cel expus
în media și literatura acelor ani. Așa se
întâmplă și în romanul Vremuri maștere al
scriitorului sucevean IOAN ȚICALO.
O ISTORIE în detaliu, axată pe viețile
țăranilor din comuna Râșca, județul Suceava,
pornind din anii războiului, apoi urmând cu
deceniul obsedant al marilor răsturnări de
regim și destine, continuând cu anii României
Populare, ai Republicii Socialiste și ai
Revoluției din 1989.
Această întinsă plajă de transformări
sociale politice, economice, se reperează prin
urmărirea vieților multor personaje, foarte
multe, din medii intelectuale și rurale diferite,
dar toate concentric dispuse unui areal

Din el nu străbate-n afară
nimic; de aceea nu are chip
și nici formă. Ar semăna întrucâtva
cu sfera,
care are cel mai mult trup
învelit cu cea mai strâmtă piele
cu putință.
Dar el nu are nici măcar
atâta piele cât sfera.
El este înăuntrul – desăvârșit,
și,
deși fără margini, e profund
limitat.
Dar de văzut nu se vede.
Nu-l urmează istoria
propriilor lui mișcări, așa
cum semnul potcoavei urmează
cu credință
caii…”
Cine este El? Poetul nu spune;
e „sâmburele unei latențe – șinele
lumii”. Poetul a „inventat un limbaj abstract”; „Antimimesisul triumfă”. „Ne
aflăm în plin postmodernism”. La origine, crede Manolescu, este Mallarmé.
Nichita a reformat gramatica poetică.
Este o „limbă poetică liberă și
încântătoare”, ca zborul păsării în
văzduh; Brâncuși nu reprezintă
pasărea, ci ideea de zbor (Istoria literaturii române pe înțelesul celor
care citesc”, Editura Paralela 45,
2014). Ca și Eminescu și apoi Arghezi,
apărea un alt fenomen în poezia
română – fenomenul Nichita
Stănescu; ar fi avut 88 de ani acum.
..........................
*Vasile Bardan, Nichita
Stănescu şi Omul-fantă, Târgovişte,
Editura „Bibliotheca”, 2021.

comun: Râșca, Suceava. Povestire în ramă,
o ramă comună tărâmului de basm bucovinean.
Scris în ritm alert, divizat în capitole de
proporții considerabile și dedicate câte unui
personaj sau unei familii, romanul este o

Nocturne-n haiku

Ticu Leontescu

Așa percepe poezia un condeier
cu paisprezece volume de poezii și
vreo trei de critică, despre existența
căruia aflu acum prin bunăvoința unui
literator cu care colaborez de multă
vreme. Experiența mea de la catedră
mă ajută să discern valorile pe care,
cândva, le propuneam elevilor de liceu.
Nu era ușor receptat acest poet apărut
după anii proletcultişti, nepot de generalul rus fugit de revoluția lui Lenin, cu
un mare talent, adesea controversat
(vezi Gheorghe Grigurcu) și cu vreo
patru neveste, dependent de alcool
(după Şt. Augustin Doinaș), dar și cu
Herderul la picioare și, post-mortem,
membru al Academiei. Dintre cele
patru consoarte, am compătimit-o pe
Gabriela Melinescu, poetă adevărată și
în Suedia. Poetul semi român, ori semi
rus a apărut și în timp favorabil: se
epuizase proletcultismul din anii ’50.
Inteligența lui Nichita Stănescu l-a ajutat și ca să perceapă zorii actualei
revoluții tehnologice, dar și să evite
neplăcerile unui regim totalitar. Nu-i
vorbă, el a fost elevul unui excelent
liceul din Ploiești, coleg cu Eugen
Simion, iar apoi student al Universității
București.
Produs al „Sorbonicăi” din
Bacău, Vasile Bardan a trecut bine
granițele trasate de dascăli săi, printre
care apăreau și resturi ale Universității
„Al. I. Cuza” din Iași, fiindcă aceasta de
la noi provenea din guvernarea lui
Petre Roman, în anii ’90. În cartea despre Nichita, văd că se simt bine și
Hegel, creatorul Dialecticii, dar și Jean
Starobinski, și Ion Barbu („În care ou,
bre?!”), iar excursia la Vârful Omu este
o bună reclamă și la Omul-fantă. Credeam că-i chestie de gust Poezia,
după Adrian Marino. Dedal, Amphion,
dar și André Leroi-Gourhan (creatorul
memoriei sociale), ori Al. Piru și chiar
Nicolae Manolescu nu ies prea bine din
ambițiosul eseu al lui V.B., pentru că
Piru a calificat elegiile „poeme reflexive
din care înțelesul a fost aproape în întregime extirpat” (p. 20), iar Manolescu
o scrântește când afirmă că totul e „relativ” și „probabil”, arătându-se superficial și expeditiv în Istoria… sa; mai
ales că Manolescu parcă face aluzie la
Eugen Barbu – prozatorul, când îl
expediază pe Nichita din „Elegia oului,
a noua” în „Oul dogmatic” al lui Ion
Barbu, locaș de exil al poetului” din
cele 11 elegii. Se știe că poetul Ion
Barbu a simpatizat cu legionarii, iar
Facultatea de la Bacău a fost școală
P.C.R.; dar parcă săritura e prea mare.
Nouă, cititorilor obișnuiţi, ne-au
plăcut deschiderile elegiilor către sculptura lui Constantin Brâncuși, precum și
paralela făcută inspirat între textul lui
Condeescu și poemele lui Mihail Eminescu. Totodată va rezista în timp și
perspectiva lui V.B. de a interpreta
elegiile lui N.S. în viziune integratoare,
deși nu apar în carte exemple concludente că N.S. „a elaborat prin toată
poezia sa o veritabilă metaforă orfică”
(p. 69).
Totodată „Crește rolul poeziei ca
unificare a spiritului uman, atât în plan
temporal cât și spațial, atât în plan individual cât și în cel colectiv” (p. 68).
Cât îl privește pe Cristian-Tudor
revistă de atitudine

Popescu e complet distrus, chiar dacă
el se afișase ca jurnalist și încă de nivel
înalt.
Am apreciat şi faptul că Omulfantă, în context, ori în plan ideatic,
marchează traseul ideilor și al imaginilor din cele 11 elegii. Poziția ei
centrală, vizibilă, evidențiază ideea
creației că poemele trebuie interpretate
în legătură unele cu altele și nu separat, așa ca Masa Tăcerii a lui Brâncuși
și este un fel de Cina cea de taină din
iconografia creștină.
Vasile Bardan a încercat și –
prin câțiva termeni-cheie – să-şi contureze un limbaj propriu care să comunice metaforic și profund înțelesurile
percepute din creația lui N.S. – poet
genial, care și-a dominat epoca: transmodernism, visceral, dedalic, desacralizat. În plan lexical, ori sintagmatic, e
îndoielnic dacă toate reperele limbii vor
rezista în timp, ori vor cădea în ridicol
ca: „cine mănâncă pe cine”,
„biodegradabil”. Timpul va decide.
Poate că o concentrare mai
aplicată pe tema creației lui Nichita
Stănescu, care e însăși poezia, ar fi
mai de folos cititorilor mai puțin formați:
tema poeziei e însăși poezia, cum
foarte rar s-a întâmplat; și poate de
aceea EU din Elegii și Sunt apar ca dificil de receptat sau, cum zicea
Manolescu, într-un curs de poezie, au
devenit hermetice. Iată părerea d-sale
din 1987: Nichita e „cel mai original
poet din generația ’60”; „El a mers cel
mai mult în direcția abstractizării liricii”;
la el însă nu există hermetism; „Oul e
un semn, un cuvânt în text, și nu simbolul orfic întrebuințat de Ion Barbu”.
De fapt, poetul nu se confesează, ci
„înfățișează obiecte”; tocmai mă întrebam unde e lirismul. În Elegia întâi el
scrie:
„El începe cu sine și sfârșește
cu sine.
Nu-l vestește nici o aură, nu-l
urmează nici o coadă de cometă.

Cristina Ștefan

Grigore Codrescu

Poetul Nichita Stănescu din actualitate*

1
Umbre tot mai lungi.
Noaptea-nvăluie ușor
gemene pleoape.
2
Întuneric corn.
O nălucă se plimbă
desculț prin rouă.
3
Covrig, în cușcă,

frescă socială în unitate spațială și temporală,
locuitorii Râșcăi formând o comunitate aparte.
Mi- a adus aminte de Aprilie spulberat al lui
Ismail Kadare. Întâmplările lor par a fi rupte
de restul lumii, blestemele, vrăjile voodoo, obiceiurile, ritualurile, răzbunările, crimele devin
o saga a locului, o cronică a istoriei nescrise,
întinsă pe câteva decenii.
Sunt personaje urmărite de la un capăt
la celălalt al perioadei relatate, dar sunt și
apariții sezoniere, cu viață romanescă scurtă,
dar ale căror importanță se relevă în destinul
comunității.
Râșca este un loc în care suferința
pare a fi egida existenței, este un loc în care
răutatea omenească, crima, violul, răzbunările
crunte în stil mafiot, trădările, pânda, pâra la
organele de securitate comuniste sunt
veșnice. Dacă veșnicia s-a născut la sat,
atunci ea are fațete năpraznice în Râșca iar
răul învinge, în pondere, binele.
Sunt și personaje, însă, care luptă pentru binele comunității, oameni morali,
credincioși. Destinul crunt al copilului Ioan
adună credința străbună, permanența și
dăinuirea ortodoxismului pe plaiuri românești,
precum și martiriul acestei credințe. Copilul
dovedește o înțelepciune înnăscută și dă lecții
celor mai cruzi, celor care, deși se află la putere și profită din plin de funcții și privilegii, nu
le acceptă nicio abatere de la învățătura
creștină.
„Acesta e puiul de antichrist pentru
comună, s-a auzit glasul lui Ioan, după ce a
tăcut povestitorul. Au venit vremuri grele,
acum întunericul o să-ncerce să înghită lumina și se va dezlănțui o luptă pe viață și pe
moarte între două lumi, a credinței și a celor
care s-au lepădat și încă se vor lepăda.”
Scrutând destinul indivizilor din această
zonă românească, greu încercată de sisteme
politice și oameni, Ioan Țicalo compune
memorialistic un adevăr istoric în tradiție
autohtonă. Dinamica social-politică în a doua
jumătate a secolului trecut este relevată în
secvențe foarte bine construite, filmic, cu harul
prozatorului născut pe acel meleag, fin
cunoscător al lumii descrise, cronicar documentat „acasă”, plauzibil până la biografism.
Remarcabil este limbajul folosit pe tot
parcursul istorisirilor. Arhaic și presărat cu regionalismele dulci bucovinene. De altfel, la finalul romanului găsim un dicționar explicativ
al multor termeni rari azi și expresii (mie
cunoscute de la bunica mea, bucovineancă
din Gura Humorului - de aceea lectura mi-a
fost lesne de asimilat).
„Vremuri maștere” este un roman
menit să sporească literatura de restituire a
adevărurilor istorice românești, dar și o
performanță a prozei de azi.
* IOAN ŢICALO, Vremuri maştereCâmpulung
Moldovenesc:
Biblioteca
„Mioriţa", 2020

Rochiță latră prin somn.
Visează un… hoț!

se plimbă Saturn.

4
Proptiți de viori,
greierii au ațipit.
Ecouri hai-hui.

Drumul Robilor.
Carele, Mare și Mic,
nu cară nimic.

5
Beznă otova.
Două girofaruri vii –
Ochi de cucuvea.
6
Vrăbiile dorm.
Vântul șuieră prin pod.
Un înger, planton.

9

10
La schitul din deal,
un ascet se roagă-n Duh,
în chilia lui.

7
Cer de catifea.
Stele oglindește-n ea
apa fântânii.
8
Violet nocturn.
Sus, prin golul infinit,
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uneori. Realmente incomode pentru
mulți. Puse însă strălucit în foaia de
ziar. Pilde jurnalistice oricând. Valabil
îndreptar pentru toți din breaslă. Ce se
alătură fără fisură cărților sale suave.
Superbe-n melancolia lor. Picturale pur
și simplu. Mustind de mitologii. Subiective, poate, da` cu tâlcuri cert. Adânci.
Fascinante de-a pururi...
Din păcate, vine o clipă când
viața, ca într-o coridă, sfârșește și cu
toreadoru` răpus. Când, vrei sau nu, iți
cresc ”aripi până la nori”. Ajungi undeva, pe o stea, și-n urma-ți rămâne
deșertu`. Pentru totdeauna. Ei bine,
după scepticu` din Lisa, nici vorbă de
așa ceva. Spre norocu` nostru. Căci
CĂRTURARII nu mor niciodată cu
adevărat. Se duc doar să stea lângă
Domnu`, da` ne lasă-n inimi și-n inimi
slove veșnic vii. Cu siguranță, OCTAVIAN PALER e unu` dintre ei. Iară rândurile astea, de tomurile-i faine-s
iscate, desigur. De titlurile lor vădit sugestive. Întru cinstire și amintire, deplin
cuvenite...

Adrian Simeanu

A debutat la clasa profesorului Valentin
Gabrielescu, unde, făcând parte din grupa
specială de auz absolut, a fost câștigătorul
consursului de solfegiu-dictat cu un premiu
constând în dreptul de a dirija clasa.
A participat la Festivalurile de Jazz de
la Bydgoszcz – Polonia (1994), Corinthos –
Grecia (1995), Russe – Bulgaria (1993, 1996),
la Concursul – Festival de la Getxo – Spania
(1998, cu grupul „Soft Triangle”, unde a fost finalist al competiției), la turneul de concerte din
Italia (1998, cu grupul lui Johnny Răducanu),
la turneul continental cu Big band-ul
Nu știam la concertul din 11 martie că îl internațional „Swinging Europe”, la Expoziția
Cartea zilelor noastre
văd pentru ultima oară pe Pedro. Îmi arăta o Mondială de la Hanovra (august 2000), la Los
poezie a tatălui său, pe care voia să o publice. Angeles (2007).
Omagiu unui CĂRTURAR.
Acum patru ani, în 25 mai 2017 dirija, Sub
La 95 de ani de la naștere...
Din anul 2000, s-a dedicat în mare parte
semnul Înălțării, pe scena Ateneului băcăuan. artei dirijorale, parcurgând etape de studiu în
A dirijat aici simfonice și a acompaniat câțiva particular, de masterat și de doctorat, avânduL-am aflat într-un timp dificil,
ani la rând în concerte, elevi ai Colegiului i ca profesori pe: Petru Andriesei, Cristian
l-am citit cu nesaț și l-am ascultat pe
Național de Artă „George Apostu”. Tot cu or- Brâncuși, Dumitru Goia. A mai studiat cu
măsură. M-a atras erudiția. Ideile
chestra din Bacău a dirijat și la Tecuci, aproape maeștrii: Petru Oshanitsky, Sabin Pautza,
multe și vaste. Îndeosebi stilu` fără
de casa lui de la Buciumeni unde a fost petre- Larry Livingston, Ilarion Ionescu Galați,
cusur. În publicistică mai ales. Mi-a fost
cut în călătoria fără de sfârșit. Pedro s-a Valentin Doni.
cumva mentor.
născut în 25 aprilie 1969 la Tecuci și a murit la
Chiar de nu eram mereu de
A fost bursier la Bad Goisern în Austria
Arad, în duminica a patra după Paști, din 23 unde i-a cunoscut pe contrabasistul Larry
acord cu opțiunile lui. Exasperante,
mai 2021. Când avea concerte la Bistrița, cu Grenadier, pe bateristul Billy Hart și pe saxomembri ai orchestrei clujeane, îi tot ceream să fonistul Rick Margitza.
acestuia. Simțind din belșug nuanța- își povestească viața. Numele lui era Petronius
Muzica zilelor noastre
În anul 2008 a beneficiat de o bursă
rea pusă la punct pe deplin de solist. Vasile Aciocârlănoaei, dar în toți anii cât a cân- post-universitară în S.U.A.,unde a fost asistent
”Dezinvoltura, virtuozitatea, dulceața tat muzică de jazz, foarte talentat contrabasist, dirijor al maestrului Larry Livingston, și a parAlt festin violonistic
pe corzi” și, mai ales, ”fioru` liric preg- toți îl știau a fi Pedro Negrescu.
ticipat ca instrumentist în Orchestra Idellwild
nant”. Transmis cu generozitate celor
Era foarte mândru că și-a trecut în Festival, cu care a concertat la celebra Disney
Tot la Filarmonica ”Ion Dumi- prezenți. Nu mulți, din păcate, da` pro- repertoriu, cu filarmonica băcăuană Dansurile Hall. A asistat de asemenea la repetițiile ortrescu”, din Râmnicu Vâlcea. După fund cuceriți, neîndoielnic, de-atâtea simfonice op. 45, compuse de Serghei Rah- chestrelor Los Angeles Philarmonyc, Pacific
vreo doi ani de la precedentu`. Prota- incontestabile calități...
maninov în anul 1940. Asta era în anul 2017, Symphony, Los Angeles Opera, U.S.C. ThornDesigur, n-o să-l dau uitării, nu la 40 de zile de la Paști, sub semnul Înălțării. ton Orchestra. În urma acestor studii, a obținut
goniștii, aceiași: orchestra instituției,
Gian Luigi Zampieri, dirijor, Florin Croi- ar fi posibil și onest deloc, ”în ăst tur Binecunoscut pentru reușitele sale concerte Certificate of Highest Distinction.
toru, violonist. Realizatori lăudabili ai de forță simfonic pe Zampieri. Italiano
de jazz, Pedro a
Ca dirijor, a susținut concerte cu oraltui megaconert de concerte, la sediu. vero, Gian Luigi e un vioi direttore
fost doctor în chestrele Filarmonicilor din: Arad, Timișoara,
Adică-n sala veche-a Liceului ”Laho- d`orchestra.” Energic, impetuos, stămuzică și preda la Cluj, Bacău, Botoșani, Iași, a Teatrului Muzical
vari”. Impunătoare și c-o acustică nici pânind știmele la fix. Ferm, expresiv
la Universitatea de „N. Leonard” din Galați, și a Teatrului de
că ”se poate mai potrivită pentru capo- gestual pe măsură și convingător caArtă Teatrală Facul- Operetă din Kiev.
dopere din veacuri trecute”, așa cum tegoric. ”Trăgând după el instrumentatea de Muzică din
Ca muzician de jazz, a susținut nutiștii meticulos”, impetuos. fructuos.
am precizat și al`dat`...
Târgu Mureș.
meroase concerte, realizând foarte multe
”Aidoma celor cântate impeca- ”Așa că, deși nu-s colectiv numeros,
”Muzicianul înregistrări de radio și de televiziune. Este aubil, splendid, impresionant de cordaru` râmnicenii vecini s-au achitat” și-n res-a născut într-o torul a trei albume proprii și totodată autor al
bucureștean. Cu-adevărat un maestru centu` finiș de mai în chip ”rezonabil
familie de filologi și unor muzici de teatru și film.
al arcușului de clasă vizibil. Un sensibil de sarcină”. Am fost acolo cu interis-a îndrăgostit de
A fost regizor la Opera din Constanța,
vădit, contopit pe viață cu instrumentu- maru` filarmonicii noastre de la Pitești
muzică de timpuriu, profesor de muzică de cameră la Liceul de
i așa de cristalin la sunet încât merge (și alți doi subalterni), confirm deci fără
datorită bunicului Artă din Constanța, dirijor al orchestrei de
la suflet din plin. Pentru că Florin pune rezerve. ”Dorindu-mi ca și-n viitor să-i
din partea mamei, cameră „Con Anima” din Arad. Pedro Nelaolaltă simțire reală, virtuozitate indis- aflu la fel de entuziaști și puși pe
dar și nume- grescu este singurul român propus pentru o
cutabilă, dăruire nelimitată și-o știință treabă util”. Iară tandemu` văzut, auzit roaselor rude, care formau în zonă un bursă la Mannes College of Music din New
a partiturii copleșitoare.” Neavând nici și aplaudat acolo la ei, pe orice altă adevărat clan de muzicanți. La 8 ani a început York, unde n-a ajuns niciodată din cauza lipsei
de astă dată portative în față. Ci cân- scenă de profil din țară. Chiar cu ăst studiile de orchestră ca violoncelist la Liceul de finanțare. Aceleași dificultăți le-a întâmpinat
tând cu lejeritate și exactitate maximă omagiu meritat, oricând datorat, mare- de Artă „George Enescu” din București. A și atunci când, la propunerea profesorului Sigi
mii și mii de note pe cetera-i faină. lui austriac. Succesul, mie la sută asi- urmat cursurile de orchestră la Haendel Busch, a fost nominalizat pentru o bursă la
Aparținând în cazu` de față numai fe- gurat garantat...
Akademie – Karlsruhe – Germania în 2000, Hochschule der Kunste – Berlin”. Pedro? O
cundului Mozart. Ei bine, am jubilat as2001, 2003, atât la secțiunea instrumentală, pierdere pentru oamenii buni, cei ce l-au
P. S. Citatele îmi aparțin...
cultând nemișcat cele trei concerte ale
cât și cea de operă.
înțeles și pentru muzică. Odihnă veșnică!
(printre care și unii prieteni mai vechi) nu
ATITUDINI
mai au un crez anume, nu-și mai expun
propriile idei, nu mai doresc să caute și să
afle adevărul, ci preferă, din comoditate,
economice și sociale? În primul rând prin poate ieși. Astfel, devine aproape imposibil sau din ignoranță, să preia tot ce li se pune
distrugerea educației/învățământului, fun- ca acesta să investigheze, să analizeze în pe tavă de mass-media, în cea mai mare
mod obiectiv, lucid, evenimentele și politi- parte aservită celor care dețin puterea. Iar
damentul unei națiuni. Metode?
Printr-o educație marxistă, total cile care se derulează pe planetă, sute de site-uri promovează aceeași știre,
anti-creștină și anti-națională, cât și prin legăturile stufoase care se creează între de aici și iluzia că mai multe surse au
„mediul pseudo-cultural, pervertit moral și bogații lumii și marile corporații, instituțiile ajuns la aceeași concluzie, ceea ce îi face
deformat intelectual”, cum bine observa bancare și administrațiile prezidențiale pe unii să creadă și să răspândească rescineva. Se răstoarnă astfel, criteriile /guvernele lumii.
pectiva știre ca variantă oficială. Și uite
Din păcate, majoritatea românilor așa, fără să-și dea seama, aceștia
morale și etice ale unei întregi societăți, se
schimbă sensul vieții omului și s-au obișnuit cu supunerea, cu restricțiile răspândesc propaganda sistemului... Iar
comunităților umane... Apoi, educația este impuse, chiar dacă ele încalcă libertățile cei care au alte păreri, neconforme cu linia
completată cu minciună, propagandă, ma- fundamentale; românii s-au obișnuit să ideologică trasată, sunt cenzurați,
aibă un tătuc politruc, o grupare (căci e discreditați, condamnați la tăcere,
„Cei care spun poveștile, nipulare, influențare...
Când am început să realizez cât de mult spus elită) care să le ordoneze viața, catalogați
controlează societatea” (Platon)
drept
conspiraționiști,
mare este nedreptatea și cum triumfă ea să le spună ce e bine și ce e rău, cu toate extremiști... Noua Revoluție Culturală
Asistăm neputincioși la o evoluție cam peste tot în lume, că oameni mor pen- că, de cele mai multe ori, prețioasele impusă de neomarxiștii progresiști a reușit
evidentă, accelerată și agresivă a neo- tru că unii nu au curaj să spună adevărul indicații, promisiuni, sfaturi, campanii, nu să impună o nouă viziune asupra vieții, un
marxismului progresist și a extremismului care să-i salveze, care să ne salveze, am au niciun fundament, sunt doar pură alt limbaj (în numele ,,corectitudinii
început să am mari temeri cu privire la propagandă, vorbe-n vânt, sau „nutreț politice”) și alte repere, alte valori, totul sub
de stânga.
Ne-au fost luate în mare parte ceea ce urmează. Acesta a fot și motivul pentru cretini”, cum spunea un om de tele- coordonarea și controlul nemijlocit al
libertățile - și așa greu dobândite - sub di- pentru care m-am hotărât să nu mă opresc viziune. Și iată că tehnica de spălare a mass-media și rețelelor de socializare, cu
verse pretexte, precum securitatea niciodată din a căuta și a spune adevărul, creierelor, menită să schimbe radical bogătașii lumii aflați la butoane.
națională, sănătatea, schimbările climatice pentru că altfel, totul va fi suferință și mintea unei persoane, astfel încât aceasta
După ce planurile finale ale
și pacea globală, care vor fi menținute prin deșertăciune. E cazul să știm ce ne să devină o marionetă, un robot uman, globaliștilor-neomarxiști au fost făcute și
ordine și disciplină (statul polițienesc) de așteaptă, nu doar pe noi, ci și pe copiii și reușește din plin.
supuse unor simulări la nivel mondial, a
Omul ajunge astfel, să nu se mai re- urmat punerea lor în practică, care
mai marii bogați ai planetei, ferm hotărâți nepoții noștri...Este greu de crezut că se
să-și mențină dominația financiară, politică vor shimba în bine prea multe, atâta timp volte și să asculte ordinele primite de la continuă într-un mod agresiv și rapid,
cât ritmul trepidant, uneori chiar infernal al autorități care interacționează cu el (gu- deosebit de periculos...
și controlul asupra omenirii.
Cum ajungem supușii noilor și dra- vieții moderne transformă omul într-un verne, oficiali, instituții, organizații etc). Am
maticelor schimbări ideologice, politice, robot, învăluit de o rutină din care cu greu constatat cu amărăciune că indivizii
(Va urma)
Ozana Kalmuski
Zarea

SUB
SEMNUL
ÎNĂLȚĂRII

Romulus Dan Busnea
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Lucian Gruia

Marioara Nedea şi barocul literar

Marioara Nedea îşi intitulează recentul volum de versuri, cu o sintagmă din
Bacovia, VERDE CRUD (Ed. Rotipo, Iaşi,
2018) dar nu se aliniază la tristeţile maladive induse de ploi diluviene şi de iarnă.
Şi nici la simbolismul practicat de poetul
“lacustrelor”. Convingerea mea este că
Marioara Nedea scrie o poezie
surprinzătoare, originală, barocă.
Caracteristicile barocului (curent occidental manifestat în principal între
Renaştere şi Iluminism - sfârşitul secolului
al XVI-lea – sfârşitul secolului al XVII-lea),
conform Dicţionarului de terminologie
literară elaborat de Mircea Anghelescu,
Emil Boldan, Margareta Iordan, Ion Oana
şi Pavel Ruxăndoiu (coordonator Emil
Boldan) sunt următoarele: „îndepărtarea
de echilibrul clasicismului prin caracterul
centrifug al dinamicii imaginilor şi prin
neregularitatea liniilor, cultivarea grandiosului, a formelor complicate şi ciudate,
înclinaţia spre mişcare extremă şi
grandilocvenţă, încărcarea cu o
ornamentaţie excesivă; construcţii monumentale, asimetrie, linii sinuoase, forme
întortocheate, decoraţie teatrală (în
arhitectură), contururi agitate, voluptatea
curbelor, efecte picturale în dauna aspectului plastic (în sculptură), utilizarea largă
a tehnicii clar-obscurului, compoziţii în
diagonală sau în vârtej, gust accentuat
pentru studiul mişcării (în pictură), dramatism interior împins uneori până la delir şi
misticism senzual, o anume bizarerie şi
îndrăzneală a metaforei, fervorii şi nelinişti,
predilecţie pentru scrutare interioară şi
analiza psihologică (în muzică şi poezie),
ornamentaţie greoaie şi bogată bazată pe
forme şi efecte curbe (în arta decorativă)
etc.... Punând accent pe manierism, acest
curent favorizează emoția și sensibilitatea,
pe care le opune intelectului sau rațiunii.
La fel ca și în muzică, arhitectură și
pictură, literatura barocă se concentrează
pe efect și pe ostentație.
Ea se bazează pe amesteca contrariile (real și iluzoriu, grotesc și sublim,
minciună și adevăr), pe dezvoltarea
imaginației, pe folosirea alegoriei, pe exprimarea sentimentelor și senzațiilor și pe
redarea cu detalii abundente a culorilor,
formelor, aromelor și gusturilor. Moartea
este o temă centrală în operele baroce,
aflându-se într-o strânsă legătură cu motivul reveriei, al mitologiei și al basmului.
Estetica barocă se bazează pe
exuberanță, abundență și supra-încărcare
ornamentală. Scrisul este do-minat de o
retorică alambicată și de o cantitate
abundentă de figuri de stil (metafore,
hiperbole etc.) și de neologisme.” Prin
aceste caracteristici, barocul a contribuit
la naşterea şi evoluţia spiritului modern.
Toate caracteristicile stilului literar baroc
se regăsesc în poeziile Marioarei Nedea
din volumul pe care îl comentăm în continuare, VERDE CRUD.
Volumul se deschide cu un ciclu de
poezii patriotice proaspete, care înfiorează
sufletele românilor. Este vorba de Carpaţi,
de câmpie, de dor de ţară. Revărsarea de
epitete contribuie la viziunea grandioasă a
munţilor, şesurilor şi a mănăstirilor Bucovinei. Exemplificăm cu o poezie
antologică: „Pe Voroneţ coboar-adesea
cerul Şi-şi scutură/ albastrul în altare. Stejarii bruni îi leagănă/ misterul, Şi sfinţii
plâng sub fum de lumânare./ La Voroneţ
vin renii în Ajun, Când în zăpezi/ se mai
revistă de atitudine

amar./ Iar în oglinda nopții selenară,/
Cireșii se coceau în calendar.” (VENISE
VESTEA)
botează cerbii. Şi ard gutui în bradul de/
Dintre anotimpuri, favoritele MaCrăciun, Şi-n calendare creşte firul ierbii.// rioarei Nedea sunt toamna şi iarna.
Pe Voroneţ mai cade câte-o stea/
Toamna strugurii se zdrobesc cu
Împrăştiind din trena ei, văpaie./ Şi vin şoldurile coapte ale fecioarelor, în timp ce
păstorii-n staul să o ia,/ Să privegheze-o animalele îşi desfăşoară rurtul: „E toamnănaştere în paie./ Şi râde pruncul şi îl strâng n toate. Nu e niciun risc să/ stoarcem
la sân,/ Toţi mieii albi ce n-au gustat din mustu-n șoldurile coapte/ de verzi lăcuste
cină./ Din răsărit vin magi şi-aruncă-n fân,/ ce ne poartă-n plisc,/ Duminici sufocate de
tămâie, aur, smirnă şi...lumină.// La păcate./ Se-nfruptă-un vultur din vânat,
Voroneţ să mergi în zi de Paşte! Şi/ roagă- pe-un pisc./ Se-mperechează ciutele în
te când sufletul ţi-e greu. Că-ncep să noapte. E/ toamnă-n toate, nu e niciun risc
mişte raclele cu moaşte, Şi-n cozonaci să/ stoarcem mustu-n șoldurile coapte.
pătrunde...Dumnezeu!” (LA VORONEŢ)
Se-/ n țeapă-n talpa lunii-un obelisc. AmurCiclul poeziilor patriotice se încheie gul/ colorează frunze moarte.../ E toamnăoptimist, poeta îşi exprimă încrederea că n toate, nu e niciun risc/ să stoarcem
poporul nostru va reuşi să renască: mustu-n șoldurile coapte.// O cioară-și
„Fluturaţi iar tricolorul, nu-l lăsaţi în ago- fracturează un menisc./ Și-i toamnă-n
nie./ Să răsune imnul ţării dintr-o zare-n toate. Nu e niciun risc.” (E TOAMNĂ-N
altă zare./ Haideţi, fraţi români, acasă. Mai TOATE) Toamna este artistul care îşi
avem o Românie/ Şi un suflet catre bate revarsă culorile de pe paletă, în lume: „Ne
româneşte-n fiecare!” (MAI AVEM O prinde toamna la grumaz mărgele/ portoROMÂNIE)
calii și move și albastre,/ Să ne-mbătăm
Bestiarul din poezia Marioarei în somn,/ Cu must de stele.” (TOAMNĂ
Nedea aparţine pădurilor noastre: zimbri, JEFUITĂ) Belşugul culorilor uzitat în
urşi, lupi, cerbi, căprioare cotropesc sufle- poezie este o altă caracteristică barocă a
tul şi trupul poetei: „Ce bine-i aici în Munții liricii Marioarei Nedea: iarba, şopârlele şi
Carpați, Cu urșii/ bruni și cerbii lopătari! Să lăcustele sunt verzi, urşii nu pot fi decât
simți mireasma/ pinilor mirați de libertatea bruni, văpaia e galbenă sau roşie, zăpada
câtorva sitari,/ (ÎN MUNȚII CARPAȚI). albă îşi transmite culoarea şi macilor,
Mulţimea animalelor din textele lirice sem- toamna devine mov, ouăle de Paşte, macii
nate de Marioara Nedea mă duce cu gân- şi pletele lunii sunt roşii, lămpile albastre
dul la templele hinduse în care revărsarea etc. O poezie se intitulează chiar MOV,
prebarocă a figurilor nu lasă vidul să se făcând apel la culoarea florilor de măr în
manifeste (Lucian Blaga).
primăvară. Anotimpul coacerii fructelor
Poeta aduce un pios omagiu devine şi anotimpul iubirii. Nimic senzual
poeziei populare şi portului nostru decât impresionarea simţului olfacativ. O
tradiţional care înseninează viaţa noastră: mişcare centrifugă dezbină destinele în
„Iubesc de când mă știu, câmpia./ Câmpia crepuscul. Rămâne nostalgia poveştii de
largă ca o arcă./ Îmbrac în sărbătoare ia/ dragoste trecute: „Pătrunde movul toamcu macii roșii care, parcă/ îmi umplu sufle- nei în retine./ Miros a mere, tu... miroși a
tul rănit,/ Cu triluri dulci de ciocârlii./ Cu mine./ Dar vine înserarea. să dezbine/
sânge cald și răscolit/ de fluturi albi și sta- aceleași avocalice destine./ Și-o hepatită
cojii./ Iubesc de când mă știu balada./ Și vine să decline/ în frunze ascuțite, sibiline,/
doina și descântecul./ De toate astea-i Substantivalul sentiment ce ține/ de-o
plină lada/ în care plânge cântecul./ Când morfologică iubire pe patine./ Din
peste glia strămoșească/ se cerne iarna dragostea famată tu reține/ esențialul scris
viscolind,/ Îmbrac cămașa românească/ și în niște rime.// În movul toamnei scurs
iese soarele...zâmbind!” (STRĂLUCIRE) printre retine,/ Miros a mere. Tu miroși a
Viziunea lăzii de zestre lirică, plină cu: lu- ...mine!” (MOVUL TOAMNEI)
cruri, fapte şi vietăţi, raliate sub semnul
Iarna vieţii, care înzăpezeşte tâmcântecului şi al specificului naţional, este plele, conduce meditaţia poetei spre
specific barocă. Există, în economia volu- genetică, spre evoluţia stării embrionare
mului, câteva poezii dedicate mamei când ontogenia repetă filogenia: „În noi seplecată între stele: ACASĂ, CÂNTEC ntorc cerboaicele să nască,/ Când ningePENTRU MAMA, DEGEABA E n munți în sens figurativ./ Când cerbii din
CRĂCIUNUL. Exemplificăm printr-un scurt placente vor să pască/ celule cu efect gerşi elocvent fragment: „Adorm în pragul minativ./ Când ninge-n munți, coboară
casei văruit/ și văd fantoma mamei ce Dumnezeu/ să ocrotească iezii nenăscuți./
sfioasă,/ Mă mângâie pe chipul obosit,/ Și Pe schiuri de țestoase, se-ntorc în noi
parc-ar spune: bun venit, acasă!” mereu,/ Doi oameni de zăpadă, în doi
(ACASĂ). Majoritatea poeziilor din volumul necunoscuți./ E bine că mai ninge sus la
VERDE CRUD cântă anotimpurile. munte./ E bine că din când în când mai
Primăvara cu explozia ei vegetală şi exac- plouă./ Ni s-a urât de brumele mărunte,/
erbarea hormonilor fiinţelor oferă o agitaţie Și de retina toamnei ruptă-n două./
barocă – browniană copleşitoare: Pământul urcă-nzăpezit spre cer./ Un vul„Plesnesc iar mugurii sub ii./ Ne sâcâie în tur ne transmite urări de noul an.../ Ne
zori, hormonii./ Valsează melcii-n cochilii,/ potrivim iar ceasul și așteptăm în ger,/ Să
Migrează către nord, somonii./ Sunt plini
de pasiune iezii./ Și de dorințe, ard cerboaice./ Pe ram se-amplifică diezii,/ Și
varsă icrele-n peștoaice./ Lalelele-și deschid timid,/ Câte o cupă verticală./
Șopârle verzi mai ouă-n vid,/ Instincte mov
, pe-orizontală./ Au eclozat în oase, fluturi./
Înoată sec printre ierbare,/ Lăsând amprente și săruturi./ Pe larve moi de protozoare./ Din ierburi descântând nevroze,/
Instigă-n zori un pitpalac./ În primăvara cu
viroze,/ Mi-adun ideile și...tac.”
(PRIMĂVARA MUTĂ). Vara cresc fructele
din livezi şi grânele pe câmp. Gutuile
hiperbolizate devin munţi măreţi: „Venise
vestea că e iarăși vară./ Cireșii se coceau
în calendar./ Iar coacăzii, ghiocuri de
secară,/ Încet își dezveleau fructul amar.//
Glumeț veni un vânt de miazănoapte,/ Iar
mărul de cleștar abia tuși./ O noapte îl
înlănțui cu șoapte,/ Că fructul lui îndată se
roși.// Gutuile crescură precum munții/ în ningă peste tâmple cu un festin carnal./
timpuria vară scursă-n fân./ Și tuturor li se Când ninge-n munți în sens figurativ,/
părea că frunții/ lunatecului prun...îi Când cerbii din placente vor să pască/
crește-un ...sân!// Venise vestea că e celule cu efect germinativ,/ În noi se-ntorc
iarăși vară./ Și coacăzii-și nășteau fructul cerboaicele să nască.” (CÂND NINGE-N

MUNȚI...)
Poezia de dragoste, pură, delicată,
izbucneşte totuşi ca un izvor printre pietre
ostile. Iată o aşteptare plină de farmec întrun cadru de poveste (altă caracteristică
barocă): „Căsuța mea de turtă dulce,/ Teașteaptă iar sub pinii verzi./ Te-așteaptă
iarăși ca să-ți culce/ blând luna, coarnele
de iezi./ Dulapul plin de mirodenii,/ De
miere dulce și amară,/ Te-așteaptă-n
lungile vecernii/ să te îndopi cu
scorțișoară./ Motanul meu cu ochi căprui,/
Scâncește-n somn de dorul tău./ În pod
ieșit-au patru pui/ de rândunici , dar unui rău./ Îmi ciugule din amintiri,/ Din vechi
albume colbuite./ În nopțile când heruvimi,/
Se scaldă-n ape măsluite./ Și s-a topit din
nou bezeaua,/ Scurgându-se domol pe
ram./ Și va câdea încet și neaua/ De n-o
să vii, să-mi bați în geam.” (DE N-O SĂ
VII). Marioara Nedea este tributară rareori
nu numai lui Bacovia dar şi lui Nichita şi
Macedonski (rondelurile). Iată un exemplu
nichitastănescian: „Așa erai tu la-nceput./
Timp despletit deasupra sânilor,/ Orz
încolțit în tâmpla mâinilor/ de lapte, de
prunc/ răsturnat în amurg/ pe scări de
stele,/ De scai,/ În pătratul bălai/ din
mărgele./ Semn desfrunzit din codrul
turmelor./ Cifrat anotimp/ spre gura fântânilor./ Așa erai tu./ Numai NU./ Corn
răzvrătit/ Către U.” (AȘA ERAI TU...)
Sub semnul lui Mcedonscki trebuie
pus un rondel al neîmplinirii iubirii: „Sunt
vinovată de iubire./ Ești vinovat de abandon,/ În iarna dusă să deșire,/ Păienjenișul
din tendon.// Primim sentința cu uimire,/
Ca pe-un ecou lipsit de ton./ Sunt vinovată
de iubire,/ Ești vinovat de abandon.// Ascuns în cratima subțire,/ Mai scârție un
iamb afon./ Sunt vinovată de iubire./ Ești
vinovat de abandon,// În iarna dusă să
deșire/ păienjenișul din tendon.” (RONDEL
VINOVAT). Poeta ne surprinde şi cu o
poezie etotică senzuală, consecinţă a împlinirii sentimentului sub zariştea cosmică:
„Era poate vineri/ și tu doar visai/ sub
faguri de stele,/ Sub sâmburi de mai./
Poate era vineri,/ Poate era joi./ Poate
eram tineri/ rătăciți de noi./ Ne căutam
dinții/ încolțiți pe un pai,/ Sub cergă de
ismă:/ aveai, nu aveai?/ Ne biciuiau zeii/
păcatele stinse./ Scrâșneam precum leii/
în cercuri aprinse./ Iar dimineața ne
prindea goi./ Era poate vineri?/ Era
poate...joi?/ (ERA POATE VINERI?) Întro abundenţă de imagini centrifuge, în
noaptea cosmică, singurul fenomen stabil
este iubirea actantei: „Prin ochii tăi devorând cărțile,/ Trece-un ocean de
metafore și dactili./ Mai trec rând pe rând
toate hărțile unei/ planete roșii, cu umeri
labili. Scarabei/ fascinați de oasele noastre, Ne vor/ studia în arhive venale./ Ne vor
diseca sub lămpile albastre, Ca/ pe niște
faraonice piramide-abisale. Vom/ fi două
orașe, poate chiar catedrale,/ Pe tâmplele
noastre va rătăci/ luna înnegrind cu
pletele-i roșii niște/ spirale, Pe care vom
risipi săptămâna./ Trupurile noastre de ață
subțire,/ Vor atrage toată planeta în stern./
Tu vei simula în mine o nălucire./ Eu voi
simula sentimentul etern.” (SENTIMENT
ETERN). Poeta concepe un ciclu de poezii
dedicate lui Eminescu: INVOCARE D-lui
EMINESCU, ETERNITATE D-lui EMINESCU, DOR DE EMINESCU şi LA
ANIVERSARA – REMEMBER EMINESCU. Este invocat Eminescu, iarna,
într-un peisaj desprins din poeziile sale nemuritoare: „Ninge peste tei profund,/ Cu
melancolii agreste/ de atâta timp de când/
n-ai mai dat un semn, maestre!/ Ninge-n
Botoșani, la Iași,/ Și zăpada crunt ne
doare./ Mai pustii și reci ne lași./ Timpului
nu-i dai răbdare/ să scuture din tei aur./
Din maci, miere polifloră./ Fruntea să-ți
mbraci cu laur,/ Să rămâi măcar o oră/
lângă lacul ce scufundă/ ca pe-un nufăr,
amintirea./ Și-unde orișice secundă,/ Îți
conjugă nemurirea./ ...Ninge iarăși cu iubire./ Ninge chiar și-n Ipotești./ Ninge
iarna-n amintire/ și te-ntreabă: unde ești?”
(LA ANIVERSARĂ REMEMBER
EMINESCU).
(Continuare în pag. 12)
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devenit/ un cal care și-a scuturat
urechile,/un crocodil perfecționând somnul/ de-a lungul peretelui,/o lebădă careşi întorcea gâtul zvelt/ și cu ciocul răsfira,/
ușor, /părul tatălui meu,/ de pe capul
umbrit,/un iepure /care şi-a ridicat lăbuțele
din față//Treptat,/ fără să prind de
veste,/mâinile tatălui meu /au devenit două
păsări/ legate cu degetul mare,/ ce-au zburat,/ una după cealaltă,/şi nu s-au mai înStelina Păun Cărpușor este o tors. Umbre de mână.
poetă cu o extraordinară deschidere în
Copiii fac îngeri în zăpadă, dar
timp și spațiu, dominându-și cuvintele, adulții îi „împușcă”: În curtea vecină,/i-am
nedându-le nicio șansă, fie ele arhaisme arătat lui bunicu un loc/ unde copiii
sau regionalisme, cuvinte populare sau din făcuseră îngeri în zăpadă./Dintr-o oaste de
câmpul semantic al artelor sau al științelor, îngeri, mi-a spus,/unii au fost împușcați /și
sau chiar cuvinte pe care poeta le s-au topit când au lovit pământul./Cine i-a
inventează. Starea ei poetică, vibrația ei împușcat? l-am întrebat. / Un pădurar, miinterioară genetică sunt amplificate de a răspuns. Îngerii
„dezrădăcinare”, dar expresia finală e una
Deși practică în general versul liber,
nostalgică, nu tragică. Acasa ei coincide versul clasic, de multe ori cu inflexiuni
cu anii copilăriei și adolescenței.
populare nu o deranjează pe poetă, fie că
Volumul De la sine nu debutează e vorba de imn, odă, descântec sau
spectaculos, ci destul de cuminte, fără blestem. Dimpotrivă: La o margine de-ogor
metafore, simplu, dar cu atât mai /Îmi piere fără sobor/Neamul meu cel
convingător: Când mi-e dor de cei dragi/îi românesc/ Și nu ştiu cum să-l trezesc./Pecaut în suflet,/aleşii,/păstrați cu grijă. un picior de plai domnesc,/Neamul meu
Atunci. Întoarcerea, eterna reîntoarcere se cel creştinesc,/ Se-ncovoaie, zi ce trece,/În
realizează prin analepse: Din când în biserici să se plece,/Se tot duce lacând,/ îmi pasc gândurile/ pe pajiştea nchinare,/Să se roage la altare,/Să ncopilăriei,/ printre oi albe/ şi flori de ci- apuce pe pripor,/Cu o muchie de
coare,/sub cerul limpede, cu soare topor,/Să-şi facă singur dreptate,/ Că s-a
blând,/ eternitate a unei minți de copil. Din săturat de toate. Ogor; Ulcior spart la
gând în gând. Pe neașteptate poeta ne gură,/ Ciubăr plin de ură,/ Ape năbădăi,/
propune/impune o viziune nouă originală Curg pe ochii mei,/Petec făr de sac,/Mierlă
în care cordonul ombilical e înlocuit de un pui de dac,/Fără de zăvoi,/Șuvoi de
cablu telefonic: Acestea erau elementele nevoi,/Matcă fără stup,/Nouri ce se
mamei,/firul împământat, /cablul ce ardea rup,/Pe-nserat în negură,/Pe inimă
înfierbântat, /ca și cum ea ar fi intrat în vergură. Ciublă; Umblu umbră fără
cameră, /să-mi spună: / - Stai unde te pot urmă,/Printr-o viață ce se curmă,/
ajunge, /camera îmbeznată, / pământul în- Ciobănaş fără de turmă,/Care cu nesaț tot
tunecat./ Continuă să vorbești... /și când scurmă,/ Prin pământul altora,/ Fără a sete vei simți îndepărtată,/voi smulge cablul/ ndatora,/ Îmi place a perora,/Bineface alși te voi trage înapoi,/spre mine. Cablul. tuia./Merg la deal şi sui la vale,/Iau în piept
Apropierea de poezie se face prin poeți, ce-mi sare-n cale,/Râd din creştet până-n
oblic într-o relație de falsă dependență: poale,/Fac dezmăț la bacanale,/Mă adun
Când poeții se îndrăgostesc de tine,/nu vei într-un căuş,/Plânsurile înăbuş,/Curg pe
muri niciodată.//Oamenii spun că mori de corzi, ca un arcuş,/M-oi duce acuş, acuş...
două ori:/o dată când încetezi să mai Zevzeacă.
respiri/și, a doua oară,/ când cineva îți
Poeta își adună engramele unui
rosteşte numele/pentru ultima dată./Dacă arhetip cultural sau geografic: Cu ochii
te îndrăgostești de poeți,/nu vor înceta/a privind albastru Voroneț,/ de-argint
pomeni numele tău./Doar așa, tu vei călărind un mistreț,/cu lance Coloana Intrăi/pentru eternitate. Iubire poetică. finitului,/ trece pe sub Poarta Sărutului,/
Intrată în intimitatea cuvintelor, poeta se se-aşază la Masa Tăcerii,/aşteptând vreconfundă cu ele, relația de inerență de- mea rânduielii./Care cu boi se petrec pevenind una osmotică: De-aş dispărea în nserare,/plăpânde anemone înfloresc în
şoapte,/Ce păsări mi-ar purta ursita,/Ca-n ulcioare.//Stă ochi în ochi cu Sfinxul, cu
alte astre să înceapă?//De-aş mistui azi Babele la sfat,/cu toți-i dau povață cum să
focul,/Ce patimi ar rămâne-n loc, fie bărbat,/Dochia îl sărută și-i dă ie de bofalnice,/Să le vorbească florile de bine? Și rangic,/ielele, în joc, îi țes cu găitane
mă întreb sau: Îmi îmbătrânesc ilic,/pământul, apele, cerul îi dau binecucuvintele,/zăpada îmi acoperă/ litere de-o vântare,/să se statornicească limbii şi daşchioapă,//anevoie mi se mai văd/ urmele tinii apărare. Ultimul poet dac și: Mă
paşilor printre slove... În timp
cufund în întuneric bacovian,/rămân acolo,
Evadarea în copilărie asigură ne- bactriană, vreo două veri/ amuşinând
murirea pentru că doar copilul este etern, mucegaiul lui Arghezi. / Naum mă
indiferent la factorul timp: M-am uitat în su- reazemă cu ochii/sub tainica veghere a
fletul unui copil/şi mi-am văzut Eminului./Aprind o steluță alecsandriadă
întunericul./Umbrele nu iau ființă/ decât în /cu un strop de iubire din corola lui
prezența luminii / izvorâtă din ochi Blaga,/şi-l văd pe Sorescu pe drum
inocenți./ M-am uitat mai adânc/ şi mi-am drept,/gânditor şi cu mâinile la spate./
văzut nemurirea,/tăinuită bine, pe după Nichita mă bate pe umăr/cu-a unsprezesinapse,/ Căutătură.
cea elegie:/„I-a de-aici, să ai de ce
Versurile Stelinei nu exclud o femi- plânge!”/ Citesc anii şi vârstele lui
nitate delicată, aproape niponă: Căutam Bogza/să-mi revin,/şi-o iau de la capăt.
prin ploaie fulgii moi de nea,/Aşteptam să- Mordicus
nghețe pe geana mea grea,/Năluci mi se
Relația Stelinei Păun–Cărpușor cu
perindau neținute-n frâu,/ Mă înecam de natura e una complexă. Poate fi
ploaie pe un mal de râu./ Bejenie sau: Mă descriptivă și previzibilă, cu unele vibrații
întorc pe urmele paşilor mei/înspre tragice: Mă desprind din iarnă/cu
dimineață/cu soarele-n față,/apusul pleoapele pline de ghiocei, Martie; Din vârorbindu-mi ochii grei./ Se înspăimântă ful de ramură gol,/am auzit ploaia de anul
cuțitul în rană/de mişelia cărnii ce-o trecut./Deasupra frunzelor căzute,/timpul
sfredeleşte, Dimineața, spre apus, dar să macină pietre funerare. A mea moină; E
remarcăm ineditul imaginii și a metaforei: aşa de toamnă/că mi-e sătulă frunza/ să
Se înspăimântă cuțitul în rană.
cadă, apoplectică,/de culoarea topită.../
Un poem cutremurător este Umbre Pavană
de mână singurul text comparabil care
Poate fi dramatică de integrare
îmi vine în minte este arghezianul De-a v- mioritică: Sătenii nu m-au zărit;/au prânzit
ați ascuns: Tatăl meu a pus mâinile/ în lu- pe pânză albă, la umbra unui nuc./Mă gânmina albă a lumânării,/ iar palmele lui au deam:/ Ce-or face când vor da cu coasa
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de mine?/Și-au văzut de treabă până penserat, / ascuțind, cosind, adunând,
clădind. / Pe deasupra mea... Bucolică
Alteori descripticul se transformă în
transcendent: Iarna de un alb steril,/ atât
de curată.../ ar putea aproape
dezinfecta/amintirile./ De mărul din fața
casei,/după cules,/ a rămas sprijinită
scara.../ Scara îndreptată, încă, spre rai.
Pe la mijloc de Octombrie
Dar poeta duce o permanentă luptă
cu cuvintele, învingându-le sau lăsânduse învinsă, aducând elogiu limbii materne,
pierzând bătălii, dar câștigând războiul:
Mă-nchin la tine Limbă Română,/la ale tale
cuvinte,/cu ale tale cuvinte./Îmi plec inima
la dorul/din graiul tău, /în graiul tău./Îi
mulțumesc lui Dumnezeu/ că mi-a dat
glasul Său,/ cu glasul tău./Mă smeresc Lui
că a sfințit,/pe veci,vorbele Sale,/cu vorbele tale./ Proslăvesc în neam/buchea
învățăturilor tale,/cu buchile mele./Mă înclin sub divina povară/a slovelor tale,/în
slovele mele./Îngenunchez la muntele
sacru, / La Kogaionul scrierilor tale,/cu
scrierile mele. Pietate; Binecuvântată fie
limba,/pereții ei imposibili, agonie
flexibilă,/o linie subțire peste care continui
să trec. Libris
Se simte solidară cu adolescența,
care nu e vârstă, ci o trecere: Ochii curg,
limpezi petale,/Peste păr, ramuri de
frig,/Pierzând semnele vitale,/Numele spre
nori mi-l strig.//Faceți loc, venim cu
plugul,/Să arăm o lume nouă,/Dezvățați de
meşteşugul,/De-a iubi tot, pe din
două.//Noi vom semăna sămânța,/De
speranță în mai bine,/Voi veți ispăşi
sentința,/Pentru ce-ați lăsat pe mâine.
Poezie pentru adolescenți.
Lupta cu cuvântul e superbă, poemele se sfâșie în arte poetice sau în
interogații nu doar retorice, ci metafizice:
Creatoarea mea m-a abandonat./Mâinile
ce modelau versetele/ acum sunt
mângâieri/şi axiome de noapte./Poeta a
plecat de la mine,/un poem pierdut undeva,/printre mișcările lumii instinctive./Eu,
sunt victima! Prozopopee; De mi s-ar cere
zeciuială pe cuvinte,/Ce-aş da?/Am dat
deja!/Am dat crâmpeie din copilăria
mea,/Mare parte din tinerețe,/Maturitatea,
ce-abia-mi apaține,/Bătrânețea toată, deoi mai fi în fire... Uium; Vânzător de
iluzii/cu fiecare slovă scrisă,/cu fiecare
rimă împerecheată,/ochi ce se vede mai
verde în timp/cu fiecare primăvară care
trece,/o grimasă a conştiinței/pe chipul
omenirii,/un animal aparte/îndrăgostit de
poverile pe care le cară,/un foc de origine
suspectă,/devenit, din ce în ce mai mult, o
urnă de amintiri,/decât o persoană. Artefact
Cuvintele pot fi lucruri ieftine, de
preț ca în chemarea unui târgoveț: „Lucruri
ieftine, de preț!”/Striga prin târgul Pietrei/
păşind repejor, cu tălpile desculțe,/pe
străduțele pavate cu piatră cubică. „Lucruri ieftine, de preț!”
Această înfruntare/ confruntare cu
cuvintele se extinde și asupra numerelor:
Îmi place generozitatea numerelor./Modul,
de exemplu,/în care sunt dispuse să
socotească/pe oricine sau orice:/şapte
murături, o ușă la cameră,/opt balerine
costumate în lebede,/trei iezi cucuieți, dincolo de sfatul mamei lor,/două jucării stricate merg ţinându-se de mână,/o șosetă
care nu este nicăieri unde o cauți. Numerele, poate face vizibil invizibilul și
transformă imaginarul în real:
Există fiare care se târăsc precum
cometele/prin spatele clădirilor orașului./
Mă uit la urmele lor, spirală către
singurătate. Împotriva finalității, poate
transfigura orice existență: Am luat
exact/ceea ce nu era al meu,/cu ochii
mei./Am văzut marea /înăuntrul tău;/pe
suprafața ta, /noroi./ Te-am sărutat /ca un
naufragiu,/ca unul care insuflă/ cuvântul./
Cu buzele, am călătorit//întregul continent.
Cu ochii

Poeta se reîntoarce la sentimentul
românesc al ființei sale poetice: Când e
prea chinuitor să dor româneşte,/nu
dor,/pentru o perioadă,/între zile şi
clipe,/până mi se face dorul bici şi ochiul
fiară/şi-ncep să sfâşii eu/în carnea
altora,/româneşte,/lemn de brad şi lemn
de fag,/lupul steag. De la Rîm.
Se poate întoarce liniștită la Sinele
ei,conclusiv și sub scutul ocrotitor al cuvântului: Viața ce mi-a fost ursită,
prefăcută-n coală albă,/ Eu am scris pe ea
cu dorul zilelor purtate salbă,/ Viforâte, însorite, în buche de tom sihastru,/ Dăruite
ca ofrandă poalelor de munte-albastru./
Ex-libris
Stelina Păun–Cărpușor este o
poetă venită, ivită, tivită din neamul mai rar
al cărturarilor, iar poezia ei se citește cu
încântare și îngândurare, oferindu-ne atât
relaxări culturale, cât și neliniști astrale.

Marioara Nedea
şi
barocul literar
(Continuare din pag. 11)

Aşa cum era de aşteptat, extincţia
este şi ea o temă majoră, barocă. Poeta
deplânge condiţia omului ca fiinţă muritoare: „Secundele au năvălit în parafraze,/
Să eclozeze fluturi surghiuniți pe-/o insulă
de conjunctive fraze, Ce/ mi se-agață de
un lob, cuminți./ Nu înflorește ora-n calendare./ Nici campanula-n terne dimineți./
Privesc cu intangibilă mirare,/ Trei stropi
de rouă iminenți./ Clepsidra și-a golit
nisipul, În/scâncete denominate./ Să nu
mai însereze timpul/ printre ceasornice savante./ Și veacul a-nghițit vorace,/ Întregul
calm, al altui veac./ Și în efluviul din
torace,/ Mai bate ultimul tic-tac.” (ULTIMUL TIC-TAC)
Volumul se încheie cu un ciclu de
Colinzi dedicat naşterii mântuitorului nostru Iisus: „Dalbe flori și/ flori de măr./ A
venit un sol din cer./ Să vestească că-n
ajun,/ În sălașul lui Crăciun,/ S-a născut
sub crengi albastre,/ Pruncul mântuirii
noastre.” (COLIND)
*
*
*
Poezia Marioarei Nedea este deosebit de complexă.
Ea ilustrează barocul literar. Imaginile dinamice surprind cititorul: animalele
se pregătesc de rut, fluturii eclozează.
Carpaţii sunt grandioşi şi gutuile
hiperbolizate cresc cât munţii.
Sintagele îndrăzneţe, epitetele şi
metaforele proaspete consituie deliciile
cititorilor.
Bogăţia culorilor ornamentează
poeziile dinamice.
Natura din poezia Marioarei Nedea
este fabuloasă, plină de animale, păsări,
peşti, flori şi insecte. Toate, la unison,
cântă măreţul imn dedicat miracolului
naturii.
Amestecul de real şi iluzoriu constituie altă caracteristică barocă a liricii
Marioarei Nedea.
Poeziile de dragoste reprezintă
adevărate introspecţii emoţionante.
Talentata poetă scrie o poezie deosebit de sensibilă şi se numără printre
puţinii poeţi de sorginte barocă din literatura noastră.
Mai recent, critica literară s-a ocupat de barocul Macedonskian.
Cam de aici cred că-şi trage sevele
şi Marioara Nedea.
Cel mai important fapt îl constituie
că poeta şi-a creat un stil propriu,
recognoscibil.
Versurile Marioarei Nedea vor
impresiona cititorii.
revistă de cultură
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Adrian Dinu Rachieru

POVESTIRI DIN ALTĂ EPOCĂ
de dramatism, mixând nostalgia
admirativă cu ironia cordială, el vădește
calități de povestaș, creionând – observa
Mioara Bahna – un posibil erou colectiv.
Fiindcă „petlițele roșii” exprimă, metonimic, tagma milițienilor dintr-o epocă
apusă, veghind – la nivelul exemplarității
– asupra ordinii și moralității. Rezultă, în
ansamblu, un posibil raport de activitate,
neapărat pozitivat, subliniind, aproape cu
După un intermezzo lirico-epigra- duioșie în unele secvențe (vezi Pic), dematic, odată cu Meandrele destinului votamentul și disciplina purtătorilor de
(Editura Magic Print, Onești, 2020), Ioan uniformă. Dar și derapajele unora,
Bărbunțoiu revenea la roman, rea- preocupați de agoniseală, ca privilegiați ai
mintindu-ne că debuta prozastic, în 2016, sistemului. Chiar și inciziile critice, cu tricu Fata cu eșarfa verde. Dacă acest din miteri la atmosfera „epocii de aur”, rămân
urmă titlu avea o tentă autobiografică, Me- rezervate; în schimb, câștigă teren un senandrele destinului desfășoară ambițios, timentalism explicabil prin trecerea anilor,
în spațiu fictional, o frescă socială cu nu- vorbind despre ravagiile senectuții
cleu erotic, folosind rețeta comercială. Într- („pecinginea bătrâneții”, cum zice autorul).
Poetul din el, asaltat de timpul nemio prefață doctă, Liviu Chiscop nota că
autorul „a prins gustul scrisului”. Așa fiind, los, vizitat de „pribege gânduri vechi”,
ne așteptam la titluri în cascadă, Ioan înțelege iubirea ca o „flacără celestă”, „o
altă lumină din Olimp”, îngânând „un
Bărbunțoiu atacând toate genurile.
Acel roman dens (factologic), de psalm de mulțumire”; împreunând, așadar,
substanță existențială, proba har prozas- în stihuri de factură clasică, iubirea și
tic, construind personaje memorabile. Cu credința. Ceea ce, inevitabil, se răsfrânge
poftă de scris, dl. Ioan Bărbunțoiu ne și în producția prozastică, reverberând și
poate rezerva alte suprize. Fiindcă, obser- în texte „dure”, reconstituind atmosfera
vam cu un alt prilej, condeiul îi dă ghes și cazonă, cu ierarhii severe și decizii de
subiecte sunt (are) din belșug. Ca dovadă, necomentat. În Pic, de pildă, ne întâlnim
prozatorul revine în forță, publicând Pove- cu subofițerul Butnaru, inițiat în tainele
stiri din vremea petlițelor roșii (Editura dresajului, prozatorul având ocazia de a
Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2021), ex- insista și dezvălui, fără a-și reprima
plorând – rememorativ – întâmplări din is- puseele sentimentaloide, asupra cuplului
toria recentă. Se prea poate ca Dan Perșa om-animal, până ce Pic, umanizat, „reforsă aibă dreptate; Ioan Bărbunțoiu, luând mat”, bolnav de singurătate, trecut printrdistanță, transferă în pagină fapte petre- o mare dragoste („singura”, atras de o
cute aievea, relatând evenimente de cățea), „socializând” (?), va sfârși în zona
altădată, din trecutu-i polițist (milițian). Cu gunoaielor, mutilat din ordinul Comandanfirească încărcătură meditativă și infuzie tului (ca „faptă josnică”), sub privirea tristă

Vasile Sevastre Ghican

CUTIA PANDOREI*

„Nimic nu-mi lipseşte din tot ce-ar fi
dorit să-mi răpească duşmanii”.
„De când am plecat la drum cu Dumnezeu, omul rău îmi este o simplă slugă!”
„Indiferent în ce direcţie se îndreaptă
lumina ochilor tăi, de fiecare dată trebuie să
existe o rază care să te călăuzească!”
„Atunci când nu te cunoşti suficient de
bine, încearcă să iei legătura cu Dumnezeu!”
„Dacă pământul din care eşti făcut crezi
că este nisipos, mai aruncă pe el o bucată
de smerenie, iar minunea nu va întârzia să
apară!”
AVEM în faţa noastră un roman autobiografic de o profunzime cu totul ieşită din
comun şi de o rară acurateţe literară. Romanul „Cutia Pandorei” s-a născut precum
multe alte drame ale românului plecat deacasă în căutarea unei vieţi mai
îmbelşugate. Dar cum diavolul nu a făcut
nicio mănăstire până acum, iată încă o
nenorocire abătută asupra omului bun şi
curat la suflet!
Dorina, căci ea este eroina principală a
romanului, trece prin zeci şi zeci de fapte nedorite, de parcă viaţa ar fi fost făcută să
complice lucrurile şi nu să le canalizeze pe
un făgaş normal. ,,Ziua cea mult aşteptată
a plecării în Italia a venit. Din agitaţia acelor
momente ale despărţirii, imaginea copiilor,
a nepotului din braţele bunicului său şi a
acestuia, stând laolaltă şi făcându-i cu mâna
semne de rămas bun, a fost cea care a
însoţit-o în timpul călătoriei sale spre necunoscut, acolo unde spera să găsească o
lume mai bună.”
revistă de atitudine

„Cutia Pandorei” este un roman psihologic de o pură autenticitate şi cu o mare
putere de concentrare valorică, dând cititorului emoţii puternice în elucidarea unui
mister sau altul şi unde liniştea sufletească
din fibra fiecăruia dă înţelepciunea de care
ai nevoie: ,,Destul de obosită psihic mai mult
decât fizic, de la câte emoţii strânsese până
atunci, a mers în cămăruţa ce-i fusese
repartizată şi, cu ochii în lacrimi, s-a aşezat
pe pat. Gânduri de tot felul o chinuiau. Faptul că nu simţea nicio bucurie se datora în
primul rând despărţirii de cei dragi. Deja le
ducea dorul. Apoi se întreba dacă merită cei
două sute de euro pe care avea să-i
primească tot chinul pe care urma să-l
tragă.”
Sunt convins că acest roman, „Cutia
Pandorei”, este printre puţinele opere literare de după Revoluţie care ar putea da
românului puterea şi forţa necesare de a nuşi mai părăsi ţara pentru iluzia unei
îmbogăţiri peste noapte. Singur argument
puternic al românului de a o lua zilnic de la
capăt, este totuşi acela de a-şi împărţi
sărăcia în părţi egale şi cu forţele care-i mai
rămân să-i dea sărăciei o speranţă de bine
în plus.
Dacă cele câteva milioane de români
plecaţi aiurea prin lume ar fi făcut la fel şi
dacă ar fi existat din partea celor care ne
conduc o minimă voinţă, cu totul alta ar fi
fost soarta românului. Şi de ce să nu fi venit
străinii la noi să guste din miracolul sufletului
românesc, care nu are nicăieri în lume
comparaţii?!
Dar cum nu s-a întâmplat aşa, fie şi
numai acest gen de carte, dacă ar pătrunde
mai mult în casele românilor, totuşi ar fi un
bine resuscitant în condiţiile date. Dacă e să
revenim la veninul din guşa străinului, nourii
din inima lui şi răutăţile fără margini ale
acestuia, slaba lui recunoştinţă faţă de
munca cinstită a românului, dau acestuia
esenţa unei societăţi inumane, greu de suportat de cei care nu au ştiut decât să
muncească cinstit. Acest roman psihologic,
,,Cutia Pandorei”, este o forţă de manipulare
în masă, dacă avem în balanţă văpaia greu
de suportat a celor cu bani şi fără inimi.
Străinul încă mai crede că prin puterea lui
dată de bani învinge puritatea omului simplu, cel care are adevărul drept stâlp de

și mustrătoare a lui Butnaru. În altă parte,
prozatorul dezleagă „misterul puștilor” de
la cabana Buciaș-Înțărcătoarea, ajungând
la Ocolul Silvic M-rea Cașin, echipat cu
trusa criminalistică.
Înotând prin zapădă, înfruntând vântul și frigul, micul grup (rărit, după
țuicăreală) ajunge la „locul faptei”, recuperând o cutie de lemn, acoperită cu
mușchi, agățată într-un brad falnic, cu
două mitraliere nemțești, puse în vaselină,
folosite cândva de un fugar (Pintea fiind
dezertor din armată). Caz „rezolvat”,
datorită amintirilor lui nenea Gheorghe. O
misiune nocturnă de pază se lasă cu
prinderea unui hoț (recidivist, individ cu

probleme), stârnind larmă în bloc și activând „opinia publică” care purcede la
linșaj. Locotenentul Florescu (v. Două
dorințe împlinite), pus în mișcare la solicitarea unui prieten încearcă să rezolve
plângerea unui bătrân înșelat, tatăl
doctoriței Luciana.
Dar bătrânul Dinu încurcase lucrurile
cu acel acont pentru construirea cavoului,
susţinere a conştiinţei sale umane.
Înţelepciunea omului de la ţară, cel cu
frică de Dumnezeu, contravine ranchiunii
străinului stăpân pe corvada celor umili.
Românului plecat, manta de sărăcie în
această inumană luptă, i se aspresc
simţurile, devin pe zi ce trece mai căliţi, iar
compromisurile din ce în ce mai dure încep
să pună stăpânire pe nevinovata lui
concepţie despre viaţă. ,,Dorina era destul
de mâhnită. Era duminică şi pe deasupra
era Sfânta Maria, zi în care toată lumea
sărbătoreşte, nu numai în România, ci chiar
şi în Roma, unde această zi are o
semnificaţie specială. Şi cu toate acestea,
madama a pus la spălat rufe, obligând-o astfel şi pe Dorina să lucreze.”
A i se da cuvântului să respire acid sulfuric, cu timpul acesta va învăţa să ucidă. A
i se da inimii să împartă răutate, aceasta cu
timpul va împărţi semenilor venin. În lupta
pe care o duce Dorina cu propria sa
existenţă într-o lume destul de excentrică,
lupta dintre bine şi rău, în cazul situaţiei
noastre câştigă numai răul. Drama românului plecat în lume să-şi câştige norocul, de
cele mai multe ori s-a transformat într-o
nenorocire naţională. Când răutăţii i se dă
putere de lege, efectele sunt nocive pentru
întregul popor. Sufletul săracului şi banul bogatului sunt greu de stăvilit, adevărate depozite de chin şi răutate. O societate care-l
tratează pe cel sărac ca pe un animal, acea
societate a pierdut complet legătura cu
Dumnezeu. „O interesa (specific pentru Dorina) doar dragostea pentru soţul său, căruia
i-a dăruit în mod ireversibil toată afecţiunea
pe care o poate dărui o femeie de bună
credinţă. Şi atunci când, în mod involuntar,
stârnea poftele altor bărbaţi, care se considerau superiori doar pentru că aveau mulţi
bani, găsea o modalitate de a le stopa. O
făcea cu tact, căutând să nu rănească pe nimeni. Iar când era vorba de capricii de milionar în situaţii asemănătoare, simțea că
prin ea toate femeile sunt considerate
„obiecte sexuale”. O revoltau astfel de
atacuri la demnitatea unei femei care vrea
doar să muncească cinstit şi să fie
respectată pentru aceasta.
„Cutia Pandorei” este o carte de
căpătâi nu numai acelea care a trăit-o pe
viu, ci chiar şi pentru o societate lovită de o

bun prilej de a glosa despre „alte dimensiuni” ale vieții la bătrânețe. În fine, locotenentul și Luciana se îndrăgostesc, află
„ceva nou” și vor să îl păstreze. Cu limbaj
excesiv-protocolar pe alocuri, cu explicitări
deseori inutile (decupând cazuri), cu mici
neglijențe (Luciana, la pagina 76, devine
Elena), narațiunile curg captivant, nota
Dan Perșa, scriitorul dezvăluindu-și
„sufletul”.
Oarecum paradoxal, dacă ne
raportăm strict la mediul profesional investigat, vânând infractori, cercetând dosare,
făcând teren într-o lume pusă pe
furtișaguri și delațiuni. Precum în Anonima, unde soția căpitanului Nițu va fi
chinuită de întrebări în urma unei anonime, inventând povești amoroase puse în
cârca soțului. Acesta, organ de control,
cerceta manevrele frauduloase ale
tovărășului Comănescu, trăitor pe picior
mare pe seama carmangeriei. În alt caz,
o întâlnire – întâmplătoare – la restaurantul Trascăul deschide pista rezolvării unei
dispariții (o combină muzicală tip diplomat). Iar Dureroasa facere de bine desface ițele unui scandal stradal, blajinul
șofer Dumitru Neagu, intervenind pentru a
rezolva cazul, fiind arestat și trimis la penitenciar. Volumul prozatorului oneștean
adună o colecție de întâmplări (presupus
reale), propunând o corecție de imagine.
Dincolo de verosimilitate, fără mari
griji calofile, Ioan Bărbunțoiu poate fi citit
fără caznă, vădind vioiciune și bogăție
epică; din care, negreșit, va trage alte titluri, dezlegând alte istorii „de epocă”. Dincolo de anecdotică, decopertând
„mesajul”, se cuvine să subliniem interesul
pentru viața trăită. Într-o epocă interdictivă,
în astfel de povestiri răzbate căldura omenescului, Ioan Bărbunțoiu fiind benefic
preocupat și de încărcătura meditativă a
textelor sale.
soartă nemiloasă, cum este cea a României.
Un roman care prin revolta spiritului său îl
caracterizează ca unic fior de ancenstrală
putere pe care o capătă omul după ce-şi
uneşte forţele divine cu acelea pe care şi lea însuşit debarasându-se de legile
diavoleşti. „Nici Dorina nu a rămas neatinsă
de aripa acestor transformări. După toate
câte adunase, realizează că-i lipseşte entuziasmul dat de flacăra iubirii, cea care
făcea să te pierzi în ochii celui drag. Aceasta
zăcea adânc îngropată sub cioburile
dureroase ale încrederii sfărâmate. Avea
inima împietrită. Doar iubirea de mamă o
ţinea vie. Simţea doar genul acela potolit de
a preţui pe cineva, ca atunci când îi
recunoşti toate meritele, că-i preţuieşti
calităţile umne, doar că toate acestea nu te
împiedică să critici defectele şi părţile urâte
din comportamentul său. Acea tresărire
sufletească, acea vibraţie care te făcea să
doreşti să ajungi la contopirea trupească,
lipsea.”
Romanul „Cutia Pandorei” este cartea
care „amână” pentru o vreme vindecarea
rănii singurătăţii omului debusolat. La fel
cum cununa care se pune pe fruntea unei
mirese este un dumnezeiesc har de înalte
simţăminte, aceea de a conduce omenirea
pe calea inconfundabilă a adevărului şi spiritului uman, un fel de sacră durere care,
izvorâtă din lacrimă, va duce omenirea până
acolo unde cei vinovaţi de nedreptate să fie
chemaţi la cea din urmă spovedanie. Cum
firul de iarbă dă omului mândria sa înfloritoare, nu pentru a se hrăni cu ea, ci spre o
înfometare a spiritului vieţii veşnice.
Cunoaşte-te pe tine, părea a spune, întoarce-te în tine aşa cum fiecare inimă
disperată Îl caută pe Dumnezeu. Ce
rădăcină poate fi mai înţeleaptă decât aceea
a unui neam născut să procreeze lumină?
Romanul „Cutia Pandorei” este o carte
scrisă cu preponderenţă la lumina inimii, de
unde şi puterea sa de penetraţie spirituală
pentru cititor. Şi astfel, parafrazând sfârşitul
acestui extraordinar de reuşit roman, adaug:
,,AI GRIJĂ CE-ŢI DOREŞTI, CĂCI S-AR
PUTEA SĂ ŢI SE ÎMPLINEASCĂ”.
*Tudosia Lazăr, CUTIA PANDOREI,
Editura Olimpias, Galați
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Câmpia de sub pleoape
Interesant acest volum de versuri, pe care cititorul neavizat l-ar
putea considera, în principal, un cântec de alint al câmpiei şi al copilăriei.
În realitate, acestea două sunt doar
coordonatele unui teritoriu între care
se derulează - când lin, când dramatic – trăiri deghizate, mărturisiri
sincere şi revărsări tumultoase de
gânduri, pe fundalul unei tristeţi şi al
unei dureri permanente, ţinute
stăruitor sub cheia discreţiei.
Este o experienţă aparte, care
etalează multiplele valenţe ale lirismului lui Tudor Amza, capacitatea
acestuia de a converti durerea într-un
„rai despletit” ori într-o “cină de
taină ţinută-n castani”.
Volumul oferă un popas
răsplătitor pentru toate stările cititorului. Cel care caută crâmpeie din
copilărie le găseşte aici, într-un sat de
câmpie „cu salcâmi proptiţi în nori”
(„Dor de liziera veche”), unde „Brazda
este catedrala Câmpiei eterne”
(„Umerii brazdei”) şi unde „Biruit de
lumină şi vântul se-ascunde/ în frunzare scrijelite de sapă,/ prin livezi
vocea dimineţii pătrunde/ cu puii de
cerb care vin să bea apă.” („E luna
mai”). Aici, în acest „cuibar stelar”,
poetul a fost botezat „Cu mierea de
salcâmi şi 'ncoronat cu flori” („Cuibar
stelar”). Retrăirea copilăriei nu este
dominant nostalgică, ci are adesea
note pur realiste („Colindătorii”,
„Surori fără păcat”) sau chiar
şăgalnice („O haimana de ciocârlie)”.
Volumul înlesneşte, de asemenea, o
clipă de meditaţie cititorului deprins a
se apleca peste imaginile reflectate
în “oglinzile în care ne-am privit
chipul”.
În felul acesta, ajungem să
cunoaştem, de aproape, “raiul despletit”, în care ne cuprinde plenar
sugestia metaforei centrale (ireversibilitatea timpului) şi îl urmăm pe
poet „sub brazda cerului/care ne
îmbrăţişează/cu o durere dulce...
/mereu.” („Un rai despletit”). Aproape
fără să ne dăm seama, ne lăsăm
purtaţi de curgerea firească a versului
alb, care se potriveşte atât de bine cu
armoniile interioare ale mărturisirii
lirice.
Un admirabil instinct poetic îl
face pe Tudor Amza să asocieze ritmul echilibrat al versului alb cu un
mesaj plin de profunzime şi cu o
metaforă tulburătoare în poezia
„Mărăcinii uitării”, unde ne întâlnim cu
„noiane de gânduri /văruite cu lacrimile /strecurate mărunt /printre rânduri /când mărăcinii uitării /îmi ţin loc
de haine /ca fără speranţă /să vremuiesc după tine...”.
Tot versul alb conferă o muzicalitate aparte poeziei „Logodit cu
tăcerea” îmblânzind contrastul dintre
„sinodul de vrăbii” şi „tăcerile/ ascunse în frunzele/ care cad”, ca şi pe
acela dintre „ţipătul inimii” şi tăcerea
voit asumată de poetul cuprins de
tristeţe.
Poezia lui Tudor Amza îşi
găseşte drum liber către inima cititorului pentru că este susţinută de
emoţia transmisă direct, printr-o expresie poetică ce se distinge prin claritate, indiferent că este vorba despre
versul clasic, bazat pe rimă („Pâine
de iubire”, „Răstignit în secunde”,
„Alergând după dragostea ta”,
„Cuibar stelar”, „Castel în munţi”) sau
despre versul alb („Mărăcinii uitării”,
„Logodit cu tăcerea”, „Umerii
brazdei”, „Stuful din Deltă”, „La Chilian port)”.
Poate cel mai elocvent exemplu, în acest sens, este poezia
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„Răstignit în secunde”, prin care
Tudor Amza alătură încrederii în
perenitatea poeziei sentimentul „jertfirii în secunde”, făcând din acesta din
urmă, răsplata pentru însuşi actul de
creaţie. Interesantă idee transpusă în
doar trei strofe, în care bucuria pentru
rodirea poetică estompează orice
tristeţe şi transformă într-un vis actul
final al retragerii din lume: „Am înşirat
pe frânghia vieţii/ potire cu grâu
încolţit/ să-i pot oferi dimineţii/fereastra unui câmp înflorit/ Unde am ctitorit
un altar /pictat cu poemele mele (...)
Iar eu strecurat într-o noapte/ să
visez cum văzduhul m-ascunde/ în
scorbura vârstei răscoapte/ pierdut
răstignit în secunde.” În trecerea de
la planul copilăriei şi al câmpiei, plin
de lumină şi de cântec, la noaptea
tânjirii după cel plecat spre stele, versurile din volumul „Câmpia de sub
pleoape” mai îngăduie un popas în
faţa poeziei „Pâine de iubire” – o

minunată odă închinată spicului de
grâu, care este deopotrivă cupă a
vieţii şi „lăcrimar .... de sfinţi”. Poezia
aceasta este punctul de sprijin pentru
cele două părţi tematice ale volumului, pe care le descoperă cititorul, deşi
autorul nu face vreo clasificare în
acest sens. Astfel, poezii precum
„Undeva, acolo, sus...”, „Bătrânul
nuc”, „Scrisul meu e-un cântec trist”,
„Voi rătăci în preajma Ta”, „Boarea
nopţii”, „Te văd prin lacrimă”, „În
asfinţitul tatei”, „În seara asta” şi
multe altele conturează un grup tematic complet diferit de primul, la
care ne-am referit mai sus şi sunt expresia durerii legate de un eveniment
tragic din viaţa poetului.
Sunt poezii sincere, profunde,
dureroase. Găsim aici durerea
sublimată în vers, în faţa căreia orice
cuvânt din exterior se opreşte smerit.
Însă poezia lui Tudor Amza
lasă mereu loc speranţei care aduce
lumina.
De aceea, cititorul nu poate
închide volumul fără a face un scurt
popas sub umbrarul poeziilor optimiste („Înhămat la Carul Mare”), sau
al celor cu un ton şăgalnic-romantic
(„Când vinul din butoaie”), de unde
poate privi reverenţa pe care Tudor
Amza i-o face lui Eminescu („Ninge
cu Eminescu)”.
Ne asociem gestului său şi
credem, cu adevărat, că „O ninsoare
cu îngeri sub streaşina vremii/ nembracă poetul cu poveri de iubire”.
Câmpia de sub pleoape este un
volum de versuri care merită să fie
citit cu atenţie.
...................................
*Tudor Amza, Câmpia de sub
pleoape, Editura Lumina Tipo, 2021

Japonia departe-aproape de Bacău

ediția a IV-a ateliere de scriere creativă, haiku 15-16 iunie 2021,
Casa Memorială "George Bacovia" din cadrul Complexului Muzeal
„Iulian Antonescu” Bacău
100 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Japonia și România au fost
marcaţi şi la Bacău, de către Complexul Muzeal
„Iulian Antonescu” Bacău, prin organizarea
celei de a IV-a ediţii a evenimentului „Japonia
departe-aproape de Bacău”, în cadrul căreia
s-au desfăşurat două ateliere inedite de scriere
creativă, respectiv haiku în zilele de 15-16 iunie
2021.
Care a fost scopul acestor ateliere?
Să nu cumva să credeţi că a fost vorba
despre ambiţia noastră de a-i transforma pe
copii în mari scriitori de haiku, asta se poate
întîmpla poate mai târziu dacă ei îşi vor dori
acest lucru, dacă vor avea talentul necesar şi
mai ales dacă se vor strădui destul de mult în
acest sens. Până una alta, important este ca
ei să citească, să afle, să exploreze, să asculte,
să descopere, primul scop al atelierului nostru
fiind acela de a le trezi apetitul pentru citit.
Al doilea scop, aşa cum era de aşteptat,
este legat de scris Am încercat să îi purtăm pe
copii într-o scurtă călătorie în Ţara Soarelui
Răsare şi a noţiunilor elementare care definesc
un haiku, cum se creeză, ce spunem cititorului
şi mai ales ce lăsăm nespus, ce este acela un
kigo, care sunt regulile, s-a lucrat, retuşat şi neam pus rotiţe imaginaţiei în mişcare.
Mulţumesc din suflet tuturor celor implicaţi,
şi o să încep cu colega şi prietena mea, Tincuţa
Horonceanu Bernevic care a fost nu doar colaborator în acest proiect dar şi gazda noastră
în cele două zile, apoi colegului Mihnea Baran
care a realizat afisul, a filmat şi fotografiat,
doamnelor profesoare Lidia Sabău, Mirela
Spiţă, Monica Creangă, tuturor copiilor care au
fost, după caz, captivaţi, implicaţi, entuziasmaţi,
interesaţi, participanţi, motivaţi ceea ce a dus
la reuşita acestor ateliere.
În doar două ore, ţinând cont că a fost
prima noastră întâlnire, că majoritatea dintre ei
abia acum am aflat ce, cum şi de unde vine
acest haiku, eu spun că am reuşit să creem un
moment frumos şi am pus bazele unor viitoare
colaborări. Unii dintre ei au spus că vor
neapărat să mai încerce să creeze astfel de
poeme ceea ce înseamnă că ne-am atins şi un
alt treilea scop, şi anume ca, prin ceea ce
facem, să interesăm şi nu să facem lucruri doar
de dragul de a fi făcute.
Nu s-au făcut clasamente, însă am realizat o selecţie pe care o ataşez acestui mic articol. Felicitări copii, aţi fost cu toții minunaţi!
1.
satul este gol
cenuşa pluteşte în aerse-aude foc de puşcă
Gavrilă Andrei, 11 ani, Şcoala Gimnazială
„ Alexandru Ioan Cuza”
Îndrumător: prof. pentru inv. pr. Creangă
Monica-Livia
2.
natura verdecireşii Japoniei
aduc viaţă
Robert Caunic, 8 ani, Şcoala Gimnazială
„Alexandru Ioan Cuza”
Îndrumător: prof. pentru inv. pr. Spiţă
Mirela
3.
natura moartăsunetul păsărilor
care s-au oprit
Maria Filip, Şcoala Gimnazială „ Alexandru
Ioan Cuza”, 9 ani,
Îndrumător: prof. pentru inv. pr. Spiţă
Mirela

4.
copaci în floaredansatorii opalii
Sakura veşnic
Ariana Taghiev, Şcoala Gimnazială
„Alexandru Ioan Cuza”
Îndrumător: prof. pentru inv. pr. Spiţă
Mirela
5.
evantaielesucuri răcoritoare
într-o zi caldă
Lucia Stanciu Viziteu, Şcoala Gimnazială
„Alexandru Ioan Cuza”
Îndrumător: prof. pentru inv. pr. Spiţă
Mirela
6.
ploaia e aicipicuri reci cad pe pământ
timp de linişte
Solomon Maria, 10 ani, Şcoala „Mihai
Drăgan”
Îndrumător: prof. Lidia Sabău
7.
statui de piatrănatura colorată
ce sentimente!
Oprea Matei, clasa a III-a D, Şcoala „Mihai
Drăgan”
Îndrumător: prof. Lidia Sabău
8.
copac minunat
bătrân și îndurerat vei trăi veșnic.
Andrei Rotaru, Şcoala Gimnazială
„Alexandru Ioan Cuza”, 9 ani,
Îndrumător: prof. pentru inv. pr. Spiţă
Mirela
9.
natura moartăfără viaţă fără om
sfârşitul lumii
Robert Caunic, 8 ani, Şcoala Gimnazială
„Alexandru Ioan Cuza”
Îndrumător: prof. pentru inv. pr. Spiţă
Mirela
10.
frunzele foşnescpuii plâng după mamă
sunt înfometaţi
Gavrilă Andrei, 11 ani, Şcoala Gimnazială
„ Alexandru Ioan Cuza”
Îndrumător: prof. pentru inv. pr. Creangă
Monica-Livia
Colaboratori ai acestui eveniment au fost:
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”
Bacău (profesor pentru învăţământul primar,
Mirela Spiţă); Școala Gimnazială „Mihai
Drăgan” Bacău (profesor Lidia Sabău); Școala
Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău (profesor pentru învăţământul primar, Monica
Creangă); Revista „Plumb”
Mihaela BĂBUŞANU
Iniţiator şi coordonator eveniment

Prof. univ. dr. Georgeta Ghiga
revistă de cultură
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Dan Dumitru Iacob

Dumnezeu e Poet

În volumul „Respirări“, apărut la
București, la Editura Sport-Turism, în anul
1982, Nichita Stănescu are un text cu titlul
„Hemografia“. Iată un fragment care poate
da seamă de creația fiecărui poet autentic, adevărat, așa cum ni se prezintă și
Carmelia Leonte în volumul „Ani de
piatră“, publicat la București, la Editura
Ideea Europeană, anul acesta: „A venit
îngerul și mi-a zis: de atâta amar de
vreme te veghez ca să ajungi om de
știință și tu până acum nu ai inventat
nimic! Cum să nu; am inventat; numai că
știința pe care eu am creat-o este atât de
subtilă, încât uneori se confundă cu firescul. Ea se numește hemografia, adică
scrierea cu tine însuți. (…) Această
scriere încearcă să oprească în loc ceea
ce nu poate fi oprit niciodată în loc; starea
fericirii, adică. (…) Hemografia (…) are
numai vârsta celui care se scrie pe sine.
Strămoșii ei sunt în viitor. (…) Te scrii pe
tine pe dinăuntrul sufletului tău mai întâi,
ca să poți la urmă să scrii pe dinafară sufletele altora“.
Pentru antologia „Ani de piatră“,
poeta a selectat aproape 180 de poezii,
din cele patru volume apărute până acum:
„Procesiunea de păpuși“ (1996), „Melancolia pietrei“ (2003; 2005), „Grația viespiilor“ (2009), „Fiul sunetului“ (2010).
Rândurile care urmează nu sunt
rândurile unui critic literar, ci ale unui om
care iubește poezia, care-și hrănește sufletul cu poezie, și care a găsit în antologia
amintită o comoară. Aceste rânduri nu
surprind toate temele prezente în poeziile
Carmeliei, ci doar temele, versurile, la
care inima mea, sufletul meu, au vibrat.
Mai multe lucruri, mai bine structurate, veți putea afla din prefața doamnei
Emanuela Ilie, conferențiar universitar
doctor la Facultatea de Filologie a
Universității „A. I. Cuza“ din Iași, domnia
sa făcând o analiză pertinentă, nuanțată,
a fiecărui volum de versuri cuprins în
antologie.
În mitologia greacă, alături de zeul
iubirii (Eros), există și zeul morții
(Tanatos), iar astăzi, când ne-am lepădat
de zei, cele două dimensiuni au trecut din
mediul extern în mediul intern,
înfăptuindu-și lucrarea din lăuntru în
afară.
Aparent, poetul este asemenea
nouă: are două mâini, două picioare, un
cap, o gură. Aparent, pentru că în spatele
ființei văzute, se ascunde ființa lui de gând
și de simțire. Și noi, oamenii obisnuiți,
gândim, simțim, dar poetul este numai
simțire, numai gândire și de aceea poezia
este, așa cum spune Nichita Stanescu, o
scriere cu el însuși.
Încă de la primul volum, publicat în
anul 1996, poeta simte, acut, o
îngemănare cu moartea: „Mă iubești,
moarte? / Așa cum stăm alături și te lipești
de trupul meu, / Pare a fi dragoste“
(„Desen“).
Trupul poetei nu este doar cel de
carne și sânge, de vreme ce „Părul meu
își întinde brațele, dar nu mă ajunge, / Nu
mă găsește. / Eu sunt mai înaltă decât el,
/ Mai înaltă decât strigătul“.
Nu ochiul trebuie deschis, ne
atrage atenția Nichita Stănescu, ci vederea. Cu toții avem ochii larg deschiși,
cu toții privim în jurul nostru, dar numai
poeții văd cu adevărat, pentru că doar ei
au deschise porțile vederii. Carmelia
Leonte face parte din acea stirpe rară de
poeți-văzători. În fizica subatomică, o
revistă de cultură

particulă elementară există atâta timp cât
este privită. Poetul, scriind cu sine însuși,
așterne pe hârtie o lume numai a lui, o
lume care există doar dacă este privită de
el. Sute de poeți, sute de lumi: lumea lui
Eminescu, a lui Arghezi, Blaga, Barbu,
Bacovia, Sorescu, Nichita…
Citind poeziile Carmeliei Leonte,
începi să înțelegi de ce și-a intitulat antologia „Ani de piatră“. Piatra are o anume
duritate, este greu de pătruns, de spart,
de spulberat, iar anii de piatră pot fi ani în
care poeta s-a zidit, ca într-o cetate, ca
într-o citadelă, simțindu-și inima ca „un
nisip mișcător“, „trup sângeriu / De mire și
mireasă împreună“. („Fără întoarcere“).
Filosoful Constantin Noica vorbea
de închiderea care se deschide. Poeta se
închide în acești ani de piatră, dar zbuciumul căutării divinului îi umple ființa, deschizând porți lăuntrice, peste pragul
cărora tinde să atingă Absolutul.
„Sunt cel plecat în căutarea lui
Dumnezeu / Și iată că Adevărul are
nevoie de aer și apă, ca mine“. („Dialog la
marginea lumii“). Pentru noi, creștinii,
Adevărul este Iisus Hristos, DumnezeuOmul. Până la întrupare, adevărul era un
concept, o idee, iar poeta are revelația
faptului că de la Iisus Hristos încoace
adevărul nu mai poate fi separat de Dumnezeu-Omul. Faptul că Dumnezeu a luat
trup de rob, îl apropie de noi. DumnezeuOmul are nevoie de aer, respiră, îi este
sete, are nevoie de apă. Carmelia Leonte
reușește să rezume un tratat de teologie
într-un singur vers: „Adevărul are nevoie
de aer și apă, ca mine“. Iată de ce poezia
a fost pusă pe același nivel cu
rugăciunea, iată la ce bun poeții, în vremuri tulburi, în vremuri rătăcite, ca cele pe
care le trăim astăzi.
Din cetatea ei, poeta caută iubirea,
de la iubirea familială (tema mamei revine
adesea în poemele ei), la iubirea prietenie, la eros și, pe treapta cea mai înaltă,
la agapé, iubirea cu rădăcini divine. Din
păcate, mărturisește, „Tot ce-am putut
iubi s-a întors împotriva mea. / Toate cuvintele mele sunt surde. / Toate iubirile
mele sunt false. / Nu cred în nimeni. / Nu
urăsc pe nimeni. / Sunt singură ca un arbore / Ce-și agață crengile de stele“.
(„Recviem“).
Citind aceste versuri suntem tentați
să credem că poeta a atins treapta
desăvârșirii, a detașării de toate, a
neatârnării de cele lumești, dar înlăuntrul
ei, sub această pojghiță, arde un foc

nestins: „Incendiu în mine, incendiu în
afara mea, oriunde / incendiu,“ („Incendiu“) „Mă simt în mine însămi ca întrun oraș străin“ („Insomnie“). „Mă gândesc
la tine ca la un om străin / Pentru că de
fapt asta ești. (…) Dragostea mea pentru
tine e o / Geometrie a gândirii. / Totu-i calculat. / Totu-i perfect. / O geometrie absolut ideală, / Pe care mereu întârzii să o
inventez“ („Bunica Victoria“). „Toată ființa
mea e o mască a deznădejdii, / E aproape
marginea nopții față de care trebuie să-mi
recompun chipul, / E aproape sângele tău

înnebunit, / E un dinte care taie nimicul“
( „Zi de sărbătoare“) „Strigătul meu în care
mă înfășor ca într-un drapel“ („Drapel“).
„Însăși inima singurătății / Este locuibilă.
/ Însuși miezul vieții are pe dinlăuntru /
Mâhnire albicioasă“. („Hipolit, despre
Fedra“).
Poetul are puterea de a plăsmui
lumi, asemenea unui Demiurg. „Totul era
ascuns. Viața se trăia în interior. / Eu, din
ametistul meu luminos, / Priveam lumea
cu pleopele închise“. („Din interior“). Dar
lumea privită cu pleoapele închise, poate
fi și lumea visată, o lume pe care o creezi.
Oreste, Agamenmon, Elektra, Iphigenia, Egist, Clitemnestra, cunoscutele
personaje din lumea antică, sunt tot
atâtea măști pe care poeta și le pune,
spre a privi prin ele lumea, spre a o naște,
a o inventa.
Anii de piatră se pot împlini doar
dacă trăirile, lumile promise, născute,
străfulgerările de gând, se vor împietri în
cuvânt, precum în poezia „Dansul statuilor“, în care statutile dansează, „Se îmbulzesc toate pe același drum: al meu“,
„Dar nu e dans, ci un aspect grotesc al
omenirii: / Acela de a împietri în cuvânt“.
„Am învățat să trăiesc doar
înșelând cuvintele. / Făcându-le să pară
fuioare de mătase / În care somnul e întotdeauna veșnic. / Am învățat să trăiesc
urând poeții. Acum știu ce e moartea. /
Poate acea învăluire în privirile tale? /
Poate cuvântul grăbit, pe jumătate spus,
/ Înțeles niciodată? / Va trebui să te
iubesc.“ („Amestec de culori“)
Dar dincolo de căutări, zbucium,
disperări, poeta se regăsește, în adânc,
sub chipul rugăciunii: „Sângele are
cadența rugăciunii. / Îl laud cum curge prin
artere: / Iisus se roagă. / Am știut că va fi
așa. / Fac semnul crucii și-mi apropii urechea încet, / Cu sfială: / Curge sângele
prin lemnul acestei cruci“. („Rugăciune“)
Cum cunoaștem? se întreba la începuturile creștinismului Fericitul Augustin. Și răspundea: prin Hristosul
lăuntric, primit la botez. Cum ne rugăm?
Prin Hristosul lăuntric. Cea mai primită
rugăciune, s-a spus, este rugăciunea
făcută din inimă, cu vorbele tale. Simțind
sângele pulsându-i prin artere, poeta
deslușește sensul rugăciunii lăuntrice, și
nu mai știi dacă lemnul de care-și apropie,
cu sfială, urechea este lemnul unei cruci
exterioare, sau ea însăși este crucificată,
pe anii de piatră.
Poezia te ridică în tăriile unei stări
de a fi care este inaccesibilă oamenilor
obișnuiți. Tocmai de aceea citim poezie,
spre a asimți și noi aceste stări, spre a ne
smulge o clipă din rutina vieții de zi cu zi,
pentru a privi, prin ochii poeziei, alte lumi,
pentru a avea alte trăiri decât cele comune, banale, repetitive.
Carmelia Leonte, vom spune prelungind un gând al lui Nichita Stănescu,
se scrie pe sine pe dinăuntrul sufletului ei
mai întâi, ca să poată la urmă să scrie pe
dinafară sufletele noastre. De aceea, întâlnirea cu poezia ei este întâlnirea cu
ceea ce este în noi, mai adânc decât noi
înșine.

Mara
Paraschiv

Mereu... mereu numai al meu...
M-am învăţat cu tine
să te privesc să te-ascult în fiecare zi
în fiecare noapte fără vise
vocea ta mă-nviorează
ca chemarea râului ce curge spre vale
nu ştiu ce faci ce gândeşti şi ce doreşti
care-ţi este pulsul nevinovat al inimii
când mă cuprinzi cu ochii tăi verzui
salcie plângătoare căzută-n melancolii
nu ştiu dacă m-aştepţi
când lumina îneacă amurgul
cu vorbe-nşelătoare
când dimineţile alungă norii ucigaşi
spre crestele golite şi împurpurate
asemenea obrajilor ca merele coapte
m-am învăţat cu tine
cu sângele tău accelerat cum trece
prin gările umplute cu iubiri nebune
cu zâmbet pătimaş cu un surâs ascuns
în sărutul împlinit al buzelor fecunde
Fii, te rog, numai al meu, o noapte
o picătură din boarea de-o clipă
în Urcuşul spre Înaltul visat
al inocentului îndrăgostit
împrăştiat în lume la orice pas ameninţat

Cântecul cascadelor
Muntele e înzăpezit
sau tâmplele tale au albit?
chipul tău atinge înaltul
eşti aproape... departe...
întind mâna, să te ating aş vrea.
depărtarea se lărgeşte...
zarea sângerie mă orbeşte
spre valea cascadelor
presărată cu pietre rubinii
înşirate pe firul apei strevezii.
cântecul lor îmi tulbură mintea
îmi tremură trupul şi glasul,
cuvintele se ascund sub pietre
mă aplec să le găsesc rostirea
pierdută prin noapte
le adun în palme şi mă mir:
atâtea cuvinte risipite-n zadar
împrăştiate prin nopţi de cleştar...!
să le adun piatră cu piatră
pentru a fi păstrate în memoria pietrelor...
ori pentru a fi numărate la vreme de seară
pe când lampa din odaia
bunicii abia mai pâlpâie?
îngrijorată-mi dă în bobi ca să-mi spună
când te vei întoarce „străine”
cu pietrele adunate şi puse în
buzunarele sparte
după atâta alergătură printre stele
flămânzit şi istovit de atâta univers...!

Altarul iubirii

„Urechile mele se deschid
asupra sunetului.
Și ce percep?
Numai aur.
Valuri de aur alb, care coboară din ceruri.
Dar nici un sunet.

Iubite, cuprinde-mă-n braţele tale
de stâncă-n tăcerea de vulturi iubitori de înalt
prinde-mi crenguţa-n cădere a sorţii
prescrise-n destin şi-aruncă-mă-n şaua
de cal alergând cu copita stropind
altarul iubirii din cercuri cu zboruri zidind

Dumnezeu – Fiul – Sunetului deschide
O ureche uriașă asupra mea.
Mâinile Lui țin, ca un drapel, urechea:
Vorbește!“
(„Urechea“)
„Dumnezeu e Poet.
În nesfârșita Lui stare de grație, scrie.
Scrisul este interior, invers Luminii.
Dumnezeu are două brațe.
Pe unul este Lumina, pe celălalt
Poezia.
În jur, o rotire“.
(„ Dumnezeu e Poet“)

Mai cântă-mi din fluierul Mioriţei
din poienile verzi carpatine când eu
te voi striga în disperare de iubire
la ora amurgului cuprins în şuvoiul de şoapte
pe când cerul însângerat cu aripi de foc
va umple altarul iubirii cu jar de lumină
căzând peste noi rătăciţii
două suflete moarte
Ne vom prinde mâinile în frumoasele cascade să ne prefacem într-un şuvoi fierbinte
să putem poposi amândoi într-o noapte
în crângul deşărtăciunilor înfometaţi după
faptele înscrise pe altarul iubirii
conştiinţei noastre
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Invitat, încă din titlul
volumului, într-un univers izolat
de restul lumii, dacă îi trece
pragul, cititorul se poate întâlni
în
cartea
Florentinei
Loredana Dalian – „Ostrov”,
Editura Detectiv Literar,
București, 2019 – cu șansa de
a trăi, fie și pentru scurt timp,
catharsisul, fiindcă textele care
compun întregul aduc flash-uri
din realitatea trăită, secvențe
de viață, nespectaculoase, dar
selectate și etalate, în primul
rând, cu sinceritate, în care el
însuși se poate regăsi.
Câteva laitmotive traversează poeziile din carte, dintre
care cel mai adesea sunt reiterate, pe parcurs, singurătatea, visul (există o ierarhie a
acestora, iar punctul culminant
al lor pare a fi un „vis de Dumnezeu”), muzica, a căror combinare înseamnă o potențială
rețetă pentru consolidarea mar-

ginilor / hotarelor ostrovului,
fortificat, în plus, prin coroborări
senzoriale, când „Se auzeau
acorduri dintr-un cântec rusesc
/ și mirosea a zambile roz” sau
se vorbește despre „gustul
cireșelor amare”, cu toate că,
din altă perspectivă, „E frig. /
Uneori mi se face soare, / un
soare cu raze mov închis”.
În privința muzicii, se
poate considera chiar că este
un „material” de bază în
construcția ostrovului, a imaginarului poetic de aici, statut
dobândit prin îmbinările de cuvinte care o desemnează ori
numai o sugerează („portativul
inimii”, „note care nu pot suna
fals”, „melodia cu care / mi-ai
invadat sufletul”…).
Pe de altă parte, pe ostrov – pentru autoare, pământ
al făgăduinței –, făuritoarea și
stăpâna-i poate să viseze în
voie, să-și aducă acolo toată
bogăția închipuirii, antidot în raport cu „fricile” sale și ale
fiecăruia, fiindcă „Aici nu mai
suntem singuri, aici ne avem
unii pe alții”, iar tărâmul acesta
are configurația ocrotitoare de
„la țară”, dintr-o lume în care,
poate, „Nu, nu se-ntâmplase
nimic”, însă din care vocea
lirică decupează și redă
secvențe cărora le atașează
sau le descoperă semnificații
salutare, fie și pasagere, „ca un

vis frumos prin dreptul geamului”. Ecouri culturale se
regăsesc, de asemenea, în
perimetrul ostrovului (ca
amintirea „sărmanei Borivoje”,
a lui Galaction (menită, poate,
să sugereze latura generalumană a trăirilor evocate în
poezii), ori „nerostirile / acelea
cu miros de trandafiri, / de
trandafiri înfloriți niciodată prea
devreme”, cu vagi adieri
nichitastănesciene.
Și, totuși, Ostrovul este

doar un paliativ, o tentativă
insolită, dar utopică, de
evadare din singurătatea,
devenită aproape imanență
(„Singurătatea mi se furișează
sub piele”), în altă singurătate,
sugestie a incurabilei condiții

ÎN VREME DE PANDEMIE
Constantin Trandafir

Curgerea
timpului
aduce
schimbări profunde în relația dintre om și
Dumnezeu, însă întotdeauna aceasta este
încărcată de iubire, atât a omului pentru
Dumnezeu, cât și a lui Dumnezeu pentru
creația sa. Este drept, totuși, că adeseori
este și tensionată, dificultățile ivite în fața
omului punându-i la grea încercare
credința, dar nu putem omite nici duplicitatea care-l caracterizează, acesta
căutându-l pe Dumnezeu îndeosebi când
se află la ananghie. Teodor Dume, în
volumul de versuri Dumnezeu tăcut ca o
lacrimă (Editura Pim, Iași, 2020)
consemnează toate acestea, când rece,
ca un observator detașat, când afectiv, sufletul nemaifiind stăvilit și descărcându-se
pe coala de hârtie. Suntem în prezența
unei căutări fără încetare a lui Dumnezeu,
cu conștientizarea trecerii („de mic am început să merg pe urmele tatălui meu / cu
10 numere mai mari decât piciorușele
mele ce-i imitau mersul / și iată-mă azi
ajuns / tată”; „la urma urmelor sunt doar o
urmă” – Urmele) și a întâlnirii față în față,
îndelung așteptată („mă va primi Dumnezeu / apoi mă va duce undeva / la marginea / unei câmpii / de unde / mă voi
conecta / la lumea din care am venit” – Ultima zi pe pământ), întâlnire care
reprezintă și un bun prilej de a privi în
urmă, de a face un bilanț al propriei vieți,
cu bune și rele („voi cerși la ușa lui Dumnezeu / nu apă și nici mâncare / ci puțină
dragoste și îndurare / în cele din urmă îndurerat îi voi cere / să mă mai lase o zi,
două, să / pot privi în trecut / să-mi mângâi
copilul / și să iau cu mine o mână de
pământ / din locul în care se odihnește
mama” – Ultima zi pe pământ), dar și de
a retrăi copilăria, de reîntoarcere la puritatea acesteia, amintirea părinților și a
bunicilor fiind extrem de vie și de caldă
(„nu este un cireș / este mama / mă
privește prin / ochii de floare ai unui cireș
...” – Dor de mama; „mă privesc în oglindă
acum / să văd cât sunt de fericit că / am
văzut-o pe bunica / pe bunicul / pe mama
și pe tata / adunați sub dreapta lui Dumnezeu / cum îmi zâmbesc și îmi fac cu
mâna ...” – Copilul din mine s-a sinucis
de tristețe), momentele de atunci fiind
văzute acum cu alți ochi, cu experiența devenirii („cearta mamei / nu este o
pedeapsă și nici o asuprire / ci o binecuvântare / pentru împlinirea ființei” – Cearta
mamei). Întâlnirea cea de pe urmă cu
Dumnezeu este precedată de întâlnirea
repetată în rugăciunea de seară, care,
atunci când este sinceră, aduce fericirea
reciprocă („cine poate fi mai fericit / decât
acela / care / zi de zi / se întâlnește cu
Dumnezeu / în rugăciunea de seară // se
adăposesc unul în lacrima celuilalt / și sunt
fericiți” – Exil într-o lacrimă).
În drumul oricărei persoane apar
și clipe de cumpănă, când credința este
pe cale să se piardă („la vremea asta / mă
simt mai mult mort decât viu / dar lui celui
căruia i-am spus «Tată» nu mă vede nu
mă aude și nici că-i pasă ...”, Încă o zi de
la Dumnezeu - formulare „alambicată”),
însă Dumnezeu rămâne întotdeauna
aproape, chiar în tine însuți („Templul pe
care l-am construit din trup / nu este unul
imaginar / are pereți uși ferestre, Altar și /
un Dumnezeu” – Un Dumnezeu personalizat), și care plânge odată cu tine și
pentru tine („uneori și / un Dumnezeu
plânge / dar nu are nevoie de batistă / pentru că durerea e în noi” – Durere fără
lacrimă). Și da, Dumnezeu nu pleacă,
deși știe că de cele mai multe ori este
căutat doar la nevoie („alergi la Dumnezeu
/ dar când uiți de tine și de toate / vrei să
oprești timpul ca / să-l poți vinde pe Dumnezeu” – Pact cu dracu). Prezentul volum
este, așadar, plin de iubire și de credință,
care își pun decisiv amprenta asupra omului și asupra alegerilor pe care acesta le
face în viață.
Daniel Luca

Mioara Bahna

Și Dumnezeu plânge Din drumul spre Golgota proprie…- Florentina Loredana Dalian: „Ostrov”

Firiţă Carp e un scriitor prolific, romancier, poet, jurnalist (Romanul fericirii,
Carpe diem, Timbre de lipit pe suflet
etc.), redactor de revistă, editor,
conducător de cenaclu. În comentariul de
faţă avem în vedere suita de tablete cu titlul Pandemice. Tabletele lui sunt literarpublicistice, care se adresează în primul
rând afectului pentru a-l impresiona pe cititor. Special, cum vom vedea, sunt elementele de creativitate, concreteţea
evocării, înlocuirea metaforică a unei
realităţi prin altele, umorul, sarcasmul, precizia figurinelor, îndemânarea scriiturii,
dragostea de cuvânt, oralitatea, tentaţia
rimării, până la jocul de cuvinte. În întroducere, de exemplu, rimarea e acaparantă
pentru autor: „universul nu încape într-o
floare, cum încape fericirea în fireasca,
dumnezeiasca
iertare,
iubindu-ne
aproapele prin urmare, sau să susţin că
nimic nu-i inert ci totul e mişcare, ca o
scurgere inversă periculos de perversă, ca
o strecurare a aşteptării de la deziluzie la
iluzie; precum picături de viaţă printr-o perfuzie, aşadar să vă spun ce deja e spus,
că plecatu-i plecat şi dusul e dus, că-n fapt
totul e ducere, adică mişcare, haideţi să
facem ceva fiecare, să schimbăm foaia, să
simţim împreună văpaia….” Bine face că,
după Apus, renunţă la „metoda” asta a
rimării. Şi mai personală este înşiruirea cuvintelor într-o singură frază fără punct în
toate tabletele.
Brevilocvenţa are darul de a oferi
libertate scriitorului de a trata orice subiect
pe un spaţiu mic, permisivitate tematică şi
efect terapeutic precum tableta
farmaceutică; de a consemna un fapt
divers, a unei experienţe personale, de a

glosa o idee generală, de a marca o atitudine, apelând la creativitatea corespunzătoare. Pandemicele creează o
privelişte insolită a actualităţii, sprijinită în
primul rând pe modul contraselor, al antitezelor care se ating, al coincidenţei
opoziţiilor, ca în tableta titulară, unde
spaima se întâlneşte cu ironia; „dreptunghiul de cârpă” (masca) ar fi de „un
comic sfidător la adresa realităţii
îngrijorătoare”, pe de altă parte aspectul
persiflant al sforăitului unui boschetar care
doarme pe o bancă dintr-un parc. E
alternanţa dintre gură cască şi gură
acoperită. În vremea pandemiei, nedumerirea tronează, apare pe neobservate
şi nu se ştie de unde soseşte dumneaei

(Linişte).
Absurdul predomină, cum ar fi
neputinţa diferenţierii dintre comic şi tragic,
„relevarea paradoxală” a resorturilor interioare, prin care se realizează satira
aberaţiilor umane şi sociale.
În vremea pandemiei se petrec
multe ciudăţenii, cum ar fi distribuirea pensiilor, el a devenit morocănos că are o pensie mai mică decât ea, consoarta, deşi a
muncit mai mult şi mai din greu.
Revolta lui e benignă, manifestându-se prin ursuzenii şi înjurături nostime: „cum zidu’ mă-sii murmura în neştire,
da’ ce tată, încerca ea să-l îmbuneze, doar

umane („Să fii aici, / să ne
topim singurătățile într-o
singură umbră / (…) / Apoi
fiecare să-și ia Crucea și drumul spre Golgota lui”…), pentru
că este vorba despre o
„poveste fără sfârșit” (în care
vocea textuală își recunoaște
nu doar singurătatea, ci și singularitatea: „doar eu sunt
drumețul stingher / singur
locuitor al insulei”…), drept
care o stare continuă de tristețe
se instituie, părând a se permanentiza fiind fundalul oricăror
altor expresii ale vieții, când se
aud „pași pe inimă / defilând
cadențat: un-doi, un-doi”…
Universuri concentrice,
prin urmare, în care coexistă
resemnarea („Nu, nu mai am
întrebări”, din moment ce
„cunosc deja răspunsurile”;
„Nu, nici dorințe nu mai am”),
rutină, omenești frustrări, dor,
trădări, „tăceri”, observarea
curgerii necruțătoare a timpului, neliniști, vise și visuri, dar,
neapărat, și iubire… sunt motive literare pe care se sprijină
necesitatea și, în consecință,
apariția și „funcționarea” ostrovului, însemnând, paradoxal, și
un spațiu claustral, dar și
posibilă evadare din statu-quoul existențial obișnuit, pe care
Florentina Loredana Dalian îl
împărtășește cu multă generozitate cititorului.

intră la noi în casă, da, măi mamă, părea
el a înţelege, însă tu nu pricepi că proştii
ăştia au bramburit o ţară întreagă, ce se
întâmplă e o idioţenie, în zidu’ măsii”.
„Meseriaşul” are o barbă care inspiră
numai şi numai încredere, poartă un baston care se termină cu un fel de suliţă
colectoare de chiştoace spre propria refolosire. „Cafegioacele” sunt figuri caragialiene din schiţele cu tabieturi unde se
toacă verzi şi uscate; Fiţă îşi face tacticos
trabucuri cu fâşii din „Scânteia”, un ins are
mişcarea şi culoarea toamnei.
La fel de umoristic se înfăţişează un
mort care nu e mort, o „fătucă” al cărui păr
şi ale cărei picioare îţi sar în ochi de lungi
ce sunt… E o dimineaţă contradictorie,
vremea face glume proaste cu aşteptările,
în suflete răceala s-a instalat ca la ea
acasă şi produce ravagii pe unde a găsit
melancolii treze, primăvară neguroasă,
schimbări care se produc rând pe rând
între ploi şi vânt: „câţiva copaci vopsiţi în
verde de graba unor liane, care s-or fi trezit
la viaţă prematur, încearcă să salveze
pretenţiile anotimpului amăgitor, o mierlă
îşi sloboade dintr-o dată trilul săgetând
monotonia…”
Oximoronic, pandemia vine odată
cu înserarea să ocupe jur-împrejurul,
aproapele şi departele deopotrivă, tiranic
şi imaginarul poetic: „o văd cum coboară
în rochia verde a livezilor care îmbracă
dealurile din apropiere, poate că s-a
zămislit la mănăstirea care veghează eternitatea de după brazii ale căror vârfuri
sprijină apusul, îmi zic, ori poate că, până
la momentul ivirii, stă ascunsă dintotdeauna în pădurea de foioase care îşi începe împărăţia chiar de la susurul
pârâiaşului de colea, şi o tooot duce până
la brazii cei de sus, poate şi după ei şi
după mănăstire, mai sus, dincolo de ştiutul
meu şi de închipuirea mea la acest ceas
când însăşi ziua pleacă pe furiş spre binemeritata odihnă, deci se întinde şi se tot
întinde codrul semănând împreună cu
veşnicia nemărginire sub oblăduirea
divinităţii, aşa că e plauzibil să-şi aibă
sălaşul în inima nesfârşirii, ori, de nu,
poate s-a iscat, pur şi simplu, din mierea
trilurilor mierlei…”
(Continuare în pag. 18)
revistă de atitudine
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Dan Antal *

AFACERI DE AMOR, PĂRUIELI ȘI VESELE ÎNTRECERI CU CAI... **

O schiță ar trebui să fie ceva între
poem și reflecție, între roman și anecdotă
și, cele mai bune schițe au câte puțin din
toate. Dacă mai adaugi și un pic de
legendă, supranatural, satiră socială, element istoric și pur amuzament, ajungi la
cartea arhitectului C. D. Rotaru. O carte
care, fără îndoială, va atrage cititorul nu
numai prin formatul său deosebit.
Fiecare povestire este prefațată de
un motto, fie că aparține lui Eliade, H.
Heine, Schiller, Shakespeare, Churchill,
Tacitus, Joan Baez sau unui necunoscut
și nu are rolul de a te anunța ce urmează,
ca în romanele lui Walter Scott, Swift sau
Defoe, ci de a te trage ușor de mânecă.
Nu, nu este o carte de vacanță, nu
o citi în tren sau pe litoral, nu te lăsa
înșelat de stilul relativ permisiv, dar citește
textul cu atenție. În rest, lasă-te condus de
propria imaginație. Autorul ți-o permite și,
chiar, te îndeamnă s-o faci. Aș putea
spune: te somează s-o faci.
Apoi urmează orgia. O narațiune
plină de sarcasm, ironie subtilă, cu un text
minuțios elaborat și o îmbinare derutantă
între fantastic, imaginativ și real istoric mai
mult sau mai puțin cunoscut de cititor.
Este clar că scriitorul nu iubește
prostia și nici nu o tolerează. Cu o lipsă de
milostenie și o anduranță ieșite din comun.
Da, pare că viața noastră este manipulată
masiv de alogeni răutăcioși ori de politicieni tembeli, cu interese electorale strâns
legate de bani, putere sau sex.
Se comentează acid și direct.
Oriunde întorci privirea, e greșit.
Peste tot, incorectitudine, obsesii,
lăcomie, trivialitate, suflete înecate în consumerism și parcă întreaga lume conspiră
să-ți facă viața mai grea. Excitat de mizeria din jur, autorul prezintă într-un mod
amuzant anomalia și alienarea a ceea ce
rămâne din naufragiul civilizației noastre.
Mai are puțin până să-i pună cititorului un
pistol în mână.
Nimic nu scapă ochiului necruțător,
nici armata americană, nici cea germană
sau italiană. Misiunea de luptă nu este
altceva decât o ofensivă tactică minoră, ca
oricare alta din timpul celui de-al doilea
război mondial, misiune total inutilă în care
ipocrizia, absurdul și nebunia sunt de

22 IULIE 2021

Cezar Straton

Motto:

„Club. Bună
seara, aici e
«Clubul nostalgicilor»? – Da, dar
nu mai e ce-a
fost cândva…”

Amintiri. O pereche sărbătoreşte 65
de ani de căsnicie. Ea: mare şi solidă. El:
mic şi plăpând. Printre invitaţi e şi un jurnalist. – Ia spuneţi-mi, cum aţi reuşit să
aveţi atâţia ani de căsnicie? – Foarte simplu! răspunde doamna. Am hotărât ce trebuie să facă soţul meu, şi el a făcut! Dacă
nu, îl pocneam peste cap! – Şi
dumneavoastră? îl întreabă reporterul.
Care au fost cei mai frumoşi ani ai
dumneavoastră din timpul căsniciei? – Cei
10 ani de prizonierat la ruşi. Cernăuţi. „De
nicăieri nu se vede mai măreţ capitala Burevistă de cultură

neclintit. În Brunhilda, începutul secolului
trecut e văzut prin prisma secolului nostru.
O mașinărie invizibilă va conduce la
câștigarea războiului dar, iată întâmplarea:
un vapor plin cu milionari va plăti prețul
infatuării tehnologice.
Fantasticul și realul se întrepătrund,
se contopesc și, uneori, nu mai știi ce este
imaginar și ce este aievea. În Rol Negativ,
actorul își dorește un rol pozitiv deși
rolurile negative îi aduc faima, gloria și
bogăția. Abia în cealaltă lume, în Paradis,
va fi răsplata...sau, poate că nu ? Oare nu
se perpetuează rolul nostrum ad infinitum?
La noi, pe pământul nostru, lucrurile sunt
totuși simple: Într-o zi frumoasă de
toamnă, ieșiți la vânătoare
de iepuri, căprioare și de
ce-o mai fi, doi cumnați
reușesc să salveze
omenirea de la o invazie
iminentă a extratereștrilor
(Vânătoare cu noroc). O
întîmplare banală, de
fiecare zi...
Deși au densitate și
sunt încărcate de simbolism, schițele se citesc
fără greutate. Pasajele
sunt scurte, laconice și
ușor de digerat.
„Din cer cădeau
păsări moarte. Sfârșitul
lumii fusese amânat din
motive tehnice și Biserica
își asuma toate meritele.
Regii scriau versuri și
Dumnezeu era plecat cu
treburi
cosmogonice.
Ploua...” (Viață de artist )
Sub lupă este
natura umană - urbană
sau rurală - prezentată cu
un umor fără perdea și
fără echivoc, fie că
amintește de un rege al
Spaniei, o Franță medievală sau doar de
un simplu bibliotecar oportunist.
Reacțiile și actele inutile la care recurg oamenii cuprinși de panică revin constant în volumul de față, ca o aluzie stranie
la ce se întâmplă cu noi chiar în zilele
noastre. Atunci când Asteroidul se apropie
de Pământ, Anastasie este convins că
ventilatoarele îndreptate spre el îl vor deturna. În Bomba psihologică, planeta e
cuprinsă de isterie în fața unui pericol inexistent, cum ar fi furtul de oxygen, pentru
ca să se calmeze ceva mai târziu și s-o ia
de la capăt cu zvonul despre apa potabilă
infectată.
Alteori, panica lumii față de un sim-

plu zvon, dă prilej populației la desfrâu: O
explozie - nu numai improbabilă dar și
imposibilă - determină satul să intre în
orgia dinaintea morții.
O orgie fără alt motiv decât instabilitatea firii umane (Ger și război
neconvențional la Fotăchești).
Cum să nu fii cinic într-o astfel de
lume în care un tată își pune amanet
copilul (Amanet), unde imoralitatea
avocaților, clericilor și rudelor ce așteaptă
o moștenire (Testamentul) se amestecă
absurd cu șmecheriile comerciale și iluziile
aberante ale omului modern (Ce mai
cumpărăm). Dar a fost altfel vreodată?
Plecând de la adevărul cărților de
istorie, care slăvește
actele eroilor neamului
dar trece cu vederea
nebuniile și inumanitatea
lor (Strămoșilor de oarecare faimă li se iartă
totul. Vicii, cruzimi, afaceri necinstite, omoruri,
afecțiuni psihice, tot...) se
ajunge iar, prin împletirea
dintre informații istorice și
imaginar, la un acord necunoscut și murdar dintre
Cezar și tribunul său
(Salve Brutus)
Fără
îndoială,
lumea autorului este o
lume
dezumanizată,
coruptă, strâmbă și
absurdă.
În (Toți nebunii
care ne înconjoară), Ion
și Gheorghe observă, de
pe o bancă, anomaliile
din jurul lor dar și ce se
revarsă de sus, de la
vârf, unde e doar prostie,
corupție și impotență.
Și totuși, în
această lume putem
avea noroc: Ilie din Huși se cazează la
Moș Gheorghe Trifan, cu ocazia unei excursii în Maramureș unde, ce să vezi,
descoperă jurnalul lui Adolf Hitler și nu
numai atât. Habar n-avem noi cine ne este
vecinul.
În (Poză de grup) undeva, sub
Luna care suportă declarațiile îndrăgostișilor dar nu și minciunile pescarilor,
se desprinde doar povestea adevărată, în
care norocosul a prins în năvod un submarin. Ce ne-am face fără elementul
surpriză, nu-i așa?
În (Femeia, un rău necesar),
Costică, ciobanul emerit care, în afară de
oi, pureci și hemoroizi avea și timp liber,

încearcă să-și găsească o parteneră.
Norocul îi surâde atunci când vine în sat
un autobuz plin cu suedeze... sau, poate
că nu? Adică, poate că nu e chiar noroc?
Totul spus cu același limbaj scurt și concis
chiar dacă unele personaje au patru picioare...
Ploua lent, exasperant... Era în
desfășurare un octombrie mizerabil.
Nefericiții care-și luaseră bilet la stațiune
își turteau nasurile în ferestrele șiroind de
apă... Un câine de culoarea noroiului...
(Cunoștințe vechi)
Uneori, autorul renunță la sarcasmul său obișnuit (Via lui Dragomir) și se
rezumă la a prezenta simplu o stare de
fapt: Îi făcuseră o encefa... o ence... îi
făcuseră o poză la cap.
Apoi: „Satul ședea scufundat în întuneric așa cum îi șade bine oricărui sat
pe timp de noapte. Nu exista iluminat
stradal pentru că nu aveau nici străzi nici
electricitate. Erau săraci. Nici lună nu
aveau iar stelele se ascundeau dincolo de
nori și gazul se scumpea la fiecare
trimestru...” (Ger necruțător...)
Altfel, condeiul tăios al domnului
Rotaru nu iartă pe nimeni. Fie că
satirizează o pătură socială, un anume
timp, societatea urbană occidentală (Ura,
au venit gunoierii), o nemțoaică nesătulă
din Bremen care posedă cu înverșunare
un duh pudic (Djinul), o întreagă națiune
sau doar o etnie.
În (Iad alternativ) Vasili Penev,
înalt, brunet și bulgar, este pus să aleagă
între iadul bulgăresc și cel german.
Bineînțeles, o astfel de abordare duce la
controverse și paralela pare nedreaptă.
Dar scriitorul nu se adresează celor care
au corectitudine politică. N-a făcut-o
niciodată. El ne amintește de cuvintele lui
Oscar Wilde, citat și el pe undeva: „Nu
există carte morală sau imorală. O carte
este bine scrisă sau prost scrisă. Arta nu
are morală iar artistul n-are simpatii etice.
Arta e suprafață și simbol”.
Dacă suntem de acord cu ce spune
Wilde, cartea de față este o peliculă dincolo de care te poți uita, dacă vrei și ți-e
prea bine, sau rămâi doar la simbol. Te
lasă pe tine să alegi.

covinei ca dinspre satul Mahala. Seara, în
special, Cernăuţii au aspectul unei cetăţi
enorme şi dealurile parcă i se închină.
Viaţa Cernăuţilor e cosmopolită. Întâlneşti
aici toate neamurile, de la germanul auster
şi amator de bere, până la rusul şmecher
şi extravagant. Începuturile acestui mare
oraş nu sunt prea lămurite. Lucrul e explicabil prin faptul că, în trecutul Bucovinei,
rolul principal de centru politic, militar şi
cultural l-a deţinut Suceava. Importanţa
Cernăuţilor a crescut abia în timpul
dominaţiei austriece, care i-a acordat o
deosebită atenţie, concentrând aici toată
administraţia Bucovinei. Cu toate că nu e
legat, în măsura Sucevei, a Rădăuţilor sau
a Siretului de istoria României, Cernăuţii
păstrează, totuşi, emoţionante amintiri
pentru cercetătorii trecutului. În veacul al
XIX-lea, Aron Pumnul, fraţii Hurmuzachi şiatâţia alţii au creat aici un focar de ştiinţă,
literatură şi simţire românească. Fraţii Hurmuzachi au stat în strânsă legătură cu intelectualitatea moldovenească şi s-au
bucurat de o vie afecţiune din partea lui
Vasile Alecsandri, care a trăit mult timp la
moşia Cernăuca din apropierea
Cernăuţilor. Aici, Vasile Alecsandri şi alţi
boieri moldoveni au petrecut în lungi şi

animate discuţii politice şi literare cu amfitrionii lor. Seara, făceau lungi plimbări,
ascultând tălăngile turmelor care se întorceau de la păşune şi fluieratul molcom
al ciobanilor. Cernăuca i-a întrunit pe
lângă Vasile Alecsandri pe Alexandru Ioan
Cuza, Mihail Kogălniceanu şi numeroşi
alţii, cărora li se adaugă Gheorghe Bariţiu,
ardeleanul. La Cernăuca M. Kogălniceanu
a agitat spiritele pentru crearea «unui singur stat naţional, cuprinzând toate
provinciile locuite de rasa noastră». După

veacului nostru relaţiile dintre Cernăuţi şi
Bucureşti au devenit foarte strânse, deşi
oficialii îşi dădeau silinţa să împiedice
aceasta. Astăzi, Cernăuţii sunt un puternic
centru cultural, în care se desfăşoară în
ritm viu o bogată viaţă ştiinţifică, literară şi
muzicală. «Oraşul dintre ceţuri» are numeroase monumente arhitectonice. Cel
mai important e, desigur, reşedinţa
metropolitană, ridicată în apropierea Dominicului. Îi urmează Teatrul Naţional,
Palatul de Justiţie, gara centrală, biserica
iezuită şi altele.” (Enciclopedia României,
1938). Lipoveni. „În Lipoveni, lângă Mitocu-Dragomirnei, „o biserică urâtă,
umflată, copleşită de turnuri groase, care
parcă stau să plutească, biserica albă
însă, în loc să fie tărcată ca o Lipovancă
grăsulie ce este, se ridică în mijlocul
căsuţelor. Devale, o altă biserică, din vremurile când au venit, după 1775, aceşti
oaspeţi, are cuviinţă de vechime, cu păreţii
ei rău întruchipaţi şi coperişurile
moldoveneşti de şindrilă neagră.
Casele sunt după datina
românească; destul de mari, zidite binişor,
dar curţile murdare şi mai mult goale de
acareturi.
(Continuare în pag. 18)
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ce Regatul s-a realizat prin Carol I, intelectualii cernăuţeni şi-au aţintit ochii spre
Bucureşti, de unde le veneau multe îndemnuri valoroase. În prima decadă a
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Dumitru Brăneanu

DE LA UN GÂND, LA ALTUL...

PLEAVA STĂ LA SUPRAFAȚĂ,
PERLELE SE DUC LA FUND...

seamănă uimitor cu cele de astăzi. Societatea
creștină secularizată a întors spatele Mântuitorului
Hristos, închinându-se zeului homo deus Baal. Ca
și atunci, ne amenință vremuri de secetă și foamete
în din ce în ce mai multe zone ale globului, inclusiv
în Europa. În locul Dumnezeului nostru viu și Înviat
și care s-a dovedit de-a lungul secolelor prezent în
existența noastră, îmbrățișăm cu toată dragostea
Doamne, ce greu trebuie să-ți fie când crea- zeul Money Baal și Tehnologicus Astartei, făcuți din
tura ta pe care o doreai perfectă, să-ți mângâie „aramă” răsunătoare, aur convectiv, metale rare și
singurătatea și să fie supusă voinței tale, își propune nanomeri, care au gură și vorbesc, dar care au în
să devină homo deus, adică să-ți ia locul și să spate virusul decăderii și prostituției umane. Trebuie
devină stăpânul universului Tău! Mama proștilor e să adăugăm și pe preotul religiei NEW AGE, echivamereu gravidă, iar creaturile ei ajung tot mai des la lentul lui Mamona, care se vrea religia universală în
butoane. Dictatura care se construiește sub ochii acord cu ideologia transumanistă, cea neomarxistă
noștri va fi perfectă, va avea aspectul unei false și cea de correct polytical. Poate mai mult ca oricând
democrații, dar va fi în esență o închisoare fără de-a lungul zbuciumatei noastre existențe, avem
ziduri, din care prizonierii nu-și vor dori să evadeze. nevoie astăzi de un Ilie Tesviteanul (fie un lider spiVa fi un sistem de sclavie în care, prin consumerism ritual puternic, fie un grup de lideri) care să trimită
și droguri, imagine, divertisment și pornografie, pe preoții lui Baal și Astartei, adepții lui Mamona, în
sclavii își vor iubi stăpânii. Constatăm acum în viață/ râul Periți, iar anormalitatea să devină normalitate;
Faptul trist, dar și profund:/ Pleava stă la suprafață,/ omenirea să-și lepede haina mândriei și cu smerenie
Perlele se duc la fund (Gotthold E. Lessing). Unde să se întoarcă spre Marele Arhitect. Acest lucru treești tu, vis american al democrației? Utopie de cea buie să se întâmple cât mai curând, până omul nu
mai joasă speță. Cât adevăr! Oare n-ar trebui să ne va deveni o anexă a tehnologiei. Să fim bine înțeleși:
pună pe gânduri? Dar pe cine să îngrijoreze? O suntem pentru dezvoltarea tehnologiei, dar în armasă molusculară adâncită în egoismul propriei monie cu dezvoltarea intelectuală, spirituală și
existențe de nimic! Doamne, când ai făcut lumea, ai sufletească a omului. Tehnologia ne ajută să fim mai
dat omului creaţia ta în stăpânire şi viaţă lungă de eficienți în activitatea noastră, în realizarea unor
sute de ani, cu condiţia ca el, creatura, să fie într-o aspirații superioare. Din păcate se constată că pe
armonie perfectă cu natura înconjurătoare, aşa cum măsură ce se dezvoltă inteligența artificială, scade
spune Domnul în Facerea, cap. 1, verset 29: Iată, indicele inteligenței umane. Oamenii în general
vă dau vouă toată iarba dătătoare de sămânță pe preferă existența hedonistă care prin intermediul a
fața întregului pământ și tot pomul putrător de rod tot felul de device-uri, să-și rezolve problemele de
cu sămânță de pom într-însul; acestea vă vor fi vouă raționament, de căutare de soluții la diverse probspre hrană. Mai târziu, Domnul a acceptat şi con- leme etc. Algoritmul devine stăpân al existenței sale.
sumul de carne crudă din vânat pentru a asigura un Mai mult ca sigur că pe măsura dezvoltării roboților,
echilibru lanţului trofic. Carnea se consuma crudă, cyborgurilor, androizilor, care vor deveni superiori
feliată şi bătută cu un obiect dur şi frăgezită pe o inteligenței umane, omul va rămâne un fel de
piatră încălzită la soare. Seminţele, fructele şi orice animăluț de companie. Ceea ce astăzi sunt câinii de
produs biologic energizat de soare înseamnă viaţă. companie pentru oameni, așa vor deveni oamenii
Din cauză că omul înmulţindu-se s-a ticăloşit, Dum- pentru roboți: tolerați și acceptați, cu excepția unei
nezeu (Elohim) a decis vârsta omului până la 120 clase superioare de intelectuali care vor relaționa și
de ani. Şi totuşi apare o întrebare: de ce nu trăim colabora de la egal la egal cu aceștia. Pare utopie,
până la această vârstă? O explicație este legată de numai că utopiile trecutului devin realitate una după
apariția focului. După ce Prometeu a furat focul din alta, în prezentul de astăzi! Şi ca să rămânem în
cer și l-a dat oamenilor, s-a născut civilizația umană nota perfidă a zilelor noastre și să facem referire la
a pântecului. Odată cu procesarea mâncării cu aju- problema zilei, anume aceea a homosexualilor și a
torul focului, a scăzut și vârsta omului. De ce? Lu- doctrinei neomarxiste. Nu suntem împotriva drepmina și soarele înseamnă viață. Focul înseamnă turilor homosexualilor, a familiilor acestora (chiar
moarte! Prin procesare, viața din alimentele care dacă sunt împotriva firii și normalului), așa cum
dau viață se distruge, iar în loc rămâne balastul ele sunt stipulate prin Carta drepturilor omului a
morții, pe care îl consumăm. Efectul: scăderea ONU. Nu putem fi de acord însă ca o minoritate săvârstei oamenilor, prin scăderea imunității, înmulțirea și impună regulile majorității! Să transformăm adică
bolilor metabolice, dezechilibre fizilologice și psiho- regulile morale și de conviețuire civilizată și de reslogice și creșterea vulnerabilității la atacul microor- pect, câștigate după secole de bătălii duse de
ganismelor din mediul înconjurător. Cu milenii în presonalități luminate împotriva obscurantismului
urmă, vârsta omului a scăzut în jur de 50 de ani, apoi clasic, în blasfemie și dezmăț social și intelectual.
de-a lungul mai multor secole de eforturi prin Cam asta se vrea de către LGBIT, tot mai mult
cercetări științifice privind îmbunătățirea medicației, influențând politica diverselor guverne și organisme
s-a reușit prelungirea vieții omului la 70-75 de ani, internaționale. Nu putem fi de acord ca niște copii
încă departe de ceea ce Dumnezeu și codul genetic nevinovați să fie înfiați în lipsa voinței lor de familii
permit de 120-130 de ani. Atât de mult efort, cer- LGBTI. Parcă aceste organizații militează pentru ca
cetare, energie consumată pentru a reuși creșterea individul să-și hotărască sigur opțiunea! Atunci cum
medie a vieții cu 10-20 de ani! Și când te gândești rămâne cu înfierea? Există o soluție, la care cu
că dacă trăiam în dragostea și bunăvoința divină și siguranță se lucrează în laboratoarele unor
în armonie cu mediul, am fi putut trăi pe puțin 200 organizații LGBTI, și anume crearea de utere artifide ani, în condiții de sănătate deplină. Acum, prin ciale (incubatoare). După fecundarea in vitro, embriprostia, lăcomia și păcătoșenia noastră, abia onii umani sunt puși în aceste incubatoare și după
atingem jumătate din vârsta promisă de Dumnezeu. 7 sau 9 luni, copilul este gata pentru a fi crescut în
În luna iulie l-am sărbătorit pe unul dintre cei familii de homosexuali sau de hetero. Pot fi botezați
mai mari proroci ai Vechiului Testament: Ilie cu sângele lui Mamona sau cu botezul lui Hristos
Tesviteanul, care a fost trimis de Dumnezeu să sau cu spirit ateist, după caz. Un alt avantaj este
acela că părinții pot opta pentru fată sau băiat; blond
sau brunet; cu ochi albaștri, verzi, negri, cenușii;
înalți sau scunzi. Acest procedeu este valabil și pentru familii de heterosexuali, dacă acestea vor mai exista în regimul neomarxist al globalizării și dacă
aceștia o doresc. Este mai eficient decât mamelesurogat și nu produc traume sufletești pentru femei.
Iată ce perspective ne oferă globalizarea
neomarxistă asupra dezvoltării condiției umane din
perspectivă LGBTI.
Până la o nouă întâlnire, vă asigurăm de toată
stima și considerația noastră, indiferent de opțiunea
sexuală și politică. Fiți optimiști, precum și părinții
voștri nu și-au pierdut optimismul! Nu fiți precum
restabilească cultul său, după ce Ahab regele a gadarenii și faceți-i loc Mântuitorului în sufletele
trădat iudaismul, adoptând cultul lui Baal și al As- voastre, dacă vrem să ne bucurăm de viața cea
tartei, zeul Isabelei. Am impresia că timpurile acelea adevărată. O vară plăcută, cu căldură temperată!
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Meşteşugul gospodinei,
pe care o vedem la fereşti, în
cerdace, cu faţa rotundă,
întipărită de o mare răbdare şi
supunere blândă, se vădeşte
mai mult văpsind cu roş, cu
verde, cu albastru, mai puţin cu
alte culori ce nu bat la ochi atâta,
păreţii, marginile fereştilor, stâlpii
cerdacelor. Nu e niciun desemn,
nicio născocire a minţii, niciun
gust, ci numai culoare pusă cu
nemiluita ca să strălucească.
Perne roşii, groase, sunt scoase
la aerisire şi la priveală. Bărbaţii
cu ochi albaştri, părul buhos şi
barba lungă, care, după vechea
lor datină «rusească veche», a
crucii cu trei ramuri pe cotor, nu
se taie niciodată, cu cămăşile lor
roşii înfoiate, pantaloni spălăciţi,
înfundaţi în cizme negre lungi;
femeile legate la cap cu
testemele pestriţe, rumene în
obraji şi albe pe faţa plină,

paşnică, adormită, cu polcuţă şi
fuste numai roşii, albastre, verzi,
cu cizme mari supt rochia
înfoiată; toţi se împacă de minune cu asemenea case şi
asemenea biserică. Aici e lăcaşul
liniştei pestriţe şi rotofeie, unde
nu se bea rachiu, nici vin, decât
la gâlcevile cele mari, cu bătaie,
ale clipei dracului; aici e sălaşul
harnic unde se vorbeşte puţin,
unde se lucrează răbdător la livada pomilor şi la ogorul ţarinii…
Vecinii de altă limbă se ajută cu
dânşii şi nimeni n-are a se

plânge împotriva lor”. Transilvania. „Contele Karoly, în ziua de
9 decembrie 1918, comunică
Consiliului dirigent român refuzul
guvernului maghiar de a
recunoaşte hotărârile de la AlbaIulia. Mai trist este că apar noi
acte de represiune împotriva
populaţiei româneşti, îndeosebi
împotriva intelectualilor şi
ţăranilor participanţi la adunarea
de la Alba-Iulia. (…) La Sibiu, pe
15 ianuarie 1919, Consiliul Dirigent trece la organizarea
administrativă a teritoriilor locuite
de români, unite cu România.
Sunt numiţi prefecţii în toate cele
23 de judeţe şi alţi trei prefecţi pe
lângă primari, în oraşele mai importante: Arad, Cluj şi Sibiu. Prefectul judeţului Cluj, dr. Valentin
Poruţiu invită pe primarul dr.
Gustav Haller să depună
jurământul de fidelitate către
statul român. Acesta refuză
împreună cu toţi funcţionarii unguri de la Primărie, declară că el
nu recunoaşte existenţa Consiliului Dirigent de la Sibiu şi
rămâne fidel jurământului depus
faţă de guvernul ungar. În zilele
următoare, Senatul Român din
Cluj
preia
„magistratura”
(administraţia oraşului). Funcţionarii unguri refuză din nou să
depună jurământul. Sunt înlocuiţi
cu români. Este ales primar dr.
Iulian Pop, iar prefect al judeţului
Cluj dr. Simion Tămaş, subprefect dr. Utalea. („Vitralii”). Anunţ.
Anunţ de deschidere. D. Johann
Krzanowski, fost fotograf al
Camerei, activ de mulţi ani pe
piaţa din Cernăuţi a deschis în
propria casă, strada Domnească
39 et. I, sub firma „L’Ocasion” un
magazin pentru lucrări artistice,
tablouri şi antichităţi. Acolo va fi
şi o permanentă expoziţie de
tablouri la care intrarea e
gratuită. La cumpărări se plătesc
preţurile cele mai urcate, iar la
vânzări cele mai reduse. (Isteaţă
formă de reclamă: adică, noi
cumpărăm scump şi vă vindem
ieftin…. voi, cei ce aveţi ceva de
vânzare, voi veniţi cu marfa, cu
oferta!- n.a.). Noua întreprindere
va fi de bună samă apreciată de
cercurile cunoscătoare de artă.”
(„Glasul Bucovinei”, 6 martie
1921)

ÎN VREME DE PANDEMIE
(Continuare din pag. 16 )
Nonsensul e şi cât din vale cu firicelul lui zglobiu”. Şi
priveşte prietenia şi amiciţia, pri- când depanarea nu decurgea
etenia vine din ambele părţi, cum ar fi trebuit, lua taragotul,
amiciţia vine numai dintr-o parte. „să vezi de-acum minune, se
Prietenii se preţuiesc reciproc, repara până şi cerul, dacă se
amicii se tachinează, încurcă tre- nimerise să-l strice vreun nor, de
burile, cum s-a întâmplat la o vis nici nu mai zic, devenea mai
lansare de carte când amicii frumos ca la început, parcă îşi
veniţi din diverse părţi află că lua aripi din cântec şi eu asculexact peste o lună va avea loc tam vrăjit…” (Taragot). Scriitorul
lansarea.
se implică pe el însuşi în acţiuni
Dar triumfă visul poeziei tot ceea ce dă schiţelor un caracter
alternativ producând o stare de de autenticitate şi vioiciune,
veselie şi de meditaţie ambiguă, găseşte repede cuvântul nececa stare de graţie şi ca stare sar, oralitatea dă expunerii un
pură.
caracter spontan şi viu atât în diNumai ideea de genius loci alogurile dintre personaje cât şi
mai contrazice pandemia: Băicoi, în naraţiunea propriu-zisă.
Cărăpceşti, Cişmigiu, Bărăgan,
Firiţă Carp e un versat al
Brătuileşti, Blânzi, Cerţeşti. scriiturii şi metaforei, deopotrivă
„Desăvârşitul depanator de vi- narator şi poet.
suri” din Cărăpceşti povesteşte
despre oi, despre hârjoana
mieilor pe dealurile primăverii,
despre trilurile fluierului cu care
însoţea poveştile de demult împletite într-un cântec „ce făcea să
unduiască în joc până şi dealul
cu salcâmi şi năbădăiosul pârâu
revistă de cultură
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nu urcând trepte, ci coborând pe sub arcada
centrală din faţadă în pridvorul deschis ca
un pronaos încolonat pe tot frontonul clădirii
şi, de aici, în biserica decorată cu largi cupole-aurite şi cu luminate candelabre frumos argintate, după cât s-a putut.
Numai că, în prezenţa tainică a Sfântului Duh, pentru a se mai spori oleacă
rezonanţa acustică a carapacei aceleia
granitice, în pereţii interiori, sub tavan, preBiserica îngropată Istria

cum şi în pereţii absidelor, unul dintre
meşterii mai cu har, se pare, a hotărât să se
alipească-n pereţi, jumătate cu jumătate, şi
vreo 50 de amfore greco-romane, atent
secţionate pe axul principal, ceea ce
amplifică vibrant şi răspicat glasul preotului,
care devine înalt-evlavios, adânc-înţelept şi
expresiv-melodios.
Minunea minunilor, bre!

Concursul internațional de literatură
„Naji Naaman”
şi-a desemnat câştigătorii

nce

put

de d

rum

Cu 3217 concurenți înscrişi competiție, din 80 de țări, care
au scris în 60 de limbi și dialecte, ediţia a XIX-a a Premiilor literare
„Naji Naaman”, Liban, tocmai şi-a desemnat câştigătorii.
S-au acordat următoarele tipuri de premii: Premiu de merit,
Premiu pentru creativitate, Premiu de onoare si Premiul Genius
unui număr de 75 de autori. Sunt bucuroasă că mă aflu şi eu printre
laureaţi cu un premiu obţinut pentru creaţie.
Premiul Genius a fost acordat pentru a patra oară de la

La î

Făcuse o glumă, o glumă cu
caracter comic, cum a și subliniat ulterior unul dintre mucaliții din preajma
sa, dar de la această glumă plecase
totul, din cauza și datorită acestei
glume, ca să nu lăsăm loc vreunui
echivoc, se produsese incredibila lui
îmbogățire într-un termen extrem de
scurt, nu trecuse nici o jumătate de an
de la începutul începutului, scrisese și
publicase, pur și simplu, un text vesel
despre cum cineva, fără să-l
numească pe acel cineva care, datorându-i o sumă de bani, când, în
sfârșit, după un timp geamăn cu eternitatea, s-a gândit să-i înapoieze, i-a
dat cu cincizeci de lei mai puțin, chestia e că la momentul respectiv s-a bucurat de parcă i-ar fi primit cadou și de
aceea, probabil, nu i-a numărat, atunci
de fapt niciunul nu i-a numărat,
predarea-primirea s-a făcut pe bază
de încredere cum ar veni, fiecare a zis
și au fost de acord amândoi că e bine,
și bine a rămas până a devenit rău,
adică până la momentul gestionării
sumei care a consemnat lipsa, dar din
jenă precum și pe motiv că cincizeci
de lei nu înseamnă, la urma urmei,
cine știe ce valoare nu a spus celui vinovat, a scris și publicat doar acel text
aluziv și suav, ca efectul unei bune
dispoziții încă aburind fusese acel text
în care preciza clar că, de la eveniment, așa catalogase el returnarea
banilor, de la care, sincer și cu mândrie recunoștea, își cam luase adio,
deci de la e-ve-ni-ment, sublinia silabisind, numără până și banii găsiți
dacă vreodată, Doamne ajută, s-ar
putea să dea norocul peste el, în fine,
s-o luăm pe scurtătură și să adăugăm
că, la puțină vreme de la publicarea
respectivei aluzii scrise, l-a sunat unul
dintre prietenii care îi dăduse niște
bani așa, ca o sponsorizare, cum
obișnuia să procedeze amicul respectiv adesea, și i-a reproșat că putea săi spună direct nicidecum să-și piardă
vremea cu scrisul, adică n-ar fi fost
cazul să bată șaua, calul care este pricepe din vorbe, vorba e că l-a invitat
să treacă fără întârziere să ia cincizeci
de lei, a trecut, când ai de primit nu e
indicat să te codești, cu totul altfel se
pune problema dacă ai de dat, despre
asta discutăm aici, așa că el s-a
mișcat ca gândul și bine a făcut, s-a
ales cu 200 de lei, ăsta a fost începutul, chiar în clipa când se veseleau cu un pahar de vin ca să ude
tranzacția l-a sunat pe așa zisul
păgubit un alt prieten, n-a fost cu
intenție, s-a confesat regretând cu tot
regretul, am găsit la numărătoare
plusul, dă-mi un cont să ți-i depun, nu
e cazul, nu era vorba despre tine, lasă,
te știu eu de glumeț, da' aici e treabă
serioasă, trimite-mi contul, și l-a trimis,
n-a avut încotro, dar ce a urmat e de
domeniul fantasticului, o peroadă, cum
s-ar pronunța cuvântul la nivel înalt, au
urmat telefoane după telefoane, toate
în legătură cu bani și aducătoare de
bani încât, în maxim șase luni de la
publicarea acelui articol, adică doar cu
câteva zile în urmă, prietenul nostru,
jurnalist cu zbatere îndelungată pe
frontul obținerii unui ban cinstit din
punerea la muncă a cuvintelor, a devenit milionar, asta nu e glumă, puteți
crede ori ba, mi-e totuna...

(Continuare din pag. 6)
Şi uite-aşa, haida-hai, spre damblaua
sictirită a turcilor, biserica a fost coliliu
văruită şi ortodox sfinţită pe la 1870, când
a primit şi hramul de preaînaltă cinstire
Sfânta Treime, care mai dăinuie tot aşa,
până azi întru lauda şi veşnica pomenire a
celor ce cu grea trudă şi firoscos meşteşug
au înălţat-o-n răscrucea de drumuri dinspre
limanul Sinoe. Iar biserica acesta, imposibil
de prins într-o modalitate arhitectonică
tradiţională s-a zidit totuşi în formă de cruce,
dar cu faţadă în stil oriental grecesc, având
trei arcade brâncoveneşti cât malul. Faţada
principală dinspre vest fiind tot în stil
răsăritean, cu cinci arcade joase la nivelul
solului, spre pridvor, şi trei semicercuri pe
linia de cornişă a acoperişului,dar cu aspect
de hrubă revelată sau de fortăreaţă febril
improvizată sub ameninţarea unui duşman
omniprezent. De aceea, spaţiul interior are
pardoseala insolit plasată sub nivelul
terenului exterior, amenajat, ca un fel de
esplanadă îngrădită tot cu blocuri granitice
şi blochete din calcar cretacic, pe care
dreptcredincioşii le-au cărat ani în şir, ca furnicile, tot din ruinele cetăţilor succesive ale
grecilor şi strămoşilor noştri romani, de
unde-au adus şi amforele acelea încă întregi, pentru sonorizare.
Ca urmare, intrarea în biserică se face

Toader-Titi Roznovanu
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DIVINA PARADOXALIA

Încă din primii ani ai copilăriei și puterii
mele de a înțelege, auzeam în casă, mai
ales duminica după amiază:
- Costică, eu zic să mergem mâine la
Neamț să mai vedem cum ”merge” târgul cu
cât se vinde sau se cumpără o vacă, o
căruță sau sanie pentru boi, chelcelele pentru căciuli și câte și câte mărfuri.
- Da tătuță, mâine dimineață, înainte de
cântatul cocoșilor, înjugăm vacile și pornim
peste podul Moldovei spre Timișești și
”ținem” șușaua pe lângă apa Ozanei, pânăn iarmaroc în Humulești.
Alteori mergeam cu tata la morile de
apă de pe Ozana, la Groși, una a lui Voinea,
alta a lui Cozma – făceau făină bună și de
păpușoi și de grâu. Erau vestite până peste
apa Moldovei și chiar până-n malul Siretului.
- Ileană trebuie să măcinăm vreo 5 saci
de grăunțe pentru mămăligă și vreo doi de
grâu, pentru pâine, togmagi, cozonac și
plăcinte sau colțunași.
- Da Costică, dar la Voinea sau la
Cozma, căci acolo face făina bună.
- Așa mi-o zâs și tătuța!
Eu prima oară când an ajuns în Tg.
Neamț când eram în vacanța de vară, după
clasa a VII a, cu mama. Duceam câteva lăzi
mari – cam vreo sută cincizeci de kile, cu
vișine coapte, culese cu migală din livadă.
La Timișești o zâs că nu mai primesc dar
să mergem în ”Târg”, la ”Neamț” căci
plătesc bine pe kilă. Tocmai apăruse filmul

***
Dar tot astfel, din aproape-n aproape,
îmi aduc iarăşi aminte cum prin anii optzecismului nostru fanarioto-socialist, când
i-am povestit poetului Aurel Dumitraşcu
toate acestea, el s-a încreţit deodată într-un
surâs dureros, spunând: Noi toţi suntem
într-un fel, nişte biserici scufundate! Şi abia
acum, înţeleg că fratele nostru din munţi se
referea, desigur, la faptul că, după ce
adunase mii şi mii de manuscrise înflorit
redactate-n odăiţa sa de lucru, de sub brad,
reuşise cu greu, după îndelungi amânări,
anasîne şi sictiruri turceşti, să scoată, la Albatros, un volumaş de versuri cât o unghie
de copil – multaşteptatul şi celebrul peatunci Furtunile memoriei (Divina paradoxalia), care nouă ne-a apărut ca o
imprevizibilă victorie a Arderii de Sine împotriva haitelor dezlănţuite de politruci (politurci) ai Întunericului, dispuse-n urdie
păgână, prin anticamerele mai tuturor editurilor şi instituţiilor de cultură, ca să-ţi taie
calea ca-n codru şi să-ţi repete-n ecou deo mie de ori tot vechiul refren musulman –
ăla cu: Fără cruci! / Fără turle! / Fără
clopote! / Fără îngeri! şi fără alte însemne
parşive, în afară de stelele roşii, secerile şi
ciocanele noastre carpato-danubianopontice. Curat paradoxalia!, după cum ar
veni.
– Ce tot vorbeşti pe-aici, măi tovarăşe,
dacă poţi să şi taci!?

lansarea premiilor în anul 2002, prima dată fiind acordat în anul
2016, a doua oară în 2018, a treia în 2020 şi a fost atribuit lui Ionuț
Caragea (România / Canada).
În septembrie anul viitor, laureații îşi vor regăsi textele alese
tipărite (integral sau parțial) în anuarul premiilor, în seria literară
gratuită publicată de Fundația Naji Naaman pentru Cultură
Gratuită (FGC) și vor primi o atestare corespunzătoare care să le
acorde titlu onorific de membru al „Maison Naaman pour la Culture”.
În comunicatul primit se mai spune că "Concursul internațional de
literatură „Naji Naaman", lansat în anul 2002, acordă premii literare
autorilor celor mai emancipate opere literare în conținut și stil, cu
scopul de a reînvia și dezvolta valorile umane".

”Amintiri din copilărie” a inegalabilului Ion
Creangă. De cum am trecut podul Moldovei,
eu fiind în căruță, toți oameni din Timișești,
Plăieșu, Coverca sau Dumbrava Groșilor și
când am intrat în Tg. Neamț prin ”bariera”
Iașilor, cu toții exclamau:
- Uitați-vă, iote-l pe Nică a lui Ștefan a
Petrii Ciubotaru, l-am văzut în film
săptămâna trecută!
- Da ai dreptate, aista-i Nică a Smarandei Creangă!
O profesoară de română, tânără din
Timișești, să fi avut peste 20 de ani – m-o
oprit și m-o întrebat
- Cum te cheamă de fapt, măi
puștiulică?
- Toader Roznovanu, dar toată lumea
îmi zice Titi!
- Felicitări, extraordinar de bine îl joci
pe Nică în filmul ”Amintiri din copilărie”!
- Dar d-ra profesoară, nu eu sunt în
film. Eu îs de dincolo de pe apa Moldovei
dintr-un sat ce se cheamă Herești – comuna
Cristești, chiar pe malul celălalt al Moldovei!
- Ei, da cum, că sameni leit cu Nică din
film. În ce clasă ești, câți anișori ai?
- Am terminat clasa a VII a. De-abia am
împlinit 14 ani,
- Cu învățătura cum merge?
- Am luat premiul și anul acesta. Îmi
place să citesc mult, în orice loc sau moment.
- Adică?
- Când merg cu vacile la păscut pe ierburile și bahnurile din țarnă, în tașca în caremi pune mama demâncare, îmi pun și eu o
carte.
- Și cam ce citești, ai preferință?
- Începând din clasa a IV a am început
să citesc din Rebreanu, Slavici, Agârbiceanu, Delavrancea.
- Să-nțeleg că doar proza-ți place.
- Ba și poezia, chiar mă emoționează
când cetesc pe Eminescu, Alecsandri,
Coșbuc, Șt. O. Iosif, Octavian Goga, Ion Pillat, Topârceanu, Arghezi sau Otilia Cazimir.

M. Băbușanu
- Măi copilaș, eu întrevăd că tu vei și
scrie, mai încolo, când te vei face mare!
- Mulțumesc mult dră. Profesoară poate
vreodată voi și scrie!
La moară la Voinea, moară de apă pe
o gârlă, atrasă cu dibăcie din Ozana, până
să intrăm la rând, mama stătea la căruță iar
eu mă jucam în gârlă, mai în jos de moară
cu vreo douăzeci de pași – mă bălăceam,
număram pietrele care-s mai mari – era apa
limpede ca seninul zilei. Mă jucam cu băieți
cam de seama mea, care și ei, ca și mine o
venit la moară cu mamele lor. Unul Zaharia
din Oglinzi, după ce i-am dat perje coapte
și nuci verzi, o vrut să-mi ia ghiciușca, însă
eu, l-am prinși l-am bătut și cu pumnii și cu
ghiciușca.
- Eu te-am considerat bun prieten, neam jucat amândoi, ți-am dat turtă, perje și
nuci și tu drept mulțumire ai vrut să-mi iei
ghiciușca. Da tu crezi că eu mă tem de tine?
Apăi să știi că eu îs din regiunea Iași și nuți merge cu mine. Și zicând i-am tras și
câteva ghiciuște peste durligile goale, căci
era ca și mine în pantalonași scurți. Peste
câțiva ani ne-am regăsit în aceeași clasă la
Liceul ”Ștefan cel Mare” din Tg. Neamț și
mai mult, am devenit coechipieri în echipa
de fotbal a liceului și cea a juniorilor ”Cetății”.
În alt an, când am terminat clasa a VIII a șiam dat examen la Liceul Pașcani, reușind
cu medie bună, am mers la moară la Cozma
tot pe-aceeași gârlă ca și moara lui Voinea,
dar mai la vale spre Coverca, de data asta
nu numai eu și mama, ci și Viorica lui
Perișoară – vecinii noștri de peste pârâu. So rugat părinții ei, de-ai mei casă le luăm în
căruță și lor doi tăbultoci cu grăunțe pentru
măcinat. Tata i-o spus că le ia dar să
meargă unul din ei la moară, în căruță cu
mama și cu mine.
- Merge Ileana, căci eu am de cosit pe
Dumbravă și-„ntre pâraie” la puntea
Panțârului. Merge și băietul s-o ajute la ridicat
sacii și la cântărit. Zic să meargă și cineva de
la voi, să fie la cântar. (Va urma)
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LIRICE
Ah, copile,
Simplule, copilule,
Suie vorbele în pod,
Trece-le pe-un alt,
Tot pod,
ȘI le face nod de nod
Pe sub crengi albe de glod,
Ah, schilod, Doamne, schilod
E doar ochiul lui Irod,
Regele făr' de norod,
Podule, pod,
Podule, prea strâmt slobod...

PODUL

SCRUM HUMANUM EST

Numai copilăria
Poate trece podul acela,
Pare simplu,
Dar e mai mult decât simplu,
De aceea, doar ea,
Copilăria,
Poate face volta
Care ridică aripile
La rang de aer pur,
Iar podul,
Da, podul,
Se face pași,
Și se face tălpi,
Și se face măsura
Celor care nu mai vin
Să se adauge malurilor,
Să se înoate valurilor,
Să se vâslească vâslelor,
Să se ochilor ochească
Și sufletului
Însuflețească...

Prietenul meu scrisese
Chiar așa, Scrum,
Poezii scrise cu sânge,
Despre sânge și scrum,
Despre viața care curge vijelios
Și se face, biata de ea,
Scrum,
Praf și pulbere,
Oale și ulcele...
Prietenul meu scrisese
Despre scrum
Cu niște cuvinte
Care înviau arterele,
Răscoleau fire de iarbă crudă
Și intimidau fotonii,
Așa era scrumul
Din poeziile sale,
Ca o pomadă aspră
Alinând cicatricele
Cu care ne naștem...

Marian Vişescu

Ah, podul,
Podul să se poduiască
Cum copilul
Să copilărească,
Și să treacă
Trecerea cea netrecească...

Scrum, ce de scrum
Palpită sub colțul stelei,
Și câtă poezie,
Doamne, câtă poezie,
De nu mai vezi, Doamne,
Diferența dintre lumină
Și scrum,

Durerea morții
De mult, un corăbier
și-a îngropat moartea
la umbra unui catarg.
Marea se desfăcea în valuri
sub luna adormită,
iar velele gemeau de-atâta
spaimă și viu!
Era o vreme de furtună
și lumânări aprinse,
cu dinții înfipți în hainele ude
ce plângeau și ele îmbrăcate-n ceață.
Mateloții cu orologiul oprit
la jumătatea nopții,
sângerau corabia într-o durere mută,
storcând mantaua morții între vele.
Demență
Într-o scară de bloc,

Noroc cu prietenul ăsta,
Al meu, care scrisese Scrum,
Cu atâta scrum
De se făcu lumină
Dintre pagini...
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TRUBADURII

Și vreo câteva zile zdențuite
În rucsacul pe care l-am uitat
În gara de Est,
Că vă scriu versuri
Pe pereții cenușii ai călimării,
Și fac lecții de dicție
Cu fantele de întuneric;

Uneori,
Cred că nici
nu-mi auziţi poeziile
Cum plâng la ușa voastră,
Cum vă cer un pahar de apă
Cu care să-și ude silabele;

Da, e mai bine așa,
Să o iau, uneori, razna,
Să pot afla ora exactă
A muțeniei literelor
Și să am apă, să dau
De-mi vor bate la poartă,

Doar prin sânge
Îmi circulau niște sfinți
Răzvrătiți și cu gândul
La icoane albe,
Doar eu mă așezam pe prispă
Și număram degetele
Mâinii drepte,
Și pe cele ale mâinii stângi,
Și-mi ieșeau totdeauna
Două sau trei zile în minus...

Alteori,
Vă cred orbi, da, orbi
Ca viermii, ca nucile seci,
Cum să nu vedeți scara
Care vă urcă din spinări
Direct în albastru,
Atunci când răsfoiți
Pașii pe care-i fac rimele
Pe tavanul cu șerpi?
Ok, am înțeles,
Nebunia se ascunde, încă,
În dulapul cu păpuși,
În galoșii de duminică
Ai clovnului
Și în sticla cu sirop de zmeură
A zmeului cel groaznic,
De unde vine să bea,
În restul zilelor, zâna cea bună,
Și din care clovnul scoate
Batiste de udat lacrimi,
Iar păpușile își iau duh,
Să poată spune "Ma-ma";
Da, poate e mai bine așa,
Să nu fiu niciodată sigur
Că exist, că am un trup

un poștaș aranja...
corespondența
privind o partidă dementă
de sex în ritm decadent,
iar locatarii își visau blazarea
pierdută-ntr-o păpușă renăscută...
Pheonix!
Umbrele se topesc în perete
lăsând imagini diforme,
iar o femeie se clonează
într- roată de circ.
La orizont...
o himeră
vorbește cu marea, se-ncruntă...
turnîndu-i vinul într-o cupă
cioplită dintr-un catarg,
iar în Tartar,
Medusa...
plânge mușcându-și
șerpii furiei
de obraji!
Departe...
Orele curg greu!
Se topesc în
spațiile înguste
ale clipelor.
Adâncit în singurătate,
mă simt învins de univers.
Îmi desfac brațele ca
Iisus, răstignit pe cruce,
spre propria-mi umbră
de speranță!

Mai ales, miercurea,
Când se intersectau
În jurul aromelor
De alaltăieri,
Prin care circulau
Celelalte zile...

ÎNGER DORMIND
Îngerul dormea,
Avea un ochi închis
Pe dinăuntru
Și o aripă visând zborul,
Dormeau şi catapetesme
Prin bisericile minții,
Și se odihneau lacrimile
În ugerul ochilor storși...
Trudaduri-salahori
Cu aripi de sticlă
Și-n desagi, muzici oarbe...
DEGETELE
Prin mâna stângă,
Îmi circula ziua de luni,
Prin cea dreaptă,
Cea de joi,
Era trafic mare,

Dormea îngerul,
Doar speranțele
Împleteau liniile din palmă
Și dejghiorau corbii
De la ferestrele casei.
Dormea îngerul,
Dar nu visa,
El fiind chiar visul
Care venea, tandru
Ca un balansoar nocturn,
Să ne învețe pașii
Acelui tango simplu,
Dansul din venele sângelui...

Patruzeci și cinci

Colici-(Samael)

Sunt un tot unitar
Al celor patruzeci și cinci de vieți,
unde singurătatea
juca zaruri pe norii văzduhului.

Se-aude ziua,
ţipă... se petrece,
în vânt de toamnă tulburată,
numără secunde
şi prea în grabă trece.
Lăsând lumea-n pustiu
şi neînfierbântată.

În mantinelă, soarele
își îngropa visul
într-un loc de pe pământ
unde îngerii mergeau
să facă schimb de aripi!
Cu semnul acestor vieți pribegi,
mă rog făpturii tale să mă ierte,
căci singur tac, dar... știu
c-așa tu mă-nțelegi.
Poeme pe șolduri
În odaia mea îngustă,
țesută cu veri și fluturi,
munții își varsă vârful
în mijlocul patului
neliniștit, ridicând în tavan
pădurile răpuse
și parapante prăbușite!
Halatul îmi cuprinde burta,
o pată a înaintașilor mei
pe care au sărutat-o
amazoane scăpate
dintr-un poem lasciv
ce vine din cosmos
și coboară pe marginea șoldurilor înalte!

Se-aude noaptea
cum trozneşte,
născându-se din lupi
ce fură luna,
aruncă vise suspinând
în şoapte.
Aşa ne povestea odată buna,
sărutându-ne în somn,
pe pleoape!
Definiție
Femeia!
O felie de măr otrăvită,
între coapsele căreia te așezi
și poți muri!
Femeia!
Sângele albastru
răpit din venele unui rege,
fără regat și exilat
de propriile sentimente
într-o lume de plăcere
necicatrizată!
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