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Vreme trece, vreme vine,
Toate-s vechi și nouă toate;
Ce e rău și ce e bine
Tu te-ntreabă și socoate;
Nu spera și nu ai teamă,
Ce e val ca valul trece;
De te-ndeamnă, de te cheamă,
Tu rămâi la toate rece.
Multe trec pe dinainte,
În auz ne sună multe,
Cine ține toate minte
Și ar sta să le asculte?...
Tu așează-te deoparte,
Regăsindu-te pe tine,
Când cu zgomote deșarte
Vreme trece, vreme vine.

Nici încline a ei limbă
Recea cumpăn-a gândirii
Înspre clipa ce se schimbă
Pentru masca fericirii,
Ce din moartea ei se naște
Și o clipă ține poate;
Pentru cine o cunoaște
Toate-s vechi și nouă toate.
Privitor ca la teatru
Tu în lume să te-nchipui:
Joace unul și pe patru,
Totuși tu ghici-vei chipu-i,
Și de plânge, de se ceartă,
Tu în colț petreci în tine
Și-nțelegi din a lor artă
Ce e rău și ce e bine.
Viitorul și trecutul
Sunt a filei două fețe,
Vede-n capăt începutul
Cine știe să le-nvețe;
Tot ce-a fost ori o să fie
În prezent le-avem pe toate,
Dar de-a lor zădărnicie
Te întreabă și socoate.
Căci acelorași mijloace
Se supun câte există,
Și de mii de ani încoace
Lumea-i veselă și tristă;
Alte măști, aceeași piesă,
Alte guri, aceeași gamă,
Amăgit atât de-adese
Nu spera și nu ai teamă.
Nu spera când vezi mișeii
La izbândă făcând punte,
Te-or întrece nătărăii,
De ai fi cu stea în frunte;
Teamă n-ai, căta-vor iarăși
Între dânșii să se plece,
Nu te prinde lor tovarăș:
Ce e val, ca valul trece.
Cu un cântec de sirenă,
Lumea-ntinde lucii mreje;
Ca să schimbe-actorii-n scenă,
Te momește în vârteje;
Tu pe-alături te strecoară,
Nu băga nici chiar de seamă,
Din cărarea ta afară
De te-ndeamnă, de te cheamă.
De te-ating, să feri în laturi,
De hulesc, să taci din gură;
Ce mai vrei cu-a tale sfaturi,
Dacă știi a lor măsură;
Zică toți ce vor să zică,
Treacă-n lume cine-o trece;
Ca să nu-ndrăgești nimică,
Tu rămâi la toate rece.

MIHAI EMINESCU
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Tu rămâi la toate rece,
De te-ndeamnă, de te cheamă;
Ce e val, ca valul trece,
Nu spera și nu ai teamă;
Te întreabă și socoate
Ce e rău și ce e bine;
Toate-s vechi și nouă toate:
Vreme trece, vreme vine.
Răspunderea pentru opiniile
exprimate revine în exclusivitate autorilor

STRICT PERSONAL:

UN ANONIM CELEBRU și AMINTIRILE SALE „MĂRUNTE”
de azi, să vă spun câteva: de ce
Trabantul nu poate avea număr
mic? (Trabantul lui Roni era înmatriculat cu numărul 1-Bc-3740).
Răspuns: pentru a nu fi confundat
cu Mercedesul!... Sau: de ce nu are
centuri de siguranță? Pentru a nu fi
transformat în rucsac; care este cel
mai lung autoturism din țară?: Trabantul, cu tot cu fumul de la țeava
de eșapament; de ce nu poate fi
cumpărat în rate?; din cauza
prețului foarte mic. Și totuși, cei care
scorniseră toate aceste poante,
recunoșteau că deși îți era jenă
când erai văzut intrând sau ieșind
din el, înăuntru era foarte bine. Reabilitându-i astfel calitățile. Molipsit,
la rându-mi, de o astfel de arătare
nemaivăzută și nemaiîntâlnită peaici, am hotărât să-mi cumpăr și eu
unul, dar nou, profitând de o
conjunctură favorabilă. Neavând,
însă, permis de conducere auto, am
apelat la serviciile colegului trabantist și, în drumul dinspre Capitală
spre casă, recte – spre Bacău, m-a
stârnit curiozitatea de a afla dacă
frâna de mână este sigură în
situații-limită. Să vedem, zice
amicul, și trage cu putere de
manetă, moment în care facem o
piruetă, nu știu dacă și grațioasă, de
360 de grade. Norocul nostru a fost
acela că șoseaua era lată, că ne
aflam pe prima bandă, iar din față,
și nici din spate, nu circula vreo altă
mașină, așa că am avut spațiu suficient pentru numărul instantaneu de
kamikadze. Iar după ce ne-am trezit
din uluială și culoarea obrajilor a
revenit la normal, am izbucnit întrun râs sănătos; aveam răspunsul la
întrebare. Mai apoi, cu un stoicism
demn de pus la rană, am împărțit
frățește glumele făcute pe seama
ducipalilor noștri cu caroserie din
carton presat dar care prezenta un
avantaj ce stârnea invidiile celor cu
bidivii din tablă: ale noastre aveau
marea calitate de a nu rugini!
Mici tablouri de-altădată, se
mărturisește autorul în prima dintre
tabletele sale ce evocă timpuri,
locuri, oameni, situații ce-i stau pe
mai departe lângă inimă. Iar eu,

*Atunci când neoamenii
Lumii instigă la înlocuirea Iubirii cu Ura, a Păcii cu
Războiul, a Cinstei cu Hoția,
a Înțelegerii cu Dezbinarea, a
Prieteniei cu Cearta, a Vieții
cu Moartea, atunci chiar și
stropii ploilor primăvăratice
se prefac în fulgii zăpezilor
dușmănoase ale florilor și în
suferințele dureroase ale oamenilor. Și, astfel, constatăm
că mai toată primăvara ne-a
vestit neplecarea iernii și
stăruirea zăpezilor, frigului,
brumelor, înghețurilor și vânturilor! Evident că nimic nu
mai este, și nici nu va mai fi
cândva, așa cum a fost în trecutul nu prea îndepărtat. Că
mai toate ne merg anapoda,
dureros și păgubos! Este și
cazul marelui exod al
vecinilor noștri ucraineni, fugari-trecători peste granița
moldovenească și cea
românească.
Iar
noi,
rămânând miloși la suflet și
evlavioși din fire, continuăm
să găsim pentru suferințele și
disperările lor case de locuit,
haine și hăinuțe de îmbrăcat,
jucării pentru copii, alimente,
medicamente și bani pentru
oamenii sărmani. Unii o
facem din mărinimie, alții din
prea multă fală și mândrie.
Tocmai de aceea sunt ferm
convins că pentru ai noștri
conaționali n-am fi făcut-o cu
atâta zel și corectitudine!
Așadar, rugați-vă să ne
ferească bunul Dumnezeu să
ajungem și noi tot atât de
pribegi și supărați ca ei! Nu
de alta, dar avem vecini de
țară apropiați și îndepărtați
care nu ne vor întinde nici
măcar un deget de ajutor.
Astfel că mă întreb: oare
unde s-au dus, de nu le mai
găsim, acele nu prea
îndepărtate vremuri când ne
îndrăgeam și ne întrajutoram
nu numai cu toți ai Serbiei și
Iugoslaviei, dar și cu valurile
Dunării și cu apele brațelor
sale vărsătoare în fosta
pașnică Mare Neagră? Tot
mai regretabil și trist îmi pare
acum acel adevăr pierdut.
Cel din care ar fi trebuit să
învățăm că cu vecinul
apropiat trebuie să te ai mai
bine decât cu fratele
îndepărtat. Că e nevoie să
semnatarul acestor rânduri, nu am judecăm bine ce vorbim și
făcut altceva decât să-i provoc pe când trebuie să tăcem.
băcăuanii de astăzi, îndemnându-i
să-i cunoască și astfel pe cei de di*Nu-i de mirare nici fapnaintea lor. Iar completările pe care tul că până și cele mai simple
le-am făcut să fie receptate ca pe un și la îndemână lucruri le
îndemn pentru o altă, viitoare, vor- facem de mântuială! Tot așa
bire ”strict personală” și mai bogată cum este și cazul rușinosului
în fapte și evenimente.
al Turismului RomâȘtiind, și neuitând, că ”... Pavilion
nesc
de
la
New York. Absolut
acasă este locul unde creşti abia tuturor vinovaților
le-aș anula
aşteptând să pleci şi îmbătrâneşti codul numeric personal
din
abia aşteptând să te întorci”. Fiindcă Re-gistrul
Național
al
„acasă” nu este doar un loc, ci e un
Evidenței
Populației
și
i-aș
sentiment pe care îl trăim numai cu
chema de la posturile lor
inima...

RONY CĂCIULARU

Mihai Buznea

plasa pe ale lui. Ronisme cu efecte
terapeutice de bună dispoziție.
Condei sprințar, de reporter
frenetic, ”avea ochi” pentru fapte și
situații care pentru unii dintre noi,
truditorii de la gazeta județeană, treceau neobservate. Scormonitor și
inventiv, venea cu rubrici cu impact
la cititori, servindu-le tablete ”la
... minut”, gen ”scurte” și ”ultrascurte”
în care concentra esențe de
gazetărie pură. Producțiile lui jurnalistice nu se mai poartă în ziua de
Ei, nu se poate! Ba, uite că astăzi, când sunt la modă genurile
se poate!: Roni s-a întors acasă, la prin care ”se bate apa în piuă” de
Bacăul natal, arătându-ni-se în către acești ”scârța-scârța pe hârtoată tinerețea sa sentimentală pen- tie”, vorba lui nenea Iancu, ce au
tru orașul în care a văzut cerul luat cu asalt redacțiile de ziare, stuplumburiu, bacovian, dar pe care îl diourile de radio ori cele de televipercepe, ca dintodeauna, ca pe un ziune.Tributari, așadar, logoreei –
liman luminos al amintirilor ce-i multe vorbe, puține informații și în
tonifiază vârsta senectuții, făcându- exprimare acadabrantă.
Dar Roni era, deopotrivă,
l să se simtă la fel de tânăr precum
era în urmă cu foarte mulți ani când maestrul reportajului de informație,
ne încrucișam condeiele de gazetari adică de eveniment, cât și al celui
prin ținuturile mirifice scăldate de literar, în care descrierile,
apele limpezi și repezi ale Bistriței și transfigurările și figurile de stil comTrotușului. O, tempora! Da, timpul puneau, ori recompuneau, lumea
a trecut, cărările ni s-au despărțit, aparte pe care o decupa din
dar amintirile ne copleșesc și ne re- cenușiul cotidian al acelor ani,
unesc. De undeva, de la mii de kilo- demonstrându-le cititorilor săi că pot
metri depărtare, din vecinătatea evada într-un alt univers existențial,
așezărilor din care se simt adierile cel al inefabilului. Iar cei care vor
mângâetoare ale Mării Mediterane, parcurge paginile cărții care mi-a infostul nostru concitadin și vechiul spirat aceste rânduri de gânduri se
meu coleg și prieten ne trimite, după vor convinge de acest adevăr: un
cum ni se mărturisește, niște am- condei ce compune imagini și senintiri mărunte legate între coperți timente din orașul său atât de sentiaurii de carte: STRICT PER- mental exprimate și în versurile
SONAL. Puse pe canavaua ”...spune, spune, spune/ dacă inima
mărturisirilor încredințate condeiului ți-e ocupată,/hai grăbește-te și
său sprințar și semnate, cum alt- spune-odată,/dacă este, dacă
fel?: Roni Căciularu. Citindu-i, într-o este/dacă este ocupată...”, după
primă lectură, ”în diagonală”, adică cum suna un vechi șlagăr de prin
”el fugitivo”, tabletele cu miros de anii 60 ce se cânta, serile, la vechiul
nostalgie cuceritoare, îmi vine în restaurant ”di pi șentru” – Parcul
minte o celebră cugetare a unui Trandafirilor. Și într-adevăr, inima
scriitor american (Oliver Wendewll statornicului meu amic continuă să
Holmes sr.), prin care rostește un fie ocupată de orașul ce i-a dat un
mare adevăr de suflet: acasă este nume, o carieră, dar și-un renume,
locul de unde ne pleacă pi- pe care le regăsim în tabletele acescioarele, dar nu și inima! Și iată de tui al 7-lea volum al său, demonce, se rostește autorul: în orașul strându-ne că și în cazul lui ”boala
meu, în orașul meu, mă întorc condeiului”, de care suferă încă din
mereu... De astă-dată, însoțit de adolescență, încă nu și-a găsit
cele 30 de tablete-evocatoare/de- leacul, și nici nu sunt semne că s-ar
scriptive prin care se preumblă, sentimental, printre trecătorii nevăzuți și
necunoscuți, de astăzi, pe care-i
întâlnește pe bulevardele, pe
străzile și în parcurile ”orașului său”.
Dar eu nu am să fac o
cronică propriu-zisă a cărții, și asta
deoarece consemnările lui Roni trebuie citite și însuflețite de propriile
trăiri ale fiecăruia. Ci am să-mi permit, cu voia subînțeleasă a autorului, să adaug alte secvențe la
mărturisirile acestuia, dar cu
condiția să rămână între noi, spre a
întregi tabloul descriptivo-evocator
pe care ni-l oferă autorul. Cât și cu
speranța ca tonul anecdotic pe care
l-am ales să fie servit cu plăcere de
cei ce vor avea curiozitatea de a putea găsi. De altfel, ar fi și păcat!
Și pentru că tot suntem la
parcurge rândurile acestei cronici
non-convenționale. Așadar: tânărul ceasul mărturisirilor, să vă mai spun
octogenar”... ce și-a prins în și vreo două întâmplări ale căror
buchetul vieții cel de-al 83-lea protagoniști am fost noi, scriitorul și
trandafir”, a fost multă vreme cronicarul de astăzi. Așa că,
subiectul și destinatarul unor glume atenție: Roni a fost cel dintâi
colegial-malițioase inspirate de data băcăuan care și-a cumpărat, la
nașterii sale: 8 Martie. De Ziua Fe- mâna a doua, un Trabant 601, cu
meii, adică, zi în care ne invita ”la o care defila pe străzile orașului
șpârlă” amicală cu câte un ”ronel” în provocând mirări și zâmbete,
mână (un ”degetar” de băutură), iar asumându-și totodată și riscul de a
noi îi ofeream vreun volum gen ”Ana deveni ținta glumelor savuroase, dar
Karenina”, ”Dama cu camelii” ori deloc răutăcioase, inspirate de
”Fata fără zestre”. Ne amuzam co- acest ducipal cu pretenții de autotupios, ținea la poante și chiar ni le rism. Spre amuzamentul și al celor
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GÂNDURI
și
ÎNTÂMPLĂRI
răzlețe
bănoase pe ambasadorul
României din ca-pitala
Statelor Unite ale Americii,
precum și pe consulul general de la New York. Numai
că pentru a face acest lucru
nu-i suficent să ai un ministru
de externe oarecare și un
președinte de țară ales din
întâmplare! Iar din acest
rușinos ultim caz aș face o
dezbatere publică televizată
și radio-difuzată din plenul
Parlamentului, la care aș mai
adăuga starea jalnică a căilor
ferate, a drumurilor și a agriculturii! I-aș pune să conducă
cu severitate lucrările acelei
dezbateri pe cei mai vrednici
pălmași din amintitele sectoare de activitate: pe un destonic patron de pensiune
turistică, pe un vechi mecanic
de locomotivă, pe un drumarcălător, pe un agricultor-tractorist, pe un oier-cioban de
stână, pe un cultivator de
legume în sere și solarii, pe
un pomicultor-exportator de
fructe, pe un văcar-mulgător,
pe un brutar-morar și pe un
pescar din Delta Dunării.
*Și mai departe, din
versurile-avertisment ale unui
anonim țăran român ardelean: ”Trimite-ne, Doamne,
ploaie cu stele/și spală
Pământul, spală-L de rele”.
Recitindu-le și observând că
lumea-i tot mai nebună, am
”decupat”, dintre filele ”Jurnalului autobiografic”, nr. 38,
din anul 1976, al regretatului
meu prieten mureșan, pictorul, sculptorul și scriitorul
Ion VLASIU, următorul pasajvizionar al vremurilor de
acum.
Citiți-le și gândiți-vă
bine la spusele sale, vechi de
46 de ani. ”Popoarele sunt
ca indivizii, se conduc conform temperamentului lor,
rațiunile sunt ceva abstract. Cum să-i scoți pe
ruși sau pe americani din
orgoliul puterii? Se vor
ciocni și vom avea al 3-lea
război, în care China va
juca rolul pe care l-au jucat
sovietele în Al Doilea
Război Mondial.
Ei nu au nici suplețea,
nici generozitatea de a
restabili raporturi solide cu
China. Frontul occidental e
aservit de rutina financiară
a războiului economic. Aici
sentimentele nu au loc.
Oamenii sunt peste
tot, mai mulți ca peștii.
Dacă peștii ar fi pescari de
oameni, s-ar hrăni copios.
Deci, nu e nici o problemă,
dimpotrivă, dacă dispar
două treimi, viața poate
reîncepe paradisiatic”.
NOTĂ: ”Jurnalul autobiografic” a apărut postum în
anul 1999, sub titlul ”Casa de
sub stejari”, Editura Albatros,
prin grija fiicei autorului,
criticul de artă Ioan Vlasiu.
revistă de cultură
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Ionel Necula

esențial binomul minte și inimă, iar în Seara pe deal preciza chiar sediile lor în cadrul subiectivității umane; Pieptul
de dor, fruntea de gânduri ți-e plină. Ceea ce în filosofie
se profila ca idee generică și putea fertiliza un sistem de
gândire, o viziune despre lume și existare, Voința, se
dovedea total nepotrivit în poezie, un domeniu care se
adresa cu precădere sensibilității umane, dispoziției lui
afective și emoționale. Se vede bine că omul vizat de Eminescu este omul paradisiac, omul de dinainte de a
încălca interdicția divină, deci înainte de a mușca din fructul oprit, înainte de a dobândi rațiune, și înainte de
Căderea în condiția terestră, pentru a face istorie. Întâia
lacrimă a lui Adam, spunea Cioran în Amurgul gândurilor, a pornit istoria. Dar a pornit-o cu o conștiință
vinovată, dobândită ilicit, prin încălcarea interdicției divine.
De vreme ce era lipsit de rațiune, înseamnă că omul paradisiac era lipsit și de ceea ce procesa rațiunea, adică de
actul volitiv, și de prefigurare a rezultatului acestui act.
Exonerat de abilitățile volitive, omul paradisiac nu
dispunea decât de instincte și de un bogat fond pasional,
sentimental și emoțional. Dorea, dar nu știa ce dorește,
iubea și nu știa că iubește, se bucura și nu știa că se
bucură, trăia și nu știa că trăiește. În acele condiții, când
omului paradisiac îi lipsea reflecția și, prin urmare nu-și
putea activa nici dispoziția volitivă devenea evident că nu
se putea exprima decât liric, devoalând doar ceea ce
avea în gestație subiectivă. Abia în condiție terestră, după
ce-a mușcat din fructul interzis și-a devenit mintos a putut
pune în mișcare și activele volitive.
Departe de a fi o variantă evoluată a omului paradisiac,omul terestru este mai mult una decăzută. A
dobândit, într-adevăr, conștiința de sine, dar a pierdut
inocența primordială, când era una cu natura, și toate
datele ne arată că ceea ce a câștigat nu compensează
nici pe departe pierderile.

DESPRE INFERN, IUBIRE ȘI ALTE TRAUME
Constantin Dram

a completa o tramă mai degrabă plină
de dinamism existențial, cu sincope textuale ce trimit spre un vârtej al trăirilor
descriind astfel tablouri succesive ale
sentimentului complex în condiții de
dramatică derulare a vieții: „...Lumina
s-a stins, am rămas așa cufundat în întuneric un timp care a devenit alt timp,
ore și apoi zile, săptămâni... dar ochii îi
păstrasem aprinși... și cu ei te vedeam
pe tine... iar tu mă priveai trist, îți iubeam
ochii triști, imaginea mea devenea
privirea ta, vedeai întunericul care conCu un titlu care vizează o tradu- tura încet, încet , în jurul meu..., ai întrecere cât mai cuprinzătoare a ceea ce se bat încă o dată, eu am auzit fără să
petrece la nivel de conținut (Numele dau nicio importanță întrebării... pentru
meu este Tu, Eikon, 2020) cartea mine timbrul vocii tale era important,
semnată de Ecaterina Petrescu muzica ta, tonul tău, de aici începuse
Botoncea reprezintă o realizare totul, de aici venea esența iubirii noassingulară într-un peisaj editorial atât de tre...o conspirație și o binecuvântare a
divers cum este cel actual, fiind o altă vibrației astrale... vedeam fluturi, furnici,
tratare sensibilă a sentimentelor, a am- buburuze cum cad din pomi peste
intirilor, a unui traseu existențial, totul cărțile noastre... ca propriile noastre cupe fundalul atât de neobișnuit reprezen- vinte”, toate acestea conturând un imatat în anii recenți de ceea a însemnat/ ginar literar foarte convingător.
înseamnă pandemia Covid.
Descoperim o adevărată combiCu un număr deja impresionant natorie a elementelor ce țin de moderde volume publicate, autoarea (medic nitate narativă cu inserturi de fragment
ATI de profesie) reușește în această
carte, după cum spuneam, o
performanță nu chiar la îndemâna
oricui, aceea de a sublima, simultan,
„efectele de real” cu proiecții ce țin de
imaginarul literar, rezultatul fiind o carte
care, dincolo de un confort al lecturii nu
frecvent întâlnit, oferă și posibilitatea de
a căuta în sertare ale marii literaturi, ca
să le coroborăm, cu trimiteri spre
experiențe limită și pre reprezentarea
sui-generis a celor două forme de Infern
mai cunoscute: al nostru și, undeva departe, Celălalt. Fără să insistăm mult pe
ceea ce înseamnă subiectul în sine al
romanului, trebuie să punctăm de la bun
început calitățile de scriitor ale autoarei
la care ne referim. Cu o fină și totodată
complexă percepție a realității, cu o
știință a scriiturii de bună calitate,
Ecaterina Petrescu Botoncea
reușește să construiască un text în care, de texte poetice, de comentarii, de
dincolo de un dinamism al narațiunii reflecții, toate urmărind configurarea
aproape neașteptat (ținând cont de unui tablou complex descompus și resubiect) în care găsim dislocări de compus, al suferinței și al erosului ce ar
natură stilistică, frecvente descrieri de o putea fi, dacă ar fi, o rezolvare în
forță imagistică aparte, având rolul de descendența cugetării apostolice de-

revistă de atitudine

spre iubire. Interesante ca elemente
specifice ale scriiturii sunt și prezența
unei voci extra-diegetice („- ,hei, mi-a
spus vocea, nu te-ai săturat să diseci
toate astea, tu te-ai întrebat vreodată
dacă insistența privirii tale peste aceste
locuri și suflete bolnave nu este o
indiscreție, o agresiune, un viol?”),
enumerările ce conferă o anume
sacadare textuală, un ritm interior al
unui text bine strunit, de altfel, vizând
mereu cele două (sau trei) mari teme
anunțate, multele discontinuități narative, retrospecții temperate de introspecții, scenele foarte tensionate afectiv/
liric/compozițional trimițând la moartea
bunicii, imagini mereu augmentate ale
suferinței de multe ori încununate de
paroxismul morții, frica, asumarea lui
Christ, îndoiala, asocierea nimerită a
imaginii șarpelui Kundalini toate întâlnindu-se, creator, într-o mare temă ordonatoare, mereu reluată de scrierile
autoarei, aceea a călătoriei, cu toate
sensurile ei inițiatice (așa cum o priveau
teologii medievali și nu numai), călătoria
tulburătoare, generatoare de întrebări,
deoarece are ocazia să vadă, să
cerceteze, să compare, să se îndoiască,
mai cu seamă când ea este dublată de
celălalt sens viață-moarte, așa cum o
poate cuantifica dramatic o experiență
limită de spital: „patul vagon în care stau
devine tot mai incomod, dimineața și
seara mi se ridică punga de urină, o
dată pe zi mi se schimbă pampersul,
toate emanațiile mele sunt contagioase,
poate de aceea sufletul meu și-a abandonat trupul și hălăduiește nestingherit
fără să îl știe nimeni și fără să poarte
mască, dedublarea mea este totală, altfel nu aș supraviețui, partea fizică miam purificat-o prin gând, și virtual
călătorim împreună, dar nu există simț
pe care să nu îl fi luat cu noi, cele două
mânze ale mele zburdă liber, mintea în
spectru Alpha și sufletul...”
Un roman bine scris, cu o
compoziție exemplară, cu multe fragmente de comentarii spirituale, (probabil cel mai bun volum al autoarei) despre
minte, inimă, suflet, singura trinitate în
care existăm și despre care trebuie să
dăm seamă, un roman dintre cele care
chiar merită a fi citite și comentate.

Dumitru Brăneanu

lumii. Nu se poate considera discipol al voluntarismului
schopenhauerian cine ignoră locul și importanța acstui
concept în construcția sistemului de gândire alemanic.
Dar Eminescu? Ce statut are ideea de voință în
Dintotdeauna Emi- ansamblul creației eminesciene? Ocurențele din poezie
nescu a fost integrat într- sunt puține, sporadice și fără greutatea generatoare
un triumvirat din care, în conferită de gânditorul german, dar în manuscrisul
afară de Schopenhauer, 2257,un caiet confecționat special de poet pentru
mai făcea parte Kant și cursurile ce urma să le audieze, aproximat de editorul
Hegel.
Cu
aceeași D.Vatamaniuc ca provenind din timpul studiilor univerîndreptățire se poate vorbi sitare conferă Voinței funcția de element organic al Eului.
despre un Eminescu Manuscrisul miscelaneu reprodus de D. Vatamaniuc în
schopenhauerian, kantian Fragmentarium, (p.192-211) reprezintă, consideră ediși hegelian, și fiecare torul, rezultatul unor prelegeri sau un conspect după
opțiune găsește în opera tratatele de specialitate. Comparând acest text cu cele
câteva note de curs existente între manuscrisele poetului,
poetului dovezile peremptorii.
Există însă niște schimbări de accent, în funcție de unde notația era concisă și fragmentară, cred mai
direcția din care privim opera eminesciană. Ca poet este degrabă că este vorba de o carte neidentificată, citită de
într-adevăr, bine marcat de pesimismul gânditorului din poet în timpul când urma cursurile Universității din Berlin
Frankfurt am Main și de apriorismul lui Kant, dar ca pub- (1872-1874). Nu era o noutate. În Europa acelor ani cirlicist de dovedește la curent cu toate teoriile timpului său, culau multe cărți de ocultism în care Voința era deseori
cum așa de convingător a demonstrat eminescologul distribuită într-o triadă ad hoc în care omul era asemănat
D.Vatananiuc în volumul său Eminescu (Ed. Minerva, cu o gabrioletă în care Voința (dârlogii) făce legătura între
București,1988). Și nu i-a fost străină nici dialectica Eu (vizitiul de pe capră) și corpul fizic (caii și restul
hegeliană la care a recurs ori de câte ori își propunea să- instalației).
Altceva ar fi de subliniat în cazul lui Eminescu. De
și întemeieze o idee prin recursul la o autoritate unanim
recunoscută și bine fixată în evoluția filosofiei universale. multe ori Voința, ca procesare logică și ca facultate a
Cât privește afinitățile poetului cu doctrina filosofică gândirii, este substituită prin Dorință, care ține mai mult
activată de Schopenhauer trebuie avut în vedere un as- de dispoziția pasională, afectivă și emoțională a omului.
pect care nu știu să fi reținut atenția eminescologilor. Se Departe de a fi sinonime, Voința și Dorința sunt dispoziții
știe că ideea fundamentală așezată la baza sistemului de complementare și chiar acolo unde n-o numește exact,
gândire schopenhauerian este Voința – autotelică, rece, ca substantiv, Dorința, ca opțiune sentimentală este
rațională, generică, proiectivă și anticipativă – care se sugerată frecvent prin verbe la modul conjunctiv. Oricum,
pune, se opune și se compune, trece din teză în antiteză, distincția dintre activele celor două facultăți era bine
se combină în sinteză și generează întreaga devenire a sedimentată în viziunea poetului, care proclama ca

Omul eminescian

DE LA
UN GÂND,
LA ALTUL
„Munții noștri aur poartă, noi cerșim
din poartă-n poartă”

Pământul e bolnav de cancer, iar cancerul
sunt oamenii, zice Merton Lambert, formator în
cadrul Fundației Rockefeller. Cu alte cuvinte, pentru a restabili sănătatea pământului, trebuie
eliminată cauza. Și uite-așa se leagă toate: pandemii, războaie, crize economice, energetice și
alimentare, inflații galopante, imigrări masive!
Trăim într-un carusel din care scapă cine poate!
Pe ceilalți îi așteaptă mai devreme sau mai târziu
zborul forțat spre alte dimensiuni. Trăim într-o
lume ultrastratificată, în vârful căreia se află o grupare supermafiotă, cu o avere colosală, gruparea
marilor mahări, care ne vor oale și ulcele. Este
gruparea care controlează totul în această lume:
finanțe, mass-media, economia și comerțul și
care are averi fabuloase, greu de imaginat pentru
un om normal, cu mintea întreagă! Acești indivizi
reprezintă aproximativ 8% din populația lumii și
dețin peste 80% din avuția mapamodului. Interesant este faptul că oculta sionistă nu apare în
media pe care o deține. Avem în vedere Rothschild, Rokefeller, Koch, prințul mass-media Murddoch, fam. Morgan și mai ales Oppnheimer,
care deține cea mai mare parte din rezervele de
aur ale lumii, și încă mulți alții. Mai sunt cei din
domeniul internetului și al vânzărilor pe internet,
fiind și ei cam din aceeași categorie de oameni
onorabili, cum ar fi Elon Musk, Jeff Bezos, Warren
Bufet ș.a. Să nu-i uităm pe bogătașii ruși,
ucraineni și chiar arabi. S-au țesut multe povești
în jurul acestor familii ultrabogate, marea majoritate de sorginte evreiască și care – ne place, nu
ne place – fac parte din oculta sionistă. Să-l
adăugăm pe Klaus Schwab, cel care conduce
școala globalistă de la Davos și care stilizându-l
pe Marx afirmă cu emfază: Nu vei deține nimic și
vei fericit! Dețin Ei un întreg și totul se leagă
destul de ușor. Sub acest nivel, se află Frăția serviciilor secrete, cele care conduc din umbră mapamondul în numele celor dintâi și sunt puntea
de legătură între lumea politică și cea ocultă.
(Continuare în pag. 4)
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lIVIA CIUPERCĂ

Insomnii subiective

Marii poeți au recunoscut că poezia este
un „meșteșug” subtil și complicat, iar menirea
acestuia este de a conserva fibrilațiile ființei
într-un veșmânt, pe cât posibil, încifrat.
Dacă, în timp, s-a recurs la înfrățirea
între genurile literare clasice, nu înseamnă că
este tocmai un „exercițiu” facil.
Aceasta este și impresia care tresaltă în
sufletul cititorului unui proaspăt volum, intitulat, „Insomnii subiective” (Bacău, Editura
„Ateneul scriitorilor”, 2022), cu precizarea, în
subtitlu, că vom lectura un set de „prozopoeme”. Și nici nu ne mirăm. Cu această
„variație stilistică”, numită de cunoscutul teoretician literar Paul Cornea, „ocurență
comunicativă”, ne confruntăm de mult timp.
„Insomniile subiective”, semnate de
Tinca Tamaș-Pavel, reprezintă o confesiune
la persoana I, înțeleasă ca o „spaimă a
destrămării” ce pune stăpânire pe ființa
curtată de fiori erotici posesivi.
Descoperim o „ea” care, deși lucidă, se
lasă „învăluită în mister și patimă”, prin
prezența dominatoare (pare-se) a unui „el”,
simbioză între un „Don Juan” și un „veșnic
trubadur”.
Cele câteva schimburi de replici dintre
cei doi, îmi amintește de drama „Ploaia pe
acoperiș”, autor Sorana Coroamă-Stanca.
Aceeași stereotipie a cuplului. Un „El” şi o
„Ea”, fiecare cu angoasele, cu neîmplinirile și
cu visele sale. Dacă în drama sus-amintită,
punctăm suprapunerea a două planuri, unul
exterior (activ, cotidian) şi un altul, interior
(existenţialul uzat al unui cuplu), în „Insomnii
subiective”, pulsează – din plin – doar o
singură voce lirico-dramatică.
Pentru Tinca Tamaș-Pavel, cuvântul nu
învăluie mistere, ci „dificultăți, incoerențe,
hazarduri”, ar spune Paul Valéry. Un înlăuntru
deloc enigmatic, ba chiar firesc. Explorând
esența „cuvântului”, remarcăm dominanta
unui anumit tip de limbaj care dezvoltă
fațetele malefice ale posesivității și ale
implicării erotice, care „sapă” adânc în sufletul
femeii îndrăgostite. Într-adevăr, dificilă
sarcină în suprapunerea de stări și emoții, în
frazări alambicate, de tipul: „Nu mă întreba
dacă te urăsc, pentru că / a[-]i primi oprob[r]iul
omului ce are de dăruit / ceea ce tu nu ai
vrut”. Femeia se zbate în „bezna” neputinței.
Un ciudat „păienjeniș” devine spaimă a
deșertăciunilor, „zbatere” de Sisif, acceptând
înflorirea în „vâltoarea” iluziilor deșarte.
Cu cine o putem asemui pe această
ființă vulnerabilă? Cu o Noră a zilelor noastre,
învăluită de patimi erotice, frământată de contondente stări emoționale – „țipăt de lebădă
care sparge negura nopții”?!
Profundă sinceritate în descrierea acestui „patos nesăbuit și nevolnic care puse
stăpânire pe luciditatea faptelor ce le
săvârșeam”.
Și cât de bine ales este avertismentul lui
Cicero, din Catillinaires: „O, tempora, o,
mores!” (O, timpuri, o, moravuri)!
Zbuciumul sufletesc este profund. Deși
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nedorită („întrebându-mă răspicat de ce am /
irosit clipele nopții și-am îmbrățișat”-o),
singurătatea pare să rămână singura soluție
în a-și „vindeca rănile” sufletului.
O firavă dorință. Ca o bătaie de aripi.
Lipsește voința. Instinctul erotic este mult mai
puternic. De nestăvilit. Maladic („fermecată
de ariile, ce se revărsau / într-o linie melodică
maiestuoasă și impunătoare”). Un cerc vicios.
O acțiune care se crede virtuoasă, pentru că
produce plăcere (conform viziunii filosofului
William Whewell).
Descoperim ființei feminine notații de
adevărat jurnal liric. Unele sunt zvâcniri tumultuoase („aș fi vrut să fiu arcușul, care
alunecă / silențios pe corzile întinse ale
viorii”), altele, resemnări presărate cu
interogații retorice (de ce „bat la porți cu
lacăte atârnate?”).
E adevărat, gândurile pot „roí” sau
„rătăci” pe „cărări întortocheate” ale visului
nestăvilit, totuși, în fața foii albe se impune,
coerență și frazări logice!
Interesantă „învăluirea” sinestezică
(„floarea albastră, floarea de sulfină”, macii),
mai puțin unele „scăpări”, precum, omisiunea
pronumelui relativ: „spinii ce [pe care] îi credea”, a prepoziției „pe”: „ca [pe] o ființă
perfidă” etc.

Evitând observațiile de „clinică”
lingvistică, înțelegem intenția autoarei. O
logică intuitivă, demnă de a fi reținută: „Alesesem să încălcăm toate acestea / pentru a
ajunge pe tărâmul care / semăna (…) cu cel
al marilor / făgăduințe, împodobit în frenetice
/ trăiri, dorințe aprinse, greu de stăvilit”. În
adevăr, „greu de stăvilit” aceste sentimente
de iubire înflăcărat-posesivă.
În partea a doua a poemului ni se
dezvăluie numele protagonistei: „Marie”. Fantasma autoarei. O irodiadă de mileniu al
treilea – „mireasă a nopții scăldată în / licoarea păcatului divin”. De ce tocmai
„Marie”? Pentru că sună muzical?! Din nefericire! Și nici nu avem cum să confundăm pe
„Marie”, personajul poetei, cu „Marye” (în traducere, „preaiubita”), sfânt nume creștin!
Într-un final, prezența unui „Adagio” mult
așteptat, lămuritor, vizează „timpul desfrunzit”, „rugină peste trăirile descompuse” ale
unor „vise necoapte”.
E drept, pentru cititorul volumului „Insomnii subiective”, visul, ca orice vis, poate avea
o specială încărcătură stilistică, șerpuire prin
cotloanele desfrunzite ale veșmântului
purității morale.
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DE LA UN GÂND,
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(Continuare din pag. 3)
Nimic nu trebuie să se știe! Sunt
secrete bine păzite, ca și cum clubul
Bilderberg sau clubul de la Roma, CIA,
Mosad, K.G.B. etc. ar fi invenții ale
celor bolnavi de scenarită. Există apoi
nivelul trei, cel al lumii politice. Un nivel
plin de tot felul de lupi în blană de oaie:
coioți, șacali, lei, câini, caracude, viermi
etc., o lume a gulerelor albe, un scut
perfect pentru mafiile de tot soiul. Tot la
acest nivel se află o clasă a celor în
robă, care apără dreptatea și legea, dar
care de multe ori este folosită ca armă
politică (mai ales în România). Mai
există un nivel al celor care încearcă să
reziste cu micile lor afaceri într-o lume
dominată de lăcomie, fărădelege,
dominație de tip junglă ș.a. La bază
este nivelul celor mulți, cu aspirații spre
lumea de mai sus, cu bucurii, cu dureri,
sărăcie, mizerie, o lume bolnavă, a
promiscuității și prostituției de tot felul.
O lume care trebuie să dispară.
Prezentăm această structură, care pentru unii ar putea fi utopie, pentru a ști
mai bine în ce lume trăim. O lume a
democrației de mucava, frumos
îmbrăcată în staniol strălucitor, vândută
naivilor de către media aservită, la
alegeri, în toate așa-zisele țări democratice. Nici noi nu facem excepție!
Mereu ni se prezintă cea mai coruptă
țară occidentală, USA, ca exemplu de
democrație chipurile funcțională. Massmedia să fie sănătoasă! Și ca tacâmul
să fie accesibil, de ani de zile ni se
livrează această minciună gogonată.
Ah!... Să nu uităm de mafioții de la
Bruxelles, unde Troica din spatele
Comisiei UE lucrează mână în mână cu
comisarii poporului (era să zic sovetici;
gura păcătosului adevăr grăiește!) în
realizarea a tot felul de scheme mafiote.
Veți spune revoltați, dar procurorul general european veghează asupra
legalității afacerilor din spațiul european. Uităm că procurorul general este
ales politic după negocieri între parlamentari, fiecare cu interesele lor! Iar la
centru este propus tot politic de fiecare
țară membră. Este o armă politică
redutabilă! Fără comentarii!... Revenind
pe plaiurile mioritice, constatăm o lipsă
de coerență în politicile publice. Ca un
blestem, principiul lui Murphy: Când un
lucru începe să meargă bine,
străduiește-te să meargă tot mai prost!
se aplică pe scară largă în politica
românească. La ordinul incompetenților
de la Bruxelles, în învățământul românesc se fac modificări majore. Astfel se
dorește ca totalul zilelor de vacanță să
fie mai mare decât cel de învățământ.
Pe două principii: surmenajul elevilor și
mai ales cel conform căruia pauzele
lungi și dese-s cheia marilor succese!
Dacă adăugăm înlocuirea istoriei și geografiei cu ore de sport, renunțarea la
teze și înlocuirea acestora cu
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competențe, un surogat tipic occidental,
care dă analfabeți pe bandă rulantă,
avem imaginea a ceea ce se dorește.
Reacția politicienilor noștri este
puternică și lipsește cu desăvârșire! Ce
să le ceri incompetenților din Ministerul
Învățământului? Să lupte pentru ce? În
afară de salarii grase!... Mai avem
nevoie de un popor educat și responsabil pentru soarta sa? Să revenim la
actualitatea zicerii lui Eminescu: Ca săți dai seama de nivelul culturii generale
a unei nații, trebuie să vezi ce idoli are.
Crunt și mare adevăr! Ca să distrugi o
nație, trebuie să-i distrugi învățământul,
educația, cultura, tradițiile și miturile.
Dacă adăugăm credința, avem tacâmul
complet. Cine să apere valorile poporului român? În niciun caz actualii politicieni servili și pupincuriști, care sunt în
stare s-o vândă și pe mă-sa... sa,
numai să intre în grațiile lui Ion Bidon
cu anturajul său de globaliști și dictatorii
mafioți de la Bruxelles. Să reamintim
ce spunea acum o sută de ani unul dintre prietenii noștri de suflet, Henri Berth-

elot, despre clasa politică românească:
Oamenii cu funcții se gândesc mai ales
la propriile interese și aproape deloc la
acelea ale comunității lor. Nu-ți vine să
crezi ce lașitate domnește pe aici. Aș
adăuga: justiția – o frază de dânșii
inventată! S-a schimbat ceva în toți
acești ani? Doar în perioada anilor
șaptezeci, România și-a câștigat respectul și suveranitatea. Totuși ceva
speranțe par a mai fi. Ca niște luminițe
palide și tremurânde apar tot mai multe
voci care s-au săturat să fie tratate ca
o colonie de mâna a doua și ca cetățeni
de mâna a treia în UE. Ne dorim să ne
luăm suveranitatea înapoi. Ne dorim să
ne rezolvăm problemele interne fără
amestec din afară. Să ne punem din
nou în circulație valorile culturale și
tradiționale. Trebuie să devenim din
nou un popor respectat și responsabil.
Să ne întoarcem la credință și valorile
creștine, cu fața spre Dumnezeu și în
dragostea Mântuitorului. Nu există altă
soluție. Politica corectă și transumanismul sunt doctrine globaliste, care au ca
scop distrugerea creștinismului, extinderea iudaismului și îngenuncherea islamismului! Despre pace, să auzim
numai de bine! Doamne-ajută!
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Petre Isachi

PROTEISM DINCESCIAN sau POEZIA – EMANAŢIE A FIRII?

Motto: „Oamenii aceștia de pe la noi sunt înțelepți
în materie de gândire – unde trebuie ceva
sminteală – și sunt smintiți în viață. Cumințenia lor,
pe care o mai numesc și românească, asta e. Resemnare, seninătate, împăcare în filosofie. Și dincolo? Haos.” (C. Noica)
Libertatea înnăscută de a fi absurd cu sine și lumea – „Lume, lume, soro
lume...” – stă la originea metafizicii Operei
dincesciene. Cine-i știe debutul din Cenaclul revistei Ramuri, nr. 7 (193), iulie, 1980,
p. 15, condus de Marin Sorescu (se știe:
nu doar poet, dramaturg, eseist, romancier,
ci și un critic de referință – vi-l amintiți din
vol. Ușor cu pianul pe scări), și i-a citit
volumele publicate până în prezent a remarcat fidelitatea craioveanului (predestinat, parcă, să continue ideea tragică a
versului bacovian: „Dar iar rămâne totul o
lungă teorie”) față de propria-i gândire
poetică/ filosofică, față de voința de a se
lupta cu sine/ de a se învinge pe sine, știut
fiind că un scriitor nu-i în pericol, estetic
vorbind, decât din vina-i proprie. Cu
siguranță că autorul tragediei Iona a intuit,
la studentul Universității din Craiova,
îndrăzneala de a se apropia de „poezia
gravă” și, cu siguranță, „credincioșia” lui în
„Adevărul ca Urgie și Foc purificator” (N.
Steinhardt), care se opune, permanent,
minciunii, versalității, demagogiei, trădării,
simulacrului generalizat, perfidiei, tuturor
profețiilor (a)politice și, mai ales, tuturor
„dădacelor literare”, care astăzi au crescut
în proporție geometrică etc. Parafraza
după Eminescu, „Eu rămân ce-am fost:
Dincescu!”, nu este o afirmație gratuită.
Puținii critici care i-au studiat devenirea
poetică de la volumul de debut, Turnir cu
Demostene, 1991, la Viață în pielea
goală, 1993, Lancea lui Ahile, 2002, Cel
de pe urmă Laocoon, 2003 etc., au remarcat cum poetul rămâne egal și credincios sieși; singur cu el însuși, singur pentru
el însuși, fără să se dezică de personalitatea conflictuală a Eului auctorial, de intertextualizarea nu tocmai comodă pentru
cititorul condamnat să învețe „limba
oltenească” (musai cu o studentă
craioveancă, ce-şi spune în fiecare zi:
„frumoasă fui și tare mi-s frumoasă”) ori săși procure, din biblioteca personală, un
dicționar folosit și pentru „traducerea” lui
Sorescu din volumele La Lilieci, Descântoteca etc. Într-un alt limbaj, aparent paradoxal, aș putea spune că fostul student
Dincă Ștefan a rămas un posedat de propriul său spirit estetic, polemic, ca de spiritul unui alter-ego străin, numit în istoria
poeziei, de astăzi și de mâine, Ștefan
Dincescu. Din „Cumințenia românească”,
cum a numit-o Noica în Jurnal filozofic,
Humanitas, 1990, autorul volumului Mâțe
pe soclu preferă să transfigureze haosul,
nu seninătatea și împăcarea cu Lumea,
așa cum a sculptat-o genial conolteanul
său, Constantin Brâncuși. În reprezentarea
acestui arhetip – haosul –, Ștefan
Dincescu se întâlnește cu atipicul George
Bacovia nu doar în „abisul sufletesc”, în
perplexitatea existențială, în viziunea iremediabil tragică a realității, în nevrozele de
fiecare zi, ci și în viziunea neagră asupra
cetății/ lumii, același „Negru profund, noian
de negru...” („Negru”) Desigur, un „negru”
asociat tenebrelor, haosului, morții, nopții,
lucrurilor și ființelor ascunse, invizibile, de
tipul celei reprezentate în poemul bacovian
„Umbra”: „Mă prăfuise timpul dormind
peste hârtii... / Se întindea noianul de unde
nu mai vii; / O umbră, în odaie pe umeri mapăsa – / Vedeam ce nu se vede, vorbea
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ce nu era...” Deși ermetică, funcționalitatea
simbolurilor, metaforelor, artei versificației,
interogațiilor dincesciene etc. ajută relația
autor – cititor/ contemplator. Niciodată nicio
carte nu-i inaccesibilă prin ea însăși, ci din
pricina nevredniciei cititorului. Pe lângă o
eventuală piedică de natură intelectuală,
de cele mai multe ori, se insinuează o
piedică de natură morală – lenea, superficialitatea, prejudecățile, meschinăria,
nerăbdarea, invidia etc. Goethe era convins că este tot atât de greu să citești o
carte bună, pe cât este de greu să o scrii.
Mâțe pe soclu este o carte bună! Prin urmare, încercați ori să o rescrieți, ori să o
citiți... Bacovia, care-mi monitorizează scriitura, îmi spune că visez „la lumi ce nu
există” și „iar rămâne totul o lungă teorie”.
Cele trei părți ale volumului – 1. Poeme
într-un vârf de ac (144 de poeme, selectate din 360, îmi spune Ștefan, pentru ami sugera, probabil, că nu doar criticii
citesc...); 2. Pumnii din plex (90 de
poeme); 3. Bună dimineața, noapte! (38
de poeme) – configurează o Simfonie
tragico-absurdă a Haosului, același pe
care genialul George Bacovia îl
transfigurează shakespearian în poemul
„Pulvis”: „Imensitate, veșnicie,/ Tu, haos,
care toate-aduni.../ În golul tău e nebunie
– / Și tu ne faci pe toți nebuni.” Fiu al
Maicii Lot (titlul unui volum apărut în anul
2005), poetul craioveano-băcăuan profită,
estetic vorbind, de simbolismul ambivalent
și contradictoriu al mâței. În mod curent,
pisica/ mâța se asociază principiului feminin, instinctului, sexualității, fenomenelor
magnetice, focului, misterelor nopții. În
antiteză/ complementaritate, aceeași
pisică este și o încarnare a perfidiei, agresiunii, cruzimii, a răului și a demonicului. În
volumul dincescian, tocmai această întruchipare a răului și a maleficului este
ridicată de societate, pe soclu. Eterna
temă a lumii pe dos, ce te obligă, totuși, să
te întrebi de ce pisica nu este pomenită
printre animalele salvate de Arca lui Noe?
În schimb, astăzi este salvată pe „soclu”
de întreaga planetă! Sic transit gloria
mundi... Fie dacă este o prerogativă divină
sau – o prerogativă auctorială, numele
volumului reflectă pluralitatea mesajelor
scriiturii, amintește de titlurile atipice ale
volumelor anterioare: Decesul trompetei,
2005; Pandaliile fericitului Iov, 2006; Se
spânzură condeiul!, 2007; Clóțele
Șeherezadei, 2009 etc., și potențează
nevoia de complicitate cu lectorul, care trebuie să empatizeze, să rezoneze cu tematica foarte complexă a cărții. De fapt –
problematica vieții. Dar poate este momentul să vă ofer din partea a III-a, Bună
dimineața, noapte!, un autoportret al autorului „urzit ciocnire” și „lucrat psaltire”,
chiar de Marele Anonim: „Lucrurile,
Doamne, m-au urzit ciocnire!... / Mi-e
teamă să le privesc. Poate văzul ucide. /
Mi-e teamă să le ascult. Poate auzul ucide.
/ Mi-e teamă să le iubesc. Poate iubirea
ucide. / Mi-e teamă să le pictez. Poate
penelul ucide. / Mi-e teamă să le scriu.
Poate penița ucide. // Lucrurile, Doamne,
m-au lucrat psaltire!... / Ce mâine fi-va,
Doamne, până mâine?!... / Ce mâine fi-va,
Doamne, fără greieri?!... / Ce mâine fi-va,
Doamne, fără mine?!... // Ce mâine fi-va,
Doamne, fără creieri?!... / Ce mâine fi-va,
Doamne, fără tine?!... / Ce mâine,
Doamne, o să treieri?!... / Ce mâine fi-va,
Doamne, fără mâine?!...” (Poem [7])
Neliniști, îndoieli, incertitudini heideggeriene străbat subteran cele 272 de poeme
ale cărții. Suspendat între da și nu, „urzit
ciocnire”, drumul poetului Ștefan Dincescu
exprimă relația de reciprocitate dintre
„greșeală și întrebare”. Dar mai bine să îl
implicăm și pe Heidegger, pentru a lumina,
mai liber, energia dubitativă și lupta scriitorului cu Destinul (se știe: pentru cultura
antică, destinul avea calități demonice și
puteri distrugătoare) și cu Absurdul, omniprezente: „Mergi și porți greșeală și în-

trebare, de-a lungul potecii tale.” O potecă
spre un „mâine fără mâine” ce potențează
agresiv starea de scepticism și de vanitas
vanitatum. De aici satyriconul imaginar
ubicuu, noaptea întârziată, (a)simptomatică, imprevizibilă și negrul tragic, bacovian, al transfigurărilor din Bună
dimineața, noapte!, cea de-a treia parte
a volumului – cea mai dincesciană, în
opinia mea. Poetul are grijă să topească în
arhitectura celor 38 de poeme, arhisimbolurile nopții asociate, după necesități
compoziționale, întunericului, haosului, infernului, morții, confuziei, inconștientului:
„Această noapte a venit pe nepusă
masă!... // În cana cu apă îşi spală grijile
sale, / sub ţestul de pâine îşi coace
boroboaţele sale, / în laptele vacii îşi
odihneşte nedreptăţile sale, / în cărămizile
templelor îşi bolboroseşte ruinele sale. //
Această noapte a venit pe nepusă masă!...
// Fătului din ou îi răsuceşte gâtul şi gândul,
/ şarpelui casei îi retează capul c-o lovitură
perfectă, / icoanelor noastre le scoate ochii
cu ochii de tigru / şi-n pieţele Băniei îşi
schimbă talanţii pe muşte. // Această
noapte a venit pe nepusă masă!... // Nu
ştiu dacă îţi pune cuţitul la gât, dacă îţi taie
/ respiraţia cu «trestii de sticlă», dacă îţi
smulge / dinţii din bolboroseala tribunei,
dacă îţi lipeşte / inima cu prenadez, dacă
îţi vizitează / puţoii rotunzi şi fiicele oable,
Adame!... // Această noapte a venit pe
nepusă masă!... // Pe uricele noastre / îşi
plimbă degetul Mefistofeles. // Oamenii
s-au împrăştiat, parcă bătuţi cu păleaţa, /
geamurile afişează orbire, uitare şi ură, /
uşile mai asamblează umbre de clampe, /
iar tobele anunţă defrişări masive. // Ţara
s-a transferat la pompele funebre, /
vasăzică perfecţiunea şi-a împlinit / «toate
profeţiile politice».” (Poem [16]) Cam așa
scrie, astăzi, condeiul Dincescu și „hahalerele sale”, fără să cadă „în groapa
comună a Poeziei” și, mai ales, scrie din
convingerea că „fiecare generație își are
cizmărușii ei”! Simulacrului generalizat i se
închină un satyricon încă fără egal stilistic,
în literele române: „Laudă vouă, măști ale
capitulării”! Să nu uităm: ne aflăm în
„dimineața” acestei apocaliptice nopți...,
dar purtăm deja, ca în Țiganiada lui Ion
Budai-Deleanu, măștile (re)capitulării. Titlul
părții a II-a a volumului, Pumnii din plex,
scrisă sub spiritul invocației „Rămâi,
demența mea, rămâi!...”, configurează, în
cei 90 de „pumni” (lovituri ale soartei),
încălțați în „sandale doctrinare” (post)co-

munistoide, legile unui paradox continuu,
ce confirmă teza lui Arghezi: poezia este
însăși viața, adică este ubicuă,
imprevizibilă și simultan comică-tragicăabsurdă.
O asemenea ontologizare a poeziei,
o proiectare a ei sub specia ființelor, lucrurilor sau a stărilor naturale, mi se pare
cea mai importantă particularitate a volumului Mâțe pe soclu. În viziunea
organicistă a poetului debutat de Marin
Sorescu, în revista Ramuri, poezia este

învestită cu atributele existenței: „Dacă
Mister Scardanelli, soră mare, / nu îşi mai
vede lungul nasului, / cine se mai
interesează de coropcarii, / de bondarii şi
de prepelicarii Parnasului?!... // Când toate
nimburile uită să înceapă, / insomniac,
nostalgic şi concret, / cine mai investeşte
o ceapă degerată / într-un friabil bouţ de
poet?... // Scălâmbăindu-se în cizmele unui
cadet, / clocite-n falanstere glaciale, / spârc
îndoit de mizilicul din anale, / Pegasul se
hârjoneşte-n mahalale / şi recoltează piei
de-anahoret!...” (Poem [63]) Cam asta-i
condiția „bouțului de poet”, de la Platon
până în prezent, din (ne)fericire...
Ferească Dumnezeu, de mai rău!... Poezia
dincesciană nu e doar emoție, idee, incertitudine, presimțire, revoltă,
stare
religioasă, mirare, interogație, ci este ființă
și existență aflată în război etern cu
nonexistența și nonpoezia. Indecis pare
autorul volumului Mâțe pe soclu, dacă săși învestească poezia cu o putere
cathartică sau cu o putere revelatoare.
Această indecizie estetică mă face să cred
că poezia la Ștefan Dincescu este mai
curând o emanație a firii. Așa s-ar explica
de ce poemul dincescian este alcătuit din
cuvinte din toate orizonturile vocabularului
și din goluri ce aparțin simultan Istoriei, dar
și tăcerii primordiale: „Prin gândul apelor
pleşuve, / strigat-am, Doamne, numele-mi
pierdut, // aşa cum ţi-ai pierdut ciracii întro gară, / printre paporniţe şi printre câţe,
Doamne, / când te-au făcut zdrângarii de
ocară!... // Cum mi-au răspuns / trădarea
şi gâlceava, sicarii, / Pitia şi detractorul, regizorul, pârţarii / şi decorul, ţarina,
Potemkin şi biciul?... // Ce rezonanţă faină
are, Doamne, / secunda mea borţoasă cu
supliciul!...” (Poem [38]) Interogația
dubitativă, alternanța, pendularea,
ambiguitățile sunt expresii autentic dincesciene ale cutremurării existențiale, ale
neputinței noastre de a îndrepta sensul
existenței. Și în Poeme într-un vârf de ac,
Ursicul cel Bun rămâne tot un poet
existențialist. Nu un nihilist, cum ar lăsa să
se înțeleagă cele mai multe din volumele
sale publicate (Fiii alambicului, 2009;
Metaforă tăiată la gât, 2011; Licuricii din
infern, 2013; Ultimul asalt, 2015 etc.). Și
în lirismul concentrat „într-un vârf de ac” al
poemelor se confirmă teza că omul poate
trăi și pe marginea abisului, adică poate
trăi și cu „moartea-n suflet”... Chiar scriitorul Ștefan Dincescu este un model în
acest sens. A găsit, în existentul predestinat, motivația de a se autodepăși și de a
crea o operă remarcabilă, chiar și sub dictatura comunismului și, în mod fatal, sub
dictatul finitudinii vieții. Persecutat, ca orice
creator, de geniul morții, care nu
recunoaște niciun merit omului – teza nihilismului – poetul rămâne un învingător,
tocmai pentru că privește moartea din perspectiva vieții, își construiește un sens, nu
doar personal, în ciuda fatalității și a presiunii/ Istoriei, realului. În acest sens îl ajută
și umorul specific olteanului autentic, ironic
cu sine și cu lumea: „Ce vor face zilele cu
mine, în cazanie / mi-ai deslușit. Cum mă
prăvălești / în iad, jupâne, fără o țăpligă de
chibrit?!” (Poem [4]); „Cezarul cel roșu îți
cinsti, cu biciul, nopțile / de agonie și-ți tufli
– rotund, la iconiță – / dreptul tău la suicid,
la nebunie.” (Poem [5]); „Scatiul a uitat să
cânte, dar înjură. / L-a inundat scursoarea
comunistă. Vin anii / cu scurmeicile în gură
și cu biștarii în batistă.” (Poem [12]) Îmi
place să cred că lectorii vol. Mâțe pe soclu
au observat că scriitorul continuă, într-o
altă concepție nihilisto-existențialistă, o
întreagă literatură a viziunilor de sfârșit
apocaliptic, de tipul celei scrise de Hermann Hesse, Lupul de stepă, sau Feodor
Mihailovici Dostoievski, Însemnări din
subterană etc., fără să ajungă la concluzia
dostoievskiană „că omul n-ar renunța
niciodată la suferința adevărată, adică la
distrugere și haos”.

(Continuare în pag. 6)
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Veronica Balaj

O MAGICĂ
DUALITATE

privește nota particulară a discursului poetic încadrat, firește, în formula metrică
ABBA a versurilor, luăm în seamă un ton
de magie pe care autorul și-l asumă fără
echivoc: Minunile lumii topite-n sărut. /Pe
cărările sonetului arheu, /Se plimbă nestingherit doar Dumnezeu. (pag 191). Raportul cu realitatea este filtrat în stările unui
eu omniprezent. Un eu confesiv, comunicativ în mai toate palierele: singurătate,
mirare, adorație, fericire, iubire și iarăși iubire, însemne spirituale, visare, ispitire,
toate mixate cu sonoritatea unei eufonii
Poetul nemțean Mihai Merticaru personale. Muzicalitatea versurilor, una
ne-a dăruit o carte rară: SONETE ALESE, din specificitățile artei sonetului, ne trimite
Editura Ateneul scriitorilor, Bacău, 2021, direct la Verlaine.
Eul poetic, aflat la vedere, translează
444 de pagini.
O carte de sonete, azi, între atâtea dialogul cu realitatea dinspre sinele său
experimente literare, aduce în atenție spre exterior. Într-o confesiune tandră, fără
distincția unei expresivități poetice purifi- accente patetice, fără deznădejdi teatrale,
cate. Devenită clasică, (într-o evoluție spaime sau angoase. Totul sub vraja și
admirabilă de la sonetto care însemna puterea iubirii. Coordonată esențială a
cântecel, până la stilizarea cu caracter de lumii. Văzută într-o dimensiune și expreunicitate.). Poate însemna totodată și no- sivitate personală. Derulată în diverse
tificarea unei borne importante în parcur- fațete care ocolesc vădit tulburarea
sul istoriei literare. Volumul menționat mai dezolantă, amărăciunea bolnăvicioasă,
sus indică ambele sensuri, fără să fie patimile frânte dureros. Autorul ne propune
nevoie de vreo cheie a descifrărilor. Da, o viziune senină, o limpezime stenică:
suntem invitați la un festin al sonetelor. An- Convins sunt c-ai să-mi faci zile bune/ Sătologate, în număr de 418. Cu o prefață mi luminezi calea cum o făclie, /Să intrăm
exhaustivă semnată de Geo Vasile. Nume amândoi în veșnicie. (pag..193). În
cunoscut, Mihai Merticaru a abordat mai
multe modalități de scriere: tradiţionalist și
modernist, apolinic și dionisiac, (nota Victoria Milescu, pe coperta a patra a volumului menționat), autorul se pare că a
găsit în sonet formula potrivită temperamentului său.
Ușurința de a struni verbul și de-a
puncta sugestia în fraza poetică vine, desigur, și din exersarea gazetăriei, a eseisticii sau criticii literare. S-a dovedit
biruitoare, însă, fascinația ritmului endecasilabic și suveranitatea rimei supranumită leonină. Mărturie stau cele șapte
volume anterioare, iar dacă luăm în seamă
titlurile Arca lui Petrarca, (2008) și Arta
euritmiei, (2012), este evidentă preferința
autorului pentru sonetul de sorginte
italiană. Mihai Merticaru se prezintă cititorului a fi un subtil conesseur al tehnicii
de scriere a sonetelor, dar și a istoriei sale
ilustrate de nume rezistente for ever. De la
Petraca, Dante, Shakespeare, Paul Verlaine, Lope de Vega, iar la noi, Mihai Em- percepția sa, lumea se arată într-un specinescu, Macedonski, Vasile Voiculescu și tacol dominat doar de iubire. Iubirea deține
rolul principal: Chiar și în ger, dragostea
mulți, mulți alții.
În Sonetele alese, vom afla nota de înflorește. (pag.27). Forța iubirii, în demerparticularitate cu precădere în trăirile ex- sul poetic la care facem referire, devine
primate. Rigoarea ritmului și a rimei fiind temă și simbol. Și liant al tonalității întretrasată dinainte după reguli știute. Stările gului volum: Tinereții, inima îi scapără,
trăite, trecute prin filtrul imaginației, /Așa e menit omului să fie/ Când jar
accentuează vibrația poetică într-un sonet, nestins, când sprintenă flacără,/ Un dat de
doar dacă respectă anumite jaloane care nimeni nu-l apără... /O dulce și
privind construcția sa. Lucru pe care au- sublimă melodie (Pag.105.)
Femeia iubită, capriciu și ademenire,
torul știe să-l graveze cu iscusință. Pentru
coloratură, preia uneori, drept motto și de astă dată înseamnă cu mult mai mult.
punct de referință, citate potrivite din ver- Este chiar o axa mundi: Fii binevenită, rară
surile altor scriitori de gen, despre specifi- minune, /Mai mândră decât floarea de
cul sonetului: Tandem de stihuri tari, câmpie /Pioasă ca o sfântă rugăciune/
diamantine... /Mașină de ritmat cuvinte (pag.193). Iubirea capătă rang de exclurare. (pag 191. Leonard Gavriliu). Cât sivitate: sonete fără ea nu s-ar mai scrie..
)

in pag. 5

are d
(Continu

(pag.16). Ființa feminină adorată, fie
seducătoare ori ursuză, indiferentă, divin
de sentimentală, un Înger sau o Dalila,
necondiționat, merită întreagă iubirea.
Imaginația transcede realitatea, încât iluzia
învăluie protector, fără să pară bizarerie,
dacă Adam e gata să repete gestul sacru
oferindu-și din nou o coastă: Torc multe
întrebări din albul caier/... Imensul vid din
Univers să-l astup, /Să nu mai fie Galaxia
goală/ Nu stau pe gânduri mult, în două
mă rup/ Ca să-i fac și Evei rost de un trup.
(pag.60).
Sentimentul erotic, vector al vieții, nu
poate exista fără tainica, fermecătoarea
rigoare muzicală. Euritmia, element
regăsit în mai toate sonetele, indiferent de
epocă, este pusă acum în atingere și cu
alt vector perceput în dublă derulare: și
ideatică și reală. Vorbim despre timp.
Adăugăm la particularitățile volumului
tonalitatea de visare și calmă acceptare a
trecerii timpului. O lumină blândă, de carpe
diem, taie aripile oricărei înfiorări neguroase.
Orice fel de trăire își are limitele sale
în timp. Ingenios, pentru a ocoli întristarea,
poetul ignoră convențiile reale și
încropește un tandem. Se raliază cu timpul, căruia, în subsidiar, înțelegem că-i
găsește doar calități.. Nicidecum nu-l vede
înșelător sau frivol în nestăvilita lui
curgere. Dimpotrivă. Acesta se ramifică în
efluvii sentimentale calde, potolit
pătimașe. În final, triumfătoare. Timpul
pare înțelept, flexibil, devenind o posibilă
cale de cunoaștere a sinelui poetic. Un
sine la fel de pozitiv, deloc acidulat sau
arogant, deși este posesorul unei lumi a
fantasmelor poetice. Realitatea se
configurează într-un timp perfect consonant cu trăirile derulate.. Eul auctorial,
prezent în prim plan, se arată senin,
îngăduitor, stenic, dar sfios în preajma
fiorului divin. Cuvântul este atotputernic
de-a lungul, de-a înaltul iubirii. Folosit cu
dibăcie de către autor: Plutind pe valuri de
melancolie, /Trecea poetul, sonete murmurând/ Pitrocind cu obstinație un gând,/
Bruiat de altele-n devălmășie. (pag.423)
Sonetele volumului alcătuiesc imaginea unui spectacol al trăirilor într-o derulare duală: real versus imaginar. O
imagine în oglindă. Expresiv stilizată și în
plan extins, omenesc-ceresc. Poetul știe
să lase loc și unui văl de inefabil. Raportul
om-univers este recognoscibil în chiar titluri de poeme: Sonetul galaxiei, Sonetul
nemuririi, Sonetul eternului călător, Sonetul grădinii celeste, Sonetul Mântuirii,
Sonetul marii treceri etc. Alchimia stărilor
create de relaționarea terestru și dimensiunea celestă nu alunecă în disimulări filozofice, derutante, aducătoare de răscoliri
existențiale. Sonetele alese, cum indică
și titlul, se adună în mod voit în așa fel,
încât ordinea, măsura, ritmul versurilor să
consoneze cu stările de visare și limpede
acceptare a fluxului trecerii. Eufonia, muzicalitatea impun un anume ritm. Citatul
preluat de autor din Eichendorff mă trimite
spre altă frază a aceluiași poet: când

găsești cuvântul magic, lumea începe să
cânte. Chiar dacă, uneori, acuitatea
observației scoate la iveală accente dintro realitate cu ascuțișuri, clasicul echilibru
al sonetului nu tulbură, nu scapără neliniști
traumatizante. Lumina persistă totdeauna
în subtext. Fără viraje bruște, fără străluciri
sarcastice. Fără incitări.. Dimpotrivă, lumina este un element care susține
cumpănirea și cumpătarea. Fiecare sonet
poate fi perceput ca un excurs interior. Nu
doar al autorului. Cititorul are șansa de-a
vedea lumea de pe malul unei magice
dualități: rigoare și liberă fantazare...O,
când visează, omul e un zeu. (Fr Holderlin)

Valerian Dincă
zi cu soare
bunicului îi plăcea să se scoale de
dimineață când liniștea încă mai era
amorțită prin ungherele casei
putea să se bucure înaintea tuturor
de începutul unei zile noi de lumina ei
în zori de zi
lucrurile se lasă pornite mai greu
până pe la prânzul cel mic
soarele e tras în susul bolții de doi
plăvani puternici roua din iarbă
nu este altceva decât sudoarea
scursă de pe grumajii lor opintiți în jug
încolo spre prânzul cel mare
rămâne doar unul
cred că trag cu schimbul
mai ușoară fiind povara deja pornită
pe cer
de-acolo de sus din vârful amiezii
soarele găsește ușor o cale de
alunecat la vale către apus munciți
toată dimineața boii soarelui se dau
undeva la odihnă lasă jugul în grijă
unei căprioare
iute de picior se vede cu ochiul liber
cât de repede coboară
mai înspre scăpătat în hamul soarelui
se poate prinde oricine
chiar și un iepure șchiop e-n stare să-l
treacă peste deal în lumea cealălaltă

bunica
pe când era mai tânără
bunica îl plăcuse mult pe bunicul
i se scurgeau ochii
când îl vedea pe uliță
îmbrăcat în mantaua de căprar
adusă din armată
trecând țanțoș spre biserică
acuma ea mă plăcea pe mine
îngerul care stătea pe umărul din
dreapta știa doar să păzească
de rele de boală de ispită
de când s-a așezat cu mine în poală
bunicii a învățat să mângâie

PROTEISM DINCESCIAN sau POEZIA – EMANAŢIE A FIRII?

Cu sau fără intenție, Ștefan Dincescu
se implică în dezbaterea dintre concepția
schopenhaueriană asupra superiorității
inexistenței și cea nietzscheană asupra
eternei reîntoarceri: „Zambila de la geamul
mamei s-a otrăvit / c-o frumusețe
arogantă. Turnându-i fulgere / la rădăcină,
azi o invită Dumnezeu la cină.” (Poem
[14]); „Pe-o buturugă din cetate ieri / gâtul
mi l-am așezat. Călăul încă mai /
prânzește. Nu eu îmi sunt călăul patentat?...” (Poem [38]); „Cât de uituc mi-a fost
poetul ăsta, mamă, / de și-a uitat și mâna
în poeme, de nu am loc / să-mi împletesc
cosița, când libovul dictează-mi teme!...”
(Poem [55]) Implicit, poetul ne spune că
e de datoria noastră să ne bucurăm de
viață. S-o irosim fără niciun sens
pagina 6

înseamnă să profanăm marele dar al lui
Dumnezeu. În integralitatea cărții citim o
poezie-fluviu cu 272 de cascade legate
subteran de volumele anterioare. Toate
textele au drept nume „Poem” însoțit de
un număr; 38 de poeme au 3 numere
identice în cele trei secțiuni ale volumului;
90 de poeme au două numere identice, în
cele două părți ale cărții, iar poemele „întrun vârf de ac” au 54 de numere unice, de
la 90 +, la 144. Numărul e necesar ca reflectare a esenței lucrurilor și reglator al ritmurilor cosmice, aceleași cu ritmurile
sufletești – se știe, același ritm străbate și
suflete, și stele. Dubla și tripla coincidență
de nume și de numere potențează aritmosofia volumului și deschide criticii literare/ cititorilor, posibilitatea interpretării

diadelor polare/ complementare (yang –
yin; masculin – feminin; frumos – urât
etc.), triadelor dinamice (Tatăl – Fiul –
Sfântul Duh; Brahma – Vișnu – Șiva),
tetradelor sau pentadelor etc. Poemele numerotate de autor au ținut cont de întrebarea românească referitoare la nume:
„Ce lucru este în toate și fără el nu se
poate?...” Nu atât pentru a diferenția
identități poetice, stări, cât pentru a ascunde și a revela ideea heraclitiană: totul
curge. Rămân în integralitatea volumului
deschise întrebările: „Cu frică și cutremur
lucrați la mântuirea voastră...?” (Filipeni,
2) și / sau alternativa ei, nietzscheană: „Cu
voință și plăcere, / curaj lucrați la mântuirea voastră?” Ca alternativă la somnambulismul românesc/ european, poetul

băcăuan pune, implicit și explicit, accentul
pe (re)nașterea conștiinței de sine. Individul are libertatea și, desigur, responsabilitatea de a pune stăpânire pe sinele său,
într-un mod care să-i asigure o existență
reală, demnă, armonioasă cu sine, cu
Lumea și cu Dumnezeu. După lectura
fiecăruia din cele 272 de poeme ale volumului, am avut impresia că îl aud pe autor,
repetând versul eminescian din „Odă (în
metru antic)”: „Focul meu a-l stinge nu pot
cu toate/ Apele mării.”
Civilizația noastră să fie oare sortită
să se petreacă în virtual și în interior, cum
credea Mateiu I. Caragiale, adică doar în
inimile/ sufletele noastre se cade să întemeiem ideea, mântuirea, frumosul, fericirea etc.?
revistă de cultură
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GONG TEATRAL PENTRU ISTORIA ȘI EROII NEAMULUI

“N-avem oști, dară iubirea de moșie e un
zid...”
(Mihai Eminescu)
De la superba Gală a elitelor culturale de pe amble maluri ale Prutului,
ocazionată de sărbătorirea unui deceniu de
la înființarea primului post regional de televiziune din zona Moldovei (opera harnicului
și inspiratului scriitor și jurnalist Petru
Frăsilă) și a 30 de ani de la primul duplex cu
Televiziunea Publică de la Chișinău, gală
desfășurată în Sala Mare a Naționalului
ieșean, ne-am întors zilele trecute și noi cu
un trofeu, un cadou de suflet oferit cu generozitatea-i cunoscută de doamna profesor
Livia Ciupercă, diligent și acribios condeier
ieșean, pe a cărui panoplie creatoare s-au
așezat mereu scrieri acoperind o paletă
variată, incluzând poezie, proză, eseu,
critică și istorie literară, lucrări monografice.
Este vorba despre o relativ recentă
apariție editorială1, un volum de teatru, de
această dată, între ale cărui coperți autoarea
și-a adunat, ca într-un adevărat florilegiu al
admirației și recunoștinței în fața jertfei
înaintașilor care s-au sacrificat pentru
păstrarea meleagului strămoșesc, a Limbii
Române și a Neamului Românesc, texte
create de-a lungul anilor spre a oferi cadrelor
didactice și elevilor / studenților / membrilor
cluburilor de teatru un material de care să
se poată folosi în evocarea unor evenimente
și personalități care nu trebuie date uitării.
Concepută ca o carte menită a se
adresa, prin conținut, tinerei generații și educatorilor ei, aceasta se dovedește, în cele
din urmă, un adevărat vademecum pentru
toți cei care (copii, tineri sau adulți) știu să
pășească, prin lectură, sfioși, dar atenți și
plini de evlavie, în altarul Istoriei Neamului.
Aprecierea de pe coperta a IV-a (Mihaela
Albu) a cărții deconspiră din start intenția autoarei: “A ști cine ne-au fost străbunii și ce
au făcut ei pentru țara noastră înseamnă a
avea rădăcini fără de care ramurile nu vor
putea da nici frunze, nici flori. Vivat, crescat,
floreat! Așa ar putea fi citit mesajul ascuns
al întregului volum.”
Într-un scurt argument neintitulat ca
atare, plasat la începutul cărții, autoarea
mărturisește ea însăși că “prezentul volum
este o caldă și vibrantă invitație la teatru” și
“un demers de reînviere a unor file de istorie
reală înveșmântată în aură artistică” și care
va putea fi valorificat prin reprezentări
scenice variate, în funcție de imaginația
fiecăruia. “Fructificați imaginația voastră.
Sunteți regizorul. Textul vă aparține”, spune
autoarea. Demersul devine și mai pregnant
prin citarea tot aici a cunoscutului sfat al lui
Iancu Văcărescu, cel care spunea cândva:
“V-am dat teatru, vi-l păziți / Ca un lăcaș de
muze […] Cu el năravuri îndreptați, / Dați
ascuțiri la minte, / Podoabe limbii noastre
dați / Cu românești cuvinte!”
Trebuie precizat dintru început că volumul este străbătut de la un capăt la altul de
un fior patriotic evident, de credința în forța
deosebită a evocării, prin aducerea în fața
unui prezumtiv public tânăr (în urma punerii
în scenă a textelor propuse) a unor evenimente și personalități care au făcut cu
adevărat istorie și, nu una oarecare, ci istoria
Neamului Românesc, de care trebuie să fim
mândri, pe care trebuie s-o știm și s-o facem
cunoscută tinerei generații.Acesta este
crezul de neclintit al autoarei, care s-a
străduit o viață întreagă să cultive în sufletele învățăceilor dragostea față de tot ce
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este românesc: istorie, tradiții, limbă și valori
culturale. “Trecutul îmbrățișează, voit,
prezentul într-un tot armonios”, spune domnia sa în preambulul primului text al cărții,
intitulat “Lacrimile unui ideal”, o reușită evocare a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918
(eveniment care a debutat, după cum bine
știm, în acel memorabil 27 martie, când
Sfatul Țării a proclamat Unirea Basarabiei
cu Țara). Da, “trecutul îmbrățișează prezentul”, dar pentru a o putea face (ni se
sugerează prin majoritatea textelor cărții),
acesta trebuie mai întâi cunoscut și întregul
volum este expresia acestei necesități
izvorâte din cunoscuta remarcă a lui Nicolae
Iorga: “Un popor care nu-și cunoaște istoria
și eroii, e ca un copil care nu-și cunoaște
părinții”, idee la care autoarea subscrie cu
toată ființa.
Un filon de aur al existenței noastre
multimilenare ca neam, cel al dragostei
nețărmurite a poporului român față de
pământul strămoșesc, este exploatat cu
măiestrie, făcând din panoplia personajelor
reale care populează paginile cărții (în calitate de actanți ori non actanți, ca voci, elemente de fundal) una extrem de bogată. Așa
se face că cititorul se va întâlni cu figuri ilustre ale istoriei și culturii noastre, mai
îndepărtate ori mai recente, din toate
provinciile istorice românești, și a aminti
câteva dintre ele (nu neapărat pe toate și nu
în ordine cronologică) simțim că e de datoria
noastră, ca un semn al omagiului și din
parte-ne, un omagiu sincer, firesc și necesar.
Lista scurtă i-ar putea cuprinde măcar pe:

Veniamin Costachi, Dimitrie Cantemir, Gh.
Lazăr, călugărul Macarie, Mihai Viteazul,
Regina Maria, Regele Ferdinand, Ion
Inculeț, Eremia Grigorescu, Pantelimon
Halippa, Onisifor Ghibu, Iancu Flondor,
Nicolae Iorga, Oreste Tafrali, Iuliu Maniu,
Vasile Goldiș, trioul martir Horia, Cloșca și
Crișan, Avram Iancu, Arsenie Boca, Mihai
Eminescu, Barbu Delavrancea, Ștefan cel
Mare, Alexie Mateevici, Al.I.Cuza, Doamna
Elena, Miron Costin, Ioan Lupaș.
Generalul francez Berthelot, comandantul misiunii franceze din România în timpul primei conflagrații mondiale este evocat
în textul bilingv (cu variantă română și
franceză) intitulat “Henri Mathias Berthelot.
Mai Român decât Românii “, text purtând
dedicația: “Omagiu misiunii franceze, jertfă
pe pământ românesc în Primul Război Mondial. Slavă generalului H.M. Berthelot!” De
altfel, autoarea a publicat acum câțiva ani o
micromonografie dedicată acestei personalități militare franceze care a contribuit la
instruirea armatei române în acele momente
grele pentru însăși existența statului român.
Primul Război Mondial (pentru noi,
Războiul Reîntregirii) și Unirea cea Mare
sunt cele două evenimente istorice importante asupra cărora se oprește autoarea în
mai multe dintre textele propuse pentru
reprezentare scenică (“Lacrimile unui ideal”,
“Pecete a divinului la Templul Marii Uniri”,

“Fotografia”, “Pe câmpul lui Horea”. “Zborul
Marii Uniri”), ideea Unității Neamului Românesc fiind un adevărat fir roșu ce străbate
întregul volum și tema reluându-se din diverse perspective narative, clasice ori moderne, precum utilizarea “vocilor” menite a
readuce în prim-plan pe cei trecuți în Eternitate. Cu ajutorul acestor “voci” autoarea
distruge, cu bună știință și cu un scop bine
stabilit, granițele temporale, așa încât, prin
fața cititorilor / spectatorilor defilează personaje și evenimente din epoci istorice
diferite.
Remarcăm bogăția informațiilor
deținute de autoare (rod al unor vaste lecturi
documentare, a vizitării unor obiective turistice ori a informării la zi din mass-media
scrisă ori audio-vizuală) și vehiculate abil în
cuprinsul volumului, spre folosul cititorului /
spectatorului. Acestea sunt atât evenimențiale, cât și socio-culturale, integrarea
lor în economia scriiturii fiind realizată cu
deosebită măiestrie, în așa fel încât se
strecoară ușor, “cu lingurița” (cum se mai
spune), o sumedenie dintre acestea, lucru
deosebit de util pentru tinerii care (mai)
găsesc timpul necesar pentru a se apleca
asupra paginilor unei cărți ori pentru a pune
ei înșiși în scenă momente ale zbuciumatei
noastre istorii.
O minunată lecție de patriotism ne este
oferită prin acest volum, autoarea punând
pe seama personajelor cărții relatări (prin
procedeul povestirii în ramă) impresionante
ale unor scene tulburătoare de sacrificiu pe
câmpul de onoare ori îndemnuri, precum cel
rostit de dr. Dominic Stanca, atunci când se
adresează tinerilor care l-au invitat pentru
a le vorbi despre viața lui: “Niciodată să nu
uitați că sunteți români!” (“Lacrimile unui
ideal”, p. 14), ceea ce ne face imediat să ne
amintim de cunoscuta sentință eminesciană
“Suntem români si punctum”.
De un real ajutor în înțelegerea textelor, a mesajelor conținute sunt pasajele
liminare (scurtele prezentări), indicațiile regizorale (sugestiile de decor și de mișcare
scenică) ce preced textele propriu-zise ori
care sunt incluse pe parcurs. Nu lipsite de
importanță sunt mențiunile de la sfârșit,
referitoare la locul și data punerii în scenă a
multora dintre texte, iar minialbumul foto
color ce însoțește volumul se constituie întro anexă binevenită pentru cei care iubesc
teatrul adevărat și cred în forța lui formativă.
Putem vorbi și de un patriotism local în
acest volum? Desigur, atâta timp cât sunt
evocate personalități ori evenimente deosebite din zona natală a autoarei, respectiv
orășelul Berești și împrejurimile sale, extinse
până la nivelul întregului județ Galați ce include și fostele județe Fălciu și Covurlui.
Astfel, în “Făclie călătoare”, ne întâlnim
cu poetul Alexandru Vlahuță (născut la
Pleșeștii Bârladului), contemporan cu Eminescu și mare admirator al acestuia, în “Fotografia”, facem cunoștință cu scriitorii Gh.
Dem Sîrbu și Gh. Becescu-Silvan, cu istoricul Vasile Pârvan (fiu de învățător din
Berești) și cu muzicianul Costică Andrei, toți
fii ai Bereștilor. Apoi asistăm (un fel de a
spune) la “Bătălia de la Galați”, care “a fost
singura din Primul Război Mondial când
s-au folosit trupele terestre, marine și aviatice în același timp" și în care au căzut la datorie “cei 12 eroi covurluieni” și comandanții
lor. În “Șezătoarea zeilor”, intră în scenă
tecuceanul (scriitor și publicist) Al. LascarovMoldovanu, căruia i se rezervă în întregime
și textul intitulat “Dialog ziditor de suflet”.
Sceneta “Spre stele” este dedicată
“Prințesei aripilor românești, Smaranda
Brăescu” (născută la Hânțești-Buciumeni),
“prima femeie cu brevet de parașutist”. În
același text sunt amintiți și economistul
Anghel Rugină, fiu al satului Vizurești, precum și poetul Teodor Alex. Munteanu,
născut la Smulții de Covurlui.
Domnitorul Principatelor Unite, Alexandru Ioan Cuza (bârlădean prin naștere), și
Doamna Elena sunt evocați în “O pecete a
istoriei”. Prin intermediul textului “Scurt
popas în curbura veacului al XVII-lea”,

coborâm în istorie până la “boierul cărturar
Miron Costin, vornic în Țara de Jos a
Moldovei”, iar în nota ce precede textul intitulat “Pecete a divinului la Templul Marii
Uniri” citim: “Omagiu bunicului meu, Chiriac
Marangos, eroul de la Mărășești, iulie-august 1917!”
Într-un adevărat festival onomastic cu
adânci reverberații în conșțiința Neamului se
constituie sceneta intitulată “Pe câmpul lui
Horea”, unde personajele poartă nume-simbol reprezentând diferitele provincii / ținuturi
de pe întinsul meleagurile românești:
Maramureșeanul, Bihoreanul, Basarabeanul, Covurluianul (ca să amintim doar
câteva dintre ele), iar o parte a scriitorilor
români patrioți, avându-l în frunte pe Mihai
Eminescu, sunt evocați în textul intitulat
“Șezătoarea zeilor”, text însoțit de un sugestiv motto: “Omagiu poeților români care
au însuflețit prin cuvântul lor, imbold purificator, unitatea de limbă, credință și unitate
de neam și țară. O reverență postumă în
fața lui MIHAI EMINESCU.”
Acest text-omagiu se adaugă celor
dedicate separat altor personalități culturale, politice ori științifice precum: Miron
Barnovski, Mihai Viteazul, familia de boieri
Ana și Ioan Golăi, eroinele și eroii din Primul
Război Mondial (între care, Ecaterina
Teodoroiu și pilotul Unirii, Vasile Niculescu),
Al. Vlahuță, I.L. Caragiale, Alexie Mateevici,
G. Topîrceanu, cronicarul Miron Costin, Ioan
Slavici, Octavian Goga, Constantin Noica,
Alecu Russo, Octavian Paler, I.P. Culianu,
Barbu Delavrancea, Aristizza Romanescu,
Oreste Tafrali, Alexandru Lascarov
Bârlădeanu, ghidul Al. Murgu, sculptorul
Wilhelm Becker.
Autoarea nu-i uită nici pe truditorii din
arhive și biblioteci, astfel că textul intitulat “În
Țara Soarelui – Veșnicia” are ca motto: “Pios
omagiu tuturor cercetătorilor care încearcă
prin scrierile lor să reînvie imaginea
străbunilor noștri”.
Beneficiind de o superbă haină grafică
(realizator al copertei, ing. Sorin Andrei) și
un format clasic (A5), volumul își găsește
foarte ușor locul pe raftul cu noutăți al
oricărui cititor care intră în posesia lui, iar
după o lectură atentă nu-l va mai părăsi, devenind o carte-document, o carte-omagiu, o
carte-simbol. Recomandăm cu căldură celor
interesați (și ar trebui să fim cât mai mulți)
de Istoria Neamului Românesc acest
volum scris din inimă de român pentru inimi
/ suflete de români, oriunde s-ar afla ei în
Țară, în arealul românesc din proximitate ori
răspândiți pe întreaga Planetă.
Livia Ciupercă, Teatru, Ed. “StudIs”,
Iași, 2021.
NICOLAE MIHAI
Lumină târzie
Printre crengile clipei
lumina târzie a lunii
se aude abia pâlpâind
mă învaţă frumuseţea
timpului fără complici
stă acolo adiere inocentă
bântuind mlaştina
întunericului nu prea vorbăreţ
Aer de primăvară
Ne ascundem sub ştiri
şi teancuri de imagini
ori ne amăgim privirea
cu fumul ţigării neînţeles
în plină pandemie
de stele şi de fluturi
cineva dă sfaturi ploii
şi parcă o anume bucurie
lângă noi cuibărită
nu refuză să fie îmbrăţişată
când aerul de primăvară
începe să ne bântuie
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Rodica Dascălu – Apa limpede a libertății – poezii
Cristina Ștefan

- doar așa pot descoperi grădina,
locul magic unde frica de moarte se
risipește, confruntarea se dizolvă într-o
mare de armonii
- că nu ești singur. prietenii sunt
îngeri. poartă în mâini ramuri fragile de
salcie. în preajma iubirii spaimele se
risipesc
- parfumul delicat al florii de
măceș devine vehicul spre tărâmul
nevăzut. închid ochii. străvezie la început o altă realitate prinde contur.
A cincea carte a Rodicăi Dascălu
Toate aceste mesaje sunt menite
îmi dă sentimentul bun al continuității în să trezească conștiințe, să deștepte
poezie a autoarei care a făcut terapie simțul admirației pentru frumusețe,
lirică prin a scrie lecții de viață și a bunătate, reverie, meditație și liniștirii
învinge astfel teama și boala spiritului. Să ne bucurăm de fiecare
necruțătoare. Așa după cum am scris la clipă, de fiecare înflorire sau ninsoare…
fiecare carte a sa și am învățat la rândul Și toate aceste mesaje de bine au fost
meu să iubesc viața, natura, oamenii, și postate și pe rețeaua de socializare, deacum doresc să îndemn cititorii în a-i terminând admirație și comentarii de
percepe versul la reala lui valoare. Rod- bun augur. Așadar, putem afirma că
ica este omul care găsește în fiecare Rodica Dascălu nu scrie doar pentru
adiere de vânt, în fiecare aplecare de ra- sine ci face un anume activism în
muri, în fiecare oră din zi sau din noapte, această nișă a frumosului vieții. Rar! Și
din anotimp sau din căminul ei, găsește, foarte necesar! Dacă tot ne risipim, să
spun, un motiv de a trăi frumos și bine. ne risipim în frumusețea sentimentelor
Așa a scris toate cele patru volume de și a naturii… Deloc resemnare, ci doar
până acum, neobosită în a descrie și re- imbold al bunăvoinței, al bunei credințe,
scrie frumusețea vieții. În cel de-al cin- al iubirii:
cilea volum, Rodica deja a devenit estet.
„în prețiosul timp rămas îți dorești
Pur și simplu ne învață „arta de a trăi”. să scrii câteva poeme precum niște
Cartea nu a fost susținută numai de lentile magice. cu ajutorul lor poți admira
mine: are o prefață excelentă a lui mai ușor mirifica lume ascunsă privirii.
Marius Manta iar pe coperta IV conside- te scufunzi în adânc și recreezi crâmrentele a trei scriitori: Tincuța Horon- peie de viață”.
ceanu Bernevic, Petre Isachi și Mara
Deși unitar ca tematică, una deParaschiv.
spre care chiar autoarea la finalul voluConstrucția volumului și coperta îi mului spune că se referă la „libertatea
aparțin poetei Mioara Băluță.
interioară, iubirea și libertatea
Este un volum consistent alcătuit interioară.”, poeziile sunt diverse, fiecare
din două părți; Drumul
poem pornește de la
cu plopi și Să ies din
altă idee, agregândutimp (prozopoeme).
se la axa centrală a
Această artă de a
poemelor. O înflorie a
trăi presupune răbdarea
mălinului, niște fețe
detaliului observat și perzâmbitoare de copii,
ceput în tot ce
casa copilăriei, grăconviețuiește cu noi, și
dina toamna, o
nu numai oameni, anifântână arteziană, stamale și plante. Obiectele,
bilopozii de la Cazifenomenele naturii, sennoul din Constanța,
timentele, toate sunt
chiar un autoportret în
demne
de
poezia
oglindă sunt motivații
lăuntrică a spiritului, până
pentru a îndemna la
și moartea, căci „moartea
reflecții, la meditație:
nu este opusul vieții./ în
„ancorează-te
în
chiar miezul degradării/
terenul stabil al ființei.
pot apărea pepite de buvei primi resurse necurie, /de rost/ de echililimitate.”
bru”.
Partea a doua a
De fapt, în acest
volumului
conține
volum se realizează metafizica vieții într- prozo-poeme, cu aceeași tematică.
un mod nu numai contemplativ-liric, ci Poezia care dă titlul capitolului Să ies
manifest, ca îndemn și vizibilitate: din timp aduce un punct culminant,
„renunțând la unele prejudecăți, /cum ar meditația căpătând accente verticale, de
fi: nu știu, nu pot, nu înțeleg /sau nu mă vârf ale creației, de finiș urcat ideatic: „să
voi schimba,/ apare o minune. se naște scap de timp, să ies din timp, să
un alt orizont. viziunea vieții devine economisesc timp. timpul care nu iartă
congruentă /cu resursele interioare./ lu- pe nimeni. nici nu știu când am ajuns
mina unui far alungă ceața./ la răspântie spre asfințit. neputințele încep să mă
alegi.”
țină strâns în fașa lor nevăzută. călătoria
Cred că publicarea acestui volum lăuntrică mă apără.”
a ales un moment potrivit acum, în
Aici libertatea alegerilor, a senamenințarea revenirii pandemiei cu alte surilor, capătă accente mistice, a zboruvariante agresive, în haosul politic și so- lui interior, a împlinirilor spirituale. Există
cial, în deznădejde, depresie și ură ce un strigăt al devenirii ființei, oricâtă
au cuprins comportamentul românilor frumusețe și împlinire ne aduce viața, și
din ultima vreme…poezia este un aici Rodica Dascălu îl întrevede realist.
panaceu care echilibrează și
Este un volum bine gândit, bine lucumpănește atitudinile. Iată câteva idei crat, cu mesaj bun, este o carte caldă șide calmă gândire, ele se situează din- nvăț că în mine este puterea de a privi
colo de realitatea imediată, merg la fără erori, de a urma, de a iubi, de a
miezul devenirii umane, reflectă esența ierta...
unui scop de a trăi:
Apa ei călătorește înlăuntru ca un
- viața continuă. ne sincronizăm lung psalm și spală, spală, spală...
cu însuși viul cosmic. numai așa
Nu avem decât un pas, un zbor de
înfruntăm obstacole depășim margini aripă, o secundă universală între
atingem trepte lăuntrice.
curgerea limpede și cea de îngheț a
- dincolo de perdeaua de nori apei vitale, timpul.
văd seninul, oglindă în care privindu-mă,
Un pas, un zbor, o secundă de-africa încetează.
nțelege...
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CARTEA SERAFINEI

poveștile bătrânilor, istoria satului (ca istorie
vie), Iosif Roca ne dezvăluie, într-un cod nescris, cu arhaismele de rigoare și formulele
consacrate, rânduielile vechi, din „vremuri
apuse”: ritualul iertăciunii, a botezului, tihna
și evlavia sătenilor, „cumințenia sacră” peste
care se revarsă, nemilos, vitregiile Istoriei.
Un puternic filon narativ privește familia Cotior, trăind sub povara blestemului
(ca „taină ascunsă” lungă vreme). Apriga
Cu o carieră militară în spate (colonel), dușmănie a fraților, un Ianuș (Ianoș), împărțit
absolvent al Facultății de Drept, devenit de- și un Martin, prietenos, trăitori în aceeași
tectiv particular, chiar Senior detectiv (din curte, cunoaște certuri, încăierări, răfuieli,
2017), expert în criminologie, Iosif Roca, morți năprasnice. Dihonia și invidia, o grea
trecut prin grele încercări și izbăvit sub pizmă, transmisă de la mamă (Magda) la
pavăză divină (v. Călăuza, 2016) are, ca fiică (Marta) înseamnă o ștafetă a răului,
prozator, un palmares impresionant și variat. urând cu patimă, până la „dezlegarea de
Romanul din urmă, Serafina, din zori până mânie”. Chinuită de vise-coșmaruri,
în amurg (ePublishers, 2022), dedicat stăpânită de „gândurile Diavolului”, acuzând
mamei („după o sută de ani de la naștere”), ispita comorii și povara relelor, dar și
aduce în atenție, alături de alte titluri, deja blestemul căutării ei (odată cu dezgroparea
apărute, satul natal (Faraoani), fiind, cum potirului de către Marghita), Marta-aleasa,
bine spunea Cezarina Adamescu, dedată, și ea, la vrăjitorii, folosește „timpul
prefațatoarea lui, „un roman memorialistic”. ei”, clocind planuri de răzbunare, „ajutată” de
Gen ospitalier, romanul este, se știe, țiganca Arginta. Sunt pagini memorabile, isprimitor și îngăduitor. Poposind asupra tex- cate de „zvonul comorii”, sub pecetea
telor sacre, vindecat miraculos, Iosif Roca blestemului și a nenorocirilor lăcomiei, cu
trăiește „viața ca dar”; poate fi Omul care morți în serie și tăierea nucului, ca gest simaprinde lumina (2019), îl putem găsi în di- bolic.
verse antologii, este, categoric, un meditativ,
Suverană, domnind peste avalanșa
ispitit și de eseistică. Închipuind / deschizând întâmplărilor, Serafina este personajul tutelar
o trilogie, Serafina, din zori până în amurg a al romanului. Unii comentatori au văzut
fost un proiect care l-a chinuit. A trudit doi ani Mamelonul drept personajul central (poate
„retrăind” viața mamei și a cunoscut va fi, din perspectiva trilogiei). Aici, însă, Sefrământări (recunoscute) legate de publi- rafina, aflând în credință singura mângâiere,
carea cărții. Este, în fond, o poveste de viață, eliberată de gânduri, ieșind din nevolnicii,
reconstituind arborele genealogic al familiei, înmulțește talanții vieții. Își cercetează cugeplecând de la străbuni (neamul Cotior). Dar tul, se asigură că rozariul e la locul lui,
și o istorie a satului (al cărui cetățean de trăiește durerea de mamă când fiul cel mare
onoare este), plonjând într-o lume / se prăpădește. Și se pregătește de marea
atmosferă aproape magică (datini, comori, călătorie, „spre brațele de lumină în care se
blesteme), cu un deal personificat (Mame- odihnesc bunii ei”, încredințând urmașilor
lonul), protector al justiției divine. Însuflețind mărturia sa, scrisă cu creion chimic:
personajele în aluatul
Blestemul comorii și
textual, cu alertețe reportenenorocirile lăcomiei.
ricească, prozatorul deSperând că acea coală de
scinde în vechea vatră a
hârtie, făcută sul, pusă cu
faraoanenilor, ascultând
grijă într-un tub păstrat cu
Glasul memoriei. Fluxul
sfințenie va fi descoperită
mărturisitor, dens prin
cândva. Fiindcă Spiritul
carnația evenimentelor, are,
Serafinei, protejând casa și
inevitabil, intarsii biografice.
curtea, rămâne, asigurând
Și impresionează prin
„puterea urmașilor”.
viteză narativă, sfidând
Iosif Roca, bine
cumva convențiile romadocumentat, s-a încumetat
nești, înțelegând romanul
să-i parcurgă viața „din zori
ca „gen tărăgănat”.
până în amurg”, interogând
Reînviind memoun veac tumultuos, tulria, cu tușe reflexive și
burând ritmurile unui sat
transfigurări ficționale, Iosif
ancestral,
cu
datini
Roca re-face o lume. Din
înveșnicite, având ca spricare se ițesc poveștile Tatei
jin doi piloni de neclintit:
și, luminoasă, figura Mamei
graiul și biserica. De(văduvă, tăcută și răbdătoare, având toate scoperind la tot pasul „urmele luminoase” ale
ale casei în seama ei). Serafina, aflăm, nu trecerii prin viață a Serafinei, femeia cu nume
era o femeie oarecare. Însoțindu-se cu Mihai de înger. Iar tăierea Nucului cel Mare, copac
Roca din Lerand, Serafina Cotior va trăi un mistic și martor mut al atâtor întâmplări,
calvar în casa socrilor, suportând și răutatea dezvăluie secretul atâtor morți, scoțând la
surorilor lui Mihai. Dar tăria și lupta ei se iveală potirul; adică blestemul aurului.
reazemă pe credința în Dumnezeu, căutând Lăstarii iviți după moartea acestui simbol
răspunsuri în Cartea Sfântă. Credincioasă și vegetal anunță „vara vieții”. Ar fi, desigur, exmuncitoare, fidelă Evangheliei își va proteja, agerat să spunem că, implicat emoțional,
depășind toate potrivniciile, copiii, știind, Iosif Roca redă „magistral” o lume apusă (cf.
alături de Mihai, că viitorul lor este învățătura, Cezarina Adamescu). Dar o face cu har și
într-ajutorându-se. Vin, însă, vremuri grele: credincioșie, cu infuzie spirituală, dovedindurăzboiul foametea, reformele, înființarea se un condei exersat, narând vitezist, uneori
colectivei, prigoana credincioșilor. Sunt zile neglijent, în contexte largi și în cheie realistă,
„fără vești” (Mihai, prizonier la Odessa), doar meandrele unei vieți: cea a Serafinei, răzbind
la poalele Mamelonului, cu luminile lui „cu orice preț lumesc”. Și dacă protagonista
umblătoare, aflându-și alinarea. Întărită și cărții, făcând muncă de bărbat, cunoscând
înseninată prin biserică. Apoi căsătoria cu minuni „care au întărit-o”, își propusese să
Martin, păstrându-și chipul îngeresc și povestească cândva, cuiva, chinuita sa viață,
credința catolică a neamului de ceangăi. iată că fiul și-a înfrânt temerile, izvodind
Pătrundem în atmosfera epocii, cu represali- Cartea Serafinei, femeia din Faraoani,
ile ofițerului Ifrimovici, fost revizor școlar, se- Mama-Cunegunda.
condat de Ilieș, zeloși activiști ai noului
Lăsând celor ce vor veni îndemnul
regim. Se perindă numeroase personaje, credinței, doar acolo aflând „tăria și lupta”,
construite din / prin gândurile lor; și peste Serafina devine, în ochii autorului, „un simbol
caruselul evenimentelor veghează, ca reper al mamelor și fiicelor Evei”, anunțând, pe
sacru, Mamelonul (Dealul Sfânt), alături de făgașul reușitelor anterioare, un proiect
necazurile și bucuriile oamenilor. Țesând, din ambițios.
revistă de cultură

Ovidiu Mihalache şi
romanul său microistoric

Cum poate literatura înfăţişa mai
nimerit grotescul istoriei?
Prin încercarea de a
restaura adevărul şi a revigora memoria cea
plină de elipse, de nişe,
de amnezii, prin dorinţa de a-i recupera pe cei umiliţi
sau învoiţi de istorie, spaţiul literar e capabil să ţină
trează percepţia asupra zonelor bizare, laterale, obscure, încât să le desluşească în albia aşa-numitei
lumi a vieţii. Pentru asta este necesară nu numai o
bună documentare underground, ci şi plăcerea de
a imagina liber detalii de rezervă aproape dispărute.
Istoricul italian Carlo Ginsburg aducea în atenţie
ideea de microistorie, istoria faptelor şi întâmplărilor
mărunte, omise, neştiute, aparent lipsite de
importanţă, care însă pot produce înţelegeri şi
semnificări neaşteptate, în planuri diverse.
Cu Marele vârtej (Ex Ponto, Constanţa, 2021),
Ovidiu Mihalache scrie un roman-frescă, un roman
de epocă, integrând temele identităţii şi războiului
într-un şuvoi narativ determinat. Un roman microistoric, am spune, minimalist şi colorat, pe fundalul
primului război mondial, iar acţiunea porneşte în
noiembrie 1916, prin a urmări devenirea unui personaj pitoresc, pe nume Traian Vişinescu, zis şi
Traie ale Rogojină, oltean arivist, rătăcit în valurile
de refugiaţi disperaţi din Gara de Nord, luând calea
Iaşului, unde vremelnic se mutase capitala
României. Autorul e de părere că „trăim cu toţii
epoci relativ paralele, epoci ale veridicităţii, ale
causticităţii impregnate cu realisme” (!!), recurge
astfel la un mod de a-şi defăima demersul, poate
spre a-i fi luate în seamă aluziile la prezent. Pe timp
de război, se întâmplă multe şi lumea în panică o
ia razna, se întoarce pe dos. O lege ştiută şi de
eroul cărţii, care se aruncă temerar în vâltoare. „Aşa
viaţă şi-ar fi dorit şi el, Traie, nu una plină de neajunsuri şi de amărăciune... Că el de la bunică-său
ştie că în vreme de război multe se amestecă şi
nimic nu mai iese cum era la început. Bogaţii rămân
săraci şi câţiva dintre săraci ajung bogaţi.” De aceea
se recomandă cu aplomb: „Traian Vişinescu, referent şi copist, gradul III, la minister” şi pune ochii pe
vila unde se refugiase un domn ministru împreună
cu doamna sa Clara, pe care o cunoscuse în tren.
Ştie că trebuie să afle şi să ştie tot: „A învăţat toate
obiceiurile casei... ştie când iese domnul ministru
spre a merge în vale la guvern, ştie când se
îmbracă şi-şi aduce trăsura ca să meargă pentru
vreo audienţă la Rege... ştie când coboară din
Copou, la casele Cantacuzino-Paşcanu, unde se
mutase de curând Regina...” Înarmat cu o patalama
oficială, devine astfel curierul de încredere al ministrului, colindând Iaşul, prin tot felul de uliţe şi
conace, de la Aroneanu prin dealul Şorogari, sau la
vale, către Rediul Aldei, sau „pe buza Copoului, înspre Breazu”, ori prin valea de la Târgul Cucului, la
Podu-Roş, Golia, Râpa Galbenă, Bârnova, Galata,
Breazu, Tătăraşi, Ciric, Sărărie, Păcurari sau pe la
Bucium şi dealul Repedei – un Iaşi înfricoşat şi
ursuz, dar rezistent la năvala oştirilor aliate, pus pe
chefuri şi petreceri. „Şi conacul era greu încercat,
erau două baluri în noaptea aia, iar mănăstirea de
maici de peste deal trimesese o duzină de măicuţe
ca să facă de mâncare... şi era şi o fantezie
muzicală, că boierul adu-sese de la Paris un gramofon care cânta acum...”
Ovidiu Mihalache cunoaşte bine Iaşul vechi,
plin de mistere. aşa cum se configura la începutul
secolului XX, ştie adăposturile şi amplasamentele
militare, pădurile şi locurile retrase, cutreieră periferia şi subteranele. În dealul Repedei era cazarma
sotnicilor ruşi, cărora Traie are misiunea să le ducă
săptămânal „oleacă de vodcă”, vreo trei sute de litri
– „guvernul le plătise de patru ori mai mult decât ar
fi făcut la Bucureşti, dar mai contează?” Îl aşteaptă
colonelul Konopliov, „cu gura arsă... şi el şi soldaţii
lui care aproape că o luaseră razna din lipsă de
vodcă...”, după ce dăduseră gata mai multe vedre
de ţuică de la o mănăstire din preajmă. Pagina se
încarcă de picanterii şi nuanţe. „Nici generalul
Şcerbacev nu mai ştie cum să-i potolească. Şi care
dintre ei să fie ruşi... Două plutoane sunt de uiguri,
aduşi cu forţa de prin stepele Asiei, de mănâncă ăia
şi câini şi şobolani...” Băiatul de încredere al ministrului, Traie, se achită serios de tot felul de
corvezi, „domnul consilier” trece prin multe medii şi
e remarcat de multă lume cu care pune la cale felurite învârteli, precum boierul Pleşcuţă din Aroneanu,

revistă de atitudine

patronul unui spital particular pentru cei cu stare;
coana Profira, stăpâna unui stabiliment deochiat de
pe uliţa Ciorii lui Ulise (!); nu-i ocoleşte pe ţiganii lui
Ionescu, fugiţi şi ei din Bucureşti, sau pe Arsen,
„armeanul cu sânge mai rece”, care cară răniţii la
spitale de campanie cu un căruţoi special, bun de o
afacere cu aurul şi ceasurile strânse de la morţi; cu
căpitanul Alphonse, franţuzul face „înţelegeri”
oneroase cu materiale sanitare, pături, ciocolate şi
motorină. „Nu mai bine aici în România? îşi spune
alsacianul. Unde războiul e aproape o glumă, privit
de la Iaşi, din suita generalului Berthelot?” Reţeaua
face trafic şi cu niscai secrete militare.
Oricum, Traie aventurierul aspiră din ce în ce
la protipendadă, stă prin prejma lui Brătianu, asistă
la certurile între generali, participă la sindrofii şi
baluri, devenind cogeamite secretar de rangul întâi
la minister, apoi consilier, cu „o leafă bunişoară, pe
lângă alelalte stipendii”. Pe unde se duce, prin sate,
i se spune „boierule” şi babele îi pupă mâna cu respect. Tot el alimentează ofiţerimea franceză cu cognac „din ăla bun”, adus cu trenul „tocmai de la
Odessa prin Harkov”. „O vadră de vin, zece kile de
orez şi un putinei de brânză a trebuit să-i dea lui
Şmil ca să-i facă şi lui un frac şi să-i dea un păpion
din ăla parlamentar, plus o pălărie de aia ca o
găleată...” Olteanul „semeţ şi veşnic pus pe fapte
mari”, pradă desfrâului, îşi urmăreşte planul, intrând
în galeria diavolilor cu aspect binevoitor, deghizaţi
în speculanţi de nădejde. „Dracul ăla mic, adică nu
prea mic, că vezi tu ce fel de redingotă are, asortată
solemn cu Regele... Şi cum îl cheamă? Traian?”
Este cert: Iaşul din ceaţa războiului i-a priit întrutotul,
l-a făcut un ins înstărit. „Coboară tacticos şi aproape
parizian din limuzina gri, care-l duce şi răs-duce
peste tot prin târgul Iaşilor.” Va deveni curând
mason, pe urmele lui Sadoveanu. Iar ascensiunea
sa nu se opreşte aici... Intrat sub autoritatea
franceză, se retrage camuflat pe malul Mediteranei,
la Saint Tropez, cu numele de Traian Le Ceriseaux.
„Căci Alphonse, dragul de Alphonse l-a ajutat
mereu, precum şi documentele olografe semnate la
o gâscă fiartă în vin de Cotnari, tocmai de generalul
Berthelot. Ehei, ce vremuri atuncea când ducea cu
căruţele gâşte şi raţe fierte în bere şi în vin pentru
mesele bogate ale ofiţerilor francezi care se
căzneau săracii să construiască un fel de Armată
Română la anul 1917!” Diavolii au rezervaţiile
lor...Ovidiu Mihalache construieşte un personaj din
galeria lui Dinu Păturică, eroul lui N. Filimon, galeria
„ciocoilor noi”, cu genealogii malefice de moravuri
ajunse până azi. Romanul este bine scris, un reuşit
exerciţiu de stil, cu risipă de tuşe şi detalii descriptive, pasaje baroce şi inserţii de reflexie morală, în
cheie ironică. Nu evocă, ci studiază atent, veridic,
în trepte, instinctul de parvenire în perioade tulburi,
de criză acută, atunci când impostura şi corupţia ies
la drumul mare. E de luat aminte la povestea lui
Traie, „molia din dantelă”, cum ar fi numit-o G.
Călinescu, căci ea e repetabilă. Autorul are ştiinţa
compoziţiei, se bizuie pe volute realiste, se ocupă
de mersul unei patologii, fără multă risipă epică.
Comandor în rezervă, inginer (absolvent al
Colegiului „C. Negruzzi” din Iaşi şi al Academiei
Tehnice Militare din Bucureşti, 1992), publicist, analist militar. Ovidiu Mihalache (n. 7 aprilie 1968, la
Ştefăneşti, jud. Botoşani) este autorul volumelor de
proză scurtă Realităţi paralele (2018) şi Lupoaica
(2019). iar mai recent al cărţii Sub semnul imperiului (Cultura şi mentalitatea politică rusă), Ed.
Universitară, Bucureşti, 2021, unde - consultând o
vastă bibliografie, în limbile română şi engleză, analizând arhivele şi traducând documente inedite din
limba rusă – realizează un studiu deosebit de interesant. Concluzia sa merită reprodusă: „Există în
cultura politică rusă un filon care se îmbogăţeşte
periodic, un filon al destinului mesianic, o cultură a
importanţei geopolitice şi a măreţiei imperiale care
trebuie să caracterizeze poporul rus. Fără îndoială
că ruşii alcătuiesc un popor mare.
Dar singura problemă pe care şi-o pun
popoarele şi statele care au avut şi au relaţii cu
Rusia este dacă acest popor este mare doar cantitativ sau şi calitativ. Desluşirea faptelor petrecute în
estul Europei a stat mereu în atenţia majorităţii istoricilor contemporani, atât români, cât şi occidentali: a înţelege modul în care, în doar câteva decenii,
Rusia a ajuns să domine politica mondială şi să
ocupe efectiv o jumătate din Europa, ceea ce, de
fapt, denotă o slăbiciune a marilor puteri europene
care nu s-au putut opune efectiv valului ofensiv al

Romulus-Dan Busnea

Cristian Livescu
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Noua Revoluție
Culturală,
Marea Resetare și
Sfârșitul Democrației

Big Pharma și Big Tech. Sunt cei
pe care îi vedeți pe Agenda Forumului Davos /Geneva/ ONU/
OMS, susținută din plin de guvernele SUA, Marii Britanii, UE,
Canadei și Australiei și care, prin
„Nu îmi pasă cine face legile unei toate obiectivele cuprinse în
țări atâta timp cât îi controlez banii planul Marii Resetări indică o sași prin ei, viața”. crificare în masă a populației
(Mayer Amschel Rothschild, denu- umane. Cum? Prin următoarele
mit „părintele fondator al finanțelor direcții /obiective majore discutate
internaționale”, clasat pe locul și hotărâte chiar la ultima întrunire
șapte pe lista „Cei mai influenți a mai marilor planetei, de la
douăzeci de oameni de afaceri din Davos: programarea unor crize la
toate timpurile”, în revista Forbes, nivel global, precum cea
2005) alimentară și cea energetică, iminente de altfel și ale căror prime
Din păcate, nici nouă nu prea semne au început să apară; apline pasă de relele ce se perindă carea de coduri QR digitale
prin lume, desi ele s-au cuibărit în atașate fiecărei ființe umane, ce
toate domeniile vieții, inclusiv în vor conține toate dosarele de
sufletele noastre. Starea de spirit sănătate pe o aplicație pentru
care domnește cam peste tot este telefonul mobil și prin conectarea
indusă de o mass-media aservită acelei aplicații și la contul nostru
cu precădere intereselor patro- bancar și la contul nostru pernilor (indiferent de cât de buni sonal, cu posibilitatea conectării
cunoscători sunt în domeniu și cât la Internet; propagarea și prode bine știu ei să manegerieze movarea agresivă a pandemiilor
astfel de activități), autorităților, și vaccinurilor cu efect letal în cele
corporațiilor, sforarilor planetari și mai multe dintre cazuri; extinmai puțin, spre deloc, slujirii derea războiului împotriva Rusiei
adevărului, intereselor reale ale într-un război regional, iar mai
oamenilor. Tactica folosită de apoi într-unul mondial, în care un
regulă este cea de nivelare prin rol important îl vor juca state ca
amestec și contaminare, de SUA, China, Iran, Israel și
spălare a creierelor, în special bineînțeles, UE; incitarea la maprin cultura divertismentului, a sive tulburări civile, mai ales în
entertainment-ului, cum ne place statele progresiste, pornind de la
nouă să ne exprimăm modern, discriminarea rasială sau obsesia
eliminând tot mai multe cuvinte deja globalistă pentru transsexudin vocabularul limbii române… alism și transumanism, aceasta
„Stăm cât se poate de bine la din urmă fiind o tendință, un concept, o mișcare ce propune
capitolul enterteinment.
Agreem în egală măsură evoluția forțată a omului prin
bârfa, lăutărismul, maneaua. Se tehnologii diverse (genetica,
artificială,
naștie că avem umor. Suntem primii inteligența
la bancuri, poante, mișto. Glumim notehnologia), o mentalitate care
cu lucrurile sfinte, în timp ce diver- prinde tot mai mult contur, prin
tismentul îl luăm prea în serios. E popularizarea ei în filme și liteun tablou pe care ar trebui să-l ratura SF. Celebrul profesor Dan
privim cu îngrijorare”, spunea Cautiș, care a predat la
cândva, regretatul muzician, com- universități de renume din înpozitor, dirijor, eseist și scriitor, treaga lume cursuri despre transumanism, singularitate și
Liviu Dănceanu.
Asistăm, după cum mai impactul evoluției tehnologice
spunea domnia sa, la atacuri de- asupra oamenilor, spunea într-un
vastatoare lansate asupra valo- interviu acordat revistei online
rilor și instituțiilor culturale, ,,de www.playtech.ro: ,,Trebuie să
amatorismul și diletantismul ținem cont că o astfel de
p r o b l e m ă
tehnologică intelectuală se poate
transforma într-o
problemă socială,
iar atunci apar
complicații”. Într-un
film-serial SF, care
prezintă
lumea
după apocalipsă și
oneros sau de instrucția predată lupta ei pentru supraviețuire
ori găzduită superficial” și că, mai apare la un moment dat, o replică
mult ca oricând, ,,impostura a excepțională, care sintetizează,
măturat buna credință, iar es- cred eu, lumea în care trăim: „Oacrocheria a devansat copios sin- menii sunt singura specie care
ceritatea”. De ce am făcut acționează împotriva interesului
această scurtă introducere/ adu- propriu: ne torturăm, luptăm și ne
cere aminte? Tocmai pentru a facem rău, ne frângem inimile”.
limpezi în parte apele tulburi în Mă opresc acum, la final de
care ne scăldăm și că, de super- episod, la câteva întrebări pe care
ficialitatea, mediocritatea și naivi- ar trebui să ni le punem: Toate pe
tatea multora dintre noi, de care le facem și le vom face de
servilismul, de necunoașterea și acum încolo au o limită? Unde ar
neimplicarea noastră, cei care trebui să ne oprim? Iar societatea
beneficiază și manipulează totul trebuie să decidă asta, căci altfel
în interesul lor sunt adevărații ne vom îndrepta, cu pași repezi și
noștri stăpâni, adică elitele glob- siguri, către acel „1984” al lui
aliste miliardare, conducătoare a George Orwell, sau ,,Minunata
tot ce mișcă-n lumea asta, de la lume nouă” a lui Aldous Huxsistemele monetare și bancare, la ley… Sper că Dumnezeu există și
marile corporații, la mass-media, este milostiv… (Va urma)
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Uniunea Scriitorilor din România - FILIALA BACĂU - (pe scurt)
Nicolae
Mihai
-data naşterii:
1 iunie 1950
- loc.: Cosmeşti,
mun. Tecuci,
trăiește în Bacău;
– anul primiri în
U.S. România:
1998

Volume publicate: Înserare în
straie de călugăriţă, versuri, debut, Ed.
Plumb, Bacău1993; Întâmplări de atins
cu mâna, poeme, Ed. Plumb, Bacău,
1994; Păcatul ochiului deschis, versuri,
Iaşi, Ed. Junimea; Capcane pentru ploi,
poezii, Iaşi, Ed. Junimea, 1998; Închisori
fără răspuns, versuri, Iaşi, Ed. Junimea,
1998; Piramida de aer, poeme, Bacău,
Ed. Melior, 2003; Clopote în exil, antologie, Ed. Casa Scriitorilor, Bacău, 2005,
(Premiul U. S., Filiala Bacău ); Fântânarul
din stele, antologie, Ed. Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2010. (Premiul U. S. Filiala
Bacău); Epilog sau in amneziile unui
condamnat la viaţă, antologie de versuri,
Ed. Tipo Moldova, Iaşi, 2011; Insomnii
scoase la licitaţie, poeme, Ed. Ateneul
Scriitorilor, Bacău, 2017; Lehamite sau
ziua de mâine fără mine, poeme, ed.
Ateneul Scriitorilor, 2020; Însemnări critice, cronici literare, ed. Ateneul Scriitorilor, 2018; PROZĂ. Mireasa din sicriu,
proză scurtă, Ed. Ateneul Scriitorilor,
Bacău, 2017.
„Versul lui Nicolae Mihai trădează
maturitate şi reclamă trăiri interioare deosebite, într-o continuă căutare a ceea ce
este esenţial. Figurile de stil aproape că
lipsesc dar tocmai acesta este artificiul
care ridică creaţia lui Nicolae Mihai către
excelenţă.” (Marius Manta).

Petruș
Andrei
-data naşterii:
01.06.1946
- loc.: sat Bărc,
com. Români,
- Neamţ.
-trăiește în com
Puieşti, jud. Vaslui
-primire în USR:
2010

VOLUME PUBLICATE: „Descântece
de inimă rea”-poeme, 1995 ed. Panteon Piatra Neamţ); debut editorial; ,,Floarea de
jar”-poeme, ed. Panteon Piatra Neamț,
1996; „Flacăra de veghe”-poeme, Ed.
Sfera Bârlad; 2000; „Dulcea mea Doamnă/
Eminul meu iubit”- ed. Sfera Bârlad
2002;,,Cântecul toamnei”-ed. Sfera Bârlad, 2003; „Mierea din trestii de cuvânt” poeme, ed. Sfera Bârlad, 2005; „Taina
feciorului de împărat”- ,,Poveştile de la
Bojdeucă”, ed. Pamfilius, Iaşi 2010; „Crepusculul de miere”- ed. „Cronica”- Iaşi
2010; „Oul fermecat”- ed. Sfera- Bârlad
2011; „Şi vremea nu mă vremuieşte” -ed.
„Sfera”- Bârlad, 2011; „Cumpănind cuvinte”- Opera omnia, poeme – ed. Tipo
Moldova - Iași, 2011; „Fântâna și izvorul”poeme, ed. Sfera - Bârlad, 2012; Femeia,
vinul, aurul și cântul” -2013 ed. Sfera-Bârlad, 2013; „Într-un crâng de neuitări” poeme, ed. Sfera - Bârlad, 2013; „Zâmbet
de primăvară”- poeme, ed. Sfera -Bârlad,
2014; „Lecturi empatice”- ed. „Sfera” -Bârlad, 2015; „Călător prin timpul vieții mele”
2016, ed. „Sfera” - Bârlad; ,,Un dor nestins
de nemurire” - 2016, ed. „Rafet”-Râmnicu
Sărat; „Fabule, satire, parodii…” -2016,
Ed. PIM -Iași; „Când la stânga… Când la
dreapta” -2017, ed. „Rafet” – Râmnicu
Sărat;,,Nemărginita iubire”, 2018, ed.
A.T.U.-Sibiu.
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„Despre Petruş Andrei s-a scris mult (şi
bine!), subliniindu-se mereu armonia
frazării, echilibrul clasic al versului, exprimarea aforistică, frumuseţea imaginilor,
calităţile ce se regăsesc în mod constant
în scrisul său.” (Valeriu Stancu)

Dumitru
Alexandru
-data naşterii:
07.06.1950,
-sat Deleni, comuna Helegiu,
-trăiește în Bacău,
jud. Bacău
-anul primirii în
U.S.R.: 2004

Volume publicate: Arena, poeme, ed.
Corgal Press Bacău,1995; Univers în colivie, poeme, ed. Junimea Iași,1993; Șah
la metaforă, poeme, ed. Aristarc Onești,
2000; Poemul manechin, versuri. ed.
Timpul Iași, 2001; Secunde în furtună,
poeme, ed.Timpul Iași, 2003; Matricea de
onoare, ed. Casa Scriitorilor Bacău, 2005;
Poeme cu zestre, poeme, ed. Universitas
XXI Iași, 2008; Albia soarelui, poeme, ed.
Ateneul Scriitorilor Bacău, 2012; Universul apollinic, poeme, ed. Tipo Moldova
Iași, 2012; Labirint pentru Eden, poeme,
ed. Rovimed Publishers, 2016; Buchetul
77+7, poeme florale, ed. Junimea Iași,
2019; Poeme în filigram, ed. Limes Cluj
Napoca, 2019; Asta e și idea, rebusisme,
ed. Babel Bacău, 2021; Dulcele hazard,
rebusisme, ed. Junimea Iași, 2021.
„Poezia lui n-are nici o legătură cu
moda poetică de azi, dar nu este
demodată… deşi foarte puţin cunoscut
refuză să facă din fiecare poem un discurs, solemn sau clovnesc, ca atâţia alţi
autori. Textele sale sunt sugestii de poezie,
fulguraţii. Este ca şi cum n-ar fi scrise pe
hârtie, ci desenate în aer cu o nuia. Răsar
parcă din nimic şi se evaporă pe
neaşteptate, lasând în conştiinţa cititorului
amintirea unei iluminări de o clipă.”
(Alex. Ştefănescu)

Raluca
Neagu
-data naşterii:
08.06.1977, în
Bacău,
– locuiește în
Bucureşti,
– anul primirii în
USR: 2011.

– volume publicate: Epidermice,
poeme, ed. Plumb Bacău, 2003;
Spovedania Statuii, poeme, ed. Pro
Plumb Bacău, 2009; Erotisme de peste
zi, poeme, ed. Babel Bacău, 2011.
„Crezul ei artistic se defineşte prin sinceritatea conştiinţei de sine, prin gravitatea
fără prejudecaţi şi mimetisme, poate fi
şansa dar şi riscul cu care se confruntă
Raluca Neagu. Ar fi o eroare, chiar o nedreptate flagrantă ca poezia ei să nu fie
preţuită la adevărata valoare.”
(Vlad Sorianu)

Mihai
Merticaru
-data naşterii:
20.06.1938,
- com. Rediu, jud.
Neamț;
– anul primirii în
USR: 2002

– Volume publicate: Vânătoare
princiară (1992), Catedrală de azur
(1994), Scriere cuneiformă (1997), Întâlnire pe pod (2003), Imperiul lupului
(2006), Împărăţia clipei (2007), Arca lui
Petrarca (2008), Împărăția frigului
(2009), Geometrie lirică (2010), Umbra
păsării (2011), Arta euritmiei (2012),
Veșnicia dintre clipe (2013), Miresme
celeste (2013), Fiordurile memoriei
(2014), Flacăra din piatră (2015), Urciorul de aur (2016), Culori viscoite
(2016), Zbor lăuntric (2017), Vis și abis
(2018); Sonete alese, ed. Ateneul Scriitorilor, 2021.
„Poet reflexiv şi sentimental, deschis
spre metafizică cu mai multe registre de
limbaj, Mihai Merticaru îmbină armonios
ecourile unei culturi temeinice cu
prospeţimea expresiei şi forţa imaginativă”
(Ion Holban)

Constantin
Călin
-data naşterii:
22.06.1940,
- comuna Udești,
jud. Suceava;
-trăiește în Bacău;
-anul primirii în
USR: 2000.
Volum publicate: „Dosarul Bacovia.
I. Eseuri despre om şi epocă”, ed. Agora
Bacău, 1999; „Despre şapca şi alte lucruri demodate (Miscellanea). Două drumuri la Malmö (Memorial)” [publicistică],
ed. Agora Bacău, 2001: Dosarul Bacovia.
II. O descriere a operei, glose, jurnal”,
Bacău : ed. Agora Bacău, 2004;. .„Gustul
vieţii. Varietăţi critice” : [publicistică], ed.
Agora Bacău, 2007; „Stăpânirea de sine.
Miscelanea”: [publicistică], ed. Ateneul
Scriitorilor Bacău, 2010; „În jurul lui Bacovia. Glose şi jurnal”, ed. Babel Bacău,
2011; „Provinciale. Fragmentarium
1975-1989”, Babel, Bacău, 2012; „Cărţile
din ziar I, Interviurile”, ed. Babel Bacău,
2013. „Cărţile din ziar. II. Pagini de
critică literară”, ed. Babel Bacău, 2015,
„Cărţile din ziar. III. Acorduri şi conflicte
locale”, ed. Babel Bacău, 2015; „Dosarul
Bacovia. III. Triumful unui «marginal»”,
ed. Babel Bacău, 2017. În plină lumină.
Breviar, 2019.„Centenarul, Lecturi particulare” 2019 „Zig-zaguri. Accente.
Jurnal”, 2020.
„Operaţiunea de istorie literară pe care
Constantin Călin o stăpâneşte cel mai bine
şi o exploatează cel mai mult este contextualizarea”.
(Ion Simuț)

Eugen
Stețcu
-data naşterii:
13.06.1949,
Roman, jud.Neamț;
-locuiește în
Roman, jud. Neamţ
-anul primirii în
USR: 2014

– volume publicate: debut în volum
cu Mitologii şi sentimente, poeme, 1996,
la ed. Nemira din Bucureşti: Pe vocala
unui zeu, poeme, ed.Crigarux, 2005; Pe
o cută în adânc, poeme, 2018; Pânza
mov a obsesiei, poeme 2021.
„Eugen Steţcu este ceea ce Lovinescu
numea un imagist, un poet cu alte cuvinte
care-şi pune sentimentele şi reveriile în
metafore curajoase şi cultivă imaginea
şocantă.

El nu ajunge la performanţele lui Voronca
dar a învăţat bine lecţia de a construi o
imagine-obiect şi mai puţin o imaginemit… Este un sentimental care îşi
organizează bine „impostura” într-un
peisaj de melancolie aproape jucăuşă”
(Eugen Simion)

Liviu
Chiscop
-data nașterii: 16
iunie 1943, com. Homocea, jud.Vrancea;
-locuiește la Luncani,
jud. Bacău
-anul primirii în USR:
2017.

-Volume de critică şi istorie
literară/cultură: În tranşeele istoriei. Între
totalitarism şi democraţie, 1998; Paharul cu otravă. Adevăr şi ficţiune despre destinul lui Bacovia, 1999; Poezia
lui Eminescu. Teme fundamentale,
2000; Eminescu, Proza literară, 2001;
Grigore Tabacaru, bibliografie, 2008;
Bacăul cultural, file de istorie, 2008;
Cazul Alecsandri. O ivire pe lume
romantică, adevăr şi legendă despre
obârşia poetului, 2013; Drama lui Ion
Luca, monografie,2013; Scriitori şi cărţi,
cronici şi recenzii, 2014; Destine literare, portrete şi medalioane, 2014; Bacovia în revista „Ateneu”. 1964-2014,
2014; Prozatorul Bacovia, 2016; Pe
creasta noului val, critică de întâmpinare,
2017; – Laba de leu, 2017; Axiologice,
critică de întâmpinare (diagnoze cri-tice)
2018; Bicentenar Vasile Alecsandri,
2018; Poetul Bavcovia, 2021;
„Liviu Chiscop face într-adevăr figura
omului interesat de destinul cultural al propriei cetăți. Cărțile autorului au fixat repere
peste timp, propunând adesea judecăți de
valoare valide. Interesat deopotrivă de
tradiție, continuitate și forme moderne ale
expresiei artistice.” (Marius Manta)

Petrache
Plopeanu
Data nașterii:
16.06.1959
Localitate:
Focșani, Vrancea;
Data primirii în
USR: 2019.

-volume publicate: Mire pe geamul
oglinzii, poezie, ed. Olimpus Rm. Sărat,
2008; Blasfeminitate, Ideograme târzii,
poezie, ed. Valman Rm. Sărat, 2009; Bufonul cerşetorului, poezie, ed. Editghraph Buzău 2010; Balcoanele roşii,
eseuri, ed. Editgraph Buzău, 2011; Arc
peste timp. De la „Gimnaziul clasic de
băeți” la Colegiul Național „Alexandru
Vlahuță”, Rm. Sărat, 1889 – 2014; ed.
Olimpus Rm. Sărat, 2015; Sonete cu Fete
Morgane, poezie, ed. Editgraph Buzău,
2014; Traficanţi de suflet, proză, Ed.
Rafet Rm. Sărat, 2015; Sonete (II) și alte
poeme, ed. Rafet Rm. Sărat, 2016; Neolitice, ed. Pim Iași, 2017; Cuibul crucii,
ed. Pim, Iași, 2017; Mioriviris, Ortomania, ed. Pim, Iași, 2017;
pagină realizată
de
Dumitru Gavrilescu)
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Paul
Spirescu
Născut la: 26 iunie,
1950,
în Moreni,
Locuiește în
Adjud
jud. Dâmboviţa;
Membru al USR, din
anul 2008

Cărţi publicate: Metafizica Lacrimei,
poezie, Editura Salonul Literar, Focşani,
2000; Strigăt clandestin, poezie, Editura
Pallas, Focşani, 2004; Domnule Judecător,
poezie, Editura Andrew, Focşani, 2007; Eu,
adică umbra mea, poezie, Editura Andrew,
Focşani, 2009; Natură moartă cu iluzii,
poezie, Editura Fundaţia Culturală Antares,
Galaţi, 2012; Umila mea părere,
publicistică, Editura Rafet, Râmnicu Sărat,
2012; Punctul de întâlnire, volum colectiv,
cu Adrian Botez şi Liviu Ioan Stoiciu, Editura
Docucenter, Bacău, 2013; Metafizica
Lacrimei / LA Methaphysique des pleurs,
volum bilingv, Editura Docucenter, Bacău,
2014; Trepte, volum antologic, Editura
Grinta, Cluj - Ed. Eikon București, 2019.
„Poezia acestuia (P.S.)surprinde condiția
tragică a omului, destinul acestuia, într-o
lume în care înstrăinarea a devenit o stare
de fapt”
(Valentin Dogaru)

REMEMBER PETRU SCUTELNICU
-data naşterii: 15.06.1957,Tg. Mureș, jud.Mureș;
-decedat 22 august 2019, Bacău;
-anul primirii în USR: 1999
Volume:
Ameninţarea cu viaţa; Viaţa de unică folosinţă; Poem pe cord deschis; Imperiul
cu poeme; Îmblânzitorul de iluzii, Femeia de zăpadă.
Un vers din chiar primul poem al cărţii adună poetica unei
generaţii: „o stradă pleacă din poem”, scrie Petru Scutelnicu, marcând
astfel despărţirea de paradigma optzecistă. Poezia sa e a unui real
(re)format, a unei fiinţe surprinse în chiar momentele (re)construirii ei
şi a speranţei că lumea mai poate fi schimbată printr-un simplu text;
partea de îngeri a lumii – iată ce (des)face poezia lui Petru Scutelnicu
până la tăişul cuvântului. Şi mai e ceva. Regăsim aici amprenta
bacoviană într-o lectură subtilă care asumă fibra acesteia, lăuntrul profund, iar nu glazura unde
trecătorii de pe „strada George Bacovia” vor fi crezut că descoperă esenţe. Petru Scutelnicu
este un poet adevărat. (Ioan Holban)
Petru Scutelnicu este un personaj care a marcat în mod frumos și util cultura băcăuană,
peste două decenii, atât prin volumele sale de versuri, cât și implicarea sa ca activist cultural,
fiind redactor șef de revistă (revista Plumb), șeful cenaclului „Octavian Voicu” președintele
Asociației Culturale „Octavian Voicu” și nu în ultimul rând ca membru al U.S.R, filiala Bacău,
s-a implicat în multe activități ale acesteia, ca o voce distinctă în promovarea de tinere talente
în zona creației literare. Un om generos, cu vocea-i domolă de ardelean școlit, gata oricând săți dea un sfat înțelept. Petrică, așa cum l-au alintat prietenii rămâne în sufletele noastre un suflet
minunat, luminos și misterios ca și poemele sale, adevărate pietre prețioase pentru orice
literatură care se respectă.
Mi-ați descopilărit, dealul și pădurea / Era o țară gri și umedă dintr-o zi de duminică/ În orașul de unică
folosință / Un ultim trecător c-o rană de cuțit melancolic...

Grigore Codrescu

Cu monarhii și demnitarii europeni „convocați” de Martha Bibescu și Lili Bulai
printr-o carte din 2021

Percep această recenzie ca un adio
la copilărie! Din 1945 până în 1947, la
clasele primare, mă punea doamna
învățătoare Maria Banu să cânt „Imnul
Regal”. Aveam voce bună, ca toți ai mei,
și eram așezat în banca a doua. Revăd
oamenii din epocă în cartea Marthei
Bibescu, cu emoție și cu încântare, căci
erau momente frumoase. În 1947 am trecut la imnul „Zdrobite cătușe!” Regele
României abdicase, căci pe biroul său
apăruse pistolul lui Vâşinski, trimisul lui
Stalin și ordonatorul lui Petru Groza.
De Martha Bibescu am aflat târziu,
căci prinţesa, care în Primul Război condusese un spital în București, după care,
în 1945 a plecat în Franța; aceasta, în
1954 îi va conferi „Marele Premiu pentru
Literatură”; fusese înlocuită o vreme de
scriitorii sovietici. Pe piatra funerară din
Père-Lachaise scrie atât: „Marthe Bibesco,
é crivaine française”.
Portretele unor personalității europene din cartea universitarei Elena
Bulai sunt conturate cu rafinamente și expresivitate. Inegale ca notorietate și cu
preocupări și statut public foarte diferit,
Imaginile de album stârnesc mari
curiozități, căci manualele școlare de istorie au fost falsificate după Războiul al
II-lea; criminalul ruso-gruzin anunțase că
ei cu ai lor vor schimba și felul de viață din
țările ocupate; s-a și văzut și s-a simţit din
plin; și acum sunt reminiscenţe…
Dar care sunt figurile acelei istorii?
Lyautey – mareșal al Franței; Lindberg –
aviator celebru; Alice Roosvelt care îl
însoțise pe tatăl său la toate întâlnirile istorice; împărăteasa Eugénie, soția lui
revistă de atitudine

Napoleon al III-lea; Albert I al Belgiei, care
a dispărut în condiții năprasnice și care era
văr cu Ferdinand al României; Carol I care
a izbutit atâtea pentru supușii săi din
România; Nicolae al II-lea, țarul Rusiei,
asasinat de oamenii lui Lenin cu o
sălbăticie rară. În partea a doua a cărții
apar câteva scrisori ale unor combatanți
englezi din Primul Război de o veracitate
rară. Ne-au interesat mai mult personalitățile care au avut o viață intersectată
cu a României. Ironia, autoironia și deciziile istorice fascinează și acum. Talentul
excepțional al prințesei M.B. se vede ușor,
iar noi regretăm cuvintele care le-am citat
din cimitirul „Père Lachaise”. Cine poate
decupa anume replici din cele vreo 13-14
capitole se va delecta îndelung.
Iată câteva:
• Chateaubriand: „... în Franța orice
grandoare a armelor va fi imposibilă” (p.
30, după Napoleon).
• Paul Sonday: „M-aţi cucerit ca pe
un trib berber” (p. 34, autoarei, după o
lectură); „Un cuceritor viu este totdeauna
curios să vadă un cuceritor mort” (p. 53 –
impresii de când Napoleon vizitase mormântul lui Carol cel Mare);
• Balzac: „Rândunelele cred că
Arcul de Triumf a fost construit pentru ele”
(p. 112).
• M.B. „… pentru că-i ajutase pe
ruși, tânărul regat (condus de Carol I),
pierde Basarabia”; e marea tristețe a
Regelui Carol I; va fi acuzat de trădare de
către liderii Germaniei și ai Austriei.
Sfârșitul său va fi grăbit de Hotărârea Consiliului de Coroană de a se alia cu Antanta.
O excelentă impresie are M.B. despre comportarea familiei regale în
pregătirea Păcii de la București (10 august
1913). Redăm descripția M.B. cu primirea
monarhilor la Palatul Mogoșoaia, căci era
încă proprietara monumentalului edificiu,
care, mai târziu, i-a făcut fericiți pe scriitori.
L-am văzut și noi cu M.C.
„Ziua strălucea sub razele soarelui și
era atât de cald, încât am pregătit
gustarea nu pe terasă, ca de obicei, ci întro clădire veche, care formează, într-un

unghi al curții, un fel de spațiu aparte, între
două grădini înconjurate de ziduri, pe care
îl numim Spălătoria. Această clădire boltită
servea odinioară de bucătărie și refectoriul
slugilor. Încăperea principală este mare,
zidurile groase care o înconjoară fac să fie
un loc absolut răcoros, chiar în timpul celor
mai răcoroase zile de vară. Împletituri,
covoare, fotolii de răchită și mulți trandafiri,
culeşi din grădina vecină dau un aer plăcut
încăperii. Acolo i-am primit pe Regele
Carol și pe Regina Elisabeta, în fericita zi
care încununa prosperitatea și triumful
domniei lor. Au sosit cu automobilul, pe la
ora patru, cu mult înainte de apusul soarelui. Regele, cu aceeași ținută dreaptă în
ciuda vârstei, purta, ca de obicei, vechea
sa uniformă de general de infanterie.
Regina Elisabeta, îmbrăcată în alb, în

vălurile de călătorie, ca într-un nor, cu
părul alb ca neaua, cu obrajii roz și
ochelarii de aur, părea o zână-profesoară
însoțind pașii celui venit din Germania să
aducă fericire românilor.
Bătrânii suverani au stat toată după
amiaza la Mogoșoaia, până seara târziu
[...]. Ce reușită putea fi mai frumoasă pentru un rege? Fusese suficientă doar o
demonstrație militară, nimic mai mult, îm-

potriva Bulgariei potrivnice; momentul
intervenției fusese bine ales. În discursurile miniștrilor, în articolele exagerate
ale ziarelor, Regele Carol era comparat
când cu Împăratul Traian, când cu
înțeleptul Nestor. Acest trimis al lui Dumnezeu, venit cu patruzeci de ani în urmă
să salveze poporul român, adusese cu el
Independența, toate victoriile de război și
binefacerile păcii…” (pp. 181-182)
O pagină puternică este, pentru cei
care cunosc Istoria Revoluției Bolșevice
din Rusia, mai ales înainte de mișcările violente, dar și după aceea. Se pusese la
cale, pe canale diplomatice, căsătoria
prințului Carol al României cu una din fiicele țarului Rusiei – ducesele Olga, Tatiana și Anastasia. Familia lui Nicolae al
II-lea va veni cu întreaga familie în
februarie 1914.
Chibzuit în detaliu, totuși planul
eșuează; Carol nu e deloc atras de vreuna
din ducese. Figurile principalilor eroi ai
scenei sunt însă descrise memorabil:
Prințul Carol era înalt și blond, cu ceva romantic în figura lui.
Programul fusese stabilit cu mare
grijă. Ministrul român Ion G. Duca era
conștient. Pasarela era drapată în roșu.
Nicolae al II-lea, țarina și copiii urmau să
ajungă la catedrală pentru liturghia de Te
Deum.
După acest moment, a urmat
recepția. În ziua aceea, tatăl Marthei s-a
remarcat prin faptul că avea Crucea Sfântul Gheorghe, iar împărăteasa a fost
impresionată.
Domnul Paleologu fusese numit ambasador al Franței în Rusia. Băiatul țarului
(bolnav de fapt) se juca cu câinele său. Au
urmat cele două Imnuri Naționale și focuri
de artificii.
A fost ultima călătorie a familiei imperiale ruse. Atât țareviciul, cât și surorile lui
și părinții acestora au fost asasinați într-un
beci din Siberia; Împăratul l-ar fi luat în
brațe pe băiețel ca să fie sigur că vor muri
împreună.
Au mai trăit vreo trei ani și jumătate.
Doamne, ce lume!...
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arătat în public repetând clișee stupide cu nerușinare și dezinvoltură
de politician. Papa Francisc l-a admonestat frățește însă fără ecou în
conștiința lui vinovată. Să
menționăm că Isus a fost confiscat
în slujba justificării crimelor și pentru
manipularea mulțimii bigote. Religia
creștină este compromisă de secole
prin atașarea ei la acțiuni politicomilitare. Din nefericire întâlnim și
printre români admiratori ai tiranului
Putin, dar și a regimului tiranic rus
ca un ecou tardiv al ideologiei staliniste inoculată de Kremlin. În special printre bătrâni nostalgici.

Constantin Vorniceasa
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Și, când a fost să-și sară
timpul peste umbra sa, Poetul
harului aspru, cu numire-ntre
sfinți, și-a stâmpărat pana „în
aerul buimac de toamnă” cu care
l-a însemnat Pronia și s-a ivit
printre noi ca o boare de duh
clătinat/ căinat de-ndelungi
privegheri la obârșia slovei: “Aș
lăsa naibii poemul acesta/pentru
care
sufăr
atâta,/
dar
deznădejdea stârnită / e gheară
amară și flacără / ce nu mă mai
încape.” / ... Așadar, de vei vroi,
Doamne, ca noi să nu părem
chiar alții în ochii ăstei lumi atât
de mincinos prefigurate, cu
erezia fricilor adânc aghesmuite
în distihii astmatiforme, atunci te
minună și Tu, asemenea nouă și
uite cum, buiac de-atâtea pale
de lumină, tot crește și târcolește
un timp străin și greu, ca de
rănire, chiar și-n poemele semnate Nicolae Mihai, prietenul
meu (al nostru) de-o eternitate
numai de noi știută, robită suspinului, vădit arătat ca fiind mielul
(ne)vinovat întru cele de prozodie, mereu de serviciu,
popăsuit deandreapta Ta cea
dătătoare de dulci suferinți:
“...vrabia își scutură
în praf bucuria
Dumnezeu o privește și își dă
cu părerea: nimeni nu poate
renunța la copilărie!”

destrămări/ de felinare aprinse și
singurătăți/ înmulțite cu nouă./”
Te-ai smerit antologic, de când te
știu, în arginturi bolnave de tânguiri bacoviene, luceferind, în
taină, “capcane pentru ploi”. Teai închinat cu gravitate printre
“poveștile singurătății” (precum
ne-arăți că ești!), te-ai minunat și
tu de cât ți-a pus ursita-n traistă,
te-ai resemnat cu risipire pe margini de tristețe, “bătând în cuie/
sicriul unei bucurii”, ai dăruit
negărilor otravă:
“suntem martorii poemului
fără zăbranic
după care nu vom purta doliu
și spre care nu vom migra
cu sufletul niciodată.”

Și eu, Nebunul din semne, lampadofor în turnul de veghe
cel zilnic tocmit să-mi hâșâie
zorba din sânge, zic ție, cel modest fără seamăn între onești și
onest până la sinucidere printre
modești, prieten noptat: închidălă-i pe el, pe-acest poem de
vârsta nopții! Și-l zăvorăște
strâns, tot “Dincolo de lucrurile
simple” și-l pune în resteie ca pe
un “Hoț de lacrimi”, pripășit cu
rușine, la picioare de secol migrant, sub fuște de rusalcă haihuie, în duminica mirărilor
noastre, cât o mumă a ploii! Și-l
miluiește, totuși, cu amnezii din
nesperate/ disperate “Oglinzi
căzute pe gânduri”, înalte și ele
și fudule în pulpe, asemenea
“(Un)ui poem cu un sărut deasupra”. Și tu, devenit, estimp, în
ochii mei, “Portret bătut
prietenește, pe umăr” și, mai
apoi, “Ploaie în do major pentru
fereastră și două roze fugare”,
Și eu, mai de prin Văi de mine, să-mi spui, cu vecernii în glas,
mai de prin Pisc de Tine, Tată că Luna, Văzduhul și Umbra lui
Ceresc, mă răscolesc alături, Gâde sunt toate o lume-a furtunii
miez dulce-amărui de zări fu- în care până și florile-și fac
rate/furtunate, din ce în ce mai semne ciudat, se nasc și mor ca
bătrâne și mai purtătoare de vii să trăiască mereu, stupid și fără
disperări pe tot ce-ncape în noimă, om-zodie preacâșă, cu
multe “despre alte cele”, și-încep burtă peste burtă și gușă peste
a neguța cu Doamne-Doamne gușă, om- “Noapte căzută spre
căderea zilelor pe spate și-i spun inima mea”, om-tragic ca o
Maestrului, cât ne-o mai ține „Greșeală tivită cu aur”. După
Vrerea, tot într-un “Plâns uitat care, zace-mă, prietene, de
lângă cruce”că sinuciderea unei Poezie, o viață: “Pune-mi,
petale de crin din aripa versului Doamne , palma grea/ peste
tău, frăține, poposită la marginea gândul cel hoinar/ și-l descântă
lacrimii mele, probează dosarul și-l dezmiardă/ drumul lung
de cadre gelos ca o pâine aprins de umbre/ și de păsări înmurindă, zicând pe de rost Tatăl florit”! ... Și mă voi sumeți,
nostru, cel hăituit și furat de rân- atuncea, eu, după adet, și îți voi
jetul insomniilor fruste: “Se mai
poate/ aprinde/ o claie de fân/ cu
cântecul/ unui greier”…? ...Pentru că tu, Dragule, n-ai vrut (?!?)/
n-ai putut (?!?) să fii scriitorul
pripășit la curtea sictirului din
năpârlirea cu nesaț a “unui ev
aprins”, care-ți punea blacheu la
limbă, trăind din plecăciuni
pupin/lingușitoare, pe vremea
când jalnica noastră făptură era
un biet/chinuit film alb-negru,
proscris și damnat... Și tu mereu
mi-ai răspuns, aproape șoptit,
din “Chipul oglinzilor încărunțite”
și din “Întâmplări de atins cu
mâna”, ce te-au ținut departe de
(m)iasmele lumii, aplecat cu mult
peste poate pe cele “Zvonuri întro ceașcă de cafea”, și-aceea zice, frate, a treia zi, după scripadânc cercetată cu lacrima clar- turi, că bea-oi și cucuta opritelor
văzătorului cetluit “Între două du- poveri tot de prin cele “Vorbe
minici”, ca o inevitabilă și “Scurtă scoase mai puțin la vedere”, c-un
radiografie a sufletului”, ades, (vai!) “Vis adormit în brațe” șide-mprumut: “Plouă în sufletele nfățoșat cuvintelor bătrâne, din
noastre/ amarnic mai plouă cu vechi purtând hinteu de la Ion,

luând la ochi guarzii disperării,
tot unul câte unul, de când s-a
fapt că-și dùmică năduful, că-și
plimbă mitraliera-n noi: „Muțenia
dvs., domnule, întărâtă câinii/
trezește mila trandafirului
călugărit/ și a celui ce refuză cu
indignare/ albul murdar fără de
pretenții/ răsfoit pagină cu pagină
după o noapte/ petrecută la
bursa Poeziei.”... Ca mai apoi,
“Desfrunzit pasul ploii” să-și
cânte robirea prin moina din
sângele nostru, prieten conviv,
pentru că tot mai adâncă e
spaima din beteșugul luminii și
nu mă recunosc în păcatele
mele, nu mă revolt în păcatele
tale, pentru c-ai devenit, pentru
mulți, toiagul cu care Domnul
sprijină cerul cu stele, adică,
“Nici laur înfrunzit...”, nici „Clopot
în exil”, mai mereu “Duh agresat
de fluturi”, pus paznic de far la
fruntariile unui “Poem așezat pe
un scaun cu rotile”: “Plouă fără
fisuri un câine/bate vremelnic la
ușă cu ordin/ de la primărie sămi pună/ singurul vis în
cătușă”... Și, zilnic, încerc să
măsor adâncul din inima mea
șuie, umblândă “în straie de
călugăriță”, setea de spovadă
amarnic cuprinsă în imaginarul
artistic al bardului de la
Cosmești. Sonuri nearătate la
chip deslușim prin inima slovei
atent măiestrite, elegiacă
mireasmă de cuvinte nespuse,
încă și încă, mai mult bănuite,
mai mult intuite, și ele sugerând
un “Dialog cu gura închisă”,
făcând vorbire, implicit, “de
existența epistolei întâi/ a lui
Pavel către Timotei/ mai lungă
decât murmurul văzului”. Așadar,
mai mult decât împotrivirea
întrebărilor vane și ruga-n voce
albă de sfânt anahoret, până ce
totul se face blând și insignifiant,
ca un “Freamăt fără de păcate”,
în care “Poezia cea de toate
zilele” e “condamnată să suporte/ dinții încleștați tâmpla
amară/ luată la palme de nu știu
ce tristețe/ îmbătată cu vorbe
chivernisite/ de purtătorii de
stele...”. Mai dă-mi trăire, Sfinte,
de trăit, mai dă-mi furtuna
deznădejdii din sufletul preabunului Culai, “făuritorul de
ciudese”, nu-mi coldășì fragilii
trandafiri ai vieții, închiși în frici
închipuite, chiar și atunci când
mărunțești cadența timpului din
ornicul cetății de Bacău, mai
mereu pândind sau ocrotind
hoțirea lui Cronos, ca pe-o
“Iscoadă cu picioare de lemn”.
Fiindcă el, Timpul Prieteniei, este
atent fărbăluit în tulburatele
chindii ale Trecerii, când ploaia
parcă nu mai ploaie, când
toamna nu înfrunde în mândra
codrie a lui Maître Mihai, ăl cu
sufletul ăl mare, de tot donquijotesc! Și te mai miri că asculți
cum inimi se-nfiripează, albastru,
din ziceri de-alean și potolită
zaveră:
“...se aude amiaza zilei pe ducă
stă scrisă pe flori cu miresme divine și glasul tăcutelor umbre de
ceară mai bate la porți
și ferestre străine”.
Pentru că Nicolae Mihai
este scrìptorul/ Sisif-ul din Scripturi, trimis pe pământ să
probeze, cu “darul lacrimilor”
sale, desfrunzirea din noi.

Liliana Popa

După cum se știe, masonii
au o parolă ce anunță că lumina
vine de la Răsărit. Noi observăm că
din est se profilează un coșmar.
Spectrul războiului face ravagii întro țară vecină. E drept că această
catastrofă locală n-ar fi o surpriză
pentru cei care știu istoria Rusiei și
a Orientului. Despotul oriental Putin
și acoliții lui cinici au planificat de
câțiva ani această invazie. Rostul ei
este să refacă fosta Uniune
Sovietică. Prăpădul va continua și
în țările nordice care au fost înglobate cândva în imperiu. Pesemne,
Putin urmat de niște ciraci imbecili
ține să treacă în fruntea ierarhiei
mondiale. Puterile politico-militare
care își revendică locul întâi sunt
SUA, China și India. Această
aspirație infantilă, analizată cu
obiectivitate, ar avea o șansă dacă
s-ar desfășura în plan economic și
cultural. De altfel normal ar fi ca disputele teritoriale să fie rezolvate în
tribunale de profil. Ar fi un război al
inteligenței, al retoricii abile și a
documentării sincere. Astăzi
războiul este perimat. Se cuvine să
recunoaștem că toate războaiele locale purtate până acum au fost
măceluri gratuite. Au murit mii de
tineri, fără rost, iar rezultatul este
nul. În acele regiuni care au suportat ororile provocate de militari au
rămas doar cimitire, haos și mizerie
insuportabilă. Popoarele agresate
nu au progresat în democrație, își
oblojesc rănile și îndură sărăcia ca
și înainte. Un final fără glorie se
profilează și acum, dar distrugerile
materiale sunt incomensurabile. Din
nefericire, mor tineri de ambele părți
iar politicienii tembeli se prefac a nu
vedea. Conflictul armat s-a dovedit
întotdeauna păgubos, a ruinat țări,
a provocat un exod înfiorător și desigur moartea ireversibilă. E
adevărat că omenirea s-a obișnuit
cu războiul, suferă și regretă dar nu
renunță. Din păcate, observăm că
și liderii religioși creștini, cum ar fi
patriarhul Kiril țin trena stăpânilor
sadici, fie din motive politice sau
pentru a-și păstra tronul. El s-a

lui Nicolae Mihai)

Dan Sandu

Coșmarul
vine de la
Răsărit

Cântec de prieten

întâlnire
hai să ne întâlnim printre nori
nu e nevoie de bagaj
vom fi axul stelelor căzătoare
nu trebuie să te mai uiți în jos
n-ai grijă, n-o să te împiedici
uite de când vorbim
norul meu și-a schimbat forma
iar norul tău se odihnește
pe fruntea unui munte
uitarea scrijelește piatra
piatra timpului desferecat
ignorat de iubire
vom străluci în timp
în roua dimineții
tremur de seară
aseară drumul fără întoarcere
stătea rezemat de un copac
cu auzul încordat.
știa cînd voi veni.
eu am trecut
cu tremur de seară
și nu m-am oprit
copacul acela
jefuit de anotimpuri
între vis și somn
păstrează zîmbetul
unui copil făclie
în palmele sufletului.
îmi curge timpul povestit
în spatele meu
timpul tace
nu mai cred în distanța
dintre paralele
atîtea răscruci
pe verticala pașilor mei
perpendiculare întretăieri
atâția ieri fulgere și raze
la fiecare răscruce
din mine creștea un pom
înflorea și cânta
cine a trasat verticala ?
mereu aveam aripile calde
atât de fierbinți încât mai
ard și azi
depărtările mele transeptul
un braț de apă curgătoare
și tălpile peregrinilor
îmbrăcate în noroiul blând
o primăvară mi se strecoară
în suflet
și totuși cineva șoptește
în spatele meu
mereu întorc capul.......
primăvara asta
e în delir
cu ofrande amare și frunze
de cașmir
mi- aduce în cupă stropi
de elixir
ce am trăit, ce văd acum
tot îngeri triști
nonfigurativi și moderniști
cu ochii înverziți și trup de fum
în suflet am tot strîns
nerostirile de pe terasa unui vis
gînduri ce s-au prescris
amestec nepătruns
și fericiri de-o clipă
din care primăveri făceau risipă
privirea lor și boarea
freziilor și candoarea
ce îmi aducea în obraji
culoarea
cireșele promise și dogoarea
revistă de cultură
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toarea este obsedată de metaforă, nicio
imagine nu e liniară, toate se construiesc prin
fracturarea imaginată a realității. Și prin
abundența epitetelor care schimbă statutul
termenului tutelar: „emoții subtitrate”, „deal
de mămăligă”, „celulele stem ale movului
profan”, „Ițe cardinale”, „dar poemul acesta
e un iepure al deșertului / cu urechile ciulite
/ dacă închizi ochii / vei descoperi că sufletele au culoare / dar poartă aroma/
nufărului/ zămislit în noroi”. Un adevărat horror vacui pare a domina intenția poetică, directul rostirii este evitat cu grijă în favoarea
unei aglomerări baroce de determinante, înfipte în cuvinte precum acele în păpușă, ritualul vrăjirii dureroase pare a se transfera
asupra textului, spre realitatea de îmblânzit
prin cuvânt. „îmi voi aminti cândva că îngerii
/ cu aripi smulse/au transportat vagabonzii/
separându-i de trecut în autobuze nemu-ritoare”.„colecționez chei și mătasea broaștei/
ceruri și morți / vulturi și iguane/ croite la metraj multicolor”. O lumea dezarticulată, fără
legi de funcționare ne rănește din aceste versuri disimulând sub abundența asociațiilor
speranța într-o viață cu sens. „atenție se
închid ușile/ urmează stația teatrul de marionete/cu peronul în dreptul inimii”.
Temele poemelor sunt diverse, de la
erotica feminină la copilărie, de la evocarea
spațiului rural la cel exotic. „Oriunde
sângerează datini/cresc înțelepciuni”. De
câteva ori, versurile devin, cum se vede,
sentențioase. „undeva pe acest continent/
sora mea trimite o biblie / ca parte a unui
colet/ văduvit de psalmi/ Europa nu scrie
răvașe/în sticle aruncate în mare/ dar omleta
o batem pe aceeași monedă”. Dar cele mai
acute rămân cele bazate pe asocierea

Note de lectură

Florentin Popescu

„ECOUL SUNĂ
A
FEMEIE”

Solidaritatea de breaslă –
O „rara avis“ printre literaţi

Christian Crăciun

revistă „păstorită“ aproape de unul singur (Meandre, din păcate dispărută din
peisajul revuistic pe nedrept, din motive
financiare), apoi numeroase cronici şi
recenzii literare s-au constituit în veritabile coloane de susţinere ale unei
opere solide, bine articulată, construită
pas cu pas şi impecabilă sub aspect
documentar (şi nu numai). O operă care
Tocmai când eram gata-gata să însumează peste treizeci de titluri, la
cred că relaţiile dintre scriitori s-au răcit care se adaugă contribuţiile la volume
cu totul, că trăim o însingurare (nu dis- colective, ediţii îngrijite şi altele. Aşadar,
cut cauzele!) pe cât de tristă tot pe atât fapte cu care dl. Stan V. Cristea se
de dureroasă, primesc de la dl. Stan poate mândri şi cu care şi-a ocupat un
V. Cristea un tom de aproape şapte loc sigur şi numai al d-sale în literatura
Acum, când trăim „avangarda unui
sute de pagini (dimensiune demnă de actuală.
sfârșit de lume” (bine găsit oximoron!),
invidiat chiar şi de către un romancier)
Era şi cazul să aflăm acum şi o
poezia devine tot mai mult, fie strigăt, exorcare cuprinde o selecţie din epistolele serie de factori, de stimuli, de imbolduri
cizare a răului, fie jurnal al exasperărilor cope care d-sa le-a primit de-a lungul a care s-au aflat/se află în spatele acestei
tidiene și al încercărilor perpetuu ratate de
peste treizeci de ani (1987-2020) de la opere. Şi iată că volumul acesta de
înțelegere a lumii. Înspre aceasta a doua caconfraţi literaţi din toată ţara. Titlul scrisori vine să ne lumineze. În veritegorie tinde lirica Ramonei Müller 1. Volum
(N-am fost singur, Editura Aius, tabilul şi până la urmă necesarul Cusubstanțial, divers, care se închină la zeul
Craiova, 2021), fericit ales, trimite nu- rriculum vitae (în fapt o lungă
bogăției metaforice, acoperind realul până la
maidecât cu gândul la un summum de confesiune), de la început dl. Stan V.
neantizare sub straturi aluzive. „Oamenii de
relaţii (colegiale, prieteneşti, institu- Cristea scrie, între altele: „Volumul de
hârtie” nu sunt aici oamenii scriși, ci oamenii
ţionale etc.) în centrul cărora, se faţă, conceput potrivit uzanţelor,
făcuți parcă într-un exercițiu de papier mâché
înţelege, se află d-sa, destinatarul cuprinde un număr de 611 scrisori... pe
sau hârtie creponată, cum spune autoarea.
scrisorilor, peste şase sute la număr, pe care le-am primit în decursul anilor
Textele exprimă, îmi pare, acest sentiment al
care poştaşul i le-a adus fie la Inspec- 1987-2020, de la un număr de 156 de
existenței „mototolite” și încremenite în extoratul pentru Cultură al judeţului Tele- persoane corespondenţi, într-o măsură
presia de strigăt mut al surprizei existențiale.
orman, sau la celelalte instituţii culturale covârşitoare scriitori, cu care am intrat
Hârtie creponată din care eul este figurat.
la care a lucrat, fie la domiciliul personal în relaţie în diferite momente ale istoriei
Este o poezie construită din salturi semantice
din Turnu Măgurele.
personale... Unele scrisori sunt în
bruște, tăieturi și aglutinări aleatorii de imaDintr-un anume punct de vedere legătură cu revistele diriguite, altele sunt
gini, la limita unui suprarealism instinctiv:
dl. Stan V. Cristea face acum o operă de legate de dicţionarele pe care le-am re„nici măcar soldații de plumb nu mai scriu
pionierat, fiindcă oricine este cât de cât alizat, destul de multe privesc lucrările
bibliografii cu frăția corbilor”. Titlurile exprimă
familiarizat cu literatura pe care o publicate, în special acelea despre
precis această sciziune: ritmul fulgerător al
numim „documentară“, ştie că mai rar Eminescu, Noica şi Preda. Prin urmare,
seriei de imagini, fără a da atenție
un scriitor sau om de cultură şi-a publi- este întemeiat sentimentul că în tot
congruenței lor, este bine sugerat de
cat singur corespondenţa primită, de acest răstimp n-am fost singur – de
metafora atacului și retragerii aproape inregulă (o regulă nescrisă, desigur, dar unde şi titlul cărţii. Am fost în relaţii cu
stantanee. Avalanșa metaforelor are ceva de
încetăţenită de multă vreme) aceasta atâţia oameni – mulţi dintre ei,
zbor în picaj asupra unei prăzi și de înălțare
fiind evaluată şi tipărită de istorici şi cri- personalităţi de excepţie ale culturii
rapidă. Este o poezie a permanentei deraieri
tici literari după moartea expeditorului româneşti, am beneficiat astfel de spride la sensul comun: „postfața anilor de lut”,
ori (şi) a destinatarului, adică atunci jinul sau de colaborarea lor, m-au ajutat
„potcoave cu pumnii strânși”, „dau din mâini
când opera acestora a fost încheiată, iar în realizarea şi promovarea activităţilor
ca o tarantulă”, „tălpi de fotosinteză” etc. Iar
corespondenţa are darul de a aduce şi lucrărilor proprii. (...) Toate aceste
confesiunile păpușii voodoo (eu pe acesta
completări, augmentări, informaţii mai scrisori iluminează, în felul lor, istoria
l-aș fi ales ca titlu prim) trimit foarte sugestiv
mult sau mai puţin cunoscute la opera personală trăită, dincolo de care sunt
la tema dedublării, la magia suferinței încelor vizaţi. Ceea ce face acum dl. Stan consemnate numeroase menţiuni de isdurate prin procura poeziei. Este greu să
V. Cristea nu este o simplă răsturnare torie culturală şi mai ales, de istorie
identifici aici un referențial, metaforele nu-și
de cutumă sau un gest de teribilism ori literară, utile pentru oricine se va apleca
propun să fie coerente, ci tocmai să sufrondă, ci un act cultural care merită în- cu atenţie asupra lor. Aş putea conchide
gereze impasul sensului. Și intervine, ca de
treaga noastră atenţie, fiind, pe de altă că aici este şi o parte din lumea prin
fiecare dată în acest tip de poezie, un au- ludică: „stai liniștit/dezordinea metaforelor/ parte un preţios mijloc de informare pen- care am trecut...“. Autor cu respect pentomatism, senzația unui mecanism există în toate cărămizile/și în fiecare celulă tru cercetătorul dornic să cunoască atât tru informaţia şi precizia literară, dl. Stan
funcționând „de la sine” al imaginarului po- stem//o tușă extraterestră acordă/înțelesurile personalitatea autorului cât şi (mai ales!) V. Cristea pune cititorul în temă cu
etic, reproducând – abia el – mecanismul in- pământești”. Vara dintre vaduri este un miile de fire ce pot conduce la investi- împrejurările în care s-a petrecut schimeluctabil al Vieții cu majusculă: „sub poem mai clasic, unul dintre puținele articulat garea unui spaţiu cultural aparte, Tele- bul de scrisori, dar şi cu ceea ce am
acoperișul pădurii/ feriga oftează / cimitirul într-o sintaxă poetică unitar, evitând gratui- ormanul, care a dat
putea
numi
„fişa
nu mai are gropar/ ne crește iarba călcată în tatea asociației libere. Insinuarea biograficu- culturii naţionale câteva
personală“ a fiecărui expicioare/în fața crucii/realitatea este doar o lui (cu o ciudată retractilitate evitat în nume de vârf: Gala
peditor, fapt care
garnitură”. Efortul de a face accesibile în con- majoritatea textelor, ascuns sub perdelele Galaction, Marin Preda,
întăreşte şi credibilitatea
cret abstracțiile duce la acest zig-zag imagi- figurilor retorice) este aici mai evidentă: Zaharia Stancu, Conconţinutului propriu-zis
nativ, mizând pe efectul surprinderii „arhaicul se pierde în borangic/ sugestiv bio- stantin Noica. În treacăt
al scrisorilor, punând în
cititorului. O altă categorie de texte este mai ritm/al fetei hoinare / cu vârsta rotundă/ fie spus, la rându-i însuşi
relief chipul, efigia
lirică, mai nostalgică, construită pe o minimă șezând / în fața războiului de țesut// ițe și dl. Stan V. Cristea ne-a
corespondentului.
coerență, ele trimit la amintiri perso-nale și la frunze de stejar/mușețel în odaia mare/ dat cărţi de referinţă
Se înţelege de
lumea satului: „fiecare pas mă întreabă/ în- văruită spuma laptelui//e un post infinit în du- (Marin Preda, Constantin
aci şi platforma largă,
cotro/și mă descalță de povești / amiezile lapul de nuc/balamale ruginite/mă văd din- Noica), peste care nu se
diversă, a numelor pe
curg albastru /printre nori” sau „copil fiind îmi colo de poartă/livada cu cireși/ odihnește în poate trece cu vederea
care, ca într-un vast amamintesc/ așteptarea apăsătoare/a turtei de ochii lăcrimați ai bunicii/hai nepoată/să facem nici azi şi nici în viitor, iar
fiteatru, dl. Stan V.
Paști/și a oului care lua forma raiului/acum cruce mămăligii/ și să hrănim făpturile vii//se unele dintre epistolele
Cristea le-a adunat
totul se micșorează/totul se dilată/îmi chem scurge vara/gârla încă trece printre vaduri”. care au văzut acum lupe parcursul docudepărtarea/dar nimeni nu mai calcă în urma Sau, din poezia Arhaic: „se face cald/copilul mina tiparului dezvăluie
mentărilor pentru cărţile
mea/fânul necosit își așteaptă stăpânul/ din mine/închide ochii/ și strânge nesigur/la cititorului
interesante
pe care le-a scris în inafară se întâmplă vara/înăuntru ne e piept/oglinda/în care bunicul își rădea amănunte din culisele
teresul teleormănenilor,
teamă/și miroase a busuioc”. Pe „butucul mustața” frumos. Un fel de joc copilăresc, de documentării şi elaborării
interes care, prin extraamintirilor” gâtul elocinței este tăiat fără incantație găsim în Ițe cardinale, experiment volumelor cu pricina. Inpolare, devine şi al
cruțare. Fără tragic, este o poezie a unic în volum tocmai ilustrând varietatea de teresant şi surprinzător acest domn nostru, al tuturor.
funcționării în condiția de femeie. „așa e scris tipare poetice. Ca să închei în aceeași notă Stan V. Cristea! A debutat cu un volum
O carte binevenită, necesară
femeii/ să plângă pe străzile confuze/ ale ludică citez un vers: „De mult Dumnezeu mi- de versuri în 1987, după care a mai pu- pentru azi şi pentru mâine, un mic specorașului cu scări și oglinzi/.../să îți gândești a scris prefața” și apelez la cunoscutul blicat alte şase plachete de poezie (din tacol cultural care (încă!) mai poate
teama/dincolo de gestul improbabil/ fără să adagiu arghezian: „Domnul a scris-o, robul o 1987 până în 2010), pentru ca mai apoi dovedi că solidaritatea de breaslă,
fugi/mie îmi rămâne semnul din dreptul inimii/ citește”. În cazul de față, robul a scris treptat-treptat să gliseze către studierea relaţiile inter-scriitoriceşti (precum erau
în timp ce voi citiți / confesiunea unei femei cronica.
evenimentelor, autorilor, faptelor Teleor- cele de odinioară), sunt departe de a se
care aleargă/cu tălpile și mâinile goale”. „e
_______________
manului, mai exact spus a celor ce au stinge. Trebuie să-i fim recunoscători
1
altcineva în moartea copilăriei / adultul / careRamona Müller Atacă și fugi (Confesiunile vieţuit aci şi au lăsat ceva urme în cul- autorului pentru această frumoasă lecţie
și construiește umbra/ dincolo de zid”. Au- păpușii voodoo), Editura Neuma, 2020;
tura ţării. Dicţionare, monografii, o venită când trebuia.
revistă de atitudine
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Nicolae Cârlan

UN ROMAN DESPRE VIAȚA „CA ÎN IAD”: MAMA FETIȚEI DIN FLORI de Mircea AANEI

Ca să-l întâlnești, să-l reperezi. să-l
cunoști pe profesorul Mircea Aanei, este suficient să te găsești în incinta Mănăstirii
Putna în vreuna din zilele când, în preajma
statuiei lui Mihai Eminescu, se desfășoară
vreo manifestare culturală mai însemnată (și
sunt destule!). Atunci, profesorul, însoțit de
un grup de elevi de vârstă gimnazială,
înveșmântați în frumoasele și sobrele straie
populare locale, se prezintă în fața statuiei
marelui nostru Poet cu un emoționant program cultural – de regulă, recitaluri poetice
și muzicale adecvate momentului vizat de
organizatori - după a cărui derulare toți se
retrag, discret și cuviincioș, în ropotele de
aplauze ale pu-blicului evident încântat de
surpriză. Mie cel puțin așa mi s-a întâmplat,
de mai multe ori, începând cam de prin
1980, și nu mi-am putut pune niciodată problema că Școala din Putna răspundea, în
astfel de circumstanțe, vreunei „comenzi sociale”, căci PCR-ul nu trimitea, doamne
ferește, lumea la mănăstire! De aceea,
inițiativa locală, pe care profesorul și-o
asuma/ă, se lipea și mai atașant de mintea
și sufletul publicului. Bineînțeles, pentru că
profesorul fiind și scriitor – poet, prozator –
ne-am cunoscut mai pe îndelete și în cadrul
Societății Scriitorilor Bucovineni. Știu astfel
că în lista sa bibliografică figurează vreo
câteva volume de poezii (primul dintre acestea, datând din 1994, poartă pe copertă un
titlu cel puțin admirabil: Liturghia pădurii,
cu evidente și semnificative conotații (nu
numai pur) estetice. Alte volume: Amurgul
iluziei (1998), Tărâmul iluziei (2003) sunt
urmate de proze, subintitulate (nu știu cât de
bine lipite de proprietatea „tehnică” a ter-

menului) romane, precum: Potecile
primăverii (2007, ed. a II-a, revizuită și
îmbunătățită, 2015), Floare de noiembrie
(2011), Unde-i tinerețea mea?... (2014),
Paharul singurătății (2017) Cea mai
recentă apariție editorială din lista
bibliografică a scriitorului nostru se
subsumează tot domeniului prozei. Este un
roman mizând pe virtuțile estetice ale jurnalului intim, memorialistic, stăpânite și
manevrate cu abilități „tehnice” remarcabile,
intitulat Mama fetiței din flori, scos la iveală
sub auspiciile prestigioase ale Editurii Timpul de la Iași. blindat cu o prefață semnată
de Mihaela Grădinaru. (Titlul ne trimite cu
gândul la o dramă istorică a lui Ion Luca:
DUMITRA, fata din flori, pe care am avut
bucuria de a o descoperi și a da la iveală
prin ediția Ion Luca, Teatru esențial, 2017,
1390 p. (v. p. 845-903). Nu vreau să insinuez vreo posibilă influență adjudecată de
romancier, dar o coincidență parțială de
titulatură, ivită „absolut din întâmplare” (cum
ar zice G. Topârceanu) există, iar eu nu mă
pot abține de la această observație. ca autor
al ediției cu pricina, din motive pur și simplu
publicitare). Romanul lui Mircea Aanei atacă
o temă veche de când lumea, din moment
ce a găsim atestată (conceptualizată) și în
Poetica lui Aristotel, acum vreo 2400 de ani,
printr-un soi de hybris, motivat mai mult biologic și psihologic, constând în ceea ce în
limitele eticii (creștine) credincioșii noștri
numesc „o cădere în păcat”, atunci când
actul fiziologic al dragostei se produce prin
ignorarea unor cutume, reguli (sociale)
generic acceptate, ceea ce poate atrage
după sine suferința (sancțiunea) ulterioară,
ca act „compensatoriu” negativ. Este ideea
cărții de față, ilustată de autor prin paginile
sale de jurnal, imaginat, cu doza de verosimilitate necesară, în două părți, ingenios
asamblate într-0 construcție epică derulată
într-un stil foarte cursiv și nu o dată captivant, chiar dacă sentimentul dominant indus
și receptorului este acela de tristețe
dureroasă și (când este nevoie) de rervoltă.
Important de semnalat este faptul că autorul
dozează coprespunzător sentimentalismul
necesar, infuzat întâmplărilor, „înregistrate”
și „transcrise” după modelul din sufletul celor

Lucian Gruia

Liliana Popa – În căutarea Frumuseţii

În volumul de versuri Luna nu intră
niciodată pe fereastră (Editura TracusArte
2017), poeta îşi asumă condiţia peregrinului.
Este o cale iniţiatică, drumul conducând de
la întuneric la lumina întrezărită încă de la
începuturi. Poeta înnoptează mergând pe
cărările cunoscute/bătătorite şi ca să iasă la
liman, desoperă credinţa prin panteism: „Am
tot rătăcit pe cărările aşternute/ Până la marginea de început a luminii./ Tot căutând-o cu
suflet aprins, neîmpăcat/ Până am văzut că
în sufletul meu se făcuse noapte./ Îmi era
dor de lumină,/ De o rază desprinsă din lumina începutului.../ Un copac m-a luat în
braţe/ Şi am început să mă rog...”
(Rugăciune)
În peregrinările sale, poeta, istoric de
artă, caută efigiile arhitecturii, sculpturii şi
picturii începând cu epoca renaşterii: „M-am
îndrăgostit de treptele săpate în stâncă/ De
pietrele din caldarâm./ le-am străbătut până
au devenit transparente.// Ziua caut grădinile
secrete,/ Seara plutesc în gândul meu/ Spre
alt oraş din alt vis,/ Cu amfitetaru şi porticuri,/
Cu pieţe publice şi statui./ Ca seara să
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adorm pe treptele de marmură/ Ale aceleiaşi
catedrale.” (Oraşul meu) Atâta căutare
curată a bătătorit treptele catedralei până la
transparenţă, adică sacrificiul pe altarul artei
a refăcut pământul adamic, străveziu, dinaintea uciderii lui Abel de către Cain. După
cum ne spune mitul, Dumnezeu a întunecat
pământul să nu se mai vadă mormântul
celui ucis (să se şteargă urmele acestei
prime crime din istoria omenirii). Pasiunea
asupra antichităţii se răsfrânge şi asupra
poeziei autoarei, o poezie solară, apollinică,
prin creaţie omul apropiindu-se de condiţia
zeilor: „Tu ţie chiar îţi pari un zeu/ De nimfe,
muze înconjurat/ Trecând cu lira prin parnas/
Să nu rămâi pietrificat.../ Apollo îl aştepta
ieşind din ape/ În arzătoarea lui candoare,/
Cu Helios se întrecea/ Şi pentru fiecare stih
murea,/ Ca dimineaţa să răsară iar/
Reverenţios, cutumiar./ Dar cum te ştiu persuasiv,/ Declarativ, nu descriptiv,/ Ludic,
uneori expresiv,/ O să te joci chiar şi cu ei,/
Alunecând printre idei./ Dar tu să ştii,/ Indiferent de anotimp,/ Zeilor le e permis
totul.../ Doar în Olimp!” (Trecând cu lira prin
Parnas) Locurile natale oferă şi ele
regăsirea de sine prin cărţile create: „La
mine, la Râşnov, mai jos, sub cetate/ Şi timpul se opreşte pe filă de o carte.// La mine
la Râşnov, mai jos, sub cetate/ Şi luna
coboară în raze pe o carte,/ Crengi poleieşte
cu aur şi argint/ petale de floare în cânt şi
alint.// La mine, la Râşnov, mai jos, sub
cetate/ Şi gândurile cad în cruce pe o carte.//
La mine, la Râşnov, mai jos, sub cetate/ Poetul adună tăceri într-o carte./ Sub cerul
înalt, cu albe fuioare,/ Pe dealuri, cu roua în
picioare.” (La mine, la Râşnov)

două protagoniste: Oltița, în principal, și fiica
sa Lina - „fetița din flori” - care, de fapt (aflăm
la momentul pe care autorul îl consideră
oportun în desfășurarea celor două acțiuni
complementare) descoperă și redactează,
ca să zicem astfel, jurnalul mamei sale, care
este după opinia noastră partea cea mai
substanțială și mai reușită, rezistentă, nu
numai din punct de vedere estetic, a întregii
întreprinderi romanești pe care scriitorul neo pune, generos, la îndemână Firește, nu
era nevoie ca autorul să-și fi avertizat (și
intuiția sa artistică îl ghidează corect în acest
sens) partenerul de străbatere a șantierului
său de elaborare romanescă, recte: cititorul,
pentru că strategiile sale creative, pe care
noi am comis „indiscreția” de a le dezvălui
din mobiluri pendinte de resortul criticii literare, i se relevă în final, după ce parcurge
două universuri de conviețuire „ca în iad”,
mai cu seamă în cazul infernului familial propriu mamei, Oltiței (nevoită să achite o atât
de nemiloasă poliță ca echivalent al câtorva
momente de inmcomplet cenzurată plăcere
pe care mai degrabă fusese sedusă, instinctual, să le urmeze înainte de vremea
socotită ca normală spre a trece peste
pragul majoratului, limită atinsă ceva mai
târziu, după momentul ales de Lina, forțând
liniile convențiilor, spre a evada... din
„florăria” maternă. Toposurile de care au
nevoie faptele spre derulare, și personajele
pentru mișcare și „ieșire la rampă”, sunt, prin
forța împrejurărilor, impuse de însăși logica
personajelor și a actelor narative, preponderent rurale și ca atare mai puțin „evoluate”, împrăștiate într-un areal având în
centru comitatea boroiană (bine găsită, după
pârerea mea, subiectivă), cu Fălticeniul,
Suceava, Gura Humorului ca repere urbanistice configurate mai degrabă, în scriitură,
prin insinuare în economia viziunii auctoriale. Toate personajele (în principal, Oltița
Asandei, cu fiica sa Lina, și partenerii lor de
(diabolică) conviețuire impusă forțat: Florentin (Tinu) Lăstun și, respectiv, tânărul
ofițer de miliție Gavril Tăutu, cu tot cu rubedenii, prieteni, consăteni, cunoscuți etc., unii
abia dacă pomeniți, provin din această zonă
constituită ca o constelație în jurul unei „stele
cardinale”, comuna Boroaia, cu tot cu C. A.

P.-ul de rigpoare și cu lanțul de cârciume
„îndătinate”, cu postul de miliție, cu...
Surprinzător, deși, după părerea noastră, sar fi pretat de minune la o astfel de
conjuctură, lipsește din relatările „jurnaliere”
ale celor două protagoniste orice urmă de
referință la instituția sine qua non din viața
oricărei comunități rurale tradițional constituite – biserica cu slujkitorii ei, meritându-și
prezența, indiferent de ipostaza care i-ar fi
părut mai opoprtună autorului. Era un mediu
profitabil de străbătut, ca și altele, de altfel
(din domeniul vrăjitoriei, să zicem), în
tendința de ramificare așteptată a intrigii
romanești.
Dar și așa, în această formulă de
desfășurare mai simplificată și mai facilă de
receptat, romanul lui Mircea Aanei se parcurge cu plăcere (estetică) și cu real câștig
spiritual, datorită în primul rând unui stil
agreabil și frumos curgător (ca Ozana lui Ion
Creangă), marcat de o naturalețe, decență
și un bun simț deloc căutate cu un dinadins
nu o dată, la atâtea alte cazuri, superflu și
supărător, mai ales când nu este cerut de
natura lucrului (estetic) în sine. Să
menționăm, în ordinea pozitivă a
observațiilor noastre critice, inspirata soluție
a autorului de nu contrazice nici logica toposului preferat (mediul rural) și nici pe acceea
a personajului său principal - Oltița – care,
oricâte motive (invocate și sugerate adeseori) ar fi avut de a se decotorosi de condițiile
infernale ale existenței dobândite printr-un
mariaj nepotrivit, își duce crucea cu stoicism,
până la capăt, fără a-și repudia destinul:
„Nu-mi blesterm soarta și nu hulesc –
notează Oltița (într-o maniera care ne
amintește de Iov, omul lui Dumnezeu), spre
finalul însemnărilor sale – ci Îi mulțumesc
pentru toate bunului Dumnezeu. Nu acuz și
nu urăsc pe nimeni; așa mi-a fost dat mie să
triesc”.
Ceea ce decurge parcă direct din reflexia biblică ioviană, nimerită a fi imprimată,
ca motto, pe frontonul îmtregii cărți: ”Domnul
a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului
binecuvântat.”
Este și această resemnare o soluție
de viață, marcată de înțelepciune dobândită,
în definitiv.

Oraşul de adopţie emană un farmec
deosebit. Copacii conferă poetei o stare de
vis panteist: „Toată noaptea am visat/ că le
recitam poezii copacilor/ De pe şoseaua
Kiseleff./ Teii din Piaţa Victoriei/ m-au întâmpinat cu reverenţă,/ Cu frunzele lor
nerostite,/ Cu scorburile doldora de
răspunsuri./ Castanii îşi scutură tâmplele,/
Cu sufletele ascunse în tăcerea castanelor./
Arborii de pe Kiseleff sunt poeţi./ Din când
în când opresc timpul./
Cu crengile, cu parfumul lor,/ Cu parfumul
lor care păzeşte/
Noaptea, luna şi
lumea.” (Arborii de pe
Kiseleff)
F a n t e z i a
dictatorială, proprie
poeziilor de dragoste,
este cu adevărat
modernă
(Hugo
Friedrich): „Hai să ne
întâlnim printre nori/ Nu
e nevoie de bagaj,/ Ne
vom înveli cu nori./ Nu
trebuie să te mai uiţi în
jos/ N-ai grijă, n-o să te
împiedici./ Uite de când
vorbim, norul meu şi-a
schimbat forma/ Iar
norul tău se odihneşte pe fruntea unui
munte./ Aici doar gândurile noastre îşi
vorbesc./ Şi nu se mai întorc pe pământ./ Întotdeauna mi-am dorit să număr stelele/
Încep de acum...” (Întâlnire)
O poezie antologică de iubire
aminteşte de mitul lui Pygmalion, artistul
plastic îndrăgostit de propria-i sculptură:
„Modelează-mă cu privirea,/ cu mâinile
fierbinţi, cu degetele tale prelungi,/ cu inima

ta dantescă./ Rotunjeşte-mi marmura umerilor,/ Cu ochi de întuneric mă îmbracă în
lumină,/ Când seara cade,/ în arcade.” (Fimi sculptor)
Extazul provocat de muzică înalţă sufletul spre transcendent: „Mă poartă paşii,
seara, spre panteonul/ Ridicat pe acropola
din apropiere./ Şi rămân singură cu mine în
faţa lumii/ Şi a cerului devenit altar./ Loja
mea se ridică, devine celestă.// Zeii ne-au
dat cuvântul/ Să ne putem
ascunde gândurile./ Şi
muzica curge peste toţi...//
Trupul meu, catedrală
trufaşă cândva,/ Ochii au
devenit
vitralii
ce
proiectează/ Lucidităţi şi
reverii primare.// (...)// Şi
muzica curge peste toţi.../
Până când mâinile/ Mi se
împreunează a rugăciune/
Zgura informă, pudră a angoaselor/ A căzut la picioare...// Au ars. Un fum
imperceptibil/ se ridică spre
înalt.../ Luminatorul se deschide singur,/ Zidurile
Atheneului prind să se
înalţe brusc./ Şi mi se pare
că totul se sfârşeşte şi începe acum.” (Exerciţiu de
mistificare)
În fond, ce caută mai concret poeta
prin peregrinările sale? Ea caută
Frumuseţea. O simbolizează Luna.
Fiind un ideal, Luna nu coboară, nu
intră pe fereastră sau pe uşă ci noi trebuie
să ne înălţăm spre ea. Luna însă îşi trimite
razele pe o carte frumoasă străluminând-o.
Volumele de versuri ale Lilianei Popa
sunt străluminate de Lună.
revistă de cultură
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fel sau altfel de „grădină”, Victor, cu
pretenția lui de a domina destinele unei
omeniri egoiste, are în vedere să disemineze computere superinteligente și
emancipate complet de sub tutela omului.
Până atunci, protagoniștii Codruței
Perșa își dau seama că androizii au caSeraiul Codruței Perșa. Eroii romanului pacitatea de a le determina „reacțiile”, intrec prin experiențe inedit-șocante, popo- trând, volens-nolens, într-un joc de-a
sesc, fără voie, la Ferma Hârtibaciului, pisica Ana și șoriceii Mircea și Natalia. Un
unde dau peste un soi de savant america- accelerometru, pornit în buncărul victorian,
nizat, Victor, devenit materialist și cu o le va înlesni să treacă prin experiența
Omul nu descoperă, ci i se descoperă. țintă absurdissimă (…dacă vom avea următorilor patruzeci de ani doar în patru
Metafizic, omul poate căuta, religios… destul timp la dispoziție, vom fi aidoma ore. Imaginația debordantă a scriitoarei îi
primește. Tatălui), soția acestuia Eliza, la sugestia va purta într-o lume ce ne amintește de
(Petre Țuțea) căreia „tatăl”, creează, după Geneză, nu călătoria lui Făt-Frumos din basmul popucum plănuise, ci doi androizi, Mircea lar Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de
E greu, dacă nu cumva imposibil, să unul,
și
Ana,
primul declarând ritos, de parcă ar moarte, doar că în roman cei doi
păstrezi misterul feminin. Citatul reprezintă fi coborât
din paginile Bibliei: Eu „îmbătrânesc”, trecând pe lângă orașe cu
un răspuns la interogația autoarei din sunt alfa șiatunci
omega,
și sfârșitul. străzi având o geometrie variabilă și clădiri
primul volum Întâia noapte de dragoste, o Celui ce îi este sete,începutul
îi
voi
da
să
fără plutitoare, cu mișcare asigurată de energia
primă și mirifică adăstare într-un original plată din izvorul apei vieții (din bea
solară, cu omenire microcipată gravitând
păcate,
Caravanserai. Parcurgând al doilea volum
în jurul unui Palat Cuantic și cu o lume
lipsește
sacrificiul!)
și,
ceva
mai
la
vale
Dar
– Android (Caravanserai: al doilea popas)
goală, fără sens, constată, totuși, cei
eu
vreau
să
fiu
începutul.
Pentru
că
eu
voi
–, am avut impresia că intervalul lecturii msupuși ineditului experiment. O ultimă jonmarca
începutul
unei
noi
lumi,
de
fapt
o
a îmbătrânit, gândindu-mă, în final, la posiglerie a puterii androidului îi determină pe
„civitas
terrena”
răspândită
în
toată
bilitatea ca, redactând romanul în cauză
călători să regreseze în patrupede, obligalaxia.
Cu
alte
cuvinte,
cartea
Codruței
(„Rovimed Publishers, Bacău, 2021), scriPerșa
e
construită
pe
ideea
unei
exaltări
itoarea băcăuană să fi făcut cale întoarsă
în timp,… întinerind, în vreme ce aceleași luciferice, … nu vreau să mor până când
personaje principale din primul volum, Na- nu aflu, mărturisește orgolios, dincolo de
talia și Rudi, forțați acum să treacă printr- orice inocență, Victor, obișnuit de multă
o buclă temporală, rămân cum au fost la vreme cu o victorie asigurată. El vrea să
ajungă la o concluzie clară, balansând
început.
Ca să-și etaleze întregul evantai al bo- între două idei: sufletul nostru își are origatei și acaparatoarei sale imaginații, ginea în Divinitate, ori e o emanație a biCodruța Perșa își trimite protagoniștii să ologiei sortit dispariției odată cu moartea
călătorească la Apoș, o localitate transil- individului? Deocamdată, cei doi „copii” ai
văneană istorică de pe Podișul Hârtibaci- lui au fost înzestrați cu un creier gol și
ului (dominat de un… baci purtând mantia rece ca un iceberg, având însă o imensă
unor multiple științe!). De n-ar fi fost capacitate de a înmagazina cunoștințe și
această precizare geografică, aș fi putut a proba prezența unor sentimente, situație
crede că o parte a evenimentelor au avut din care ar decurge o altă idee faustică: …
o stranie desfășurare în subteranele Dumnezeu nu există și noi nu suntem
julesverniene ale Castelului din Carpați. părticică din divinitate. Aici, știința lui Victor
Aici însă e vorba de un complex super- are și partea ei de înșelăciune, căci savanevoluat având aspectul Ariei americănești tul își dă seama, până la urmă, că
51. Nimic nu ne împiedică să avem și noi manifestările androizilor săi rezultă dintr-o
una, fascinant teritoriu unde se produc in- cerebralitate excesivă, într-un raport de gând-o pe Natalia să-și balanseze gândicredibile experiențe. E de observat că complementaritate. Ca atare, Mircea și-a rea în direcția biologului evoluționist
prozatoarea posedă cunoștințe științifice pus în cap să fie dictator, forma de gu- german Ernst Haeckel: Filogenia repetă
de invidiat, jonglând cu acestea într-o vernare gândită având un specific sinistru, ontogenia. Păstră în lanțurile ADN aniimpresionantă manieră, dublate de o ca- acela de a-i păzi pe oameni de ei înșiși, în malele din care am provenit. Niște gene
pacitate firească atunci când vine vorba să vreme ce Ana, cu al ei creier ce are la considerate balast, gene recesive.
Este de ajuns să le activezi și nu
introducă lectorul în domeniul filozofiei bază procese cuantice, pare să descindă
mai
ai
un
om, ci vreun mamifer primitiv. Iar,
din
lumea
lui
Orwel:
Cu
civilizație
fără
vise
existenței. Însușirile evocate fac din roman
ca
să
ai
om,
după concepția lui Haeckel,
și
credință
ar
fi
ca
o
cușcă
pentru
animale,
o scriere provocatoare și extrem de
lumea ar fi o grădină zoologică. Într-o ast- embrionul parcurge, până la naștere, toate
agreabilă, o prea plăcută ședere în…
(Nicolae Mihai)

Evocarea să-ți fie ușoară
cu spusele adevărului.
Ascultă-i sensul maiestuos,
vocația și măiestria ta
admonestează predicțiile mele.
Zbuciumul inoculat voinței
de a fi cât mai puternici și înțelepți
ne fortifică îmbrățișarea,
trecem toate vicisitudinile.
Gemenii regândesc poemele
unor iubiri și sentimente
îngemănate.

MANEVRÂND IMPOSIBILUL
(Ioan Prăjișteanu)
Undeva pe maidanul fanteziilor
aleargă nesiguranța, neprevăzutul.
Admonestate gândurile mele
o iau razna
într-o aventură inițiată cu disperare
de migrenele minții.
Se pune accent salvator
pe supoziții conectate-n absurd.
Noaptea precum o eșarfă acoperă
diafanul și promisiunile autoimune.
Totuși mulți se-ncumetă
să lase așa cum este necunoașterea
revistă de cultură

pe care tu, Doamne, ai așezat-o
să dirijeze între pericole.
Manevrând imposibilul
soarta joacă șotronul
pe zodii stelare
cu noi pentru nimeni.
Încifrate cuvintele
ascund ori dezleagă enigme.
O PREMONIȚIE
(Dumitru Brăneanu)
Poznaș pe ascuns în suflet
oscilează un crez
între a fi și a nu fi înțelept.
Știu, ideile nu se pot întemnița
iluzoriu sau iluzionist, apoi slobozi
să creeze emoții.
Hăul prelungește mugetul altui hău
de aceea premoniția confirmă
bucuriile ce pot fi
retrăite chiar cu ochii închiși.
Amalgamul unor contrarii
dar mai ales secvențele magneților
oferă un mediu adecvat îndrăgostiților
de himere, unde simultan
se pot antrena și alte miracole.
Bătăliile se câștigă pe interior
cu săgeți trase din afară.
Niciodată nu e târziu.
să redescoperim existența și adevărul.

Vasilica Grigoraș

DUET

Alexandru Dumitru

Rebuseme unor confrați scriitori

Ioan Țicalo

Codruța Perșa
face al doilea popas

DOR DE LUCEAFĂR
Într-o noapte feerică de cireșar
din rebele vremuri,
Astrul veșnic tânăr
S-a înălțat mult prea devreme
într-o lume cu stele
și-odihnește în pace
de-a dreapta Cuvântului.
Steaua zorilor,
Luceafăr viu
și-a sădit nemurirea
întru Înviere
în constelația seminției.

fazele prin care a trecut întreaga animalitate. O enormă absurditate! Pe de altă
parte, timpul este o creație simultană cu
lumea, ca și spațiul. Orice intervenție
dereglatoare a instanței temporale, într-un
sens sau altul, nu poate fi percepută decât
de spirit, doar ca o visare, unde orice e
posibil, ca în acest roman, iar visul omenirii
a fost și rămâne o dilatare a prezentului
până la… ne-margini, în contradicție cu
aserțiunea Sfântului Augustin care atrage
atenția că „timpul este o palidă imitație a
eternității, iar omul este un «animal terestru» demn de cer, dacă se «pliază» Creatorului.” (De civitate Dei, XXII, 1) Or,
această „pliere” este apanajul sufletului,
firesc, al vremuirii, căci omul, scria Constantin Noica (Sentimentul românesc al
ființei) „vrea timpul rostitor, amintitor, dacă
nu, măcar timpul rotitor, oricare timp, dar
nu poate îndura ne-timpul.”
Ne întoarcem în lumea fabuloasă a
Codruței Perșa. Ana poate șterge din
memoria umanității anii evenimentelor nefaste și să transfere conștiința în Matrix,
altfel spus, după expresia celuilalt android,
Ana face ce vrea! Pisica-androidă are
posibilități de manevră fără precedent, ea
crede că poate să controleze Matricea și,
totuși, Ana nu are ca Dumnezeu, o minte
infinită, pentru că Bucla lui Dumnezeu se
întinde pe sute de mi-liarde de ani, pe
când a Anei doar pe o sută de ani, atrage
atenția fratele-android. Și mai e ceva ce
ține de optimism și o credință
nestrămutată a omului „pliat pe Creator”:
Roboții nu pot decât să manipuleze ceva
preexistent. Nu pot crea, ca Dumnezeu,
ex nihilo, lumea.
„Ficționara” Codruța Perșa își plimbă
cititorul printr-un fascinant Serai, un basm
de o modernitate extremă, populat cu
computere și androizi, paradoxal, de o
copleșitoare putere și, în același timp,
neputincioasă, întrucât Victor recunoaște,
fără ocolișuri, un fundamental eșec – el nu
a reușit să găsească o soluție la problema
sufletului. În cazul acesta, rămân valabile
cuvintele filozofului Nikolai Berdiaev (Sensul creației): „Știința nu este creație, ci
supunere, stihia ei nu este libertatea, ci
necesitatea. (…) Știința nu a fost
niciodată, și nu poate fi, eliberare a spiritului uman.”
E ceea ce a demonstrează, până la
urmă, în manieră artistică, scriitoarea
Codruța Perșa în romanul Android.
Stihurile revărsate
în palma fântânii adânci
din pădurea verde și înaltă
a inimii românului
ne-ating tainic
cu razele lui Apollo.
Tei nemuritor
înrădăcinat în glia strămoșească
ninge falnic
cu petale din nectarul
fiorului liric înflorit
și furișat cu noimă
în sânul sfânt al poetului,
din care răsar fără-ncetare
candele aprinse.
Lumină maiestuoasă,
străluce pecete
a limbii române,
îngerii zboară,
sună deslușit în surle
însuflețind tainic
peste secole
ecoul sfielnic, serafic
al Blândului Emin.

În străvechiul Parnas,
melodios și fluent,
rourat de lacrimile
din iubire a neamului
luminează cerul poeziei.
pagina 15

PLUMB 183

Sine ira et studio, despre lumea trăitoare în comunism – Gheorghe Andrei Neagu: „Explozia”

Mioara Bahna

căror sinergie vizează elucidarea
complicațiilor apărute – a tuturor organelor, organismelor, instituțiilor abilitate,
specifice, deci, clarificării cauzelor care au
dus la – oximoronic spunând – micul
dezastru nu doar local, fiindcă efectele lui,
într-un fel sau altul, se pot resimți la nivel
național. Prin urmare, în acțiune intră, în
primul rând, miliția, dar și unii dintre membrii conducerii politice, atât de la nivel
local, cât și județean („județeana de partid”
este, de pildă, amintită frecvent), dar și
central.
„Explozia” – Editura StudIS, Iași,
În tradiția literaturii polițiste însă,
2021 -, cartea lui Gheorghe Andrei toată încrengătura de fapte, situații
Neagu, este o nuvelă a cărei acțiune este declanșate de explozie, care se traduce
plasată în plină perioadă comunistă a nu doar prin oprirea temporară a activității
României și aduce în prim-plan o umani- combinatului, se tot complică, în contitate ale cărei date definitorii, dincolo de nuare, astfel că vârful aisbergului este
nuanțele specifice epocii, la nivelurile pe urmat de apariția, pe rând (unu, două,
care le trece în revistă, sunt caracteristice trei...), a o seamă de cadavre, care
pentru condiția omului dintotdeauna și de încurcă și mai mult datele problemei, mai
oriunde, pentru că personajele (situate pe ales că par aleatorii. Toate acestea sunt,
trepte ierarhice, profesionale, sociale, în cele din urmă, descifrate prin interpolitice etc. diferite) ajung să fie implicate mediul a doi milițieni, maiorul Olaru și un
ori se implică deliberat într-o poveste tânăr locotenent inteligent, ambițios, zelos,
complicată ale cărei ingrediente duc proza orgolios..., calități care se întâlnesc în mod
spre literatura polițistă, upgradată cu as- fericit cu ale șefului său, un ins cu
pecte legate de spionajul economic, dar și experiență, inteligent, la rându-i, tenace,
spre romanul de dragoste, pentru ca, în dedicat profesiei, cu simțul umorului – mai
final, prin declarația / depoziția demonicu- degrabă al hazului de necaz –, atâta cât
lui artizan al celor întâmplate, să li se trebuie, și, în plus, dornic să-i ajute pe
dezvăluie adevăratele cauze, ținând de tinerii merituoși din domeniul său,
adânci frământări omenești: frustrări, com- promițători, să ajungă să-și facă eficient
plexe, neîmpliniri, slăbiciuni, patimi mai datoria, într-o profesie unde duritatea și
mult sau mai puțin statornice, a căror delicatețea, intuiția psihologică de
paradigmă adună numele unor stări ce se excepție, forța, rezistența etc. trebuie să
abat și-i lovesc deopotrivă și pe cei ce, coopereze pentru a rezolva cazuri ce penmăcar în aparență, au tot ce poate oferi tru majoritatea cetățenilor, cu excepția
viața, dar și pe cei nedreptățiți, din capul celor implicați, rămân, de cele mai multe
locului, de soartă.
ori, neștiute.
Construită simetric, nuvela începe si
se încheie cu o seamă de referiri la
maistrul Iordache și la câinele lui. În incipit,
obiectul atenției naratorului sunt grijile pe
care și le face personajul, lucrător la un
combinat chimic (unde se derulează cea
mai mare parte a acțiunii), în legătură cu
animalul de pripas de care s-a atașat și de
care nu se desparte, inclusiv când merge
la serviciu, unde omul, un angajat de bază
al unității la care lucrează, caută să-l
ascundă de ochii șefilor, cu toate că ar fi
posibil să beneficieze de înțelegerea lor.
În final, într-o discuție a unor muncitori
care lucrează la repunerea în funcțiune a
unor rezervoare afectate de explozie,
evocându-l pe maistrul atât de priceput,
care, între timp, nu mai este printre ei, se
aduce vorba despre amintitul atașament
față de câine, sugerându-se, astfel, o
posibilă cauză a nenorocirii de la combinat: faptul că prietenul patruped al maistrului fusese legat, pentru ultima oară,
Paralel în aparență, cu evenimentele
undeva, pe capacul unui agregat, în ce culminează cu explozia – sau, mai
apropierea manometrelor, pe care, poate, degrabă, cu urmările exploziei –, naratorul
le-ar fi acționat prin mișcarea lui. Cum relatează o poveste de dragoste (ilicită),
ipoteza aceasta apare la ceva vreme după care-i are protagoniști pe Andrei Mariîncheierea acțiunii propriu-zise, într-un fel nescu (directorul institutului de cercetări,
de epilog, asupra celor petrecute rămâne afiliat combinatului chimic) și pe inginera
să planeze o necunoscută, a cărei des- Sanda Vasiliu, soția directorului economic
cifrare oricum nu s-ar mai putea face, iar al combinatului.
potențialul rezultat nu ar mai schimba
Tineri, cu frustrări pe care le trăiesc
cursul faptelor. Ca urmare, finalul rămâne sau ajung să le conștientizeze după ce se
deschis.
cunosc, dându-și seama ori doar având
Dincolo de aspectele pomenite, impresia că lucrurile stau așa cum le văd
acțiunea derulată cronologic, în ritm alert, ei, sub imperiul atracției ce ajung să o
re-creând culoarea locală și temporală a simtă unul față de altul, cei doi – tipic pensocialismului românesc, fără a face din tru oricine în aceeași situație –
aceasta o miză a cărții, începe cu o ex- traversează, paralel cu încordarea care
plozie – devenită ea însăși un sui-generis pune stăpânire pe toți angajații combinapersonaj-eponim – care, în mod fiesc, ia tului în urma exploziei, o perioadă extrem
prin surprindere întreaga comunitate de tensionată de explozia propriilor sentilocală ce trăiește prin și din munca la un mente.
combinat chimic de undeva din provincia
Consecința acestor trăiri este întâlromânească – probabil de prin anii '70-'80 nirea, pentru o noapte, la un „conac”
ai secolului trecut – , așa cum se poate de- părăsit, undeva în afara orașului, unde au
duce dintr-o seamă de amănunte posibilitatea de a-și împlini visul de a fi
presărate de-a lungul cărții.
împreună, episod ce se încheie însă
Urmare a exploziei este punerea în cumplit, fiindcă pe bătrânul paznic și îngrimișcare – iar naratorul auctorial omnis- jitor al locului, cel ce le facilitase cazarea
cient le notează atent toate acțiunile a acolo, îl descoperă în dimineața
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următoare, înainte de a pleca înapoi spre
oraș, asasinat.
Urmează, în cascadă, alte descoperiri sinistre, care exacerbează dramatismul atmosferei, ducându-l spre un
paroxism a cărui manifestare nu poate fi
estimată de nimeni dintre cei implicați: o
tânără laborantă de la combinat este
găsită și ea ucisă, în condiții stranii, o
mașină este descoperită aruncată într-o
prăpastie, în timp ce punctul culminant al
șirului de crime este chiar cadavrul
maistrului Iordache, omul de bază al
realizării șarjelor în cadrul combinatului.
Ca în amintita mai sus literatură
polițistă, infailibilitatea oricărui asasin este
periclitată de un amănunt, nesemnificativ
nici pentru el însuși și neluat, adesea, în
calcul nici de către anchetatori, până când
unul dintre ei, cu intuiție aparte, constată
că aspectul respectiv este pentru criminal
călcâiul lui Ahile. Aici, în cartea lui Gheorghe Andrei Neagu, rolul de factor care
duce la demolarea siguranței de sine
dovedite de ucigaș este un nod
marinăresc, fiindcă îl pune în gardă pe
tânărul locotenent, cu atât mai mult, cu cât
îl găsește la fiecare cadavru, iar maiorul
Olaru recunoaște că și lui i-a dat de furcă
un asemenea nod, cu mulți ani în urmă, în
circumstanțe la fel de grave, rămase
neelucidate încă.
Cele două direcții în care se
derulează acțiunea cărții (ancheta în
legătură cu explozia și dragostea celor doi)
sunt condimentate cu detalii ce le
subliniază culoarea și păstrează ritmul
alert al întâmplărilor, între care primirea de
către directorul economic a unui plic misterios, conținând mesaje scrise cu litere
decupate din ziare, și a altui plic, de către
maiorul Olaru, cuprinzând fotografii
compromițătoare surprinse în timpul nopții
de dragoste a celor doi, Andrei și Sanda,
pe care, în cele din urmă, după încheierea
„ostilităților”, înțeleptul ofițer de miliție,
după ce le arată tânărului director al institutului de cercetări, ca un adevărat cavaler, le arde, salvându-i, mai ales,
reputația femeii și, în același timp,
scăpându-i de o suferință în plus pe cei doi
îndrăgostiți.
Eficienți în acțiunea lor, ofițerii care
se ocupă de caz, maiorul matur și locotenentul cel tânăr, primul coordonând ancheta și ghidându-l pe tânăr, astfel încât
potențialul său de inteligență să fie valorificat pe deplin, reușesc, în cele din urmă,
ca în filmele americane, să pună cap la
cap orice informație pentru a da de urmele
făptașului și – surpriză! – antieroul căutat
este un personaj aproape romantic, a
cărui poveste de viață este relatată chiar
de el, în timpul interogatoriului ce urmează
după prindere și arestare. Este, deci,
vorba despre un bărbat (ajuns acum spre
senectute), afectat de nanism de la
venirea pe lume, petrecută într-o familie
înstărită, care, fiindcă un fiu pitic ar fi atras
rușinea asupra tuturor, îl trimite devreme
la școli înalte în Germania și, totodată, îi
asigură un trai cât se poate de
îndestulător, cu mari sume de bani. Trăind
însă o incurabilă frustrare cu multiple
cauze și fiind dotat cu o inteligență ascuțită
și cu o forță fizică nebănuită, în pofida
nanismului, așa cum, aproape cu detașare
mărturisește acum, când nu mai are nimic
de pierdut, este recrutat într-un fel de rețea
internațională de spionaj, criminalitate etc.,
care, proteică de la o epocă la alta, în
funcție de condițiile fiecăreia, îi servește
pe toți marii capi ai lumii, între care Hitler,
Horthy...
Personajul căutat și intrat în scenă
odată cu descoperirile făcute de tânărul locotenent sub discreta îndrumare a maiorului, se dovedește o figură cu totul aparte:
a trăit evenimente mari ale veacului său,
s-a înrolat sub diverse steaguri, dar singurul pe care l-a servit mereu cu credință a
fost el însuși, iar ura cea mai mare și-a în-

dreptat-o spre propria familie, drept care,
după mărturisirea lui, cum „eram o pată pe
blazon”, se bucură când despre ai lui află
că au fost uciși de regimul horthist: „am
auzit că fuseseră torturați și mai apoi
executați”, astfel, după el, „plăteau pentru
blazoanele lor, pentru renumele lor”.
Nemaiavând nimic de pierdut, piticul
dezleagă pentru anchetatori aproape toate
misterele ce gravitaseră în jurul faptelor ce
bulversaseră lumea legată într-un fel sau
în altul de combinat, determinate de explozia reactoarelor, dar face lumină – pentru cei ce știu despre ea – și în povestea
de dragoste desfășurată concomitent cu
evenimentele de la combinat. El este, așa
cum relatează, indirect oarecum, și
făuritorul legăturii sentimentale ce se
născuse între cei doi tineri căsătoriți și
nefericiți în / cu familiile lor, fiindcă, întors
în țară, după peregrinările pe unde l-a dus
crima organizată pe care a servit-o, piticul
își descoperise un nepot, Săndulache, pe
care-l ajută să-și termine studiile, devenind
inginer, și de care-și leagă speranțele unei
siguranțe a bătrâneții, numai că acesta se
dovedește altfel decât își dorise unchiul:
„s-a dovedit mai ticălos decât mine”. În
plus, dragostea „nebunească” a nepotului
față de Sanda Vasiliu îl determină să caute
soluții ca să i-o fure soțului, chit că „femeia
avea o moralitate aparte”, după cum
afirmă piticul, astfel că, prin „excesele
bahice” la care îl împinge pe Martin Vasiliu,
bărbatul acesteia, nu face decât s-o
arunce în brațele directorului Marinescu,
aflat, ca și ea, într-o etapă de criză în
căsnicie. O carte, deci, plină de dinamism,
care, pe lângă firul narativ împletit din
acțiunea declanșată de explozia de la
combinat și din povestea de dragoste ce
bate pasul pe loc, după primele elanuri
sentimentale, fiindcă femeia are și doi
copii de școală, a căror viață nu vrea s-o
întineze, aduce o imagine consistentă a
epocii comunismului românesc, fără
intenția – regăsită în majoritatea scrierilor
de după 1989 ce-și situează acțiunea în
epoca amintită – de a incrimina și nici de
a elogia un regim politic totalitar, sub care,
totuși, au trăit oameni care și-au dus, cu
mijloacele pe care le-au avut la dispoziție,
singura viață, față de care și-au făcut datoria de a o trăi, așa cum a înțeles sau cum
a putut fiecare...

Constanța
Popescu

Viața un fum
Ploile îngenunchiau pe la porți,
cuvintele topite mai pluteau un timp,
între îmbrățișări restante,
doruri durute rupeau liniștea
propusă de soartă,
noi, niște postere în vitrina timpului
îngălbenim un spectacol uitat,
o iubire, o viață sau nimicul dintre noi.
Mâinile nu mai știu să mângâie,
vorbele au rătăcit tandrețea,
au uitat începuturi și decolorează
ușor sfârșitul.
Este mai rece azi ca ieri,
este mai nor, zâmbetul desprins din gene,
strivit de trecătorii grăbiți
ai altor dimineți,
e singur și trist.
M-am pierdut prin poveste,
te-am rătăcit printre bucurii obtuze,
printre călătorii care-mi aplaudă
un fum de țigară,
o ultimă cădere.
Am toate buzunarele pline cu chemări,
cu dureri,
iubire pietrificată, cu fermoarul tras...
viața pe poante.
revistă de atitudine
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Lucian Strochi

UN MENESTREL PENTRU LINIȘTEA, NELINIȘTEA NOASTRĂ: ION APOSTU

Ion Apostu este un trubadur, un
menestrel, un om orchestră, iubind atât
romanța pe care să o auzi noaptea țâșnind
dintr-o tavernă dintr-o insulă grecească, cât
și armonii baroce, complexe, ritmuri din țări
îndepărtate, acorduri de jazz și blues.
Supratema poeziei sale este iubirea și
nu întâmplător primele patru volume ale sale
conțin acest cuvânt magic: „Iubiri și anotimpuri” – Ed. „Armonii culturale”, 2016; „Iubiri
și nemuriri” – Ed. „Salonul literar”, 2017; „Iubiri și nostalgii” – Ed. „Salonul literar”, 2017;
„Iubiri și amintiri” – Ed. „Salonul literar”,
2017.
Poetul nu își construiește, așa cum fac
mulți poeți „moderni” de la T.S. Eliot încoace,
un personaj liric, cu un discurs voit sau
aparent neutral, ci se implică, pasional, ardent, eul liric trecând prin diverse ipostaze,
într-un evantai cromatic și ideatic cuceritor.
Iubiri și anotimpuri este un imn adus
iubirii androgine, personajele fiind eu și tu.
Construcția ideatică este impecabilă,
inedită, cu rezolvări surprinzătoare.
Uneori versul pare clasic, cu inflexiuni
eminesciene: „Odată am să vreau să te
iubesc,/ Lâng-un izvor cu apă cristalină./
Acolo…unde florile-și zâmbesc,/ Acolo,
unde-s rege, tu… regină!///Odată am să
vreau să te iubesc,/Pe roua neatinsă… nici
de soare!/Acolo, unde zările… abia mijesc,
/Acolo, unde timpul nu ne moare.” Odată,
acolo!, p.67 sau: Să ne mai fim o dată, mai
mult ca niciodată,/Să ardem ca pe rug, în
focul contopirii,/ Să ne trăim seninul, chiar
dacă timpu-i zloată,/Chiar dacă-i nebunie
și-i împotriva firii.//Să mai trăim o dată, o
seară de romanțe,/ Să ne strivim cu patimi,
la margine de lume./// Să mai trăim o dată,
o clipă de magie,/Să ne mai fim trecutul, peo filă de prezent, /De mâine fi-va totul o
tristă… dilogie,/Tu nu o să mai fii, iar eu voi
fi absent. Să ne mai fim o dată, p.85
Aluziile culturale sunt uneori evidente,
explicite chiar: „Stăteam în banca de la
școală, așa… cam… ca elevul Dima,/ Absent de toate și de lume, ținteam don' șoara
profesoară,/ Mă răscoleau stări inedite, nu
prea trăisem… fiind prima/ Îmbujorare și
sfială! Mă-ndrăgostisem… prima oară! ///Și
cum vă spun, era frumoasă, avea un chip
de angelină,/Nu îmi stătea mintea la carte,
doar dacă ea era în cărți!/În gândul meu nu
era dascăl, stătea pe tronul de regină/Cu
mintea cătr-un cavaler…venit s-o ducă-n
alte părți.” Profa de română, p.78
Versul poate fi uneori modern, cu o
tăietură curajoasă, cu o poză teribilistă:
„Beau în ritm de jazz și blues… și-n aromă
de țigară,/Te doresc simțind parfumul iadului
cu gust de foc./O trompetă-mi răscolește
timpuri foste-odinioară,/Cânt-o divă despre
tine… și-un sentimental escroc.// Urlă-n tine
carnea dulce, nurii-ți strigă a chemare,/Demonii se nasc din îngeri… din cenușa de pudoare. Demonii se nasc ca îngeri, p.51
(culmea, într-un sonet englez!)
Poetul e adesea mai aproape de Villon
decât de Labiș: „N-am trăit viață de sfânt,
nici la templu n-am fost ușă,/ Mi-a fost drag
tot ce-i frumos - și lui Dumnezeu îi place! –
/Am fost mugur verde-n vie…„ce-i în gușă
și-n căpușă”/Și, în loc de „băiat bun”, mi s-a
spus - mai des - „măi, drace!”///Nu am fost
mai jos ca altul, nu am fost… eu, acela
breaz,/ Am iubit cu dor și patimi, dragă
mult… mi-a fost femeia!/Am avut… prin lunci
și-n codri… ș-am sărit orice pârleaz,/ Le-am
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iubit la fel pe toate… de-a fost prima… sau
a treia.” De-a fost prima sau a treia, p.48
Într-un poem, Cum te-aș iubi, p.40, poetul ține chiar un calendar erotic, cu măști
schimbate, dar cu o aceeași iubită: „Luni teaș iubi pe-ndestulate, ca pe-o frumoasă
baroneasă…/Marți te-aș iubi cu mare poftă,
ca pe-o contesă-mbătătoare…/De-i miercuri
te-aș iubi frenetic, ca pe-o prințesă …
pârguită…/Joi te-aș iubi precum „vulcanul”
ce simte-aproape o ducesă…/De-i vineri, teaș iubi cu sete, ce te-aș iubi… te-aș vrea
țarină…/Iar sâmbăta…mi-ai fi regină, eu fivoi, doar, un biet flămând…/Duminică, te-aș
vrea duioasă, te-aș vrea ca-n zi de
sărbătoare”.
Dar „avalanșa inversă”, în care femeia
iubită devine din vioară note muzicale și
chiar muzică este chiar poemul final, Vioara
brună, p.108: „La glezna-ți delicată …aveai
un do rebel… /Pe tibie-nspre coapse, zvâcnea o altă notă,/ aveai un re stingher…/Genunchii-ți fremătau - arzând pe ei un mi / Mai
sus zbura un fa, fierbinte ca un vis…/ La
piept țineai un sol cu gust de dulce măr,/ la
gât ți se-așternuse… un la purtat distins/
Cum ți-am cules și si-ul …ce-ți înroșise gura/
Mi-ai dăruit, iar, do-ul, pe-o margine de
lună/Am fost arcușul tău…mi-ai fost vioara
brună.!/”
În alt poem poetul plonjează în timp,
luându-ne complici culturali, amintind de
cifra lui Pitagora, de atâtea repere temporale
celebre, dar ajungând la „chipul de femeie”:
Multe veacuri înainte, chiar milenii… pot a
spune/Oamenii au căutat cu mult sârg, mare
ispravă!/Încercat-au, într-o cifră, tot frumosul
să-l adune,/Și-au „bătut” Mediterana, fără
teamă de istravă! … Egipet, Gizeh, Babilon,
Artemisium sau Diana, Zeus, Olympia
eternă, Olimp, Mausoleul din Caria, Halicarnas, Machedon împărat, Rhodos, Helios,
Farul din Alexandria, Oedip, Antipater din
Sidon, l-aș convinge că nimic… nu-i ca
chipul de femeie! p.13 Chipul de femeie p.12
Timpul este o prezență constantă, când
discretă, când agresivă: „Pălesc din amintiri,
se sting pe rând memorii,/Mai pâlpâie, abia,
doar urme de-amăgire./ Și-or dispărea-n
uitare, așa cum dispar norii,/Se sting – ce
nu se stinge? – în prag de amurgire.” A fost
p.14, sau: „Iar mă îmbrac în amintiri,
frumoasă doamnă,/Iar mă afund într-un trecut…care-a fost ieri./Te-aș întreba, de mă
asculți, de ce se sfarmă/Frumosul turn…. Ce
l-am clădit din mângâieri? //Iar mă gândesc,
frumoasă doamnă,la trecut/Afară-i ger, dar
mie-mi mai miroase-a iasomie./ Portretu-ți
mă privește , din colțul cel mai mut,/Nu team văzut d-o zi… sau poate ani… o mie.”
Când miroseai a flori, p. 26
Se poate ghilotina în anotimpuri:„Și-mi
este primăvară… și-mi este dor de tine,/Malintă doar zefirul cer-aleargă spre apus./Teaș ține strâns în brațe, să te sărut îmi vine/
Și-aș spune-ntâia oară, tot ceea ce n-a
spus.//Îmi este sevă-n ramuri… mi-s mugurii
pocnind,/Îmi este frunză verde și-mi sunt și
flori de măr./ Îmi este freamăt dulce și-aș
vrea să te cuprind,/Îmi este de mireasmați… parfumul tău din păr.” Și-aș spune-ntâia
oară, p.91
Sau poate chiar o clipă astrală: „Am
fost un călător în trenul întâmplării,/Un
pasager ce-a căutat o mică gară./Spre-a
retrăi povestea-ntâmpinării/ Pe un peron
cum te-am găsit odinioară.” Un călător,
p.102. Timpul devine sentiment, chiar dacă
e vorba mai mult de intenționalitate:„ Ce teaș iubi pe-un fald de seară,/Pe-a nopții catifea de stele!/Cum te-aș zdrobi, fără să
doară,/Pe-un pat de frunze și nuiele!//Ce
mult aș vrea să te despoi/De haine ce-ți
curmă trupul!/Ce te-aș mai duce în
zăvoi,/Din flori să facem așternutul!” Ce teaș iubi, p.29
Timpul înseamnă și cinism, sau…
bravadă: „Tu să mă ierți că astăzi… la alta
voi dormi,/Așa îmi este firea… nu țin numai
la tine!/Nu îmi aține calea, n-ai să mă poți
cârmi,/Termină cu oftatul, n-o să mă poți

reține!//La alta voi dormi, p.57
Sau așteptare: „Ți-am lăsat, la stâlpul
porții, un cuvânt despre iubire,/L-am lăsat să
te aștepte… crezând că vii într-un
târziu./Așteptasem, împreună, cam un ceas
… spre amurgire,/ Și-am lăsat numai cuvântul, eu m-am dus cam amărui. Rătăcind
printr-o poveste, p.81
Dar timpul înseamnă dans, dragoste pe
jumătate mărturisită: Să ne cuprindem, dară,
într-un etern tangou,/Îmbrățișați de patimi,
în dansul cel mai dalb./ Nu mai contează
vocea, de-i celălalt ecou,/Să fim tot
primăvară-n… roșii pași pe alb.” Roșii pași
pe alb, p.83. Relația cu timpul este pentru
poet o relație de inerență: „Să-mi iei
neliniștea din nopți, să-mi dai, în schimb, un
vis cu tine” Să-mi iei neliniștea, p. 87, în
acest fel refăcându-se triunghiul sacru al iubirii: poetul – timpul – iubita: „Nu mai
miroase timpul, e vremea incoloră,/Iar focul
mort cerșește o singură scânteie./ Tânjește
de lasciv, pe-o coardă de pandoră/Un gând
ce-și cere-n rugă odorul de femeie.” Parfumul de femeie, p.70
Absența este pentru Ion Apostu, timp
sfâșiat: „La gardul casei mele a ruginit cutia,/
Poștașul nu mai vine, nici vești n-au mai
venit!/ Pe trotuarul gri… domnește apatia,/
Pe strada neumblată și soarele-a murit!” Uitate vești, p.101, dar și o ultimă speranță,
nemurirea prin cuvânt: „Păstrează-mă pe
veci, pe veci, în al tău gând,/Sau de nu
poți… să poți, să-mi dai, din veci, o
parte./Să-ți amintești măcar, măcar din când
în când/De-o pagină din cartea… din trista
noastră carte.” De toate ce n-au fost, p.47
sau: „Ți-am scris o ultimă scrisoare… de vei
voi să o citești,/Am scris, acolo, niște rânduri, o pagină de ultim gând./Nu voi mai fi
privirii tale și nu voi ști… cum o primești,/O
vei uita spre-ngălbenire ori vei citi din ea
plângând.” Ți-am scris o ultimă scrisoare,
p.100. Mitul androginului se poate refugia
într-un anotimp: „Mă-ntreb de-ți este dor de
mine… octombrie mai e și azi,/ Îți amintești,
acum, sărutul… ce-n vară ni l-am dat sub
tei?/Mai știi când alergam, sub ploaie, cu sufletele de nomazi,/Când amândoi…unul
eram, dorind ce vreau și tot ce vrei? Prea
mult octombrie prin noi, p.76
Când timpul se află cu poetul într-un
echilibru indiferent, rămâne tiranică, dominatoare, imaginea iubitei:„Cu tine dragosteai amară… dar știu că-i dulce ca nicicând,/Și
doare, uneori, de moarte, și-i leacul vieții…
cel mai bun!/Cu tine totul mi-e departe și
toate-mi sunt și preacurând,/ Sunt,
câteodată, prea 'nțelept și uneori mi-s prea
nebun!” Cu tine doare dragostea, p.34 sau:
„Cu tine ceru-i mai albastru, azuru-i mai
fermecător, /Zenitul… parcă-i mai aproape
și mi-e ușor să-l ating./Simt infinitul că mi-i
prieten… Că-i de iubire dătător,/Cu tine,
ceru-i mai albastru, cu tine nu pot să mă
sting.//Cu tine totul e mai verde, natura
parcă-i mai natură/ Pământul… parcă e mai
tânăr, dorindu-se a fi un crai./Simt râul vieții
care curge…că e mai mult alinătură,/Cu tine,
totul e mai verde, mi-e dor de gura-ți de
corai.” Cu tine-s altul și sunt eu, p.35
Povestea de dragoste e coerentă, se
decupează convingător, emoționează:„Tu
mi-ai cerut… să închid ochii,/Să-ți simt
sărutul tău pe frunte!/Și-am adormit…visând
căldura,/De buze moi…de flori mărunte.///Tu
mi-ai cerut să mi te-nchipui,/Cum stai
culcată… printre flori./Că ești poemul …ce
prin stihu-i,/Mă-mbrățișează-n vis și-n zori.”
Cum mi-ai cerut, p.38, sau: „De vei dori să
pleci, captivă-mi ești în vise,/De-ar fi să vrei,
nu poți… vreodată, evada!/Te-am încuiat
prin ele… și-n porțile închise,/Nu-mi cere
slobozire, îți jur că nu-ți pot da!//De vei dori
să fugi, departe-i prea aproape,/O să te
prind, prin vise, și-n lanțuri te-oi lega!/Nu te
ruga la nimeni, din gânduri să te scape,/ Numi cere libertate… căci nu te-oi dezlega!” De
nebunia noastră, p.45, și încă: „Sub picioruți delicat, aș așterne doar petale,/Doar
petale inocente… doar de rouă întinate!/Aș

face din trandafiri… cele mai sublime dale,/
Sub picioru-ți delicat… doar săruturi delicate. ///Sub piciorul fin și nobil, aș lăsa
numai mătase,/Doar mătase împletită din
senin… și nestemate./Ți-aș face un pod de
stele și, din astrele rămase,/Ți-aș face-n alai
de roze și de gânduri delicate. Sub picioruți delicat, p.88 Versurile conțin sugestii em
inesciene, dar acest lucru nu deranjează,
dimpotrivă. Uneori, câteva versuri pot concentra o poveste de iubire, sfârșitul ei trist
având și un intrigant-fante care este timpul:
„Privește-mă în ochii triști și vei vedea… că
n-am să plâng,/Iar dacă lacrimi se vor
scurge… e darul meu de diamante./Din ceam trăit vom înțelege de ce mor toate și se
frâng,/ Vei înțelege – poate! – viața, că timpul nu-i decât un fante. Privește-mă în ochii
triști, p.77
Figura de stil predilectă e poetului e
anafora, care poate fi dublă: „Începea-a
plânge iarăși ramul, căci mugurii din plâns
se nasc… Începea-a plânge iarăși ramul,
căci frunzele se nasc din plâns… Începeaa plânge iarăși ramul de teama toamnei care
vine….” Alături de ram p.16, poate fi în chiasm: „Las gurii mele dorul…când gura numi mai este…Las mâinii mele dorul când
nu-ți nu îmi este…Las gurii mele dorul …
când pântecu-ți lipsește… La mâinii mele
dorul, un strigăt dus de palme Nu-mi este
nicio vină, p. 63, sau în cascadă: „Ce-mi trebuie/ un cer cu stele… o lună blândă… bolta
cu astre… un rău din bine…o îndoială… o
galaxie… cale de lapte… soare pe cer… un
alt odor…. ceva amar… un vis de praf.. vreo
altă rugă…”pentru a „concluziona”: „Ce-mi
trebuie un rău din bine, când tu ești binele
din rău” Când tu ești binele din rău, p.27.
sau: „Aș vrea s-ascult …suavul cântec…
iarba cum crește… un susur tandru de apă
pură…cum râde clipa…”Aș vrea și iar aș
vrea p.19
Alteori, anafora poate și bornă de
strofă: „Aș sta cu tine, dragă doamnă” apare
de patru ori, la începutul fiecărui catren al
poeziei: Aș sta cu tine, dragă doamnă p.18
Efectul de tensiune poetică se poate
obține și prin prezența tiranică a unor cuvinte în poem sau a altor cuvinte, dar din
același câmp semantic: „În toată vara asta”,
„Se stinge însă vara”, „în toată vara asta”,
„te-am iubit o vară”, „cireșe coapte”, „de
soare alintate”, „și până-n toamnă”,„sengălbenise câmpul”, „de aurul din
grâu”,„clăile de fân”, „cireșii își pierd frunza”,
„mai moare-un dor nespus născându-se o
dramă” (aici se adaugă și un oximoron) și
peste-a noastră viață Iubirea mea de-o vară,
p. 11. Ion Apostu practică o poezie solară,
tonică, înnourările dramatice fiind rare: „Înnebunise locul de chipuri aspre, hâde,/Copacii se mișcau ca monștrii din trecut./
Pe-afară bântuia… un viscol… ca un
gâde,/Și se crăpa o piatră cu sufletul…vândut.” De-a ta ș-a mea căldură, p.49
O singură dată poetul se dezlănțuie,
într-un pamflet sarcastic și invectivele curg
nestânjenite: „Nebuni, smintiți, scrântiți,
împătimiți, ticniți, nebuni, poznași, sănnebunim, noaptea-nnebunește, nebuni, O
noapte ce nu se sfârșește, p.65
Nostalgia se rezumă cel mai adesea
la un regret: „Era atât de crudă frunză și
pomii toți… în albe straie,/Naturanveșmântată-n triluri era sublimă, de nespus!/Eu nu vedeam toate acestea, când tu
erai o vâlvătaie,/Ne trebuiau două cuvinte,
măcar atât… să ne fi spus! Ne trebuiau două
cuvinte, p.59. Sensul final, anecdotic este
unul optimist: „E frumoasă poezia, minunat
e-al său mesaj,/E un dar neprețuit ce nu stă
ascuns sub cheie!/Însă… toată socoteala,
tot sublimul ei miraj,/ Va rămâne totdeauna… muza, chipul de femeie.” Poezie
fără muză?, p.75
Prin Ion Apostu poezia se întoarce
la rosturile ei străvechi, atunci când era
însoțită de muzică, când cuvântul, versul,
sunetul deveneau elementele unui „turnir cu
final fericit”.
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O surpriză plăcută pentru iubitorii de
haiku băcăuani, al VII-lea “raft de haiku” la Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău.
Biblioteca Județeană „Costache Sturdza”
Bacău” a primit o interesantă donație de carte
din partea domnului Corneliu Traian Atanasiu,
poeme haiku, volume publicate de autorii
grupului RO KU (primul grup online de haiku
din România).
Domnul Corneliu Traian Atanasiu este
inițiator al proiectului de popularizare a haikuului, “raftul de haiku”.

tura Vinea, volumul de
versuri „Ziua în care am
devenit monstru”.
„Cunoscută publicului literar pentru
poezia sa puternică, nonconformistă, tulburătoare

departe, pentru că te-ai
schimbat. Alteori te resemnezi, alteori, lupți sau
scrii o eroică, așa cum
descrie acest volum Octvian Soviany, în postfața
volumului. Desigur, m-

ADRIAN LUNGU
Mulţumim încă o dată Corneliu Atanasiu
pentru iniţiativă, bibliotecii judeţene pentru
găzduire şi doamnei Crina Ifrim, Şef Birou
Relaţii cu Publicul şi Informatizare, care şi-a
arătat toată deschiderea în legătură cu acest
demers. De data aceasta, bucuria de a intermedia şi a pune în legătură persoanele potrivite pentru ca acest demers să se concretizeze
şi la Bacău, mi-a revenit mie.
https://evenimentehaiku.blogsp
ot.com/.../al-vii-lea-raft...
Pe Romanian Kukai există şi o hartă
unde puteți găsi liste cu autorii de haiku, pe
judeţe. Pentru cei interesaţi să îi cunoașteți și
poate să-i contactați pentru evenimente și alte
activități, intraţi pe link-ul de mai jos, faceți click
pe un județ și vă va apărea lista tuturor autorilor de acolo.
https://romaniankukai.blogspot.
com/p/2.html
Din judeţul Bacău se regăsesc autorii:
Mihaela BĂBUŞANU, Dumitru RADU,
Tincuţa HORONCEANU BERNEVIC, Oana
GHEORGHE, Mara PARASCHIV, Nicolae
MIHAI, Octavian MAREŞ şi Ildiko JUVERDEANU din Ghimeş-Făget.

Nimic
De-am ști, de tineri, ce va fi cândva
Când părul alb va sugera ninsori,
În albul trist al chipului bătrân,
Am fi, cu noi, mai înțelegători!
Mai mult, din timp,
noi ne-am iubi mai mult
Și poate-am râde mult și am visa
Și am călători îmbrățișați
Și ne-am alege noaptea, câte-o stea!
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„Fixat pe liniile sigure ale
narațiunii consacrate (cu inserturi
moderniste ce țin de înțelegerea
psihologiilor și a comportamentelor
sociale), romanul lui Adrian Lungu
are o compoziție organizată în jurul
unor personaje și ale evoluției
acestora într-un mediu social
puternic focalizat. Practic, intenția
textului este aceea de a surprinde
medii” (...)
(Constantin Dram)

RAMONA ROMAN

Cartea zilelor noastre

Cu-ntrebări nenumărate. Nu degeaba
enunțate. Firești la un reflexiv. Care cugetă,
probabil, și-n somn. Pertinente și cu rost.
Fincă-l ajută-n eșafodaj. Vrând a le răspunde,
țese idei. Emite considerații. Dă exemple
utile. Invocă gânditori și-i citează la fix.
Chibzuit și potrivit. Ca ”să înțelegem ce
trăim”. Și ce pătimim pe parcursu` vieții. Altfel
spus, opu-i rezumat în tableta de față, ”un îndreptar al bunului muritor” se arată. Căci
tratează, cu pricepere și precauție, ”despre
noi, oamenii, așa cum suntem deocamdată”.
Din perspectivă istorică, etică, politică. Și nu
în ultimu` rând, culturală. Filosofia, psihologia, logica impecabilă se unesc profitabil, respectabil într-un efort eseistic demn de
remarcat. Pe foaie-așternut erudit și deloc
bombastic, neinteligibil, prețios ori plicticos.
Ci deplin armonios, întrutotu` riguros, fascinant și curajos. Liiceanu vădindu-se iară un
condei de top. Adânc la gând și ager la slovă.
Cu măsură-n scriitură. Cu eleganță, culoare,
iscusință, savoare. Stilu-i denotând știință,
documentare, evaluare și exactă prelucrare
în dorința justificată de a transmite mesaje de
neocolit. Îl preocupă reflecția mult, da` nu la
voia-ntâmplării. Este un moralist inspirat al
vremii de-acum, în amestec nimerit c-un literat atractiv. Produsu` final, unul izbutit...
Dostoievski, Noica, Harari, Cioran,
Steinhard, Dragomir, Nietzsche, Lorenz,
Freud sunt numai câțiva dintre cei povestiți
cu convingere, obiectivitate și farmec în
tomul* acesta. Teoriile lor ne sunt tălmăcite
clar și-n vrednice dovezi ni se-nfățișează. Ale
trecutului lumii mereu zbuciumat. Ș-ale
prezentului său tot mai dezlânat, derutat, înfierbântat. Cerând neapărat un alt viitor. Prefigurat întemeiat. ”Așteptând o altă omenire”
nefiind doar figură de stil. Nici vreo speculație
strict futurologică. Este o dorință nu fără de
sens. Pentru individ și societate. Iluzie, ideal,
utopie? Nu m-aș hazarda să răspund. Ci să
mă întreb ca și autoru`. Provocator în ipoteză,
artizan atent în a-nfățișa-o...
Cert e, totuși, un lucru: de-o schimbare-i
nevoie intens.
Cel puțin pe plai românesc omu` nou
adevărat este necesar. O spui argumentat,
Gabriel. Justificat, adecvat și cu har. Pe mulți
ne-ai convins.
Om trăi și om vedea ce s-o întâmpla...

Nimic nu ne rămâne la final,
Căci la-nceput, nimic nu am avut,
Nici zborul nostru frânt, spre İdeal,
Ce-am câștigat e spre a fi pierdut.

„Cu siguranță, titlul propus de
Ramona Roman acestui volum
de versuri, Și nu va avea sfârșit, te
poate duce, imediat, cu gândul la
o notă de optimism, la o tentativă
de a eluda destinul, fiind de o valabilitate perenă și pentru faptul
că nici eu, și nici autoarea, nu
credem și nici nu ar fi de conceput ca poezia să aibă sfârșit.”
*Gabriel Liiceanu, Așteptând o altă
(Emilian Marcu) omenire, Ed. HUMANITAS, 2018
La vremuri vechi, demult uitate,
Înlănțuiți călătorind,
Când oamenii ce se iubeau,
Eu Făt-Frumos și tu o zână,
Iubeau pentru eternitate
Și dor și.....Codrii de argint!.
Și ce minune! Nu-nșelau!

Dacă am ști că totul e un vis
Și viața mea trăită pentru-a ta
Și că e greu s-ajungi în Paradis,
Poate l-am construi aici, cumva!

Nici soț, nici soață, nici odoruri,
Deci nici pe ei nu se-nșelau,
Unde mai sunt acele doruri
Care nu se mai terminau?

Am încerca, poate, să fim mai buni
Și-am dărui și-am ferici un pic,
Nimic nu ne rămâne la final,
Căci la-nceput nu am avut nimic.

Luceferi părăsind destine
Pentru-o privire și-un sărut,
Dă-mi mâna ca să fug cu tine,
Vreau început, dar în trecut.

Și ne-ntrebăm, când patul este alb,
De ce-a fost viața, de ce noi în ea?
Ca să iubim și ca să dăruim
Și s-așteptăm, mereu, pe cineva!

În iarba verde, răcoroasă,
Să ne-așezăm în vis sublim,
Nebun frumos și tu mireasă,
Destin curat și anonim.

Mihaela Băbușanu
Cristea
Cristinel
Alexievici

am bucurat că au existat
ochii care să vadă, Editura Vinea și înfocatul în
ale poeziei, poetul Nicolae Tzone, cu echipa sa
de profesioniști au dat o
formă elegantă unei
experiențe pe care vă
invit să o aduceți în bibliotecile voastre. Este o
carte frumoasă, este
cumva, în istoria mea
personală, este chiar un
monstru, dacă înțelegem
prin asta transformarea,
necunoscutul, spaima,
supraviețuirea”, scrie
poeta pe pagina ei dintro rețea de socializare.
În ultimii ani,
Camelia Iuliana Radu a
adus publicului mai
multe volume de versuri
care au avut un succes
foarte mare în rândul iubitorilor
de
carte:
„Toluen”, „Desaparecita”,
”Norr”, „Jucăm Lenin”,
sunt doar câteva dintre titlurile care vă așteaptă în
librării.„Ziua în care am
devenit
monstru”,
editată în condiții grafice
deosebite, se află, deja,
la dispoziția publicului în
rețelele Humanitas.

Aștep
tare
liicea
nă

„Costache Sturdza Bacău”

CAMELIA IULIANA RADU
prin subiect și profunziLANSĂRI DE CARTE: me, Camelia Iuliana
Radu a prezintat un nou
Camelia Iuliana Radu, volum iubitorilor de verAdrian Lungu,
suri. „Ziua în care am
devenit monstru” care a
Ramona Roman.
fost lansat sâmbătă, 4
iunie,
la
Salonul
Internațional de Carte
• Sâmbăta, 4 iunie, Bookfest. Ilustrația copla ora 11.00, cunoscuta ertei este pictura în ulei,
poetă
ploieșteană pe lemn, din 1919, „Villa
Camelia Iuliana Radu, R” a lui Paul Klee. „Unemembră a U.S.R., Filiala ori, te uiți la tine mirat și
Bacău, a lansat, la Edi- nu știi ce pași să faci mai

Adrian Simeanu

Al VII-lea „raft de haiku”
la Biblioteca Județeană

Te fură gândul
E-o dimineață-așa frumoasă!
Parcă e început de lume,
Mă plimb în iarba răcoroasă,
Desculț, cu-nchipuiri nebune.

Ce răsărit fără pereche,
Din Veșnicii în viața mea,
Mă face, ca în vremea veche
Să te răpesc din umbra ta.
Și să te duc, așa, de mână,

Corabia speranței
Corabia plecase și la prova
Un marinar privea, tăcut, în zare
Să vadă-n depărtare Terra Nova
A libertății sale viitoare.
Din valurile mării agitate
Parcă vedea născându-se minuni
Și-i renăștea speranța că se poate
O fericire-n sânul altei lumi.
Ce mai conta dacă mergea aiurea?
Era destul c-avea acum un țel
Speranța în Pământul fericirii
Și-n măreția forțelor din el.
Corabia cu pânzele întinse
Plutea-n ocean sub soarele fierbinte
Și el șoptea: Vânt bun spreTerra Nova!
Cu toată tinerețea înainte!
revistă de cultură
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„Cum de-l recunosc? Îi pot citi graba
pașilor, dar și când șovăie în dreptul

(fragm
e

Ieșise în grădina ce începuse săși schimbe fața, cu fiecare clipă în care
soarele o mângâia mai călduros, fără
un motiv temeinic, ieșise doar ca să
adune de colo și de colo spre a duce
dincolo, nimic altceva decât rămășițe
ale ciclului vegetal încheiat în toamnă,
resturi nedigerate de iarnă, ieșise să
procedeze cum procedează orice
gospodar când semnele primăverii dau
startul unei noi împrospătări, să fie și
el în rând cu lumea, la urma urmei,
cum s-ar zice, nu că spațiul în care
ghioceii erau deja pe trecute ar fi arătat
neîngrijit, ieșise adică să-și facă de
lucru, și, de ce n-am spune, să mai degajeze ringul din raza vizuală a
nevestei, o femeie mai de treabă și mai
înțelegătoare decât altele pe termen
scurt, dar nițel cam sâcâitoare pe termen lung, ieșise așadar ca să nu mai
stea în casă și iată că acum asista la o
minune, și nu încăpea nicio îndoială că
era vorba de o minune, odată cu
venirea anotimpului care simbolizează
dintotdeauna un nou început ceva se
întâmplase cu vecinul lui, tăcutul, discretul și solitarul vecin dinspre pădure,
un om pe care oricum îl vedea rar iar
vesel aproape deloc, uite cum mai
fluieră în grădina lui, cum aranjează
lemne în vatra care-și pierduse parcă
menirea, nu-l mai văzuse de multă
vreme să folosească grătarul, inertă
sită de cernere a unei anume fericiri,
în general vorbind, în cazul de față o
ruginitură de zăbrele aninată într-un cui
al uitării din șopronul plin și el de
tristețe, dar uite că azi dreptunghiul cu
trup din tije metalice e băgat în seamă,
luat de la locul lui în acompaniementul
unei melodii fluierate și dus lângă focul
ce-și ridică deja limbile zglobii spre
cerul senin, corupt și el parcă de excesul de bună dispoziție, despre ursuzul
vecin ai zice că nu-i el, e mai zglobiu
decât focul pe care îl alimentează
neîncetat, se întrerupe când toată
atenția i-o acordă dreptunghiului de
fier, începe să-l cerceteze temeinic cu
peria de sârmă, lungul și latul, latul și
lungul, și tot așa de parcă nu ar mai fi
avut nimic de făcut întreaga zi, și din
nou focul care nu-și potolise o clipită
dogoarea îl cheamă, un nou iureș de
flăcări țâșnește din noul braț de lemne,
parcă odată cu aerul se înfierbântă și
vecinul, o neliniște pare îl încerca,
privește iscoditor ici-colo, telefonul, pe
el îl căuta, apelează pe cineva, niciun
răspuns, se plimbă tot mai agitat în
jurul focului cu telefonul la ureche și
sună și sună, a disperare sună,
deodată se luminează, sărut mâna,
cum nu mai vii, și se începe a întuneca, da' eu am făcut focul, cum nu
contează, că acum puneam peștele,
deci nu mai vii, fire-ai a dracu' cu
peștele tău cu tot, și trântește telefonul
cât colo, în timp ce totul devine
plumburiu se apucă iarăși de foc, de
data asta să-l stingă, doar focul asupra
căruia avea putere, că pe cel din sufletul lui nu mai avea cum să-l controleze,
devenise jar, numai jar, de nestins jar...

O miasmă dulceagă îl întâmpina la
porțile orașului. Simți în ea arome plăcute,
dar combinația lor era respingătoare. De
departe, din marginea înconjurată de frânturile unei liziere, nu putea deosebi prea
bine casele de cavouri. Calea ferată
pătrundea prin cimitir. O haltă ce părea
părăsită ținea de urât unei bariere ruginite.
Semnalizatoarele erau sparte. Acolo, unde
altădată era un peron, printre dalele de
piatră, răsăriseră tulpini firave de dud, fără
speranța de a crește mai mult decât brusturii uscați ce-și zornăiau în vânt scaii.
Totuși, pe coșul clădirii cu tencuiala căzută,
ieșea fum. Halta devenise poartă a cimitirului. După cum știa, mai înainte să afle numele, în trecut trenurile pătrundeau în oraș
prin cimitir. Prin fereastra fără perdele se
zăreau siluetele a doi paznici aplecați
asupra unei table de șah. Nu începuseră
încă jocul, dar erau concentrați pe alinierea
pieselor. Își prelungiseră discuția dintre partide, fără să observe că erau priviți. Bătu
timid în ușă. Neprimind vreun răspuns, se
pierdu în labirintul cărărilor străjuite de cruci.
La primele semne de înserare, deși cimitirul
era pustiu, văzu multe felinare aprinse. În
graba de a ieși, i se perindară prin față
nenumărate figuri. Nu lua seama la ani sau
versuri. Amalgamul fizionomiilor în sepia îi
compuneau în minte un chip proteic la care
găsea mereu ceva de retușat. Recunoscu,
după indicațiile lui Aldur, între prăznicar și
capelă, casa străjuită de grifoni de piatră și
acoperiș de ardezie. Fațada impunătoare
era orientată spre cimitir. Văzută din exterior, gratiile de la ferestre o făceau să
semene cu o închisoare. Pe scara de
travertin, odihnea un orb admirându-și tactil
pletele unsuroase. Bastonul cu mâner de
plută i se rostogolise pe trepte până la picioarele lui Edec. Nu reacționă la sunetul
sec al plasticului alb și așteptă să-i fie adus
ascultând pașii străini.
-Dacă o căutați pe Doamna, să știți că
sunteți așteptat. O găsiți la etaj.

Fulgui

Jar

Toader Titi
Roznovanu

Firiță Carp

Sorin Coadă
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Iar în Pașcani ,in fiecare sambata dupa
amiaza sau duminica dimineața băteam
mingea împreună cu alți băieți pe câmpul
din Vatra, dincolo de calea ferată, spre apa
Siretului. Dintre colegii de clasă sau de internat de la Pașcani, cu Roibu Ion din Dumbrava-Lespezi mă-mpăcam foarte bine,
deasemeni cu Coman Jenică din Cosmești,
cu Munteanu Traian; cu Vasile Toma din
Mirislovești, cu Moisș Neculai din Verșeni și
binențeles Costin Ștefan din Matca.
Însă cu Miluță Pocnet mă-nțelegeam și
eram părtași la fel de fel de întâmplări, care
mai de care mai hazlii.
Eu jucam fotbal, el era solistul formației
de estradă (!) de la Casa de Cultură. Mereu
ne invitam reciproc, el să vina la Stadion să
P.S. I-am scos patru virgule pen- mă vadă, eu să merg la Casa de Cultură,
promițându-mi, că dacă mă pricep la vreun
tru cei care doresc mai scurt!.
revistă de cultură

scărilor. Găsesc ceva aparte în mersul ăsta
capabil să plutească pe ape. După miros,
cunosc drumețul care doarme pe unde
apucă și înfruntă lăstărișurile coclaurilor.
Mâinile sale au mângâiat iarba crudă, picioarele au răscolit glodurile. Păcat. El îmi
vede înfățișarea așa cum nu mi-o știu. Dar
poate să-mi audă emoția din glas?
Descoperă el câte poate spune un cuvânt
însoțit de clipirea involuntară, de căutarea
goală a ochilor. Percepe el mesajul subtil al
feromonilor feminini? Am cerut multora sămi facă portretul, dar nu mă pot identifica în
descrierile lor datorită înțelegerii lor diferite.
Simt când exagerează, când ascund în cuvinte forțate impresii nefavorabile și nu pot
depăși limitele comparației cu autoportretul
fixat narcisiac în minte, după mii de oglindiri
lipsite de profunzime. Nu sesizează firele
aromatice care-i apropie până descoperă
afinități, până îndepărtează praful
prejudecăților sculptând o înfățișare cu noi
nuanțe, potrivite matrițelor stocate în
subconștient”.
Se așeză pe aceiași treaptă de
travertin cu Hod. Puse bastonul alb între ei.
Scăpă un oftat de osteneală și își prelungi
tăcerea. Se bucura că mina interogativă îi
rămâne nevăzută. Ar fi vrut să pună o întrebare care să-i exprime curiozitatea și
neliniștea, fără limite între ele. Aștepta ca
din neclintirea lui Hod să izvorască detalii
despre frumusețea interioară a Erișei, să-i
contrazică presupunerile despre dorința ei
de răzbunare, s-o pună într-o lumină care
s-o dezvăluie inocentă. Poate doar el lua
în seamă eforturile ei de a da muzicalitate
rugăminților, în alintul ei onomatopeic, de
pornirile ei rânzoase, de înghițirea ascunsă
a salivei trădând invidia și momentele de
furie descărcate prin aluzii cu sâmbure de
arțag. Nu primi vreun răspuns la așteptarea
apatică. Se ridică încercând zadarnic să nu
atragă atenția orbului. Întoarse capul după
el de parcă l-ar fi privit. Își dădu acordul ca
Edec să intre în casă indicând spre ușă cu
vârful bastonului. Bătu la ușă, dar nu primi
răspuns.
-E acasă, o vei găsi la subsol, zise
orbul suflecându-și manșetele cămășii.
Împinge cu încredere.
-Mă poți însoți? N-aș vrea să dau
buzna...
Ușa masivă părea încuiată. Orbul o
deschise doar pe jumătate utilizându-și întreaga forță. Interiorul rece din piatră s-ar fi
potrivit mai degrabă unui castel medieval.
În living lipseau dale din pardoseală. Pereții
erau acoperiți cu tablouri vechi, unele nesemnate. Mobilierul era ales doar pe criteriul vechimii. Erau vizibile balamale lăsate

și găuri de cari. Auzi glasuri de la subsol
însoțite de un bâzâit sinistru. Își încetini
coborârea încercând să descifreze o
trăsătură comună în succesiunea de
portrete. Deși tablourile pictate în aceeași
epocă, unele dintre ele, după culorile predominante și tușe, de un singur artist, personajele nu păreau înrudite. Își aminti de
figura proteică în sepia din cimitir. Găsi
câteva asemănări de care nu putea fi sigur.
Coborând, cu fiecare treaptă, simțea un gol
în stomac tot mai mare. Avea senzația că
dezbracă încrederea, dorința de a împlini o
promisiune și puterea de a convinge. Pentru a fi sigur că pașii îi sunt auziți de jos, le
însoți sunetele, fără rezonanță, cu o tuse
forțată. Conversația și bâzâitul încetară
pentru o clipă, apoi continuară firesc. Nu
realiză cum de orbul se făcuse nevăzut în
semiobscuritate. Profitase de contemplarea
tablourilor. Poate dispăruse pe o ușă
secretă. Mai avea până la ultima treaptă,
când văzu un trup mătăhălos aplecat
asupra unui scaun stomatologic, ca un instrument de tortură, de pe care se vedea încordarea unor picioare goale. Convins de
feminitatea lor, căută să răzbată cumva
pentru a le zări posesoarea. Cu răbdare, le
urmări încordarea mușchilor, perfecțiunea
gambelor și trandafiriul tălpilor. Ajuns sus,
rămase țintuit pentru a nu deranja. Cu greu,
îi surprinse privirea în oglinda unui dulap; îl
analiza în pauzele dintre schimonoselile
provocate de durere. Nu realiză decât curiozitatea ochilor de culori diferite întretăinduse cu indiscreția sa. Se uită ostentativ la un
candelabru din coarne de cerb pentru a nu
sfida cumva acea privire. Gândi că prima ei
impresie nu putea să-i fie favorabilă, câtă
vreme era influențată de accesele de
durere. Mai întâlnise acea căutătură în culoarea lintiței perfide înăbușind bălțile, în
ochii reptilieni descoperind prada și în
așteptarea acuzatoare a unui pui, cu gâtul
pe butuc și vârfurile aripilor strânse alături
de picioarele solzoase.
Când chinurile Erișei luară sfârșit, tatuatorul își mută trupul și, ștergând excesul
de tuș, dezvălui ultimul cap de bărbat dintrun colan cu verigi diferite.
Până la plecarea tatuatorului, grăbit săși strângă instrumentarul, nu-și spuseră
nimic. Ea își admiră noua achiziție în
oglindă dezvelindu-și pieptul mai mult decât
era necesar. Edec se întoarse la ultimul
portret de pe scară; era înfățișată în ulei altă
Erișă, proaspătă ca primăvara, cu-n zâmbet
candid, dar scăpând în colțul gurii un început de gând cinic. Poate a fost o mică
răzbunare a pictorului sau poate era și el un
trofeu în colanul tatuat.
(Va continua)

instrument, îmi face loc în formație.
După insistențe, a venit într-o duminică
la stadion, când aveam meci acasă, ca să
mă vadă și chiar să-mi facă galerie. Dar
ghinion și pentru mine și pentru el. Nu m-a
băgat în teren, la respectivul meci. L-am
rugat să vină la următorul joc de acasă,
peste două săptămâni. Greu s-a dat „urnit'
și până la urmă a venit. Jucam cu Textila
Buhuși și deși nu am fost titular, după
pauză, la scorul de 2-0 pentru noi, m-a
trimis antrenorul și pe mine-n poartă, la sugestia d-nei profesoare de muzică
Mustățea, care era nelipsită de la meciuri.
Au mai dat colegii mei din față un gol
și la 3-0, am luat și eu unul, de fapt echipa,
meciul teminandu-se cu 3-1 pentru noi.
Doamna Mustățea, încântată și Miluță
Pocnet, că m-au văzut, dar mai ales, eu
eram cel mai bucuros...
După meci mi-a reamintit, că i-am
promis că dacă vine el să mă vadă-n poartă
la un meci oficial, voi merge și eu la Casa
de cultură, unde cânta formația de estradă,
el fiind solistul vocal și totodată liderul
acesteia.
-Spune-mi, Titi la ce instrument te pricepi? să te văd, că ți-am zis, dacă te descurci cu ritmul și-ți place te iau în formație.
-Miluță, eu aș vrea la chitară-armonie!
-Bine, hai să vedem ce poți!
Când am început să zdrăngănesc chi-

tara în mai puțin de-un minut, i-am rupt deja
două strune.
-Măi, Titi ce-ai pățit, nici nu știi să ții o
armonie și pe deasupra ai rupt și strunele!
-Miluță, eu am uitat să-ți zic, chitara nam mai făcut din copilărie,când eram pe
dealul Porcilor, cu vacile, când cântam din
fluier, dar eu de fapt la baterie mă pricep!.
-Hai, lasă, nu-i nimic, s-o-ntâmplat, te
iert, treci la baterie, să te văd cum bați tobele și ții tactul!
Am luat bețele în mâini,am încălecat
scaunul dintre tobele mari mici și talere, cu
pedale pentru tobele mari și talere, iar pentru cele mici cu bețele din mâini, am
declanșat furtuna, de parcă tuna pe cer,
când vin ploile de Sfântul Ilie.
În timp e Miluță improviza o melodie,
ca să mă audă cum țin ritmul la tobe, am
apăsat tare pe pedala ce avea o măciucăn capul tijei și deodata „poc" s-o spart toba
cea mai mare din setul de tobe. Miluță a
amuțit, s-o prins cu mâinile de cap, m-o
privit cu-n zâmbet amar și mi-o zis:
-Vai de mine și de capul meu, cum
m-am legat la cap fără să mă doară. Ce miai făcut, amu m-ai lăsat și fără chitară și ai
spart și toba, iar eu sâmbătă seara am
spectacol!.
Mi-am dat seama că minunata mea
carieră muzicală s-a terminat înainte de a
începe...
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POEM [1]
Nu mai sunt tuneluri, frate,
luminiţe!... Nu mai cheamă toba
proşti la claca mare. I-auzi!...
La chindie caii au mierlit-o
seceraţi de pe picioare.
I-auzi!... Suflă greierele în feştilă
că pe ape luna vrea să doarmă
cum adoarme Hemingway pe-o armă
scărpinată,-n nări, de o zambilă.
I-auzi!... Primenit în pielea goală,
fracturează-şi Vodă creierii la şcoală.

LIRICE
şi-a crăpat tăcerea din urcior.
„Cine îşi dezghioacă zeii din ruine?...”

Peticită Majestate, santinela
cea din urmă a fugit, stuchind, din post!...

Sforăind după cuptor, Doamne,
cum mă-nveţi să mor?!... „Nu
mai râde, moartea mea, de tine!...”

Ziua ta distribuită pe cartelă, ordonanţă,
s-a-nţepat (şi ţipă – hanţă) într-un rid
de cutezanţă, însă plozii călimării
au rămas la manutanţă.

POEM [4]
Cineva îşi ia (într-un paner de fluturi)
rimele şi pleacă la plimbare.
Cineva îşi ia (într-o cutie de chibrituri)
visele şi mulge Ursa Mare.
Cineva îşi ia victoriile-n degetar
şi podeşte aventura până la a zecea uşă.
Am adunat – pe Himalaya – gălbiori,
iar limba mi-am presat-o în cenuşă.
Cineva mai dă o raită prin bodegi,
blând, încovrigat şi dezmembrat.
Cineva mai pescuieşte cegi
în ligheanul nopţii, sus, pe Ararat.
POEM [5]
Cum de-am uitat să vă achit, nemţeşte,
pentru scatoalcele fierbinţi?...
Pe-aici de urâţenia zidirii
toţi zeii şi-au ieşit din minţi.

Unşi pe o statuie de talaş,
ţipă corbii, mintenaş:
„Istoriile se nasc din ucigaşi!...”

De-aici de ce aş reveni la voi
cu nuieluşa unui fluture muşcat
de o zambilă-ntoarsă cu cheiţa
sub gheara leului încornorat?...

POEM [2]

Să fie faima un triunghi
prin care de-a latul trece împăratul
cu mâinile legate după ceafă,
visând Efrata, Araratul?...

Duce-m-aş într-o pădure,
să-i fiu jude, cu scatii
şi cinteze zălude!...
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L-a pus în ghilimele natul.

Nime ştie ce-i lăuntra, pragule,
prăguţ!... Unde-s boţmanul şi musul?...
Unde-i susul?... Unde-i josul?
Dar varmeghea, auriga, ciosul?...
Sufletul cel insolent rupe fracul
de ciment. Azi căpuşile din pieţe
sparg speranţele în parlament.
POEM [8]
Apasă ceaţă peste munţii mei
şi peste nume. Nu ştie mâna
stângă unde-i mâna dreaptă.
Le-am dat efemeridelor credinţa unei glorii
şi le-am adus în piaţă să îşi bată mare toba,
dar voi v-aţi îngropat în nişte mituri.
Mai sar speranţele din nituri?...
Îşi mai încinge nemurirea soba?...
Unde-s pembe muşcatele de la fereastră?...
Nu la icoană taină se chirceşte
o teamă c-un hulub în palmă?...
Amurgul colapsează între naţii,
iar printre dinţi o reavănă sudalmă!...
POEM [9]
Nici moimiţa nu mai vrea
să-mi fie mumă, c-am făcut-o,
Doamne, iarăşi de ruşine!...

Doar pământul mă aude,
doar pământul îmi răspunde,
iar curajul colapsează.

În orice sânge dai peste-o cazarmă
în care s-a îmbolnăvit Crăciunul.
Nu mai face, Doamne, pe nebunul!...

După chipul tău din Patmos,
Ioane, ce aţi exersat pe mine?!...

Doar pământul mă lipeşte
cearcăn ochilor de peşte.

Orice chitic se înnădeşte cu o armă.

(Printre cuţitari şi osanale,
cintezile se dau huţa şi-n oglinda
satrapiei îngerii şi-arată puţa.)

Să-ncropesc cu el avere
mi-ai dat, Doamne, un bănuţ!...
Rănile mi-ai uns cu fiere.
Mă văzuşi stângaci, bouţ?...
Vămii să-i plătim tăcere,
luntre, praguri, despuiere,
mi-ai dat, Doamne, doi frăncuţi!..
POEM [3]
Nu mai râde, viaţa mea, de tine!...
De ce stai cu bufniţele în amvon?...
De ce stai cu şarpele pe-acelaşi tron?...
Nu mai râde, viaţa mea, de tine!...
De ce bagi – frământ – în athanor
cinteze, scatii şi turturele?...
Cine mână ploaia pe muscele?...
Cine-i bagă-n insomnii cinele?...
Cine-mi bate steaua cu vergele?...
Sufletul rămas fără izvor
ţipă-n boasca nopţii din marchiză:
„Nu mai râde, viaţa mea, de tine!...”
Luna s-a zdrelit într-o baliză

POEM [6]
Şi-ai rămas spărtură ghiftuită
cu solfegii roz, realitate!...
Azi mă-nveţi să îţi citesc firmanul,
când te dai, cu mâţele, pe spate.
Te-au şparlit ai tăi, râzând sub sită,
şi ţi-au tors grumazul pe butuc.
Pitrocindu-şi viitorul, cum şi-au dat
pe diblă snobii cu usuc!...
Neamul tău îl râse pingelarul
scărpinat, ca un godac, pe burtă.
Răvăşindu-ţi sindrofia,
te-ai cabrat cu vulpile-ntr-o iurtă.
Ciripeşte Dumnezeu prin vişin
sau un bard secundele îşi dădăceşte?...
Beştelindu-ţi tinereţea, te-ai prăsit
la „curtea de mişei”, mâţeşte.
POEM [7]
Clopotul la mănăstire
rugăciunile îşi bate. Mâna umblă
prin psaltire, buimăcită, făr’ de rost.

Sună ochii unui vultur printre
două santinele. I-auzi!... Turma
a intrat în pricopseală. Frăţioare,
surioară, se îndoaie zidurile
de zorele!... I-auzi!... Luna a căzut
în donicioară şi-n ţepuşele din turturele.
Niciun şoim nu creşte din zăbrele!...
POEM [10]
I-auzi cum susură păunii, soră,
cei rumegaţi, plăpânzi, de silicoză!...
I-auzi cum vine calpuzanul lunii, soră,
împachetat, ritos, într-o narcoză!...
Proptit într-o peniţă de căneală, soră,
scribul notează caligrafic, prostovanul,
iar Empedocle-o dă în trăncăneală, soră,
şi-nchiriază iadul (mucles!...) pe tot anul!...
Frigându-ne lumina ficţiunii, soră,
cine îmi şterge chipul sclipuit?!...
Şi cui să-i strigi dintr-o ulcică, soră,
această ranversare într-un mit?!...
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