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�Prezentul în spaþiul public�

Gala Premiilor UZPR a fost organizatã de Uniunea Ziariºtilor
Profesioniºti din România, în parteneriat cu Televiziunea Românã
(Studioul 2 �Iosif Sava� al TVR � locul de desfãºurare al superbului
eveniment jurnalistic). Juriile, alcãtuite din reputaþi specialiºti ºi
profesioniºti în domeniul mass-media, au selectat cele mai

reprezentative articole din presa scrisã, emisiuni de radio ºi TV, cãrþi de publicisticã ale unor
jurnaliºti profesioniºti din România ºi din diaspora. Criteriile de evaluare au avut la bazã tema
concursului �Prezentul în spaþiul public� originalitatea ºi creativitatea participanþilor la concurs.Premiile acordate: Secþiunea �Presã scrisã� � Dragoº Bako, jurnalist la cotidianul�Tribuna Sibiului� din Sibiu � premiul pentru editorial în presa scrisã, Adrian Crânganu,
ziarist de la hebdomadarul �7 Zile Caraº-Severin� din Caransebeº � premiul pentru portret
în presa scrisã, Mariana Cristescu, jurnalist la cotidianul �Cuvântul liber� din Tg. Mureº �Marele Premiu pentru presã scrisã. Secþiunea �Carte de publicisticã� � Nicolae Ioniþã,
caricaturist din Ploieºti, premiul �Graficã publicisticã� pentru volumul �Eminescu ziaristul�,Dan Gîju, editorialist din Bucureºti, premiul �Enciclopedica� pentru �Istoria presei militare�,George Coandã, ziarist ºi scriitor din Târgoviºte, premiul �Restituiri publicistice� pentru
�Triada literatorilor istorici: Heliade, Eminescu, Caragiale�. Secþiunea �Producþii de radio� �Corina Negrea, realizator de emisiuni la �Radio România Cultural�, premiul pentru producþia
radio �Pe frontul vaccinãrii�, Mihaela Helmis, realizator de emisiuni la �Radio România
Actualitãþi�, premiul pentru producþia radio �Amprente în aur�, Mircea Ionel Popi, realizator
de emisiuni la �Radio Helsinki�, Graz, Austria, premiul pentru producþia radio �Radio Magazin� România azi�. Secþiunea �Producþii de televiziune�� Claudiu Lucaci, realizator de emisiuni
la TVR, premiul pentru documentarul �Mica Românie din America�, Sorin Burtea, realizator
de emisiuni (de patru decenii în TVR), pentru emisiunile talk-show �Euro Economia-Investiþiiîn România�. Secþiunea �Presã on-line�� Eveline Pãuna � ziarist cultural, consilier multime-
dia. Premiul �Ion Marin� (ziarist ºi scriitor, fondator al cotidianului Ultima orã) � RoxanaIchim Istudor � ziarist la cotidianul �Ultima orã� din Bucureºti. Premiul  �Pentru întreaga
activitate publicisticã�� Ion Cuzuioc � ziarist, scriitor ºi medic din Chiºinãu, Republica
Moldova. Premii speciale de televiziune: TVR, pentru emisiunea �Exclusiv în România�,
realizatã de Cristian Tabarã, PRO TV, pentru emisiunea �România, te iubesc�, Antena 3,
pentru emisiunea �În premierã�, realizatã de Carmen Avram.  Marele Trofeu al Galei
Premiilor UZPR a revenit echipei de la TVR Iaºi, pentru filmul �25, o istorie cãlãtoare�. La
reuºita evenimentului, organizat de UZPR ºi TVR, au contribuit prezentatoarea galei, IrinaPãcurariu, Monica ºi Alex Anghel, un grup de 22 de copii cu voci de aur, Cãtãlin PepeRãdulescu ºi Mihai Ionescu, precum ºi douã minunate perechi de tineri dansatori. Premiile
au fost oferite de Irina Radu, Preºedinte, Director General al TVR, Doru Dinu Glãvan,
preºedintele UZPR, Gheorghe Frangulea, preºedintele Comisiei de atestare a jurnaliºtilor,
Neagu Udroiu, ambasador, scriitor, ziarist, Miron Manega ºi Petriºor Obae.

Vali Niþu

Editorial
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Poez ie

Ravagii

Casa din care tooooþi au plecat,
din care toþi au fugit,
nu mai toarce în ceruri
firul cald de fum,
firul de legãturã,
rãdãcina de legãturã
a casei cu cerurile,
o, casa pustie
a umplut cerurile cu fereºti,
fereºti laaaarg cãscate
aidoma unor guri disperate:
� Unde-s toþi?
� Unde eºti?
� Dar mai eºti?
Binecuvântate ori blestemate

rãscruci?

Sângele meu lângã sângele tãu...
De zeci de mii de kilometri
sunt cãile sângelui tãu,
alergarea sângelui tãu
prin dinãuntrul tãu!
Ce ritm! Ce traseu!
De zeci de mii de kilometri
sunt cãile sângelui meu,
alergarea mea prin dinãntrul meu!
Ce ritm! Ce traseu!
Învecinare pe distanþã lungã
a douã itinerare încinse,
cãile sângelui tãu,
cãile sângelui meu...
Doar într-o rãscruce
sângele tãu cu sângele meu

Iulian
Filip

s-au întâlnit, s-au amestecat...
Apoi a fost ºi a doua...
ªi a treia a fost?
Binecuvântate au fost întâlnirile
sângelui tãu cu sângele meu?
Blestemate au fost rãscrucile?
Copiii ºi nepoþii sã decidã...
Sângele tãu alãturi de sângele meu
ocrotesc cãldura posibilã încã
între douã cãi încinse
de zeci de mii de kilometri
nestãtuþi...
Mirãrile din cerurile tari

Albumele cu clipe neclintite,
tivite cu porniri de mucegai,
te-ademenesc cu veºnice ispite �
sã înþelegi ce-ai fost ºi-acum ce ai.
O, ceruri cu-alergãrile primare,
turism cu ochi lãrgiþi: ce la americi!...
Se domolesc mirare, alergare,
dar nu poþi domoli ochii isterici �
te înarmeazã grav cu ochelari,
te-alungã în albume sã citeºti
mirãrile din cerurile tari,
sã ºtii ce ai avut ºi-acum ce eºti.
Vânturarea cenuºii jilave

Rece...
O rãcoare jilavã te trece,
lacrimã cu lacrimã se-ntrece �
cineva pe careva petrece.
Cel rãmas nu poate-nchide uºa,
frigul se strecoarã jilãvit.
Iar drumeþul numãrã cenuºa
arderilor cãtre asfinþit.
Martorii la garduri cumpãrate
vânturã dreptãþi ºi judecãþi...
Lumea-i cu dureri împrospãtate
ºi cu aºteptãrile-n bucãþi.

Poez ie
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Poeme cu Filip
1.merg pe strãzi necunoscuteºi tactãcerea dezveleºteun oraº ruginitcare se clatinã în liniºtea meamerg mai departeunde aº fi putut întreba cevanu este decât o bisericã închisãcu lacãtaºadarcãlãtoria tãcutã spre capãtul luminiis-a încheiatsunt liberã?
2.existã zilecând iubesc oameniiexistã zilecând nu privesc pe nimeniatunci intru în casa lui Filipºi cer o cafeaFilip nu mã mai cunoaºtedar se preface cãºi lasã iar sã se-nfiripeprietenia noastrãîi vorbesc despre vrute ºi nevruteînviem anotimpuricând se face toamnãeu fug ºi-l las în întunericsunt zile când nu vreau sau nu ºtiusã primesc nimic
3.Filip, mai þii minte grãdina cu ciocârlii?eu mã plimb ºi azi prin pentru cã umbra tae trainicã pe-acoloºi mi se aºazãdomol în orbite

Maria
Dobrescu

acum tu eºti egal cu totce nu se mai întâmplã
4.ce ascunziîn tãcerea asta, Filipmai bine ai lãsasã pãtrundã luminalucrurile ar cãpãta conturca la facerea lumiiiar noi am devenio liniºte
5.Filip, tu dai vina pe ferestreîn întunericnu devenim liberipriveºte în jurtimpul e un zid prea înalt pentru noiºi nici nu ºtim ce-i dincololumina ne linguºeºtenu trebuiesã putrezim în amintiri privindu-ne pe furiºtãcerea se face cãlãuzã
6.Filip, viitorul nostrueste albpentru ce urmeazãnu cred cã ne ajunge o noapte
7.mergem pe dâre de melcica sã pãcãlim timpultu, Filip, triºezi ca de obiceidar asta nu se punedacã urma o sã disparãtu te vei smulge bruscºi o sã te ascunziînainte ca lumina sã se înmoaienu te voi strigavoi rãmâne aºaca o piatrã
8.dilemele se zbatîn liniºtea astacare nu mai crapãFilip, trebuiesã decojim tãcereaaltfelnu pot uita distanþa ei

Poez iePoez ie
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Apocalipsis

Ne-am pregãtitcu ce-am putut:apã, alimente, lemne de foc, alcoolne-am strâns în saci de plasticîmpreunã cu fotografiile, cãrþile,bucuriile, necazurilei-am legat la gurãºi ne-am dat drumul în Apocalipsãdar Apocalipsa nu a venitîn loc sã plutim abisali ºi sublimine-am pomenit pe cimentul durcu creierii praf ºi pulberene-am trezit zdrobiþi de realitatea recegri-verzuicu ochi enormi, negri, dorsali, clipocind:Sã vã sãturaþi sã mai visaþi aiureli!Aici o sã crãpaþivoi de-aicea nu plecaþi, nu plecaþi acasãîn vecii vecilor!...
Þintã miºcãtoare

El vine încetcãlcând cu grijãpe fiecare piatrã a pielii meleatent la intersecþiile rictusurilorla traversãrile de frisonprecaut þine o umbrelãcontra aversei de lacrimiîn caz cã m-aº încumetasã fiu aºa de fericitã încât sã plângajunge pe-nserat în pragul caseibate încetiºor la uºãsã nu disturbe fluxul ºi refluxul silabelorabia-ncropitela prima vivisecþiepriveºte prin micul ochi de geam al inimii

Victoria
Milescu

sã vadã dacã sunt acasãcând nu rãspundîmi lasã un bilet cu scris mãruntîn cutia toracicã:Te-am cãutat. Vin ºi mâine...
Timpul

Timpul trece imperturbabilprin cei fericiþi, prin cei ce plâng,prin cei mutilaþi de rangã, hãcuiþiprin plãmâni, prin rãrunchidizolvã sângele, încheagã lacrimatrecerea lui ne împuþineazãne uscãm ca pãstãile bãtute de vânttimpul trece, petrecene muºcã, ne roade, ne rumegã, ne sugepânã la coajãdoar vulturii îl ating lãsându-i pe umãrun semn de ghearã de foctimpul danseazã, chiuiearuncã în aer cu bani de aurce cad pe pleoapele noastreplãtind sângele proaspãt pompatîn maºinãria lui infernalãuniversul l-a izgonit, noi l-am primitcu braþele crucificatetimpul trece cu mâinile în buzunarepe bulevarde dar ºi pe strãzi dosniceobligat sã meargã înaintesã nu se întoarcã miereaîn sâmburii amãruinu ºtim încã cine l-a inventat ºi de cepretinde cã s-a inventat singurcând singurãtatea îl roade duiosiese în piaþã îmbujorat:dau nemurire pentru iubirenu mã rãzbunaþicâinii îl latrã ca pe un cerºetorun cerºetor de temutîn baia de croms-a luptat corp la corp cu cuvântuldacã ai ceva timp de pierdutstai puþin într-o garã,în palma unui muribundprin pieþele de flori, vespasienepierde-l puþin ºi cu mine � o clepsidrãcu nisip din oase calcinatedacã vrei sã te întorci în vremeacând eram pruncii aceleiaºi mamesparge-mã!

Poez ie
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Relicvã

Mã trag dintr-un oftatstrãmoºesc �când dau în floare,pe loc mã veºtejesc.
Lapte de cãmilãa bãut sufletul meu �firea mea nomadãtot cautã prin cer:Dumnezeu.
Am calitãþi puternicede diplomat �numeroasele tratatepe care le-am semnat:cu un pisoi,cu un cãþel,c-o margine de deal,cu omul cel interior,pus, veºnic,pe scandal.
Activitatea meade pierdere a timpului,triumfalã,se bucurã de-o recunoaºtereinternaþionalã;marile succese,de când de omm-am distanþat,desigur,m-au recomandat.
Am fost primit,cu jovialitate,de bunul meu prieten �câmpul cotropit de pir,dimineþile,consiliat cu bune rezultate,de cutare cimitir;

Savian
Mur

harta mea,la zi,devine tot mai clarã �un relief inconfundabil,de relicvã existenþialã.
Dupã-al soarelui apus,minune:iarãºi îl irit pe Dumnezeu �adio cer,adio lume...
Neant

Un pat îngust,pe care agoniasã îþi fie dulce,zorile �blând, blând,sã te apuce;o vorbã moale,de la un câine,o pisicã,iatã, ai lãsat ceva în urmã,un ciripit de pãsãricã,ultima imaginea dealului,a unui fag,a unei veveriþe �tot ce þi-a fostmai drag.
Nu,ultimele zile ale melen-au nevoie nici de idol,nici de sfânt,de erou legendar �ele au nevoiede-un bine calificatgropar;mãcar mormântul �
sãpat cum se cuvine,dupã o existenþãale cãrei ravagiile-ai cunoscut prea bine.
Are cine sã îþi þinãlumânarea �neantul,aducându-þi, finalmente,alinarea.

Poez iePoez ie
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E toamnã iar printre castani

Adormite în poala
bãncilor uitate de timp,
umbrele castanilor dezgoliþi
danseazã printre amintiri
visând la vara care a plecat
ºi le-a rãpit falnicul rod.
Autumnalã

Cu tâmplele proptite
de malul unui râu obosit,
trasee invizibile
descrie toamna
prin pletele copacilor desfrunziþi.
adormindu-i discret.
Zi de octombrie

Se aºeazã peste fire încã o zi de toamnã.
Observ cum trece,
iar, îngânduratã,
cu pãrul împletit de vânt.
Iubita tristã,
de soare înºelatã
pe creºtet poartã un voal
de frunze moarte.
Cu degetele înmãnuºate-n brumã
atinge-a lumii harpã, cu sfialã,
iar cetele de frunzele înduioºate,
se prind cu ea într-o horã mai domoalã.

Liliana
Moldovan

Suferinþa cuvintelor

În aceastã searã am început
sã mã plimb prin ograda de gânduri
cu buzunarele pline de orfane cuvinte.
Mã priveau plictisite
de prin faldurile minþii
aºteptând sã fie culese
de vreun poem filantrop
sau de vreo cugetare
cu pretenþii literare.
Ca ºi mine,
cuvintele se deplasau
fãrã rost
plângându-se de astenie literarã
dar sufereau de o acutã
rãcealã �inspiraþionalã�.
Destin

Dupã mine trag capcane ferecate
de gleznele destinului.
Asist la neobiºnuitul lor festin.
Le las sã rupã din mine cu colþi fierbinþi.
Capcane hulpave au început
sã muºte din vârful degetelor
cramponate cu piroane adânci
ce rod ºi dor.
Le ignor ºi privesc în sus.
Atât de sus
încât vârfurile picioarelor dispar
sub muºcãtura neputincioasã
a destinului.
Înamoratã

Tandru îmi odihnesc privirea
în ochii tãi, iubite.
Dã-mi dragostea din ochii tãi proptiþi
de orizontul toamnei arãmii.
Încântã-mã cu gânduri îndrãzneþe,
cu arome ascuþite rãsfaþã-mã,
ca vântul toamnelor târzii.
Peþeºte-mã cu galbene gutui.
Dã-mi formã cu sãruturi aurii.



Anul XVIII � nr. 396-397-398 � 2018 11

Poezie

lãsaþi-mã sã termin poemul acesta

pentru cã nu semãnamcu nici unul dintre eim-au prins ºi m-au bãtutdin toate puterilete vom ucidemi-au zisfaceþi cum vreþidar rogu-vãlãsaþi-mã sã terminpoemul acesta
în seara de Crãciun

pe Gabriela am cunoscut-o astã-varãîn Piaþa Suduluichiar când se oprise sã-ºi cumpereo îngheþatãde atunci aproapezilnic s-a ostenitsã-mi coloreze singurãtateaºi mereu surâzândºi-a tocit buzele ei tinerecu numele meuîn seara de Crãciuna alunecat pe gheaþa din faþa bloculuiºi s-a lovit puternic la capmoartea a fost mai iuteca maºina Salvãrii
undeva în câmpie

trenul oprit undevaîn câmpieºi mecanicul locomotivei certându-secu firul de grâuce nu ne lasãsã trecem

Rodian
Drãgoi

pe strada Reºiþa

în costumul meu negrupuþin uzat pe la mânecimã întorc de la înmormântareaunui prietenabia îmi mai târãsc picioareleprin aerul obositde pe strada Reºiþaplouãgura mi se umple de întunericºi nici mãcarnu ºtiu în ce zi suntemcineva a închiscalendarul într-un arici
evadatul

ce bine e sã fii liberîºi zise proaspãtul evadatºi începu sã alerge bezmeticpe strãzipânã când îl lovi mortalo maºinã
citesc la lumina unui fulg de zãpadã

aud cum se clatinã plânsetul plopilorîntunericul fuge înspãimântat din cetateºi eu citesc la lumina unui fulg de zãpadãmama îmi scriecã ºi pãmântul de-acasãa început sã plângãºi câmpia e tot o flacãrã verdedar unde vreþi sã duceþi urâþenia mea?acasã vã aºteaptã atâta singurãtate
aproape octombrie

cobor din troleibuzul 76, e aproapeoctombrieiubita mea de la 16 anie acum bunicuþãcolega de bancã din clasa a treiacu care înãlþam zmeie pânã la cera murit de curânddar ea nu ºtie cã a muritîn fiecare dimineaþã o vãdplutind pe deasupra oraºului
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Poez ie

Cântec-blues

Nopþi în saten alb, miraremiere amarã de tainicã floarefrumuseþea din ochii eilãsând urme de daltã în inimãratare a unui zeu-paiaþãflux ºi reflux, luminã- undãreflexia visului unic- oglindãsens în ontosul clipei-ealãsa în mine un gol imensinutilitatea oricãrui sensbalans, transfuzii de sângede la bujori, etern conflictprusac în priviri de ierburi crudeºi griul dantelat cu movul regalo sutã de lucruri diferiteîn formatul de zbor al unei clipemagnolie rãmasã în timp, steablestematã muzicã rãmasã în inimãetern cântec-blues în viaþa mea.
Antiteze 1

Armatã de simþuri rebeleinvazie de lãcuste pe cireºîn viaþã, în poemefug fluturii albi- anateme-antiteze- bine ºi rãu-lunã ºi soareadevãr relativ, adevãr ºi eroareadevãr ºi minciuniadevãr absolut cu multe slãbiciuniplanuri, combinaþii, socotelinemustrãri de conºtiinþã

Mariana
Didu

calcul meschinadevãr care nu mai doare.îºi amintea chipul fiuluicuvântul trup s-a fãcutera în lume ºi lumeanu l-a cunoscutnoi nu am fost, tu, euiubire nãscutã din Dumnezeu.nevrednic cauþi sã vezicerul iubirii frumoase deschis
Cântec etern

Sunt crin în grãdina mirelui meuape ºi furtuni în heleºteunu pot sã-i stingã dragosteanici mãrile n-au putut s-o-neceºi via lui cea stearpã ºi fãrã de rodcu vinul buzelor mele-mireasmãa altoit-o ºi toate fetele lui Israels-au ridicat asupra mea, mã pizmuiascãcât or vrea, sunt cânt etern în sufletºi el mã cântã în neºtire, îi sunt iubiresunt floarea lui între atâþia spiniîi sunt ºi dragoste ºi strugur tãmâiosîn cerul gurii ºi arºiþã aprinsã-n ierniºi ierni în veri cu arºiþã, îi dau rãcoriîn pãrul meu împãmânteºte lunasunt soare viu în nopþi de dor striviteeu monumentul lui mãreþ din crisalidãun fluture miraculos cu aripi auritevoi, fete ale lui Israel, cu inimi arsepãcatul trupului vã e iertat cu mãru-n pomvoi l-aþi vãzut doar rege, nu ºi om
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Ovidiu romanul, Ovidiu românul

A prins Ovidiu la Roma faimã de poet,Doar parcã pentru-a fi de-acolo,
brusc îndepãrtatCa om, a cãrui exilare-ascunde un substrat:

Ranchiuna-mpãrãteascã îmbrãcatã-nstraiul get.
Pe faþã i se reproºa cã-i un artist pãtat,
Cã arta-i e obscenã, face rãu la tineret,Iar toate-acuzele erau un cinic epitet:
De el se-ndrãgostise-o doamnã delângã-mpãrat!
Dar cum, mereu e câte-un bine-n oriºicare

rãu,Sau un necaz de-acum e bucurie altãdat�,
Ce-i moarte pentru unul, viaþã e în raiul tãu!
Aºa a fost ºi cu acel surghiun nemeritat;Miracol natural s-a întâmplat ºi-n cazul sãu
Ca mort pentru romani, la geto-daci a înviat...
Cetãþean de onoare la Tomis

Ca orice sol trimis de þara lui în misiuni
(Considerându-l pe Ovid un soi de diplomat),Ce el afirmã astãzi, mâine este contestat �
Nu-i poþi pretinde omului tot felul de minuni...
ªi înþelegem altfel, pentru ce i-a-ncondeiatPe geþi, sarmaþi, iazigi, pe bessi, cã-ar fi

curat nebuni,Necruþãtori ºi cruzi, cã procedau la uniuni
Doar întru jafuri ºi-alte feluri dure de prãdat!

Corin
Bianu

Doar câte-o datã se destãinuia mai realist:Impozite, corvezi de nici un fel, el nu presta,
Având un onorific titlu: cetãþean artist...
De-atunci cunoaºte fiecare diplomat sadeaªi ºtie orice om ajuns cumva ghinionist,
Cã adevãrul, printre rânduri, deseori o ia!
Eco-sonete
puterea magicã a zarzavatului

Pe când melancolia-ameninþã severã,
Cã vrea sã mã târascã în vreo maladie grea,În fugã mã retrag din faþa-i groaznicã, pãzea!
Dar pasul meu nu-i o excursie pe Terrã,
Cu þinta la Paris, Los Angeles, Adjud, Moskva,
În munþii Alpi sau chiar strâmtoarea Gibralterã;Mã deplasez aproape, într-o scumpã serã,
Dar nu spre lâncezealã, ca în puf ºi-n catifea...
Cu zarzavaturi variate mã-ndeletnicesc;
Pe al tristeþii morb din piept, aºa eu ºtersu-l,De mâna mea sãdite, le admir mereu

cum cresc.
Trudind printre legume, tonic mi-e demersul,Înconjurat de roade-n pârgã, simt cum

întineresc �
Covorul colorat al lor mi-e Universul!
În grãdina de legume

Eu, vara, ca sã scap de zãpuºealã, cer dePomanã un moment de tihnã ºi rãcoare
Pãmântului � o micã ºansã de salvareÎn vre-un sãlaº ascuns, cu multã frunzã verde!
Refugiul meu spontan � grãdina de legume;
E ambianþa dragã ce se mai ºi gustã,Satisfãcându-mi aspiraþia cea frustã,
Cu plante puse-acolo cu acest scop anume...
Tomate rubiconde, ceapã-asezonatã,Ardei aprinºi ºi morcovi, bame, pãtrunjel semeþ
ªi pãstârnac... ºi sfeclã... Prisosesc vreo datã?
Dar mã-ntristez, cã tot nu ºtiu pe cesã mai pun preþ:
Curând le va ucide bruma îngheþatã,
Iar eu... fug vara de cãldurã, iarna � de îngheþ!...

Poez ie
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Existã momente

Existã momente când nu mai ºtim
dacã suntem Cer sau Pãmânt.
Mereu ne aflãm în urcare sau coborâre...
Existã momente când nu mai ºtim
dacã suntem oameni, flori, pomi, râuri.
Adesea purtãm aceleaºi nume...
Existã momente când nu mai ºtim
dacã suntem pãsãri sau fluturi.
Deºi nu avem aripi, zburãm!... Zburãm!...

Floare ºi spini

De vezi o floare
între spini,
nu ezita sã o culegi!
Cu petalele ei catifelate
îþi vei atinge rãnile însângerate
ºi se vor vindeca.
Spinul e durerea...
Floarea e iubirea!

Ioana
Stuparu

Matinalã

La dumnezeiescul semn,
Soarele îºi rãsfirã
matinala privire.
Furnica deja îndeamnã la drum...
Instinctul îi spune cã azi
va avea o mare izbândã:
Pentru meniul de prânz,
va aduce la muºuroi,
o moleculã de balaur.
În zborul înalt,
pe cerul senin,
cocorul se crede
stea cãlãtoare.
Firul de iarbã,
ieri rãsãrit din pãmânt,
viseazã ºi azi la fugarul sãrut
dãruit de un fluture galben.
Mlãdiþa de plop
cu frunze cât banul,
se roagã întruna,
sã fie inclusã în marea orchestrã
a Universului!
Mãcar la concertul de searã!...

Poez ie
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PoeziePoezie

Absenþã

dimineþi legãnate de rugi
în rãspântii
corãbii tresãrind a singurãtate
apoi vine o luminã
cu privirile arse de frig
înþelesurile ei
sunt biruinþe zadare
umblet fãrã paºi
urcuºurile
au uitat în ce parte-i cerul
icoane oglinzi
spalã târziurile
cu sare de lacrimi
în locul cãutãrii a crescut nimicul
vis interzis zgârie aerul
iuþeºte distanþele unei vârste
care se va numi ABSENÞÃ

Aceastã flãmândã risipã

þipãtul a rãmas ferecat în
pregetul dimineþii
cãutam respiraþia tocitã a îngãduinþei
o pândã stranie îi mãrunþea dedesuptul
umbra mea

Valentin
Irimia

muºca din umbra rãbdãrii însângerând-o
apoi se ascundea îndãrãtul spaimei
ºi nimeni nu înþelegea
aceastã flãmândã risipã
îmi închipuiam o altã cuprindere
cu altã vârstã acoperind aºteptarea
chiar ºi îngerii trufiei
începuserã sã-mi construiascã alt cer
dar timpul curgea ca un descântec
copilãria mea culegea încã
niºte fluvii niºte drumuri
istovul mistuia ce mai rãmãsese din tainã
izbãvirea era un trecut ce nu se-ntâmplase
Afarã era marþi

în oraºul cu tâmple de chiciurã
orologiile dezacordate
murind de foame
de-a lungul latului
blocuri ca niºte lãzi de zestre
în care cresc întâmplãri fãrã sfârºit
dar mai ales fãrã început
amintiri cu gust de moarte
încleºtate în ziduri
dimineaþa subþire ca un þipãt
de resemnare
oasele ursitoarelor
pârguindu-se în ferestre
strãzile cu nume de tãgadã
brãzdate arar de culorile vitezei
caldarâmuri tipãrite cu frig
mãrºãluind pe de rost
cãtre acelaºi undeva
unde se sparg ritmurile trezirii
afarã era marþi
pe jumãtate închipuire
pe jumãtate nicãieri
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invitaþie

istoria-i scrisã pe fiecare piatrãde pe Aleea Voievozilormã-nalþ în vârful picioarelorpentru o reverenþãspre înserãriTurnul Chindia aºteaptã.
temporalã

în seara trecutãmi-am scos timpul la plimbareprin Curtea Domneascãºi la umbra Turnului Chindieiam mângâiat un lujer de floareuscatprobabil acolocândva o grãdinã.
bucuria cu nume Târgoviºte

soarele-i veselse cerne în braþele taleTârgoviºtea mea din sute de ani
la Turnul Chindieimetafore ºi seri respirã-n credinþãîn rugãciunea mea
spre Curtea Domneascãîn paºi cadenþaþicu strãbunã moºtenireºi-n vers de aurvom comemora mereuînaintaºii.

Vali
Niþu

peste înserãri � Chindia

istoria-i privitã în fiecare searãca o poveste de veghe-n târziudorul mã cheamã � parcul mã ºtieTurnul Chindia din Târgoviºtea mea
tu pãmânt � rãdãcina meanu mã chema acum în plãselele talee frig ºi întunericlasã-mã sã mai scriuîn miezul vizibil al cuvântuluidintre turn ºi inima ta.
mementto la conacul cu poezie

prezent  tristofilit cu cearcãnenici chef de citit faþã/verso nu areºi-a ascuns vârcolacii în Turnul Chindiaiar la Curtea Domneascãcuvântul din zidurirespirã-n triambi ºi caneluri.
Chindia în amurg cheamã un alt  poemeu rescriu ce mi-a fost scrisacum spre mâineîntr-o frumoasã cetateomul � penelul � eu.
iubirea din necuprins

în cartea de onoare a timpuluicu drepturi de autoreu sunt tuºi-mi eºti un eudar de la Dumnezeucuvântortografia dragostei trãitã în necuprinsnu ºoptitã într-un cuprinsdin viaþã
alunec spre finalul purîncerc sã-mi debarc neputinþamã ridic rugã spre înaltsãdesc iertare ºi pãºescbunul Dumnezeu mi-a scris trãireaîntr-un bestseller cu enigmeprintre cuvinte sosesc.

Poez ie
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Aºteptam...

Îngerii-mi spãlau
trupul
cu aripi
de cernealã,
þineam ochii
închiºi,
aºteptam sã cadã
prima ninsoare
de varã.
Promit

Chiar dacã
n-am succes
la
o zi
de fericire,
când vine seara,
promit
ferm
cã mâine
nu vor mai curge
lacrimi
nici de la nord
ºi nici de la sud,
mã voi
arunca
direct
într-un rãsãrit
ºi-un apus
al strigãtului
meu.

Maria
Mirea

Mai sperã ºi azi

Cuvintele zac
spãlate
pe maluri sfâºiate
de privirea ta
feroce;
zâmbetul inimii mele mai sperã,
mai sperã ºi azi
sã danseze în ploaia
iubirii,
s-alunge anotimpurile
nefaste
din furtunile
minþii.
Cine, cine m-a-ncuiat iarãºi
printre mormanele de pietre ciobite?
Cine, cine-mi reparã viaþa rãnitã
de colþii
tãcerii?
Masca

Nu înþelegea
de ce-i crescuserã
dinþi
în privire
iar din inimã
îi curgeau
lacãte.
M-am zidit în cântecul unei pietre

Oraºul se zbate agãþat de macaraua
unei nopþi anoste,
gânduri mucegãite, stresate
se târâie prin insolenþa vremii;
pe strada nouã,
într-un marº funebru,
trec limuzine
ºi ciorile croncãne, croncãne...
Eu m-am zidit în cântecul
unei pietre,
cuvintele-mi stau suspendate
peste plânsul planetei.

Poez iePoez ie
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Florea
Turiac

ochiul...

ochiul care vede totul încãrcat cu luminarelumii dã dimensiunea tainicã dar ºi realãcã-ntunericul din gânduri îl transformã-n zeul-soarebolta frunþii-nseninatã fiindu-i paza idealã
cugetând ce-i ne-nþelesul din a haosului stirpecât de mare-i universul poleind cu flori de rouãtoate mantiile de-aºtrii ce se-ntind, se-ntind în ºir pemii ori mii de trilioane de orbite stând sã plouã
cu lumini peste grãdina cerului cea albãstruieunde-o lume minunatã naºte-n zori ºi moare-n noaptecu gândirea peste fire pentru tot ce e � dar nu eºi cu glas foarte puternic dar se-aud din el doar ºoapte...
ochi al meu nu-nchide vãzul ci priveºte-n timp departespre eterna nemurire ce ni-i datã-n altã viaþãcu fiinþe de luminã ce din noi fac totuºi parteunde Dumnezeu e Rege ºi e numai dimineaþã

gânduri risipite

gândurile risipite torc fuioare de luminãºi mã plimbã prin þinutul unui rai de flori prin serescormonind mereu prin lucruri eu le-aºtept mereu sã vinãsã-mi cutreiere prin sânge ningând raze de plãcere
vor tocmi (sã nu mai tac) vorbe dulci sã mã consacrecând vânez cu puºca minþii versuri ºi le-adun pe filedintr-un cer alcãtuit numai din planete sacrece-l blindeazã câte-un trãsnet cu un fulger din pupile
cã-s plin ochi cu adevãr când norocul mã colindãºi mã-mbracã de paradã sã trec prin melancolieca un arc de cerc înscris unui unghi cât sã cuprindãtoatã iarba de cuvinte cãreia i-am fost câmpie

Poez ie
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Vorbe neinventate

Negociez minutele neconsumate,
bule opace umplute cu speranþe irosite,
la poarta timpului fãrã gardian,
când ai întors prea puþin arcul ceasului...
Am devorat anotimpurile,
am blocat cãrãri construite sã devinã ºosele
de la minte la inimã...
n-am avut destule litere,
pentru toate vorbele neinventate
cu care sã mulþumim dimineþilor
care ne nasc în fiecare zi, bucuria...
Pãstrez pentru mine tãcerea
care vindecã lacrima unui gând de searã
ºi nu ºtiu dacã este început
sau sfârºit de zbor,
când aripile sânt încã muguri...
Anotimpuri cu furtunã

Hai, aruncã-mi bucuria, sã o îmbrac,
hainã nepermis de scumpã...
eu sunt poetul trist, bolnav ºi fãrã straie,
care îmbracã poezia ca pe un leac,
halat prea scurt, tocit, demodat
la vreme de concerte ºi manele...
În pieþe ºi localuri versul este mut,
sãrac ºi resemnat,
cerºind doar o privire pe textul demodat.
Vin anotimpuri, trec nevoiaº prin timpuri,
alcãtuind poeme din zile negre ºi
toamne furibunde.
Sã vinã iar zãpada!

Constanþa
Popescu

Sã cureþe trufia, aroganþa ºi prostia,
sã îmbrace rochia, imaculatã clipa,
ce sparge visul-coºmar,
sã curgã iarãºi bucuria...
eu, am doar rime sparte, versuri ºchioape
ºi oprimism mai mult, în anotimpul
cu furtuni ºi multe neputinþe...
Sacul secundelor cu zâmbete

Timp, cu taxã pe fericire,
îmi ucide bucuria clandestinã
ºi mã cuprinde dor de teama embrionarã,
când nu ºtiam unde sã merg:
în sus, în jos?
Sã fug în sensul ceasului cu ticãit ascuns,
sã nu-mi mai plâng birul pe iubire?
un anotimp etern, cu perna nepereche...
Tristã umbra mea ºi îºi ascunde paºii
când soarele a uitat sã mã iubescã.
E taina de ignoratã neputinþã,
pe care o înghit ca sã nu strige.
Unde ai ascuns sacul secundelor
cu zâmbete, sã le presar pe drum
ca trecãtorului cu paºi indeciºi
cãlcând pe noapte,
sã-i mângâi privirea ºi sã-i susþin umbra?
Gânduri desculþe

Cândva am prins literele cerului
cu mâinile goale,
fãrã sã ºtiu cã stelele sclipesc
în noapte când dãltuiesc poeme
ºi bolta alunecã ºi mi se aºeazã pe cap.
Este mângâierea divinã
care mã împinge mai departe.
Gânduri desculþe cutreierã astrele,
nici un vehicol nu opreºte
sã le ajute sã devinã fapte,
când pot deveni poezie.
Într-un colþ de viaþã, eu construiesc poduri,
tot mai des, tot mai multe,
pânã la ultimul, poleit cu pulbere de stele
ºi îmbrãcat cu flori,
iar la capãt, vacanþã eternã...

Poez iePoez ie
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Portal spre pretutindeni

Voi ucide noaptea aceasta,voi prefera sã nu mai apucaþidimineaþa care urmeazãnu din aroganþã ºi egoism,ci pentru cã visele îmi sunt mereu înºelate,iar visele mele erau despre iubireape care nu am reuºit s-o ajung din urmã,niciodatã!Prin urmare, noaptea aceastaîºi meritã soarta, iar voi,voi nu aveþi de ce vã plânge,vã voi salva visele nevisate încã,poate ºi pe cele pe care le-aþi visatºi au murit sugrumatede coºmarul trezirii nedorite,pentru cã, da, existã o reînviere a viselor,aºa cum existã o renaºterea fiecãruia din morþi,undeva, dupã Noua Venire.Nu vã faceþi griji, aºadar, orice noapte ucisãe ca un portal spre Pretudindeni,o trecere spre visul viitor,un pas la braþ de iluziespre dimineaþa perenã!
Anti-inspiraþia

Nu pot sã scriu,Nu pot sã gândesc,Nu pot sã respir,Nu pot sã imaginez,Nu pot sã intru în mine,Nu pot sã iesDin ceea ce a mai rãmas din mine,Am buzunarele goale,Mintea surdã,

Dan
ªalapa

Respir ca un cangur fugit de acasã,Un glonþ rãtãcit mã urmãreºte cu zel,Eu alerg ca praful de puºcãDupã ghinturi falsificate,Am palmele întoarse spre nord, spre sud -Ochii legaþi,Mã cautã niºte cuvintePrin frigiderul dezafectat,Ce sã caut eu pe acolo,Când pauzele între douã bãtãi de inimãSeamãnã cu scârþâitulÞâþânilor blestemate de soare?Gata, scutur portofelul gol,Mãtur curtea de frunzeleÎnmugurite recent,Îmi acordez pianul fãrã clape,ªi ies la promenadaPentru care nu ai nevoie de paºi...
Toamna de la Mancha

Ce mult se-adunã toamnaîn pântecele serii,în cufãrul cel searbãd al tristeþii,un slab fior se zbate sub fustele râvniriica un ºtergar uitat pe prispa ne-ntinãrii...Mã izbãvescde toatã aceastã nostalgie tâmpã,o sare falsã, în definitiv,prea-degustând dulceþuri tinere, proteice,suind semeþ, eu, ºi arogant, nebun, aventurospe muchia cea ascuþitãneîntrerupt de moartea celei mai severe dintre sorþi -aceea a lui Don Quijote, învinsul neînvinsal tuturor nemorilor de vânt,coºmarul lui Eol, umilitul zeu -aºa voi prea-învinge toamna aceastacu tentã de vãrsat de vânt,ce îmi impune, toanta,un somn prea prelungit,voi scrie o simfonie surdãdespre culorile prea asprece îmi iradiazã pieleaca un balast atât de insipid,culorile ce-i scapã printre vocilede Albã-ca-Zãpada surdã,o toamnã ca o Dulcineee scãpatã de mirajulpoemelor suite-n vârful lancieicelui mai De la Mancha Cavalertomnatic...
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De-aº fi...

De-aº fi putut sã-ntind un deget
Spre gândul care þi-a zburat la mine
L-aº fi-nnodat fãrã sã preget
Sã doarmã-n suflet pânã noaptea vine.
De-ar fi trebuit sã curg pe zare
M-aº fi topit în ceaþa unei dimineþi
ªi-aº fi zburat sã-þi ies în cale
Cu tine cum sã mã trezesc sã mã înveþi.
De n-aº fi vrut sã te iubesc acum
M-ar fi durut ºi carnea de pe mine
Dar mã ascund de vocile de fum
Ce-n jar mã vor sã mã usuce bine.
De-aº fi putut m-aº fi oprit din drum
Sã te primesc cu braþele deschise
De-aº fi dorit mã îmbrãcam în scrum
Tu te-ai fi scurs cu lacrimile stinse.
De-aº fi mânat tot timpul înapoi
Sã pot s-alung secundele nescrise
N-ar fi rãmas nici urmã despre noi
Sub paºi ce sun-a caldarâmuri triste.
De-aº fi ºtiut sã plâng când am simþit cã doare
N-aº fi ajuns sã strâng atâtea gânduri goale.
Unde eºti?

Pe undeva printr-un ungher
Rãtãcit în ziua uitatã
Încã luminezi.
Unde eºti?
Rupt de lumea prin care mã preumblu
Legatã la ochi
Încã te visez.
Unde eºti?

Cristina
Melinte

Mãcinat de chinurile tale
Strivit de gândurile pe care le ºtiu
Încã te doresc.
Unde eºti?
Nicãieri e peste tot fãrã tine
ªi niciunde nu pot sã mã opresc
Încã te simt.
Unde eºti?
ªtiu cã minþi fãrã mine
Pe oricine în viaþã primeºti
ªtiu cã simþi la fel
ªi te-ntrebi mai mereu:
Unde eºti?
ªtiai?

Te-am aºteptat. ªtiai?
Am stat acolo de unde
Numai tu puteai sã mã ridici.
Te-am aºteptat pân� la sfârºit de ziuã...
ªi am tot stat,
Dar nu ai mai venit.
ªtiai? Te-am aºteptat...
Un an întreg de zile,
În viaþa pe care doreai
Sã o petrecem împreunã.
Dar ai uitat sã vii,
Sã-mi dai de ºtire
ªi a trecut ºi anul ãsta,
Pân� la urmã.
ªtiai? Te-am aºteptat!
O viaþã-ntreagã.
Aºa cum promisesem în iubire.
Mã încãlzeam cu serile în care te visam...
Dar n-ai venit, nici chiar atunci
Când te-aºteptasem
De atât de multe zile.
ªtiai? Te-am aºteptat!
Chiar o eternitate.
Trecuse timpul,
Mã gândeam deja departe,
Iar tu, abia atuncea m-ai gãsit...
ªi te-am primit.
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Judecatã

Când pãrãsit de îngeri, fãrã muze
Sã îþi asculte taina din visare,
Stau albe foi, ca parcã sã te-acuze
Cã nu pictezi, ci stai cu ochii-n zare...
ªi nici nu scrii, de parcã viaþa duce,
Cu vânturi reci, mirajele în spaþii,
Parcã ofteazã ºi Isus pe cruce;
Muºcaþi din înger, aripa tãiaþi-i
ªi arãtaþi poetului, rânjind,
Cum ultima oglindã zace oarbã,
El ochii îi ridicã ºi zâmbind:
Tãiaþi-mi mâna, ce atâta zarvã,
Sã nu pictez ce-i gol în casa voastrã;Scoateþi-mi ochii, dacã vãd mistere!
Iar când lumina intrã pe fereastrã,
S-o încuiaþi, lumina vi-i tãcere;
De-o îmbrãcaþi, goi sunteþi ºi vã doare
ªi aripa tãiatã e un fulger;Când m-aþi urca pe rug e sãrbãtoare,
Însã veþi plânge, voi aþi ars un înger!
Regãsire

Lumina-i zâmbet, curg mãrgãritare,
Ferestre cheamã îngerii la denii;
Se-aud, în aer, îngânând stihare,
Mirese oarbe, invocând vedenii...
În rãzvrãtiri ne-ntunecãm o clipã,
În palmã tremur rãscoleºte karmã;
Când peste umeri înserarea þipã,
În tunul clipei pãsãri vor sã doarmã.

Alensis
De Nobilis

E noaptea albã, beatului, amantã,
Îndrãgostit de luminãri din nimb,Nuntirea-n aer e mirobolantã,
Cã faci cu îngeri îngerime schimb.
Când slujbele în ceruri înceteazã,
Fântânile mai curg din îndurare,
Iar dacã visul intrã-n metastazã,De vraja mãrii nu mai ai scãpare;
Te rãstigneºti pe þãrmuri ca-n pasteluri,
Cã sã rãmâi statuie de nisip,
În cer fecioare urcã pe creneluri,
În pietre plânge suspinând Oedip...
O arãtare-n valuri se nãzare,
Iar umbra mãrii-n lunecãri o duce;
Intri-n extaz, aºtepþi o fulgerare,
Sufletu-n ceruri, regãsit, sã urce.
Anateme

Pe culmile uimirii raza-i purã,
Cu oglindiri de pleoape fanteziste;Când aura îþi cade pe carurã
ªi genele-þi mângâie ametiste,
În umbra mãrii zeul duce vinul,
Sã înfloreascã-n împletiri de coapsã,
Vei levita odatã cu sublimul,De fericirea vei primi pedeapsã,
Iar vãluriri de aer onduleazã
Intuitiv, pe chip, uimirea ta,
Cãci îngerii surâsul îþi citeazã
De câte ori pe nori tu vei dansa...
Þi-aº desena pe chip credinþa fermã
Cã porþi în tine un secret divin;
Sã te conving cã dragostea-i eternã,
O sã te-ncui în cupa unui crin,
O sã-þi pictez pe buze anateme,
Când mã apropii, sã mã stãpânesc,
Cãci gura ta mereu o sã mã cheme...
Eu o sã vin mereu sã te... citesc.
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Nonsens

Mã trage dorul de-un piciorSpre locul unde calcã-reveria,Sã mã descopãr �un nestins amor�Ca-n vremea când, mã rãsfãþa trufia...Pe când, fierbinte orice mângâiamOri lunecam spre patimi arzãtoare...Dorinþi în doruri de-aprindeamErau extazul, zumzetul sub soare...
Dar au trecut �ceva decenii�Cum s-o mai þin aºa, într-una?!Pe malul ruginit al vremiiEu, extremist din totdeauna,Stau sub un vis de-ntunecime,ªi-mi rãscolesc apus-regretulPreamultor amintiri intime,Ce le-ascunde ºi azi sipetul...Dacã-l deschid în cãutare,Doar visele durute ies.Cum n-am rãgaz în aºteptare;N-am nici sã mã destram, nonsens!
Cântãrile de searã

Cum sã gãsesc luminã în dom sihastruUnde doar umbre reci mai stau la pândã?Jocul îºi fac prin colþuri de secundã,Dosind frânturi din strãluciri de astru...Un corb cu aripi de neguri frãmântatS-a strecurat sub cer, sã mai înºfaceNeliniºtite pãsãri ce rãtãcesc buimace,Ori se încurcã-n umbre de-nnoptat.Curaj am, ca lumina ce taie în alabastruPuterea nedifuzã, în ºoaptã îmi schiþeazãPrin unda rãtãcirii de tainã mai vibreazã

Elena
Volcinschi

Trãirea-mi ce înalþã spre cer senin albastru.Dar pacea îºi aºterne, uºoara-i molcomireªi-n domul pãrãsit sunet viu de vioarãÞâºneºte anunþând Cântãrile de Searãªi-nsufleþind lãcaºul cu tâlc de izbãvire.
Eu sã fiu tu...

Eu sã fiu Tu, aº vrea mãcar o datãSã-mi simþi iubirea roasã de amintiri,Cã-n tãinuiri te-ai strâns cât viaþa toatãSã te adun aº vrea din alte rãtãciri!
Umbrele ce-au rotit sub cerul pleoapei,Au spânzurat cu lacrimi de gene raza meaCând legãna în liniºti pe unduirea apeiOchiului tulbur ce privirea-ºi gemea.
Lãsai ºi-atingerea de gând sã mã-nfioareÎn timp ce salivam mister din gânduri-mute.Stingeai setea de simþuri roºitã, chemãtoare,Cu stãrile-þi confuze sau chiar necunoscute...
Eu sã fiu Tu, aº vrea mãcar odatã...Leagãn de-alint, blând mângâiat de-o undã.În pled de vorbe dulci m-aº vrea înfãºuratãCa nici un vis durut, sã nu mã mai pãtrundã.
Nu vreau!

O noapte mi-ai închis sub clopotul urii,Trupul, ce-mi lumina febril ºi tãcutDorul înflorise sfios la colþurile guriiªi buze aveam strânse în cuib de sãrut.
Ochii-ºi lãcrimau, somnul de searã,Sub vulturul frunþii întins ºi cuminte.Fãceai jocul minciunii ca odinioarã...În false dezmierdãri ºi muþite cuvinte.
Voiai sã simt, cum ard vorbele deja stinseDe vocea ta înceatã, golitã de simþire;�Nu vreau sã fiu din nou, îmbrãþiºatã-n vise,Minþindu-mã ºi acum în vreme de amurgire�.
În suflet eu mai port paºi de cãrãri incerte,ªi-ncerc sã-mi vindec rana ca negura din scrumMi-e sufletul rãnit ºi-aº vrea ca sã mã ierte,Din buimãcite ºoapte încerc, sã mã adun!
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Ora aceea ca o eternitate

Ora aceea s-a nãscut spontan, fãrã nicio bunãvestireAruncându-mã într-un somn adânc, la umbra poeþilorAdormiþi lângã zidurile cetãþii desenate în acuarelã.Nimerisem în plin rãzboi, în care tãcerea bãtea în porþi,În clopotul bisericii ºi la ferestrele sparte,În florile care uitaserã sã mai creascã ºi sã nascã vise în zeci de culori.Tãcerea aceasta elibera caii sãlbatici din fiecare suflet,Din fiecare trup împietrit pe marginea fântânilor secate.Poeþii dormeau, parcã otrãviþi cu odihnã eternã...Pe umbra lor desenam în praf cu aripi de flutureCai îmblânziþi ºi fântâni cu apã vie.Ora aceea s-a derulat ca o eternitate închisã într-o rolã de film,Întârziind la serviciul meu în ture,Uitând cã sunt ºi actor pe scena-eºafod a lumii.
Nu, nu sunt stele!

În noaptea aceasta cerul lumineazã mai puternic!Mulþi spun cã se datoreazã stelelor...Ele nu existã, spunea cândva un orb bãtrân...Este doar o iluzie, o hartã veche a Cerurilor ascunse,Mici lumânãri desenate în grabãSã lumineze visele oamenilor fãrã nume,Pentru aceia care îºi plimbã minutele rãmaseÎn jurul bisericilor închise ºi-n trenuri ruginite,Trase pe linii secundare, lângã speranþe ºi lupte pierdute.Nu, nu sunt stele, repeta bãtrânul orbCu ochii sãi ce înlãcrimau cerul.Sunt urme de sãgeþi aruncate cu fricã de arcaºii nopþii,Paznici ai pãmântului în cãutarea Luminii.Cu fiecare noapte ce va veni, vom alunga somnul,Privind tot mai nerãbdãtori prin rãnile luminate,Chipul nostru din viaþa care va urma.În noaptea aceasta cerul lumineazã mai puternicªi tot mai orbi vom fi când vom gãsi Lumina!Nu, nu sunt stele, mi-a spus cândva bãtrânul,Sus este doar o hartã cu temerile oamenilor,Redesenatã zilnic cu noi sãgeþi, cãlite în sufletele celor rãtãciþi.

Gabriel
Dragnea
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Un anotimp se duce ºi altul vine

Adie trupul tãu peste inima mea tãinuitã,În primãvara cunoaºterii înfloresc,Precum floarea albã de cireº.Nemãrginirea iubirii dintre mine ºi tine,Mã-nfioarã pânã la lacrimi.Nici un cuvânt acum nu dã greº,Eu precum fecioara nepãtimitã,Stau cu simþãmintele neclintite.
Vezi cum au pornit fetele acum la izvor?Ca sa gãseascã al lor fecior?E câmpul plin de maci ºi cerul e senin,Dar tu nu vii deºi te aºtep de printre vii.
În vis prin karma mea eu am zãrit.O lacrimã pe geana înfrunzitãCe adunã în foc de ambrã,Sãmânþa vie plãmãditã.
La focul viu doar lupii strigã,Fecioarele sunt despletite,Ulcioarele sunt mereu golite.În cer lumini de argint se-ntrezãresc,În golul nelumesc.
Îmi rãcoresc ºi gândul prin seceta de vise,În lacrimile neîmblânzite a unor amintiri apuse,Ce dor nestãpânit te poartã?Sã fie de vinã a mea soartã?
Tu stai priveºti iar gândul tãu nu þi-l potoleºti,Priveºti! Zãdãrniceºti, nimic nu îndrãzneºti,

Claudia
Bota

S-au dus cocorii fãrã sã aºtepte,Destinul fãrã de cuvinte.
Un anotimp se duce altul vineªi tu nu eºti azi lângã mine.
Te-am regãsit

Lacrima timpului învolburatDin umbra gândului,Din mersul pãmântului,Din susurul apelor,Din furnicãtura cãlcâiului,Prin cãutarea urechii,În foºnetul pãdurii,Prin mersul disperat,Eu te-am cãutat.
Cu rujul pe buze îmi înserez cuvintele,În oglinda timpului clipele sunt memorabile.Când încerc sã aprind ideile în prisma lutului,ªlefuiesc chihlimbarul în lumina dorului.
În auzul unei scoici te-am gãsit într-o perlã,Perla Cuvântului.Iar în mersul timpului din noi,Ne-am regãsim pe noi doi.
E toamnã, iar!

E toamnã ºi cade frunza iar,Când totu-i scris ca într-un dosarPierdutã fiind cu gândul dupã tine,Cã astãzi nu eºti lângã mine.
Registre îngãlbenite,În fila vieþii stau pitite,Copilã fiind în primãvarã,Maturã trezitu-m-am în toamnã.
Ce-i viaþa ta pe o coalã de hârtie?Când inima se mângâie de o galbenã gutuie.Cocorii vin ºi pleacã iar lacrima mi te dezleagã.Iar bruma stã pe viþa de vie ca o dantelãîntreagã.
Tu eºti un vis hoinar,În fila vieþii desprinsã din calendar.
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Cuiul

m-am ascuns între gândurisub clipe obositesã nu mã loveascã tãcerea cuvintelortimpul se rostogolea haoticpeste degetele universuluiviaþa pulsa nehotãrâtãîn camera goalã de sufleteam vrut sã-mi vând trupulnu m-am priceputam râsfãrã sã ºtiu cã este inutilm-am aºezatîn þãrâna timpuluiºi m-am închinatatunci am ºtiuteram pãcãtosulrãtãcit pe pãmânttreceau oameni pe stradãmã scuipau, mã batjocoreau, mã loveaueram altfel decât eiatunci, am strigatiar cuiul a început sã plângã
Cãutãri

trec grãbit pe lângã mineadunând gânduride azi, de ieri, de nicãieriprivirea se confundã cu mareaîntr-un gest târziu ºi inutilpe coperta timpuluiam semnat cu sângepe masãam pus un paharºi o panã mânjitã cu gânduri

Viorel
Birtu-
Piraianu

Drumul iubirii

am nevoie acutã sã respirsã privesc albastrul curat al ceruluinu pot trãi aiciîn întunericsunt o pasãre rãnitãîn zborul cãtre cermã ard zidurile ascuþite ale lumiitrãiesc în gânduridespicate de lacrimiun fluture ce urcã spre luminãîn ultimul lui drumorbit de puritatea ei...dacã aº ajunge acoloatunci se va face ziuãpãºesc în noapteîn cãutarea unei zileuneori desfac cuvinteîmpletind muguri de iubireapoi îi voi împrãºtia pe cersã lumineze calea îndrãgostiþilor
La apus

aºteptam aºteptareace azi nu veneamã întrebam, pierdut în trecutsau poate în alte întrebãrice aºteptamplecammã loveam de gândul cãzutmi�s oasele frântem-am aºezat la colþul lumii,aºteptând.aici, nimic nu îºi avea rostulam cuprins bezna în palmei-am dat drumul în lumemã deranja culoarea eidesfigurat de întrebãriam rãmas pe þãrm, sã numãr anii.zidurile cetãþii au cãzute toamnã.plouã mult, nu�i aºaam întins mâinile cãtre cer,erau arse de întrebãria rãmas doar cuvântulrãstignit pe o cruce,la apus
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Radu
Chiorean

Ea

aproape în fiecare zi aducea un copil acasã mai ales când în timpul zilei nu era luminã la sfârºit de sãptãmânã le cumpãra jucãrii 
într-un weekend nu s-a mai întors copiii s-au speriat ºi-au ieºit afarã au gãsit în faþa uºii o scrisoare 
cu numele ei dupã ce-au crescut mari s-au cãsãtorit ºi þineau scrisoarea pe palme 
când se întâlneau apoi au îmbãtrânit le-au dat-o copiilor lor 
care s-au mutat în acelaºi apartament sã o aºtepte iar cuvintele deveneau tot mai lungi 
când o chemau în gând
Stare

casele au devenit niºte ferestre 
aºezate pe un tripod al speranþelor prin care privim piscul muntelei acolo unde cerul îndoit de la jumãtate 
atinge cu vârfurile degetelor cercul zilei îi pipãie circumferinþa 
un orb se întinde în pat are un corp transparent scheletul osos sunt 
ºinele unui trenuleþ electric purtând în vagoane praf stelar cearceaful miroase a iarbã 
ce nu a crescut încã mâna cautã sub pernã un vis cald 
peretele dinspre partea pãdurii 

a crescut ca o umbrã 
ºi ciorile zboarã prin ea plonjând în sunetul unui rãu de munte ce tot creºte
Scut

înlãuntrul crucii eu sunt un trib ce-ºi spalã lutul pe albia râului unde femeile 
printre razele apei se întind înspre mine numai una îmi atinge genunchiul cu zâmbetul 
mi se aºeazã pe braþ ºi trece cu lumânarea peste umbra noastrã 
lovind cu flacãra chip de fiarã toaca de luptã mã ridic deasupra crucii 
ºi înalþ cu amândouã mâinile sabia pe lama ei de argint sclipeºte în soare 
pieptul lui Iisus
Sex

în magazinul vechi 
el avea buzele umede îºi deschidea gura gândacul ieºea pe marginea linoleumului 
din crãpãtura peretelui în mâna stângã þinea ochelarii cu cealaltã descheia nasturii de la bluza 
care aluneca pe sânii maripentru a-i scoate la ivealã pielea finã îi cobora mâna pe pântec 
descheindu-i uºor fermoarul fustei mulate trãgând-o în jos peste picioarele aproape albe ºi lucioase 
pãºea peste haine lua manechinul în braþe ºi-l sãruta apoi îl arunca în spatele magaziei 
îºi lãsa ochelarii pe tejghea îl ridica pe cel nou aranjându-i aceleaºi haine privindu-l în acei ochi 
proaspeþi verzi nemiºcaþi îl aºeza cu grijã în vitrinã privind trecãtorii ºi se întoarce 
cãlcând pe gândac
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Cântec mamei

Mi-e dor de tine mama mea
ªi de dulceaþa din cuvinte
Ce le rosteai adânc ºi blând
ªi le ascultam cu luare-aminte.

Erai atentã ºi duioasãªi-aveai rãbdare pentru toþi
Cu inima ta preacuratã
Ne alintai: copii, nepoþi.

În ochii tãi plutea iubirea
ªi braþul tãu pe toþi ne cuprindea
Te vãd mereu cu ochii minþiiCãci eºti în veci icoana mea.

Acum în casã singur am rãmas
Locul pustiu îl tot privesc
ªi plâng, mãicuþã sfântã ºi curatã
Ce mult aº da sã te mai regãsesc.

Lacrima sufletului meu
Lui Ion Dolãnescu

Ai plecat
Din cuibul cântecului
Spre alte zãri senine!Sã cânþi pe altã scenã
Înconjuratã de îngeri!
Ne mai încãlzeºte sufletul
Pe aripa cântecului
Eu te port mereu în suflet
La Bellu florile plângCu lacrimi de rouã
Când soarele brãzdeazã pãmântul
ªi tu nu mai umbreºti cãrarea
Codrului de lângã apa Dâmboviþei

Vasile
Oneaþã

Te aºtept
Sub straºina
Unei limpezi dimineþiBucurându-mã!
Cartea

Poetului Mihai Eminescu,
întru nemurire

În ea pui tot din câte-ai îndrãgit
Îþi furi din dragoste ºi bucurie
Sã se întretaie gândul ostenit
Cu a vieþii tale ultimã fãclie!

Tu nopþi întregi deasupra ei trudeºti
De-a lumii desfãtare stai deoparteIar inima în fãrâme o drãmuieºti
Pe fiecare paginã de carte.

Ca alþii rãsfoind cu glasul mut
Sã spunã aþipiþi pe jumãtate,
Ce soartã minunatã a avut!
Ce drumuri strãlucite i-au fost date!
Toamnã italianã

Regiunea Abruzzo � Com �
Loreto � Aprutino

Pe frunza care cadeBat clopote în amurg
Prin galbene acolade
Puterile-i se scurg!

Mãslini plantaþi din vremuri
Lucesc în soare pe drum
Îi vezi ºi te cutremuriSunt alþi copaci acum.

Când rugile de searã
În tânguiri târzii
Amarnic îi separã
Pe morþi de cei vii.

Doar munþii pe planetãTroneazã etern sub cer,
ªi-o liniºte secretã
Ne aruncã în eter!

Iar dorul greu de þarã
Mã macinã adânc.
Adorm pe perna solitarãCu gândul la cei dragi... eu plâng!

Poez ie



Anul XVIII � nr. 396-397-398 � 2018 29

* * *ai luat cu tine doar amintirile -câte au mai rãmaslãsând aiciscãunelul cu trei picioarenu îþi va mai fi de folosºi oricumel trebuia sã rãmânã aiciapoi ai încuiat încet uºatrãgând parcã de timpo datã...de douã ori...ºi ai pus cheia cu grijãsub preºul þesutdin cârpe colorateai inspirat adânc din aerul acestade toamnã târzieºi m-ai întrebat�acum, încotro mergem fiule?�
* * *te-am aºteptat sã vii asearãsã-mi umpli gândurile melepriveam cum iarnaninge trist afarãpunând în calea taun alb covorde neatinse stele
ºi-am fi plecatpe pârtiile moistrivind sub pasul nostruneînceputele zãpeziºi viscolul ar fi suflatprintre nãmeþisã nu rãmânã urme înapoi...

George
Ionita

* * *de aicitotul se vede printre zãbreleceruliarbavalul...
de aicitotul se simte printre zãbrelegolulsperanþacoºmarul...
de aicinu poþi evadadecât într-o lumeîn care nimenitimpul nu mai mãsoarãcãci totul e cerulºi noapteaºi golul...
* * *toamnã atârnândîn aceastã frunzãarãmiebãtutã de vântºi nori alergândpeste zãri de plumbîn a timpului clipãtârziecât mai eºti tu viepânã când?...
* * * (tatãlui meu)
mã întreb uneoriunde este lumina din privirea tade ce ea se opreºte în golsau poate dincolo de elde ce amintirile tale au devenitde nepãtrunsiar lumea ta nu mai este ºi a meade ce mã întrebi de prea multe ori�pe fiul meu l-ai mai vãzut?�...
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momente...

sunt momente când lãuntrul meu tânjeºte dupã ochii tãi verzi
iar sufletul se descheie pânã la ultimul bumb al salcâmilor înfloriþi
momentele acelea...cu zbaterea pleoapelor înainte de naufragiul sub patimã
momente...eliberate din braþe reci pentru un zbor al mierlei
când viaþa este pilotul rãtãcit pe lunã cãutând stele
momente...când inima mi-a rãmas pe un acoperiº de spital
ºi moartea blocatã în ultimul lift
când arþarii îºi scuturã frunzele-n cer
iar ochii rãmân tulburi ºi seci
Aº vrea...

sã te îmbrãþiºez ca o dimineaþã în aºternutul cuvintelor
sã îþi fiu mugurul desfãcut de energia scuturatã într-o singurã fiinþã
sã curg în coasta unde fluxurile emoþiilor apasã o singurã pedalã, infinitul
aº vrea distrugerea graniþelor când lunec în fiorul înnebunitor
în universul în care explozia duce dincolo de margini
sã îþi fiu opera din oglinda ochilor, nebunia de pe lama cuþitului
suferinþa din moartea stelelor, izbucnite în tine...
numai tu ºtii...

când naufragiezi în mine
ºi citeºti necuvintele din firul apei
când aºtepþi stihuri de pãsãri în colþul din care lumina mã iubeºte
deschizi trusa cu pensule ºi mã scoþi din chinul umbrelor
culori ºterse în freamãtul dintre liniile adânci
îmi cauþi soarele înseninând clipele
mierla cântã pe ramura în care devenim valoare
în esenþialul când te naºti în pulsul orgasmului
frãmântând sânii
tabloul suntem noi...

Elena
Mirca
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A nicicât e vremea...

Stã împresuratã crusta-a �ce� ºi �cum�,însã desfirare, sfoarã de parfum,din caverna firii o pãrem vedea...A nicicât e vremea... Totul este-acum!...
Drum ce se întinde, aºternând spre vanprimeniri de forme sub voiaj avan,trage pãrþii sale pribegii ºi-atât:molcumã, obada ºtie-întreg arcan.
Ai dualitãþii prinºi corãbieribem din vraja undei calpe adierifãrã a deduce depãnat abisdincolo de �mâine� ori himeric �ieri�...
-Ce avem a face?... Din pãcat disjunct,amintind egalul în treimic Punct,contempla-vom Zilei purure amurga cuminecare cu vãzduh conjunct..
Între scrum ºi flamã...

Pulsatila umbrã înde-a nu ºi-a fi,sfântã�înfiorare, s-a purces ca Ziîn Primordiul Apei, tainicul solvent,chipului cedându-i sinea-ºi semui.
Cerul cu focaru-i nicãieri ºi�în totprin lãuntrul firii glifizã chivotca cel om sã lege nunta a vedea,luminându-ºi calea sub canon devot...
Astfel, Floarea Vieþii, a oglinzii rochi,drept mergând pe undã�în neclintit deochi,dincolo de sorburi ºi de spiþe-adânci,a putut sã-încânte preadintâiul Ochi

Petru
Solonaru

cu aceastã vanã lume ce-a deschisvorbei sã viseze de-a vorbi în vis...Între scrum ºi flamã, singur, bunul duhîncruci asupra trepte de abis...
ªti-vei ce e Roata...

ªti-vei ce e Roata când de spiþe ruptcazi dedus prin eoni firii dedesubt,legãmânt a strange între glod ºi cercu pustia axei din muºcatul frupt.
Regãsind unimea, contra-a vãmi ce mor,cu afunda cale-a celui Creator,purpura sacralã-a timpului eternva sã te cuprindã-în vid izvoditor
de-a veni la Centru ca întors cadou,nuntã esoterã-a naºterii din nou...De aceea�în minte nu te amprenta,ci cu sinea-þi scrie înfrãþit ecou!..
În respect de-aieve-al risipirii fastscoate-l din robie, ca apururi castpe-�a avea� doar urmã lui �a fi� sã-l pui...Stins, al pãcii schimnic, vezi la Unul vast...
Doar subînþelesuri...

Doar subînþelesuri cumpenei mai pota-i trezi cel paos în desprins colbot...Pricina cãderii-i a egalizastrânsã-a minþii parte cu al sinei tot
când îndemnul voiei � plin amãgitor -þine sã însemne vid prin cei de mor,iar, asupra-a multe, centrifugul mersastupuº pãrerii reazemã de zor...
În al beznei mijloc scoica a dedusclarul sfânt al perlei ca etern apusce-împlineºte Ziua sub �aici ºi-acum�,ochiul osialic... lumii antepus...
Roata�înþelepciunii cere, aºadar,ca din drumuri vane, ce�în zenit tresar,sã alegem Calea-adâncului nadir,unde spuza noastrã-i a Luminii iar...
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Azi l-am vãzut pe Dumnezeu...

Avea patru ochi, patru mâini,patru obraji, patru buze ºi douã suflete
îmbãtrânite de atâta aºteptat...Era acolo... în vocea caldã a tateiºi-n zâmbetul lui smerit care nu
mai vrea decât pace.Era acolo... în ochii mamei
înseninaþi la vederea umbrei mele.Era pe buzele lor care mã rugau
sã nu plec, sã mã las de toateºi sã-mi îmbrãþiºez casa cu toateamintirile copilãriei!
Era în mirosul maºinii venitã cubunãtãþi de acasã...
Era în straiele lor ºi în mâinileîntinse spre îmbrãþiºare,dar lãsate în jos pentru sãrutul
formal pe obraji, sã nu râdã lumea.Azi l-am vãzut pe Dumnezeu,
dar l-am lãsat sã plece,pãstrându-i iubirea pe haine...
Poem naiv cu inimi

Te simt...îmi trimiþi inimi din ochi, le arunci în eter
sperând sã le prind din praful de stelece lumineazã în gând
incandescente,sfideazã distanþede ani luminã ºi vin înspre mine.
Le simt...

Liuba V.
Botezatu

sunt inimi albe, plutind în roiuripeste creºtetul meu, le primescvreau sã iubesc, simt cum îmi cresc
aripi în minemultiplicate
coboarã în piept ºi roze devinun dulce venin, ce nu ne lasãdeºtepþi sã fim...
Coboarã din nou, sunt fluturi de-acumîncerc sã îi strâng, sã-i adun în pumn
ºi sã-i arunc înapoi spre eterdar mai aprig revin, dulce mister...
Sunt în mijlocul meu, se dizolvã în ºoaptecresc mari, aurii, cum merele coaptesau roºii devin, nici nu mai ºtiu
sunt moale, sunt caldã;o ploaie-n pustiu...
Dar explozia lor mã aduce-n simþirecu-n soi de neºtire de cine mai suntunde ºi când
inimi albastre, roºii, verzi, violetemã plimbã prin cosmos
ºi-a luminilor ceteEu nu-s, nu mai suntori sunt peste tot, dar unde eºti tu,
eºti viu ori eºti mort?M-am pierdut printre nori
caut inima ta sã revin înapoi...mã priveºti rãvãºit, spui cã suntem doi,
în ochi îþi gãsesc inima mea,sunt acum, eºti aici,eºti al meu, sunt a ta...
cu picioarele goale,

fantome
ale trecutului mã ajung din urmãºi nu ºtiu pentru cine sã plângmai tare, pentru tine,
pentru ele, pentru noi?
pãsãrile cerului nu-ºi cunosc poezia,de-ar cunoaºte-o, nu ar mai iubi-o,
de s-ar percepe poezies-ar urî pe sine,sinucigându-se
sã nu devinã pradã vie sie însãºi.
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Sonetul copilãriei

Copilule naiv, frumos, unde eºti?
Te vãd prin ceaþã statuie de sare,
Din raiul dulce, chipul îþi rãsare.
Vino mai aproape ca sã-mi povesteºti!
Ieºi iar în luminã, pe cea cãrare
Din acel tãrâm de pace ºi poveºti,
De visãri ºi întâmplãri împãrãteºti,
Viscolit de culoare ºi mirare!
Primara stare, fã-o sã învie,
Satul Beþeºti ºi casa pãrinteascã,
Pãdurea ºi Bistriþa aurie,
Minunile ce veneau sã te-mbie!
Cine-ar putea � întrebare fireascã �
Pierdutul paradis sã-l mai gãseascã?
Sonetul fericirii

Anotimp cu soare-i orice iubire,
Danseazã sufletu-þi cu pasãrea-n zbor,
Rãsar noi stele pe cer strãlucitor,
Planetele toate îºi ies din fire.
Galaxiile cântã în do major,
Clipa se lãþeºte-n nemãrginire,
Nu contenesc astre sã se mire,
Horã largã-i bucuria tuturor.
Trãieºte-þi dragostea cu-nverºunare,
Fii onorat de sacralitatea ei,
Împodobeºte-o cu mãrgãritare,

Mihai
Merticaru

N-o lãsa sã îngheþe în tipare,
Învaþã ºi-otrava iubirii s-o bei,
Dacã-i nevoie, intrã-n cuºca cu lei!
Sonetul satului natal

Pe vechi þãrmuri inundate cu poveºti,
Cu doruri ºi visuri pavimentate,
Puzderii, se rãsfaþã, de sate,
Dar numai unu se numeºte Beþeºti.
Pace-þi oferã ºi seninãtate,
Numai aici, veºnicie dobândeºti
ªi salbe cu amintiri copilãreºti;
Nu-l dau nici pe o mie de palate.
Cãsuþe-acoperite cu ºindrilã,
Livezi întinse în vecinãtate,
În orice cerdac se toarce o idilã,
Istoriei completându-i o filã.
Pe culme, ii ºi bundiþe-nflorate,
Colo se joacã polca pe furate.
Sonet cu parfum

Iubito cu gleznele de chihlimbar,
Torsul, armonie beethovenianã
Cu dulce mireasmã de havaianã,
Exult, cã nu te-am aºteptat în zadar!
De unde-ai luat pãrul de castanã,
Gâtul de egretã, zâmbetu-þi hoinar,
Ochii, douã boabe de mãrgãritar,
Piosul cuget fãrã de prihanã?
Din ce nouã galaxie mi-ai venit
Învãluitã-n parfum de trandafiri,
Prin sângele cald sã-mi curgi necontenit?
Cum de-ai aflat cã eu îþi sunt cel menit?
Tu, nãscãtoare a unei mari iubiri,
Ce farmece-ai combinat sã mã inspiri?
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Azi...

Într-o eternã zi de azi mereu trãim...Ce-a fost întotdeauna mâine pentru ieri...ªi-n fiecare clipã câte-un pic murim...Cãci timpu-i cel ce zboarã, grãbit,spre nicãieri...
Se scurge vremea-ntruna ºi nu avem rãgaz...Duºmanul cel hain, nãvalnic, dar tãcut,Pe trup ne lasã semne, chiar ºi pe obrazªi nu te poþi lupta cu timpul nevãzut...
Pe-a timpului aripã noi facem iar naveta...Între un ieri ºi-un mâine de-a pururi efemer...Uitând, de multe ori, cutreierând planeta...Sã îl trãim pe azi ºi totul e-un mister...
În inima pustie, tristã ºi-ngheþatã,A ei bãtaie tulbure nu pot s-ascult...E doar ca un mic val în marea înspumatãCe a uitat s-ajungã-n þãrm de-atât de mult...
Jalbã cãtre cei aleºi...

Stimate deputat, domnule senatorEu vin cu-o rugãminte cãtre tine:Sã faci ceva ºi pentru-acest poporE jugul greu ºi nu-l mai putem þine...
Ne este teamã sã mai ºi gândimNe-ai pus impozit pânã ºi pe gânduri...Prea multe biruri zi de zi plãtim,Factura o citim doar printre rânduri!
Bãtrânii mor de foame ºi de frigTu nu-i mai ºtii cãci tu trãieºti în vile.

Cristian
Gabriel
Groman

Rabdã flãmânzi c-un ceai ºi un covrig...N-au bani ca sã mai dea ºi pe pastile!
O þarã-ntreagã aºteaptã-acum s-apliciTot ce-ai promis atunci când te-am votatAr trebui sã faci, nu doar sã zici.Sã nu ne uiþi, sã nu uiþi ce-ai jurat!
Stimate deputat, domnule senator,Te rog frumos, te rog din suflet iarãSã faci ceva ºi pentru-acest popor,Din care prea mulþi, prematur plecarã.
Colindã pentru pãrinþi...

A sosit din cer Ajunul...Cu-n toiag ºi-o nuieluºã...Vestind lumii-ntregi Crãciunul...ªi-a bãtut uºor, la uºã...
Ne-a-ntrebat dacã-l primim...L-am poftit îndatã-n casã...Lângã foc sã-l gãzduim...ªi l-am aºezat la masã...
Îngheþat era, moºneagul...C-a fãcut o cale lungã...De-ajutor i-a fost toiagul...Pe la noi ca sã ajungã...
�- Moºule... ia zi-ne, darã...Fost-ai ºi pe la pãrinþi?!?Nu putem ajunge-n þarã...Deºi-am fost foarte cuminþi...�
�- Fost-am, dragii mei, ºi-acasã...La ai voºtri, scumpi pãrinþi...Bunãtãþi au ei pe masã...Dar în ochi, lacrimi fierbinþi...
Mama, scoate iar din vatrã...Cozonaci ºi pâine coaptã...Tata, iese pân� la poartã...ªi se uitã, ºi v-aºteaptã...�
Greu este când eºti departe...ªi la ei nu poþi s-ajungi...ªi-o distanþã te desparte...Ca în braþe sã îi strângi...

Poez ie



Anul XVIII � nr. 396-397-398 � 2018 35

Vinã de vânzare

Nu-ncape-n mine-atâta primãvarã,Nu-ncap în mine-atâtea bucurii.ªi cum sã ies, acum, din mine-afarãCând, poezie,-n toate-acum învii?Mã doare frunza ce-ºi soreºte ramul,Privind la cer ca la icoana ei;ªi muºcã verdele precum Adam-ulFructul oprit din braþele Evei.O doinã-adie-n firul ierbii crude,Sorbind din roua zorilor, timidªi plânge primãvara când aude,Cã-ntr-un poem de post eu mã închid.Sunt floare cu petale de luminãªi violet mã-mbrac de sãrbãtori,Dar, în culoarea mea, e-atâta vinãªi nu gãsesc nicicum cumpãrãtori.O dau cu poezia mea de vineriªi ochii-i dau, ºi sufletul orfan.Rãmânã-n mine, doar lãstarii tineri,Sã-i rãsãdesc în versu-mi an de an...
Nu mai veni!

Nu mai veni, te-am aºteptat prea mult!ªi primãvara parcã-i obositã.ªi de-ai veni, nu pot sã mai ascultMinciuna cu magnolii poleitã.ªi s-ar ascunde florile-n pãmânt,S-ar sinucide toþi cireºii-n floare;De-atâta neiubire mã frãmântªi n-am rãspuns la nicio întrebare.Spui, cã mã vrei, te-apropii ºi dispariÎn dimineþile ce pleacã spre-nserare,Ca valul pe un þãrm uitat, apariªi jocu-acesta ne-nþeles mã doare.Mã amãgeºti c-o mângâiere-n vânt,

Violetta
Petre

Îmi ºtegi o lacrimã c-o sãrutareªi mã încarcerezi în necuvântPe braþe, cu un dor, în aºteptare.Nu mai veni, dac-ai sã pleci din nou!Am cerul meu albastru pe retinã;Tu ai rãmas doar un banal tablouCu rama mãcinatã de ruginã...
Poem de sâmbãtã

Sunt un poem de sâmbãtã spre searãCând liniºtea se-aºterne peste burgCa o pecete-a viselor de cearãCe peste amintiri, în mine, curg.Mã las în voia vrãjilor de ieleªi dãnþuiesc nebunã prin pãduri,Tu-mi prinzi în pãr grãmezile de steleªi visele încerci sã mi le furi.Pe buze simt cum rãsuflarea-þi vieCa un preludiu, dulcelui sãrut,Sã te lipesc de mine, mã îmbieCa pe o tainã-a unui început.Sãrutã-mi pleoapele ºi colþul gurii,Acolo unde cântã un sonet,Opreºte-te în marginea curburii,Sã ne iubim în paºi de menuet!
Cerºetoare la rãscruce de primãvarã

daþi-mi ºi mie o dimineaþã albastrãsã mã învelesc cu eaîmi tremurã visele de atâta iarnãîncã musteºte zãpada în somnul renunþãriiºi þi-ai uitat ºi sãrutul de gheaþãpe glezna measandalele violet nu mã mai încapiar la second handau doar papuci negri de plasãîntr-un colþ paingul îmi þese o basma de vãduvãiar ferestrele au rãmas bãtute în cuiede când a venit moartea la uºa noastrãa intrat prin crãpãturile pielii melechicotind de plãceretu m-ai sãrutat aºa ca o aducere aminteºi ea a fãcut un salt în inima tade atunci cerºesc în stradão ploaie de flori de cireºsã mã spele de anotimpul lacrimilor melecicã ar fi al cincilea anotimp.
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Alegeri

Da, vã aleg domnule primardar dupã ce stã ploaia.Privesc pe geam spre intersecþiadominatã de benerulagãþat cu sfori solide de stâlpi,cu poza dumneavoastrãºi nu se vede dacã e udã...S-ar putea sã fi trecut azi-noapteãia cu maºina cu telescopulºi v-a uscat cu feonul!Da, sunteþi un bãrbat binedomnule primar ºi în pozãexprimaþi încredere ºi eficienþãºi pânã ajung la urnãam sã mã mai gândesc...Dar ploaia asta torenþialã...Domnule primar,dacã cei din comisie nu-mi bifeazãprezenþa la urne,sã nu-mi reproºaþi;Mi-a fost fricã de apade pe stradã,nu de cea care cade...din urnelecerului.
La ani...plus...

Tinereþe timp uºor,Val cu creste-ngemãnate,Doruri dulci ºi înspumateCu obrajii de bujori.Vânt, aripi, atinºi de strecheAlergãm, ca nu cumvaSã ne ia altcinevaFrumuseþea nepereche.

Tãnase
Caraºca

Ajuns la maturitate,Vine timpul sã te-nsori...Strângi încetiºor comori,Dar strângi ºi din libertate.Vin belele... iar grãmadaSe adunã ºi te-apleacã,Acum sabia din teacãNu mai sare ca nãroada.Simþi încet ºi duºul receCã rãmâne ce culegiªi începi sã înþelegiCã ce-i val, ca valul trece.ªi când te trezeºti odatãSimþi amar, dar cui sã spui?Cã ai pus deja în cuiPuºca ºi cureaua latã.ªi cuprins de toate cele,Fãrã puºcã ºi curea,Vezi acum cât e de reaBãtrâneþea, haine grele!Nu disper la-atâþia aniªi lansez o provocare...Cine vrea o încercarePentru probe... nu iau bani!Am primit azi un înscrisªi vã dau o veste mare,Mie Domnul dezlegareMi-a dat ºi pe interzis.
Drumul istoriei

M-am nãscut singur printre duºmaniodatã cu piatra.Cu ea mi-am scormonit minteaºi mi-am construitpietre de hotarpe drumul ºerpuitor al vieþii.Apoi, mi-am înfipt rãdãcinileîn pãmântul pietros,din care m-am plãmãdit singur.
ªi azi,îmi place sã-l privesc pe tatacosind.Din când în cândîºi ascute coasacu o gresie ºlefuãde trecerea timpului.
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Ochiul umbrei de jar

Totul pare îngrãmãdit în unghereFãrã sfârºit:Hainele primenite, cãrþile noi,ceasul ºarpelui cu limbile moi,Promisiunile coapte ºi dulci,Norii buimaci tãvãliþi printre nuci.Totul e dospit în ochiul umbrei de jarMã simt un hotar trosnind sub roata de carDoamne nu ºtiu cum sã te strigÎn lanuri coapte mã scald, darMi-e foame ºi frigSunt fãrã de mine, sunt fãrã de toþi,Pe limba pietrei mã mãrturisescPeºtilor morþiÎi auzi, îi asculþi?Trifoiul roºcat cu frunzele pãtrunse de rouãÎmi lasã la marginea râpeiO rochie nouãO îmbrac,sunt frumoasa frumoaselor sub cerul strãinNu ºtiu sã mã rog, nu ºtiu sã mã închinDã-mi Doamne gura luminii pe gurã,Iubirea privirii în cuminecaturã,Scoate-mã la maluri cu ispite cu totªi mã iartã aºa cum eu nu mai pot!
Doar eu ºi fluturii

Stau la masã cu fluturii ploii,O foame strãvezie ne ridicã-n fereºti,Printre aripi îþi faci loc anevoieCu vârful cuvintelorSã nu ne striveºti.Cad perlele zilei peste tot în odaieCa o rouã peste florile reci,

Doina
Rândunica
Anton

Printre razele lor îþi faci loc anevoieDintre ziduri sticloase sã pleci.Stau la masã, un flutur de ploaieCu aripi lipite pe veci,Printre noi te strecori anevoie,De pragul iubirii sã treci.
Acelaºi poem

Stãteam ghemuiþideasupra pârâiaºelor de luminãScriam cuvinte simple cu tulpini de socNe miram de sunetul mâinilor noastreNe miram de învolburarea ceruluiPe umerii noºtriNu ne priveam pentru cã nu aveam vârstã,Nici planuri de viitorAveam doar o sete în a ne struni gândulAºa cum mânjii erauîmblânziþi de firul de iarbãÎntre noi era aer de trãit doar aºa,Legaþi de pârâiaºele de luminãCare arãtau lumii acelaºi poem.
Alegând

Nisipul e moale ca un sân de femeie,Iar soareleSe miruieºte cu el.Bunica se târguieºtePentru o cruce,Iar eu car mãceºiiBuni de altoit,Între douã þigãri AromaCu fumul mult mai albastruDecât cerul de mai.Ieºit dintre fierbinþi aºteptãri,.Un cucDezgoleºte grãbit primãvara.Pietrele se aratã cu graþieLa maluri.Fiecare se îndulceºteÎn dezmãþul vorbelor fãrã folos.În visul meu, nimeni nu are o casã,Ci doar o înverzitã vâlceaAdorându-i picioarele.Bunica e singura cu scaun la capAlegându-ºi o cruce.
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Era de o frumuseþe cuminte

ploaia insistentã a condus-opânã la prima cafeneaunde masa de la fereastrão aºtepta sã-ºi tragãsufletul dezorientatera de o frumuseþe cumintesurprinzãtor ºi-a comandatun pahar cu vinde culoarea toamneiîn urma cãruia vocea-ipãºea sfioasã printre silabedezmierdând cuvinte de porþelanºlefuite la sugestia inimiiprintr-o prestidigitaþie intelectualãa reuºit sã ascundã frigulpe geamul aburit desenândo inimã sincerãîn jurul cãreiadomnea parfumul singurãtãþiidoar ascultându-iochii sãgetãtoriputeai înþelege cã edureros ºi frumosîn acelaºi timpsã mângâi o lacrimã.
Arma iertãrii

Indiferenþa ta � orgoliu neîmblânzittrãieºte doar pânã când ochii meise oglindesc în alþi ochiîn clipa aceea te dezbraci

Sebastian
Golomoz

de pretenþiile nãscute prematurºi te descalþi de pantofii cu tocpeste vini masculineiar trupul tãu redevine obsecviosîn faþa inimii ce elibereazã iubireaþinutã pânã atuncisub lacãtul verbelor metalicedorinþa ta se onduleazã pe retina meaîntr-o intuiþie reconfortantãdin nou zâmbetul simpateticte-a scãpat cu faþa curatãgura ta m-a minþit de-atâtea oriºi totuºi o sãrut fiind conºtientcã doar iertarea poate ucidedistanþa dintre noi.
Euterpe

Atunci când închid ochiiMã priveºte cu o blândeþe înþeleaptãSurâsul ei îmi dã ok-ulPentru a-mi angaja inimaCa purtãtor de cuvântDin spatele norilor se deschideO uºã cãtre biblioteca de viseMã bucur ca un copilCare a primit o grãmadã de jucãriiImaginaþia mã ia de mânãªi împreunã facem un turAl viitoarelor foste iluziiPetalele uscate de trandafirÎmi zâmbesc compliceªtiind cã de fiecare datãVoi miza pe cartea iubirii.
Te aºtept...

Înjunghiat de dorul tãusufletul îmi varsã lacrimipe buzele colii albesãrutate de ochii-mi visãtoritandrã atingere ce-mi opreºte respiraþiadin cuvintele mele nespusese naºte chipul tãusugerându-mi cã meritãsã te aºtepto viaþã întreagã.
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Gând rãtãcit

Picteazã-mi sub pleoape mirarea de-a fi,Minune îmi eºti, mirãri vom rãmâne,Pentru o noapte se naºte o zi,Tãceri de nisipuri visãri sã amâne.
Cuprinde-mi ºi gândul ºi mâna-ntre mâini,Prin galaxii neumblate ia-mã cu tine,Voi pune iubirea-n pocale de crini,Acolo, în cer, nu existã un mâine.
Aratã-mi trecutu� -nainte de-a fi,Când noi nu eram bãrbat ºi femeie,Când nu era noapte, ci numai o ziªi luna dormea visând curcubeie.
Aratã-mi oglinda în care priveºti,Sã vezi cum minunea din tine se naºte,Ca-ntr-o beþie sã simþi cã trãieºti,Când o luminã se-aprinde de Paºte.
Îngerii

Îmbrãþiºãri de gene te ascund,Cum cerul îºi ascunde nesfârºirea,Din destrãmãri, în irisul rotund,A înflorit ca nufãrul iubirea.
Precum în cer aºa-i ºi pe pãmânt,Vegheazã ochiul singur în tãcere,Legiuni de îngeri depun jurãmântLa porþile deschise spre-nviere.
Cuvintele-ntrupate din Cuvânt,În douã avatare fãrã cruce,

Maria
Ieva

Din forma gândului, prin ochiul sfânt,Matriþa veºniciei vor aduce.
Lumina coborâtã peste Graal,O înmulþesc ca-ntr-o oglindã spartãªi doi mireni sub flori de portocalCu visul lor se întâlnesc la poartã.
Lacrimi zâmbitoare

Aº vrea sã îþi spun cã m-am mutat în viseªi nu am carte de identitate,Dar duc în palme tainele nescriseCe le-am adus de dincolo de moarte.
Da, am ales sã locuiesc sub stele,Sã mã îmbrac în roua dimineþii,Din puf de pãpãdie fac castele,ªi simt frumos, aºa cum simt poeþii.
În braþele întinse strâng luminaªi Dumnezeu îmi este mângâiere,Între cuvinte-mi creºte rãdãcinaªi pot sã cred mai mult în înviere.
Mã învelesc în vânturi ºi în ceaþã,Sã mã întrec în zbor cu pescãruºiiªi lacrimi zâmbitoare-mi curg pe faþãCând te privesc visând din pragul uºii.
Din închisoarea mâinii mele

Când pentru timp s-a inventat minciuna,Din închisoarea mâinii mele am plecat,Plãtiseºi pentru vise tu arvuna,Dar mai aveam ºi eu un rest de decontat.
M-am prezentat la dreapta judecatã,Cu EKG-ul pus într-un dosar stufos,Eu mã credeam de moarte vindecatã,Dar uneori mai ºtiu cum sã mã mint frumos.
Am aºteptat un înger sã mã cheme,În anticamera cu tribunalul nou,Cã evadase, cicã, prea devremeMãsurã timpului ce s-a nãscut din ou.
ªi drept rãsplatã am primit o palmãCe sufletul în ea mi l-a cuprins încet,ªi mi s-a spus cã timpu� va sã doarmã,Dar regãseam în el doar vise de poet.
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poem de circumstanþã (1)

afarã era albastruprin delirul zãpeziitreceau convoaiele fluturilorera un fel de altã treziredupã dez-dormire
am plantat unele semnecare se gãseau într-însele înþeleseînsã ca la o petrecere de iarbãs-au mai trezit ºi greºit înþelese
primãvara la zei

e atâta adevãrîn cele ce vã spunoameni în paltoane negrevor trece pe aici ºi mã vor întrebaunde e locuinþa de primãvarã a zeilor- undeva pe cine ºtie ce câmpde sub realitatestau în lenevireluciul ierbii fragede îi înnebuneºteºi plânsul mieilor dupã laptenu e adevãratei joacã zaruri nu e adevãratei joacã zaruri � mi-au spus oamenii aceiaîn paltoane negre
poemul de toamnã

conturul chinuit al frunzeilasã o dârã de clorofilãîn pasta moale a memoriei

Daniel
Marian

mâna pe care o-ntind � spre sudse preface în pasãre
ninge cu cearcãne ca trãgaciul cuvântuluialergic scriu poemul de toamnãrespiraþia lui se prelingepe creºtetul luminii ca un fel de ceaþãîntr-o buclã de aerbate inima lui
un sâmbure de tristeþeexplodeazã la orizontsufletul meu se luptãcu toate cele patru vânturiel nu poate fiprefãcut în pasãre
posibilul

zig-zaguri. buza orizontului despicatãca de iepure al câmpuluio pasãre trece plutind în vizuinacu luminã pleoscãitoare
temperaturile înalte ale zvâcnirii(grafice complicate aleapropierii de moarte)ochiul stâng al pãsãriiîn care bate inimaprintre þevile puºtilor
iluzia unui poem

întunericul trupuliubitei zvârcolitei
peste piept îmi batuºor pleoapele eilumina e-nchisã înãuntruzãvorâtã de iriºii cu cifrurica-ntr-o tristeþe îndelung lucratãcuvintele sunt oarbe� oarbe de îndatã ce ating întunericul
cum tragicul nu sevinde ºi nu se cumpãrãpoemul e stâlcit de umbra prelungãa celor ce mã cautã prin buzunaredupã chibrituri
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Amprentele noastre

O inimã plânge în cuvinte,
o amarã constatare
sau un dulce avertisment, ameþitor
ca ºi un lucru amânat mult timp
de teama riscului de a te risipi,
din prea multã plãcere.
- Ai grijã de visele tale
ºi nu uita de frumuseþea nopþii!
Pe unde treci îþi laºi amprenta,
un timp trãit împreunã,
perle sub valuri, un semn,
nufãrul deschis în palme,
un talisman ascuns în suflet,
o hoya albã care-mi vorbeºte în locul tãu,
roua de pe flori
înºiratã pe lanþul de la gât
ºi dulcele emoþiei rodiului înflorit.
- O lume de poveste
risipitã în ochi cu mare dãruire!
Ce mult conteazã sã rãmâi cu un semn,
vibraþia dispare abia atunci când
se vindecã locul marcat de emoþie!
Chiar dacã nu eºti aici,
poþi schimba ceva în bine,
cu siguranþã vei purta ºi un nume,
ca un copac în anotimp de toamnã,
multe frunze, multe crengi,
fãrã un traseu,
fãrã o destinaþie, fãrã cuvinte,
doar trunchiul

Irina Lucia
Mihalca

rãmâne bine înfipt în pãmânt.
Îi dai un nume trunchiului
ºi-aºtepþi iar primavara...
Chiar dacã peste toate vine toamna,
vântul va scoate la luminã urmele noastre!
Doar trecerea timpului ºi noi,
noi fãrã vârstã,
sãrutul cerului ºi-al pãmântului...
Dragostea mea pentru tine
nu se va stinge,
înconjuratã
de-aceastã strãlucitoare luminã.
- Dacã întinzi mâna mã vei atinge,
dupã lumina ta te voi gãsi!
Rezonezi în mine, în sufletul meu,
în paºii mei, în trecut, prezent ºi viitor.
Sunt aici, îþi ating sufletul,
îþi sãrut inima
înainte de a mã topi toatã în tine,
mii de voaluri se desprind,
unul câte unul, în timp ce totul se ridicã.
Existã ºase râuri care separã
tãrâmul lui Hades de lumea viilor.
Dacã ne trezim, suntem vii,
dacã ne cãutãm, mereu, suntem vii,
iar când ne pierdem tot vii suntem.
Firul care ne leagã este subþire,
visul care ne uneºte este strãveziu.
Existã frânturi de vis ºi existãm noi,
cei care încercãm
sã unim piesele de puzzle,
existã o singurã lacrimã
ºi aceea este Hinc illae lacrimae...
Nu ºtii cât sânge, câte lacrimi,
cât pustiu ºi câtã suferinþã
însoþesc o cãlãtorie.
Sã urci sau sã cobori dupã ce-ai urcat,
este, oare, aspra enigmã a vieþii?
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Umbrã albã

Umbrã albã,
ceaþã a memoriei
acoperã gândultrecut prin ziduri.
Peste mine ademenitoare
cade zãpada
ºi mai albã.
Lumina îngropatã-n cuvinte
rãsare-n poeme,trandafirii din sânge
îi împrumutã din culoare,
mediteazã-n faþa oglinzii
la puritate.
Tu iubito, ca o lacrimã
înfloritãmã sorbi din ochi
dintr-o fotografie veche.
Sunt o umbrã albã
în depãrtarea neagrã,
imagine-n gând.
Totul este potrivnic

Ai cules mãrul discordiei,
întâmplãtor eram sub pomul lãudatºi mã odihneam.
ªtiai cã nu dorm doar mã prefac
sã vãd apoi cui îl oferi
ºi cum îl duce la pierzanie.

Nicolae
Vãlãreanu
Sârbu

Tu nu ai crezut decât în frumuseþea fizicãºi ai trezit o furtunã de invidii.
Când nu se mai poate întâmpla nimic
totul este potrivnic,
moartea îngroapã în deºertãciune eroii,
se naºte lumina lor în amintire,
sapã la rãdãcina legendelorºi se amestecã cu mitul.
Cu pânzele întinse corãbiile vieþii

Se îndepãrteazã cu inima frântã,o tristeþe
în care nu mã regãsesc
s-a întrupat într-o limbã de moarte
fãrã blestem.
Cu pânzele întinse corãbiile vieþii
rup valuri mai înalte decât elepe o mare de singurãtate
cu epave-n adâncuri.
Pe þãrmuri þipã pescãruºii
cu furtunile-n aripi,
un oraº îºi îmbatã luminile strãlucitoare
cu ape spumoase.
Noaptea aºteaptã la ferestrele închise
dincolo de perdele-i acelaºi întuneric
care-mi aduce pustiul în gânduri.
Cuvintele n-au loc în fapte

Nopþile în alb negru
mã cuceresc prin insolenþã
ajunsã la apogeu.
Dimineþile îmi par rupte
din coloanasonorã a unui anotimp pustiu,
tãcerea nu mã lasã ieºit din rând
ºi-n mine se zbat
grele lupte de stradã
ce nu vor ajunge în piaþa trandafirilor
unde a fost rãstignit adevãrul.
Cuvintele n-au loc în fapte,
nu mai încap în vorbe
ºi se vor scrie cu sânge.
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Visurile mele

Unde sunteþi oare, visurile mele?
Mi-aþi aprins lumina, noaptea m-aþi durut,
Eu v-am rupt din lunã, v-am pudrat cu stele,
Visurile mele...unde v-am pierdut?
Voi eraþi frumoase, ca într-o poveste,
ªi aveaþi, iar, toate, cinsprezece ani,
Cã de atuncea, eu, am prins de veste
Câtã vrajã poartã floarea de castani.
Vã aºtept ºi-acuma, în fiecare searã,
La lumina lunii, stau pânã tãrziu...
Floarea care cade încã mã-nfioarã,
ªoaptele iubirii, încã le mai ºtiu.
Mai muºca iubirea, uneori din vise,
Ea, nu þine seamã, cât de rãu ma doare,
Deseori trimite, la porþile deschise,
Numai vise reci, fãrã-un strop de soare.
ªi mã închide-n sfera mea cuminte
Unde visele �n mãnunchi se strâng,
Sã dau deoparte visele-mplinite,
Iar pe cele stinse, le pãstrez în gand.
Sfârºit de toamnã

Miroase a gutui ºi a prune brumate,
Culese dintr-un pom rodit mai târziu;
A struguri, a mere ºi pere bronzate,
Purtând însemnul toamnei uºor auriu.

Lili
Negulescu

Un soare vag pe dealul de la cramã
Întors din drum de-o umbrã obscurã,
Priveºte-n lãturi, pe zãri se destramã,
De parcã-ar pleca dar nu se-ndurã.
ªi parcã nu are de-acuma nici lege,
Cu razele în aer, usor se-încalzeºte,
Pe-o boare de vânt, cãutând sã dezlege,
Misterul ce toamna, îl întrezãreºte.
Octombrie, coºuri cu fructe pe-ales,
Purtate cu zel, de cucoane grãbite,
Grãdina-n prefaceri de propriu-i cules,
Se-mbracã-haine de frunze ruginite.
ªi când îºi deºirã veºmântul þesut,
De vânt risipit în frunze pe-alei,
Gãseºti cã nu e de neconceput
S-aparã ºi iarna cu toanele ei!
Toamna-i la pândã

Miroase a gutui lumina blândã,
ªi-n fructe e mai liniºte de când,
Toamna, ca un animal, la pândã,
Cu botul umed, stã adulmecând.
E-atât de ruginie ºi noroasã,
C-o vezi târându-se prin vãi,
Prin lunca-acum pustie, rãcoroasã,
Prin fânul care moþãie în clãi.
ªi ca un fum insidios cuprinde
Vãzduhul tot, ograda ºi câmpia...
Adulmecã grãbitã, se întinde,
Þesând cam peste tot melancolia.
Cu murmur din dealuri soseºte
Prin vãi, ºi din vale-n pãduri;
Ca-n farmec apoi poposeºte
ªi suflã cu-o mie de guri.
Dar vara ne stã-n amintire
Zori limpezi în mine se-aþin,
Iar toamna-i în mustul subþire
În nuci, ºi-n stacana cu vin!
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Suflete rãtãcite

Mã plimb prin ce a mai rãmasdin pãdurea defriºatã a sufletului,pe unde trec, trunchiuri putrezitese rostogolesc neputincioaseîn prãpastia ce mã înconjoarã,o ceaþã groasã se lasãdeasupra sufletului meu,apãsându-mã tot mai chinuitoroprindu-mi respiraþia...o undã de speranþãse strecoarã pe lângã mine,îmi dã târcoale ºi curajsã merg mai departe...deasupra, vulturii hãmesiþise tot învârt...
Etern

Un glas a rãsunat din cer,trãsnetul a brãzdat luncase aud ultimele cuvinte ale omuluiorice teamã a dispãrutpe mãsurã ce clipa solemnãse apropie, îl simþimca eliberat de greutateacorpului sãu muritor...durerea sa nu mai esteun obstacol pentrutrecerea în neant...picioarele îi sunt atinsede o luminã obscurã,condus de aceastã luminãse afundã în pãdurea sacrãîn Cer îngerii cântãeternul somn.

Mircea
Marcel
Petcu

Gândurile

E liniºte,o liniºte de caremã temsimt sufletul cumpulseazãcuprins parcã depanicã,existã un resort umanteribil,teama denecunoscut,teama de moarte,teama de prea multãfericire,teama de singurãtate...ºi totul la fineleunei muzici nepãmântene,e liniºte, o liniºtecumplitãîn care nu-mi mai audbãtãile inimii,în schimb în aceastãtãcere de gheaþãîmi pot auzi clargândurile pierduteîn haosul cotidian.
Ia-þi zborul

Ia-þi zborulce tot aºtepþi sã-þi zic?fugi spre altã lumepe care mintea tao crede-n început...De ce mã afundîn ceea ce nu pot fi?ºi-aºtept îndemnulcare vineriºi va face pentru minenoaptea � ziºi va-nvia ce-n minemoare...fugi ºi deschideacele porþi ce-au statînchise!
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morþi necesare ºi suficiente

fiecare avea cel puþin
un infarct
pe zi în pieptul celuilalt,
avioane de luptã,
cuvintele
se mitraliau reciproc ºi letal
din prea mult sau din prea deloc.
moartea
plutea cumva maiestuoasã
cu douã cruci pe umãr,
înfigându-le amuzatã
în oricare.
aºa cã
dupã morþi repetate,
te anunþ
cã suntem iremediabil uciºi
de mult, dar nu înþelegi,
nu mai respira,
intrã în coºciugul de fricã.
de la ultima cruce
m-am împrietenit cu moartea,
astã searã ieºim ca fetele.
cu gust de mãr

ia-mã în iad,
îþi dau glasul meu
cu gust de mãr

Corina
Monea

sã muºti din el
ca din raiul
în care nu pot sã mai intru
pentru un pãcat din trecut.
ºtii în fiecare parte a frigului tãu
sunt tandreþe ºi piele,
frântura de inimã
þi-o repar cu buzele arse.
ia-mã în iad
pânã se face sângele
drum înainte-mi.
între
mã iei
ºi nu
... mã vrei.
groaza

nu mã tem
de lupii din beznã,
de cuvintele oarbe -
cârtiþe rele,
nu fur lumina nimãnui,
nici rândul la pâine.
nu mã tem
de pumnii sângelui
ce bat în timpane
când sintaxa tãcerii
prãbuºeºte cetatea
din piept.
nu mã tem
de timpul frãmântat
în plecãri,
de nebunia inegalã
a uitãrii.
mi-e groazã cã
Moartea,
deschizându-ne uºa
... vom pãºi separat.

Poez iePoez ie



46

Pãtrunzi în mine ca o tainã

Pãtrunzi în mine ca o tainã �
zadarnic caut baiere ascunse
sã le dezleg
Mã-nvãluie iubirea ta,
mi-e haina
prin care cerul pot sã-l simt:
sublim,
întreg
Plutire sunt -
în cer ascuns
port taina
care m-a pãtruns
ºi care prin furtunã doar
pot s-o înec
Ca soare viu
într-un târziu
te vãd c-un ochi
ºi nici nu ºtiu
din vraja ta
când m-am desprins
Simt pacea doar
cum mã inundã �
e veºnicia în secundã
încã puþin
ªi dacã-ncerc
sã o pãstrez
simt cum
de tine mã desprind
ºi mor senin.

Olga
Alexandra
Diaconu

Ca roua dimineþii

Ca roua dimineþii
eu mã pãtrund de varã,
iubirea ta prin anotimp
când mã roteºte
ºi toatã sunt ca grânele,
ce-aºteaptã secera iubirii
sã le creascã
Simt c-am ajuns
ca soarele-n amiazã �
din depãrtãri ºi din adâncuri
tu mã adunã
Azi ca un sâmbure de foc,
cãzut din cer,
mi-e sufletul
Rãcoarea de pãmânt -
de i-o oferi �
el fãrã ºovãire
va ºti sã te-mplineascã.
Þii minte?
Þii minte
pomul tânãr din livadã?
În joacã
îl plantaserãm noi doi
ºi-am spus cuvânt de jurãmânt:
cine-a plantat,
va trebui sã-l vadã
Au trecut ani,
noi am uitat
ºi azi iar l-am vãzut:
e decât casa
cu doi metri mai înalt
ºi, frunza
când uºor i-a fremãtat,
te-am revãzut o clipã
ºi-am oftat
Dar frunza lui
m-a mângâiat încet,
de parcã mi-ar fi zis:
lasã-l pe el,
eu îþi rãmân prietenul fidel.
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Nu fire de iarbã, ci fire de wolfram

Metafora mea clasicã a ieºit la pensieîncã din luna mierlei ºi a negrelor cireºe amare,metafora mea supraetajatã, paradoxist-holopoemicã,de-acum, e foarte activã: toatã vara s-a coptpe albul þãrm al Mãrii Getice, pe mozaicul bimilenaral valahului împãrat-soare, între cele cinci elemente,încât astãzi e o fecioarã superbã, cu un bronzde douãzeci ºi patru de carate � ºi pe deasupra,un bronz pe care nu vor sta niciodatã ciorile �ca la statuia lui Lenin, dintr-o bucuroasã capitalãstâng-dunãreanã a Daciei, ca în acea zi de-april� 1989,când un corb aºezatu-i-s-a pe frontalul statuar,rãmânând acolo de neclintit, chiar ºi când s-a aruncatcu criblurã asuprã-i, poate, ºi din dorinþa-isecular-satinatã, de-a fi televizat ºi pe-un canalinternaþional dat �, da, un bronz aburos,pe-a cãrui rãcoroasã epidermã iute pot clocotiarterele-i purpurii ºi vineþiu-sãratele-i vene,pânã la transformarea în cibernetic ecran fluorescent,cu înceþoºare dinspre brumã, ca sã scriu eu, acum, cu degetul, pe el,acest text nemuritor ºi celest-sticlos, ce-ntindenu fire de iarbã, ci fire de wolfram, între neuroniidin destin ai distinsei mele receptoare, ai distinsului meureceptor de rãpciune...
Despre paradoxul hiatului dintre mierlã ºi cântec...

Astã-varã, destinul a despãrþit mierla de cântec �pentru cã, în marginea-i dinspre toamnã,-n rãpciune,destinul desparte chiar ºi culorile curcubeului,aruncându-le la-ntâmplare pe dealuriºi pe toate reliefurile spiritului;pentru cã ºi destinul de iarnãdesparte ursul polar de soþia pinguinului;pentru cã ºi destinul de primãvarãse primeneºte-n cele cinci elemente-ale priveliºtii...

Ion
Pachia-
Tatomirescu
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Daniela Pãtraºcu

Ieri aºterneai covorul nãzuinþeiPe palma sufletului meu, plãpând,Azi, mã lovesc pereþii neputinþeiDe te ascund o clipã, dupã gând.
Nãscut în visul dintre douã lumi,Vesteºti izbânda pentru-a doua oarã,Seninul dimineþii þi-l asumi,Picurând în ceasornic primãvarã.
Suflet de femeie

Sunt suflet de femeieScãldat în poezie,Sunt razã ºi scânteieÎn seara cea târzie.
Sunt suflet de poetÎn trup lovit de viaþãMai crunt sau mai discret,De ploi, furtuni ºi gheaþã.
Sunt doar un visãtor,Prin lume rãtãcesc,Înveºmântatã-n dorIubire dãruiesc.
Drumuri întortocheate

Nu toþi au ºansa sã-ºi atingã visulExact aºa cum l-au pictat în gând,Ca nu cumva sã-l afle tot învinsulPrin fire de nisip cutreierând.
Nu toþi avem acelaºi drum cu soare,Cu umbre sau cu stropii reci de ploi,Unii pornesc cu lacrimile-amareTimizi, pe alei bãtãtorite-n doi.
Alþii se nasc odatã cu trecutulSau cu prezentul crud ºi arogant,Se-avântã fãrã-a mai ºterge de praf scutul,Se-ntorc pe-acelaºi drum, extravagant.
Alþii pudreazã pur ºi simplu totulCu flori de nuferi, lebede desculþe,Aºa firesc, ca ºi când alfabetulDe-abia s-ar zãmisli ca sã-l pronunþe.

În umbra versului

Priveam în ochi naivitateaZbãtându-se într-un misterHrãnit cu inegalitateaNorului din cadrilater.
Explicam surdului ideeaªi orbului îi arãtamLumina din CasiopeeaCând stâncile interogam.
Vânam suspinele din soareSã nu-mi alunge liniºtea,Despleteam apa din izvoareCu maci tãcuþi din catifea.
Pictam pe curcubeu dorinþeRedând exactitatea clipei,Pierdutã printre suferinþe,Sculptam zadarnic vis � risipei.
Neînþeles rãmâne zborul,Nemãsuratã mi-e tãcerea,Nelimitat îmi este dorul,Doar tu îmi înþelegi durerea.
În umbra versului ascundDe graba ochilor naivi,Iubirea, sentiment profund,Strivitã de prea mulþi nocivi.
Nãscut în vis

Ieri îþi rãpeam sintagma din tãcereCu elemente vii din univers,Dezlãnþuiam în tainã bariereªi picuram iubire peste vers.
Azi îmi sãruþi surâsul de pe geanãPrecum preludiul unei primãveriCând neclintita lunã vrea sã cearnãRaze de stele-n despletite seri.
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Ce tablou nefiresc

Unii stau rezemaþi de hotarele lumii
ºi privesc plictisiþi fumul gros, risipit,
Alþii dau foc la rugi ºi aþâþã nebunii
Morþii caþãrã cruci, nu e timp de dormit.
Mai aleargã prin jar cu cãlcâiele fripte,
Cu cenuºã-n genunchi,
câþiva oameni, haotic,
Adunând gloanþe vii ºi pumnale înfipte
De la mame ºi fii cu obrazul cianotic.
Parcã urlã ºi luna prinsã-n cer sângeriu,
Chiar ºi lupii s-au dus,
s-au ascuns prin pãduri,
Numai clopotul bate, nesãtul, parcã-i viu
Se aud încã voci prinse-n dãrâmãturi.
Unde sunteþi pãrinti? Unde sunt fraþii mei?
Strigã unul rãnit ºi pierdut prin mulþimi,
Parcã nu mai sunt sfinþi,
parcã nu mai sunt zei,
Unii calcã-n altar ºi se cred serafimi.
Numai ulii sunt treji, dupã leºuri dau goanã,
Popii stau la rãscruci cu icoanele-n mâini
Doiºpe luni mai târziu vor primi de pomanã
Lumânãri în colive, printre vinuri ºi pâini.
Câþi orfani scormonesc cimitirele pline?
S-au fãcut cãrãuºi de iluzii ºi ciocli,
Nu mai ies din biserici devenite ruine,
Stau bunicii pitiþi, statuete pe socluri.

Ana
Podaru

Ce tablou nefiresc s-a gândit sã picteze
Un copil ce-a pierdut al culorilor sens,
Ce-a-nvãþat timpuriu, negreºit, sã ofteze
Copleºit de trãiri respirând fumul dens.
Icarii timpului

Din pântec, dorinþa de zbor cãtre soare
Copilul o are... nãscându-se viu
Purtând moºtenirea strãmoºilor care
Rãmaºi fãrã aripi, pãcatul ºi-l ºtiu.
Speranþa musteºte din fragede timpuri
Când pasul devine mai ferm pe-al sãu drum,
Dar urma se pierde dormind sub nisipuri
Iar pasãrea Pheonix renaºte din scrum.
Din nou o privire spre caldele raze,
De pleoape cãzute, se pierde-n ocean
ªi gândul respirã-n iluzii ºi oaze
Când sufletul pare strãin de alean.
Curtean fãrã rege în turn de castel
Cu mâinile-ntinse spre cerul cu stele,
Când vântu-n duet cu un vechi menestrel
Îi mângâie tâmpla cu versuri culese.
Din inimi de munte, poveºti de izvoare,
Din miez de mesteacãn, lãstar ce nu moare,
Din clopot ecou, scrie versul în zare
Lumina din lunã cãzând la picioare.
Secunde se duc prin urlet de lup,
Magnolii presarã covor de petale,
Iar foi dintr-o carte ce iute se rup
Cãlcâiul demult nu mai poartã sandale.
Covoare de stele ºi flori presãrate
Ascund spini ºi cuie, iar blânda fãpturã
În cursa de iederi cu lacrimi udate
Dorinþa din cale-i agaþã ºi furã...
ªi rupe... ºi furã speranþa din lume
Ajuns lângã visul nãscut din pruncie,
Cu aripi de cearã nu-i vreme de glume
Când seceta arde cerând veºnicie.
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Rotonda fericirii

Când un bãrbat îmbrãþiºeazã o femeie,Se-nchide-un cerc desferecat de cheie,Se-nchide cãtre râu,Respirã universul rãvãºit de ape,Ies ciutele-nsetate sã se-adape,Din umbra sufletului tãu.
Când un bãrbat îmbrãþiºeazã o femeie,Cu trup de lebãdã ºi sufletul de zee,Se pierde-n acel cerc cu unic centru,Se nasc troiene de zãpadã cãzãtoare,Din iarna de omãt ºi de visareA sentimentului de pentru.
Pentru, lipsirea de uitare între viiªi dorul pentru nenãscuþii tãi copii,În lumea neatee,Descrie orizontul rotund ºi revãrsatPe zori, atunci când un bãrbat,Îmbrãþiºeazã o femeie.
Raportul de gardã

Cuibare-n þãrânã, valori îngropate,Se furã uitarea, virtuþi sunt pãcate,Chiar stelele uitã unde sã cadã,Obstacole-opresc privirea sã vadã
Cum ea demnitatea, sãrmana copilãNe pare bãtrânã, ne pare senilãÎºi uitã menirea, îºi uitã pãrinþii,O iartã duºmanii, o judecã sfinþii;
Cuibare în lunã în veac ºi-n pãcateIar noi cu privirile nevinovate,

Silvana
Andrada
Tcacenco

Cu capul plecat sub sabia virtualãCerºim într-o lume ºi moartã ºi goalã,
Demult am uitat împãrþirea la doi,Preferãm transparenþa ascunderii-n noi,Feþi aplecaþi, rãscolind prin destineAºteptând o naºtere ce nu mai vine;
Uitare în teama prea frântelor vise,Perfuzii morale ades interzise,O molimã care nu vrea sã cedeze,Se urcã pe scenã dorind sã danseze,
O vreme în care celula nebunãÎºi schimbã rãbojul lunã de lunãDoar doar sã-i încapã-n distih tremuratRaportul de gardã; pacient decedat.
Puzzle

Sunt doar un puzzle imperfect,Bucãþi din mine colorateCompun întregul meu afectDe piese mici neregulate,
De poezii cu rimã suflet,De poezii cu ritm trãire,Trapezuri ascuþite-n urlet,Fãrã triunghiuri de iubire,
Sunt poezii cu ritm surdinã,Prin piesele-mi se scurge sânge,Se-ncuie bezna în luminã,Se lumineazã ce îmi plânge,
Ce sã nu scriu, ce sã ascund,Bucata inimã stelatã,Piesa privire, gândul gând,Speranþa mea necenzuratã?
Odatã mi-am pierdut trãireaRotundã ca un rãsãrit,ªi aºteptând reîntregirea,Strãini m-au asamblat greºit,
Bucãþi din mine sã le pierªi pentru ce ºi pentru unde?Astãzi sunt puzzle-ul de fier,Sudat sã nu mã poþi pãtrunde.
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Rugã în lumina taborului

Te rog, Doamne,Învaþã-mã smereniaÎnvaþã-mã sã tac.Îngerului meu pãzitor spune-iSpune-i sã punã pecete gurii meleChiar de-nþeleg multe,sã tac; sã tac despre eleCãci doar Tu faci dreptate, de vrei.
Ce sã fac Doamne?Când oamenii careNu ºtiu ce-i Sfânta CuminecãturãM-acuzã de ignoranþã ºi de urã.Eu trebuie sã tac, sã tac?Învaþã-mã Doamne ce sã fac?Sã-i iubesc ºi pe cei care furãIdei ºi frazeZicând cã-s ale lor.O datã, de douã ori, de trei oriVezi nedreptatea ºi te-nfioriSã-nchid ochii? Sã nu vãd?Deºi ochii mã dor.
O, Doamne!De-am încercat sã spunCã ceva nu e bineS-au adunat prea mulþiªi-au dat cu pietre în mine.Ce sã fac, Doamne?Sã-nchid ochii? Sã tac? Sã mã prefac?Te rog, Doamne, dã-mi un rãspunsÎn Lumina cea linãÎn tropar ascunsÎn raza candelei, de vreiSau în mirul de crin.

Maria
Merope

Dã-mi un semn, DoamneCãci sufletul meu se deºirã cu totulCa un fir pe suspin.
Impresie la Voineasa

Cum sã reþii clipaCând ceaþa se ridicã pe ape?Cu misteru-i prelung de mãtãsuriDe oglinzi între lumi, între pleoape.ªi rotind evantaie de soareÎntr-un basm alb, fãr� de hotare.Cum sã pãstrezi reveriaUrcând pe-ale râului clape?ªi ploaia care bate prin frunzeRespirândCa ceasuri cu suflet aproapeTot mai aproape...În timp, devine cerc pãdureaCerc verde-ameþitorªi te pãtrunde ritmul ploii uºorDe rãmâi neclintitCu brume ºiroind prin vineIar ceaþa de pe pârâuSe ridicãMiracol,Din tine.
Pradã de catifea albastrã

Viaþã, nãvod de cer ºi pãmântGrea mi-a fost venirea pe lume.M-ai prins azuritului spaþiu din gândÎn el vulnerabil cuvântul sã sune
ªi am vãzut perfecte, albastrele statuiCe somnul tinereþii mi-au furatCât am iubit, urât ºi spart � dintâiOglinzile cu trup urât ºi chip curat!
Cu-un fir târziu de ochii lui m-a prinsCa într-o nesfârºitã aubadãFior de-albastrã catifea, nestins,În jurul meu � plãcut pierdutã pradã.
Iar de-mi sunt nopþile mãtase asprã, greaRoiul pleiadelor în mine aducându-lAscunsele safire vin taina sã o iaªi sã o semene, nãscând din nou cuvântul.
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A venit deodatã noaptea

A venit la mine noaptea,
Sã mã tulbur... � Mi-ar fi spus,
Eu împovãrat de gânduri
Nu i-am dat nici un rãspuns
A venit ca o strãinã
Cãlcând rece peste mine
ªi m-a prins cumva de mânã
Ca un somn care nu vine.
A venit deodatã noaptea
Într-o Vineri la amiazã,
Îºi juca ºi dânsa cartea...
Cred cã ºi acum e treazã.
A venit, veni-i-ar rândul!
M-a gãsit stând aºezat
Pe o margine de lume
Pe o margine de pat.
A venit fãrã de veste
Deghizatã-n strai de umbrã
M-a gãsit mai trist ca vântul
Dupã mine... ºi acum umblã.
Lepãdare ca uitare...

Iar m-am uitat ºi n-am vãzut...
Pãrinþii rãstigniþi de-un Prut!
Am curs ca lacrima pustie...
În inimã... curaj sã-mi fie...
Am dat suspinul solitar,

Cãtãlin
Codru

Când apa mea... mi-a fost hotar,
Când m-am întors din libertate,
Uitând de fratele meu frate.
Am plâns în mine ºi-am crezut,
Cã sora mea de peste Prut...
Se poartã mândrã în imperii...
Iar ea... urla-n adânci Siberii.
Ce gest de mamã vitregitã,
Mi-am însuºit... când ea rãnitã...
Se-amesteca între mojici,
Cu guri de þari... cu inimi mici?
Eu am tãcut strângând din dinþi...
Când toþi ne înjurau de sfinþi.
Dacã-ai fãcut ºi tu aºa...
Ne-am lepãdat noi toþi de ea...
Scrisoarea

Scrisoarea cu parfumul ei...
De liliac, levant sau tei,
Era ascunsã-n suflet bine...
Fãcea cumva parte din mine.
Cu mâna scrisã tremurândã,
Inima palpitând plãpândã...
Aºterne litere stinghere,
De parcã dã... de parcã cere...
Ca un sãrut trimis spre punte,
Din frãmântãri sau de niciunde,
Se zbat roiri de fluturi mari,
Ca ºeile de cai barbari.
Aºa se-aºeazã-n rând tãcut,
Tot al meu suflet vis durut,
Pe albul de hârtie ninsã...
Ca semn de tainã stinsã prinsã.
S-o dau nu pot... s-o þin n-am loc,
E carte scrisã la soroc...
Scrisoarea cu parfumul ei...
De liliac, levant ºi tei.
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Ghiocul de cristal

Curcubeu cu flori de maci
frunze veºtede paiete ºi scarabei
pe un venerabil car
al magilor ºi al morþii
sprijinitã de scara sorþii
îºi rãsfirase Estrela fustele
cochetã pretindea a fi
reîncarnata madame Lenormand
ºi dãdea în ghioc de cristal
soldaþilor rãtãciþi
pe cãrãrile înºelãtoare ale lunii
ºi pisicilor aristocrate
ce mergeau agãþate
de opinca saltimbancilor
se opri mãtãhãlos Gabellin
tartorul satrapilor
duhnind a mahorcã ºi anarhie
peregrin evadat de la alienaþi
prin lume dãdea interviuri
prezicând ploaie cu pietre ºi flãcãri
zicea el: cã sunt trimise
sã împiedice invazia pe pãmânt
a îngerilor cãzuþi
iarba dracului îi atârna pe-o ureche
� zi-mi Papeso de iubire fluviul de sânge
gemetele sufocate ale inocenþilor
ºi despre puhoaie umflate
ce se bãjenesc!
� se revarsã apusul
îºi dau mâna-n Levant

Maria
Giurgiu

arcanii balerini implacabili
pe capricioasa Fortuna
soarele justiþia ºi luna
prin mlaºtina destinelor damnate
cu cei doi raci
casa Domnului cade
cu faþa-n þãrânã
rãpusã de fulgere îndoliate
ºi de caii stelelor scãpaþi din frâuri
pacea e dusã în pârjolite pustiuri
de durerea îngerilor
ºi carul lumii funebru îºi aflã repaos
în groapa Marianelor.
Paiaþa

Oh machiavelic regizor
ce distribui roluri
în Pantheon
te-ai deghizat în mag
ºi creator de mãºti
ai pus-o Cibelle în rol de muzã
cu trupul sãu
rãnit de bombe ºi abuzuri
ºi ochi orbiþi de furiile corbilor
trimiþi în infern porumbei mesageri
ºi prin rãvaºe deghizezi roze iluzii
pãsãrilor ce dormiteazã
învãluite-n pânze de pãianjeni
pe aripile Crucii de Piatrã
copiilor le scrii
roluri de Gavroche
m-ai desemnat pe scenã
eternul peregrin
penelul lui Picasso
mi-a zugrãvit
o mascã de albastru
cu ochi de gheaþã
pe scena mea mã strâmb hidos
jucând în rolul de paiaþã
ºi prin gãurile buzunarelor
vagabondului
se zbenguie vântul.
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Elena Dobra

Poveste cu final neaºteptat

Stãpâne, iartã-mã, sunt îngrozitã, nu mai pot sã-þi povestesc,Toate posturile de radio ºi de TV sfârºitul lumii îl vestesc.Nu-i o cometã ce ne-atacã, nici un asteroid prea mare,E altceva, stãpâne drag, o molimã îngrozitoare!Este ca ciuma ce se-ntinde ºi-þi face trupul tot o ranã,Iar sufletul se zbate-n van sã scape din a sa capcanã.ªi nu-i corect, cã-n omenire ºi-aºa e fericirea lipsã...ªi-acum, sã ne trezim deodatã cã trecem prin Apocalipsã?
(Vine un sol cu un bilet ºi i-l dã ªeherezadei.)
Mã iartã, doamne, solul mi-a adus noi veºti ºi am aflatCã boala ce ne va ucide s-a infiltrat ºi în palat.ªi nu existã leac, stãpâne, durerea-i înfiorãtoare,Cãci ea atacã prin prostie ºi creierul de-ndatã moare.Rãmâne omul o legumã ce nu mai poate sã gândeascã,Devine iarãºi o maimuþã ºi nu mai ºtie sã vorbeascã.Boala asta-i prea perfidã, cãci atacã la copiiAl inteligenþei mugur ce i-ar þine, poate, vii.Sunt câþiva ce vor sã lupte, dar epidemia e-n floare,Promovând fãrã ruºine inculturã, non-valoare.Iartã-mã, sultanul meu, vãd cã de fricã-þi tremurã salteaua,Hai sã-þi spun cã boala ce ucide fãrã milã e... MANEAUA.ªi, deºi eºti îngrozit, tu priveºte-a ei povarãSuportatã de-un profesor într-o prea modernã ºcoalã.

Matematica iubirii

Spre cercul imperfect al existenþei noastreDestinul trimite tangente iubiri.Miracolul vieþii într-o clipã renaºte �Nu poþi sã-nþelegi, ci doar sã te miri.
În lumea obtuzã ce te-nconjoarã,Speri totuºi sã rezolvi ecuaþia-n doi,Dar infinitul mereu te-nfioarãCu necunoscutele-i temute de noi.
Vrei adevãrul sã-l poþi stabili,Când fals þi se pare norocul.

Matricea iubirii n-o poþi definiPrin elemente ce-ºi permutã iar locul.
Atunci sentimentele le ridici la pãtrat,Vrei fericirea s-o simþi pe deplin,Dar rezultatul nu-i cel aºteptatªi simþi radical al inimii chin.
Degeaba încerci sã-þi rãspunzi la-ntrebãri,Cãci sensul iubirii e-n suflet ascuns.Numai în el vei gãsi noi combinãri,Ca din minus repetat sã obþii iarãºi plus.
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�Prin ploaia ce-i cântã�

�Prin ploaia ce-i cântã cu strune de argint�,
triºtii ei paºi cautã drumul uitãrii.
Hulubii sub ia-i suavã se zbat,
privirea-ºi ascunde la marginea zãrii.
O firavã floare rãzbate prin asfalt,
se-apleacã ºi-ar vrea sã o culeagã,
dar trece agale, cu visul ei dalb,
resemnatã, spre alte lumi aleargã.
Bãtut-a la porþile închise
ºi cerberii, aripile i-au tãiat,
i-e teamã de piscuri neatinse,
de ceþuri ºi miticul pãcat.
Spre creste

Siaj de Pãsãri Phoenix
Mai scurmã în cenuºã,
�Ars longa, vita brevis�,
Dar mai zãresc o uºã.

O razã se prelinge
Prin ochiuri de vitralii,
Când sufletul meu plânge,
În seara de Rusalii.

Un înger lin coboarã,
ªoptindu-mi cã mai este,
Aripa-i mã-nfioarã,
�� Mai ai de mers spre creste!�.

Deodatã, izbucuri în mine învie,
Izvoare simt prin pieptu-mi
ªi beau însetoºat, din apa-Þi vie.

Adriana
Tomoni

A înflorit magnolia

A înflorit magnolia în primii zori,
De ce mai plânge încã cerul
Întâmpinând înlãcrimat primii cocori?
Dezleagã-mi tu, te rog, misterul.

De ce pãºim pe strãzi posaci
ªi nu simþim ninsori de floare?
Trecem prin viaþã mai sãraci,
Cã nu vedem averea din candoare.

Deschidem geamurile-n zori,
Dar n-auzim cum cântã mierle,
Deasupra noastrã-s numai nori
ªi nu vedem pe flori, ochii de perle.

Nici nu observi cã lacrima-mi ascund,
În primãvara cu poveri de floare,
Petalele, încet se sting în prund,
Simt doar tristeþea, care doare.

Rouã de gânduri

Rouã de gânduri, prinse în rânduri,
Lacrimi ºi vise, piscuri neatinse,
Doruri plutitoare, trãiri în candoare.
Vãl de curcubee, înãlþãri de zmee.
Priviri fãrã vinã, vorbe ce alinã.
Stampele cu flori, în mii de culori,
Pictate de-artiºti, cu ochi vii, dar triºti,
Blândeþe de miei, în dragi ochii tãi,
Clipe din destin, care trec ºi vin,
Resemnãri tãcute, în suflete mute.
Geanã de trãire, dalbã primenire.
Prin tine

Se-mpotmoleºte versul meu în faþa rimei tale
ªi anii nu-mi ajung sã îþi rãspund,
Eu în curând voi fi uitare,
Tu, trandafirul floribund.

Prin tine curge-un râu de poezie,
Cum sevele se scurg într-un copac,
Agheazmã ne-nceputã, apã vie,
Siaje vor pluti ºi-n urmãtorul veac.

Ales sau rãstignit sã îmblânzeºti cuvinte,
Aripi le-ai pus, veghindu-le în zbor,
Le-ai dãruit puterea sã alinte,
Sã mângâie tãcut, ecoul lor uºor.
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Mã-ntreabã

Mã-ntreabã raza lunii
de nudul creatorcând lin curge iubirea
cu dor, cãtre alt dor.
Mã-ntreabã iar chemarea
ºi mã dezbracã dorul
când simt parfumul dulcespre sân îndrept amorul.
Mã-ntreabã depãrtarea
din amintiri divine...
rãmâi în fiinþa mea?
îmbracã-te cu mine.
Mã-ntreabã neputinþa,
mã-ntreabã adevãrul,
în suflet port povara,
în inimã duc dorul.
Fantezii de primãvarã

Aºtept sã înfloreascã teii
parfumul lor sã þi-l ofer în dar,atâta tinereþe pe alee,
atâtea amintiri pãstrate-n calendar.
Aceeaºi bancã, aceeaºi mângâiere
aprinde iarãºi dorul între noi,
eu te sãrut pe buze astã searã
ºi îþi ascund în palme sânii goi.Mã las furat de valul întâmplãrii,
sãrutul tãu îmi dã fiori adânci,
atâta fantezie ai iubito
ºi eºti mai inventivã ca atunci.
Mã ruºinez de-atâta îndrãznealã
paradoxal îmi place ºi-i frumos,simt limba ta catifelatã, moale,
alunecând din ce în ce mai jos.
Cuprins de euforic pânã-n creºtet

Marian Bãrãscu
idila fãrã margini se strecoarã,un virus îmi pãtrunde apogeul,
pe facebook, te sãrut, e searã.
Mi-e graiul mioritic o poveste

Am steaua mea pe cer nemãrginit,
am munþi ºi ape în aceastã þarã
iar limba învãþatã la bunici
mã pãstoreºte-n vatrã milenarã.
Adâncul vorbii plin de-nþelepciune,
nicicând tãcere, un sentiment aleg,
cutreierând în limba asta sfântã
pânã în lacrimi cuvintele dezleg.
Mi-e graiul mioritic o poveste,mi-e þara asta mamã, dor ºi scut,
o poezie scrisã româneºte
e þara mea în care m-am nãscut.
Cândva fata de la þarã

La amintiri eu am pãstrat
un aºternut curat de zestre,
averea ta, primul pãcat...
ºi trei muºcate la ferestre.
Aveai atunci rãzboi în casã,
bunica cergã împletea,
aveai ºi azimã pe masã,
arhaic þestul o cocea.
Adeseori pe prispã vara
în piuã se alegea la grâu,
se pregãtea colivã seara
ºi rufe se spãlau la râu.
ªtiu ia ta cu râuri multecusutã din arnici, cu dor,
erai regina de la munte,
spre mine coborai uºor.
Aºa te ºtiu în amintire,
aºa te ºtiu ºi din poveºti,a fost frumos, a fost iubire...
ºi ce meleaguri pitoreºti.
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Antonela
Stoica

Ca un înger, fãrã vinã

M-ai chemat sã-mi desluºeºti taina vieþii pe Pãmânt,Sã-mi aprinzi din focu-þi sacru aripi albe, de Luminã.M-ai atras, fluture-n noapte, cu sclipirea din Cuvânt,M-am nãscut la tine-n cuget, ca un înger, fãrã vinã...
M-ai culcat lângã amurgul plin de stelele mãiastre,Unde m-aºteptai s-ajung, ca zeiþã încarnatã...Mi-ai fãcut din tine templu, iar din lacrimile noastreªi-au luat zborul mii de fluturi, cu aripile de vatã...
M-am însingurat în tine, inhalând tristeþea taDe uimirea care eºti, nici biserici nu mã scapãMi s-au imprimat genunchii, de mãtãnii, în podeaªi mi-am pus în sân aghiasmã, convertitã-n sfântã apã.
Am pierdut numãrãtoarea zilelor ce ne înalþãToþi copacii Primãverii seva verde-o toarnã-n mine....În anticiparea Toamnei, preschimbându-ne la faþã,Vara ne-om juca, doi maci, Baba Oarba prin destine...
Nu-mi asum nici un dezastru de tandreþe ºi nesomnAsaltatã mi-e fiinþa de o transã neºtiutã...Mi-eºti ca un Simun prin gânduri, chiar ºi-atunci când Zeii dorm,Rãtãcesc prin foc de zodii, cu iubire ne-nceputã...
Nu e cale de scãpare din urgii arzând în versuri...Ca sã îmi astâmperi setea, picãturi din aripi curg.Într-un Rai pentru-amândoi, Heruvimii fac demersuri,Când eternitãþi implorã, un sfârºit, la Demiurg...
Ameþiþi de vinul sacru ºi de patima din cânt,M-am apropiat de versu-þi, ahtiatã de Luminã.ªi recunoscând surâsul din Geneza de Cuvânt,M-am îndrãgostit de tine, ca un înger, fãrã vinã...
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rãsturnam sânul stâng de întuneric

acolo unde daimonii furau toamna strugurisub nici o formãreceptarea trãdainteriorultotul începuse cu un afurisit de fotoliuîn piele de bivol niºte bãrbaþifãceau apelurile în scriscare sã vinã sã facã sex sã revinãla vechile porþi deschiseºi vieþuirea unui mortce ºtiu despre el în abisul nebunieiºoaptele maleficefac calcule insolubilede peste drum trece curentul electriccare suflã îmbãtrânind cenuºade atâta uimirecând am mâncat struguri douã jucãriiþineau de înþelegere
pe când oraºul acoperea fereastra

cer unei strãine sã-mi ia pulsullung ºi strâns la spateaºa cum te-am numitpasãre închipuitãrece ºi umedãnu auzipentru cã nu simþi ce mi se scurge pe-o geanãpe stânca aceea greaun bulgãre roºuse zbate în tâmplãca o depresie cu trei copiiîntr-un parc cohorte de câinijongleazã cu un conceptîmbrãcat în pijama

Mariana
Cornea

un ochi imens uimitstrigã la minenu þi-am spus cã oraºul m-acoperãaºa într-o doarã
rãzbat pânã la tine

aproape albãridic brusc iuþeala noastrãun roºu intunecatla uºa din spateîncrunt sprâncenelenici urmã de râsdoar ruperea unei mâiniobþine ilicitun gol în stomacpentru gustul eiridic din umerinimeni nu se foloseºte de o româncãcând în toatã mascarada astachipuri vor spuneultime imaginisã numãr crucicâtã piele naºte ruºinefolosind cuvintele
când ceri întuneric

susþii doar un singur cuvântgest motric sisific gestfiecare vãduvit de pieledintr-o datã comandã plecareacare nu ºtiu cum apãruse în oraºul meuaºez cu grijã cuþitul lângã farfurieo amuletã ºi un gât de femeiemai are un ceas sã suporteritualul izbirii în faþã cu luminanu orbeºteatingând lucrurile între eleînfioarã apeleprintr-o recapitularechiar ea însãºisemn pe frunteîncearcã sã aprindã întunericulca pe o pasãre pusã la hamconvinsã de a doua ºansãse preface cã doarmeîn asemenea ocazii acelaºi tavanse lasã pe spate
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Pãduratic pas

Dã-mi haina ta, salcâmule în floarehai, împodobeºte-mi trupul,în pasu-mi pãduratic, vântul doare,ascuns în ecou, mi-e glasul.
Curcubeu de-aº fi, de cer rãnit,sub umbra ta m-aº strecura,aº culege-n apus, rãsãritul topit,fructe de vis, aº scutura.
De-ai întreba, de ce pãzesc tulpini,precum frunzele culoarea,pãdure, fugi în vise fãrã spini,sã îþi sap în tãlpi rãcoarea!
Dor de rândunele

Strigã dimineaþa, cerul tulburândlicurici perechi,ard sãlcii în râuri, noaptea alungândcuiburile vechi.
În a ploii traistã, vântul strânge stele,umbra îmi rãnesc,zborul muºcã zarea, dor de rândunele,somnu-mi rãtãcesc.
Pe fereastra-mi aripi tremurând, ascult,glasu-mi zãvorãsc,tril zidesc în suflet, ca-n cupe de cultºi îngeri sosesc.
Vã aºtept în lanuri, ciufulind zãpezi,cor de rândunici,dragoste aduceþi ºi amurguri verzi,eu, voi fi aici.

Valeria
Arsene

Cuib de struguri

În stânga palmã, un strugure cuibãrit,nears de cihlimbarul toamnei scurse-n rouãde frunze reci, e trist ºi-a ruginit,mi-a învelit fereastra unde o clipã plouã.
În palma-mi dreaptã, ah!, bolta pãrãsitãde ciorchinii prãfuiþi cu late tãlpi de vânt,strigã; din trup de struguri culeg vrãjitãtot amurgul oglindit pânã-n cuvânt.
Cãlãtoare-n anotimpuri, frunzã zborîn tulpina ºoaptei netopitã-n flori,caut gustul fericirii, cuib uºor,sub o streaºinã de vise în culori.
Jocul vieþii

Fierbe lumina în ulciorul nopþiipaºii mei pleznesc în aburi de meri,cu stropi de icoanã, învelesc trupul sorþii,copilãria, fuge aruncând cu veri.
Þipã plugul a iarbã plecatã-n bunici,amintirile-mi au ruginit ºi mã ard,azi, culeg rãsuflarea tocitei potecirupând secunda în triluri de bard.
Strâng dimineaþa din palmele mamei,jocul vieþii, aleargã în flori de gutui,trezesc lutul crud, pe tãlpile oreicu glasul vacanþelor din ochii cãprui.
Ramuri de cireºi

Flori albe,  parfumul strivescÎn gândurile-mi grele,Buchete de zori rãvãºescPrin speranþele mele.
ªoaptã sunt, în ramuri de cireºiªi-mi dezgolesc lumina,Înnoptez în sâmburii culeºiSã-mi înfrunzeascã mâna.
Sunt solzii  cuvintelor ce dor,ªi nu-mi rãnesc privirea,Sorþii, iertare nu-i cer, dar ador,Sã-i despletesc uimirea.

Poez iePoez ie



60

Miron ºi frumoasa fãrã corp
lui Traian Chiricuþã

Rãtãceau în oglinzi
convexe, concave, palide, sparte,
un râu în miºcare
acestei imense creiere de cenuºã
ce alergau prin memorie.
Rãtãceau prin oglinzi
albastre, verzi, curgãtoare
ºi muzica lui Liszt îl umaniza
treceau din sticlã în sticlã
cu paºi silenþioºi de pisicã
ºi se întâlneau în heleºteul secat
plin de cãrþi ºi de rochii vechi
- Vorbele bãrbaþilor sunt mincinoase -

zicea ea
- ªi noi ne invidiem imaginile - zicea el
încercând s-o cuprindã în braþe.
ªi trupul lor era de fum
ºi timpul lor era de gheaþã
ºi cafeaua albastrã fumega sub oglindã
ºi torsurile lor pe canapeaua sângerie
se rostogoleau printre riduri
convexe, concave, palide, sparte,
ºi de odatã muzica s-a oprit.
Din heleºteu au ieºit cinci cai de oglinzi
cu cinci regi de oglinzi
ce duceau în pielea lor
cerul albastru ºi Moartea.
ªi cãlãreþii l-au înconjurat

Mircea
Dobrovicescu

în lumina galbenã a dimineþii
(dar amândoi îºi beau cafeaua)
ºi trupul lor era de fum
ºi timpul lor era de gheaþã
în acest spaþiu curb
departe de lacrimi ºi carne,
aici, printre regii-cuþit.
Dansatoare oarbã

Îi purtau ochii sub ploaie
într-un borcan cu formol ºi plângeau.
Paºii lor pe urmele paºilor ei
traversau aceleaºi nopþi nori,
aceleaºi ape câmpii.
Bandajul îi apãsa orbitele goale
sau amintirea rãnii ce brusc revine în cuþit.
Doar frigul ploii i se strecura
sub orbitele goale.
Înainta dansând sub foºnetul ploii
prin aceleaºi nopþi strãzi,
pe aceleaºi ape câmpii.
Palmele, de unde urcã braþele,
atingeau norul oglindã
sau pielea cu peºteri de gheaþã.
Degetele-i de cearã
au cuprins gingia gheþoasã a sticlei
ºi mâinile pânã la cot au dispãrut.
Paºii lor în urma paºilor ei
alunecau pe argint viu
între cascade albe de nichel ºi stânci.
Umerii moale se învârt
numai sânii ei aprig foiesc ca fulgerele
rotindu-se pe furtuna de sub oglindã.
Paºii lor pe urmele paºilor ei
traversau dansând aceleaºi nopþi nori,
aceleaºi ape câmpii.
Înapoi au ajuns fãrã Ea,
ºi-n furia Fricii ºi Dansului
paºii lor au desenat
tãrâmul primei ape primitive:
pe care plutea Soarele iubirii.
l-au îngropat ochii sub ploaie
ºi din mare au ieºit
doi porumbei ºi plângeau.
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Cine locuieºte în moarte
nu este locuit

Cine trãieºte în moarte nu este locuitNu urcã ºi nu coboarã în el,Nu îmbatã pereþii în lacrimi,ªi nu piteºte zborul în sticle,ªi n-are Dumnezei literari.Nu vorbeºte ca lalelele,ªi nici nu scoate tavane pe urechi,Nu muºcã stelele de sâni,Nu þine avut în buzunare,ªi nu-ºi îngroapã picioarele.Numai cine trãieºte în moarte,Nu bea întuneric în beciuriNu doarme nici în pãmânt nici in Cer,Nu-ºi umple inima cu muºeþel,ªi nu-ºi bronzeazã ceaiul pe acoperiºuri,Numai cine locuieºte în moarteNu este locuit.
Mersul aerului creºte bolovani
peste numele sãu

Mersul aerului are douã cãmãºi,ªi o singurã mânã,ªi mâna sa are o bisericã în strigãt,Cãmaºa aerului ºchiopãteazã,Îºi scoate din gurã gardurile,ªi le bate auzul în cuie.Noaptea creºte din cealaltã noapte,ªi stã cu picioarele in buzunarul lãmpii,Cãmãºile aerului dorm pe sub scaune,În ore de cãrãmizi mersul aeruluiCreºte bolovani peste numele sãu.

Ioana
Cosoveanu-
Banner

Mâna mea se face Duminica

Mâna mea abia se face Duminicã,Mâna mea abia se face zi,Câmpia pe fereastrãAbia îºi aruncã numele,ªi în fântânã râd cãmãºile tatei,Pe aici, prin rãbdarea mea,Cerul abia mai are un picior,ªi pune cãrãmizi de secundã,Care se fac vrãbii ºi zboruri.Iarba aduce chipul mamei pe braþe,Într-o candelã marea,Se strigã cu numele meu.
Ieºeam prin ieºirea din Cer

Am ºters liniºtea de pe aer,I-am lãsat papucii la intrarea în Cer,Cu tãlpile sale de liniºte,Urcam pe dealuri de liniºte,Eram numai eu,ªi tãlpile liniºtii mele,Rãsãreau ferestre cu Îngeri pe ele,Ferestre de iarbã în colþul gurii,Dezlegate funii de apã,Le dãdeau macilor pâine,Ca zile sã îºi poatã mânca,Un cântec cu tãlpile goale,Ieºea din ieºirea din Cer,Sãruta pãmântul pe buze,ªi-l punea într-un sac de uºi în rãtãcire.
Timpul se alungã cu pietreTãcerea mea e doar o statuie ºi vânt,Îºi þine capul pe câmpia de sub perna mamei,Odihna dã drumul la cai,Prin grâul cu porþile în braþe,Parcã e tata ºi somnul copiilor mei.În faþa oglinzii scãrile se piaptãnã,Fânul se alungã din fânare cu pietre,Iar eu într-un paner de apã,Aºez toamna lângã umãrul meu,Drumul îºi ridicã dansul pe ramuri,Surâsul intrã pe uºa câtorva felinare,Se urcã în pat, se înveleºte cu nisip,Pânã când copilãria pãrinþilor mei este.

Poez iePoez ie
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Iulian Moreanu

Femeia care credea
cã nu existã*

Dupã ce mã lãsase un timp în pace, simþeam cã insomniaîncepe sã-mi dea din nou târcoale. La un moment dat începusemsã anticipez aceste stãri din timpul zilei, când puteam sã jur cã cineva sau ceva îmiºoptea la ureche: �Sã ºtii cã la noapte n-ai sã poþi dormi!� Amuzat, vorba vine, odatã,mai pe la începutul acestor întâmplãri, am zis în gând, de parcã mã adresam cuiva:�Serios? De unde ºtii?� �De unde, de ne-unde, ai sã vezi!�ªi vedeam. De câte ori am purtat în minte acest scurt dialog cu nu ºtiu cine, tot deatâtea ori lucrurile au stat exact aºa. Adicã somnul nu catadicsea sã vinã decât în zori,ºi-atunci doar pentru o orã, douã, mai mult zãpãcindu-mã de cap, ºi fãcându-mi uncalvar ziua ce urma sã vinã. Am pus chinuitoarele nopþi de insomnii pe seama luniipline, a alcoolului bãut pânã mai târzior, a vreunui film mai de groazã, a cine ºtie cãreiîntâmplãri mai deosebite trãite peste zi, a unor probleme la serviciu ºi aºa mai departe.Nici pomenealã ca una din acestea sã fie cauza: insomnie aveam ºi dacã era lunãnouã, ºi dacã nu beam trei zile la rând, ºi nici dacã mã uitam doar la comedii. Nu mi seîntâmpla nimic deosebit, cu sãptãmânile, la serviciu era liniºte ºi pace ºi totuºi, de nuºtiu unde stãtea ascunsã, insomnia, hop! mã ºi lua în primire. Fie pe nepusã masã, fie�anunþându-mã� prin vocea aceea de care am zis ºi care-mi vorbea direct în minte: �Sãºtii cã la noapte n-ai sã poþi dormi!� Fiindcã afurisita, chiar dacã-i prinsesem frica ºi numai aveam curaj s-o înfrunt, cum o fãcusem o singurã datã înainte de a încerca sã mãmai dau viteaz, tot þinea morþiº sã mã avertizeze din când în când.M-am gândit sã merg la un medic specialist, un psihiatru sau un psiholog, dar amrenunþat. Apoi mi-am zis cã n-ar fi rãu sã-i spun medicului de familie, ºi de asemeneaam renunþat. Pânã la urmã, am întrebat o farmacistã ce pot sã iau ca sã dorm, dar num-a putut ajuta, spunându-mi cã hipnoticele �adevãrate� sau celebrul Diazepam nu semai dau decât pe bazã de prescripþie medicalã, cu �reþetã verde�. Mi-a recomandat
Sedatif PC, un produs homeopat ºi niºte suplimente alimentare care ar fi trebuit sã-miinducã un somn liniºtit ºi odihnitor. Primul mi-a dat o stare diurnã de blegealã, iarsuplimentele nu au avut nici un efect. Absolut nici unul. Ba parcã aveam impresia, dupãce le luam, cã tocmai bãusem o cafea amarã. În plus, simþeam cã începusem sã iau îngreutate. Am încercat sã citesc, doar-doar m-o lua somnul. Înainte, când nu mã încercauasemenea insomnii ºi eram un om �normal�, nu puteam parcurge mai mult de zecepagini cã-mi cãdea cartea din mânã, dar acum citeam paginã dupã paginã, ore întregi,atâta doar cã în final îmi dãdeam seama cã nu înþelesesem ºi nu reþinusem nimic.De asemenea, butonam televizorul pe cele mai anoste canale, dar tot degeaba �dintr-o datã începea sã mã intereseze toate inepþiile ºi-mi zgâiam ochii de parcã îmi
* Fragment din nuvela �Insomnie�.
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potoleam setea de la izvorul adevãrului ºi al cunoaºterii. Doar sã mã apuc de numãratoi nu am putut, fiindcã mi s-a pãrut de-a dreptul stupid ºi fiind sub demnitatea mea.Într-o searã, dupã ce în cursul zilei vocea aceea ciudatã îmi ºoptise din nou, directîn creier, cã iar o sã am parte de o noapte de nesomn, pe la ora 23 am primit un telefoncare avea sã facã þãndãri rutina insomniilor mele de care chiar mã ataºasem, într-unanumit fel, fiindcã înþelesesem cã erau totuºi o parte din viaþa mea.Mobilul era dat pe silenþios, dar i-am simþit vibraþiile înfundate, pentru cã era aºezatpe o carte de pe noptierã. Era un numãr necunoscut. Rareori rãspund la aceste numere,ºi oricum nu la o asemenea orã. ªi niciodatã la apelurile cu numãr ascuns.Aºadar, am ezitat destul de mult dacã sã rãspund sau nu � e drept cã ºi persoanacare suna era insistentã � ºi pânã la urmã am apãsat tasta verde. Câteva secunde nuam auzit decât un fel de fâºâit; era respiraþia uºor precipitatã a celui care mã apelase.Sãtul sã tot aºtept, exact când mã pregãteam sã-l bag în pizda mã-sii pe idiot, amauzit o voce abia ºoptitã de femeie:� Oricine ai fi, te rog sã nu închizi. Te rog mult de tot... Te rog din suflet...Am tresãrit:� Stimatã doamnã, oricine ai fi, vreau sã-þi spun cã...Fusesem puþin maliþios ºi lãsasem intenþionat fraza în aer, ca sã înþeleagã singurãmotivul micii mele rãutãþi.� ªtiu, ºtiu, domnule, ºi vã cer iertare. ªi poate cu asta ar fi trebuit sã ºi încep. Da,sigur cu asta, cerându-mi iertare, pentru cã, într-adevãr, este foarte târziu, este aproapemiezul nopþii...� Sã începeþi, ce, doamnã?A tãcut câteva secunde, timp în care s-a auzit iar doar respiraþia ei, ce parcãîncepea sã se liniºteascã. Aveam impresia cã se blocase, cumva, aºa cã am continuat:� Pentru cã dacã începi ceva, urmeazã sã continui acel ceva ºi nu ºtiu de undesunteþi atât de convinsã cã m-aº lãsa antrenat într-o discuþie cu dumneavoastrã. Onecunoscutã, în fond, nu?� Aveþi dreptate. Sigur cã aveþi dreptate. M-am exprimat greºit.Vocea parcã îi mai prinsese culoare.� Bine, lãsaþi. Ziceþi vã rog ce aveþi de zis, pentru cã sunt convins cã nu aþi formatgreºit acest numãr. Sau poate, mai sigur, l-aþi tastat la întâmplare, aºa-i?Iatã cum rãsãrea din mine un psiholog de care pânã atunci nu avusesem cunoºtinþã,dar în care bãnuiam cã aveam sã mã transform imediat, de voie, de nevoie fiindcã nu-miera greu sã bãnuiesc cã femeia avea nevoie de ajutor. Mai precis, sã-i spunã cuiva ceavea pe suflet, sã se descarce, sã cearã un sfat, ceva de genul ãsta. Citisem destulecãrþi ºi vãzusem suficient de multe filme în care cineva, un disperat, un depresiv pãrãsitde nevastã ori amantã, ameninþat de concediere, anunþat cã are o boalã în fazã terminalãsau cu mai ºtiu eu ce altã problemã (ºi toate acestea cu varianta femininã a �personajului�)sunã fie la numerele unor instituþii ce au menirea de a-i consilia, fie formeazã la întâmplareo combinaþie de numere, dupã care începe sã-ºi spunã oful, în detaliu, pentru ca apoicã comunice hotãrârea de a o termina cu lumea asta care nu-i mai oferã nimic ºi în carea nimerit fãrã sã fie întrebat dacã vrea sau nu sã se nascã ºi sã trãiascã în ea. ªi uitecã acum îºi dãdea seama cã trebuie sã o pãrãseascã grabnic, nu înainte de a mai punepe un semen în temã cu decizia sa ºi motivele acesteia.Mã aºteptam ca femeia sã înceapã sã vorbeascã turuit, cum o fac de regulã ceidisperaþi, în luptã înverºunatã cu timpul scurt care le mai rãmâne de trãit, temãtori ca
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nu cumva sã-i cuprindã îndoiala ºi sã-ºi abandoneze intenþia suicidiarã, dar aceasta numai spuse nici un cuvânt. Tãcea. Tãcea ca un fulg de zãpadã care nu mai avea timpsã-þi þipe teama cã va pieri într-o fracþiune de secundã.� Mai sunteþi acolo? am întrebat-o, deºi îi auzeam respiraþia, ba chiar am avutimpresia cã sesizasem cum expirase fumul unei þigãri.� Da...Acest da prelungit era dovada cã încã nu se hotãrâse sã se confeseze, sã vorbeascãdespre motivul pentru care sunase (la întâmplare sau nu). Mã gândeam cã s-ar puteasã se rãzgândeascã ºi sã închidã telefonul.Încercam sã mi-o închipui. Dupã voce, nu cred cã avea mai mult de patruzeci deani. În ceea ce priveºte înfãþiºarea ei, aici plaja pe care îmi puteam desfãºura imaginaþiaera practic nelimitatã. Aveam libertatea absolutã de a face tot felul de combinaþii, mãputeam juca adãugând, renunþând ori eliminând aspecte care nu mã convingeau suficient,pânã reuºeam sã ajung la un portret de care sã fiu pe deplin mulþumit. Despre starea sasufleteascã nu aveam nici o îndoialã cã era una bulversatã, zdrobitã, ce se mai þineaîntr-un singur fir de aþã. Mã simþeam dintr-o datã responsabil sã fac în aºa fel încâtaceasta sã nu se rupã. Nu-mi dãdeam seama de ce. Lãsasem deoparte disconfortuliniþial pe care mi-l produsese telefonul femeii ºi mã gândeam cã în acele momentepurtam pe umeri o povarã moralã uriaºã, înainte de a ºti despre ce era vorba.� Numele meu este Florentina, se hotãrî pânã la urmã femeia sã vorbeascã.� Îmi pare bine, i-am rãspuns, Cristian!� Domnule Cristian, continuã cea care tocmai se prezentase, v-am sunat, adicãam format la întâmplare acest numãr, vã rog sã mã credeþi, ca sã pun o întrebare. Nutrebuie sã vã supãraþi, dar întrebarea aº fi pus-o oricui ar fi rãspuns apelului meu. Acum,cã s-a întâmplat aºa, o sã v-o pun dumneavoastrã. Vã avertizez cã e o întrebare care cusiguranþã vã va ºoca ºi v-ar îndreptãþi sã întrerupeþi aceastã convorbire.În mod neaºteptat, glasul i se schimbase. Nu doar cã acum vorbea pe un tonnormal, lipsit de tremurul ºi precipitarea de la început, dar vocea îi devenise atât deplãcutã ºi de agreabilã, de-a dreptul melodioasã, încât îmi aducea aminte deprezentatoarele tv din copilãrie.Totodatã, sinceritatea ei mã dezarmase, iar anunþatul avertisment nu fãcea decâtsã-mi stârneascã la cote uriaºe curiozitatea. Aº fi vrut sã mã gândesc despre ce ar puteafi vorba, însã nu-mi trecea nimic prin minte, ºi nu aveam nici timp la dispoziþie. Aºa cã atrebuit sã las lucrurile sã curgã în firescul lor, adicã aºa cum avea sã mi le prezinte ea.� Dacã tot am ajuns sã ne cunoaºtem, am zis pe un ton voit glumeþ, eu zic cã nuo sã mã speriaþi cu cine ºtie ce grozãvie.Florentina a mai expirat încã o datã, prelung, ºi parcã am ºi vãzut-o cum strivearestul unei þigãri în scrumierã.� Domnule Cristian, ce-aþi zice dacã v-aº spune cã eu nu exist? veni apoi întrebareacare, în mod curios, sau poate firesc, prin stupiditatea ei, nu avu asupra mea nici unefect, nu-mi produse nici o surprizã.Ce auzisem îmi era mai mult decât suficient pentru a fi sigur cã femeia era dusã rãu detot. Am decis sã nu par surprins ºi sã o las sã zicã ce-o vrea, sã o asigur cã înþeleg orice-miva spune ºi sã-i dau dreptate întrutotul, în tot acest timp conducând discuþia cãtre un finalcare sã corespundã aºteptãrilor ei. Îi voi fãgãdui cã vom mai sta de vorbã, dacã va dori,oricând, poate ne vom ºi vedea, în cazul în care va dori, ne vom lua la revedere, apoi îimemorez numãrul în agendã ºi, dacã va mai suna, evident cã nu-i voi mai rãspunde în veci.
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� Nu aº zice nimic, stimatã doamnã, am rãspuns.� Florentina... Vã rog. Puteþi sã-mi spuneþi Florentina.� Florentina, atunci... Ce sã zic? (mi se pare normal, aº fi vrut sã adaug, darevident cã m-am abþinut).� Cum? Chiar aºa? se mirã ea.� Da, chiar aºa, am rãspuns cât se poate de calm ºi pe cât de credibil am reuºit.De ce sã mã mir?A tãcut câteva secunde, dovadã cã fusese ea însãºi surprinsã de rãspunsul pecare i-l dãdusem. Tot ce-i posibil ca pânã sã dea de mine mai nimerise ºi pe la alþi inºicare-i închiseserã telefonul în nas dupã ce auziserã ce li se spusese. Fiindcã nu enevoie de prea multe cunoºtinþe ºi experienþã ca sã califici drept nebunã o asemeneapersoanã.� Vorbiþi serios?, mã întrebã, în sfârºit, ºi în glasul ei se simþea nu doar neîncredereaci ºi o anumitã frustrare.� Bineînþeles, am asigurat-o, cu aceeaºi voce calmã, liniºtitã, încurajatore. Vãasigur cã aºtept cu mare interes amãnunte.� Sunteþi un bãrbat cu un suflet foarte larg, domnule Cristian, zise ea de data astamulþumitã. Mai rar aºa oameni în ziua de azi.� Ei, nici chiar aºa, doamnã. Pur ºi simplu sunt gata sã vã ajut cu ce pot ºi dacãpot. Fie ºi doar ascultându-vã. Fãrã nici un alt interes ori gând ascuns.Sigur m-a crezut, pentru cã am simþit-o cum îºi trage sufletul, pregãtitã sã mi seconfeseze. În ce mã priveºte, mã rugam sã nu fiu ultimul om cu care avea sã vorbeascão sinucigaºã. Însã dupã prima frazã a ei, mi-am dat seama cã nu era vorba de o femeiecare intenþiona s-o termine cu viaþa, cel puþin în seara aceea.� Domnule Cristian...� Cristian, te rog, ca sã fie un echilibru în formulele de adresare, am întrerupt-o.� Cristian, nu ºtiu cum sã încep. Eu cred cã nu exist! Ei, ce zici de asta?Am clãtinat din cap ca ºi cum încã nu ziceam nimic ºi aºteptam sã continue, sãvãd despre ce era vorba, iar ea continuã, ca ºi cum mã vãzuse cã dãdusem din cap înfelul acela ambiguu:� ªi cred cã, într-un fel, nu am existat de când m-am nãscut. Bine, voi fiexistat, totuºi, fizic vorbesc, pentru cã altfel nu aº fi fost botezatã, nu aº fi mersla grãdiniþã... însã din prima zi de ºcoalã, în clasa întâi, deci, am avut sentimentul,care cu timpul s-a întãrit pânã la certitudine, cã nu exist. Uneori sunt sigurã cã nuexist deloc, dar am ºi momente când sunt un om normal. Care merge, vorbeºte,mãnâncã, doarme...� Iubeºte... am încercat o glumã.A tãcut iar câteva secunde.� Da, zise, dupã ce mi s-a pãrut cã am auzit zgomotul scos de o brichetã carefusese aprinsã. Mai degrabã, care a iubit.Aºadar, îmi sugera cã iubise, ºi poate chiar mult, fusese probabil ºi cãsãtoritã, daracum era singurã, dupã ce o întâmplare, ceva, o decepþionase atât de mult încât nu m-aºfi mirat sã-mi spunã cã iubirea este o mare prostie ºi cã nimeni nu meritã sã fie iubit. Nusunt sigur cã se aºtepta sã spun ceva, ºi nu din rãutate, ca sã-i înºel aºteptãrile, nu amintervenit, ci tocmai pentru a nu-i întrerupe ºi apoi deturna gândurile cãtre cine ºtie ceamintiri neplãcute. Aºa, am lãsat ca destãinuirea ei cã curgã prin albia fireascã aideilor, aºa cum voise ori chiar stabilise de la început sã le exprime.
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Locotenentul, trandafirii
ºi buticãreasa

Din luna mai ºi pânã târziu, aproape când dãdeau primii fulgide nea, incinta cazãrmii unde mi-am petrecut �stagiul� delocotenent, chiar ºi pe acela de locotenent-major, era plinã cu
trandafiri. De toate soiurile, culorile ºi parfumurile, n-are niciunrost sã le enumerãm acum ºi aici. Aºa cum nu are niciun rost sã

trasãm vreo tangentã la sfera politicã actualã, la masonerie sau la mai ºtiu eu ce... Nu,pur ºi simplu, trandafirii erau florile preferate ale colonelului-comandant, drept pentru
care, cu ani în urmã, înainte de Revoluþie, maior fiind, avusese grijã personal sã fie...naturalizaþi acolo, pe aleea care tãia drept, de la punctul de control pânã în uºacomandamentului, cale de fix cincizeci de metri pe mâna stângã, cãtre stradã, pe
dreapta fiind, cum ar veni, platoul de adunare a militarilor. Acum însã, ziceam,comandantul ajunsese colonel plin... ªi nu mai avea mult pânã la pensie. Dar ca un
fãcut, de parcã autoritatea ºi respectul faþã de persoana, gradul ºi funcþia sa erau directproporþionale cu lunile câte îi mai rãmãseserã pânã la trecerea în rezervã, din vararespectivã, mi se pare cã de pe la începutul lui august, aleea cu trandafiri a început sã
fie devastatã metodic, mai rãu ca în Cimitirul Simuleasa, amplasat câþiva zeci de paºimai încolo, de unde florãresele ambulante îºi fãceau fireasca aprovizionare cu muniþii în
perioada de crizã ºi, de regulã, când transporturile dinspre Olanda dãdeau rateuri. Nicinu se deschideau bine bobocii, nici nu li se revãrsa ca lumea parfumul atât de caracteristicîn decorul de altminteri auster al cazãrmii, cã ºi dispãreau ca prin farmec, ca rãpiþi
peste noapte de extratereºtri, comandantului nemairãmânându-i altceva mai bun defãcut decât sã admire beþele strãjuite de þepi ºi cam atât, iar ofiþerului de serviciu pe
batalion sã facã feþe, feþe, neºtiind ce explicaþii sã mai inventeze. Ca tacâmul sã fiecomplet, cum de la o vreme intrigile în legãturã cu viitorul scaunului sãu de mare ºtab
începuserã sã prindã contur din ce în ce mai evident prin culise ºi pe la mansardã,zvonul bine alimentat înfiripându-i-se-n urechi zi de zi, comandantul parcã intrase-nvrie, nimeni nemaiºtiind cu adevãrat cum sã-i traducã ºi explice crizele de autoritate,
de nervi, de personalitate, de nu ºtiu mai ce care, cu cât treceau zilele, în scurgerea lorimplacabilã cãtre toamnã, deveneau tot mai dese, mai acute, mai greu de suportat de
cãtre subordonaþii din imediata propiere... Aºa încât, cam de pe la finele lui august�începutul lui septembrie, problema comandantului a devenit o obsesie pentru toatecadrele unitãþii, ºi îndeosebi a locotenent-colonelului Flescu, ºeful de stat-major, recent
licenþiat al Academiei Militare: �Unde dispar, dom�le, toþi trandafirii aºa, peste noapte?!Ha? Cã eu, unul, deºi mi-am stors creierii trei nopþi la rând, ºi am mai dat ordin ºi gãrzii,
sã fie cu ochii-n patru, tot n-am dibuit fenomenu�!� La începutul verii, când încã eraudestul de mulþi, nimeni nu prea sesizase lipsa câtorva fire, acolo, dar pe mãsurã ce
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materia primã se rarefiase, fireºte cã seceta devenise vizibilã de la o poºtã. Desigur,prima legãturã s-a fãcut cu vânzãtorii ambulanþi care bântuiau pe strãzile oraºului, aºacã s-au luat mãsuri, dar atât de straºnice, cã la ideea deºteaptã a l�ent-col-ului Flescu,
tot mai cãþel pe problemã, puþin a lipsit ca trandafirii aceia, cu tot cu spini, cu petale ºifrunze, bucatã cu bucatã, fir cu fir, tufiº cu tufiº, sã nu fie trecuþi în consemnul gãrzii,
dupã toate regulile artei, ceea ce ar fi presupus suplimentarea posturilor de santinelãcu cel puþin unul, deci încã trei muºchetari, o adevãratã crizã în condiþiile în care armataromânã tocmai începusese sã batã alizeul, sã se restructureze adicã în vederea �admiterii�
în... N.A.T.O.! Chiar ºi bobocii ajunseserã sã fie priviþi ca viitoare articole de inventar,spre disperarea locotenentului Ghinescu, ferm convins cã în gestiunea cãrei subunitãþi
aveau sã fie prinºi dacã nu a P.A.T.-ului fiincã, nu-i aºa?, �PeATe-ul duce greul!�, cumsuna o lozincã prin unitate. Cã ºi aceºtia � uneori, mai ales aceºtia �, bobocii adicã,
dispãreau subit de parcã nici nu fuseserã, ºi asta fãrã nicio explicaþie ci pur ºi simpluaºa, din senin. Cine sã bãnuiascã atunci, la început, cã unul dintre comandanþii depluton, dintre cei nouã sosiþi cu promoþia anului 1986, un simplu locotenent, se
îndrãgostise de vânzãtoarea de la buticul ABC, dinspre Caraiman, de pe traseul careducea spre centrul municipiului, ºi o bombarda constant, zi de zi � dimineaþa, la prânz
ºi la încheierea programului �, cu imense buchete de trandafiri, care mai de care maifrumos, mai artistic ºi mai bogat asortat? Desigur, nu se cobora locotenentul pânãacolo încât sã rupã el trandafirii, asta nuuu, of course! Numai cã, înainte de terminarea
programului de instrucþie, îºi chema furierul la ordin ºi, de la înãlþimea etajului doi, undese afla cancelaria companiei, dupã ce toþi ceilalþi camarazi ai sãi pãrãrsiserã încãperea
fiecare la treaba lui, îi arãta reperele, þintele ºi toate celelalte, adresându-i-se scurt, clarºi la obiect, de parcã-i trasa inamicii din câmpul tactic care trebuiau neutralizaþi înurgenþa I, în urgenþa a II-a ºi, evident, în urgenþa a III-a ºi ultima: �Acela, acela ºi acela...,
bobocul... Da?� Înarmat deja cu un foarfece adecvat, anume procurat mai dinainte, de lacroitoria batalionarã, furierul rânjea candid, cu siguranþa grãdinarului calificat la locul de
muncã: �Am înþeles, dom�le locotenent! Ca de obicei, o sã iau ºi vreo doi�trei «dovlecei»,de rezervã, cã nu se ºtie mâine...� De fapt, era o afacere cinstitã care, în termeni mai
puþin convenþionali, se putea traduce cam aºa: învoirea de duminicã a furierului plusfericirea comandantului sãu de pluton, contra neliniºtii ofiþerului de serviciu din ziuarespectivã, egal zero, cu condiþia ca totul sã se deruleze impecabil... Se înþelege cã
furierul era pe terenul lui, mai ales cã avea o întreagã noapte la dispoziþie ºi cunoºteaterenul cu ochii închiºi, astfel cã, a doua zi, dis-de-dimineaþã, iar izbucnea tãrãboiul de
pe lume în dreptul rondurilor cu trandafiri. Ce mai, pe scurt, aceste flori atât de preþuiteastãzi � nu numai pentru simbolistica lor �, ajunseserã pentru noi, atunci, locotenenþiipromoþiei 1986, o adevãratã pacoste. Pentru ofiþerul de serviciu mai ales, trandafirii de
pe aleea principalã, ºi îndeosebi cei din rondul în dreptul cãruia, în fiecare dimineaþã,comandantul se oprea ca sã primeascã raportul ofiþerului de serviciu pe batalion, respectiv
onorul gãrzii, erau mai preþioºi decât pistoalele cadrelor din rastelul de armament. Îmiamintesc cã, la un moment dat, urmând la rând sã fac eu însumi de serviciu în acea
perioadã, am tranºat afacerea pur ºi simplu prin transferul firelor lipsã dintr-o plantaþielocalizatã din vreme unde altundeva dacã nu în Cimitirul Simuleasa, aflat douã strãzimai cãtre sud, ºi prinderea acestora, cu scoci ºi cu bolduri, pe lujerii vãduviþi prematur
de podoaba floralã. Cã doar nu era sã pun santinele în dreptul fiecãrei tufe de trandafirica sã le pãzeascã toatã noaptea când, pur ºi simplu, fix cu un ceas înainte de sosirea
comandantului în unitate, puteam rezolva aceastã problemã capitalã cu un simplu ordin
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transmis celui mai destoinic dintre caporalii mei! Normal cã, pânã la urmã, s-a dezlegatîntreg misterul, fiindcã totul se leagã ºi se dezleagã într-o unitate militarã, chit cã numaila palierele la care trebuie sã se dezlege. Fireºte, eventual, dacã mai citeºte acest
articol, comandantul din anii aceia o sã afle ºi el, dar mai bine mai târziu decât niciodatã,nu? O sã afle, deci, cum zi de zi, uneori chiar în timp ce trecea cu plutonul spre câmpul
de instrucþie, locotenentul îºi lansa furierul, înarmat cu buchetul de trandafiri, dreptcãtre butic, aºa dupã cum era lansatã o racheta �Strela� cãtre þintã, care butic, culmeapotrivelii!, se afla amplasat la doi paºi de Piaþa 1 Mai, cea mai mare ºi mai bine
aprovizionatã implicit cu flori din întreg oraºul, aºa cã nimic nu bãtea la ochi, furierulieºind cu buchetul în braþe, ca din Eden, exact dintre chioºcurile multicolore ale
florãreselor care-ºi derulau afacerile acolo: �ªtiþi, domniºoarã..., sunt din partea domnuluilocotenent!... Poate sã vã invite la o cafea duminicã..., dacã nu cumva chiar ºi azi, dupã
program?� Domniºoara zâmbea fericitã de la un timp, de unde pânã atunci pozase încea mai derutatã ºi uimitã fiinþã din Univers, trãgând triumfãtoare cu coada ochiului sprepatroanã � o fizionomie ºtearsã cãreia, deh!, nimeni nu-i aducea trandafiri decât, eventual,
de ziua onomasticã �, dar nu zicea nimic, pe moment, absolut nimic, dând de înþelescã se mai gândeºte, deh, ca femeile cuminþi; mediteazã profund dacã se cade ori nu,
când, pânã unde ºi cam cât... Locotenentul însã nu dispera, deºi tânãr relatic ºi oarecumateu, auzise ºi el de principiul acela biblic cu �bate ºi þi se va deschide�, aºa cã obombarda de zor, cã muniþie avea din belºug, slavã Domnului! Plus cã ºtia ºi povestea
cu Eva ºi mãrul, ºarpele ºi toate celelalte, atâta doar cã era tentat sã o interpretezecam prea optimist, dar sã nu deraiem... Cert este cã într-o bunã zi a dat Domnul fiica
Evei de care spuneam ºi-a cãlcat pe inimã, nu fãrã studiatã artã ºi acum, acceptând însfârºit invitaþia locotenentului. Dar adevãratul motiv a fost curiozitatea, nimic altceva,dupã cum avea sã înþeleagã acesta într-un târziu... �De unde îmi trimiteþi dumneavoastrã
aºa de mulþi trandafiri? ªi atât de superbi!... Chiar îi cumpãraþi din solda de ofiþer? Sauaveþi cumva, pe undeva pe la þarã, vreo serã de flori?!...�

Anii s-au scurs ca înghiþiþi de o imensã prãpastie. Pânã la urmã, frumoasa vânzãtoarede la butic s-a cãsãtorit cu fostul furier ºi au emigrat în Spania. Normal, nu mai ºtiu
nimic despre ei!... Pe ceilalþi însã, vreau sã zic cã pe foºtii camarazi, îi reîntâlnesc cudiverse ocazii, dar cel mai adesea din întâmplare. Locotenentul de atunci a avansatpânã la gradul de maior, dupã care a trecut în rezervã � pe baza Ordonanþei, fireºte � ºi,
la ora de faþã, este, nu-i nicio glumã, patron de butic. Nu, nu mai are nici-o treabã cuarmata... Iar cu fosta unitate ºi cu trandafirii, nici atât. Doar colonelul-comandant, acum
un venerabil bunic, ce mai trece prin zonã, însã doar ca sã se uite aºa..., peste gardulviu, lungindu-ºi gâtul cât de mult poate, atins uºor de aripa nostalgiei. Nu mai intrã încazarmã pentru cã nu mai cunoaºte pe nimeni. ªi nimeni nu-l mai invitã, pentru cã
unitatea pe care o comandase el odinioarã s-a desfiinþat de vreo doi ani, în locul eifuncþionând o cu totul alta, cu alþi soldaþi, în alte uniforme, aparþinând Ministerului
Administraþiei ºi Internelor. Am trecut ºi eu mai zilele trecute ºi m-am uitat tot aºa,lungindu-mi gâtul peste gardul viu, din ce în ce mai înalt, mai verde, mai viguros. Trandafirii
sunt toþi, la locul lor, ca odinioarã, ba chiar mai mulþi mi se pare, cã deh, cine ºi pentruce sã mai dea iama prin ei. Acum, dacã te duci la vreo buticãreasã cu aºa ceva, îþi dãcu ei în cap. Ca sã nu mai spun cã, între timp, au apãrut ºi camerele de luat vederi.
Deºi un locotenent îndrãgostit, nu mai zic de furier, ar gãsi imediat o soluþie optimã casã... De unde sã mai iei însã în ziua de azi furieri?
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Ion Mãrculescu

Deochiul

Se ºtie cã nu e prea folositor sã fii frumos, aºa cum sunt
eu! Frumos, înalt ºi deºtept! Asta pentru cã e atâta lume în
jur, care te priveºte, se mirã ºi zice ce bãiat frumos! O, ce
bãrbat minunat!

Se mai ºtie cã, în general, vorbele oamenilor sunt
încãrcate cu o energie foarte puternicã ºi subtilã, seamãnã cu undele radio.
Acestea te afecteazã. Uneori plãcut, ca o mângâiere, alteori, dimpotrivã, te
zgâlþâie fãrã sã-þi dai prea bine seama, te deoache � cum s-ar zice. Deochiul
este ca o loviturã datã cu o bâtã mai micã sau mai mare, mai catifelatã sau mai
noduroasã, dar pe care n-o simþi neapãrat ca pe o durere fizicã. Asta v-o spun
eu, fiind unul care o pãþeºte des. Sunt deocheat frecvent de tot felul de oameni
care, cum ziceam, se mirã cât de frumos sunt. Acesta e stilul lor, sã se mire!

Nu ºtiu cum se scapã de deochi în zilele noastre. Pe vremuri erau babe
specializate, care te descântau ºi erai din nou ca înainte. Dar de unde sã mai iei
babe pe vremurile noastre?

N-aº fi stricat hârtia sã scriu aceste rânduri (niºte simple aiureli!) dacã nu
mi s-ar fi întâmplat ceva care trebuie neapãrat povestit. Un adevãrat subiect de
roman, sau de nuvelã, de ceva, o chestie cãreia nu ºtiu cum sã-i zic, o treabã în
care sã arãt de câte ori am fost deocheat în viaþã, cum m-am manifestat fiind
cãzut sub puterea deochiului, ce efecte a avut ºi cum s-a încheiat povestea. ªi,
mai ales, sã sfãtuiesc pe oricine cum poate sã înlãture acest cumplit risc al vieþii.
Pentru cã, a fi frumos, înalt ºi deºtept, cum sunt eu, este nu numai un mare risc,
ci ºi, aº putea spune, o adevãratã pacoste pe capul omului.

Iatã ce am pãþit! Era o zi cu soare. Mã plimbam prin parc. Nu aveam nicio
þintã, iar mintea îmi era goalã, goalã, goalã. Mai goalã de atâta nici nu se putea.
Aºa e mintea mea!

La un moment dat, i-am simþit privirea cu care mã ardea în ceafã, deºi era
la mare distanþã de mine, cam la vreo cincizeci de metri. De fapt, dacã stau sã-mi
amintesc mai bine, nici nu mai ºtiu dacã eram în parc, pe stradã sau în altã
parte. Tot ce îmi aduc aminte cu precizie, este faptul cã în acele momente m-a
deocheat! Mulþi dintre noi pot sã deoache pe cineva fãrã sã vrea ºi, mai ales,
fãrã sã-ºi dea seama. Aº putea crede cã nici persoana care mã þintea în ceafã,
nu-ºi dãdea seama de ceea ce fãcea. Aºadar, eram undeva în parc ºi simþeam
în ceafã privirile acelei persoane. Apoi nu prea mai ºtiu cum ºi ce s-a întâmplat.
Dupã cum ziceam, nu mã privea direct în faþã, ci de la spate ºi de la mare
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distanþã. Dar eu conºtientizam cã deochiul deja se instalase, simþeam o zornãialã
în creier ºi nu mã puteam sustrage acelei forþe care-mi anula personalitatea,
voinþa, de fapt puþina voinþã de care mai eram în stare atunci. Aºa cã m-am
pomenit însoþit de aceastã tânãrã blondã, înaltã, zâmbãreaþã, suplã, mã rog,
avea de toate! Cine citeºte aici ºi este de bunã credinþã, poate sã-i mai adauge
ºi alte calitãþi care sã-i completeze portretul, dupã cum îi dicteazã inima.

În secunda urmãtoare, ne aflam amândoi undeva! Unde? Unde, unde? Am
stat mult, m-am gândit ºi mi-am adus aminte, mai fusesem aici odatã, demult,
prin acele locuri. Recunoºteam fântâna din centru ºi un zid pe care se vedeau
urme de gloanþe. Toate rãnile acelea în piatra zidului, erau cam la un metru
înãlþime ºi aºa am înþeles cã acolo fusese cândva un loc de execuþie. Condamnaþii
erau puºi la zid, legaþi la ochi (habar n-am de ce!) plutonul de execuþie stãtea cu
puºcoacele pregãtite, aºteptând ordinul foc. Foc! Se auzeau detunãturile puºtilor,
vedeam cum condamnaþii se frângeau de la mijloc, se prãbuºeau la pãmânt, iar
pe pereþi rãmâneau înscrise urmele gloanþelor.

Da, mi-am amintit! Mã aflam undeva� la Dubrovnik! Mã întrebam unde o fi
Dubrovnikul ãsta. În Croaþia? Pe þãrmul Adriaticii? De fapt, nici nu pãrea sã aibã
vreo prea mare importanþã, s-ar fi putut sã fie tot aºa de bine, de exemplu, în
Mongolia, în Egipt, sau pe þãrmul Atlanticului. O fi el pe undeva!

Eram amândoi acolo! Eu mã temeam. Chiar îi reproºam în gând de ce m-ai
adus aici, ce caut eu aici, acasã mã aºteaptã o nevastã, de fapt nu eram însurat,
dar asta mi-a venit în minte în momentele alea.

Ea îmi rãspundea încercând sã mã prindã în braþe, lasã asta, hai sã intrãm în
mare, iatã ce albastre sunt valurile aici, poþi face din ele cernealã, eu îi spuneam
cã mã tem de stânci, aº putea sã mã julesc la genunchi, priveºte ce maluri
stâncoase are marea! Hai sã ne dezbrãcãm ºi sã ne aruncãm în valuri, ea deja se
dezbrãcase, puteam sã-i mângâi sfârcurile rozalii de la sâni ºi o întrebam iubita
mea de unde eºti, cine eºti, dezbracã-te zicea ea, dar eu nu mã puteam dezbrãca
pentru cã nu aveam, propriu zis, costum de baie, eram în niºte chiloþi, dar ºi ãia
vechi ºi cam rupþi, iar ea striga dintre valuri înspumate hai vino, vino, vino!

Dimineaþa, când genele mi s-au deschis înþepate de razele de soare care
pãtrundeau pe fereastrã, m-am dumirit cu greu cã mã aflam într-un hotel ºi
eram hotãrât sã-i reproºez colegului de camerã cã a sforãit toatã noaptea ca un
joagãr. Ar fi trebuit sã-mi spunã de cu searã cã are obiceiul ãsta, iar eu, într-o
asemenea situaþie, aº fi cerut sã mã cazez într-o altã camerã! Dar n-am reuºit
sã-i reproºez nimic, mi-a luat-o el înainte, mi-a povestit cã nu prea a putut sã
doarmã pentru cã m-am zbãtut toatã noaptea, am bolborosit, am vorbit ºi chiar
am zbierat în somn. ªi cã în mod deosebit l-au impresionat momentele când
strigam pluton, atenþie, foc. ªi dupã aia, nu trageþi, vã rog nu trageþi, nici cu
sabia nu vreau, vã rog sã nu mã tãiaþi cu sabia!

Dacã nu l-aº fi cunoscut bine pe colegul meu de camerã, aº fi putut sã
presupun cã îmi povesteºte ce a visat el în timp ce sforãia atât de cumplit. Sau,
cine ºtie, ceea ce-mi povestea ce-ºi aducea aminte din vreo carte pe care o
citise de curând.
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Carmen Georgeta Popescu

Dublu sens unic
(fragment)

Camelia obiºnuia sã spunã cã marþea e zi norocoasã. Cine o
auzea, se înfiora ºi mai mult la gândul cã afurisitul de ghinion îi
pândeºte pe oameni la fiecare pas, dupã fiecare colþ, iar ei parcã
nici nu-i pasã. E de mirare cã i se întâmplã atâtea?

- Superstiþii, dragilor, acestea sunt doar superstiþii! Nu vedeþi cã nu vã ajutã la
nimic? Voi ce-aþi vrea, sã nu mai fie zilele de marþi în calendar, pentru cã vã temeþi de
ghinion? Atunci, haideþi sã le desfiinþãm! La fel ºi pe cele de treisprezece! Sã omorâm
pisicile negre, sã aruncãm toate gãleþile goale, sã alungãm oamenii cu semne particulare,
ca nu cumva sã ne deoache! Iar mâine, la fel de impetuoºi, sã inventãm alte motive ºi
s-o luãm de capãt, ca ºi cum scopul vieþii noastre ar fi sã doborâm ghinionul, atâta tot
ºi, gata, vom fi fericiþi! Nici de moarte n-am mai avea de ce sã ne temem, nu-i aºa? Dar
ne-am umfla pieptul de mândrie cã am fost cei care au descoperit ºi au înlãturat marea
cauzã a tuturor suferinþelor omeneºti!

Nimeni nu ºtia cum sã reacþioneze la o asemenea tiradã, fiindcã vocea ei abia se
auzea. Ochii nu i se miºcau sfidãtori de la unul la altul, nu loveau ºi nu cereau nimic.
Trupul ei mic se ghemuia ºi se legãna pe acorduri doar de sufletul ei auzite. O priveau
circumspecþi, ridicau din sprâncene, îºi lãsau colþurile gurii în jos ºi, dupã niºte clipe de
care voiau sã uite imediat, îºi vedeau de drum, bombãnind. În urma lor, Camelia simþea
milã ºi neputinþã în acelaºi timp. Ar fi vrut sã-i ajute, dar nu putea urni bolovanul de pe
sufletul lor de una singurã.

Nu-ºi aducea aminte dacã pe Radu l-a întâlnit într-o asemenea zi, iar acum nici nu
mai avea importanþã. Ghinion sau nu, Radu rãmânea în continuare o realitate învãluitã
în ceaþã, exact ca ºi vãzduhul pe care îl privea de la fereastrã. Pânã ºi soarele era firav
ºi somnoros la ora aceea, dar se ridicase ºi pãºea mai departe.

Se apropiau orele amiezii. Adusese în sufragerie niºte cutii ºi începu sã le desfacã.
Mai erau destule lucruri împachetate, nepuse la locul lor. Aºa s-a întâmplat dupã fiecare
mutare. ªtia cã-i trebuie rãbdare ºi chef sã se ocupe de toate astea ºi nu se poate
spune cã astãzi avea numaidecât chef de aºa ceva. Dar nici nu-i displãcea. Maia era la
serviciu, iar în casã nu mai era nimeni altcineva, care s-o preseze ori s-o atingã brutal
cu vreo observaþie. Era din nou liberã sã trãiascã aºa cum îi place, cum îºi doreºte. Cel
puþin, aºa considerau unii. Ce ironie! Ea n-a simþit niciodatã cã libertatea este posibilã
doar în afara cãsãtoriei. Libertatea ºi iubirea nu se exclud, nu se condiþioneazã, nu se
împiedicã una de alta. Însã aºa gândea, pare-se, numai ea. Acum era liberã, ºi totuºi
asta nu însemna cã putea opri timpul în loc sau cã putea þine evenimentele în aer, ca un
magician, pânã când ar fi simþit cã ºi-a gãsit locul ºi liniºtea.

De fapt, ce aºtepta ea sã se întâmple? Fiindcã niciodatã nu se întâmplã sã fie
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cineva trist sau fericit, mereu existã motive care îl aduc într-o asemenea încãpere.
Fiecare intrã acolo din curiozitate, neatenþie, din neascultarea sfatului cuiva ori pur ºi
simplu din nevoia de a pricepe de ce viaþa are atâtea încãperi ºi de ce nu seamãnã una
cu cealaltã. Camelia vizitase deja destule încãperi. În unele se simþise foarte bine,
parcã se vedea în oglindã. În altele, cuprinsã din toate pãrþile de frigurile unui rãspuns
care întârzia sã-i deschidã calea spre luminã, se împiedica în propriile sale percepþii, se
încâlcea în dorinþele pe care nu le mai putea deosebi între ele, astfel încât, obositã ºi
descumpãnitã, îi era indiferent dacã pleca sau dacã mai rãmânea acolo o vreme. ªi
totuºi, în acele odãi n-a întârziat prea mult. Ea e femeia care s-a nãscut râzând, care
ºi-a trãit viaþa cu voioºie ºi probabil tot aºa o sã ºi moarã: cu zâmbetul pe buze.

Dar în acea zi era tristã. Þinea în palme globul mare ºi lucios, primit în dar de la
Elena, iarna trecutã. Era un glob neobiºnuit nu atât pentru mãrimea lui, ci pentru cã era
negru. Cine împodobeºte bradul cu globuri negre?! În familia ei, aºa ceva nu s-a întâmplat
niciodatã; cel mult au fost cele albastru-închis, care aduceau în casã un strop de cer
îngheþat, decupat din nopþile din ce în ce mai adânci. Radu fusese de-a dreptul oripilat
când l-a vãzut. Nu a spus-o, dar Camelia i-a simþit iritarea ºi sforþarea de-a se arãta
încântat de veselia lor în faþa stranietãþii obiectului agãþat în brad. Probabil i s-a pãrut de-a
dreptul extravagant pentru tradiþionala sãrbãtoare a Crãciunului, dacã nu cumva chiar
un semn de rãu augur pentru anul care se grãbea sã le batã la uºã.

Globul imens ºi negru, descoperit în cutia cu ornamente, îi învãlmãºea simþurile.
Într-o tãcere binefãcãtoare, Camelia încerca sã înþeleagã de ce nu e sigurã nici cã vrea
sã pãstreze globul, nici cã ar fi mai bine sã-l spargã ºi sã-l arunce cu tot cu amintirile
lipite de el. Atât de intens privea cum se juca lumina pe rotundul acela perfect, încât îl
vãzu dintr-odatã levitând în camerã, miºcându-se din ce în ce mai repede. Dintr-o sferã,
cu neputinþã de oprit din rotirea ameþitoare, imprevizibilul glob se prefãcu în paralelipiped.
Îºi întindea necontenit pereþii în toate direcþiile, creºtea ca un abur multicolor pe ritmurile
inimii ºi respiraþiei sale gata sã-i spargã timpanele. ªi din concentrarea unor particule
doar imaginate se contura tot mai mult o figurã umanã, cu mâini ºi picioare, cu un trup
ce nu dorea atingerea. Dupã câteva clipe i se vedeau ºi ochii. Din pãrul lung, proaspãt
spãlat, venea spre ea mirosul unui parfum cunoscut.

- De ce mã aºteptai? o întrebã Elena, iritatã.
Camelia tresãri. Mai mult de atât nici n-ar fi fost posibil, fiindcã îºi dãduse seama

cã nu putea fugi de imaginea care o þintuia locului cu o putere nebãnuitã. Nu se gândise
niciodatã la o asemenea reîntâlnire cu Elena. Stãtea pe covor, fiinþã liberã ºi totuºi
captiva unui moment ce friza nebunia, întrebându-se cu fireascã uimire ce era anormal
ºi condamnabil, dacã ar vrea ca Elena sã se întoarcã? Au fost atât de apropiate... Da,
dar nu aºa! Simþind presiunea ce apãsa pe aºteptarea rãspunsului, privi imaginea Elenei
câteva secunde ºi-i spuse:

- Nu ºtiu dacã te aºteptam, dar eu cel puþin mã bucur! Ceea ce nu simt ºi din
partea ta.

- Spre deosebire de tine, eu nu sufãr de sindromul Stockholm.
- Stai aºa! Vrei sã spui cã eu te consider agresor? Eºti culmea!
- Nu la mine mã refeream. Þi-am dat o grãmadã de indicii cã Radu e prãpastia în

care te afunzi ºi mã tragi ºi pe mine acolo.
- Adicã, am fãcut-o intenþionat?
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- Degeaba m-am zbãtut, nu ai vrut sã vezi adevãrul.
- Adevãrul cui, Elena, al tãu? Dar pe-al meu l-ai vãzut vreodatã?
Cameliei îi venea sã plângã ºi sã nu-i mai pese cã se va spune despre ea cã nu e

suficient de puternicã. A obosit sã-ºi ascundã amãrãciunea în zâmbetul chemat de
fiecare datã sã o salveze. De cine sã o salveze? În fiecare om trãiesc o mie de insule,
neºtiute ºi nevãzute de cei din afarã, adevãrate sanctuare pentru clipele când aerul
devine îngheþat de atâta însingurare. Acolo se întâlnesc furtunile iscate de pãrerile
altora cu lacãtele pe care ei înºiºi le-au pus minþii ori inimii lor. Cine, dacã nu zâmbetul,
le poate da curajul sã le înfrunte ºi pe unele, ºi pe celelalte?

Ca ºi cum ar fi ºtiut ce o necãjea pe Camelia, Elena îºi pregãtea cuvintele pe care
de mult voia sã i le spunã.

- Þi-aº rãspunde la toate întrebãrile, numai cã tu nu vei þine cont cã mi-a pãsat de
tine. Ceea ce vãd cu uºurinþã este cã doar cu atâta ai rãmas: cu marele tãu adevãr, un
fir nesigur între ceea ce s-a petrecut ºi ceea ce încerci sã-þi explici cu filosofiile tale.
Þi-e mai bine aºa, singurã ºi nesigurã?

Camelia mai avea un pic ºi intra din nou în muþenia cu care ºi-a acoperit uneori
dezamãgirile ºi din care s-a ridicat doar pentru a mai încerca o datã sã-ºi afle locul
printre oameni. Poate era timpul sã capituleze ºi sã uite de toate, ca ºi cum nici n-au
fost. Îºi îndreptã spatele ºi îi rãspunse Elenei cu o claritate neaºteptatã:

- Nu eu am vrut sã te înverºunezi împotriva mea ºi sã întrerupi orice legãturã între
noi. Ce dovadã ai avut cã te acuzam de imposturã, alta decât frustrarea cã lucrurile nu
au mers aºa cum te-ai aºteptat tu în acea excursie? Poate a fost vorba despre propriul
tãu sentiment de vinã, pe care n-ai vrut sã þi-l asumi ºi l-ai aruncat asupra mea. Nici
mãcar nu ai fost de acord sã discutãm, când te-ai întors.

- Crezi cã mai aveam nevoie de explicaþiile tale?
- Nici acum nu ai? A trecut ceva vreme...
- Cu ce m-ar ajuta mai mult decât atunci? Modul tãu de gândire nu s-a schimbat,

iar mie numai de prelegeri nu-mi arde. Fii sincerã ºi recunoaºte cã încã mã judeci
pentru mercantilismul de care zici cã am dat dovadã! Adu-þi bine aminte acea perioadã!
Tu erai într-un impas, eu încercam sã ies din altul ºi mai mare. Nu aveam dreptul la o
încercare?

- Minþind? Lãsând impresia cã eºti îngerul alb ºi dulce pentru acel bãrbat? Nu! Ai
fost o vânzãtoare de iluzii.

- ªtiam cã aºa îmi vei spune, de aceea þi-am pregãtit o ultimã întrebare.
Chipul Elenei, în loc sã se crispeze ºi sã arunce valuri de învinuiri spre Camelia, se

întunecã. Marginile lui, ºi aºa nesigure, începurã sã tremure tot mai mult. Camelia se
panicã, simþea cã pierde contactul cu Elena ºi nu va afla ceea ce era de maximã
importanþã pentru ea.

- Stai! îi zise. Nu pleca înainte de a-mi explica ce-mi reproºezi, de fapt, cu tonul
tãu de superioritate!? Þi se pare cã sunt aberantã, când spun cã oamenii trebuie sã fie
sinceri? Nu pretind cã am reuºit întotdeauna sã fiu aºa, dar mãcar mi-am fãcut o þintã
din sinceritate, un itinerariu de viaþã.

- Uite, asta e problema ta, idealizezi prea mult! Crezi cã toþi oamenii sunt mari
cãutãtori ai adevãrului, cã toþi pot înþelege cu uºurinþã ce au de fãcut, dar n-o fac din
comoditate ori din rãutate ºi cer întruna ajutor de la alþii. Tu nu înþelegi cã oamenii
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trãiesc în cercurile lor aºa cum pot, aºa cum ºtiu ei mai bine, cu sau fãrã Dumnezeu,
respectând ori neavând habar de moralã. O fiinþã ca tine nu face decât sã-i tulbure. Îþi
asumi cumva rezultatul acelei tulburãri, te întorci sã le netezeºti îndoiala? Nu cred! ªi
chiar dacã ai vrea sã o faci, le-ai putea împrumuta ochii tãi tuturor?

Camelia abia mai respira. Viaþa este un stand-up, nu o repetare mecanicã, ar fi vrut
sã-i spunã. Cu ultimele puteri, dãdu drumul gândurilor cuprinse de flãcãri uriaºe.

- Morala nu se limiteazã la cele zece porunci din biblie ºi nici nu a rãmas
neschimbatã de-a lungul timpului. Eu nu sunt supãratã pentru cã ai fi încãlcat nu ºtiu
ce normã moralã, ci fiindcã ai cãlcat pe sufletul cuiva ºi apoi ºi pe al tãu. ªi nu vezi cã
nefericirea ta mã doare ca ºi cum ar fi a mea...

- De ce tot amesteci religia în orice subiect? Parcã ai fi obsedatã de ea...
- Dar a respinge religia nu e tot obsesie, Elena? Uite ce uºor îþi este sã pui la

îndoialã credinþa cuiva! ªtii cumva cât de greu este pentru acela sã susþinã ceea ce
afirmã, când tu te ascunzi în spatele unei aparente neînþelegeri?

- Poate e prea mult spus cã ai o problemã, adãugã Elena, cu capul în piept. Într-un
fel, aº vrea sã fiu ºi eu ca tine. Dar dacã nu sunt, de ce mã faci sã mã simt fãrã merite,
de ce îmi refuzi dreptul la o ºansã?

- Deci, aºa aratã concluzia la care ai ajuns, referitor la intenþiile mele în ce te
privea! zise Camelia, descumpãnitã. În cazul ãsta, nu mai pot adãuga nimic, m-aº
lupta cu morile de vânt. Vreau sã aud ºi acea ultimã întrebare.

- Care este diferenþa dintre a minþi pe cineva ºi a te minþi pe tine însãþi?
Camelia se sufoca. Nu înþelegea ce se întâmplase cu Elena astã-varã, unde

dispãruse fair play-ul cu care abordau ele orice aspect al vieþii. Nu mai era valabil
adevãrul cã nimeni nu e perfect decât în aria ºi conform propriului standard, cã acest
adevãr, cu siguranþã relativ, nu reprezintã un motiv sã ne ruºinãm ori, mai rãu, sã avem
resentimente faþã de cel care ne atenþioneazã în vreun fel? Rãceala Elenei o durea,
durerea o înverºuna, iar furia înverºunãrii o devora cu o poftã neomeneascã. S-a trezit
înþepenitã ºi cu furnicãturi în degetele de la mâini ºi picioare. Rotirea aceea misterioasã
a dispãrut brusc, aºa cum ºi apãruse, de altfel, ºi n-a lãsat în urmã nici mãcar mirosul
de parfum pe care îl recunoscuse cu uºurinþã. A luat globul cu grijã, apoi l-a aºezat
înapoi în cutie. A lipit cutia cu bandã adezivã de jur împrejur, grãbitã, de parcã i-ar fi fost
teamã sã nu prindã iarãºi viaþã conþinutul ei. Ce naiba a fost asta, se întreba tremurând
ºi trãgând de mânerul sertarului servantei, ca sã gãseascã ceva de legat. I-ar trebui o
panglicã, se dumiri imediat. Negãsind una neagrã sau mãcar gri cu dungi ori cu buline,
o luã pe cea roºie, apãrutã, nu se ºtie cum, deasupra.

În picioare, lângã masa din mijlocul sufrageriei, dreaptã ºi tãcutã, Camelia se
felicita cã nu uitase adresa Elenei. Împachetã totul în hârtie albã ºi porni hotãrâtã spre
oficiul poºtal. Pe drum îºi aminti de panglica roºie. Nu i se pãrea potrivitã cu starea ei
ºi nici cu certitudinea cã o amintire va rãmâne întotdeauna doar o amintire, nimic mai
mult. Sã intre într-un magazin ºi sã cumpere altã panglicã, de altã culoare, de exemplu,
una albã? Se rãzgândi dupã numai o clipã ºi îºi zâmbi îngãduitoare, în timp ce trecea
pe lângã bãrbaþi ºi femei, grãbiþi sã ajungã fiecare undeva. Oameni buni, sã nu ne
amãgim! Sunt o mulþime de amintiri care par de-a dreptul urâte, de care am vrea sã
uitãm, dar oare e posibil? Aºa cã, uneori, trebuie sã facem un efort ca ele sã arate bine
mãcar pe dinafarã.
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Cãtãlin Rãdulescu

Muridele

De douã nopþi se auzea troncãnitul surd al uneia din
pubelele de gunoi ale curþii. La început nu înþelesese, crezând
cã zgomotul vine de la mezaninul blocului interbelic ce
mãrginea incinta. Pânã aflã pricina realã a troncãnitului.

În care vecinuþa de palier se dovedise pânã la urmã
bunã la ceva. Prindea ºoareci.

Cu ajutorul curselor aferente pe care le monta în beci.
O datã prinºi, îi azvârlea în una din pubelele de plastic ale curþii. Aºa era

dânsa, miloasã, iubitoare de animale, în ruptul capului nu le-ar fi sucit gâtul spre
a le curma chinul, aceºtia zbãtându-se douã-trei zile, iar dacã între timp veneau
gunoierii ºi vreunul evada din carcera-i sui-generis în poala lucrãtorului, pentru
câteva minute se auzeau înjurãturile murdare ale omului în faþa porþii. Muridele
invadaserã zona din pricina scurmãrii maidanelor riverane în scopul excavãrii
unor fundaþii unde avea sã se clãdeascã cine-ºtie-ce.

La altceva nu-ºi amintea sã fi fost bunã vecinuþa în viaþã, la cei ºaptezeci de
ani nu de mult împliniþi.

� Fusese pe vremea aialaltã funcþionarã în ministerul de rãzboi, fatã de bazã,
la Cadre � toatã ziua completa carneþelele de partid ale novicilor proaspãt-admiºi.
Cu figura-i sinistrã ºi obrazul distrus de atâta fond de ten, probabil era socotitã o
certã divã � dupã normele axiologice ale artiºtilor de acolo. Din câte auzise,
frânsese multe inimi în minister. ªi avea timp cãci soþul era tirist, niciodatã stãtut
dupã cele câteva luni lipsã de acasã, singurul lucru la ale cãrei forme îmbietoare
se repezea cu nesaþ era sticla, alcoolic învederat fiind.

A, de ce sã fie ingrat, de utilitate publicã tot fusese ºi dânsa cel puþin o datã
în viaþã: chiar cu el. Asta demult, cu vreo treizeci de ani în urmã când, într-un
noiembrie mohorât, sosise acasã spre a-ºi face concediul legal de militar în
termen; dãduserã nas în nas pe scarã, pe platforma parterului; ea încã junã de
abia patruzeci ºi unu de toamne împlinite, cu soþul mai mare cu cincisprezece
ani � în sat cu doru� � cu treburile lui de tirist. � � Vai, ce drãguþ eºti aºa!�, fãcu
privindu-i uniforma mulatã pe corp � � � Nu cã ai fi altminterea în haine de
stradã� � evitã ea strategic adjectivul « civile» � � � De când te ºtiu eu, ai fost un
copil frumos...� � (nu-l ºtia decât de vreo trei ani). � � � Hai pânã înãuntru sã...�

Sã ce?...
Sã-l serveascã cu o cafea ºi o dulceaþã? Nu prea pãrea sã fie cazul. Cel

puþin deocamdatã. Cãci ajunºi doar în antreu, ea nu-ºi mai putu lua ochii de la



76

Prozã

zona lui kaki-inghinalã. El nu-ºi mai putea desprinde privirile de la obrajii ei
colosal machiaþi, ce încastrau gura cu buze groase, violent rujate în roºu. Ochii
îi erau rimelaþi cu o nuanþã de verde strident. Avea vaga senzaþie cã se aflã la
un priveghi. ªi simþind cum airbegul de la parter ameninþã prin umflare sã-i
zboare nasturii brãcinarilor cazoni � avu simþãmântul auto-culpabilizator cã este
un necrofil. Simþãmântul respectiv se atenuã imediat cãci, prin ceea ce urmã, ea
era cu certitudine, vie în schimb el era acum consternat, neputând înþelege de
unde lãcomie, atâta sete de viaþã la dânsa nici la prima, nici la a doua transfazare,
care se petrecu la nici un sfert de ceas dupã prima. Apoi, dupã alt sfert de ceas
ºi alte simþãminte de culpabilitate se mai atenuarã când, luând-o pe braþe, o
puse în genunchi pe divan ºi o posedã într-un mod natural, împotriva cãruia nici
chiar Sfânta Scripturã nu ar fi avut ce sã spunã, decât poate faptul cã totul se
petrecea în afara Tainei Cãsãtoriei. � � � Nu puteam sã te las din prima la
floricicã. Eºti tânãr, dupã luni de armatã în care nici mãcar mâna pe o þâþicã nu
ai pus ºtii, primul jet pe cobrã e cu copii cruzi...� � îi susurã ea la ureche la þigara
de dupã, sãrutându-l tandru pe gât, fãrã a se fi spãlat înainte pe dinþi.

...troncãnitul surd din curte se auzi din nou. Nefericitul murid ajunsese cu
tigva la capacul tomberonului, dar sã-l dea peste cap nu avea forþã...

În anul Marii Loviluþii, cu câteva luni înainte de aceasta, mama tiristului muri.
Nu, nu la ea în casã, cu lumânare la cap, ci la azil, cãci aceasta fusese prima
grijã a proaspetei soþii aflate la al treilea consort � sã îºi ducã soacra la centrul
de bãtrâni. Ceea ce nu o împiedicã s-o plângã sincer, cu bocete suplimentare
cã fiind acolo, bãtrâna murise fãrã lumânare la cap ºi cele de cuviinþã imediat
fãcute. Trase în acest sens un discurs necro-oral în capela cimitirului încât zidurile
acesteia furã cât pe ce sã se umple de igrasie din pricina asistenþei care lãcrimã
mai ceva decât niºte participanþi la o manifestaþie neautorizatã lângã care s-au
detonat spraiurile lacrimogene de rigoare. Momentul poetic nu þinu prea mult
cãci, abia trecuþi de poarta cimitirului, îl înjurã pe tirist de mamã când acesta,
aflat în starea lui naturalã � adicã machiala � o invitã precum îi era ºi mersul �
adicã împleticit � sã urce alãturi de el în autoturism, pentru a se deplasa spre
domiciliul conjugal.

Lovitura s-a produs, ºedinþa a continuat: Marea Revoluþie Socialistã din
Decembrie unde poporu�, ca de obicei, cuvântu� ºi-a spus. Cu consecinþele ºtiute.
Da� pânã sã se lãmureascã lucrurile, tovarãºii au aruncat câteva luni priviri hãituite
în dreapta ºi-n stânga; aºa ºi dânsa, nu se ºtie de ce, mergea mai mult lipitã de
pereþii caselor în timp ce soþul, tiristul, aflat într-un scurt concediu, continua sã
circule consecvent, ca de obicei, neregulamentar dar per-pedes ºi în zig-zag pe
carosabil.

Imediat în perioada urmãtoare a sesizat prima lucire de urã în ochii ei cãci,
învãþând cum trebuie sã arate o femeie în parametrii normali, a refuzat sã mai
joace cu ea Sus-Jos. ªi deºi într-un amurg canicular vãzu cum o uniformã kaki
sare ca gândul peste geamul de la parter înapoi în stradã, deºi tiristul era departe
poate ºi el în acea clipã cu curca la ouat � nu sesizã ca lucirea de rãutate din
ochii dânsei sã se fi atenuat. Mai ales când îºi dãdu seama cã el nu este deloc
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invidios. Au urmat provocãrile de rigoare prin tocmirea unei fãtuci minore da�
fãrã tatã ºi cãpãtâi din cartier în scopul de a-i face lui ochi dulci poate cine ºtie,
prinde; doar aºa, în glumã � îi spusese fetiþei care, ingenuã prin vârstã-i crudã,
nu avea cum sã intuiasca jocul mârºav în care se încerca a fi aruncatã; ºulfa
ºtia care este tratamentul pentru pedofili o datã ajunºi în penitenciar; asta ºtia ºi
mama bastardei care de la colþul strãzii urmãrea cu interes ce va sã se întâmple
în avangarda unui posibil viitor ºantaj pecuniar, în timp ce pofticioasa rãmasã
fãrã cobrã pândea prin geamul ferestrei, ca viitoare martorã, la acea fereastrã
pe care din ce în ce mai rar îi plonjau în / din casã costumaþiile kaki, într-un final
acestea dispãrând de tot, din pricina desfiinþãrii stagiului militar obligatoriu.

... acum se auzea din tomberon chiþãitul nefericitului rozãtor, exasperat de
imposibilitaea dãrii peste cap a capacului de plastic. Nu avea destulã forþã...

Nu au prins nici alte provocãri. Multe ºi scabroase, dezvãluind abjecþia celui
ce le concepea. ªi fiindcã nu se putea gãsi nimic în lumea faptelor reale ºi
penale � atunci trebuia inventat ceva. De exemplu, o pricinã. Oricare. Cât de
minorã, cât de absurdã. O dependinþã în beci, de exemplu, pe care intimatul o
ocupa abuziv, fiind, în fapt, arondatã apartamentului în care locuia ea.

Retras la pensie, plin de bani, ca aproape orice om care a avut îndeletnicirea
sa, aflat tot timpul în dispoziþia-i apatic-blegos-anacreonticã, tiristul nu puse prea
multe întrebãri despre destinaþia sumelor din ce în ce mai mari ce îi erau cerute.
Mai ales cã nu-i puneau în primejdie cheltuielile legate de dragostea vieþii lui �
alcoolul. ªi astfel, împotriva oricãrei logici, dânsa câºtigã procesul vieþii ei, dupã
ce patru ani îºi cãutã cu folos dreptatea prin pivniþe. Cu ajutorul unor martori
mai presus de orice îndoialã cum ar fi fost un ins din cartier cu un fel de domiciliu
flotant care pe vremea ãluilalt, cu firea lui militãroasã, se purta în costume ce
aminteau de agenþii operativi din M15, asta probabil spre a se camufla mai bine
de subofiþerii de miliþie ce-l cãutau pe acasã fiindcã se sustrãgea sistematic
satisfacerii stagiului militar � cât ºi cu ajutorul altui ipochimen cam de aceeaºi
teapã, cãzut la un moment dat în poligamie, care în timpul liber se prezenta
când ca agent secret, când lucrãtor în armatã, când salariat la secþia de poliþie
X, într-un rând fiind judecat pentru ambele culpe, adicã ºi pentru uzurpare de
calitãþi oficiale, alegându-se cu puºcãrie, dar doar cu suspendare. Cum justiþia
se dovedi nu doar oarbã ci ºi cu nevoi speciale, nimeni nu se gândise a verifica
în prealabil �martorii� respectivi ce, pentru o sutã de unitãþi, i-ar fi vândut ºi pe
mã-sa ºi pe ta-su � la propriu, cuvântul lor în instanþã valorând aºadar cât
naraþiunile din cele patru Evanghelii.

� ªi pentru ca �acþiunea� sã fie ca la carte, prelevarea daunelor morale ºi
materiale pretinse de �victimã� i se fãcu direct din salariu, prin poprire, redactatã
ºi datatã de un executor judecãtoresc chiar cu ziua de naºtere a intimatului.

... troncãnitul ºi chiþãitul ºoarecelui se auzea acum din ce în ce mai slab.
Dupã care încetã de tot...

Nu era cazul sã facã recurs. Nici alte asemenea astea. Nu la salariul ºi lipsa
sa de relaþii. Singura schimbare comisã fu de naturã ocultã, în sensul cã imediat
dupã Rugãciunea Tatãl Nostru rostit în gând cu regularitate dimineaþa ºi seara,
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înainte de culcare, ataºã ºi o scurtã rugã personalã Dumnezeirii, în sensul cã
Aceasta sã restituie tuturor celor pe care dânsul îi cunoºtea de voie au de
nevoie � tot binele pe care aceºtia i-l fãcuserã în timp.

Anii au trecut ºi pe tirist nici eventuala andropauzã, nici vârsta înaintatã, nu
l-au putut lecui de iubirea vieþii sale � butelcuþa. ªi poate l-ar mai fi þinut
Dumnezeu, dar nu l-a mai þinut ficatul. ªi nici conþinutul din calota cranianã.
Când fãcu primul atac cerebral, consecinþele au fost minime. Îºi continua
programul diurn normal plus alergarea imediat dupã lãsarea serii a pisicii prin
curte, în scopul recuperãrii ºi aducerii acesteia în casã. Dupã al doilea, lucrurile
s-au mai schimbat ºi, deºi rãmas þintuit la saltea, o vreme a continuat barem sã
vorbeascã. Tot despre pisicã, întrucât clondirul devenise un subiect tabú. Pânã
când, într-o zi, biata mâþã i-a fost cãlcatã de un ºofer grãbit. Atunci a tãcut de
tot: se arseserã prea mulþi neuroni.

... în curte era liniºte. Muridul probabil renunþase la orice încercare de
evadare, sau poate îºi sfârºise agonia...

- A murit!... Vai de mine, Vessppassian a murit!... Ajutaþi-mã!... Ajutooor!...
La scurt timp pacea scãrii dar ºi a unui sfert de cartier fu tulburatã de urletul

strident al sirenelor. Buimaci de somnul curmat în crucea nopþii, vecinii apelaserã*211 solicitând ambele servicii � Ambulanþa ºi Poliþia. Auzi dincolo de zidul ce-i
despãrþea dormitorul de scarã paºi grãbiþi, voci alerte obiºnuite sã comande,
clinchetul tãrgii ce atinsese începutul de balustradã ce ducea la etajul unu.
Dupã care discuþii în contradictoriu, din ce în ce mai alerte, pânã când acestea
rãbufnirã în scarã:

- Dar cucoanã, se vede dunga laþului cu care l-ai strangulat! Ne crezi
tâmpiþi?...

- Io?! Sã-mi omor bãrbatu�!? Lumina mea, ochii mei, l-am îngrijit pânã în
ultima clipã, ca pe Dumnezeu!...

- Ca pe Dumnezeu-Fiul... noroc cã n-ai avut la îndemânã burete ºi oþet...
ia-o, pune-i bijuteriile!...

- Aaaaaaaaa..., se auzi un urlet ca de Ignat, de parcã un Homo-Sapiens ar
fi fost confundat cu o suinã.

- Domnule procuror, am gãsit cordonul cu care s-a comis starngularea: era
dupã vasul de closet.

- ªi-a rupt hainele de pe ea: câte ambulanþe sunt?
- Douã, imperativul apelului a sugerat cã sunt mai multe victime...
- Direct la Bãlãceanca! Unealta crimei, la laborator!
- Am înþeles...
Urletele de porc emasculat se mai auzirã pânã când cele douã uºi ale salvãrii

furã trântite precipitat. Apoi, se fãcurã auzite portierele. Prima ambulanþã
demarase.

- Uºor..., se auzi vocea baritonalã în surdinã ºi cei doi brancardieri gâfâind,
în timp ce cãrau targa pe scarã.

A doua ambulanþã demarã la fel de silenþios.
Liniºtea adâncã se înstãpâni peste sfertul de cartier ºi curte.
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ªtefan Doru Dãncuº

Umblând pe-aici

Balta înainta triumfãtoare. Apa se scurgea fãrã rezerve, continuu� eu dormeam. Aceastã cenuºã vulcanicã a somnului. Bubuiturile dinuºã, scandalul din hol �nu-i acasã, sã spargem uºa�, trezirea mea cao relicvã din spaima de-a fi surprinsã de arheologi... Camera erainundatã, apa se scurgea nestânjenitã ca un izvor de sorgintecereascã. Am cãlcat cu tãlpile goale spre uºã, le-am spus cã nu,n-am uitat nici un robinet deschis, cã apa vine de la vecinul de sus. Mutrele lor de oamenicomuni, stupefiate în faþa acestei evidenþe. Brusca lor transformare din belicoºenia de scarãde bloc în �ne scuzaþi�-ul rostit cu voci gâtuite. Reacþia bleagã de pensionari plantaþi înterenul celei mai fertile stupizenii. Pur ºi simplu nu mã interesa inundaþia aceea neaºteptatã.Am închis uºa înainte de-a mi se face milã de sãrmana lor prestaþie existenþialã.�Suntem goi. În acest moment, un avion trece pe deasupra noastrã ºi doi pensionari dinAnglia se uitã cu binoclul la frumuseþile naturale ale României. Ei vãd aici, pe munte, un cuplu gol.�Sunetele cuvintelor mele s-au materializat ºi imediat a trecut avionul care îi aducea pesoþii Edwinson la Bucureºti ºi care, întorºi în Anglia, au spus cã în niºte munþi din Româniatrãiesc, încã, Adam ºi Eva. Jurnaliºtii cãrora le-au povestit ce vãzuserã i-au ascultat cubunãvoinþã dar lipseau dovezile iar sir Edwinson a dus filmul la developat. Nu s-a ales cunimic, era alb complet. Soþii Edwinson din Manchester sunt consideraþi acum niºte bãtrâniscrântiþi. Uneori ºi ei cred în acest verdict favorabil dat de semenii lor.Într-o dimineaþã, un glas prelung, plângãreþ, a spart liniºtea în care se derula timpul fals:- Fiare vechi, fiare vechi luuuuooooooom!Am coborât din locuinþa ce mi-o alesesem pentru a fi �în rând cu lumea�: de la etajul 8.Erau doi oameni negricioºi, cu o cãruþã ºi un cal la fel de negricios.Am intrat în vorbã cu bãrbatul:- Vreþi fiare vechi?- Cum sã nu, aveþi? Plãtim pentru ele.- Nu-i nevoie, am surâs.Douã fiare vechi s-au înfiinþat brusc ºi aceia au încremenit înfricoºaþi de stranietatea lor.- Nu daaaaa! a þipat unul.Calul a zvâcnit nerãbdãtor.Am revenit între zidurile acelea de vierme, am privit pe fereastrã cum negricioºii aceiase dezmeticesc, se iau la harþã, se înjurã. La un moment dat, bãrbatul a lovit femeia pestefaþã. Trist, m-am gândit: �Iatã ce-au ajuns, astãzi, îngerii: loviþi, scuipaþi, folosiþi pentru a urlaprelung, ca lupii: �Fiare, fiare vechi luuuooooooom!�. Ei strigã, s-au resemnat precum caluliar când cineva vine ºi chiar le dã �fiare vechi�, înþepenesc ºi ei, buimãciþi ºi înspãimântaþi.În acel moment, bãrbatul negricios a înjurat ºi a ridicat biciul:- Dumnezeii mã-tii de cal! a urlat.Privirile m-au lovit cu urã în balconul de la etajul 8, de parcã aº fi fost Dumnezeu:- La ce ai venit? striga de jos ºi-mi arãta pumnul. N-ai avut grijã de noi de multã vreme.Lasã-ne în suferinþa noastrã, ne-am obiºnuit deja cu ea! Lasã-ne în pace, cã de nu, punemsã te omoare!
Iar eu doar mã uitam.

Prozã
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Ioana Stuparu

Peþitorii
Dumitru intrã în bãtãturã ºi tam-nisam zise cãtre navastã-sa:� Rãdiþã, vezi cã mâine ne vin niºte peþitori!Fãcând ochii mari, Rãdiþa îl întrebã pe Dumitru, mai mult dinpriviri, dacã nu cumva glumeºte.� Nu e glumã � zise Dumitru. O sã ne vie niºte peþitori. Aºa cã,mâine dimineaþã sã frãmânþi mai multã pâine, iar pe lângã gãina pecare tot o tãiem pentru noi, mai frigem ºi-un pui pe grãtar.� Chiar vorbeºti serios, Dumitre?� Dacã-þi spui!...� Cine vine?� Trane cu fiu-sãu.� Ie-te, mã gãsârã-n peþitorii! Ce sã caute? Bãiatu� lu� Trane n-o fi de nasu� fetii noastre!?Nu ne-om fi cheltuit ca s-o þinem în facultate, pentru bãiatu� lu� Trane?� Lasã-i, fa, sã vie, c-am eu socotealã!� Ce socotealã?� Vreau sã aflu unde-l duce mintea pe Trane, cã nu mã slãbeºte neam de-un timpîncoace: �sã mã-ncuscrez cu el�.� Treaba ta! zise Rãdiþa. Hai sã fie ºi-un lup mâncat de-o oaie!A doua zi, Trane intrã pe poartã la Dumitru ca la el acasã. În urma lui venea fiu-sãuþinând capul în pãmânt.Rãdiþa puse masa ºi-i servi omeneºte: cu pâine caldã, cu ciorbã de gãinã, cu pui fript.Dumitru turna în ceºti þuicã de prunã, ca sã aibã chef de bãlmãjealã.Din vorbã-n vorbã, Trane zise:� Bã, Dumitre, ºtii de ce-am venit... Vreau sã mã-ncuscrez cu tine. Bãiatu� e ãsta, dupãcum îl vezi... A venit din armatã ºi vreau sã-l însor. Am bãiat deºtept rãu!... A venit de-acolo ºicu meserie: �ºi-a luat carnet de ºofer�. Aºa cã, m-am gândit sã-i cumpãr un microbuz, ca sãducã lumea la oraº ºi s-o aducã-ndãrãt. Avere are berechet, cã, dupã cum ºtii, decât pe el îlam ºi tot ce e acolo al lui rãmâne. Decât un microbuz sã-i mai iau ºi gata.� Te-ai gândit bine! zise Dumitru.� ªtiu, da� aici e buba: nu-mi prea ajung banii pentru microbuz... De-aia m-am gândit sãmã-ncuscrez cu tine. Eu n-o sã-þi cer þoale de zestre, cã am destule. Decât niºte bani sã-i dailu� fii-ta ºi sunt mulþumit.� Îi dau, Trane.� Îi dai aºa..., mai mulþiºori?� Îi dau, cã am. Însã un lucru nu-nþeleg eu mã, Trane: tu veniºi în peþit sau veniºi sãte-mprumut cu bani?Trane zise supãrat:� Hai, bã, Dumitre, nu mã lua peste picior! În peþit am venit, ce naiba!... ªi..., zici cã i-aida banii mai repejor?� Îi dau când o fi nevoie. Numai cã, dupã cum ºtii ºi tu, decât o fatã am ºi mi-o oprescîn casã. ªi mai e încã ceva: fata mea se are bine cu un bãiat de-acolo de la oraº, cu care afost colegã de facultate. Cicã ar fi pe potriva ei ºi ar vrea sã se mãrite cu el.� Aaaa..., pãi atunci e altceva!... Nu se poate face târgu�!... Eh, ce sã-i faci? Nu se poate,nu se poate!... Aºa cã, noi plecãm ºi nu vã fie cu supãrare pentru întrebarea fãcutã...

� Nu e cu supãrare, Trane! Ce supãrare? Nu ºtii vorba aia: �la o fatã mare ºi-un mãgar zbiarã!�.

Prozã
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Petru Solonaru

Semn ºi sens

Asemeni alchimiei poesia este chematã sã facã aurulsensului din plumbul semnelor. Primitã ca un gest meta-fizic alunui suflet viu damnat cu intuiþie, ea creeazã o enciclopedie aaltei lumi într-un ceremonial al athanatosului.Vocalicã ºi femininã, ca receptacul al gestaþiei ºi catarsisului,este ea a Lunii, dar nu în secþiunea �vizibilã�, prozaicã, ci în cealaltã,a tãcerii ºi lucorilor veritabile. Cãci aversul pe care îl priveºte (fãrãsã-l �vadã�!) ochiul tern este al pãrelnicului, fiind �splendoare� deîmprumut. Pentru versuitorul gramatopat (�al poeziei leneºe�) aceastã perspectivã aastrului trece mulþumitoare. Aici e omul fizic, Narcis, cel ce adorã numai închipuireaeului sãu în fuiorul de reflexii al fântânii. Dar pentru cel ce se dispenseazã de mirajulascunderii Cuvântului, deci de considerentele exterioare, prin iluminare, poetul, Lunai se epifanizeazã în reversu-i hieratic, mut, cel al noimei ordinii fractalice. Aici e omulmeta-fizic, Androginul. Cãci, la fel, este ºtiut cã în palimpsestul poemei autentice dincapul locului doar firava legare a glosemelor cu tuºa denotaþiilor putem desigila ºi cuprinde.Însã, la o tatonare inspiratã, cu acord divin, vom întrezãri cã în dedesubtu-i, nedesluºit,Unul tace. Darul pur-gratuit al acestui astâmpãr absolut odatã cucerit va prefira cititoriloravizaþi Inefabilul, Osia naºterii în ne-naºtere.Poetul, nou Adam, pus sã dea nume fiinþelor, surprinzând cã este primit de �frumos�,începe a însenina o cãlãuzire în misterul Cuvântului. Pleacã aºadar a semãna chemarea-iîn þarina celor ce au deja scânteia re-edenizãrii, dumirind din spuze, esotericilor, lu-mina. Prin ardoarea descoperirii sale el clarificã frontierele dintre �ceea ce se vede� ºi�ceea ce nu se vede�, înstrunând bine pe un mal al gândului: instinctul semnelor,inteligenþa semnificaþiilor, revelarea simbolicã ºi presimþind, spre Decinde, menirea formeieterne. Fiind împovãrat de simboluri, în imaginar oficiazã cu acribie o imitare a Faceriisub un protocol de cunoaºtere ocultã. Desigur nu este poet cel de nu are învãþareaisihastã. Având cheia acestei catehizãri, revãrsãrile luminii se deschid în patru direcþii,douã ale subiectului: �urzeala� ºi �sacralitatea� ºi douã ale predicatului: �a numi� ºi �atãcea�. Cãci, descinzând �deodatã� pe Calea �Ars sapiendi, Artã a Iniþierii în Moarte(moartea cuvintelor spre nemurirea lor în Cuvânt), ca rãspuns Marelui Sphinx �Torsionatorul, ce aºteaptã Dimineaþa Adevãratã, aceea de dincolo de Searã (�în alumbrei întuneric�, cum sugereazã Poetul), nu spre Orientul Nilului efemer, ci cãtreEneada împlinitã în Decadã, Ea aderã, acum ºi aici, la jocul elementaritãþii (quadratul)muzelor: Polyhymnia (geometrica nominare imnicã a divinaþiei, retortã meditativã ateurgiei) ºi Terpsichore (urzeala, centrizarea, dansul iubitor al cuvintelor/semne) pe deo parte, iar Clio (legãmântul tãcerii maiestuoase) ºi Urania (sfinþietatea muzicalã acerului) pe de altã parte... A �numi urzeala� þine de cetatea pãmânteascã, de tocmireadesfãºuratã a spaþiului, iar a �tãcea întru sacralitate� stã sub acolada cetãþii celeste, caorganizare înfãºuratã a timpului divin.Deci: semn, semnificaþie, epifanie simbolicã ºi sens!

Eseu
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În primul rând semnul numeºte: fracþiunea, �ceva�-ul, figura, trupul, lumea fizicã,femininul, crepuscularitatea, sensibilul, Torcãtoarea � Clotho (cãci moirele vin sã croiascãdestinul poemului, dând �parte� poetului), beþia iluziei vieþii, firul bãtãturii din canonulþesãturii, magma himericã, proteicul, floarea meliferã. El, signum, e incizia scrisã cumâna (�instrumentul instrumentelor�, conform Stagiritului) în coperta unui copac, Pomulvieþii din Rai bunãoarã, aici ca �pat� al îngemãnãrii poesiei. Atenþie! mâna îl exprimã peomul care intuieºte-înfãptuitor. �A face� constituind o trecere a lui �a spune�: a prevestihermesian cu degetul, a boteza fiinþãrile ca un Adam, asemeni Creatorului care rosteºte:sã fie! ºi...se desãvârºeºte �Facerea�. Indicativul acþiunii.Apoi semnificaþia ocupând: sublinierea obârºiei, introducerea asemãnãrii înneasemãnare, masculinul, devierea, sufletul, metamorfoza, cornul plin cu flori alÎntâmplãrii�Tyche, zeitatea hazardului ce cârmuieºte axele genezei, coregrafia albinei,�vorbirea care vede�, natra urzitoare, intrarea în meleagul inteligibilului, al focarului, cândsimþibilele sunt tot mai departe irizând circumferinþa. Semnul ca minciunã a vieþii îngãduiesemnificaþiei fortuna de a accede în adevãrul acesteia.A treia dimensiune, epifania simbolicã, drept distilare a nectarului de accepþii alegraiului, se succede când repetata lucrare arheionicã �priveºte� spre �ieri� aflând despre�mâine� într-o vedere a pururei �azi�. Acum hãruitul cearcã sinea creaþiei cu lãuntricul ochipinealic, descoperind prin contemplare frumosul, irisalitatea. În prim plan e Depãnãtoarea-Lachesis, cea a aletheiei, a mãsurii profetice, a înfãºurãrii firului timpului în eternitate....Metaforã în pârg exprimând cã mãrimea teranã se contopeºte în cea universalã, cândlumea de jos se conjugã cu ceea de sus într-o nuntire abisalã. Aici simbolul, ca mediuîncãrcat de meditaþie ºi analogie, fãcând apel la echivalenþa semnificaþiei ºi veºnicindmemoria, uneºte contrariile ºi le simplificã polarizarea, iar prin dezvãluire omul intuieºtelocul sãu în lume, învãþând sã trãiascã în consens cu sine ºi cu divinitatea, în transcendenþã.Este haina în care eonul devine arãtat, prin urma-i transmiþându-ni-se adevãruri pure. Înacest stadiu el adaugã o valoare nouã faptei literare, o deschidere, realizând corespondenþaîntre tãrâmuri, întãrit, ca �alt-ceva�, sub descifrarea unui mister al Florii Închise.ªi, în sfârºit, sensul, atunci dobândit când tãcerea ºi cuvântul sunt unime. Aicitutelarã este Curmãtoarea-Atropos ce taie canavaua poesiei înnodând-o, însemnândaceasta fãurirea legãturii în Unul, pentru ca Marele timp sã comunice cu cel comun,ca sacrul sã intervinã în mijlocul profanului sã-l revigoreze. A înnoda trimite la o puntespre nemurire, ziditã ºi orchestratã pe piatra muþiei semice numitoare de absolut,dãruind mierea înþelepciunii vegheatã de Logosul-albinã într-o reiterare de rânduialãarhetipalã de la Conþinãtor la conþinut. Tãcerea sensului în substanþa sa profileazãfiguri ale rostului ca: stupoare, deschidere, zãbovire, fiind oglinditã prin: ritm, caorganizare armonioasã a întregului, mlãdiere, ca modulare, intonare, fascinaþie,timbru distinct, repaos, spaþiere, posturã, mãsurã ºi calm desãvârºit. Sã nu uitãm:Cuvântul, �neclintita legãnare�, revelaþie divinã, începe cu ritmul, o rãsfrângereidenticã a monadei în treimea nemãrginirii. Pe de altã parte sã resubliniem cã Adamcumineca în ritmate versuri pre-alfabetice cu Dumnezeu. Tempourile, cadenþe alenaturii, au energia de a reaºeza omul în echilibrul vastitãþilor, în Marea Tãcere. Poetulrãzbind la sens depãºeºte tragedia singurãtãþii umane, aceea din diada îndefinitã aAmiezii, ºi recupereazã existenþa contemplativã diriguitã de sacre legi cãtre Soarelede dincolo de Soare pe care îl binevesteºte Seara. La nivelul de faþã se discernproporþiile ºi paralelismele deplinãtãþii, dovadã cã aici Apollo e �acasã� în �Ziua Omului�ce, prin moartea-i crepuscularã, dobândeºte, iatã, ne-moartea Noii Dimineþi, respectândcheia ordinii Genezei: �ºi a fost Searã ºi a fost Dimineaþã, ziua întâi�. Însã nu auroraaparentalã a vremurilor de �sub soare�, ci Irisul Luminii Adevãrate al Soarelui veºnic.

Eseu
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Ca o artã a magiei, întreagã, poesia se impune sã fie: revelatã numire a similitudiniinoastre cu Spiritul, adicã sã vinã în concordanþã cu eufonia lucorilor, sã vibreze înpolarizare, sã intuiascã ritmul uniform dintre lãuntru ºi afarã sub adânc astâmpãr ºirigoare geometricã, fiinþând ca verigã a ordinii infinite, sã pulseze ca femininã, generând,astfel, mãreþie dãruitoare.Adevãrat-frumoasã este numai aceea, aºadar, în care cuvintele nu-s mai mult ºinici mai puþin decât semnificaþiile lor, iar acestea din urmã dezvãluie (epifanizeazã)legãmântul omului cu Cerul exact cât învãluie (sacralizeazã) tãcerea Timpul (sensul)....Întrucât ea, deopotrivã cu þesãtoria strãveche sunt ritualuri iniþiatice pe o axã verticalã(de la închis la deschis!), primite, ambele, prin tradiþie, de la zei, voi insista pe elementele� patru! � ce le articuleazã.Dar sã justific: -�De ce þesãtoria�?... Motivul e cã în tehnica imemorialã artizanalãs-au pãstrat încã fundamentalele cuvinte ale Prealfabetului, iar metaforele primi-tive ale acestei vrednicii au rãmas ca atare daruri cugetãrii creative. ªi la �þesãtoriapoeticã� întâlnim o ascensiune ºi o descensiune. O toarcere ºi o în-toarcere la �urmã�prin urmire, la un timp mitic sub moartea semnului ºi învierea în sens. Harul divin(urzeala germinalã) reia o atemporitate, o plenitudine a Clipei, când cronia înceteazã cadevenire abandonându-se eternitãþii.Tetrada, aºadar a acþiunii, ca: semn, semnificaþie, epifanie simbolicã, sens, oregãsim în pãtrimitatea înþeleaptã a �patului� (rãzboiului) de þesut: bãtãtura, urzeala(semnificaþie, mesaj despre transcendenþa fiinþei), axul de dezvãluit (din spate) ºi sululde înfãºurare (din faþã) ºi, la urmã, tetrorul poeticei: �a numi�, urzirea, sacralitatea, �atãcea�, ce, toate, reediteazã liturgic o poveste generalã a cãutãrii identitãþii noastre cudumnezeirea într-o �alternanþã simultanã� care încearcã ordonarea iluziei.Afirmând cã poetul aºeazã punctual cuvintele în secþiunea de aur a Sacrului ºiadãugând cã muza-i constituie în fond Muza Tãcerii, închipuitã de Pythagora ca ofecioarã tãinuitã de un lung vãl, cu un deget pus peste buze indicând: �- Taci!...�, alteoricu fizionomia fãrã gurã, sã urmãrim ce pregãteºte Þesãtoarea poesiei în faþa �patului�de rostuit cuvinte, când, inspiratã, ca o Pithie, absoarbe cu rigoare armonia imensitãþilor.Ca în vechile ceremonii de iniþiere din templele egipþiene, unde se folosea un sãlaºpentru hipnoza neofitului, ºi încântata stihuire se instituie tot pe un pat, ca vehicul cepoartã la principiu (sens) într-o legãnare de flux (desfãºurarea urzelii) ºi reflux (înfãºurareachilimului poemului). Patul de þesut este Arborele sacrificial (centru al lumii) în careascensiunea se face prin dezvãluire pe o scarã împresurãtoare ce duce în final la cer(Liniºtea!). Cãci a muri (prin semn, cum am mai spus) pilduieºte a te agãþa de munte,de axa, de scara sa, spre a vedea zeii (a ne-muri în sens!).Stãruie aici cvartetul ideii: morþii (semn), dragostei (semnificaþia), eliberãrii (epifaniasimbolicã) ºi sanctificãrii (tãcerea!) prin cunoaºtere meta-fizicã de la ireal (pãrelnic) laadevãrata realitate. Însã centrul lumii trebuie construit (fãcut!), fiind necesarã oreîntemeiere a universului, o reiterare pe alt plan a cosmogoniei. Creaþia porneºte de laaceastã inimã de manifestare a sacralitãþii, urzeala, descoperirea eºafodajuluisemnificaþiilor (�cãutarea în gãsirea-deja�!).Þeserea, ca urmare, ar fi aºa-zicând: de pe axul (sulul) de jos, cel din spate, alascunsului, cel hermesian, derulator (atenþie! totul începe de jos în sus, de la om lazeu, de la spiritul mic la Acela mare), aºadar de la acest sâmbure e trimisã (vestitã!)urzeala, intriga, fulguraþia spiritului, sub fascicole ordonate prin datinã, creîndu-se unspaþiu gol de sorocire între fuioarele înþelesului. În acest spaþiu al Lipsei, Natra deci,urzeala mãnâncã firul bãtãturii. Prin devorare ea restituie cosmicitãþii fracþiunea de ne-umblat (teritoriul cavernal, prisoselnic de la începãtura urzirii) ce fusese temporar
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încriptatã, tot aºa cum Timpul, mistuindu-ne pe noi oamenii, înapoiazã Lumii esenþanoastrã vidã.Remarcãm din debut cã cel ce primeºte urzeala nu poate fi decât un ales. Al zeului.Cãci numai Acela are trãinicie de a da soartã ºi calea de a o urma. Aceastã ursire va fisuportul unui ritual spiritual, mistic, într-un cortegiu ordonat de cuvinte puse în acþiune depoetul � þesãtor cu scop simbolic în dreaptã suire, cum am mai spus. În pelerinajul decare vorbim bântuie vie nostalgia Paradisului sub dorinþa omului de reprimire a condiþieidumnezeieºti, a stãrii celei dinainte de cãdere (din Cuvânt în cuvinte, din Înnod ladestrãmare). Salvarea e posibilã prin punerea întrebãrii Poesiei:�-Unde-i asemãnareaomului cu sacralitatea?� Astfel, prin interogaþie poetul trece de nepãsarea colbuielnicãa semnelor, de la asimetria reflexiilor la Simetria Oglinzii, de la Adâncul de Jos la Adânculde Sus, dobândind, prin ritualizarea vãzduhului cuvintelor, nemurire. Aºadar urzeala,precedând formele, sprijinã ºi însufleþeºte opera, ea fiind o preînnoialã, deoarece imersiuneasemnelor în semnificaþii rodeºte ºi potenþeazã viaþa, duce la o �apariþie� (velniþa poemului).Ea spalã astfel �pãcatele� bãtãturii (cuvintele comune), este epuratoare, iar prin înfãºurareasimbolicã a noii naºteri primeºte darul de a fi sacralizatã în mister.Continuãm. Prin aceastã fantã nudã, natra, a structurii zãmislitoare ca ochi atoate-vãzãtor, loc de epifanie deci, cu ajutorul mâinii (cãci �a zice� e �a arãta regal cudegetul�, a plãsmui metafora) se încorporeazã pe îndelete bãteala (semnul amorf).De fiecare data când fibra bãtãturii intrã prin iþele încordate, cele ale transfigurãrii,cãci sunt ale lui Opt, intervine vatala, ca un hierofant, care o accentueazã ritmic încilindrul din faþã, înfãºurãtor, realizând simetria unduitoare, când sus, când jos, dupãiscusitele alcãtuiri îndestinate.Prin alternanþã, între urzeli ºi bãteala numitoare a vatalei, acolo unde era �este�urmeazã �nu este-le� ºi invers, în propagare ondulatorie pe douã axe, ascendent. Dinîmbinarea calculatã a acestora sub învergarea axului dinainte (illo tempore!) prindevivacitate gura nãframei artistice (e vremea epifaniei simbolice) care se înfãºoarã pesulul din faþã al Logosului, drept cruce învârtitã în cerc, þinut sfânt în fond, al silenþiozitãþiipure. Ca atare timpul se învãluie în Lume, pe fundal având loc o restabilire a ordiniiuniversale ºi o cufundare în dumnezeire. Încoronarea operei se înfãptuieºte printr-otãiere de cãtre Neînduplecata-Atropos ce, în esenþã, este o �pornire� (trepein), o înnodare.Acest hieratic fast poetic se întâmplã, dupã cum am amintit, revelator, sub o hermeticãvocaþie. În �centru�, ne-rostul primeºte rostul, fiinþarea capãtã Fiinþã. Aºa, firul vieþii (deaici se porneºte) se grupeazã în emblema mitului. Iniþiatul îºi asumã o nouã demiurgie,fiind sub obligarea �tãcerii ºi ascultãrii�, de a nu-ºi trãda sortirea.Crucificarea (întretãierea liniei semnului cu cea a denotaþiei) prin poesie sestatorniceºte cu scopul mântuirii întru înviere. Cãci nu-i exitus, ci intrare doar într-o altãdimensiune, a Sensului, a echilibrului. În conþinut, recuperarea condiþiei paradisiace.Poetul înþelege cã rostul fiinþãrii este zidit pe secretul morþii ce renaºte continuu. Rãzboiulde þesut este astfel un firmament amintind Arborele Sacru ce ne conºtientizeazã cãavem a ne re-adamiza în omul desãvârºit, în Androgin, neuitând de fiinþa noastrã eternã.Opera ermetizatã fiind în cazul acesta un cerc-mesaj (al lui Hermes, zeul poesiei)reluat în spiralã sub experienþa Misterului, care ne implorã sã unim rostitor simetriasufletului cu tãria divinã prin cunoaºtere soteric � esotericã.�Fiinþei îi place sã se ascundã�, ar fi spus Heraclit...Admitem cã de aceea ea ne-atrimis pe de o parte patul de þesut �veºminte�, ca acestea sã pecetluiascã hotãrnicieîntre golul vieþii umane ºi de-Plinul divin, iar, pe de altã parte, �vãlul poesiei� ce sã legepe �a fi� din cuvintele omului cu �a tãcea� din Cuvântul divin printr-o numire revelatãa asemãnãrii noastre cu Sacrul, statornicind, astfel, minunea fiinþialã.
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Dan ªalapa

Spectrul foamei
Romanul trilogie semnat de Grig Gociu,la Editura Singur,

Târgoviºte, reitereazã într-o formã restructuratã cele trei romane
distincte, publicate în perioada recent trecutã, în care autorul
consemneazã anii studenþiei sale dintre 1956-1960, la Universitatea
BABEª-BOLYAI Cluj-Napoca. Este perioada aºa-numitului �deceniu

obsedant�, în care se instaura, agresiv, comunismul postbelic, de sorginte moscovitã, cu
Iosif Visarionovici Stalin la �butoanele� Kremlinului. DEVENIREA PRIN SUFERINÞÃ este,
aºadar, romanul suferinþei unei generaþii, aici rememoratã prin ochii ºi mintea unui stu-
dent, între 20 ºi 24 de ani, o rememorare care capãtã virtuþi literare prin forþa evocãrii ºi, în
continuare, prin ridicarea evocãrii la rang de act artistic, creaþie indubitabilã, cu virtuþi
originale în câmpul contemporan al acestui gen literar-memorialisticã.

Printre multele momente evocate, de un dramatism extrem, provenite din mediul
social ºi politic � deportãri, purificãri etnice, culturale, apoi, crime, abuzuri etc. � avem
în carte ºi alte întâmplãri care pot face capul de acuzare al acelui �proces al
comunismului� din România. Dincolo de acestea, mai sunt ºi re-amintiri dureroase, dar
care, filtrate de timp, cu toatã durerea incubatã de ele, reuºesc sã trezeascã în cititorul
contemporan nu doar compasiunea ci ºi revolta nu atât împotriva sistemului ce se
înºuruba la nivelul þãrii, cât împotriva unor personaje � administratori de cãmin, bucãtari,
paznici � deformaþi de zel ºi subalterni docili ai mecanismului social ºi politic. Foamea,
cel mai mare �duºman� al studentului fãrã posibilitãþi materiale alãturi de locul de dormit
neasigurat, sunt ipostaza care bântuie sufletul ºi mintea tinerilor din amfiteatrele
universitãþii clujene. Spectrul foamei îi bântuie, dar, prin solidaritatea colegilor ºi filotimia
unor bucãtari � nu toþi, a unora, ceilalþi fiind adevãraþi teroriºti ai studenþilor pauperi! �
creativitatea acestora din urmã îi fac sã supravieþuiascã la limitã, dar ei sunt fericiþi,
chiar dacã aceasta este o fericire amarã.

Am selectat din DEVENIRA PRIN SUFERINÞÃ o serie de pasaje care ilustreazã
acest chin permanent, lipsa siguranþei unei mese, foamea, ºi cãutarea mereu ºi mereu
de soluþii pentru a o �înºela�, cumva, cu o coajã de pâine, cu un rest de varzã, cu o supã
rece de pe fundul cazanelor.

SPECTRUL FOAMEI, cum am intitulat aceste fragmente înºiruite, extrase din
romanul apãrut, la Editura SINGUR, este tabloul unei suferinþe care nu i-a dezumanizat
pe tinerii aceia, din contra, i-a unit mai mult, �rezistenþa prin suferinþã�, am zice noi cã
ar fi o interpretare loialã ºi exactã a titlului, iar nu mai departe, o rememorare prin
esenþializare a modului cum demnitatea umanã transcede nedreptatea ºi umilinþa
transformându-se în, pe de o parte, model de conºtiinþã, pe de alta, în exponent al unei
contra-morale de epocã socio-politicã, indusã împotriva oricãror norme de civilizaþie
poporului român, în a doua parte a secolului trecut.
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Fiecare fragment este marcat cu #.
# Masa supiºtilor s-a dus, am mâncat de un leu pâine, o spumoasã mare ºi un

pahar de apã, suficient pentru ziua de azi, pânã disearã.
# De vreo trei zile, mã roade foamea, la fel ca ºi pe ceilaþi, iar frigul de afarã mã

indispune teribil. Lodenul meu maroniu, cel de anul trecut, este atât de subþire, cã
vântul trece prin el ca prin ciur. Mã îngrozeºte frigul iernii, pe drumul sãlilor de curs ºi
laboratoare atât de departe.

Masa de prânz de azi a fost o catastrofã, nici jumãtate din coada supiºtilor, aºezaþi
la rând cu o farfurie în mânã ºi o coaje gãsitã pe vreo masã, n-au mai primit polonicul de
mâncare de cartofi. Azi, nu mai are nimeni nici un chef de haz de necaz ºi-i simt din
priviri, cã parcã nu mai suportã umilinþa.

# Hainul de administrator a vrut sã ne arate cã el este ºeful, aºa cã, douã zile n-am
coborât nici pentru orele de curs, nici pentru masa supiºtilor. Ne mulþumim cu ce ne
aduc colegii, ºi cu vreo bucatã de slãninã adusã de acasã.

# Aºa cum mi-a spus Rex, la douã ºi jumãtate mã înfiinþez la cantina mediciniºtilor
de la Cãminul �Babeº� ºi constat ºi aici o coadã respectabilã de studenþi supiºti. �Hait,
cã ºi ãºtia au sãracii lor, nefericiþi ca mine, ºi ºtiu de anul trecut cã au mulþi blatiºti,
portarul lor fiind mult mai îngãduitor!� Îl caut din priviri pe Rex ºi nu-l vãd în ºirul care
aºteaptã sã înceapã... pomana lui tanti Roza; deodatã, însã, printre aceºtia, îl zãresc
intrând teatral, cu pãlãria ridicatã, mergând þintã cãtre bucãtari, cãrora le strigã cu voce
de bariton:

- Roza, hai cu fripturile ºi cozonacul la domnii doctori!
Supiºtii cu vechime gustã gluma amarã a lui Rex, ºi râd zgomotos, cei noi, nu ºtiu

ce sã facã: dacã Roza se supãrã ºi-i scoate de la tain, sau zice cã nu mai are nimic?
Dar Roza este mãrinimoasã. Dintre cratiþe ºi castroane, rãspunde veselã, pentru liniºtea
tuturor:

- Mintenaº, domnu� doctor! Vã dã mama la toþi, cã doarã n-o sã dau mâncarea ce
rãmâne, la porci!

Iar Roza pune în farfuriile întinse câte un polonic de mâncare de cartofi ºi o gogonea
verde, muratã. Când regalul se terminã, Rex îºi aprinde o þigarã zicând printre rotocoalele
de fum de þigarã �Mãrãºeºti�:

- Mânzule, vezi cã Roza este altfel decât bucãtarul de la �Racoviþã�? Poate vii ºi
mâine ºi, de ce nu, dacã lucrurile merg aºa de bine ca azi, te muþi aici, cu supiºtii
mediciniºti.

# Mâncat, nemâncat, învãþ pe ruptelea, cu gândul la examenul care urmeazã sã fie
în luna ianuarie.

# Profesorul propune, dupã douã ore de mers, o pauzã, timp în care mâncãm ceva
� Romi Mãrgineanu venise de acasã de la Dej, cu o pâine mare, ardeleneascã, slãninã
afumatã ºi brânzã, ºi pentru el, ºi pentru mine.

# Costicã râde cu gura pânã la urechi, cã aºa-i olteanul ãsta de la Dãbuleni,
care-l mituieºte pe Felecan cu o damigeanã de zaibãr, contra intratului în cãmin.
Este la fel ca ºi mine, dar fiind mai în vârstã, are alt moral, este mai tenace, mai
rezistent la presiunile ce ne apasã pe toþi.

- Bãiatu�, zice Costicã, am aflat cã la cantina dieteticã, ºtii tu, acolo unde mãnâncã
copiii de ºmecheri, grangurii cu bani, se zice cã rãmâne pâine cãcãlãu, mai ales cã
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sunt abonate ºi multe fete. Hai sã încercãm!
- Bine, Costicã, mergem disearã, cã la prânz am o cartelã de la o fatã care mãnâncã

la cantina de la Juridice.
# Mã liniºtesc. ªontâc-sontâc, merg pânã la dormitorul lui Ion Teodoreanu, pe

care-l rog sã mã aprovizioneze cu ceva pâine, ºi tot aºa, ºontâc-ºontâc, sprijinit în
baston, mã bag, dupã ora douã, la coada supiºtilor.

# Da, domnule administrator, parcã aþi recunoscut atunci, în faþa atâtor nefericiþi ca
mine, cã, în fond, aici, la �Racoviþã�, sunt douã cantine: una a studenþilor bursieri ºi a
absolvenþilor plãtitori, ºi alta, cantina studenþilor sãraci, unii supiºti la cantinã, alþii �
paria studenþilor � supiºti ºi blatiºti!

# În aºteptarea lui Cocuz, privind acest oraº de sus, ajung la aceeaºi concluzie ca
anul trecut, când întorcându-mã din munþii Apuseni, vedeam Clujul de pe Dealul
Feleacului. �Ce ai tu cu acest oraº, în care ai suferit atâtea umilinþe, în care ai fãcut
atâta foame ºi te-a hãituit Felecanul, administratorul, cu miliþia, ca pe un rãufãcãtor?�
Aºa m-am întrebat atunci, aºa mã întreb ºi acum! Blatist la cãmin ºi supist pe la toate
cantinele studenþeºti eram atunci, în aceeaºi situaþie, sunt ºi azi!

# (...) Încã o zi rece de noiembrie, plus cã pe mesele cantinei nu rãmãsese
mai nimic, nici mãcar ceva coji de pâine neagrã, de care mãnâncã studenþii. În
bucãtãria cantinei, bucãtãresele dolofane dau cratiþele la spãlat, ajutoarele lor
strâng firimiturile de pe jos, iar eu, flãmând, nu am decât o soluþie: în mare vitezã,
sã trec pe la toate mesele, în speranþa de a mai gãsi ceva pâine, ºi apoi sã mã
aºez la o masã cu gândul la o farfurie de varzã. Întârziasem, ºi toþi supiºtii obiºnuiþi
ai cantinei plecaserã demult. Cu câteva coji de pâine în mânã, mã aºez la masa
de lângã uºã, ºi, când pierdusem orice speranþã de o farfurie cu mâncare, din
frigul de afarã, întârziatã ca ºi mine, în cantinã intrã o fatã, se aºeazã lângã mine
ºi, fãrã sã scoatã vreun cuvânt, îºi lipeºte privirea de faþa de masã plinã de frimituri.
Cojile de pâine din mâna mea erau sã-mi scape pe jos, le pun de o parte, însã, ºi
o întreb:

-Vrei puþinã pâine de la mine?
Fata ridicã privirea ºi, când îi privesc ochii, constat cã erau plini de lacrimi. Mâncãm

tãcuþi coji de pâine, amândoi, cu lacrimile înnodate în barbã. I-am luat mâinile, mâinile
ei reci, cu degete subþiri ºi lungi, vreau sã i le sãrut, dar nu pot...

Terminãm de mâncat pâinea muiatã-n lacrimi, dupã care ea se ridicã, simplu, ºi
pleacã, aºa, fantomaticã, la fel ca ºi atunci când a intrat.

# (...) � Mã, tu ai auzit cã în parcul ãsta, al vostru, a fost gãsitã spânzuratã o
studentã?

Rãmân uimit ºi încerc sã pun câteva întrebãri despre acest eveniment. Când s-a
întâmplat, de la ce facultate este studenta, unde este acum, cine a gãsit-o? Luat prin
surprindere, nu pot sã întreb decât un singur lucru: unde este fata, acum?

- Am aflat cã este depusã la morga de la clinicã ºi, uite, vreau ºi eu sã merg pânã
acolo!

De parcã nu-mi fusese de ajuns nefericita întâmplare cu studentul de la ªtiinþe
Naturale, o teribilã curiozitate mã impinge sã merg sã vãd spânzurata depusã la morgã.

- Hai cu mine, zic eu, ºtiu poarta care dã în curtea clinicilor!
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In te rv iu

Gabriel Dragnea

�Trebuie sã trãieºti ºi sã lupþi�
interviu imaginar cu scriitorul ºi publicistul Panait Istrati

(n. 10 august 1884 � d. 16 aprilie 1935)
Partea I

� Domnule Panait Istrati sunteþi autorul unei lucrãri care a stârnit multe controverse la
nivel internaþional, �Spovedanie pentru învinºi.� Cine sunt aceºti învinºi?

� Învinºi sunt toþi oamenii care se aflã cãtre sfârºitul vieþii în dezacord sentimental cu cei mai bunisemeni ai lor. Sunt unul dintre aceºti învinºi. ªi fiindcã existã o mie de feluri în a fi în dezacord sentimentalcu semenii sãi, precizez cã este vorba aici de acea penibilã despãrþire, care aruncã un om în afara uneiclase, dupã o întreagã viaþã de aspiraþii comune cu aceastã clasã ºi cu sine însuºi, ºi care rãmâne totuºicredincios nevoii care l-a împins totdeauna de-a lupta pentru dreptate. Cãci nevoia de dreptate este unsentiment, nicidecum o teorie. O ºtiu astãzi, dupã o verificare pe scarã foarte mare ºi mii de probe însprijin. Cu aproape câteva excepþii � câteodatã mãreþe, dar care nu modificã drama � toþi cei care vin larevoltã prin teorie, se duc odatã cu teoria, la fel cu cei care vin din cauza burþii sau ambiþiei ºi care se ducpe acelaºi drum.
� Cum vedeþi atmosfera societãþii româneºti de dupã 1989?
� A fost o lungã aºteptare, care dureazã încã în România, ca ºi în restul lumii. Trebuie sã trãieºti ºisã lupþi. Ca sã trãieºti poþi avea mai multe mijloace, dar ca sã lupþi nu-i decât unul, singur: sã loveºtiadversarul. ªi adversarul meu a fost, rãmâne ºi va continua sã fie adversarul clasei mele, cel careconstruieºte elevatoare pentru profitul sãu personal, înfometeazã clasa mea ºi-o mitraliazã atunci cândea strigã: �Dreptate!�
� ªi, iatã cã situaþia aceasta tinde sã se uniformizeze în toate societãþile europene de

tradiþie.
� Da! Lumea moare din toate pãrþile, de sus pânã jos. Totuºi, dacã e drept sã crapi sus, unde a dattot ce putea da, eu protestez în faþa cerului împotriva imoralitãþii de jos înainte de a-i sosi ceasul! Ea,mizerabila, totdeauna i-a fost foame ºi nu s-a gândit la sublim, decât în virtutea stomacului sãu. Ea estede iertat. Dar, cum sã ierþi pe cei care ies din sânul ei, se proclamã elite, îºi impun salarii bune pentrugalerie ºi în schimb sufocã, strivesc, furã, violeazã, omoarã în tãcere. Nu-i oare, aici, pentru totdeauna,falimentul unei Revoluþii?
� Datoritã poziþiei dumneavoastrã intransigente ºi a declaraþiilor cu ecou internaþional

aþi primit de curând o nouã invitaþie de a reintra în politicã.
� Am afirmat demult ºi repet cã în ce mã priveºte � de când am renegat comunismul criminal, în careun moment am crezut, atitudinea mea definitivã este: neaderarea la nimic. Ce înseamnã asta? Înseamnã:nu mai cred în nicio idee, niciun partid, niciun om. Consecinþã logicã: nimic nu m-ar mai putea face sãaccept un rol ºi o funcþie de militant al unei doctrine, al unui program.
� Neaderarea la nimic denotã lipsa dumneavoastrã de speranþã în ceea ce priveºte

societatea româneascã?
� Atitudinea aceasta a mea absolutã nu înseamnã cã eu nu mai cred într-o posibilã ameliorare aexistenþei omeneºti, cã dacã ar fi aºa m-aº sinucide imediat. Eu continui sã cred în perfecþionarea,umanizarea relaþiilor dintre oameni într-un viitor îndepãrtat. Dar convingându-mã definitiv cã reformatorulcel mai pur e totdeauna trãdat de colaboratorii lui, m-am hotãrât sã renunþ la acest rol de Don Quijote pecare toatã viaþa l-am jucat în proprii mei ochi ºi sã mã apãr de acele deziluzii pe care le-am trãit atât decrâncen, când, o clipã, mã fãcusem frate de cruce cu niºte bandiþi. Resping deci orice alianþã, oricesudurã, fie perspectiva cât de seducãtoare.
Sârºitul pãrþii întâi
Rãspunsurile acestor întrebãri sunt cuvinte exprimate de însuºi scriitorul Panait Istrati

în lucrãrile �Spovedanie pentru învinºi� ºi �Cruciada mea sau a noastrã�.
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Traian Chiricuþã

�Eternitatea
într-o singurã carte�

Dupã o constantã prezenþã în antologii literare de prestigiu,astãzi Daniela Pãtraºcu adaugã la zestrea sa liricã, lângã volumelede poezie �Pe culmea norilor�, �La capãt de curcubeu�, �DialecticaParadisului�, �Cum gândeºte o furnicã�, �O Picãturã de Suflet�,romanul �Dreptul de a zâmbi� � �Eternitatea într-o singurã carte�.Poezia din acest volum e bogatã, înaltã ºi reface pe scurtãturã, cu prudentãmânuire, holograma unui destin definibil ca fragil prin expunerea constantã, repetatã lasuferinþe copleºitoare, suferinþe care prin mulþimea lor matematicã adâncesc coordonateleunui tãrâm liric înduioºãtor prin diversitatea supliciilor psihice încasate, lucru lesnesesizabil la o lecturã atentã de ochiul ager al inimilor cugetãtoare. Tãceri neclintiteasfinþesc peste mãtasea cuvintelor, iar melancolia de fecioarã a literelor sare pe fereastraduhurilor legatã de glezna împãrtãºaniei. Viaþa se sfãrâmã în dansuri, în urlete, în frumos,ca apoi sã fure din tinda zãvoaielor intensitatea ºi pulsul versurilor rostogolite cu ochiideschiºi în afara anotimpurilor în lotci fluierând singurãtatea.Poemele Danielei Pãtraºcu par sãruturi de busuioc flãmând, þinute în robia singurãtãþiistelei sale, de unde intrã peste lume curate, spãlate de sofisticãrile care primejduiescleneº, aspru, derizoriu creaþiile multor confraþi. Versurile stau în orga de fildeº a trãirilorcu privirile duse pe sub porþile de lemn încolãcit pe ºoldul bisericilor de pâine alecuvintelor. Din tristeþea aerului cãrunt al punctelor cardinale, poeta aruncã lemne ºiflãcãri pe frigul din jurul fricilor sale, pârguindu-le ca-n grãdina de insomnii a Raiului. Deaceea pustiul poemelor Danielei Pãtraºcu e sincer ca liturghia rostogolitã de pe colinelesufletului în iatacul cu braþe de mir al scrisului.Poeta locuieºte de un timp în casa zilelor unui sfârºit care cântã. Iubiri fãrã norocpatruleazã în colivii de piatrã ºi arºiþã. Bãlãrii de viscole presarã pe creºtetul pãmântuluimelodii adormite ca timpul pe trenuri. Poeta adunã cu sârg firimituri de miresme dinglasul îngerilor sã-ºi vindece secundele, apele, pulberea de necunoscutul la braþul cãruiaau plecat pentru totdeauna spre zarea amurgului definitiv fiinþe dragi în iubirea cãrora,pânã odinioarã îºi înmuia aripile ºi desena pe vãzduhuri clinchetele unei fericiri voievodale.Acum Daniela Pãtraºcu umezeºte cuvintele în mierea spovedaniei albe a lacrimilorsale, unde nu mai încap fãþãrniciile, dibãciile domestice, condiþionãrile mioape prin caremulþi creatori îºi primejduiesc aspiraþia la unicitate. Poeta e trufaºã (sincerã) ºi înþelegesã nu-ºi camufleze demersul liric, aflat pe alocuri în rezonanþã cu spiritul, îndeobºteironic al lui Mihai Eminescu cel din începuturi.Apa seninã a credinþei spalã cu duh ferestrele inimii Danielei Pãtraºcu de mâlulcârtirilor lumeºti, deschizând drumul spre harul de a trãi, croi ºi dãrui oamenilor Eternitateaîntr-o singurã carte.
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Titus Vîjeu

HERALDA

Serghie Bucur este un autor pe care-l cunosc de câteva decenii bune, adicã
din vremea în care scria torenþial poezii pe care avea sã le publice în volum abia
dupã schimbarea calendarului literar din �89. Nu ºtiu dacã în ultimii ani va mai fifost preocupat sã scrie versuri cãci pare a-ºi fi îndreptat întreaga atenþie asupra
prozei, pentru care dovedeºte o superioarã vocaþie. Faptul a devenit limpede
odatã cu apariþia romanului APTER în urmã cu mai mulþi ani, retipãrit într-o adoua ediþie în 2016 la editura Eikon. Mi s-a pãrut cã el a reuºit sã ofere cititorilor
un admirabil portret, în linia �basoreliefului epic� pe care Tudor Vianu îl depistase
în descrierea lui Mihai Vodã Viteazul de cãtre Nicolae Bãlcescu, eroul acestuiroman istoric scris din micropanouri epice pe care lectorul le reuneºte într-o
catenã fãrã fisuri. Alãturi de liderul paºoptist de la 1848 apar falnicii lui comilitoni
Rosetti, Golescu-Arãpilã, Ion Ghika, Cezar Bolliac, Ion Câmpineanu, dar ºibineºtiute siluete �externe� precum Chopin ºi George Sand. Nu lipsesc nici
revoluþionari ca Giuseppe Mazzini ori Karl Marx, pentru cã �primãvara popoarelor�
s-a desenat prin penelul multor autori porniþi sã demoleze împãrãþiile evropeneºti.Incursiuni în vremuri ceva mai apropiate de noi sunt facilitate de siluete culturale
moderne, precum Camil Petrescu, zãbovind la Biblioteca Academiei asupra

personajului considerat de el �un om întreoameni� ori Mihail Sebastian, ce-l intersecteazã
pe pãrintele literar al lui Ladima pe Calea
Victoriei, cu sentimente nu foarte plãcute,consemnate de altminteri în �Jurnalul� sãu.
apãrut postum, ce avea sã producã în anii
nouãzeci o emoþie aproape generalã. Astfelîncât, pornind de la �subiectul Bãlcescu�,
romanul lui Serghie Bucur acoperã un secol de
simþire româneascã, aptã sã contribuie lascrierea unei adevãrate istorii a mentalitãþilor,
chiar dacã autorul s-a concentrat mai cu seamã
asupra prezenþei lui Bãlcescu pe meleagurileprahovene pe care Serghie Bucur, absolvent
al unei facultãþi de istorie le-a investigat cu
atenþie. Lucru binevenit, un �atelier alromanului� anexat beletristicii din volum aduce
clarif icãri în statuarea unei îndelungate
�obsesii� culturale, începutã în anii ºaptezeci
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ai secolului trecut. Popasul lui Bãlcescu, urmãrit de potera domneascã în drumul
sãu de cãuzaº cãtre Telega, la conacul Mavros-Cantacuzino de la Cãlineºti a
declanºat ideea cãrþii.�Copilãrisem la Cãlineºti, jucându-mã pe sub zidurile conacului Mavros-
Cantacuzino, fãrã a-mi fi dat vreodatã seama cã, dincolo de ele, Nicolae Bãlcescu
(...) fusese acolo� � mãrturiseºte scriitorul care va începe �într-o dimineaþã deaugust 1978, pe la 4 dimineaþa� scrierea unei cãrþi pe care o va încheia mulþi ani
mai târziu, însufleþit de ideea cã Bãlcescu ºi-a dorit �mãcar un braþ ca al lui Mihai
ºi o inimã cel puþin pe jumãtate ca a voievodului ucis la Câmpia Turzii�. Rezultatular putea fi sintetizat prin echivalarea cãrþii cu o �istorie a românilor supt Mihai
Vodã Viteazul�. Chiar dacã Bãlcescu nu a avut acces la domnia Þãrii Româneºti,
el a fost ºi a rãmas un voievod fãrã prihanã al tuturor românilor.Tema însã nu a fost epuizatã. O dovedeºte faptul cã în HERALDA, volum
de povestiri apãrut recent la aceeaºi prestigioasã editurã Eikon, Bãlcescu ºi
apropiaþii sãi reapar în paginile din �Absenþa�, �Semnul de carte� ori�Ascunzãtoarea�. Aceasta din urmã, povestire alcãtuitã din treisprezece module
reprezintã probabil nucleul romanului pe care-l scria prin �81 Serghie Bucur:
�Frãmântãri�. În �Ascunzãtoarea�, cu labirintica ei desfãºurare ºi noianul denedumeriri ºi întrebãri: pe unde o fi ajuns Bãlcescu în Cãlineºti � prin Filipeºtii
de Târg-Nedelea, adicã pe drumul Târgoviºtei (pare mai plauzibil din douã mo-
tive: 1) Traseu pe care, deghizat, nu putea fi descoperit poate nici luat în seamã,2) Drumul acesta avea încã ceva din galopul calului lui Mihai Viteazul sau pe
acela al Vãii cu Praf = Prafova = Prahova (...) mãcinat de neîncredere ºi speranþã�.
Am citat, desigur, din �atelierul romanului� numit APTER. Iar aici în HERALDA sezãresc limpezirile. Serghie Bucur scrie într-o manierã cu adevãrat modernã,
lãsându-ºi cititorul sã-ºi dilate imaginar lumea propusã de el. Îi oferã aceluia
culorile ºi pensula. Tabloul ºi-l face fiecare a son gout. Autorul este ºi un introdusîn tehnica reprezentãrilor vizuale. Altfel spus, face graficã ºi picteazã în acuarelã.
Nu întâmplãtor marele Delacroix apare în salonul doamnei George Sand unde
�Chopin cântã psalmul sãu preferat: �Iuda învingãtorul�.Subintitulându-ºi scrierile din HERALDA �nuvelette�, autorul se strãduieºte
ºi se încadreazã în numãrul redus de cuvinte pe care-l presupune specia.
Esenþele epice rezultate sunt remarcabile, fie cã e vorba de Valahia ori Franþasecolului al XIX-lea, de Europa postbelicã, cu zbuciumul ei marcat de prãbuºirea
zidului berlinez, de Bucureºtiul agitat ºi meschin, de târgul muntenesc în care
putem bãnui urbea în care Haºdeu ºi-a construit magicul castel. ªi pentru caaceste rânduri sã nu se transforme într-o �lapsustory� (titlul uneia din nuvelette)
probabil cã veþi dori sã ºtiþi cine e HERALDA. Fãrã îndoialã, o doamnã. Poate
Clemansa Noru, profesoarã de fizicã într-un liceu oarecare, poate Nelia, poateLeni, poate oricare altã femeie din splendida galerie de personaje gãzduite în
cele douã sute de pagini ale cãrþii. O carte scrisã cu o mare ºtiinþã a sugestiei.
Exemple? Iatã unul, final de povestire:�Aerul tremurã conturul lui Vrotea. Tremurã amiaza care încinge necontenit
asfaltul. Din el se desprind cuvintele pe care ar fi vrut sã le mai adauge, dar
sirena unei ambulanþe sfâºie clipa, sfãrâmând-o...�Cine a spus oare: �suggerer, c�est l�art�? Mai mult ca sigur, Paul Valery...
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Stan V. Cristea

Carusel
pentru un mod de viaþã

Poetul Vali Niþu se aratã ºi în ultima sa carte, nu voi uita... sã nu uit
(Târgoviºte, Ed. Bibliotheca, 2017, 118 p.), acelaºi cântãreþ al iubirii pe care
l-am vãzut mai ales într-o altã carte a sa, �Numele tãu � floare de iris� (2015).
Poetul �adunã metaforele în jurul unei femei�, adicã îºi cântã iubirea �pentru o
femeie frumoasã � cu ochii de cer�, iar pentru el aceastã iubire se întrupeazã în
mai multe ipostaze: este o �deschisã carte�, un �necuvânt�, o �poveste trãitã�,
adicã iubirea este �precum un carusel � ca mod de viaþã�. Adesea, poetul se
regãseºte �într-o noapte bacovianã� ori în �superbul destin din istoria clepsidrei�,
însã toate trãirile lui au un þel: �într-un bestseller cu enigme sosesc într-un cata-
log scris/ cu setea-n despletite dimineþi/ nesfârºitã-i femeia din fiecare vis// floare
ºi rod în atlasul existenþei/ mod de viaþã � pe geana dormitã/ dinspre buzele
învelite-n dor/ aripile-mi cresc pregãtite de zbor�.

Poetul are uneori iluzia cã filosofeazã: �acum ºtiu � pe sânul flãmând/ am
aºezat sufletul liber ºi singur/ sã respire universul � în cascade de timp�, spune
la un moment dat; iar altãdatã: �în decolteul cutreierat de dorinþe/ vocalele unui
infinit de dor/ deseneazã cuvinte pentru decor�; sau: �sunt un muritor fericit � cu
priviri flãmânde/ din serile ce încep în bucuria trupului/ înainte de a se aprinde
luminile/ de pe strada cu castani�; ori: �senin este colþul meu de cer/ esenþã a
unei metafore din ape/ deschid o filã din carte/ ºi gãsesc zborul unei femei de
poveste�; în fine: �între azi ºi mâine odihnesc ideile/ lecþie de viaþã/ în primãvara
cu umeri drepþi/ o roatã de luminã// pãcatele devin dorinþe/ cu nume de vise ºi
chipuri nedefinite/ prin setea decurgere � râu ºi piatrã// un numãr indecis de
aºteptare/ în coloana vertebralã a existenþei/ irepetabila cale � mai presus de
lume/ taina sufletelor�. Totuºi, un poem scos din �traista din in� concentreazã o
reflecþie mai largã în marginea rostului ºi sensului existenþei individuale:
�negãsindu-mã niciunde � nicãieri/ m-am tot cãutat printre alþii// potecile mi-au
amestecat urmele tãlpilor/ ce erau cu douã numere mai mari// unul din searã
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mereu impar/ despletite nopþi albe ºi pare
� trecerea mea// mi-am regãsit drumul/
decupez forme de oameni ºi fapte/ prin
ºansa lor / celeste dimineþi curate// prind
esenþa într-un cerc al iubirii/ alerg fiecare
silabã a cuvântului scris/ ce-mi spune sã
înþeleg/ miezul fructului ce mi-a hrãnit clipa/
/ am oprit nestatornicia din serile flãmânde/
pe segmentul cel rotund/ cu inelul ºi
mintea�.

La un moment dat, un poem sparge
acest univers, aducând imagini care
învolbureazã retina cu amintiri celeste: �îmi
e dor de copilãria mea sãrãcãcioasã/ în
simplitatea ei atât de bogatã/ ca ºi tine
neuitatã fotografie/ dintr-un tablou cu ramã
îmbãtrânitã/ ºi cãnitã de la fumul unei sobe
cu lemne�. Altfel, notaþiile poetului nu sunt

doar simple file de album (�notez într-un caiet zilele ºi nopþile albe/ pentru a
înþelege tãcerea/ rugãciunea palmelor împreunate/ singurul cer � singur ºi el�),
ci ilustreazã sensuri mai profunde ale existenþei, într-o �clipã rebelã�: �biografia
nefardatã a existenþei/ la un pas de aplauze/ pe scena vieþii cade cortina/ peste
braþele pline de anotimpuri/ fluviu de luminã/ în ochii timpului îmi privesc iubirea/
/ depãrtez culorile sã pot apropia nuanþele/ ce sângereazã înserãrile/ suie ºi
coboarã o vreme/ dus-întors/ femeia secundelor mele// mi-a obosit mersul lumesc/
mai presus de frumuseþe � buze flãmânde/ regret florile ce cad sub talpa verde/
dornice de sãrutul pãmântului/ ramuri în clipa dialogului// multiplicat cu sine �
prezentul�; sau cum se-ntâmplã în unele �dimineþi simple�: �a doua tinereþe � un
bãrbat ºi o femeie/ cu buzele nesãtule de înþelesuri/ odihnesc taina pe trupurile
flãmânde/ cu delicateþe � eºti tu � ziua mea/ tu � superbã femeie�. Este însã
evident cã, �peste înserãri� rãmâne �o secvenþã dintr- un film alb-negru/ în noul
an luminã � poartã deschisã/ în nopþi superbe de poveste/ logodite cu propria
amprentã/ în miezul vizibil/ dintre turn ºi inima mea�. Fiindcã de nicãieri nu rãzbate
cã poetul � fie ºi prin iubire � ºi-ar trãda oraºul (�istoria-i rãmasã pe fiecare
piatrã/ dorul mã cheamã � parcul mã ºtie/ Turnul Chindia din Târgoviºtea mea/
iubirea din pântec de bucurie�), care-i rãmâne martor pe fundalul trãirilor, al
visãrilor, al irizãrilor existenþei, ea însãºi înþeleasã ca o avalanºã de secvenþe
ce-ºi gãsesc rostul sub geana unor metafore abil aºezate în ritmul cuvintelor.
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Cezarina Adamescu

Un poet ales în cãutarea
rãdãcinilor veºniciei

Omul a fost ispitit întotdeauna de Univers, privind cãtre sferele cele mai înalte,aceasta fiind aspiraþia lui. Cu ochii în sus, imaginaþia înfloreºte ºi naºte roadele spiritului,mai curând decât fructele pãmânteºti. Alensis DeNobilis, unul din poeþii notabili, covârºit de dorinþa dea cutreiera cosmosul, sedus de muzã, nu faceexcepþie, demonstrând prin acest volum, în chip vãditcã omul a purces ºi face parte din acest Univers,unde se va ºi întoarce, la timp potrivit, fiecare. Eleste, din acest punct de vedere un poet simbolistmodern ºi chiar, în unele poezii, suprarealist.Poetul nu a urmat ispita perechii paradisiace,care a tânjit dupã universul terestru, gustând pe furatedin pomul oprit, ca sã dobândeascã ºtiinþa cunoaºteriibinelui ºi rãului ºi sã ajungã aidoma lui Dumnezeu,ci a urmat drumul invers, râvnind merele celeste, cape niºte fructe interzise muritorilor, pe care le culegdoar aleºii. ªi nu a greºit întrucât aceste fructe suntdin copacul veºniciei.Atras de misterele cereºti el se autoiniþiazã prinmetaforã în ritualurile ezoterice, atât cât poate un creºtinsã le perceapã. În mod curios, coborât pe pãmânt,poetul nu este lipsit de spiritul polemic pe care-l exercitãuneori, în relaþiile cu cei pe care îi considerã farisei.Conºtient de nobleþea sufletului sãu, poetul spune:�Sunt Ales!� cu inserþii terestre dar ºi proiecþii ale fanteziei exprese. ªi pânã la urmã, poezianu e un continuu miraj, o fabulaþie, o poveste frumoasã ori tristã, niciodatã comunã, pe caresimþi nevoia sã o împãrtãºeºti?Poetul se plimbã lejer printre galaxii fictive, pe insule pustii, râvnind la nirvane, la�vezuvii de plãceri�, retrãind miraje ori aventuri aeriene: �ªi ne-om întoarce îmbrãcaþi înfrezii / C-un Boeing, fericiþi, pe fuselaj� (Evadare din rol).Poezia înseamnã pentru Alensis De Nobilis ºi: �Cuvinte murmurate în cabale, / Înumbrele luminii, rãstignire. / Când le rosteºti, timpane abisale / Aud prin vis acestestinse lire...� (Lumina). Dar ºi: �Tãceri sculptate-n frunþi de orbi târzii� (Lumina).În laboratorul sãu de creaþie, poetul are un adevãrat arsenal cu care construieºte imagini:stinse lire, umbrele luminii, culorile luminii, aripi de îngeri, gânduri-fulger care se reîntorc înecou, �Femeia-înger�, �Azur sorbit din ochi de înger-mire�,�papirus de psaltire�, mirul din ranãcare curge în loc se sânge, �Lapislazuli adorat de sumeri�, �fiori eterici�, ºi multe altele.Poetul nu doreºte sã-ºi ia iubita în braþe ºi sã se arunce în valuri, aºa cum sunã un ºlagãrîndrãgit, ci, nici mai mult, nici mai puþin: �Coboarã-n mine, îngere, coboarã / ªi-mbrãþiºaþi sã
* Alensis De Nobilis, Beþiile cosmice, prefaþã de Aurel Goci, Editura Absolut, Bucureºti.
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ne-aruncãm în neant!� (Femeia-înger). Însã uneori, cei doi rãmân în raiul terestru: �Nevom muta în vise cu chirie / Sã fim pãrinþi copiilor din flori� (De-am evada).Cu asemenea avuþii fabuloase, cum sã nu trãieºti la intensitate maximã Poezia?Ea-þi conferã revelaþii ºi prilej de reverie care te îndeamnã la meditaþie, la incantaþiistrãvechi care îþi induc o stare de bine, la fel ca rugãciunea.Nu cu modestie, autorul semneazã POETUL, care se simte în deplinã libertatede creaþie.Limbajul ales, este metareal, nu exclude însã ºi expresii argotice precum: �tresãririfrivole�, dandanaua, poemele dilii, �rât de porc ºi dinte de cãþea�; �bikini siclam ºisutiene�; �biºniþari isterici�; �rânjim meditativ�; �Stã îngerul în ghenã�;�o hainã de golan�;�DE ne distrãm puþin cu golãnisme, / Blazonul îl pãstrãm în buzunar�; imagini menitesã ºocheze pentru un poet cãutãtor de himere celeste.O oarecare atitudine oblomovianã ºi autopersiflantã afiºeazã poetul în meditaþiilesale diurne ori nocturne, zicând: �Mã scarpin cu un bãþ la un cucui: / Nici nu aud. Suntfilozof. Mi-e leeennee...� (Lene).Religii vechi, manuscrise sanscrite, zei, preoþi inuiþi, fenomene extreme: ploi denove albe, farul din Alexandria, acum stins, ºi altele populeazã lumea închipuirilorpoeticeºti semnate de Alensis De Nobilis. În ipostaza de contemplativ în care secomplace, poetul spune: �Din tine-ncepe-a curge-un fum subþire, / Te pierzi în neguri.Curgi în infinit� (Cãderea). În ajutorul poetului vin fãpturi de luminã: �Fluturi de mãtaseduc în ochi poeme / Ard fãclii în braþe coarde de viori� (Miresele nopþii).Ploaia înmiresmatã de metafore conduce un cititor avizat în grãdina cu flori, pe câtde pastelate, pe atât de necunoscute, cãrora trebuie sã le afli originea, rãdãcinilesemantice, inflorescenþele ºi modul de rãspândire.Sintagme alese: ciuturi de luminã, �Nunta fiinþãrii dãnþuia-n nninsori�;�Îmbãtrâneºteveºnicia-n univers�;�Cum florile gândirii întârzie aprilii�; º.a.Alensis De Nobilis reuºeºte sã creeze tablouri mirifice cu aceste metafore. ªipoate cã nicãieri ca-n poezia �Întoarcerea în Utopie�, poetul nu se defineºte mai fidel:�Eretic ºi bogat cum sunt profanii, / Tu te visezi ca prinþul de Damasc/ ªi cânþi poemeºi orgii-n litanii / Peste fecioare-ngenuncheate-n teasc...// Din depãrtãri vin tresãririfrivole / Sã înãlþãm tãcerilor statui, / Vestale roz se plimbã în gondole / Cu nuri zeieºti� ofrande nimãnui. // Liane urcã-ncolãciri de seve, / Cresc flori prin tâmple arse întrestele, / Rãmâne-n oase urma unei eve / Ca sã înalþe-n aer citadele. // În lieduri parºeumbre cad pe ape, / Stau perceptori de vise la popasuri, / Copii din flori se pregãtescsã sape / Fântâni în ziduri ºi-amnezii în ceasuri. // Cãzut în golu-acesta-ntre secunde,/ Mã înfior cât loc e-n veºnicie, / Mã strig-un glas din urmã, de niciunde, / Sã nu maidezertez din Utopie�.Poezia �Scadenþã� redã realitatea zilei în care poetul luptã sã supravieþuiascã,sugrumat de liste de platã care nu-i mai îngãduie sã viseze. Evident cã tonul estesatiric: �Rememorând preceptele lui Gauss / ªi cãutând la elegii soluþii, / Dai fericirii azipe loc repaus, / Când creditorii vin în ºir ca sciþii // ªi te întreabã care mai de care / Cuce trãieºti ºi ce secret ascunzi (Îþi cerceteazã ochiul cu mirare)./Cu evadãri în spaþiu, lerãspunzi. // Un vãtãºel cu-osârdie-þi citeºte / Dintr-un registru plin de ipoteze / ªi datoriadupã vorbe-þi creºte, / iar dupã riduri vrea s-o micºoreze. // Abjecþiuni te-ndeamnã sã-þitai pãrul / ªi sã-þi bei viaþa-n tine ca asceþii, / Când vezi chitanþe pe-nrudiri cu mãrul / ªibon fiscal pe lupta cu pereþii...// Invoci suprem puterea altei legi, / Cerând azil în altegalaxii; / Când þi se cer chirii pe vise, negi / Cã mai visezi. Eºti o fantomã gri!�ªi totuºi, în lirica acestui poet se întâmplã: orgii, delirãri, incantaþii stranii, nehotãrâri,aiurãri carnale, prãbuºiri solare, ceruri false care vor sã pice, dar ºi clipele auguste,vânturi nebune, patimã barbarã, sfinþi reci de lemn, efluvii de mirare, patimi arse, adicã,tot ce se poate întâmpla într-o poezie.Tot felul de viziuni stranii, unele alegorice: �Din pâinea ruptã curge parcã sânge�
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(Prefacerea de pe altar); �În aburi calzi scâncesc copii uciºi�; �idolii se-aratã/ în nopþi degroazã, pline de osândã� �Hingheri de îngeri sã mã ia cã-s grav�.Sacrul ºi profanul se amestecã discret, într-o comuniune înaltã în care: �îngerimarini duc ulcioare de aur / fetelor îmbrãcate-n mirese...// Plin de mirare / descoperi /înzeirea din tine�. (Revelaþie).Diverse sunt ºi motivele, când creºtine, când budhiste, când ezoterice, cabalistice,ebraice, religiile vechi incaºe, religiile vechilor druizi, cele sumeriene, cu zeitãþile lorpierdute, ca ºi vibraþii spre sacru cu rezonanþele respective. Nu e de mirare, aºadar cãpoetul spune: �Ca sã avem un pic de mângâiere, / Ne umplem timpul inventând religii�(Pizma zeilor).Cuvinte rare: parºe, alahambrã, mirobolant, arheu, monadã, amuºini, mantra, sânuride Ilene, peduncul, pulsarii, basileu, preoteasã spargã, naiadã, hoþ leviathan, cha-risma, apolzan, latenþa, simun, scatofili, franctiror, briantinã, absconsã, bancrute,foneme, vignieta, plezne, mentenanþã, º.a.ªi un ideal poetic: �În vibrãri de aripi te învãlui, / Ca sã plângi de-atâta mãreþie, /Treptele luminii orb le sui / Sã fii ars pe rug. De poezie!� (Ars pe rug). Poetul este, înviziunea lui Alensis De Nobilis, �fiul nesfârºirii�.Un erotism destul de voluptos de degajã din unele poezii spre satisfacþia amatorilorde senzaþii tari. Poetul merge un pic cam departe cu închipuirea.O poezie care justificã titlul volumului este �Omul cosmic�, în care vom regãsi,firesc, elemente astrale: �Tot încercãm a prinde-n zbor comete, / Sã regãsim în lungulºir de fii, / În somn sau vis, aceastã cruntã sete, / Ce arde-altare albe-n galaxii // Perugul pur fiinþei sã îi cânte / Cu glas de îngeri care sfarmã munþii, / Ca-nzãpeziri sãcurgã de pe frunte / Peste mirenii puri în noaptea nunþii. // Dar nesfârºiri ne-ndreaptã-nplauri prora / ªi ne-ncurcãm în neguri ca-n liane, / ciudate semne, semãnând cu Tora,/ Ne aburesc profetic pe ocheane...// Iar dacã-n noi se întâlnesc pulsarii, / Ca versetele-nsacre melodii, / La suflete pãþim în van avarii, / Cã luminãri vom mai primi simbrii // ªi-nape sacre curgem ca-n oglinzi, / Sã luãm cu umbra faþã-n faþã cina; / Pãºind din tine caun arc te-ntinzi / Spre omul cosmic, umbra ta, lumina�.Acest poem este bun pentru exerciþiile de dicþie ale tinerilor aspiranþi la arta actoriei.Conºtient de propria valoare, poetul spune: �Metaforele mele-s teoreme / Ce mi lesorbi din iriºi, nu le scrii� (Urme de scrum).Sunt reînviate miturile sau istoriile biblice, cum e cea a cetãþii Ninive, dar ºi istoriaincendierii Romei de cãtre Nero, în anul 64 d.Hr. timp de ºase zile ºi ºase nopþi,propagându-se practic în întregul oraº. �În prisma minþii mele, ca-n Ninive / Te plimbica o reginã peste fluturi, / Lumina scrie flãcãri primitive / Cu fulgere, în pieptul tãu, înruturi. // Vei arde ca o nouã Romã-n flãcãri, / Te voi privi ca Nero ºui la minþi / Cedeturneazã trenurile-n gãri / Ca sã recite pe peron la sfinþi, / Dar când târziu din focurite vei stinge, / În urme mici de scrum albit ca-n rit / Îmi cade masca ºi încet voi plânge/ Cã tu ai ars, iar eu nu te-am iubit...� (Urme de scrum).Biblie, Filozofie, Literaturã ºi o incursiune în aceste cuprinzãtoare domenii, fãcândloc potrivit fiecãreia: �Încã mai e ceva de împãrþit, / Cum spus-au Petru, Pavel, Toma:/ Sã ne-mbrãcãm în râu ca Heraclit, / Sã ne trezim în prigoniri ca Goma� (Fantoma).Aceste trimiteri livreºti sunt legate organic de una sau mai multe stãri propicepoeziei ºi sunt scoase la ivealã prin asocieri sau similitudini: �M-am refugiat într-unbutoi, ca Diogene, / În ochi mi se scriau singure poeme; // Pe trotuar, monument,priveam spre ceruri cum zeii / Plângeau prefãcut sã mulþumeascã ateii�� (Reproº).Poetul deseneazã metalumi astrale, nebuloase autohtone, învãluite-n hlamindapoeziei. Este evident cã autorul versificã uºor ºi are ºi o imaginaþie debordantã. Lucrândpuþin la stil ºi la normele uzuale la teoriei versificaþiei, poezia lui ar putea sã atingãdesãvârºirea. Dacã, desigur, o va ºi elibera de cuvinte ºi ipostaze fruste, menite, vorba
lui, sã ºocheze, pãstrându-ºi totuºi, �blazonul în buzunar�.
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Serghie Bucur

O scriitoare la pãtrat

Dubla apariþie editorialã a paginilor de literaturã semnate dedoamna Ana Hâncu, în volumele �Oglinda sinelui� � versuri ºi�Amfora cu vise� � prozã scurtã, tipãrite de editura �ScrisulRomânesc�, în toamna lui 2014, constituie, pentru cititorii deprofesie, un eveniment lirico-epic remarcabil ºi inedit, iar pentrucronicari, proba � valoricã � a scriitoarei din Ploieºti, într-o ipostazãcare consfinþeºte bivalenþa talentului sãu creator.Autoare de romane ºi poezii, doamna Ana Hâncu este membrã a Societãþii ScriitorilorTârgoviºteni (întemeiatã în toamna anului 2005) ºi o prolificã semnatarã de scrieri lirice ºiepice în publicaþii precum IMPACT Cultural (Târgoviºte), Revista Nouã (Câmpina) ºi LITERE(Târgoviºte), apreciatã de personalitãþi ale criticii, precum George Toma Veseliu, VictorSterom, Mihai Antonescu, George Coandã, Florin Dochia ºi Florea Firan. Prodigioasacreaþie liricã ºi epicã a doamnei Ana Hâncu o completeazã, forte, paginile de publicisticã,vocaþie care i-a favorizat intrarea în Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din România.Sensibilitatea poetei Ana Hâncu frizeazã senzualul, filozoficul intersectându-se cumuzicalul, sub curcubee sonore, precum în: �aleile se îngusteazã, se îndesesc / locurilede veci sub zãpadã / mai numãrã o iarnã, un decembrie / salutã în tãcere Crãciunul. /regretul prinde sens aniversar / pe crengile de brad ale coroniþei / prinse pe crucea dinmarmurã albã, / pretutindeni veºnicia tremurã / prin globuleþe, fundiþe sclipitoare, / conuriuscate, înºirate pe sârmã / ofrande sãrace, cântate de cuci, / printre felinare ard viselevii / lângã imortele viu colorate, / albul zãpezii pãleºte sub oglindirea / lacrimilor târzii despovedanie. / sub lespezi ofteazã dorul de viaþã� (aniversare). Adesea, metafora devine,sub condeiul Anei Hâncu, penel ºi daltã, coardã de violoncel ºi acutã de flaut. În clipeîn care poeta duce pe umeri intempestive acolade de nori, nãvalnice fulgerãri de spirit ºimaterie, rãzbate ludicul în forme oedipiene. Stãpânã a multora dintre secretele destinului,poeta Ana Hâncu decripteazã fervorile ascunse ale acestuia. �trãiesc într-un alt timp, /am altã evidenþã a zilelor, / nopþile nu mai au calendar, / au culoarea viselor cusute /florar pe nesomnul din perne. / ninsoarea îmi udã clipele, / trãpaºii urcuºului strãnutã, /fânul trifoiului cu noroc se usucã / de la un deceniu la altul, / clipa fuge, ora se ascunde,/ timpul ºi-a fãcut nod peste zile / în amprenta vârstei / doar fuiorul se învârte egal / încaietul obosit al aceleiaºi ere� (un alt anotimp). Imaginile se modeleazã în acorduritrubadureºti: �tãcerea aþipeºte în ruginiu / râul se învolbureazã, / malul geme sub povara/ sãlciilor plângãtoare, / seara bântuie prin podul casei... / mai simt mirosul tãu / înperna mea, te adulmec / ºi mã îmbãt cu aroma de cafea. // trãieºti în somnul meu / pledviu de catifea, / sufletul mi-e harpã ºi vioarã / plutesc pe zâmbetul tãu / lianã între gândºi vrere, / blând luceafãr fredonând / pe fruntea mea de stele� (adulmecare).Excesive poziþionãri imagistice, stridente în unele construcþii, edulcoreazã uneorilirismul, sufocã ºi reteazã emblematicul. O mostrã: �încã mai caut timpul piredut / însuspinul chitarei /acolo unde mângâierea fãcea cuib / sãrutului ºi lacrimile bucuriei /înºirau colier visului ierarhic (sic!). / când mã cautã iarna / prin viscolul tristeþii / ating cupana zborului / zidul înalt al plângerii / ºi îl las ofrandã coºmarului / sus pe treptele
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turnului Eiffel (sic) / agãþ amprenta speranþei / pe ultima filã de jurnal / pictez cu slove descâncet / copilãros alint în perna mea / sub lumina de stea sideralã (sic!) / doar zâmbetultãu înflorit / îmi va încãlzi cupola privirii (sic!)� (cãutãri).Cealaltã laturã a pãtratului pe care doamna Ana Hâncu îl graveazã pe ecorºeulliteraturii, vine din robusteþea �bijuteriilor� epice, turnatã mãiastru în majoritatea prozelordin volumul amintit ºi menþionat din nou, fiindcã meritã: �Amfora cu vise�. Titulaturã cuinserþie poetizantã (greu tare este pentru un poet sã scrie prozã, fãrã ecourile versurilorsub a cãror �teroare� este nevoit sã reziste!, posturã contrazisã de scriitoarea ploieºteanã).�Amfora cu vise� a doamnei Ana Hâncu depoziteazã � dacã avem înaintea ochilor rostulvechilor vase romane, în care se pãstrau mierea, grâul ºi câte alte bunãtãþi pentru învinsnecruþãtoarea foame � câteva capodopere, cu migala asupra frazei cizelate pânã lastrãlucirea diamantinã a sensurilor distilate în subtile ºi ambiþioase mecanisme aleimaginaþiei autoarei. Doamna Ana Hâncu vine în literaturã pe valurile unor drame trãiteintens, în care ecouri ale lecturilor plonjeazã salvator; între îndemânare ºi arta scriiturii,domnia sa parcurge cãi labirintice din care, ajunsã la liman, lasã privirilor ºi intelectuluilectorilor personaje enciclopedice, în împrejurãri epocale, de dicþionar. Farmecul ºiinteresul acestor 13 (numãr fast la Ana Hâncu!) scrieri pornesc odatã cu întâlnireatitlurilor � ele însele emiþãtoare de epic expresiv. Câteva din ele: �Cheia fantomã�, Buniciîntre continente�, �Nico � un �buon amico�, �Purcelul din Mercedes� sau �Impozitul�.Arta epicã a doamnei Ana Hâncu atinge maximul valoric în povestirea intitulatã �Jupajucãuºã� � obiect de uz intim feminin, acea �componentã� care ascunde ºi pãzeºteesenþa intimitãþii femeilor. Gradarea desfãºurãrii întâmplãrii � agasantã ºi hãrþuitoarepentru purtãtoarea ei, defineºte vocaþia Anei Hâncu pentru miracol � sfera imposibiluluinumai pe lumea asta posibil, ardenþa ficþiunii surpinsã de neverosimil. Într-o relaxantãplimbare pe centrul localitãþii sale, pe la amiaza unei zile extrem de frumoase, �Doamnascriitoare� e flatatã de vânzãtoarea dintr-un magazin simpatic, apoi trãieºte emoþia pecare un idilic buchet de flori oferit de cineva foarte atent cu dânsa, de multã vremeabsentã din oraº, cãreia i se confiazã el înduioºat de re-vedere. Când, pornitã maideparte, sã trãiascã secundele-acela voluptoase � soarele, aerul înmieresmat ºi bucuriasuveranei libertãþi, neprevãzutul vine din secreta lui ºedere ºi-i taie calea: �Îmi ductacticos buchetul florilor delicate spre nas sã le adulmec parfumul suav, merg cu pasrar, spatele drept ondulându-mi ºoldurile involuntar � e mersul meu obiºnuit, dar pentrucei care nu mã cunosc prea bine, mers studiat, de manechin � ºi brusc, simt cum mãîmpiedicã ceva, înfãºurându-mi picioarele. Mã opresc, sã nu cad. Ah, Doamne�. Jupamea cu danteluþe albe coborâse pe sub fusta care îmi stã strânsã pe talie, nelãsându-mãsã-i simt alunecarea uºoarã, realizatã între dresul fin de mãtase ºi stofa subþire afustei... Ce sã fac!? Sã-mi ridic poalele fustei ºi s-o trag în sus, pe talie, nu e posibil...Singura miºcare la fel de caraghioasã era sã-mi trag jupa în jos ºi s-o scot! Ceea ce amºi fãcut, numai cã în jurul meu erau trecãtori care mã priveau cu stupoare ºi cuamuzament mare. Dupã primul moment de surprizã ºi consternare, dupã ce mi-amscos pantalonaºii-jupã ca o veritabilã stripteuzã, i-am ascuns în geantã, ruºinatã. Totuºi,înveselitã de situaþia comicã în care m-am trezit, am început sã râd în hohote, într-ocascadã nestãvilitã, ca ºi cum altcuiva i se întîmplase pocinogul. Am auzit atunci înjurul meu un cor de râsete. Douã perechi de tineri îmi aplaudau cu entuziasm nonºalanþacu care eu tocmai reuºisem sã regizez singurã, ad-hoc, propriul gag�. Percuteazã la felde sugestiv, de viu, fineþea ºi adâncimea observaþiei în prozele doamnei Ana Hâncu, ºiîn povestiri excelente precum acelea pomenite mai sus, dintre care, cu toate cã e dedimensiunile unui mini-roman, povestirea �Soacra mea trãsnitã� ar fi lãrgit valoarea literarãºi esteticã a volumului �Amfora cu vise�. Pentru cã, pe lângã mirificul descrierii ºi volubilaei însufleþire a spiritului, scriitoarea Ana Hâncu insuflã prozelor sale fluxul viu al umorului
înfiltrat de ironia stenicã, optimistã mereu.
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Ionel Bota

Glosã a tuturor semnificaþiilor, dragoste...

Privitã acum, în perspectiva acestor ani care-au trecut pânã la noi, lirica Irinei
Lucia Mihalca anunþa încã de la apariþiile în volume colective, în presa literarã, ori cu
ecoul unor lauri binemeritaþi la concursuri literare, o poetã maturã, un autor care se
miºcã foarte original, aproape fãrã trac ºi cu dezinvoltura unui consacrat al genului,
între programe ºi stiluri, teme ºi modalitãþi lirice,
grupãri ºi direcþii.

�Cerul din inima mea� (Timiºoara,
Editura Eurostampa, 2017, 150 p., cu o copertã
realizatã de Laura Lucia Mihalca, fiica autoarei),
volum apãrut prin proiectul �Poezia � oglindã a
sufletului� (concurs de volume de poezie), în
cadrul Programului Pro Cultura/ Dudeºtii Noi,
2017 este ºi el scris cu conºtiinþa unei sãrbãtori
a cuvântului, cu un rafinament voluptuos ºi o
voinþã irevocabilã de a exprima o notã novatoare
a discursului.

Eul liric opereazã, cu o mobilitate
surprinzãtoare, mutaþii în consistenþa fluenþei
afective a emoþiilor, senzaþiilor, sentimentului,
marcând o alchimie a temperamentului care
augmenteazã ardenþele autenticitãþii ºi o
particularizeazã pe autoare între colegii de
promoþie.

Fiindcã, mai ales, nici chiar aceastã
explozie de simplitate evocând, dincolo de elanuri ale simþurilor, un cult al iubirii ca
ingenuitate primordialã, nealteratã în dualitate, a fiinþei omului (�Douã aripi stinghere la
intrare/ încearcã sã se-atingã,/ sã simtã aerul primului ºi ultimului zbor,/ clipa trãitã în
nimbul eternitãþii.�), nu scade din valoarea unei poezii care, în simfonia acestei febrilitãþi
afective, iscã un spectacol aproape cromatic (poeta noastrã este ºi un pictor ºi un
grafician deja remarcat de conºtiinþa criticã), un imagism mãrturisind o perfectã suprindere
ludicã a temelor modernitãþii.

Ca mentalitate liricã evidenþiind sensuri optimiste aceluiaºi veºmânt liric/ liricizat
de puritate, vulneratã de dãruiri senzuale, de candori obstinând între lut ºi sideral,
pãmânt ºi cer, himerã a veºniciei, poezia Irinei Lucia Mihalca reconverteºte din
metafora luminii, a inluminurii ºi a inluminãrii, un vizionarism de-retorizat care aduce
cu o cãutare a adolescenþei eterne. Iar dacã am fi mai atenþi la atmosfera acestei
poezii, am putea depista un destin al ei, mobilitatea artisticã a autoarei dezvãluind
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o structurã poeticã unitarã, fãrã mari abateri de la confruntarea permanentã cu sinele
propriu, cu germinaþia peisajului interior (�Uitã-te în jur,/ coboarã în tine ºi priveºte,
/în lumina strivitã sub geanã,/ dinãuntru în afarã, tot ce-am parcurs,/ în cercul fiecãrei
clipe,/picãtura de rouã dintre cer ºi pãmânt,/ viaþa noastrã aºa cum a fost,/ singura
noastrã viaþã.�), angelic-paradisiacã. O stare de confesiune înfioratã, panoramarea
graþiei, fiindcã asta înseamnã reconvertirea sensibilitãþii, traseazã o fizionomie
decantatã în experienþã a rezistenþei la orice modã a zilei, la orice ispitiri pretins
resurecþionale în discursul liric contemporan. ªi transformã întreg ceremonialul
poemelor Irinei Lucia Mihalca într-un imn (cuvânt-luminã) al fericirii universale: �Pe
drumul spre luminã mergi, mergi mereu,/înaintezi, chiar dacã, uneori,/ eºti nevoit
sã te mai întorci, dar mergi,/continui sã mergi prin emanaþiile umbrelor,/ prin raza
de luminã izvorâtã din En sof,/ prin triada celorlalte nouã raze,/ dincolo de metafora
gândului,/dincolo de cerul cuvântului,/ dincolo de punþile literelor,/ dincolo de orice
mãsurã a omului,/ în adânc, tot mai adânc,/ departe, tot mai departe,/ treci de
vãmile atâtor lumi,/ cu erorile, slãbiciunile,/ durerile ºi primejdiile lor,/ treci prin
fiecare cer/ izvorât unul dintr-altul,/ treci de vârtejul norilor/ în spirala creaþiei,/ înaintezi
prin visul din vis/ din focul nepieritor al adevãrului,/ în adânc, tot mai adânc,/ departe,
tot mai departe,/ dincolo de trecut,/ dincolo de prezent,/ spre Eternitate,/ spre a te
cufunda, din nou,/ în viaþa izvorului Luminii.// -La început a fost/doar cuvântul Luminã!�
(Cuvântul Luminii, p. 116).

Nu avem un simbolism criptic, aici, dar o solemnizare pateticã, un þipãt lãuntric
sfâºie universul marilor trãiri, deplinul singurãtãþii (ne naºtem singuri, murim singuri)
fiind înlocuit de foºnetul irealei lumini. Adesea, fantezia viziunii e temperatã de imagismul
profund al ideii ºi sporeºte misterul, exileazã sufletul liric în structura aproape elegiacã
a unui eu controlând cerebral pânã ºi voluptatea detaºãrii de senzualul obsesiei
incendiare. Iubirea, ideal, pare a fi, aici, un sediment, un vestigiu metaforic, rodul, efectul
hipnotic al aglutinãrilor �sufletului� incomparabilei graþii. Exuberanþa temperamentului e,
tot aici, atitudine, nu construcþie, iar alegoricul dezvoltã inclusiv jocuri ale tragicului
într-o originalã retoricã a nostalgiei (�Întotdeauna Ea þi-a pãrut un copil rãtãcit./ Iluziile
dor pentru cã nu sunt eterne,/ altfel de ce s-ar teme?/ Poate se tem sã se-ntrupeze în
alt vis,/ de aceea gândurile se divid...�), sub genericul sentimentalismului-viziune, fãrã
exaltarea eroticã din lirica altor confraþi.

Poemul de dragoste (extract din mitul dragostei supreme, desigur) al Irinei Lucia
Mihalca, pare o rugã continuã, un crez solarian în vreme ce versurile cautã puterea noii
rodiri. Dragostea e o formã de extaz mistic, de clocot vital într-o configurare paradiziacã.
Doar cã eul auctorial exerseazã în ºoaptã �ademenirea� cuvintelor, sentimentelor,
discursului fiinþei.

Claritatea multora dintre poeme este imbatabilã iar idealitatea liricii Irinei Lucia
Mihalca devine un crez inconfundabil, perifrazã a sensibilitãþii. În replicã a diafanizãrii
imaginarului, explorarea fiinþei umane în profunzimea spiritului îndeplineºte etapele
unui ritual de venerare. Freneticã magie, înnobilare a spiritului prin cuvânt: �De scoþi
niºte tablouri postate atâta timp,/ simþi cã peretele devine vlãguit, inert?/ Ne regãsim
pe-ntinderea aceluiaºi câmp./ În nisipul clpesidrei, înþelegem, oare,/ clipa înºiratã
mult prea repede,/ cã primãvara-i doar o zi,/cã florile nu mai înfloresc,/ cã pãsãrile nu
mai cântã, cã oamenii/ nu mai zâmbesc ºi soarele nu mai rãsare?// (...) Priviri, atingeri,
ºoapte, lungi umbre,/ o mânã întinsã, vis, dorinþã,/ parfumul memoriei, conturul formei,/
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senzaþia prezenþei, un zâmbet/ ºi-o luminã, balsam de gânduri,/ imagini revãzute
cadru de cadru,/ o disperare ºi convingerea/cã nu se va-ntoarce niciodatã.� (Sã treci,
sã simþi ºi sã accepþi, p. 65). Misterul erotic insinueazã întoarcerea în etern, pare
blazonul de viaþã, mascând o întreagã odisee a fiinþei între traumele memoriei pasive
ºi descendenþele terapiilor de-purificatoare.

Pasionalã prin vocaþie, poezia Irinei Lucia Mihalca percepe ºi intermediazã neliniºti
metafizice ºi elanuri ale nesfârºitelor reverii, supravieþuirea tonicã prin inefabil, prin cuvânt
ºi prin marile eliberãri ale eului în metaforã.

Iatã de ce încã un spectacol ideal, nu cel senzual-ludic, ar fi în poezia Irinei Lucia
Mihalca suflul mareic al unei sonoritãþi distilatã într-un fel de migraþiune a emoþiilor,
ancorare a rãzvrãtirilor cerebrale în stilul letrist-elegiac al ciudatei de-mantelãri a
memoriei pânã rãmâne numai dragostea, iubirea, sentimentul ingenuu, al temei (mitului)
femeii fatale.

Seducþiile poemelor ating un tragism al stãrilor poetice, mimând, tautologic,
deprivarea senzorialã a fiinþei (�Prin nodul de lacrimi curg simþirile noastre,/ continuãm
sã mergem în umbra/ penumbrei contopite/ din promisiunea fiecãrui vis.�), cu un tonus
al transmisiunilor emoþionale care are declicul în ºuvoiul afectiv al jubilaþiilor juvenile
însoþind aceastã deja discutatã voluptate metaforicã. Uneori, �încifrarea� sensului, urmatã
de grafierea cu majusculã, au ºi ele cadenþe de ritual, poartã ºi ele aurã de ingenuitate.

Glosa tuturor semnificaþiilor este, însã, dragostea.
Triumful realitãþii senzoriale þine de voinþa opþiunilor definitive, aspectul

particularizeazã, o datã în plus, acest univers liric. Comunicarea cu natura purã, însã,
grefeazã îngemãnãri ale fascinaþiei atitudinilor cu hieratismul experienþelor ºi al stãrii de
entuziasm continuu: �Totul respirã, totul vibreazã!/ Respiraþia de unde vine, iubitule?/ -
Respiraþia înseamnã viaþã,/ dacã existã, existã ºi viaþã!// � Unde eºti? Aici, cu tine, a
ta!/ � Pânã în zori mor! Mã simþi?/ � Anormal de bine, un cuib de fluturi eºti,/ am pãºit,
am trecut bariera,/ sunt dincolo de vis!// � Cu respiraþia te-ating, ne topim,/ o plãcere
unicã, durã, greu de suportat,/ cu mângâieri divine ne bucurãm sufletele./ O încleºtare,
fãrã arsuri,/ fãrã nimic, am electrizat clipa!// � Aºa m-am trezit, pãtrunºi, contopiþi/ � o
liniºte ºi-o nebunã plãcere -,/ nicio miºcare, transfer de luminã!/ Ziditã în tine! Prin
cântecul sufletului/ mã readuci aici cu plãcerea de-acolo simþitã./ Un strop de privire, un
strop de etaz!// -Amestec de doi, nu te-ai desprins de mine./În contopirea noastrã ne
sãrutam, privindu-ne,/ºi-nþelegeam durerea plãcerii.� (Atingerea sufletului, p. 72)

Elanurile inocenþei se miºcã, labile, în zona sãrbãtorilor sentimentului, proiecþia
stãrilor lirice însoþeºte plonjarea (tot panoramare sentimentalã) în eonul unei claritãþi
neoparnasiene.

Un intimism caligrafiat, regenerând când ºi când, prin virtuþi de vrajã, închinã spiritului
apolinic topica mentalã a beatitudinii luminii. Fiinþa, la rându-i, revarsã luminã, �temperatura
cuvintelor� explicând ºi etapele unui spectacol incandescent. Imagisticã augmentând
euforiile fiinþei care scrie, poemul de dragoste al Irinei Lucia Mihalca nu mai trebuie
fardat cu artificiul calpului.

Un lucru e cert: trebuie urgent abordate fãrã ezitãri ºi cucerite înþelesurile poeziei
pe care o scrie Irina Lucia Mihalca. Volumul �Cerul din inima mea� asigurã, deja,
entuziasmul nostru de-acum; toate argumentele sunt în favoarea opiniei cã ne aflãm în
cazul unui autor matur, înzestrat cu mult talent, autentic ca un profesionist al condeiului
în strategiile exprimãrii lirice.
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61 de Niþu-Vali-sme

Ne întâlnim � pe imperiala alee a Aezilor � cu unul dintre aceºti Cavaleri aiLyrei, a cãrui siluetã de Crai de Curte Veche fulgerã aerul romanticului Târgoviºte,singuratic ori pe bicicletã, între douã puncte ale existenþei domniei sale: familiaºi serviciul, zugrãvind împrejurul cu gânduri,respiraþii ºi speranþe. Numele absconsuluitrecãtor este scurt, mai scurt decât Bunã-dimineaþa, Bunã-ziua sau Bunã-seara; areopt litere, egal aºezate în curgerea / rostirealui, sonorizat alternativ de câte patru vocale:Vali Niþu! Ne-am cunoscut în ambianþa literarãa Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni.Primitã odatã cu IMPACTUL în forma eitipograficã nouã, numai bunã de purtat înbuzunar, cartea � intitulatã �61 de ecouri din
tãcerea scorpionului� � scoasã la faimoasaediturã �Singur� a poetului ªtefan DoruDâncuº, în anul 2013, aduce la rampaPoeziei tot atâtea �ecouri� câte numãraclepsidra prin care anii autorului nostru dejas-au scurs. Ludicul proprietar de lyrã re-înveºmânteazã Cuvântul în straie sonorepromiþând sã înfrunte supremaþia Timpului,cu secreta forþã a esteticului. Un prea-plin destãri-sentimente-dorinþe-idealuri structureazãaceste �Ecouri� tipãrite, încât seva din care ele s-au desprins � acea �tãcere ascorpionului� (în fapt, a distinsului autor), iese din rânduri printre rânduri, dupãnoimele ce clocotesc în celãlalt Vali Niþu: Alter-Ego-ul sãu.M-am supus unei seducþii intuite, aºa, dintr-o ciudatã presimþire, prin a citi maiîntâi titlurile acestor �61 de ecouri�, sã îmi verific apetenþa pe un orizont filologicaparent banal. Nu am greºit. Din contrã. Ele însele sunt vertebrele unei suprinzãtoarecoloane vertebrale a cãrþii, un poem în grava lui consistenþã (cum bine îi stã valoric),ca pãrþi componente ale unei simfonii lingvistice � dacã poate exista aºa ceva. Amsã le pun în ºtimã doar pe cele mai plastice: �zodia apei�-�ordinea în pauza mare�-�jilþul serilor�-�apusul unui rãsãrit� (tautologie suportabilã)-�rever de timp�-�cenuºadin târziu�-�primãvara javrelor�(politicianiste?)-�ºaua unui anotimp�-�desenul buzelor�-�e atât de duminicã�-�viitorul prezent�. Aºezate cursiv, de un cititor cu ceva imaginaþie,aceste sintagme dau un poem de îndrãzneaþã relevanþã!
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Scriitura Niþu-Vali-cã încape, între coperþile acestor �61 de ecouri�, pe duratafilozoficã a �miºcãrilor� scorpionice (de rezonanþã brahmsianã), izvoarele ei vin,din ceþurile eternelor îndoieli omeneºti, fortificate de un subtil, chiar ingenios�râsu-plânsu� intercalând zborurile interioare cu evidente evadãri axiomatice.Izbânzile versus prãbuºirile rãmân incerte ipotecãri ale nimicniciei eu-lui faþã cuinfinitul. Unica raþiune de a fi = a dura, a Poetului, rãmâne Femeia: iubita, visata,dorita, idolatrizata � fiinþa cu valenþe protectoare, pe care autorul le scoate, cuvoluptatea candid-rãnitã, din ascunziºuri invizibile, vizualizându-ni-le: �i-ammulþumit Bunului Dumnezeu / ºi pentru aceastã dimineaþã / m-a lãsat în grãdinacasei de pe deal / sã mai privesc rãsãritul soarelui / cu florile de nu mã uita / ºiregina nopþii cu mirosul trupului tãu / pe care nu-l voi ºti niciodatã // eºti atât defrumoasã cu zâmbetul din ochi / încât îmi este teamã / cã te voi pierde înainte dea ºti / cum este îmbrãþiºarea / trupului ºi coapsele ascunse / sub o rochie largãcu sânii ce deseneazã / dorinþa unui muritor // femeie din vis cu priviri flãmânde/ înainte de a se aprinde luminile / de pe strada cu castani / unde eºti prezentãîntr-o paginã de carte / a ultimilor mei ani�. (ºtii ceva?, pag. 10). Subþiri aluziioximoronice constatãm într-altã poemã � în care implacabilul demers al lui Kronoseste �sancþionat� de cititor (inclusiv autorul), �sã se ºtie�!: �atât de singur / ºitotuºi atât de împreunã / în cuprinsul unor albume foto / imagini ºi fapte dinseara de pe urmã / peste harta nespusã se aºterne //(...) // o imagine ca uncadran cu linii / curioase semne cu destule puncte / posibile simboluri dintr-ocumpãnã / a unei fântâni de suprafaþã / sau din adâncul unei pãrþi / a locului ºitimpului / trecut pe invitaþie�. (invitaþie, pag. 16).Meandrele sunt o condiþie nu numai pentru apele curgãtoare ori pentruviaþa oricãruia dintre noi. Osaturã caracteristicã ºi inevitabilã în orice scriere,ele construiesc, traseazã, sunt calea pentru traversat conþinutul unei poezii sauproze. Iscusinþa de a le �desena� cât mai artistic, cu inserþiile filozofice de o câtmai pregnantã viziune, emanã din talentul autorului, din simbioza sentimentuluipoetic cu orizontul culturii poetice. (De-aci, neîndoios, ºi tsunamiul publicistic înversul alb, asiduu recurent, izbucnind accelerat prin sute de pagini de reviste,mii de pagini de cãrþi, pe care doar Titu Maiorescu ar fi putut-o regla!). �Scorpionul�nostru, Vali Niþu, de faþã aci, cu noi � aplecaþi peste cartea domniei sale,focalizeazã în �ecourile tãcerii� proprii persuasive ºi emblematice ipostaze aleeu-lui sãu. Ca în: �dincolo de lumea unor lumânãri albe / aparenþe // ochii seascund dupã ochelarii fumurii / sãrutul se vrea din ce în ce mai devreme / în timpce dorinþa se aprinde / pe buza unei cãni cu vin // (...) în surdinã o chitarãplânge un sol (când perechea-i trece / ºi clipele rãmân pe cheie / ca vremea cearece // nuanþele ºi culorile pastelate / se regãsesc în tabloul unei vieþi / pânãcând vine umbra / sã-ºi danseze propria existenþã / cândva în prezent� (dansulumbrelor, pag. 26).Subþiate de câteva explicitãri ale esenþelor, aceste �61 de ecouri dintãcerea scorpionului�, la o reeditare � meritatã � au sã ne rãsplãteascã cuasupra de mãsurã rãbdarea ce ne-o induce încrederea în arta poeticã ascriitorului Vali Niþu.
Serghie Bucur
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Maria Diana Popescu

În univers toate îºi au rostul ºi plinul lor
Anotimpurile în ecuaþii lirice, în structura versului punctiform, supus pulsaþiei, reacþieisufleteºti cadenþate sau strãluminãrii de culori. Ovidiu Oana Pârâu scrie cu sufletul unuiadolescent îndrãgostit de Creaþia divinã. Scrie nu pentru sine, ci pentru alte suflete iubitoarede frumos. Scrie cursiv, sobru, consfinþind tradiþia clasicã, fluenþa ritmicã ºi parfumul îmbãtãtoral eufoniei. Poemele atrag, fascineazã prin echilibrul versului amprentat de agreabile vibraþiipe placul celui dispus sã asculte vers melodic, uºor de rostit, dar trãit intens. Momentele ºi�întâmplãrile� naturii devin momentele ºi întâmplãrile inimii sale. Cam în acest fel scrieautorul nostru. ªi scrie bine. Structural este, prin urmare, un poet inimos care asociazãdiscret bucuria seninã a iluminãrilor cu tristeþea ciclicã, fulgerãtoare a esenþelor naturii.Volumul �Surori metrese timpului� oferã cititorului, atent chibzuite, frumoase alcãtuiripoetice care au ca laitmotiv �fiinþa� anotimpurilor ºi veºnica lor rotire ca reper între cosmic ºiuman. În apele translucide ale universului sãu poetic �albesc copacii prin livezi, apusul serãtãceºte printre munþi�, se întrezãresc �fantasme care-i picteazã vara pe retinã�, tristeþileautumnale îl ating din mersul lor legendar, �pãmântul îi rugineºte la picioare�, toatã �zãpadacuvintelor� ne stã la dispoziþie în volum, amintindu-ne cã poeþii sunt niºte �iluzorii oameni dezãpadã�, deasupra cãrora locuieºte Atotstãpânul Timpului, cel care a întemniþat Universul încalcule precise, astfel încât nimic pe Pãmânt sã nu eludeze rolul anotimpurilor-surori pecare Ovidiu, poetul, le cheamã la dânsul sã le povesteascã adevãrul despre firea lor.Pe rând, oglinda cãrþii le reflectã chipul: primãvarã, verdeaþã, bucurie, renaºtere: �Decorulverde-ncepe sã-l brodeze,/ Natura zãpãcind-o de culoare,/ Chemând albine harnice s-aºeze/polenuri felurite peste floare�. Vara, �un rai lumesc, belºug, regal de iubire, cireºe amare�: �Orbitoarearmonie/ în înalt ºi pe câmpie/ Pe cer strãlucirea lui/ Pe ºes floarea soarelui/ sub corolã fãrãsamãn/ ici corolele de galbãn/ pe bolþi fine irizãri/ înspre câmpuri dulci chemãri�. Toamna carelorpline de roade, minunata paletã coloristicã: �se mântuie ogoarele de roade/ sub soarele pãrelnicobosit/ din haturi se conjugã-n cer noroade/ de pãsãret spre loc necunoscut�. Iarna, �de gheaþãfloare la fereastrã�, pustie, rece-n seara de Ajun, viscol, îngheþ, atmosferã încremenitã: �Norii mei/cu fulgii grei/ par redute-n/ zãri pierdute./ Vor veni/ sã fulguiascã/ în noaptea împãrãteascã/ oamenilor/sã vesteascã/ bucuria/ Maicii Sfinte-a/ Lui, Maria,/ c-a nãscut/ pe fiu, Mesia�. Poeziile celor �patrusurori metrese� sunt ceea ce George Cãlinescu numea la Alecsandri �picturi verbale�, desenecalde, delicate, vorbind despre legãtura armonioasã dintre anotimpuri, despre elementele specificefiecãruia, despre schimbãrile ce au loc în naturã � ele însele o frescã a naturii strãbãtutã desensibilitatea liricã, cea care dã mãsura realã a darului sãu artistic.Poetul OVIDIU, un sensibil rezonator la tot ceea ce þine de naturã ºi de schimbãrile ei prinanotimpuri, realizeazã un calendar liric al timpului pãmântesc cu ajutorul versului disciplinat,melodios, ca mijloc de a crea atmosfera de comunicare a stãrilor sale sufleteºti. Constat,autorul rãmâne fidel modalitãþii literare anunþate: nu apeleazã la cuvinte grele, uziteazã imaginivii, concrete, individualizeazã peisajului, zugrãvindu-l cu un farmec anume, cu o acumularebinevenitã de emoþii, de vibraþii la fel ca în peisagistica picturalã. Temperamentul clasic,plasticitatea, viziunea seninã, graþioasã asupra naturii, ne încunoºtinþeazã cã ne gãsim în faþaunui bun poet, dãruit cu talent, un poet ce îºi poate turna visurile fãrã teamã în matricea poeziei,un poet de la care aºteptãm ºi alte realizãri asemãnãtoare volumului de faþã.Aºadar, o probã de sensibilitate, de talent ºi de inteligenþã. �Surorile metrese al timpului�cântã în cele patru zãri un refren insistent: în Univers toate îºi au rostul ºi plinul deplin. Iatãsemnul, concretul semn cã poetul este necesar ºi chemat la un frumos cântar. Întâlnirea cupoezia lui Ovidiu reprezintã un plãcut popas sufletesc, în acest prezent în care latura spiritualãpierde teren în favoarea pragmatismului. Repet, volumul confirmã talentul unui poet bun,client al melancoliei, care consemneazã ochiul interior al sensibilitãþii naturii, un poet înscrisdeja la cuvântul poeziei româneºti contemporane.
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Dumitru Velea

Câteva cuvinte despre
o carte consolatoare,
de pe patul de spital

În revista Banchetul (anul I, nr. 1-2-3, 2016, p. 86), la rubrica Translaþiuni, unde opublicam pe poeta Ana Podaru cu un grupaj de poezii, în românã-englezã, Fluturi îninfern / Butterflies in Inferno, scriam spre informare, dorind ca mai târziu ºi pe îndeletesã mã aplec, din unghi psihanalitic, asupra trãirilor, ce mi s-au pãrut ridicându-se dinmari adâncimi, în creaþia sa:Ana Podaru s-a nãscut la 27 oct. 1974, în localitatea Nicolae Bãlcescu din judeþulBacãu. Copilãria la sat � mãrturiseºte ea � sãdeºte în viitorul adult imaginea frumosului,imaginea libertãþii. �Mirosul câmpului ºi joaca desculþã în ploaie mi-au rãmas întipãriteîn minte. ªcoala româneascã mi-a deschis sufletul cãtre poezie. Poeziile lui GeorgeBacovia atârnând ca plumbul în adâncul fântânii inimii mele, Eminescu ºi AdrianPãunescu presãrând undeva în cotloanele sufletului o sãmânþã roditoare mai târziu.�Mama îi dãruieºte comoara cea mai de preþ a sufletului, bunãtatea, iar dascãlii de laLiceul Vasile Alecsandri din Bacãu, îi asigurã temelia. Cãsãtorindu-se ºi ajungând laVulcan, urmeazã cursurile sanitare la Petroºani, aºa cum spune, din �dragoste pentruoameni� ºi din empatie ºi înþelegere a suferinþei umane, profesia de asistent medicalfiind o meserie vocaþionalã pe care o profeseazã cu dãruire ºi pasiune. Ana Podarudebuteazã editorial cu volumul de versuri Firimituri de fericire la Editura Inspirescu,Colecþia Poeþii Secolului XXI, Satu Mare, 2014. Cartea este lansatã la Primãria Vulcan,la 27 octombrie, organizator fiind Consiliul local cu sprijinul viceprimarului local CristianMeriºanu, cartea intrând în custodia Bibliotecii ªansa din localitate.Imediat, în 2015, aceeaºi editurã îi publicã volumul Fluturi în infern / Butterflies inInferno, ediþie bilingvã românã-englezã (traducere: Lucia ªtefanovici, Eva Halus ºi RudolfNeumaier). Ana Podaru, asistent medical într-un spital din apropierea Londrei, reuºeºteo dublã lansare a celor douã volume în capitala britanicã: la Wembley Library Brent �Londra, în 5 dec. 2015, iar dupã o lunã volumele fiind prezente în aproape toatelibrãriile din Londra, fiind prezentatã cu sprijinul My Romania Community ºi respectivRomanians love boocks sub îngrijirea Adinei Maglan. Poeziile sale încântã publicul.Aici volumul sãu de versuri, Fluturi în infern / Butterflies, stã pe standuri alãturi de cãrþilelui Creangã sau Slavici.Poezii ale sale se aflã pe reþelele de socializare, facebook, solicitate de cititori, îndiferite grupuri literare, reviste ºi publicaþii online, sau pot fi gãsite pe Youtube, în recitalulNataliei Pintea, unele dintre ele devenite cântec �Plouã în suflet� cantautor Florin Þuþuianu.Aº mai adãuga, în aceeaºi notã, cã prezenþa sa pe aceste reþele a tot sporit; cãpoeziile sale sunt bine primite ºi comentate la Cenaclul Poetic Schenk, al cunoscutuluipoet, ca interfaþã între cultura noastrã ºi cea germanã, Christian W. Schenk, el reuºindo minunatã ºi grea traducere a lui Eminescu în limba lui Goethe; cã în ultimul timpEditura Inspirescu i-a acordat Diplomã de excelenþã �pentru talentul literar deosebit� ºi
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cã a fost primitã în USEM, adicã în Uniunea scriitorilor de pe cele douã maluri alePrutului.În fine, este prezentã cu poezii în fiecare numãr al revistei Banchetul, ºi, împreunãcu Lilia Manole, de la Bãlþi, se îngrijeºte de netezirea cãii scriitorilor basarabeni cãtrerevistã.Comunicarea a curs ºi se desfãºoarã ºi pe direcþia poeziei, ºi pe cea de la om laom. Se ºtie cã pe Ion D. Sîrbu nu-l interesa sã scrie altfel, ci despre ceea ce nu sepoate scrie, despre ceea ce este durut ºi îndurat de om ºi societate. În cãutãrile ei i-amspus cã ºi formele vechi pot fi împrospãtate de noul conþinut ºi sã nu se necãjeascãdacã unii zburdalnici strâmbã din nas. Pe cea de-a doua direcþie i-am spus cã pe 23iulie am avut probleme cu inima ºi cã am mers la cunoscutul cardiolog de aici, Radu V.Radu. Îngrijoratã, mi-a rãspuns cã este un medic foarte bun ºi m-a atenþionat: �ai grijã,somn bun, fãrã stres�, explicându-mi uimitor ce ºi cum despre funcþiunile inimii. Înoctombrie, pe 14, m-a întrebat dacã aº fi de acord sã-i scriu câteva fraze ca prefaþã lanoul sãu volum de poezii. ªi i-am rãspuns: cu bucurie, deºi aveam multe de îndeplinit.Pe 14 decembrie a trimis manuscrisul 13 Octombrie rece � Icarii timpului. Am alespentru numãrul urmãtor al revistei zece poezii ºi a rãmas sã citesc, voind sã fac nu oprefaþã, ci un eseu psihanalitic, departe de descrieri ºi observaþii aºa-zise critice, ciavansând spre determinãrile genetice ale poeziei ºi poematicului.Dar nu a fost sã fie. A venit o rãcealã drasticã peste mine, ea mã avertizase sã amgrijã cã s-a pornit o gripã cu un virus puternic, ºi în fine la începutul lui ianuarie am ajunsla Spitalul de Urgenþã din Petroºani, pe braþe, în cãruþ, cu tubul de oxigen, la interne, îngrija medicului Chivulescu Petru. Sã nu poþi sã respiri, dai mâna cu moartea! S-au fãcutanalize peste analize la inimã ºi plãmâni. Cefort ºi ale medicamente, ultimele, maitoate pentru inimã. Când mi s-a spus cã voi face ºi tomograf toracic, am intrat într-ospaimã vecinã cu moartea, cã am tumorã la plãmâni. Medicul m-a îmbãrbãtat cã pânãla urmã îi vor da de capãt diagnosticului. A venit rezultatul: fãrã complicaþii tumorale(dar sunt problemele aortei). Spaima asta a durat o sãptãmânã, fãrã somn, fãrã mâncare,cu ochii înlãcrimaþi prinºi de cei ai asistentelor, spre a descifra ceva. Aici am vãzut ºiînþeles ce înseamnã sã fii alunecat cu un picior dincolo, în Valea Plângerii ºi ce înseamnãcu adevãrat meseria nu doar de medic, ci de asistentã medicalã. Trebuie sã ai vocaþie,spune Ana Podaru, dar, am vãzut, rãspunderea este maximã. Pacienþi ºi boli diverse,unii alunecaþi, alþii disperaþi sau împãcaþi, diabeticii din douã în douã ore cu tratament ºimedicaþie � ºi pentru tot ceea ce faci, conform transcrierilor medicului, semnezi. Oprivire � o speranþã!Aici, pe patul de spital, am înþeles ce înseamnã bãtãlia cu timpul ºi moartea dusãîmpreunã de pacient ºi asistenta medicalã, lucrarea de salvare a vieþii! Existenþa speranþeiºi a milei. Tâlcul cu adevãrat psihanalitic, religios ºi consolator, al misiunii omului ºi alpoeziei. Al poeziei pe care o scrie Ana Podaru. De ce modele teoretice, venite deaiurea, de ce vorbe goale, cum zice Eminescu, care a îndurat întreaga suferinþã aneamului nostru, sã mai ai nevoie!? Suferinþa este de ajuns. Suferinþa este lângã tine,face corp comun cu tine, îþi cuprinde sufletul, îþi aleargã prin sângele cu care scrii. Încãse întâmplã, ca în cazul poetei, sã mai vinã ºi din adâncuri nebãnuite ale fiinþei, darputernic vorbitoare. Cu sângele plin de suferinþã ºi cu sufletul încãrcat de milã ºi speranþãscrie Ana Podaru. Eu vãd ºi simt ce se întâmplã în jur, îmi posta. Lumea, aproapeîntreaga lume, fie împãrat sau cerºetor, este suferindã ºi bolnavã, în toate sensurilecuvântului. Superioritãþile sunt aparente, iar egalitatea nu este doar a oaselor în groapã,ci ºi a cãrnii de deasupra. Priveam pe fereastrã: cimitirul, care în urmã cu zece ani aveavreo patruzeci de morminte, acum se întindea cât trei stadioane!Cartea aceasta 13 Octombrie rece, a treia a poetei Ana Podaru, cãreia trebuia sã-ifac prefaþã, acum abia o citesc pe telefonul mobil pe patul din spital ºi mi se pare plinã
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de suferinþã ºi cu adevãrat consolatoare. Poate aceasta este ºi menirea artei, a filosofieio spusese demult prinþul filosofilor, Hegel, care la 61 de ani s-a stins pe neaºteptate de�cholera sicca� (vineri þinuse ultimele ore ale cursului, iar de duminicã de la ora 11 pânãluni la ora 5, 14 nov. 1831, s-a zbãtut ºi a trecut liniºtit în marele somn). Este o carteprofundã, prin durerea ºi suferinþa cuprinse, ºi luminoasã prin speranþa degajatã, plinãde milã ºi iubire. (Chiar titlul unui poem este definitoriu în ambele sensuri: Se plimbã-nmine un pumnal albastru.) Aº putea spune cã dacã pe pãmânt, în lumea de zi cu zi,suferinþa acapareazã totul, ea este totuºi întoarsã cu tandreþe ºi milã, de mâna poetei,cu faþa spre cer; ºi încã, acest proces de îndurare ºi întoarcere spre cer se petrece peun timp la fel de dureros, în care cerul îºi aratã doar faþa întunecatã, de pe timpul nopþii,însã iubirea de aproapele ºi mila din aceste versuri îl umplu de stele, de licãrul lor ca alunor lumânãri înfipte-n noapte pentru om ºi legãtura sa filialã cu divinitatea, iar jos,întinzându-se, din loc în loc, blânda luminã a Lunii. (Imaginea ei stãruie prin poeme, iarpe unele le ºi �boteazã�, Lunã, Lunã plinã.) Aici, prin durere, îºi dau mâna înþelesurile dejos cu cele de sus, sau mai exact, lacrimile omului petrecut se înalþã spre cer ºi seîntâlnesc cu cele care curg din cer pe pãmânt, fie ca ploaie, fie ca o adiere de vânt, arenaºtere ºi înviere. Iatã chiar ºi în finalul unei poezii de dragoste (deºi este greu sãcitezi fragmentar în cazul acestei poete): �Plouã peste mine, plouã peste vise,/ Plouãpeste noi cu trãiri, iubite,/ Plouã cu povestea clipelor promise/ ªi-ncolþesc seminþe petãrâmuri sfinte,// Unde-a fost iubire îngerii-s de pazã/ Reclãdesc din suflet, se aprinde-orazã/, Raiul se deschide într-o nouã oazã,/ Inimile noastre numai sã le vazã.� (Nedoinesc arinii).Existã deschisã o cale a reîntoarcerii omului spre divinitate, arãtatã, revelatã ºiconfirmatã de Iisus. ªi în aceasta consistã credinþa ºi speranþa de jos ºi mila de sus,sau în iubirea de sus ºi mila de jos, cã spus a fost prin gura Apostolului Matei: �Milãvoiesc, iar nu jertfã� (jertfa omeneascã o eliminase Domnul de pe timpul lui Isaac,prezervându-o doar pentru Sine, pentru Fiul Sãu). ªi mai departe, acelaºi Apostol,povestind despre cei doi orbi întâlniþi de Mântuitor: �ªi fãcându-i-se milã, Iisus s-a atinsde ochii lor ºi îndatã au vãzut�. A vedea nu este vorba doar de o vedere fizicã, aºa cums-a întâmplat, ci mai mult de o vedere spiritualã. De a doua vedere, care are la bazãmila. Mila ca simþãmânt omenesc ºi divin, recuperator al omului ºi consolator pentruspirit în lucrarea sa. Mila, cu consubstanþiala iubire de aproapele, este o definitoriedeterminantã poematicã în creaþia Anei Podaru. Versurile ei o lumineazã cu prisosinþã.�Mã voi întoarce Doamne, de-acolo, din pustiu!/ De ce-am simþit furtuna?... doar clopoteleºtiu,/ A sufletului hainã stã roasã în spinare,/ Dar vântul neputinþei n-a vrut sã mãdoboare,// Din razele de soare pumnale m-au strãpuns,/ Sub talpa mea nisipul ca jarula ajuns,/ Când am atins cu buza a cerului splendoare,/ M-a ars din nou apusul...sãrutul lui mã doare,// De-ar fii sã îmi târãsc genunchii plini de sete,/ Mã voi întoarce,Doamne, din clipele absente,/ Voi bea din nou izvorul iubirii-ntârziate/ ªi va ploua cuvise pe suflete curate.� (Mã voi întoarce Doamne...)Mai mult, din aceastã iubire ºi milã poemele Anei Podaru îºi capãtã nu doarconsistenþa, ci se structureazã ca întreg ºi-ºi obþin o construcþie cu o logicã internãde nezdruncinat. Nu cupele conteazã, ci licoarea sacrã ce se toarnã în ele! Poemeleei se constituie în forme poetice ºtiute ºi cunoscute din timpuri vechi, clasicizate,însã împreunãrile de lacrimi, de jos ºi de sus, sunt ale poetei ºi ale lumii de azi. Celede jos vin dinspre mamã ca nãscãtoare sfântã a lumii, ºi altele din cruzimea prezentãfaþã de om, sub multiple forme, de ucidere directã sau indirectã, prin iubirea ipocritã(sã numim doar câteva poezii atitudinale ºi ale deconspirãrii ipocriziei generalizate:Repere morale, Atei, Alerg dupã iluzii, Ce tablou nefiresc, Adevãruri false, sau poeziapentru victimele de la colectiv, In memoriam, victimele nepãsãrii.). Existã un poem,13 Octombrie rece, care dã ºi titlul întregului volum, dedicat zilei de naºtere ºi de
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moarte a mamei sale, ºi care exprimã, trecând de la zi la an, timpul poematic ºi alfiinþei: adicã toamna rece. Octombrie este mijlocul toamnei, când toate ale naturii ºivieþii, dupã dãruirea de roade ºi iubire, se retrag, se strâng în moarte, dar prin evocareadiscretã a zilei de naºtere a mamei sale, semnificã ºi faptul cã prin sfârºitul unui ciclunatural, apare speranþa cã începe un altul � totul este un proces dureros de naºtere ºirenaºtere. Durerea este asemeni acelei a Fiului de pe Cruce ºi a Mamei Ce-L priveºteneputincioasã, de jos. Aici, la poetã, personajele sunt inversate, persistând o aceeaºisfâºiere, însã în alte vorbe spus, din aceeaºi ºi prezentã rãutate a zilei �în minetrãieºte pãdurea ºi... lupul�: �Octombrie rece, ce poþi sã-mi aduci?/ mi-ai pus la picioaresfârºit, început,/ pe frunzele-þi moarte ades au cãzut/ din lacrima mea poveri mari decruci,// ce poþi sã-mi mai dai?... dã-mi toamnele mele,/ sã sorb asfinþit cu ochi decopil,/ nu-mi face cãrãri cu vântu-þi ostil/ pe frunte, pe mâini... mã plouã cu stele,//Octombrie rece, genunchii mi-au stat/ la cruce de piatrã plângând tremurat,/ în braþecu flori... cãlcând apãsat/ mormântul, vorbind cu ecou... un oftat,// Octombrie rece,pe lume-ai adus/ o floare de mac... înflorind la apus,/ un cer ca de foc pe suflet mi-aipus,/ sub el lac de lacrimi pe frunze s-a dus,// Octombrie rece, cu teamã pãºesc/ prinpicuri de ploaie ce-mi biciuie trupul,/ sub clopot ce bate mã adãpostesc,/ în minetrãieºte pãdurea ºi... lupul.� (s.n.), (13 Octombrie rece).Lacrimile acestea ce picurã amestecate cu sânge nu mai au nevoie de cioburipoetice de aiurea (de care fac atâta caz traficanþii de azi) în care sã se strângã, elecurg direct la radãcina crucii, în vasul nostru numit lãcrimar, care se va sparge destâlp abia la ºase sãptãmâni, dupã ce sufletul ºi noul trup de graþie ºi duh se vor fiarãtat de patru ori, din aproape în depãrtiºor, cum zice un doinitor din Carpaþi, de larudenia de mamã pânã la cea de duh cu Apostolii ºi de marea comunitate, patrucãlãtorii pânã la înãlþarea recuperatoare ºi mântuitoare. A Sa ºi a tuturor. La îndureratapoetã, nu mai existã nicio rupturã, diferenþã, între procesul de extincþie, de moarte ºicel de renaºtere ºi înviere, precum la romantici, între cele ale naturii ºi cele aleomului, aici renaºterea din naturã îi este proprie ca înviere ºi omului creºtin. Sã neamintim de parabola bobului de grâu. Spectacolul extincþiei din naturã în pragul toamneice dã în iarnã ºi al omului ca fiinþã spre moarte ºi înviere este unul ºi acelaºi, durereºi mântuire, moarte ºi renaºtere ºi înviere: moartea ca ultim vals, zice intuitiv poeta,nu departe de tâlcul acelui goethean �stirb und werde� (mori ºi învie): �Cade brumanemiloasã peste frunza ruginie,/ Ea tresare ºi icneºte la preludiul nesfârºit,/ Sedesprinde-apoi din ram ºi-ºi ia zborul spre câmpie/ Ca o aripã de înger de pãcaterãvãºit...// Vântul face-o reverenþã acordând uºor vioara,/ Printre crengi se-aude cântec,altã frunzã dã sã cadã,/ Zboarã dup-a ei suratã fãrã înapoi sã vadã/ Cum pe creangapãrãsitã se aºazã-o biatã cioarã,// Cântul vântului întoarce prima frunzã lângã pom/Lângã cealaltã suratã face scurte piruete... / Delicatã-n jur valseazã altã frunzã cupaiete,/ Bruma fuse generoasã, a-mbrãcat-o ca pe-un gnom,// Ramurile se apleacãîntr-un dans ameþitor... / Valsul frunzelor cu brumã, un miraj nãscut de toamnã,/Dupã-atâtea roade strânse azi aratã ca o doamnã/ Ce-a muncit întreaga viaþã, zi ºinoapte, la decor,// Ce spectacol, ce minune, drama ultimului dans/ Fãrã poante, fãrãaripi, fãrã rochie de bal.../ Frunze ce-o sã moarã mâine sub copitele de cal/ Azivalseazã brumãrite, geamãt, patimã, balans.� (Ultimul vals). Sau, spre evidenþã, fie ºiultimele strofe din poezia Suntem copaci, suntem pãduri: �copaci-pãduri, pãduri-copaci/lemne de foc din trunchi de fagi/ în toamna vieþii prea sãraci/ doar rumeguº golit dinsaci// suntem copaci, vom fi pãduri/ ecou venit din mii de guri/ nedefriºaþi de foc...sãtui/ sã stãm sub blana lupului// suntem pãduri, vom fi mister/ cu rãdãcini înfipte-ncer/ suntem copaci atinºi de ger/cãliþi de focul lui Homer.�Cartea aceasta, 13 Octombrie rece, aratã din ce profunzimi ºi adâncimi îºi tragesevele ºi spre ce înalte grãdini cu pomi cu mere de aur se ridicã. Deasupra durerii ºi a
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omului cãzut în suferinþã se înalþã o clipã de speranþã: copiii ºi urmele fãcute pe cãrareavieþii, semnele sub formã de cruce, sau cele despicate de fiarã ce se cer pedepsite ºiuitate. În multe poezii Ana Podaru le condamnã pe cele din urmã, ar dori ca ele sã fiechiar ºterse cu totul, însã acestea s-a înmulþit fãrã mãsurã. De unde sarcina poeziei ºia poetei de a cãuta sã le anihileze, ca de pe calea omului sã încolþeascã ºi sã se ridicedoar plante cu fructe, precum cele de pe marginea râului vieþii, care dau fructe coapte înfiecare anotimp. Oricât ai fi de alunecat ºi de suferind, credinþa, efortul împlinesc dorinþa,viaþa ºi misiunea, Visul cu totul din partea cealaltã, a spiritului, confirmã realitateaînaltã ºi sfântã. �Mai aproape de cer... de visele mele,/ Am plecat ºchiopãtând pe-obiatã mârþoagã/ N-aveam nici trifoi... era ºi oloagã.../ Pe drum potcovind rãni deschisecu stele/ ªi-a dat rãsuflarea sorbind din izvoare/ I-am pus margarete, plângându-imormântul/ ªi-apoi resemnat rãtãcind pe-o cãrare/ Un om m-a oprit la rãscruce devânturi/ O scarã mi-aratã, de cer rezematã/ Îmi spune sã urc ºi-apoi iute pleacã/ Facpasul pe-o treaptã ce repede crapã/ ªi cad în genunchi, urlã cremenea-n scoarþã/M-agãþ cu speranþã de treapta ce vine/ E putredã toatã, se rupe... nu þine.../ ªi cad lapãmânt pe alte ruine/ Se scurge nisipul... secunde puþine.../ Mai fac o-ncercare, seclatinã scara/ ªi iarna îmi furã din pumn primãvara/ Nici urmã de suflet sã-mi ducãpovara/ Amurgu-i grãbit... se lasã iar seara.../ Adorm supãrat, ostenit, blestem viaþa/ªi-n vis vine murgul sã-mi mângâie faþa/ Mã duce pe aripi, nu-mi trebuie scarã/ Rescriuun poem fericit prima oarã... (Am plecat ºchiopãtând).Ana Podaru gândeºte lumea prin contrastele vieþii ºi încercãrile omului alunecat însuferinþã pe calea reîntoarcerii spre divinitate. Poezia ei pare o iniþiere întru durere ºisperanþã, întru finitudine ºi viaþã. Sub spectrul acestor încercãri � ºi de câte nu are parteomul! � fiinþa poematicã se deschide ºi închide orizonturi de adevãr ºi frumuseþe esteticã;trãirile proprii ºi anterioare ale poetei devin producãtoare de imagini, mai zis le absoarbedin adâncimi nebãnuite ale simbolisticii. Este de mirare uºurinþa cu care poeta, într-oformã ce pare folositã pânã la epuizare de vechii poeþi romantici, scoate imaginisurprinzãtoare ºi atât de unitare în ordinea simbolicitãþii, unde mai toate apar bipolar casens. Parabolei bobului de grâu ce piere spre a da multã roadã, i se adaugã cu toatãîncãrcãtura psihanaliticã spre descifrare, cea a icarilor aprinºi în zbor, sau cea a flutureluide noapte atras ºi pârjolit de lumina unei lãmpli. Însã nu pot acum sã mã aplec asupraacestor murmuri din adânc; sã spun ce straturi din adânc ale simbolicitãþii îi dau poezieiei unitate ºi forþã expresivã, emoþionalã, ºi o trec cu siguranþã în faþa celor ce încearcãsã se înscrie în modernitate prin diferite procedee sterile, cum ar fi de pildã înscrierea înconformitãþile ºi suficienþile miºcãrilor moderne de împrumut, ajunse ca marfa pe tarabeleimprovizate ale poeziei noastre de consum. Fãrã ranã ºi durere, venite din orizonturileînalte, ce ar fi trebuit sã fie fericite, precum ale copilãriei, sau din stratele abisale aleunei lumi suferindã ºi îndurãtoare, nu se poate naºte Poezie.Acestea toate, pe ambele cãi, i-au umplut sufletul ºi imaginaþia poematicã AneiPodaru. Ele îi sunt puternic polarizante ºi mântuitor creatoare. Într-un fel ar fi trebuit sãfie, purtãtoare de luminã ºi fericire, ºi într-un alt fel se gãsesc, noptoase ºi pline delacrimi, cu omul acoperit de grele de rãni întins pe paturile spitalelor de campanie alelumii �preafericite� de azi; ale unei lumi ipocrite, ce prezintã aceastã situaþie ca oadevãratã fericire.Ana Podaru nu le-a citit în cãrþi, nu a fãcut studii sociologice ºi nici nu s-aaplecat asupra celor filosofice spre a auzi glasul spiritului sau al raþiunii ce se apãrãprin viclenie, ea le-a trãit ºi le trãieºte. Le-a trãit ºi îndurat într-o copilãrie strâmtoratãºi grea, în care parcã nu avea drept nici sã zâmbeascã spre cer, într-o adolescenþãlipsitã de sensurile frumuseþii gratuite cu chip zeiesc � altfel cum s-ar explica invocarealumii greceºti din aurora plinã de zei? � ºi apoi într-o maturitate în care i-au devenitpovarã, fapte de conºtiinþã, trebuind sã le ia de la început, sã le îndure a doua oarã
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ºi sã se lupte cu demnitate pentru depãºirea lor în practicã ºi în poezie. S-a apropiat,cu toatã zestrea durerii, de suferinþa omului, nu doar sã o descrie, ci sã o înþeleagãpãrtaºã cu suferindu-l ºi s-o amelioreze prin speranþã ºi credinþã, sã-i deschidã omuluicel puþin o fereastrã spre zorii împurpuraþi. Poeziile ei sunt ale amurgului, ale nopþii,ale toamnei, ale omului prins spre ultimul pas, ºi tocmai de aceea din ele se degajão luminã roºiaticã, în traversare nocturnã spre zori, un vis ce rãstoarnã neputinþa,rãnile realului în speranþã ºi lacrimi mântuitoare, iar din cele cutremurate de toamnã,cu toate presimþirile îngheþului, o rãsucire naturalã ºi spiritualã spre o nouã viaþã.Ana Podaru, spre a fi aproape de suferinzii lumii a învãþat ºi a ajuns asistentãmedicalã la interne în Spitalul de Urgenþã din Petroºani ºi apoi într-un mare spitaldin Londra. Nu este puþin lucru! Poate pentru cei care nu au ajuns vreodatã pe unpat de spital! Totul se face cu suflet, fãrã o clipã de odihnã, cãci aici se luptã viaþacu moartea, cu credinþã spre a-i insufla bolnavului speranþã, cu privirea ochi în ochi,ca într-o cunoaºtere divinã. Din aceastã experienþã ºi cunoaºtere vie vine forþa ºilarga putere de comunicare a versurilor sale. Ea scrie simplu, ca ºi cum vorbeºtecu un suferind � ºi lumea este alunecatã în zona suferindã a vieþii, pe care îmbuibaþiiºi îngâmfaþii zilei ne-o transmit ipocritic ca fericire, când omul a ajuns sã fie numaibun de stors ca o lãmâie pentru capital; ea scrie ºi vorbeºte din adâncuri, ca un omcu pasul în moarte, încercând cu disperare sã se agaþe de un firiºor de iarbã ºisperanþã � când de mult de pe poarta lumii moderne, slãbind credinþa ºi valoareasufletului, formele cele mai înalte de mântuire, mâini netrebnice au ºters pânã ºicuvântul speranþã, ca la intrarea în infernul dantesc.În 18 ianuarie am fost externat ºi în primele zile de convalescenþã, am citit ºiîndreptat ici ºi colo ceea ce scrisem, am recitit ºi am vãzut cã-i biniºor, dar nuspusesem esenþialul, îl pãstram în minte. ªi acum, sã-l adug ca încheiere. � Amvãzut ºi trãit omul alunecat în suferinþã, ca ºi poeta, cãutând o razã de speranþã pecalea reîntoarcerii spre divinitate. ªi nu pot sã nu mã întreb: ce anume stã la bazaacestei reîntoarceri luminoase spre divinitate? ªi drept urmare, în ce consistã temeiulacestei poezii care-ºi face din suferinþa ºi salvarea omului obiect? Existã un raport alCreatorului cu fãptura creatã, al neputinþei acesteia din urmã faþã de El, al slãbiciuniiLutului faþã de Spirit, dar ºi al salvãrii acestuia prin iubire ºi milã, care în CarteaCãrþilor este cuprins de la Genezã pânã la Apocalipsã. Simplu spus, el stãruie încunoscuta parabolã a Olarului ºi a vasului de lut, cu consecinþa Vasului sfãrâmat,referindu-se la ea mai toþi proorocii, apostolii, prin care Cuvântul a vorbit. Sã luãm depildã din proorocul Ieremia: �Cuvântul care a venit la Ieremia din partea Domnului,spunând: Scoalã-te ºi coboarã-te în casa olarului; acolo te voi face sã auzi cuvinteleMele. Când m-am coborât în casa olarului, iatã cã el fãcea o lucrare pe roatã. Vasulpe care-l fãcea din lut s-a stricat în mâna olarului. Atunci el a fãcut alt vas, cum i-aplãcut olarului sã-l facã. ªi cuvântul Domnului a venit la mine, zicând: Nu pot Eu sãfac cu voi ca olarul acesta (...)? zice Domnul� (Ieremia, 18, 1-6). Mai departe, Iisus depe cruce strigã: �Tatã, îndepãrteazã de la mine vasul acesta!� � corpul omenesc. Iarfemeia care îl tãmâie pe cel petrecut dincolo, timp de ºase sãptãmâni, cât este de lamoartea ºi învierea Fiului, cu trup de luminã, pânã la Înãlþarea Sa, când ajunge lasfîrºit, sparge vasul cu cãrbuni ºi tãmâie de stâlpul crucii � ca astfel þãrâna strãluminatãa lutului sã se întoarcã la cer! Dupã aceste câteva repere, sã citim poemul Lutul dinmine al Anei Podaru: �Pãmântul din mine îmi macinã dorul, / Olarul îmi mângâietrupul fierbinte, / Din mâinile lui amintirile toate / Mã mustrã prin mii de cuvinte,/ Omânã de lut creºte-o inima micã / Golitã de sânge, nu bate, e rece, / Greºeºte olarulºi-n palmã se stricã / ªi curge-n pãmânt... prafu-ncet se ridicã.�Cu siguranþã, doar cu acest singur poem, poarta poeziei, oricât ar fi de strâmtã ºi
zãvorâtã, Ana Podaru o deschide ºi intrã în locuinþa Poeziei.
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Constantin Mãnuþã

Geometrie ºi armonie
în sonetele lui Mihai Merticaru

Sonetele lui Mihai Merticaru din Flacãra din piatrã, alºaisprezecelea volum de versuri al sãu, apãrut la Editura Inspirescu,2015, Satu Mare, reprezintã o continuare a temelor ºi motivelor poetice din celelalte volume,o deschidere spre cosmic, naturã, vital ºi elementar.Propensiunea spre arta sonetului derivã ºi din mãrturisirea sincerã a autorului, care seconsiderã un romantic autentic, ce se simte confortabil numai în apele dulcelui stil clasic. Înprefaþa celui de-al cincilea volum de sonete, Mihai Merticaru face ºi o altã mãrturisire eclatantã:�Cine nãzuieºte sã escaladeze piscul înalt al sonetului trebuie neapãrat sã treacã prin niºtefurci caudine aidoma alpinistului care nu ocoleºte, ci înfruntã pieptiº peretele vertical almuntelui.� În subsidiar el mai afirmã cã esenþializarea actului poetic ºi îndeosebi a sonetuluicere har, concentrare, meºteºug, dãruire, disciplinã, rigoare ºi putere de sacrificiu, virtuþi ºiobstacole pe care le posedã ºi le depãºeºte cu aplomb ºi eleganþã.Din punct de vedere compoziþional volumul cuprinde douã secvenþe poetice: Flacãra
din piatrã ºi Univers multicolor.Sonetul sonetului este poezia cu care se deschide volumul, un elogiu adus acestui regeal poeziei care este sonetul, de origine ºi inspiraþie divinã, imn de slavã, metaforã scumpã
blagoslovitã: �Un imn de slavã e fiece sonet/ Pentru clipa ce trece grãbitã,/ Pentru Sfântul Duhºi pentru iubitã,/ Invitaþie la un zeiesc banchet,// Metaforã scumpã, blagoslovitã,/ Declaraþie ºilegãmânt secret,/ Flacãrã sublimã a unui libret/ Care se-mbãiazã-n apã sfinþitã,// Vocalã într-unalfabet dispãrut,/ Strunã vrãjitã din lira lui Orfeu,/ Culoare ce lipseºte din curcubeu,// Minunilelumii topite-n sãrut./Prin galaxiile poemului meu/ Se plimbã nestingherit doar Dumnezeu.�Femeia din sonetele lui Mihai Merticaru este o comoarã, vãzutã ca o cereascã minuneîntr-o pioasã ºi sfântã rugãciune, încât poate da naºtere la O nouã galaxie care posedã trup
de fum ºi ochi de vijelie, metafore care pot declanºa furtunile din raportul efemer ºi etern alfiinþei umane, veritabilã mitologie, continuã poetul în sonetul Ea e aceea, scânteia, capabilãsã aprindã trotilul ce va declanºa explozia de iubire.Iubirea care miºcã sori ºi stele, în accepþiunea lui Dante Alighieri, se înalþã pânã laceruri, dar în poezia lui Mihai Merticaru, aceasta reprezintã ºi o tainã pe care o ºtiau, la fel debine ca noi, anticii: �Taina aceasta o ºtiau ºi aheii,/ Grecii care au uimit omenirea/ ªi ne-aulãsat din Troia amintirea/ Când cu celebra rãpire-a femeii...�(Sclav supus).Suferinþa, pierderea iubirii poate arunca o punte de suspine, dar are ºi rolul de atransforma clipa în eternitate, aducãtoare de o nouã frumuseþe: �Eu þi-oi face clipa eternitate/ªi-þi voi croi o frumuseþe nouã.// Vino sã ne închinãm credinþei sfinte,/ Sã împlinim a Parcelormenire,/ Sã ne legãm prin sacre jurãminte,// Cu voia Înaltcerescului Pãrinte!/ Jurã-mi sol-emn cã mã accepþi de mire/ ªi-þi voi dãrui un colþ de nemurire!� (Logodnã)Eternului feminin, transpus de Mihai Eminescu prin sintagmele nu ºtiu ce ºi un nu ºtiucum, poetul Mihai Merticaru îi conferã un surplus de frumuseþe ºi de gingãºie, încorporat înadevãrate imnuri apoteotice conºtient cã dragostea este singura modalitate de a accede laabsolut. Un alt sonet are un titlu extrem de sugestiv: IN HOC SIGNO VINCES � Sub acestsemn vei învinge. Este însemnul scris în cer, pe o cruce ºi vãzut de cãtre Constantin cel Mare
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pornit din Bizanþ sã lupte împotriva Romei decãzute, devenit un simbol al biruinþei iubirii înlume, fiind cel mai de preþ dar ceresc oferit de Creator oamenilor.Atena, Diana sau Afrodita reprezintã femeia care-i duhul operei de artã, iubita fiindprivitã ca împlinire absolutã, ca mijloc de a ajunge la esenþa cunoaºterii, ca un remediu dea þine moartea la distanþã: �Sã-mi luminezi calea cum o fãclie/Sã intrãm împreunã în veºnicie�(Femeie). Este omniprezent mitul androginului, un arhetip al fiinþei conceput ca o sferã dincare s-au desprins cele douã jumãtãþi�masculinul ºi femininul�predestinate sã se cautemereu, pentru a reface unitatea primordialã. Dragostea absolutã este, aºa cum spuneaMircea Eliade în Mitul reîntregirii, o �nostalgie a androginismului.�O melodie linã ar dori sã-i fie poetului marea plecare în Rugãciunea cãtre Dumnezeu:�...Alungã-mi înserarea de sub sprâncene,/ Cu dragoste zideºte-mã-n luminã,/ Speranþã deviaþã pompeazã-mi în vene,// Nãpasta rãmânã fãrã antene,/ Sã-mi fie clipa plinã ºi seninã,/Iar marea plecare, melodie linã!� (Rugãciune)
Patrie românã ºi Mândrie sunt douã poezii ce vorbesc de dragostea de þarã a poetuluiºi nu numai a lui, anticipatã cu un motto sugestiv prin semnificaþie, dar ºi prin timp: (�Virtutea-igrija þãrii s-o aibi în locu-ntãi,/ Gândind mai rar la tine ºi-adesea la ai tãi...� C.Lucilius, sec IIî.e.n.): �Patimã ardentã, dragostea de þarã,/ Pãmânt a pâine caldã amirosind/ ªi-a suavãmelodie de colind,/ Comoarã înãuntru ºi în afarã,// Ale cãrei flãcãri inimi ne aprind,/ Letransformã-n ferecatã vioarã/ Cântând vremuri faste de-odinioarã/ Când aurã legendarãtoate prind.// Suntem bogaþi, c-avem un steag ºi-o stemã,/ Cer de azur cu patru punctecardinale/ ªi fapte glorioase în anale,// Un ºir de munþi, frumuseþe supremã,/ O patrie scumpãtale quale/ ªi soluþie la orice dilemã.�Poezia Bade Ioane aminteºte de o poezie a lui Tudor Arghezi cu acelaºi titlu. DacãArghezi proslãvea þãranul român, truditorul ogoarelor de veacuri, Mihai Merticaru face referirela genialul povestitor de la Humuleºtii Neamþului, Ion Creangã, afirmând: ªi-ai fãcut, din

România, un mare HUMULEªTI.Un elogiu aduce poetul flãcãrii din piatrã de unde ºi titlul bachelardian al volumului deversuri în discuþie. Focul, cel de-al patrulea element al cosmogoniei tradiþionale, este prezentcu toate valenþele lui purificatoare, mistuitoare ºi izbãvitoare, reprezentând starea sufleteascãa eului, pasiunea arzãtoare a trãirii, centrul vieþii spirituale.
Univers multicolor este cea de-a doua secvenþã liricã cu un motto incitant ºi interesant,poate chiar ºi descurajator din sintagma �Sã scrii vers liber este ca ºi cum ai juca tenis cuplasa lãsatã.� (Robert Frost).În poezia Blasfemie se reia sintagma de patrie românã, un avertisment dur adresat tuturorcelor care-ºi bat joc de patrie: �Patrie românã, mamã iubitoare,/ Unii fii te hulesc ºi te blestemã,/Þi-au întinat însemnele din stemã!/ De ce nu te plângi, au nu te doare?// Eºti un pandemoniu fãrãnoemã,/ Noaptea ºi ziua în amiaza mare,/ Te-au lãsat fãrã pantofi în picioare,/ Geamurile þi le-aumânjit cu cremã.// Sunt dezgustaþi c-ai îndrãznit a-i naºte,/ Sunt îngreþoºaþi de normele dinsistem,/ Nimic din ce-i bun nu pot recunoaºte,// Dar pot scuipa ºi pe sfintele moaºte./ Nici de tine,nici de Dumnezeu nu se tem,/ De ce nu-i anatemizezi c-un blestem?� (Blasfemie)
Þara noastrã-i inundatã de blesteme, iar Pãmântul românesc îmbibat cu sânge, scriepoetul cu sufletul îndurerat de toate grozãviile ºi minunãþiile care au cãzut peste biata noastrãRomânie ºi umilitul ei popor, mai ales în epoca actualã.Sonetul din finalul volumului Unde-s pãdurile de altãdatã? aminteºte de versul Où sontles neiges d�antan? � Unde sunt zãpezile de altãdatã?, vers vestit al lui François Villon din

Balada doamnelor de altãdatã, dar la poetul Mihai Merticaru se transformã într-o interogaþieretoricã adresatã bandiþilor ºi ciocoilor care au tãiat pãdurile patriei.: �Unde-s pãdurile dealtãdatã?/ Unde-i umbra duiosului izvor?/ Templul unic ºi sacru al tuturor?.�Reamintindu-ne cã, în vremuri imemoriale, poezia ºi muzica erau inseparabile, MihaiMerticaru, poet riguros ºi sugestiv, apolinic ºi dionisiac, enigmatic ºi colocvial, ne-a oferitvolumul maturitãþii creatoare depline, o învolburatã revãrsare de lirism pendulând între real
ºi ideal, între sacru ºi profan, între eros ºi thanatos.
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Daniel Marian

De undeva trebuie sã aparã geometria ideii!

Fãrã îndoialã, e chiar îndeobºte ºtiut, cã nu existã o singurã geometrie, avem de-a facecu conceptul transpus prin puterea minþii în construcþii greu de imaginat ºi care pot duceefectiv la infinit. În perspectiva extrafizicã, acolo unde înþelesul remodeleazã dupã bunul placabsolut toate formele, avem parte de puritatea libertãþii, cea care existã. Atunci când abordeazã complexitatea geometriei în sine, Nicolae Vãlãreanu Sârbu înmod perfect conºtient îndepãrteazã oricare urmã de limitare, evident cã tema se pluralizeazã,iar aplicabilitatea ºi mai departe adresabilitatea nu au decât cel mult tangent de-a face cuimediatul înconjurãtor. Sunt astfel �Geometriile spaþiului� subînþeles dedicate interiorului fiinþei. Expresia care aprofundeazã cel mai bine ideatic întreaga trãire umanã, în toate direcþiileimaginative, am considerat dintotdeauna cã este aceea oferitã de poezie. Deºi întrebarea �de ce�ar putea fi retoricã, un rãspuns se aflã oricând la îndemânã; simplu de tot: doar astfel interpretareaa ceea ce este sau ar putea fi, îºi alege orizonturile nemarcate, pe care le considerã de cuviinþã. Dacã aparent s-ar putea crede cã e previzibilã ca necesarã pentru a nu ne pierde indefinitcu zborul, o oarecare ancorare fie ea în real ori ireal, aceasta este doar facultativã, destul de rarîntâlnitã. De câte ori, adicã tot timpul, poetul îºi asumã riscul creaþiei, se redescoperã, sereinventeazã dar rãmâne totuºi printre noi. Viu fiind. Acolo unde se aflã necondiþionat� �Mãsepar de acele voci ce-mi lasã-n urechi/ sunetele unor cântece false/ ori zvonuri fãrã noimã.//Locuiesc în miezul din amiaza cuvintelor/ ºi-n ochii cutezãtori sã vadã adâncul/ din care iese lasuprafaþã lumina ºi apa limpede,/ filonul care umple golul cu adevãr.// Astfel mã îndepãrtez deletargia iernaticã/ ca de o gheaþã alunecoasã/ pe care îþi poþi rupe pornirea cea bunã/ ce lasã-nurmã sechele/ ºi o noapte cu cerul acoperit.// Cautã alãturi de mine calea pe care poþi sã visezi/ºi sã crezi în viitor.� (Locuiesc în miezul din amiaza cuvintelor). Existã oare o �tehnologie a poeziei�? eu unul am tot insistat în obþinerea unui rãspunscât ar fi el de paralel cu logica elementarã. Pare-se însã cã doar lãsarea în deplinãtateasimþurilor poate fi explicaþia acestei stãri care ne petrece ºi se petrece, însoþindu-ne prinrãsãrituri amiezi apusuri iar noaptea nu rarerori fiind ºi visul tot o accepþiune, involuntarãdesigur, a ceea ce înseamnã poezia ca metamorfozã a sufletului. Spune astfel poetul� �Nu
spune nimic�: �Sub cutele minþii se ascunde norocul/ nici nu trebuie cãutat/ se zãmisleºteca un izvor fermecat/ unde nimeni nu bãnuieºte ceva.// Nu spune nimic/ de la naºtere suntînvãþat sã aºtept/ marea scânteie/ ce aprinde focul viu al vieþii/ cu amnarul dragostei.// Nu-þilãsa gândurile-n cuvinte/ care nu deseneazã cerul pe aripi.// Norocul nu se aºteaptã, el vine/odatã cu sufletul ce se înalþã/ ºi Dumnezeu îl scapã din palme/ pe creºtetul tãu.� Într-o mare clipã de adevãr, incipientã în aranjamentul cãrþii, avem parte de destãinuire,de descifrare, de deschiderea unei taine necuprinse� �Îmbrãcat în haina ponositã a poeziei,/femeile mã compãtimeau din ochi,/ îmi împãrþeau scurte surâsuri/ ºi mergeau la dansexuberante,/ se ofuscau la orice aluzie criticã,/ mã urmãreau ca pe un vânat scãpat dinvedere/ ºi trãgeau cu gloanþe oarbe în cine nu te aºteptai// Stãteam la cozile cãutãtorilor defericire/ prinzând în ultima clipã o ruginitã/ care-mi bãtea la uºa încrederii/ c-un plus denostalgie alunecoasã.// Timpul pentru mine lãsa gândul hoinar,/ dorinþa depãºirii marginilorîncreþite.// Pot sã înving repede singurãtatea/ cu iubitoarele de discuþii contorsionate/ înfuncþie de relieful abilitãþii lor/ care nu se lasã convins dintr-o datã,/ dar ºi când se lasã nuobosesc niciodatã/ sã te introducã în fãrã de cuvintele visãrii/ încât te podidesc versurile.�(Stãteam la cozile cãutãtorilor de fericire). Aþi vãzut poet care sã nu fie îndrãgostit? Eu nu; mai mult, o fi vreo dovadã de frivolitate, darobiºnuiesc sã mã îndrãgostesc tot la douã minute, asta îmi spuneau deunãzi unii prieteni. LaNicolae Vãlãreanu Sârbu, dragostea e o stare perpetuã, din care nu mai iese nicicând chiardacã prin absurd ar vrea, atunci când, ºi adesea se întâmplã, doare! Iar imaginea acesteiveºnicii este cea mai înaltã treaptã a autocunoaºterii transpuse în cea dintâi ºi vulcanica sadragoste, aceea care învinge la nevoie un întreg noian de singurãtãþi. Adicã: Poezia!
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Titi Damian

Întâlnire insolitã
cu Meºterul ºi Maestrul

Întâlnirile mele cu poetul ªtefan Dima-Zãrneºti au stat multtimp sub zodia anonimatului, realizându-se la diversele manifestãriculturale de excepþie de la Biblioteca Judeþeanã �Vasile Voiculescu�din Buzãu, ori la Casa de Culturã a Sindicatelor, unde mi s-arelevat ca un om aºezat, cuminte, modest, cumsecade, iar ca poet, talentat, dupã cumaveam sã constat citindu-i cu interes, pentru a-i constata evoluþia, volumele de poezii:�ªcoala de îngeri� (2005), �Cerul cãzut pe gânduri�(2008) ºi �Dansând cufulgerul� (2009), volume care, din punctul meu de vedere, îl recomandã pentru o intraremerituoasã în Uniunea Scriitorilor.Întâlnirea din toamna anului trecut dintre noi o pun mai degrabã sub zodia întâmplãriidecât a destinului, întrucât avea sã dea o dimensiune aparte relaþiei speciale dintre noi,când am descoperit tapiþerului ªtefan Dima o biografie ce stãtea sub semnul fabulosului.
Pe scurt, nu mi-am putut imagina cã un om de o dimensiune moralã exemplarã cumeste el în momentul de faþã, poate sã poarte cu sine, cu demnitate, un trecutcutremurãtor. Desigur cã întrebarea pe care mi-am pus-o a vizat resorturile psihologiceºi morale care l-au determinat ºi l-au ajutat sã facã un salt incredibil în viaþã, adicã de laacela de copil abandonat care a trecut ani buni prin orfelinatele comuniste, sã ajungãun om de onoare, de caracter, profund moral, respectat ºi apreciat, dar ºi un poet �întoatã puterea cuvântului� (Maiorescu), aºa cum apare azi în faþa confraþilor buzoieni.Iatã-i, pe scurt, istoria fabuloasã, desigur esenþializatã, a drumului sãu în viaþã, darºi povestea care a fãcut ca între noi sã se lege o adevãratã prietenie moralã ºi spiritualã.Cãutam cu disperare, în Urziceni ºi în împrejurimi, un meºter tapiþer care sã dea ofaþã nouã celor douã fotolii din sufrageria mea. Cineva, aflându-mi pãsul, îmi sugereazãpersoana lui. �Cum? Poetul ªtefan Dima este tapiþer?� am reacþionat eu mirat, crezândcã-i doar o glumã. �Ai sã vezi!� A fost rãspunsul care m-a convins. L-am contactat. S-a
suit într-un autobuz. A venit într-o duminicã la Urziceni ºi a vãzut despre ce-i vorba, aluat mãsurile, iar duminica urmãtoare s-a prezentat pregãtit. Desigur cã a ieºit o treabãimpecabilã.Numai cã el lucra ºi povestea, iar eu ascultam ºi mã minunam. Îmi spunea, cu harde povestitor înnãscut, întâmplãri fascinante din copilãria ºi din adolescenþa sa. Amremarcat atunci talentul sãu nativ ºi i-am sugerat cu toatã seriozitatea sã punã pehârtie întâmplãrile cãrora ºtia sã evidenþieze ºi sã esenþializeze miezul moral ºi psihological fiecãreia, într-un volum de prozã. Asta pentru cã scurtele sale povestiri au miezadânc, moral, aºa cum le-am receptat, explorând lumea absolut necunoscutã aorfelinatelor ºi a ºcolilor de corecþie din România antedecembristã. M-au impresionatnu numai întâmplãrile ce stau sub semnul incredibilului, cât mai ales înzestrarea sanativã pe care deja îl descoperisem ºi în poezie.

Aºadar, povestea începe cu patru fraþi mititei aflaþi în grija statului care i-a preluatde la o familie destrãmatã ºi ajunºi în orfelinate diferite. Desigur cã intenþia oricãrui copil
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închis în aceste gulaguri era sã evadeze, adicã sã-ºi recapete libertatea. Împreunã cu
fratele sãu, chiar a ºi izbândit, ajungând, din tren în tren sau pe acoperiºul vagoanelor,clandestin, în satul natal. Cutremurãtor pentru un copil trebuie sã fi fost momentul cândera pe punctul sã-ºi îmbrãþiºeze mama, dar l-a înhãþat miliþianul care-l aºtepta! Auurmat coºmarurile, adicã drumul înapoi, desigur însoþit de permanenta bãtaie, vigilenþasupraveghetorilor. Invers proporþionalã cu toate aceste frustrãri era ºi îndârjirea copiluluicare, pe mãsurã ce înainta în adolescenþã, cerea ºi mai multe tentative de evadare,desigur toate eºuate ºi pedepsite pe mãsura intenþiei ºi a vârstei. Toate la un locînsemnau înstrãinare, abrutizare, nesupunere ºi înrãire � trãsãturi specifice tuturor copiiloral cãror unic scop era doar libertatea, fie ea chiar ºi pentru câteva ore sau zile. Bineînþelescã evadãrile se soldau întotdeauna cu pedepse, ultima în grad fiind ºcoala de corecþie.�Cum de ai ajuns tapiþer ºi încã unul de top?� l-am cercetat curios. Rãspunde dupã opauzã de reflecþie, parcã luatã sã-ºi adune gândurile ºi trãirile: �Statul ne dãdea mâncare,
îmbrãcãminte, chiar ºi cãldurã iarna, dar ºcoala, bãtaie cât cuprinde. Când unsupraveghetor ridica întâmplãtor palma dreaptã în sus, douãzeci de mânuþe firave îºiprotejau urechea stângã. Frica era principalul instrument de educaþie. Niciun fel decãldurã sufleteascã. Când ne-am mãrit, adolescenþi fiind, ni s-a propus sã ne alegem omeserie din multe altele: strungar, sculer, ºofer, mecanic, croitor etc. Eu am fost încântatde arcurile acelea strãlucitoare de la dormeze. Nu ºtiam nimic despre tapiþerie. Amînvãþat-o ºi am îndrãgit-o în atelierele-ºcoalã, apoi mi-a fost de folos o viaþã întreagã.Într-o noapte cu lunã plinã, la fereastra dormitorului cu gratii s-a produs convertirea meade la insul înrãit, la insul moral, apropiat de Dumnezeu. Atunci mi-a venit ideea sã mãîntreb: �Ce am de fãcut de acum încolo cu viaþa mea? Sã ajung la faza urmãtoare,puºcãria, ori sã aleg libertatea? Atunci, în noaptea aceea, m-am hotãrât sã mã las defumat, de rele, m-am apucat de sport, am învãþat ºah ºi tenis, am început sã citesc, ampracticat fotbalul pe care nu l-am abandonat nici acum. Tot atunci ºi mi-au venit în
minte, instantaneu, fãrã sã ºtiu ce-s alea, metafore, pe care le-am pus într-o primãpoezie. A fost intervenþia lui Dumnezeu. Tot atunci am învãþat «Tatãl nostru» ºi «Îngeraºulmeu», rugãciuni pe care le spun ºi acum în fiecare searã.�Din acel moment, eu i-aº zice �astral�, sã folosesc expresia lui Stefan Zweig,drumul lui în viaþã a fost unul normal, ascendent, adicã s-a calificat, s-a angajat, apracticat meseria conºtiincios, ºi-a întemeiat o familie, are copii, nepoþi. ªi am maiaflat ceva. Citeºte mult, desigur multã poezie, fiind mândru cã este nepotul poetului ºieseistului ªtefan Dima, absolvent de ªcoalã Normalã la Buzãu, cu studii ºi doctorat laViena, pe care crede cã-l moºteneºte în inteligenþã ºi în talent.Am citit ºi am rãscitit de câteva ori cele peste ºaptezeci de poeme ale nouluivolum TOIAGUL DE LUMINÃ nu pentru cã nu le înþelegeam, ci pentru cã nu reuºeamsã le descopãr esenþa. �Trebuie sã mai fie ceva care-mi scapã�, mi-am zis.
Presupusesem corect. Omisese sã-mi trimitã ultima poezie, �Toiagul de luminã�, poemcare dãdea ºi titlul acestui excelent volum. Atunci am descoperit cã metafora-simbol-cheie-reginã a întregului volum este lumina. Atenþie, nu este vorba numai despre luminafizicã, perceptibilã, ci ºi de cealaltã luminã interioarã care cãlãuzeºte ºi inspirã: luminacare vine dinspre femeia iubitã ºi lumina care vine dinspre Dumnezeu, ambele devenitesprijin temeinic, toiag trainic, în creaþie. Amator de statistici, am cãutat ºi am numãratpeste douãzeci de sintagme, expresii sau metafore care o cuprind. Citez doar unadintre ele care mi se pare cã reprezintã chintesenþa lor: �Oare cât timp a cheltuit/Dumnezeu/ Pentru a îmbrãca omenirea/ În atâta luminã?/�Dar, pânã sã se ajungã la rotundul conferit de poemul �Toiagul de luminã�, poetulstrãbate deºertul purificãrii, parcurs cândva într-un timp neuitat, de unde mai zvâcnescîncã multe traumatisme ale copilãriei fãrã copilãrie: �Profesorul nostru/ de limbã surdo-
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mutã/ era un bãtrân/ conchistador al alcoolului.../ Citeam asta în ochii lui albaºtri/ care
unduiau ori de câte ori/ ne pocnea peste scãfârlie/ ca sã ne intre bine în cap/ vuietulmãrii/� (Vuietul mãrii) sau �În zori pedagogul ne scula în bãtãi/ Cu pumnii ne arãta realitateacã puteam ºi în ziua mare/ Sã vedem altfel de stele/� (Altfel de stele) �Pasãrea lumiidestinul/ m-a fluierat în casa sigurãtãþii/ nici buzunare în mâini n-aveam/ când vântul mãlovea de porþi închise/ mâncarea era bunã/ ne dãdeau ºi între mese bãtaie/ pânã nesãturam/. Trebuia sã vinã eclipsa/ n-aveam atâtea geamuri afumate/ ne învineþeau cupumnii ochii/ aºa cã vedeam eclipsa prin ceaþã/. Acolo am învãþat sã plâng desprepãrinþi/ nu ºtiu de ce în altã zi am primit/ cadou douã palme peste faþã/ pentru prima datãvãzusem/ stele verzi în plinã zi/� (În plinã zi). Câtã bãtaie a mâncat copilul ºi câtã bunãtateîn sufletul maturului convertit moral de credinþã! Nicio urmã de rãutate în aceste mãrturisiricutremurãtoare, doar o umbrã de dispreþ, cât sã trezeascã repulsia cititorului.Faþã în faþã cu acest poem tulburãtor despre nefericirile ºi traumele copilului orfelin
se gãseºte celãlalt poem, intitulat �Fericitul nefericit� în care acelaºi copil descoperãcalea cãtre Dumnezeu, Iisus ºi Fecioara Maria, drum din care nu s-a mai abãtut. Meritãcitat în întregime: �Într-o noapte pe strada liniºtii/ Când Luna-ºi scotea la plimbare/Toate stelele, stam de vorbã cu Tatãl nostru/ ªi Înger îngeraºul meu,/ Deodatã somnulmi-a deschis/ Tot cerul ca un zbor neînceput/ Cu aripa întinsã/ Plãcutã plutire îngeriiîmi/ arãtau plimbarea lor cereascã/ prin grãdini rupturi de rai/ Ascultând corul ceresc ovoce mi-a zis:/ Nu pleca vine Fecioara Maria/ Cu Iisus. Toatã plinãtatea bucuriei/ S-aoprit la mine ca o minune/ La trezire am deschis fereastra/ Zâmbitor fãcând cerului cu/Mâna aºa ca o pãrere./ Eram cel mai fericit nefericit./�Între aceste douã trãiri se situeazã poetul care poartã în plinã zi un toiag de luminãurmându-ºi neabãtut drumul dãruit în viaþã de credinþa nestrãmutatã în Dumnezeu ºi debinecuvântarea familiei. Acestui motiv literar fundamental al volumului, poetul îi asociazã unaltul la fel de semnificativ. Este vorba de motivul literar al Lunii, prezent, desigur, la toþi marii
poeþi, de la Eminescu încoace. În viziunea poetului ªtefan Dima-Zãrneºti, Luna este aducãtoarede liniºte sufleteascã, Luna îl însoþeºte în plimbãrile nocturne cu iubita, Luna este regina deneconstetat a cerului care �scoate stelele la plimbare�: �Plimbata nopþii Luna/ La braþ cutoatã liniºtea/ Sparge minunea lumii�; �Hai sã ne întâlnim pe strada Nu/ Unde Luna venea/Preaplinã de ea�; �M-am tot rugat de Lunã/ Sã mã îmbete/ Cu priviri stelare� ; �M-a certatasearã Luna/ Þi-am bãtut cu noaptea-n geam/� ; �Cu Luna mã certam pe stele/ Voiam sã fietoate ale mele/�; �Pe strada liniºtii/ Luna-ºi scotea la plimbare/ Toate stelele/.�Desigur cã din acest volum nu putea sã lipseascã un alt motiv literar care susþinetema ºi anume acela al femeii. Izbânda artisticã aici este deplinã, întrucât poetul reuºeºeteun admirabil portret al iubitei, realizat fotogramã cu fotogramã, din metafore inedite, pornindde la privire ºi mâini, ajungând la sâni, apoi la întreaga fãpturã, adicã la desãvârºireafemininã: �Ochii tãi, douã picãturi de cer�; �Mâinile tale, douã ancore de flori�; �Frumoasã
ºi neterminatã simfonie a timpului�; �Sânii � douã cuiburi unde se coc/ Toate culorileplãcerii/� ; �Iubita îmi spalã viaþa cu privirea�; �Ochii tãi � douã dansuri înflãcãrate�; �Înochii tãi douã picãturi de cer/ S-au înecat toþi norii�; �Catedralã de nisip trupul tãu.�Existã în volum ºi un poem, �Cuibul vieþii�, dedicat soþiei, fiinþa cãreia, pe mãsuracurgerii timpului, îi simte tot mai aproape tandreþea prezenþei zilnice. La Arghezi, femeiadevine stãpâna universului casnic, aici femeia devine stãpâna universului interior. Meritãcitatã în întregime: �De-ai fi înãlþare,/ Cu ochii tãi frânturi de rai,/ Pasãrea ce-ºi cautãaltarul,/ N-ai vrea sã-þi fiu zbor?/ Eu, fir de iarbã/ Tu, alunecare de rouã/ Prin cuibulvieþii/ Ne alintãm cu nebunia ºoaptelor/ Cu mângâierile tale îmi sprijin gândurile/ S-audfoºnind lacrima luminii/. Ca o umbrã a iertãrii/ În faþa ierbii/ Rana îngenuncheazã /�Alte teme ºi motive literare la fel de importante în susþinerea temei sunt: Viaþa(�Dacã viaþa te-a trimis sã mã cunoºti/ Învaþã-mã/ Sã te vreau�), Moartea (�Moartea-i
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scara vieþii încã/ Prin miros parfum de ducã�; �Doamne, trimite moartea în concediu/
Câþiva zeci de ani luminã,/ Acum sunt bolnav de nemurire/ Mã tratez cu viaþã�), ºiPoezia (�Se înalþã poetul/ Ca un zbor de vultur/ Prin vãzduh/ Cãutând cuvinte�).Descoperim în volum ºi o poezie pe care ºi-o intituleazã �Ars poetica�, o adevãratãviziune, oarecum orgolioasã ºi arghezianã, despre misiunea poetului care-ºi construieºtesigur ºi singur drumul: �Eu nu mã întrec cu nimeni/ Asta þineþi minte/ Din ape tulburi/Vreau sã scot/ Limpeziri de cuvinte strecurate prin minte/ Pentru timpul ce ne minte/Asta þineþi minte.� În alt poem, poetul se rãzvrãteºte cu fantasmele trecutului: �Nu-mipuneþi mâna la gurã/ Lãsaþi-mi tãcerea sã vorbeascã/ Nu mã legaþi la ochi/ Întunericulmi-a fost profesor[...] Din casa revelaþiei divine/ Caut sunet ºi culoare/ Toate puse într-unplic/ ºi-n toiagul de luminã/ Azi mã sprijin, mã ridic./� (Toiagul de luminã)ªtefan Dima-Zãrneºti este cu desãvârºire un scormonitor de metafore, de fapt, ºiun împãtimit al oximoronului. Metafora în volumele sale de poezii este o superbã
manifestare a libertãþii totale de creaþie, replicã viguroasã la traumele copilãriei, victoriea libertãþii dupã care a tânjit. La el, metafora þâºneºte liberã din adâncuri, sugerândizbãvirea ºi eliberarea din neantul trecutului, aducându-i acum libertatea necesarã întrucreaþie, liniºte ºi echilibru interior, croindu-i drum spre marea poezie. Notãm, spreexemplificare câteva nestemate: �În cãderea copacilor tãiaþi/ Am auzit ecoul pãdurii�;�Chiar dacã cerul doare/ Mai crede în pãmânt�; �Pescãruºii/ Deschideau poarta orizontuluicu cheia unui gând�; �Cu bulgãri de nori aruncam în stele�; �Cerceii cerului îmi cer/Sã-mi cuprind/ Inel în el�; �Foºnetul perdelei/ mã trãgea de mânã/� �Vântul fluiera aumbre/ Pe marginea nopþii cãtre zi.�; �Lacrima-i diamantul care ne/ purificã sufletul.�Metafora lui este purã poezie, este eliberare, izbãvire, este victorie asupra destinuluice pãrea implacabil, este bucuria vieþii trãite cumpãtat, cu cinste ºi demnitate. Metaforapoeziei sale are rol moral, purificator, prin ea mãrturiseºte, dar ºi vindecã ºi se vindecã,adicã balsam, este mesajul de iubire adresat semenilor ºi creatorilor de frumos. De
aceea, cititorul descoperã în volum numeroase poezii cu adresã directã-dedicaþii adresatemultor mânuitori ai condeiului, semn al sinceritãþii creatoare ºi al aprecierii pe care o dãconfraþilor: Gheorghe Ene, Aurel Ganea, Bucur Chiriac, Titi Damian, Dumitru IstrateRuºeþeanu, Marin Ifrim, Gheorghe Andrei, Nicolae Tudor, Constantin Marafet, unchiului� poet ºi eseist � ªtefan Dima, soþiei, chiar ºi nepotului-copilandru Rareº, desigur, cumare emoþie, ºi inspiraþie, ºi lui Eminescu.Pentru ca portretul sãu uman sã fie complet, conºtiinþa îmi dicteazã sã mai dezvãluicâteva întâmplãri ce vizeazã pe omul moral. Când s-a finalizat afacerea noastrã laUrziceni, am dat sã-i plãtesc drumul, cum era ºi firesc. �Nu se poate, cãci nu am datbani pe autobuz, am venit cu ginerele meu, care tot avea drum spre Bucureºti.� Într-unadin pauzele de lucru, îmi povestea cum, tocmai când avea mare nevoie de bani pentrununta fiicei, a gãsit o servietã burduºitã cu dolari. A descoperit acolo ºi o reþetã, indiciu
al pãgubaºului, ºi, dupã ce a trecut pe la poliþie, l-a fãcut fericit. �M-ar fi pedepsitDumnezeu pe toþi ai familiei, cãci erau bani nemunciþi!�În sfârºit, încã una. Recent, o acþiune a bibliotecii, dealtfel foarte reuºitã, s-a finalizatdestul de târziu. Era noapte, ploua, stãteam în cumpãnã, oarecum derutat, ceilalþicunoscuþi se risipiserã. Rãmãsesem singur în faþa instituþiei, acum cu uºile închise.Nu-mi dau seama cum a apãrut: �Haideþi, domnule profesor, la noi, în noaptea aceasta,ºoseaua este udã ºi aglomeratã, se pot întâmpla multe...� M-a convins. Am descoperitcu uimire un apartament cochet, mobilat cu gust, o soþie gospodinã, atentã, o masãplinã, ºi, desigur, o þuicã de Buzãu ºi un vin bun de Pietroasele iar, în final, un pat cu opernã moale...De atunci îl întreb uneori la telefon, cu toatã sinceritatea ºi consideraþia: �Ce mai
face prietenul meu, Maestrul Poet ºi Meºterul Tapiþer?�
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Orizontur i le lectur i i  publ ice

George Coandã

Vali Niþu: �nu voi uita... sã nu uit�
Harnic în a-ºi spori producþia editorialã, Vali Niþu este exigentînsã cu ceea ce produce ca substanþã liricã. El ºtie bine un lucru ºianume cã, în uriaºa avalanºã de volume de poezie revãrsatã pepiaþa literarã, discursul sãu liric trebuie sã fie unul cu adevãrat origi-nal, formula pe care-ºi brodeazã acest discurs sã capteze din primaclipã a lecturii interesul lectorului ºi sã-l determine pe critic sã-i ia înseamã poezia. Recentul volum de versuri �nu voi uita... sã nu

uit� (Ed. Bibliotheca, 2017) ne developeazã acest benefic efort deautodepãºire, Vali Niþu reuºind performanþa de a-ºi fi gãsit nu numai o formulã personalãci ºi una echilibratã, care nu înseamnã ºi rutinierism. Actualul volum este unul care-imarcheazã persuasiv evoluþia, iar plurivalenþa de sensuri îi conferã o empaticã viziuneasupra lumii, axul acestei viziuni fiind iubirea. Dar nu o iubire exprimatã lubric, ci cu graþieºi între contraste de sentiment: �atât de aproape sunt tãcerile scorpionului/ într-o altãdimineaþã e acelaºi vis/ aceeaºi femeie/ un sãrut pe imaginea ei/ deseneazã conturuldintre umbrã ºi luminã� (�femeia ca un þãrm�. Vali Niþu, stricto sensu, este un poet cu untimbru bine conturat ºi care deja îºi are locul sãu în istoria literarã târgoviºteanã.
George Ioniþã: �Poeme întomnate�
Parcimonios în a publica volume de poezie în flux, George Ioniþã îºi forjeazã cuexigenþã versul, aºa cum se poate observa bine în volumul �Poeme întomnate� (Ed.Singur, 2016). Este de observat cã nu este sedus sã încerce exibiþionisme aºa-zispostmoderniste, însã nici nu rãmâne cantonat în formule revolute, desfãºurându-ºidiscursul sugestiv, fluent, metaforizând atunci când este cazul pentru creºterea tensiuniiîn poem. Este aº putea spune un volum de emoþionante mãrturisiri ale sinelui în mul-tiple faþete: �uneori totul se învârte în mintea mea/ ºi mã simt de parcã aº fi/ coborâtdintr-un carusel/ sau aº fi bãut câteva beri în plus.../� (�vertij�). George Ioniþã estepoetul convingãtor al stãrilor cotidiene de existenþã umanã.
Elena Toma: �Când Dumnezeu te mângâie�
Elena Toma este omul de culturã infatigabil ºi care, înfruntând cu temeritatevremea/vremurile ºi suferinþele, unele marcându-i profund existenþa, a ºtiut sã rãmânãîntr-o demnã rectitudine. Este ceea ce aflãm ºi din volumul memorialistic �Când

Dumnezeu te mângâie� (Ed. Armonii Culturale, 2017). În paginile acestei cãrþi, scrisãalert ºi sincer, Elena Toma, într-un puzzle de evenimente personale de viaþã produseîn varii împrejurimi, se mãrturiseºte. Ne pune în contact cu bucuriile ºi dramele care i-austrãbãtut biografia, ºi o face fãrã parti-pris-uri conjuncturale ºi fãrã teama cã va deranjape cineva, cãci cu un evident talent portretist psihologizant caracterizeazã, fie caricatural,fie elogios diverse personaje pe care destinul sãu artistic a pus-o în contact. Reiterez,este un �jurnal de existenþã� sincer, ca o radiografiere fidelã a vremurilor/vremurilor pecare le-a strãbãtut între jubilaþie ºi durere, între împliniri fastuoase ºi mâhniri. Titlul
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ultimei mãrturisiri, afectuos ironic, spune totul despre aceastã carte memorialisticãmemorabilã: �M-am despuiat sufleteºte. Vinovãþii? Voi, prietenii mei?�.
Mircea Drãgãnescu: �Touchscreen. Oglinda de nisip II�
Dacã e sã luãm în seamã prima parte în englezã a titlului, Mircea Drãgãnescu s-avroit, ºi i-a reuºit, sã atingã cu penetrantã sensibilitate imaginea proiectatã a lumii, înmultiplele sale ipostaze, pe ecranul percepþiei sale afectiv lirice, o oglindã-clepsidrã pecare se scurge la nesfârºit nisipul existenþei noastre atât de imprevizibile dubitative ºienigmatice. Mircea Drãgãnescu nu cred cã poate fi înregimentat vreunui curent �zecist�,pentru cã substanþa fundamentalã a poeticii sale refuzã înregimentarea. Originalitateaversului mircea-drãgãnescian este emergentã unor stãri autodevenitoare, eludând�postmodernitãþile� de un inept iconoclasm, ceea ce capteazã atenþia lectorului fiindfuga de incifrarea fals iraþionalã ºi, cu deosebire, elevata dar limpedea expresivitate alimbajului. Paradigmã: �Sã vorbeºti sã comunici/ sã nu te simþi singur/ sã vorbeºti sãvorbeºti/ sã te simþi fiinþã vorbitoare/ homo loquens� (�Comunicare�). �Touchscreen.

Oglinda de nisip II� (Ed. Tracus Arte, 2015) îl revalideazã pe Mircea Drãgãnescu înstatusul sãu de autentic poeta vates.
Daniela Cupºe*, sub semne augurale
Din capul locului mã simt dator sã afirm cã Daniela Cupºe, pentru mine, este oneaºteptatã revelaþie într-un moment când, în spaþiul literar românesc, se produc adevãraterãvãºiri în cãutarea unor redefiniri de status. Revelaþia de care vorbesc se recomandã prinambivalenþã: pe de-o parte, cu toate cã o vreme am fost colegi de redacþie, nu i-amdescoperit profunzimea pentru creaþia poeticã, pe de altã parte, i-am surprins cu sincerãîncântare autenticul har liric dupã ce, �refugiatã� în depãrtãri canadiene, ºi-a luat inima-npalmã expediindu-mi-o sub formã de volum peste Atlantic. ªi uite-aºa i-am devenit naºliterar. Îi mulþumesc pentru încredere ºi mai afirm cã asta îmi dã un îndreptãþit motiv desatisfacþie. Cãci poetica Danielei Cupºe este una a excepþionalitãþii. Iar debutul în volums-a produs, iatã, în spiritul literatorilor �ªcolii de la Târgoviºte�, la sau dupã 40 de ani, cândsimþi cã ceea ce ai de spus a atins stadiul pârguirii. Ceea ce, cu peremptorie persuasiune,ne oferã volumul ei apãrut la Editura Bibliotheca, �Albastru în doi� (ediþie bilingvã: românãºi englezã), excelent tradus în englezã de Codruþ Miron. În substanþa lui, ce ne oferã,deci? O emoþionantã carte de dragoste ºi de viaþã, mãrturisitoare, invitându-te în orizonturimagice, poemele Danielei Cupºe eludând programatic experimentabilitãþile postmodernistecare nu duc nicãieri, sau dacã duc, se pierd într-un deºert al... deºertãciunilor. Poetametaforizeazã, dar descifrabilitatea sensurilor nu are nevoie de chei, lectorul se simteinstant cuprins � oricare dintre poeme îþi produce aceastã stare -, de o stare empaticã,fiecare poem producându-i profunde fioruri ºi înþelesuri ale sentimentelor ºi gesturilor,ceea ce relevã ºi o viziune filosoficã asupra existenþei. Zice poeta: �Parcã niciodatã Azi /Niciodatã / N-au uitat orele-n timp sã mai batã / N-au tresãrit pãsãri în bãtaia luminii / ªinu s-au ascuns zorile-n aºezãrile firii� (�Prezent�). Ce aº mai putea comenta? Doar opremoniþie: Daniela Cupºe este � ºi ne anunþã chiar de la acest debut în volum � Poetacare vine sub semnele augurale ale unei excepþionale afirmãri.

* Fost redactor al cotidianului �Jurnal de Dâmboviþa�, Daniela Apostoaei (Cupºe) semneazãun volum surprizã de poezii �Albastru în doi� (ediþie bilingvã: românã ºi englezã)
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Ion C. ªtefan
Spirite înrudite ºi idei apropiate
Cum ar trebui sã fie douã spirite, pentru a le considera înrudite?Probabil cu aceleaºi caracteristice psihice, cu o culturã asimilatãdin aceleaºi surse, având lecturi apropiate ºi aceiaºi dascãli, cuaspiraþii ºi idealuri îndrãzneþe. Da, dar se poate întâmpla ca douãspirite sã fie socotite înrudite, deºi se aflã la distanþã de mii dekilometri unul de celãlalt. E posibil, cu toate cã mult mai rar. Existãun spirit al Renaºterii, altul al Secolului Luminilor, adicã al unoridei progresiste care circulau de la Paris la Bucureºti, de la Madridla Moscova. E un fenomen de mare uimire, dar, uneori, tocmai deaici s-au nãscut ideile apropiate: de libertate, egalitate, fraternitate. Desigur, anumiteteme progresiste circulã mult mai repede � de la un capãt la altul al lumii. Ideile apropiateºi asemãnãrile au loc, de obicei, pe magistrala de luminã a progresului.

Despre nobleþea spiritualã a unui intelectual veritabil
Intelectualul este acel om temeinic pregãtit într-o specialitate ºi cu bogate cunoºtinþeîn domenii înrudite. El are un rol determinant în progresul societãþii, printr-o contribuþieactivã, fie în producerea bunurilor materiale, fie în creativitatea artisticã. De obicei,intelectualii au un comportament corect, logic-raþional, responsabil ºi moral. Dar semai întâmplã uneori ºi altfel: ca unii intelectuali sã nu aducã beneficii reale, ci sãdãuneze celor din jur. De aceea scriu despre nobleþea intelectualã a unui intelectualveritabil. Fiindcã bogãþia minþii sale trebuie sã fie în concordanþã cu un comportamentetic ºi generos. Un adevãrat intelectual are numeroase cunoºtinþe utile, un suflet nobilºi fapte eficiente � prin care poate asigura progresul general al comunitãþii din care faceparte ºi chiar al întregii omeniri.
Ochii care privesc înãuntru, la neliniºtile sufletului
Sigur cã, de cele mai multe ori, privim înainte, pentru a citi gândurile de pe chipurilecelorlalþi ºi a percepe frumuseþea naturii înconjurãtoare. Aceastã direcþie a privirii estefireascã ºi naturalã, specificã tuturor fiinþelor vii ºi, în mod deosebit, oamenilor � carerealizeazã o înþelegere selectivã ºi bogatã. Dar înlãuntrul nostru privim doar cu ochiiminþii, realizând o retrospectivã afectivã. Când ne referim la neliniºtile sufletului, e vorbade-o percepere spiritualã, analiticã: Ce am fãcut bine? Ce nu am realizat? Ce mai avemde înfãptuit? E vorba de un om cu o viaþã sufleteascã bogatã, care vrea sã acþioneze maideparte logic ºi eficient, în beneficiul lui ºi al societãþii, printr-o trãire bogatã ºi echilibratã.
Cum ne eliberãm din închisoarea timpului
Este o dorinþã idealã aceea de a scãpa de sub teroarea timpului iute trecãtor. Darcurgerea lui veºnicã nu poate fi opritã, devenind astfel etalonul tuturor împlinirilor ºi trecerilornoastre. Însã tendinþa de eliberare exista cu mult mai înainte de povestea lui Faust. Amda, în schimb, orice pentru o viaþã veºnicã � sau mãcar cât mai îndelungatã. Basmul



Anul XVIII � nr. 396-397-398 � 2018 121

popular românesc �Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte�, cules de harnicul tipografPetre Ispirescu, demonstreazã cã, dacã omul ar vrea acest început divin, nu s-ar puteafolosi de el în modul cel mai fericit. E o lege general-umanã ºi universal aplicabilã: aceeaa naºterii, creºterii, împlinirii ºi stingerii din viaþã � doar într-o continuitate � niciodatãindividualã. Pentru cã adevãrata lege a evoluþiei se transmite din generaþie în generaþie,prin împliniri ºi pierderi succesive. Eliberarea din închisoarea timpului nu poate fi fãcutãdecât prin artã, prin creaþia multiplã, care ne asigurã o longevitate mai mare � dar nueternã. Tocmai din aceastã dilemã s-a nãscut poate ideea unui Rai Veºnic, dar unde nusunt primite decât sufletele noastre � nu ºi trupurile. De fapt, e o abdicare de la ideal, darºi o amãgire: ceea ce nu putem face pe pãmânt, sperãm cã vom realiza într-o lumeidealã, unde n-am fost niciodatã ºi de unde nimeni nu s-a mai întors.
A fi personaj principal într-o fascinantã poveste de dragoste
Am trãit aceastã înnobilare prin iubire, dar nu precizez dacã în realitate sau în imaginaþie.Poate cã a fost o îmbinare între cele douã elanuri existenþiale. În realitate, am trãit o iubireobiºnuitã, cu dãruiri ºi bucurii, care a început cu multe emoþii ºi satisfacþii. Dar cu timpultoate acestea nu m-au mai mulþumit pe deplin � ori ele s-au estompat, intrând în rândurileobiºnuitului. Eu încã doream mai mult � ºi altfel... Atunci am transformat realitatea într-ofascinantã poveste de dragoste. Ca scriitor cu experienþã, aveam posibilitatea imaginativãde-a amplifica ºi înnobila sentimentele celei dorite, de-a atribui semnificaþii de amploarefaptelor obiºnuite, de-a apela la un dialog complex cu eternitatea ºi de-a împrumuta întregiipoveºti o aureolã romanticã ºi optimistã. Cartea pe care am scris-o atunci a plãcut multorcititori, care mã întâmpinau anume sã mã laude pentru aceastã intensã ºi aproape mirificãtransfigurare. Iar, în cadrul dialogului respectiv, m-am implicat atât de mult încât am rãmasconvins cã, într-adevãr, eu sunt personajul principal al acestei extraordinare poveste dedragoste, pe care am scris-o � aºa cum mi-am închipuit cã ar fi putut sã fie.
Poetul de peste timp
Nu-i scriu numele, din respect pentru talentul lui ºi din admiraþie pentru familia sa� care s-a hotãrât sã-i publice, la Editura Arefeana, volumul postum (comemorativ) alunui Mare ºi Talentat Poet. Motivul pentru care-l proclam Maestru al Timpului Trecuteste cã aºa a dorit el însuºi. Tocmai acest atribut mã uimeºte: a te numi Om, care numai eºti printre noi, ºi a te adresa cu respect celor care nu te vor uita ºi-þi primescbogãþia sufleteascã abia acum � adicã mult mai târziu decât ar fi trebuit. Cartea sapostumã se numeºte �Statuia de ape� � simbolic ºi sugestiv nume. Statuia înseamnãbiruinþa de piatrã a unui poet, pe când �pe ape� sugereazã instabilitatea, curgerea,neliniºtea. S-o fi gândit la veºnicia miºcãtoare a trecerii, care nu poate fi mãreaþã decâtîntr-o curgere lichidã � ca ºi timpul tristeþilor noastre? Oricum am interpreta, oricare arfi nedumeririle mele, Omul-Poet, a rãmas Mãreþ, dincolo de hotarele dintre viaþã ºimoarte. Aºa îl înþeleg ºi pentru aceasta îl respect. Nu mi-a fost dat, pânã acum, într-oactivitate de editor de peste 20 de ani, sã percep postum un talent atât de sensibil ºigeneros. Parcã i-am dãruit o altã viaþã: soþia lui, fiul, tehnoredactorul Editurii Arefeana ºieu; un testament despre trecut, aparþinând viitorului: cartea sa � pentru pãstrarea ºitransmiterea vieþii în durabilitatea viitorului de dincolo de existenþa sa fizicã. Fiindcãexistã o viaþã a sufletului sãu, care, pentru noi, cititorii de mai târziu, se va pãstra aici,pe pãmânt, transmisã de la o generaþie la alta.
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ªtefan Doru Dãncuº

De ce Mariana Gurza?
La o primã vedere, s-ar putea spune despre poezia

Marianei Gurza cã este de un ermetism pe care mulþi cititori
nu l-ar înþelege. Deh, e mult mai uºor sã priveºti poezia de
azi prin prisma textualismului � dar dincolo de aparenta
închistare lingvisticã explodeazã versuri neobiºnuit de
profunde; poate în asta stã ºi coeficientul de ermetism pe
care nu-l neg, doar îl observ (ca parte, nu ca întreg). Încerc
sã definesc global maniera scrisului Marianei Gurza, nu sã

mã raportez la valenþele unui singur volum, astfel cã pot opina: aura profesoralã
ca primã senzaþie, când îi citeºti poemele aproape cã dispare, dacã te laºi purtat
de versuri, fãrã intenþii critice imediate. Ce ºi-ar putea dori mai mult un poet,
decât sã trezeascã emoþia în potenþialul cititor?, cãci trãim într-o lume în care
sentimentul este, dupã tot mai desele pãreri, mult mai uºor de generat pe calcu-
lator decât trãit pe viu, la intensitatea generatã de fiinþa umanã. E drept cã
actualele resurse tehnologice îndepãrteazã omul de propria sa expresivitate,
îndepãrtându-l astfel de partea lui artisticã � dar tot drept este cã poezia
contemporanã s-a transformat într-un fel de �bun� ce poate fi vândut ori cumpãrat
precum o roatã de maºinã, ca sã dau un exemplu. ªi-atunci cum sã convingi pe
cineva cã arta este necesarã? Tot felul de filme ºi informaþii mass media spun
lumii cã arta se mãsoarã în cotaþii ale caselor de licitaþii, cã e valoros numai ce
costã mulþi bani, ignorându-se (voit sau din neºtiinþã) rostul ei primordial, acela
de a ne rãscoli fiinþa în alt sens decât cel material. Prin poezia sa, Mariana
Gurza opune curajos latura spiritualã celei materiale, �realizãrii� facile prin
materialul/financiarul acestor timpuri dezaxate. De vom privi ºi partea spiritualã
� depinde doar de noi. De nu, putem spune ca Nietzsche: �Dacã te uiþi adânc în
neant, ºi neantul se uitã la tine�.

George Filip: �Fericirea n-are paºaport�
În lumea tot mai aplecatã spre material a zilelor de azi, poetul George Filip

este o figurã aparte; aparte este ºi în lumea literarã, poemele sale adresându-se
cititorului fãrã menajamente, frust, fãrã artificii inutile. Spun asta pentru cã am
avut prilejul sã-i citesc mai multe cãrþi ºi am avut timp sã decantez ce-am citit,
fãcând abstracþie de entuziasmul ce te poate induce în eroare. Cu adevãrat,
cine scrie: �(...) Fericirea mi-a rãmas acasã/ Fericirea n-are paºaport� nu-i un
poet oarecare. Mereu în fugã, mereu tributari unui �social� ce nu ºtim încotro ne
îndreaptã, ar trebui sã ne acordãm o clipã de rãgaz pentru versurile lui George
Filip. Personal, rãmân la convingerea cã cine n-a luat contact cu poezia sa nu
are culturã generalã.
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Eugen Evu � tulburãtor în cartea AM UN SINGUR DOR
Cât de frumos ºi neaºteptat spune: �Aici ne-am iubit � suflet beat, inocente!�(Peisaj), �(...) mi-ai dat/ Primul sãrut ca un þipãt de înger cãzut� (Memoria seminþelor

(1), �Tu, frunzã ºtii multiplicat tiparul/ Nervurilor (...)� (Dicteu), �se aud clopote/ în
structura atomului� (Au loc ciocniri), �Ce suferinþã între om ºi zeu!� (Roua raiului),�Nici n-au încolþit de-o carte/ Pe sub somn visele mele� (Lycantropie), �Spinii înfloriþi
ai textului meu� (Starea Împãrãþiei). Avem de-a face cu un artizan tulburãtor (stãpân
al cuvintelor ori stãpânit de cuvinte, totuna) ºi exemplific: �La seminarul de toamnã/Care a fost, va mai fi,/ Fi-voi iar mirele-þi, doamnã,/ Tu iar trãdarea, deºi...� (Parte
din). Un fel de nepãsare cosmicã se distinge în mai toate poemele, dar se observã
cel mai bine în ruperile de vers care nu sunt arondate canoanelor fixe (am mai vãzutasta la Nichita Stãnescu). S-a scris mult despre opera lui Eugen Evu. Speranþa mea
e ca aceste rânduri sã nu parã ale unuia care se lustruieºte pe el, vorba lui Eminescu.
Redau mai jos un poem ce n-are nevoie de comentarii. Sau cel puþin � eu n-amnimic de zis. Scriitorii: �Ei cei nenumãraþi cuminþi rãbdând/ Sã învie ori mãcar sã
migreze spre zone mai faste/ Înºiruiþi în cãrþile lor ca în morminte/ Singure � sau/ Pe
pãmânt au fost cei mai singuri/ Singuri ºi-n moarte/ Vântul ºi timpul/ Netezitorii/Desfrunzesc arborele/ ºi-n nervurile frunzelor/ Suspinã carte de carte/ Paginând
fostul zbor// Încetinind duratele/ Ca interiorul sferic al/ Ninsorii./ O vreme ecoul cucul/
Întreabã rãspunzând/ Ei unde se duc,/ Sau sunt duºi/ scriitorii?�

Ceea ce i s-a pãrut lui semnificativ, nu cititorului
O neaºteptatã apariþie editorialã, 144 TABLETE PENTRU INIMA TA � terapie

prin cuvânt (Tiparg, 2016) a lui Adrian Tase vine sã tulbure dulcea lentoare
balcanicã de care suntem stãpâniþi de-o vreme, chiar ºi prin faptul cã autorul,
doctor cardiolog, ºi-a fãcut �temele�, citindu-ºi atent înaintaºii ºi reþinând dinspusele lor numai esenþializãri, comprimãri, explozii ideatice unice; aceastã notã
personalã l-a fãcut sã aleagã ceea ce i s-a pãrut lui semnificativ, nu cititorului,
care n-are decât sã-ºi tipãreascã propria carte, dacã crede cã alte citate or fimai expresive. Adrian Tase chiar spune în �Preambul�: � O parte din sintagme
s-au dovedit utile ca motto-uri la conferinþe sau articole medicale. În sens ºi mai
pragmatic, locuþiunile de spirit reprezintã adevãrate chei de rezolvare pentru
situaþiile dificile cu care ne confruntãm în viaþa realã.�, lucru care îmi sprijinã
opinia. Intervenþiile proprii vin sigur dintr-o prea mare încãrcãturã fiinþialã, aºa
bãnuiesc: �Pentru mulþi, viciile sunt mai atractive decât virtuþile, apropiind
degringolada finalã.� � spune Adrian Tase. ªi-aici simþim nevoia sã dublãm cu
ceea ce a reþinut ca interesant din Mark Twain: �Cel mai simplu lucru este sã te
laºi de fumat: chiar eu am fãcut-o de mii de ori.�. Adrian Tase gãseºte cevademn de remarcat ºi la controversatul Donald Trump: �Atât timp cât oricum trebuie
sã gândeºti, fã-o cu stil!�. Dar cât de departe faþã de aceasta merge Constantin
Noica! � iatã ce zice: �Se moare de milioane de ani ºi totuºi lumea încã nu s-a
obiºnuit cu asta�. Ceva menit sã ne atragã atenþia putem afla în:� Geniile utilizeazã
circa 1/7 din potenþialul creierului. ªcoala dezvoltã circa 1/7 din aptitudinile
intelectuale. Deci, eficientizarea la maximum a proceselor neurofiziologice ºi
didactice ne-ar putea face de 49 de ori mai inteligenþi!� � însã aceastã observaþie
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tehnicã ar fi incompletã dacã n-am vedea cã unele din ideile autorului sunt
adevãrate versuri (sau pot fi privite ca excelente hai-ku-uri): �Fiecare picãturã
de ploaie este un sãrut al cerului.� Altceva peste care nu putem sãri vine de laConstantin Brâncuºi: �Dacã vrei sã vezi mai departe, încearcã necontenit sã
urci mai sus. Într-un �Postludiu� cu aer reformator, Adrian Tase spune: �Deci,
sugestiile ºi criticile Dumneavoastrã sunt, nu numai binevenite, dar ºi utile pentru
îmbunãtãþirea calitãþii conþinutului volumului.� Ne rezumãm la a-i spune ceea ce
el însuºi a bãgat de seamã: �Ai grijã ce ceri, cãci s-ar putea sã primeºti!�

O carte ce nu poate fi tratatã cu uºurinþã
Am citit pe nerãsuflate volumul de poezie �Poeme printre stele� (Ed. SINGUR,

2015) semnat de Gabriela Verban mai ales pentru cã am sesizat o reordonarea complexitãþii universului în simplitatea versificaþiei. Cred cã prin aceastã prismã
ar trebui vãzute poemele sale; e foarte uºor sã cazi în capcana unor observaþii
de rutinã ºi sã treci cu nepãsare peste carte, de aceea atrag atenþia prinurmãtoarea exemplificare (citez aici, integral, poemul SUNT O MARE
PÃCÃTOASÃ): �Sunt/ O mare pãcãtoasã/ Dar / Atât de mult iubesc!/ Îmi pun
sufletul/ Întreg / Pentru neamul românesc./ Iatã,/ Picurã din cer/ Câte-un stropcurat,/ De ger/ - clipe doar de veºnicie � / Ninge pur,/ Ninge mereu.../ Sunt/ O
mare pãcãtoasã,/ Dar iubesc/ Pe Dumnezeu!...� P.S. Dragostea nu cade
niciodatã; chiar atunci când omul cade, prin dragoste se curãþeºte din nou.
Când dragostea este ruptã din dumnezeire. Am putea trage paralele între noile
descoperiri referitoare la istoria României ºi versurile: �Îmi pun sufletul/ Întreg/
Pentru neamul românesc� sau am putea gãsi valenþe universale în versurile:�Sunt/ O mare pãcãtoasã,/ Dar iubesc/ Pe Dumnezeu!...�. Personal, nu voi face
nici una, nici alta, lãsând asta în seama persoanelor avizate. Mã voi mãrgini sã
descopãr interesului public o carte ce nu poate fi tratatã cu uºurinþã.

Un poet maturizat pe deplin
Fãrã îndoialã, odatã cu volumul �Poeme întomnate� (Editura SINGUR, 2016),

poetul George Ioniþã poate fi considerat, fãrã rezerve, poet. E greu sã-þi gãseºtio cale proprie de exprimare dar insistenþa s-a dovedit beneficã în cazul sãu ºi a
scos la ivealã posibilitãþile (era sã scriu �abilitãþile�, dar ºi acest termen era
adecvat) de-a crea în fiecare poem o atmosferã ce-l învãluie pe cititor ºi-lcaptiveazã (efect, în general, dificil de obþinut); exemplific: �þi-aº fi îmbrãþiºat
scrisul/ ºi mirosul tãu/ ºi gândul tãu/ aº fi sãrutat urmele lãsate de tine/ pe panglica
roz/ ºi aº fi râs de cei/ care cred/ cã depãrtarea existã/ ºi nu poþi atinge pe
cineva/ dacã nu respiri împreunã/ acelaºi aer/ dar pentru asta/ trebuie sã faci/
atât de puþin/ sã dãruieºti/ sã te dãruieºti// sau poate atât de mult...� (...). Cum
am putea ignora astfel de versuri? Personal, cunoscându-i ºi alte volume, potaprecia altfel poemele de faþã, de aceea spun cã, începând cu acesta, îl vãd pe
George Ioniþã ca pe un poet maturizat pe deplin, deºi ni se relevã ca o persoanã
sensibilã pânã la naivitate. Închei cu nãdejdea cã �Poeme întomnate� se vabucura de atenþia celor ce, în aceste vremuri infectate de un materialism feroce,
se apleacã ºi asupra pãrþii spirituale din ei.
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Victor Petrescu

Matei Alexandrescu

cãtre I.G. Vasiliu

Scriitor cu un destin deseori potrivnic datorat vicisitudinilorvremurilor trãite. Poet, memorialist, publicist nãscut în Târgoviºte.Debut cu poezie la �Universul literar� (1926). Colaboreazã la: �Gândirea�, �RevistaFundaþiilor Regale�, �Bilete de papagal�, �Pagini basarabene�, �Cele trei Criºuri�, �ªantier�.Editeazã împreunã cu alþi scriitori revistele �Litere� ºi �Îndreptar�. Opera cuprinde volumele:�În insula unde-nfloreau coralii� (1931), �Leagãn de îngeri� (1935), �Jocul cuvintelor� (1939),�Vãmile vãzduhului� (1942), �Ardealul cântat de poeþi� (1943), �Dona Sixtinã� (1970),�Confesiuni literare� (1971), �Catarg� (1971). Se stinge din viaþã pe 5 noiembrie 1979 înBucureºti. A revenit deseori în Vechea Cetate de Scaun a Târgoviºtei cu prilejul unorºezãtori literare. Din anul 1967 ºi apoi din 1968 sunt scrisorile sale cãtre I.G. Vasiliu decare-l lega o veche amiciþie. Acestea fac referire la o serie de descinderi ale sale, înoraºul natal, împreunã cu alþi scriitori pentru a se întâlni cu cititorii sãi ºi unde susþine oconferinþã despre Ioan Alexandru Brãtescu-Voineºti. Este preocupat de starea de atuncia culturii ºi literaturii târgoviºtene. Corespondenþa se aflã în Colecþiile Speciale aleBibliotecii Judeþene �I.H. Rãdulescu� Dâmboviþa, Fond I.G Vasiliu, ºi face referire laperioada 1931-1980. Redãm mai jos trei dintre scrisorile sale.
Bucureºti, 24 aprilie 1967

Dragã Jeane,Te-am nãpãdit cu dragostea în ultimul timp. Duminicã, aºa cum s-a stabilit, voi fiprezent, vin cu trenul împreunã cu Dinu Ianculescu1 ºi probabil alþi prieteni, scriitori ºi eica ºi noi, Pericle Martinescu2, ºi alþii va sã vie cu maºina. Aurel Chirescu3, dacã nu-ºiduce soþia la Predeal, bolnavã de o astenie îngrijorãtoare, va fi ºi el. Cred cã tu ai avutoarecare grijã sã iasã lucrurile la un nivel, cel puþin cuviincios, pentru cã, pentru noi ceide aici, tot tu eºti statornicul picior de pod în cel ale literelor din oraºul Târgoviºte. Amfost asaltat de întrebãri depre tine. ªi Cicerone Theodorescu4 ºi Radu Boureanu5. Îmispunea Iova6 de la Editura Pentru Literaturã7, care nu ºtiu dacã scrie, cã are într-odeosebitã atenþie un fel de cenaclu de pe acolo. Toate sunt bune, dacã Târgoviºtearevine, ºi în cele culturale, la viaþa ei de stegar, pe care a avut-o ºi pe care a cunoscut-o,la care efectiv ai participat ºi tu în ultimele decenii.La cât soseºte trenul? Pare-se cã pe la ora 8 dimineaþa. Avem timp pânã la 10 sãne destindem puþin. Dacã reflectezi, la un speech înainte de conferinþã, cred cã eºtisingurul indicat, pentru cã ne cunoaºtem reciproc, mult mai bine. ªi apoi eu îþi cunoscstilul ºi seriozitatea în asemenea situaþii. Aurel Chirescu mi-a încredinþat, pour la bonnebouche, un rãspuns postum lui Vlahuþã8. Este vorba de cunoscutul lui catren adresat,
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cu oarecare credulitate, Târgoviºtei de altã datã... Rãspunsul lui Aurel Chirescu îlapreciez ca foarte reuºit ºi, deci, de socoteºti necesar, l-ai putea folosi în finalul prezentãriitale, fiind adresat Târgoviºtei de acum, cu prilejul acestei reluãri de contact, cu pãmântulcopilãroaselor mele începuturi.Pânã la revederea de Duminecã, te îmbrãþiºez,Al tãu ,
Matei Alexandrescu

P.S. Conferinþa mea, este un capitol dintr-un studiu asupra lui I.Al.Brãtescu-Voineºti9,problemele de prezentare fiind puse la un nivel nondidactic. Deci voi vorbi despre
Determinatele în opera lui I.Al.Brãtescu-Voineºti. Te rog sã mã orientezi, tu îþi daiseama de ascultãtori, pentru ca sã ºtiu ce am de fãcut. Sã mai scurtez coada vulpiisau sã merg pe textul integral. Cam cât suportã boierimea voastrã târgoviºteanã?Alternând cu lecturile lui Dinu Ianculescu din fragmentul Scrisoarea a II-a. Miºu Gerescu10
ºi Privighetoarea11, cred sã se poate antrena auditoriul la 1,30 h?
Note:1 Actor român, poet, care s-a deplasat des la Târgoviºte susþinând recitaluri din operele scriitorilor clasici

ºi ale târgoviºtenilor.2 Scriitor, afirmat între cele douã rãzboaie mondiale în peisajul literar, fost bibliotecar la municipalitatea Capitalei3 Poet, redactor la revista literarã Litere, care a apãrut la Gãeºti-Bucureºti, 1 octombrie 1933. A mai
colaborat la: Gândirea, Convorbiri Literare, º.a.4 Poet ºi publicist. Studii liceale la Târgoviºte, unde este sufletul revistei Vlãstarul (1925-1926).5 Scriitor. Fost redactor la ziarul Credinþa ºi la revista România. A colaborat la: Azi, Gândirea, AdevãrulLiterar, Universul Literar, Vremea.6 Victor Iova. Redactor al Editurii pentru Literaturã care antologhezã, prefaþeazã apariþia unor ediþii alescriitorilor români.7 Din Editura pentru Literaturã, înfiinþatã în 1949, au luat naºtere în 1969 editurile Minerva ºi Eminescu.8 Poet, prozator, memorialist, ziarist. Institutor ºi profesor la Târgoviºte ºi Colegiul Militar Mãnãstirea
Dealu. Debut în publicisticã în ziarul local Dâmboviþa. Mai publicã în revista Armonia , din Târgoviºte,sub conducerea lui C. Alessandrescu, articole care aduc un omagiu Târgoviºtei ºi trecutului ei.9 Scriitor, nãscut la 1 ianuarie 1868 în Târgoviºte. Judecãtor în Târgoviºte, Bucureºti, Piteºti, Craiova .Debut în revista România (1887), cu nuvela Dolores.10 Prozã de I.Al.Brãtescu-Voineºti, din lucrãrile de debut, fragment din Scrisorile lui Miºu Gerescu.

11 Nuvelã a lui I.Al.Brãtescu-Voineºti.
 Bucureºti, 19 aprilie 1968

Frate Jeane,Îþi mulþumesc de la început, pentru faptul cã tu eºti acelaºi om de gust, scriitor, ºiprieten al anilor noºtri de înfumuratã tinereþe. Noi, cei mulþi prieteni ai tãi nu am renunþatºi nu renunþãm a te vedea redepus în cãrþile acelei junii. Suntem convinºi cã o veþi facecât de curând, predând la editurã ceea ce ºtim cã ai scris. Mesajul tãu fratern l-amprimit prin George Pãun1, A propos, de el. Pentru ca în sãracul sipet, foarte sãrac, dela intrarea în casã memorialã, nu figureazã ºi el. El are doar carte tipãritã. Este vorba de
Neliniºte ciudatã2, cu adevãratul titlu! Care se va completa cu foarte frumosul manuscris
predat - dacã nu mã înºel: Întoarcerea cântecelor3

ªi mai sunt în Târgoviºte scriitori, cu cãrþi, apãruþi dupã 23 August. Tu îi ºtii mai
bine. Dacã se face ceva, sã se facã, desigur, cu oamenii! Dar desigur, în ceea ce mã
priveºte, îþi mulþumesc totuºi cã ai avut amabilitatea ºi le-ai dat materialul - chiar aºa.
Sã se termine odatã cu rezervele ºi rezervãrile. Trãim o altã erã, pe care numai orbii nu

Corespondenþã l i terarã



Anul XVIII � nr. 396-397-398 � 2018 127

o vãd. Cred cã este cea mai viguroasã epocã literarã, determinatã dintr-o înaltã înþelegere,de sus. Pentru ce, pe pãmântul nostru târgoviºtean, aceastã binefãcãtoare stimularenu se resimte, la toate dimensiunile? Tu ºtii cât de greu ne-am cucerit un locºor înliteraturã! Astãzi respirãm o mai fericitã atmosferã, ºi chiar dacã eu unul nu am beneficiatde ea, pânã acum, mã consider cu recunoºtinþã angajat în promovarea tuturor artelor, înstimularea energiilor creatoare, cu singurul regret cã nu sunt de 20 de ani! În condiþiilecreate astãzi altul ne-ar fi fost destinul literar ºi al meu ºi al multora dintre noi. Totuºi,sunt pornit sã redobândesc timpul tãcerii, dând la ivealã tot ce am scris, treaba fiindnumai de organizarea materialului. Am o carte de redactat cu Editura pentru Literaturã,cu Confesiuni literare4, tiraj 12000 ex. Aºtept încheierea contractului cu retrospectiva
liricã ºi o parte de inedite. Am gata de predat, cred la Tineretului5, un volum de sonete
întitulate Dona Sixtinã6; colecteazã ºi reconstituie activitatea mea criticã ºi gazetãria
literarã a epocii, apoi un volum de nuvele ºi aºa mai departe. Niciodatã nu e prea târziu.

Acum, revenind, la conferinþã. I-am scris ºi domnului Cuza7, despre care am aflat
cã este organul atotºtiutor în problemele acestea gingaºe ºi care mi-a fãcut o foarte
frumoasã impresie, cunoscându-l atunci, în Duminica aceea, când te cãutam cu limba
scoasã ºi pe tine.

Titlul conferinþei va fi: Determinantele în opera lui I.Al. Brãtescu-Voineºti.Potrivit comunicãrii conducerii Universitãþii Populare, o voi þine, la 28 Aprilie orele10:30. Vin, cu Dinu Ianculescu.L-am solicitat ºi pe domnul Cuza, pentru oarecare publicitate, prin ziarul local, lastaþia de radio, câteva afiºe scrise în vitrinele librãriilor etc. Pe vremea noastrã numai tuºtiai sã faci cu succes inegalat ceea ce se cheamã propagandã în sensul curat alcuvântului, pentru o asemenea manifestare. Nu înþeleg de ce ai trecut în �culise�! Tepasioneazã teatrul?Iartã-mã cã te-am plictisit cu atâtea lucruri mãrunte.Eu preferam sã vin în Târgoviºte, cu ceva pe care eu îl consider de mai succes,ceva vorbit liber, desigur cu farmecul ºi succesul respectiv, Amintiri târgoviºtene. Evocamunele fapte ºi oameni, în perioada mea de ucenicie literarã, oameni pe care ºi tu i-aicunoscut.Aº fi preferat, o searã de sonete, în lectura unor cunoscuþi interpreþi, searã planificatãºi ea la Dalles8 prin noiembrie sau decembrie, pentru cã pânã atunci, sunt planificateaici o suitã de interviuri, din cartea mea, la scenã deschisã: eu întreb, scriitorul rãspunde.Cred cã va fi ceva nou ºi de succes. La radio ºi televiziune, asemenea interviuri au cevabinecunoscut.Preferam, dar, târgoviºtenii noºtri probabil considerã prea mult, propunerea mea însipetul prea mic pentru cel puþin cât ne este de mare ºi de necuprins rãvuc între cele alescriiturii.În speranþa cã te voi revedea, te îmbrãþiºez pânã Duminicã 28, când venim cutrenul acela de 8. Al tãu, cu veche prietenie,  Matei Alexandrescu
Noteazã-þi te rog adresa mea ºi când ai sã-mi comunici, fã-o personal, ca ºi înainte. Bucureºti 8, str. Durãu 107 ap. 26E vorba de schitul Durãu pe unde ºi tu veneai, foarte rar, în trecut. Pendula nu omai am.
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Note:1 Poet care a copilãrit ºi a fãcut studiile primare ºi gimnaziale la Târgoviºte, rãmânândspiritual legat de vechea Cetate de Scaun.2 Lucrare literarã a lui George Pãun.3 Lucrare literarã a lui George Pãun.4 Volum de interviuri a lui Matei Alexandrescu, apãrut în 1970.5 Editurã înfiinþatã în 1949. În 1969 se scindeazã în Editura Albatros ºi Editura Ion
Creangã.6 Volum de sonete apãrut la Editura Eminescu în 1970.7 Cuza Drãghici. Profesor, o perioadã a lucrat la Comitetul de Culturã ºi Artã al JudeþuluiDâmboviþa.8 Sediul Universitãþii Populare Bucureºti, unde se þineau, pe lângã cursuri, numeroaseconferinþe cu subiecte din istoria ºi cultura poporului român.

Bucureºti, 29 aprilie 1968
Iubite prietene Jean Vasiliu,Îmbãtrânesc ºi fãrã-ndoialã cã nu mã bucur. Revederea cu Târgoviºte, cu prieteniimei de ºcoalã ºi în primul rând cu tine, fuserã pe cât de plinã de emoþii, m-a obosit. Amîncercat sentimentul, pe care cu amãruia lui dulceaþã îl simt pânã în adâncul fiinþei lui,un om cu pãrul albit prea devreme, care cautã sã-ºi revadã iubirile lui de altãdatã, acãrei amintire o pãstra nealteratã � aºa cum au fost � atunci, ºi care � le regãseºtedureros fardate de trecerea timpului... oameni, case, uliþe...Decolorarea noastrã, purtându-ne-o ºi acceptându-ne de fiecare zi, ne obiºnuimcu ea într-atât, încât o uitãm, în schimb pentru lumea noastrã, din afarã, înregistrãm, cusurprindere ºi melancolie, perenitatea necruþãtoare, care muºcã din tinereºtile obrazuri,chipuri ºi mai ales ascunsele inimi...Pe tine, în schimb, te-am regãsit tot aºa de tânãr ºi de vibrant, cum te ºtiam, cumte întâlnisem, în anii noºtri cei mai încrezãtori ai unei prietenii, pe care ne sprijinim, ande an, ca pe un sceptru de ani, pe care nici carii, nici negura timpului, nu-l pot mãcina.Mergem spre sfârºituri pe care nu ni le bãnuim, ca niºte regi Lear1, care n-am ºtiut sãpreþuim � la timp � sarea naivitãþilor noastre...de neregãsit.Îþi mulþumesc, o fãceam de îndatã ce am sosit asearã, dacã, nu aº fi fost obosit;pentru caldele tale cuvinte adresate ºi prietenului Dinu Ianculescu ºi mie, ºi pe carenumai tu le puteai rosti, pentru cã tu nu eºti un martor de ocazie, ci însuºi protagonistulscenei, pe care alãturi ºi cu alþii, acum douãzeci de ani, speram sã ajungem pe lunã...Lucrarea mea de a-l evoca pe Brãtescu-Voineºti, dacã s-a produs în totalitateadiscreþiei ºi duioºiei ce caracterizeazã viaþa ºi opera acestui cãrturar de elitã al Târgoviºtei,a determinat desigur acea emoþie pe care tu ai simþit-o cu o sensibilitate neschimbatãa tinereþii tale, de acum... Îmi pare rãu, cã la despãrþire toþi te-am cãutat ºi te-am aºteptat, dar, probabil, tuaveai acolo anumite sarcini. Am fost oaspeþii generosului om ºi prieten Auricã Popescu2,ºi în casa lui , am pus la cale lucruri mari. Tu ºtii cã Blendea3 a realizat un bust al luiBrãtescu-Voineºti, noi, cãrturari târgoviºteni, din care nu lipseºti tu, vom trata cu elcumpãrarea acestui bust, apoi sã-l aducem ºi sã-l dãruim casei sale memoriale.Sãptãmâna aceasta, am sã-l vizitez la atelier pe Blendea ºi sã trecem la fapte. Hai s-ofacem ºi pe asta, cã ceea ce va rãmâne dupã noi, poate nu vor fi scriiturile, în care totmai mult ºi critic ne îndoim, ci, gândurile bune pe care le-am transformat în fapte
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netârguite � pentru marea ºi eterna frumuseþe a pãmântului nostru. Fie ca ºi bustul luiBrãtescu-Voineºti sã fie o floricicã de recunoºtinþã care sã înfloreascã în parcul
Privighetorilor4 lui dragi!

Ce trebuie fãcut? Cum? Tu ºtii mai bine ºi te rugãm sã ne înveþi. Noi, cei ce am
venit, am fost la un moment dat înflãcãraþi de acest gând. Cât o sã coste? Poate cã
Blendea, nu va pretinde decât turnarea lui în bronz sau piatrã, pentru câte-l ºtiu este
singurul oltean artist cu adevãrat care n-a ºtiut ºi nu ºtie sã-ºi valorifice, cu ostentaþie
impertinentã ºi bani grei, cel puþin osteneala lui.

Acum, sã trecem la propriile probleme. Cele douã piese, a lui Dinu Ianculescu ºi a
mea, vãzute, poate cã mi le trimiteþi prin poºtã. De asemenea, dacã apare ceva în ziarul
local, în legãturã cu vorbirea mea, mi-ar face mare plãcere - dacã nu cer prea mult - sã
fie semnatã de tine ºi sã am ºi eu un exemplar.

În orice caz, cred cã ai gustat ºi tu savurosul rãspuns al lui Aurel Chirescu, � reluat
ºi el în premierã în Gazeta literarã5 cu acea minunatã poezie, Fântânile6, dupã care vor
urma ºi alte lucruri noi ºi frumoase - ºi de aceia, cu un corp de literã cum fãceai tu ziarul
tãu, mi-ar face plãcere sã dai acest catren publicitãþii.

Iova þi-a cerut prin mine, articolele despre V.Voiculescu7, în vederea publicãrii. Nu
mi le-ai dat, dar probabil cã i le aduci. Cei ce te cunosc, cu adevãrat persistã - ºi de
data asta, dãm voie sã mã aflu mai la frunte, cã sunt cu pãrul alb ºi eu - ºi sã te rugãm
încã o datã, sã reiei firul prezenþei tale în scris. Mai dã-l dracului de teatru. Scrisul tãu,
bogatele tale amintiri netrucate � aºa cum s-au practicat pânã acum - intereseazã
adevãrata istorie literarã.

Apoi, romanul acela ºi câte altele! Cred cã ai înþeles cã nu-mi permit sã-þi vorbesc
în calitate de sfãtuitor, ci de la egal la egal, de la prieten la prieten ºi de la perucã albã,
la perucã albã chealã, cum este a mea.

Pentru toate, îþi mulþumesc ºi te îmbrãþiºez
Al tãu

 Matei Alexandrescu.
P.S. Te rog, nu uita, transmite tuturor factorilor de culturã din localitate, pe care

i-am cunoscut, cu aceastã ocazie, alesele mele gânduri ºi preþuire - ºi speranþa sã ne
cunoaºtem mai bine, cu timpul.
Note1 Personaj dramatic în opera lui William Shakespeare.2 Scriitor ºi medic. Nãscut la 9 septembrie 1933. A colaborat la: Viaþa Medicalã,

Sãnãtatea, Flacãra, Luceafãrul.3 Pictor ºi sculptor. Profesor la Târgoviºte. A restaurat Mitropolia din Târgoviºte, iar casculptor a fãcut busturile lui: Cârlova, Vãcãrescu ºi I.Al. Brãtescu-Voineºti.4 Aluzie la nuvela Privighetoarea de I.Al.Brãtescu-Voineºti.5 Între 18 martie 1954 ºi 3 octombrie 1968 apare la Bucureºti, sãptãmânal, Gazeta
Literarã, organ al Uniunii Scriitorilor.6 Poezie a lui Aurel Chirescu, poet, profesor de limba ºi literatura românã la diferitelicee bucureºtene. 7 Poet, prozator. Medic de plasã în judeþul Buzãu ºi Dâmboviþa. Colaborator alRadiodifuziunii din 1930, când organizeazã emisiunea Ora satului. Autor al lucrãrii
Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare.

Corespondenþã l i terarã
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Adrian Simeanu

O dramã autohtonã

Muzica ne-a fãcut cunoºtinþã, înpostdecembrism. Epoca noastrã �originalã�. Alibertãþii nemãsurate în gânduri, vorbe ºi fapte.Când vieþi poþi lua îndatã, fãr� de remuºcãri, fãr�de judecatã. Ea fiindu-i þintã, legitim, coleguluiSerghie Bucur. Octogenar verde ºi publicist activ,de lângã Ploieºti. Martor nefericit la o tragedie.De SIDA neiertãtoare iscatã. Nepotu-i, CostinMarius Filip, sfârºind, în grea suferinþã, din cauzaei. Pe pat de spital, adolescent încã. Dupã ce,proaspãt nãscut, e contaminat cu virusu� HIV.Printr-o injecþie, tot în spital. Din neglijenþã clarcriminalã. Nepedepsitã juridic pânã-n prezent.Învãluitã, în continuare, de laºitate crasã lafãptuitor. Ascuns în tãcere ºi anonimat. Chiardac-a ucis, fie ºi numai din culpã, un nevinovat.Lovindu-i familia crunt, neînchipuit, iremediabil...Cartea* prahoveanului e un strigãt sprelume. Un document despre societatea în caretrãim pe plai mioritic. Un roman despre neputinþã ºi nepãsare. Într-un sistemticãlos ºi-n instituþii de multe ori asasine. Despre ce-a îndurat un copil românpân-a rãposat. ªi ce-a însemnat boala lui rebelã pentru cei din jur. Aºa cã-namintire meritã ºi el, ºi ai sãi din casã, s-aparã, în pagini, cu nume reale. Cacititoru� sã fie convins pe deplin cã adevãratã-i povestea. Nu alcãtuire din cearomanescã, pur imaginarã. Serghie având aplecare ºi meºteºug îndestul ca sãfacã un bisturiu ascuþit din condei. ªi din �Neantul� sãu, o viguroasã, clarã, utilãacuzã. Un apel întemeiat cãtre conºtiinþe de pretutindeni. Scrierea sa chiar m-a-nfioratºi nu rareori, pe marginea ei, viu am discutat. I-am semnalat defecte (puþine, dealtfel) ºi-am recomandat sã facã efortul unei noi ediþii. Reconstruind, ºlefuindunde este cazu�. Ca dreaptã, neabãtutã, vrednicã sã stea ºi dupã-ntâlnirea dincer cu cel multiubit, cumplit chinuit, azi, doar povestit. Ca o mãrturie denezdruncinat, în timp ºi spaþiu pãmântean. Bãtrâne romancier, ai datoria astaneapãrat. ªi du-te degrabã în Bucureºti. Sã vezi dacã-i trecut ºi Costin pelespedea de piatrã de la �Matei Balº�. De nu-l afli totuºi, fã diligenþe, cu sârg, sãse repare omisiunea. Ca sã ai ce-i spune când sufletele voastre vor sta faþã-nfaþã. Firavã mângâiere, da� trebuitoare, ca omagiere veºnicã sub soare...

Car tea z i le lor  noastre

* Serghie Bucur, Neant. Colaj despre suferinþã, Ed. EIKON, 2017
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Adrian Simeanu

Eminescu ºi Veronica

S-au iubit pân-au murit. Pãtimaº ºi
gelozit. Dureros ºi fericit. Nãlþãtor, da�
chinuit. Lumea, rea, i-a pizmuit, contra
lor a uneltit. Sãrãcia i-a-nsoþit, nevoia i-a
încolþit. Boalele i-au cutrupit, viaþa grea
i-a biruit. În mormânt s-au despãrþit, în
Cer s-or fi reunit. Poate, pentru
totdeauna, precum soarele ºi luna. Sub
pecetea poeziei ºi puterea veºniciei...

Iacãtã-mã ºi pe mine aºternând
vorbele-n rime. Pe undeva, de-nþeles,
cã Mihai e un ales. Luceafãr
dumnezeiesc în areal românesc. Un poet
universal, din ceia fãrã egal. Un roman-
tic abisal, iubind în transcendental. Iarã
Veronica lui, graþia Pãmântului. Floare
gingaºã, bãlaie, arzând straºnicã vãpaie.
Destine împreunate de dor ºi Divinitate.
Inspirat numiþi �Martirii lui Eros�...

Un profesor argeºean i-a pus
vrednic în roman*. Douãzeci de ani la el
a lucrat. E amplu, romanþat, cu locuri, fapte, oameni, fireºte, presãrat. Putna,
Viena, Iaºi, Vãratec, Berlin, Bucureºti. Maiorescu, Creangã, Caragiale, Slavici,
�Timpul� ºi �Junimea�. Diverse întâmplãri, amare, luminoase, ciudate, dureroase.
Vise, halucinaþii, spaime, interogaþii. Peisagii, fain penel. ªi descrieri, fel de fel.
Portrete, tablouri, lirism, dramatism. Dialoguri curgãtoare, cu tâlc ºi cuceritoare.
Limba timpului, savoare. Poeme nemuritoare ºi scrisori doveditoare, citate
convingãtoare. Ilustrând dragoste mare, din aia ucigãtoare. Nebunie, poezie,
din alea tulburãtoare. Echilibru-n povestire, dãruire ºi simþire intrate în rostuire.
Meºteºug la scriiturã, dar nu ºi la corecturã.

Autor cu fantezie ºi vãditã acribie, Ion Ionescu-Bucovu. Tom util, binevenit,
cu nesaþ cã l-am cetit, pânã-n zori l-am isprãvit. Cât ºtiui, îl consemnai ºi-n
revistã-l semnalai..
* Ion Ionescu-Bucovu, Martirii lui Eros, Editgraph, Buzãu, 2015

Car tea z i le lor  noastre
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Codruþ Radi

Inelul de aur
Sinaia, început de secol 20. O altã ambianþã ce nu va fi egalatã niciodatã în intensitateaexistenþialã ºi rafinamentul cu care se poate adapta lumea vremurilor ºi locurilor. Perioadacând aici toate se þes în jurul familiei regale ºi a reºedinþei acesteia. Familii de seamã, saunumai anumiþi membri, se vor ataºa afectiv de aceastã zonã în care protipendada bucureºteanãîºi mutã, încet-încet, rendez-vous-urile, într-o emancipare tot mai evidentã. România lui Carol Iintrã în peisajul elitist european, Sinaia devenind o oazã spiritualã tot mai animatã în acestcontext. Mari personalitãþi, din cele mai diverse domenii, vor poposi sau chiar se vor stabili,pentru mai mult sau mai puþin timp, la poalele muntelui. Alãturi de familii princiare, precumªtirbei, Sturdza, Ghica, ªuþu, Cantacuzino, oameni politici ai vremii, Maiorescu, Kogãlniceanu,Iorga, Titulescu, ca sã nu amintim decât câþiva, sau oameni de culturã ºi artiºti precumAlecsandri, Delavrancea, Grigorescu, Enescu. Acesta din urmã, copilul minune al muziciiromâneºti, va studia la Conservatorul din Viena încã de la vârsta de 7 ani, apoi îºi va desãvârºistudiile la Paris. Va ajunge la Sinaia în anul 1907, invitat într-un concert la Castelul Peleº, deRegina Elisabeta (Carmen Sylva, poeta). Toatã viaþa lui se va petrece, de fapt, cu o succesivitatedebordantã, între România ºi Franþa, cea care îl va adopta pentru o altã veºnicie. Se va impune,treptat, prin muncã ºi dãruire totalã muzicii, cãutând în permanenþã creaþia originalã, în acelaºitimp universalã. Va compune mult ºi diversificat: simfonii, lucrãri orchestrale, muzicã de camerã,sonate, cvintete, cvartete. Iar opera lui de suflet, tragedie liricã în 4 acte, este Oedip, la care valucra mai bine de 10 ani. Totodatã, mai ales pentru a-ºi asigura resursele materiale necesare,concerteazã, în principal cu vioara, dar ºi la pian, dirijeazã orchestre importante, dar formeazãºi mari muzicieni, amintind aici doi dintre favoriþii sãi: Dinu Lipatti ºi Yehudi Menuhin. Nu arerãbdarea despre care Nietzsche spunea cã o au geniile, el voind consacrarea în Europa, undepoezia românã deja ajunsese prin �Scrisorile� lui Eminescu ºi �Nopþile� lui Macedonski. Oriceamânare e o renunþare, numai scrisul ºi compoziþia rãmân. Muzica era pentru el dulceasuferinþã, dragostea ºi, deopotrivã, cãutarea continuã. �În Rapsodii am reuºit sã pun cap lacap cântecele poporului meu, cam la fel ºi în Poema Românã, dar seva aceea unicã n-amextras-o decãt puþin ºi n-am recreat-o, ca Eminescu, românul meu, în poezia lui. Acolo trebuiesã ajung! Mulþumescu-þi þie, Cerule românesc ºi þie, Eladã însoritã, cã mi l-aþi sãdit pe Oedip,nefericitul, în sufletul meu. Sã-l facem sã învingã prin propria suferinþã!�Într-un fel, poate cã a învins destinul, reuºind sã finalizeze aceastã magistralã operã ºi sã ovadã jucatã, împotriva reticenþelor vremii la noul muzical. Dar, pe de altã parte, opera dedicatãexclusiv fiinþei celei mai dragi lui, Maria Rosetti-Cantacuzino, pare sã consfinþeascã suferinþa lacare s-a supus în numele artei. Întâlnirea cu prinþesa moldavã s-a petrecut, bineînþeles, la Sinaia,cu ocazia unui concert la Peleº. Într-o perioadã de impas a relaþiei ei conjugale, când Marucadevine, dintr-o femeie misterioasã, frumosã ºi inteligentã, încãpãþânatã ºi dificilã, una conºtientãde valoarea sa, ceea ce o va apropia de multã lume, dar, în special, de prinþesa Missy, viitoareareginã. Vine la Sinaia, în Vila Cerchez, dupã 1905, pentru a-ºi salva cãsnicia prin aparenþa înþelegeriicu soþul sãu, sperând însã într-o mare iubire menitã s-o vindece de traumele resimþite, amplificatede mândria ei ancestralã. Va gãsi aceastã mare iubire în sufletul lui George Enescu, dar o vaîmpãrtãºi dupã bunul ei plac. Nu va divorþa niciodatã de soþul ei, ba mai mult, dupã o mistuitoarepoveste de dragoste cu filozoful Nae Ionescu, rãscolitorul de suflete, se va automutila. Vila Luminiº,construitã între timp la Sinaia, în 1926, de muzician, va fi martora unei rupturi tot mai adânci, dinpartea Marucãi. Urmeazã o perioadã de rãtãcire, vegheatã îndeaproape de George Enescu, careo va salva, salvându-se totodatã pe el însuºi. �Numai iubirea ta poate sã aline suferinþa din mine,a neliniºtii care mã þine sub spectrul morþii. Scapã-mã de mine ºi redã-mã liniºtii simple�. Se vaconfirma acest demers existenþial, prin cãsãtoria dintre ei, în anul 1937, dupã decesul soþului

dintâi. Ceea ce George Enescu ºi-a dorit cel mai mult: �inelul de aur� oferit femeii iubite...
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Alice Stana

Mãnãstirea Dealu

De fiecare datã când urci în Turnul Chindiei, privirea îþi va fi atrasã, în mod cert, dedealurile împãdurite de la miazãnoapte, dealuri ce dominã lunca Ialomiþei. De-i vremeafrumoasã, se întrezãreºte aºa, ca prin vis, Mânãstirea Dealu, una dintre cele mai vechictitorii ale Þãrii Româneºti.
I. Peste 500 de ani de istorieNu se ºtie cu siguranþã cine-i sunt primii întemeietori. Unii cercetãtori susþin cãprimul lãcaº ar fi fost construit în vremea lui Mircea cel Bãtrân, alþii, cã ar fi ctitoria luiVlad Dracul, tatãl lui Vlad Þepeº, sau a urmaºilor acestuia, de vreme ce Vlad Dracul,ucis la 1446, este îngropat �în deal, la vii, unde au ridicat o bisericuþã din lemn, numitã,multã vreme, gropniþa Drãculeºtilor�.Dania fãcutã de domnul Alexandru Aldea (1431-1436) din 17 noiembrie 1431 esteprimul document oficial în care Mânãstirea este pomenitã ºi prin care voievodul oînzestreazã cu satele Alexeni ºi Rãzvad.În sec. XV, domeniile acesteia sporesc treptat prin alte danii fãcute de Vladislav alII-lea ºi de Radu cel Frumos.În 1499, la patru ani de la înscãunarea lui Radu cel Mare (1495-1508), ctitorul de

drept, lãcaºul de la Dealu este rezidit din temelie. Mai întâi, au fost reconstruite clãdirilemânãstirii ºi apoi biserica. Ea a fost sfinþitã la 1501, însã ansamblul arhitectonic a fostisprãvit abia dupã moartea lui Radu cel Mare, în 1508, de fratele sãu Vlad cel Tânãr.Biserica a fost destinatã spre a fi ºi necropolã domneascã, astfel cã aici au fostîngropaþi jupâniþa Caplea, sora lui Radu cel Mare (1511), Vlãduþ voievod, fratele lui Raducel Mare (1512), Radu Vodã Bãdicã, fiul lui Radu cel Mare (1524), Vlad Înecatul (1532),Pãtraºcu cel Bun (1567) ºi Mihai Movilã (1608),iar dupã moartea marelui voievod Mihai Viteazul(1593- 1601), a fost adus la Mânãstirea Dealuºi capul acestuia.Tot în vremea lui Radu cel Mare s-aînfiinþat la Mânãstirea Dealu prima tipografie
din þãrile române, condusã de ieromonahulMacarie. Cãlugãrul sârb ce învãþasemeºteºugul tiparului la Veneþia, scoate de subteascurile tiparniþei sale în 1508, prima cartedin Þara Româneascã, un Liturghier, iar pânãîn 1512 mai tipãreºte douã lucrãri, un Octoihºi un Tetraevanghel.Din pãcate, Radu cel Mare nu a vãzutterminatã Mânãstirea Dealu, neputând sã o ºizugrãveascã. De acest lucru va avea grijãNeagoe Basarab (1512-1521), însãrcinându-lpe Dobromir Zugravul din Târgoviºte sã o Biserica Mânãstirii Dealu

vãzutã dinspre sud-est
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înfrumuseþeze cu �vapsele ºi aur�. Acelaºi Dobromir este cel care, la 1526, împodobeºte
interiorul Mânastirii Argeºului.În vremea lui Mihai Viteazul, în 1595, Târgoviºtea a avut de suferit din cauza luptelorcu turcii, însã Mânãstirea Dealu scapã ca prin minune. Nu pentru mult timp însã deoarecedupã domnia lui Mihai Viteazul, ea este invadatã de oºtile principelui transilvãnean, GabrielBathory, �sfãrâmând mormintele domnilor ºi stricând lespezile bisericii� (Nicolae Iorga).Un alt domn al Þãrii Româneºti, Radu Mihnea, ajutã Mânãstirea prin danii ºi scutiride dãri, iar Leon Tomºa (1629-1632) o închinã ca metoh mânãstirii Iviru de la MunteleAthos. Închinarea este desfiinþatã de Matei Basarab (1632-1654), iar în vremea sa vafuncþiona aici tipografia domneascã, lãcaºul devenind un important centru de activitatecãrtureascã. Crucea de argint aurit ºi lemn de chiparos ce se afla la muzeul Mânãstirii,dar ºi un rând de vase de aur, astãzi dispãrute, sunt donaþii fãcute de acest voievod. În1686, ªerban Cantacuzino aratã cã Mânãstirea a fost prãdatã de niºte hoþi din Þara
Bârsei. Istoria se repetã în 1689 când este jefuitã de trupele austriece.Din porunca lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), bisericii i se renoveazãacoperiºul ºi pictura interioarã. Având în vedere importanþa Bisericii Dealu în conºtiinþadomnitorului martir, se pare cã echipa de meºteri adusã a fost aceeaºi care a lucrat ºila Mitropolia din Târgoviºte, respectiv Constantin, Preda, Nicolae ºi Radu, dupã cumaflãm dintr-o pisanie brâncoveneascã.În epoca fanariotã este neîngrijitã ºi începe sã se ruineze, iar în timpul luptelordintre turci ºi austrieci, în 1738, este devastatã din nou. În schimb, Dionisie Lupu,numit egumen de Alexandru Ipsilanti, reface biserica ºi chiliile, însã vremurile bune nuþin mult ºi Mânãstirea trece prin douã mari cutremure în 1829 ºi 1838.Pagubele pricinuite îl determinã pe Gheorghe Bibescu (1843-1848) sã o refacã. În1845 încep lucrãrile dupã planul întocmit de arhitectul Ioan Schlatter. Ca pictor a fostales francezul, André Dérigny, ce lucra în ulei, nu în frescã, cu condiþia ca acesta sã
pãzeascã �reguli ce religia rãsãriteanã a Bisericii greceºti cere a se pãzi�. Dupã cumera de aºteptat, nici pictura bisericii, nici cea a iconostasului, realizatã de zugravulIohan Avild Dorben în 1849, nu au fost la înãlþimea aºteptãrilor.Dupã secularizarea averilor mânãstireºti, în 1863, Mânãstirea va servi drept sediupentru diverse instituþii ale statului. În timpul Rãzboiului de Independenþã, clãdirileMânãstirii au funcþionat ca lagãr pentru prizonierii turci, între 1879 ºi 1883 a funcþionatªcoala divizionarã de ofiþeri, iar la începutul sec. XX, ªcoala copiilor de trupã.În 1912 se înfiinþeazã Liceul Militar �Nicolae Filipescu� ce a instruit nume precumRadu Tudoran (scriitor), Nicolae Ciorãnescu (rector la Universitatea Politehnica dinBucureºti) ºi Mihai, rege al României.Modificãri ºi restaurãri au mai avut loc între 1955 ºi 1958, când a fost reconstruitãincinta ce cuprinde chiliile, paraclisul ºi o loggie cu vedere spre oraº. Pictorul Iosif
Keber realizeazã pictura altarului ºi a iconostasului, iar cea din bisericã este executatãde Ion Grigore, care dovedise certe abilitãþi plastice, atât în lucrãri de artã muralã laicã,cât ºi religioasã. Lucrãrile la Biserica Dealu au fost reluate mai târziu, podoabele naosuluiºi pronaosului au fost realizate de un colectiv de pictori bisericeºti, sub directa îndrumarea Preacuviosului Arhimandrit Sofian Boghiu, stareþul de atunci al Mãnãstirii Antim.

II. Unicitatea arhitecturiiÎn cea ce priveºte arhitectura Mânãstirii Dealu, modul în care a fost construitã afost extrem de ingenios, ca atare a ºi durat de-a lungul secolelor, fiind unul dintrepuþinele monumente care s-au pãstrat cu aspectul lor original.A fost realizatã din materialul tradiþional, cãrãmida, dar zidãria respectivã a fostdublatã de o cãmaºã de piatrã albã fãþuitã, blocurile fiind legate între ele cu scoabe din
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metal fixate în plumb. Inevitabil, pe
alocuri piatra ºi-a schimbatculoarea, fapt care nu îi ºtirbeºtecu nimic farmecul. De la intrare sepoate percepe structuraplanimetricã, aceea care ne estedeja tradiþionalã, cea cu trei abside,care este ºi tipul consacratedificiilor monahale.Dând roatã bisericii se potobserva aceste trei abside, dintrecare cele douã din dreptul naosuluisunt pentagonale în exterior, cea
din dreptul altarului esteheptagonalã ºi tustrei sunt semicirculare în interior. La biserica de la Dealu se remarcãprezenþa unui soclu, înalt de cca 1 m care, cam cu 50 cm deasupra solului, ieseputernic în relief, rezultând astfel o bancã din piatrã ce înconjoarã perimetral biserica.Vizual, profilul în ansamblul sãu conferã o bazã stabilã întregului monument, ce pare ase fi aºezat pentru totdeauna în acest loc.Având în vedere legãturile strânse care au existat între ctitoria de la Dealu ºi ceade la Argeº, a fost firesc ca sã se creadã cã acelaºi meºter a lucrat ºi la una ºi lacealaltã. Numai cã, la biserica de la Dealu este mult mai evidentã tendinþa cãtreverticalitate decât la Argeº.Meºterii lui Radu cel Mare au renunþat la varianta deja tradiþionalã a unei singureturle, preferându-o pe cea cu trei, una mai înaltã pe naos ºi douã mai mici pe pronaos,rezultând un �mãnunchi de turle� ce se înalþã spre cer.

Materialele au fost alese cu grijã, piatrã de Câmpulung de cea mai bunã calitate ºimarmurã.Un alt element care atrage atenþia ºi care a fost ºi a rãmas unicat în artaromâneascã este modul de dispunere a decoraþiei în piatrã. La modalitatea de vibrare asuprafeþei din piatrã prin elementele profilate se adaugã ºi fragmentele din piatrãsculptatã, care puncteazã elementele principale ale bisericii: turla cea mare cu bazasa pãtratã, cele douã turle mai mici, rozetele ce serveau ca rãsuflãtoare ºi panourileaflate de o parte ºi alta a intrãrii.Decoraþiunile specifice sculpturii de la Dealu sunt deosebit de elegante ºi sobre,elementele decorative fiind, în marea lor majoritate, de provenienþã orientalã, armeano-georgianã.Din pãcate, ancadramentele ferestrelor despre care avem toate motivele sã credem
cã erau bogat ornamentate, au fost înlocuite în timpul lui Bibescu, cu unele din marmurã,simple, fãrã nici un profil. Un alt element oriental îl gãsim în partea superioarã a intrãriiîn bisericã realizatã din bolþari tãiaþi ondulat, dupã �tradiþia tehnicii arabe, moºtenitã decãtre turci�. Aceasta ne îndreptãþeºte sã recunoaºtem aici mâna de lucru a unui pietrarvenit poate din Constantinopol, unde se întâlnesc deopotrivã tradiþiile structive ºi deco-rative ale artei arabe ºi ale celei armene � grefate peste vechiul fond bizantin, atât decomplex ºi el � pe temeiul cãrora înfloreºte tocmai la începutul veacului al XVI-lea obogatã arhitecturã turceascã.�Dupã cum afirma Virgil Drãghiceanu, Radu cel Mare, prin meºteri orientali, �fãcudin piatrã o clãdire cu podoabe orientale, care nu-ºi avea pereche în þarã�. Iar meºteriiarmeni despre care se presupune cã au lucrat nu erau decât pietrari ºi sculptori, nu ºiarhitecþi, aceºtia din urmã aparþinând sferei de influenþã sârbeascã.

Clopotniþa ºi latura de nord a incintei
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III. De la Câmpia Turzii, la TârgoviºteMoartea tragicã a marelui voievod Mihai Viteazul a încheiat un capitol important înistoria neamului, dar rãmãºiþele acestuia vor avea la rândul lor o istorie aparte, cea maiinteresantã fiind cea a capului. Astfel, capul a fost adus la Mânãstirea Dealu de cãtrepaharnicul Turturea, dupã cum reiese dintr-un document din anul 1612. Alegerea mânãstiriica loc de depunere a rãmãºiþelor, se pare cã aparþine în primul rând voievodului, exprimatã,probabil, înainte de bãtãlia de la Câmpia Turzii, iar în al doilea rând pentru cã MãnãstireaDealu era necropolã de familie a domnitorului, aici fiind înmormântaþi Radu cel Mare �bunicul lui Mihai Viteazul ºi Pãtraºcu cel Bun � tatãl lui Mihai Viteazul.Capul voievodului a fost pãstrat cu sfinþenie la Mânãstirea Dealu, în ciuda intemperiilor,atacurilor ºi hoþilor, astfel cã trei secole mai târziu în 1904 Grigore Tocilescu preºedinteleTinerimii Universitare de atunci, decide depunerea capului într-un chivot prevãzut cu o
fereastrã, având în vedere semnificaþia acestui simbol în istoria neamului românesc.În anul 1912 Nicolae Iorga are iniþiativa de a construi actualul sarcofag de marmurã,odatã cu cel al altui voievod de seamã Radu cel Mare. Evenimentele tragice pricinuitede primul rãzboi mondial determinã ca la finele anului 1916, capul marelui voievod sã fietransferat la Mitropolia din Iaºi, spre a nu fi profanat sau distrus. Un an mai târziu caurmare a situaþiei critice de pe frontul din Moldova, este din nou mutat, de data aceasta,în Crimea la Chersones, unde este pãstrat pânã în anul 1918, când este readus la Iaºi.În 1920 se ia decizia de a transporta capul marelui voevod înapoi la Târgoviºte ºiavând în vedere semnificaþia evenimentului, este pus la dispoziþie trenul regal. Cermonialulde depunere în sarcofag a capului voevodului s-a petrecut cu mare fast în data de 26august 1920, în prezenþa Regelui Ferdinand, a conducerii Academiei Române, areprezentanþilor Guvernului, dar ºi altor personalitãþi ale vremii. Deasupra sarcofagului afost aºezatã o piatrã de mormânt pe care a fost înscris textul marelui Nicolae Iorga din
Istoria Românilor �Aici odihneºte ceea ce crima ºi impietatea au lãsat din trupul celsfânt al lui Mihai Voievod cel Viteaz, iar sufletul sãu trãieºte în sufletele unui neamîntreg pânã ce Scripturile se vor împlini, când va afla în ceruri odihna drepþilor împreunãcu sufletele fericite ale pãrinþilor sãi...�.ªi astãzi capul marelui voievod se gãseºte la Mânãstirea Dealu, de unde domnul
primei uniri vegheazã în continuare la unitatea neamului românesc.

Afiº editat de colonelul Dimitrie Papazoglu cu desene de Carol Isler,
înfãþiºând Mãnãstirea, pe Mihai Viteazu, craniul domnitorului ºi piatra de mormânt

aºezatã de cãtre Preda Buzescu, scrisã în româneºte
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George Coandã

O istorie secretã. Târgoviºte

Sã fi existat o Târgoviºte înainte de Târgoviºte? Se poate sãfi existat. Unii fani ai traco-dacologiei cred cã pe locul unde astãzise aflã fosta Cetate de Scaun voievodat pe cotul mare al Ialomiþeila ieºirea râului dintre dealurile precarpatice, niºte ancestralistrãmoºi ai românilor ºi-au ridicat o capitalã, nu în sensul statusului
sãu de astãzi, ci o reºedinþã a unei mari uniuni de triburi la sfârºitulepocii bronzului (1800-88 Î.H./î.e.n.), numitã Tergaistai. Iar în niºteediþii din prima parte a secolului XX a celebrei enciclopedii �Larousse ilustree� sepomeneºte de un castru roman în zona actualã a Târgoviºtei.Iar un memorial al unor cãlugãri franciscani din secolul XV aminteºte cã oraºul arfi apãrut pe la 1300, dacã nu chiar mai înainte de întemeierea Þãrii Româneºti. Atâtdescoperirile arheologice de dupã al Doilea Rãzboi Mondial, cât ºi cele recente, unelede la rãscrucea secolelor XX ºi XXI, altele din 2016 ºi 2017 nu �desecretizeazã� faptulcã în arealul municipiului Târgoviºte s-a manifestat o intensã locuire. Astfel, am puteaspune cã, în pragul Târgoviºtei, arheologii de la Complexul Naþional Muzeal �CurteaDomneascã� au scos la luminã în situl Geangoeºti � Hula (Dragomireºti), vestigiile uneiaºezãri a cãrei dotare s-a calculat pentru mileniul V Î.H/î.e.n. Este o descopere de

excepþie, chiar senzaþionalã, concretizatã în figurine antropomorfe ºi zoomorfe (fragmentesau în întregime), unele de piatrã cioplitã, obiecte de podoabã, creuzete, ceramicãpictatã, instrumentar pentru þesut º.a.ªi este perfect posibil ca sã avem parte de descoperiri la fel de senzaþionale înarealul peri ºi intraurban al Târgoviºtei. Aºa cã este de crezut cã, în zona cotului mareal Ialomiþei ºi în interfluviul Ialomiþa-Dâmboviþa a existat o Târgoviºte înainte de Târgoviºte.

Curtea Domneascã din Târgoviºte
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Demitizare & mistificare

Mitul definit drept o naraþiune cu note de fabulos (supranatural,
fantastic, legendar) apare încã din preistorie ºi cuprinde credinþe
iniþiale ale umanitãþii (originea lumii, a fenomenelor naturale) sau
poveºti, în care realul ºi fabulosul se contopesc, despre zei sau

eroi legendari, despre eroi civilizatori, despre întemeietori. Miturile sunt deci scenarii
ale arhetipurilor: �epopei, naraþiuni, geneze, cosmogonii, teogonii, gigantomahii� (Jean
Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicþionar de simboluri, vol. I, p. 27) ºi se constituie, simultan,
în prime scheme raþionale explicând geneze ºi desfãºurãri istorice ale fenomenelor.

Mircea Eliade vede mitul drept �modelul arhetipal al tuturor creaþiilor, indiferent de
planul în care se înfãptuiesc: biologic, psihologic, spiritual�. Tot marele român, istoric al
religiilor, afirmã cã �funcþia principalã a mitului este aceea de a fixa modelele exemplare
(s.m.) în toate acþiunile sãvârºite de oameni�.

În aceastã expoziþiune insistãm asupra mitului, a funcþiilor sale, pentru ca sã
înþeleagã mai bine cititorul care sunt �þintele� unor aºa-ziºi demitizatori precum Neagu
Djuvara ºi �noua sa ºcoalã� de istorici care �demitizând�, în fapt mistificã grosolan
istoria României, continuându-l, în linie directã, pe Mihail Roller, aºa-zisul istoric de
tristã amintire: Lucian Boia, Marius Diaconescu, D.I. Mureºan, Emanuel Antoche, Bogdan
Murgescu, Alexandru Simon. Cei enumeraþi justificându-ºi netemeinic acþiunile
demitizante mistificã de fapt � în numele europenismului ºi, desigur, al globalizãrii �
istoria românilor, ºtiut fiind cã un popor nu poate exista, supravieþui, dacã îºi uitã sau îºi
reneagã istoria.

Alþi �combatanþi� atacã la baionetã, în numele aceluiaºi elitism, fals europenizant,
alte simboluri ale neamului românesc, iar în prim-planul acestora se aflã Horia Roman
Patapievici, pupilul lui Traian Bãsescu, ins pe care la Congresul Mondial al Eminescologilor
(Chiºinãu, 2013), cineva, inspirat, l-a numit Pata pe veci. Þintele acestui alogen prin
atitudini ºi ale acoliþilor sãi de la Institutul Cultural Român fiind corifeii culturii româneºti,
limba românã, poporul român, originea latinã, în general toate simbolurile româneºti ºi, în
special, miturile fundamentale identificate de G. Cãlinescu în �Istoria...� sa.

Fiindcã rubrica în care apar aceste consideraþii, nu întâmplãtor se intituleazã
�Excerpte�, vom decupa, în continuare, fragmente din �gândirea� unor inºi care ºi-au
propus ei sã demitizeze istoria, cultura, cutumele ºi cam tot ce poate fi numit românesc.
Iatã câteva formulãri marca Patapievici:

�Toatã istoria, peste noi a urinat cine a vrut. Când i-au lãsat romanii pe daci în
formula hibridã strãromâneascã, ne-au luat la urinat slavii. Se cheamã cã ne-am plãmãdit
în aceastã clisã daco-romano-slavã. Apoi ne-au luat la urinat turcii. Era sã ne înecãm,

Mihai Stan
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aºa temeinic au fãcut-o. Demnitatea noastrã consta în a ridica mereu gura zvântatã, iar
ei reîncepeau. Apoi ne-au luat la urinat ruºii, care, timp de un secol, ºi-au încruciºat
jetul cu turcii, pe care, în cele din urmã, având o bãºicã a udului mai mare, i-au dovedit�.

Sau: �Numai violenþa, numai sângele mai poate trezi acest popor de grobieni din
enorma-i nesimþire. Mã simt personal jignit de prostia bãºcãlioasã, de acreala invidioasã,
de stridenþa de þoapã a acestei populaþii. Fundul ultim al substanþei naþionale româneºti
este inadecvarea. Trupul poporului român abia dacã este o umbrã. El nu are cheag.
Radiografia planului mioritic este cea a fecalei. O umbrã fãrã schelet, o inimã ca un
cur, fãrã ºira spinãrii�, mai scrie preºedintele ICR, din fericire ex-preºedinte.

A se observa �fineþea� lexicului utilizat de acest �elitist�, plimbat cu elicopterul lui
Bãsescu la Neptun, alãturi de alþi �elitiºti�, ce s-au vândut destul de scump, profitabili,
drept consilieri ai preºedintelui. Apoi H.R.P. continuã seria jignirilor poporului român:
�Româna este o limbã în care trebuie sã încetãm sã mai vorbim sau trebuie sã o
folosim numai pentru înjurãturi�.

Sau: �Oamenii valizi în România de azi sunt tâmpiþii (oare întâmplãtor preºedintele
Bãsescu afirma la Târgul de Carte Gaudeamus cã �ºcoala româneascã scoate tâmpiþi�?),
flecarii, estropiaþii ºi gângavii. Ies pe stradã ºi nu vãd oameni normali. Ca într-un coºmar,
aproape toþi cei pe care îi întâlnesc se bâlbâie, îºi bâþâie ochii, dau din picioare ca apucaþii,
înjurã, se zdrelesc între ei cu plãcere, vorbesc schimonosit, rostesc idioþenii. Poporul român
este un popor cu substanþã taratã. Oriunde te uiþi, vezi feþe patibulare, ochi mohorâþi,
maxilare încrâncenate, feþe urâte, guri vulgare, trãsãturi rudimentare. Românii nu pot alcãtui
un popor, pentru cã valoreazã cât o turmã, dupã grãmadã, la semnul fierului roºu�.

Afirmaþia este neadevãratã ºi pãtimaºã. Glumind, aº zice cã H.R. Patapievici îºi
face un autoportret în oglindã. �Eminescu este cadavrul nostru din debara, de care
trebuie sã ne debarasãm dacã vrem sã intrãm în Uniunea Europeanã�, mai bate
câmpii H.R.P.

Ocrotit, cultivat de Bãsescu, Boc, Videanu, Stolojan (politicieni) dar ºi de oameni
de culturã emblematici (zic ei) � Liiceanu, Pleºu, Manolescu, Cãrtãrescu �, de gruparea
�Dilema veche�, precum ºi de �istoricii� amintiþi mai sus, H.R. Patapievici s-a umflat ca
un balon de sãpun care, iatã, a plesnit în toatã hidoºenia lui sulfuroasã. Nu întâmplãtor
H.R.P. linge mâna stãpânului care i-a dat milioane la ICR ºi îl elogiazã pe marele
preºedinte devoalat mai recent de �Clanul Bercea Mondialu�: �Dintre toþi preºedinþii pe
care i-am avut pânã acum, Traian Bãsescu este pe departe cel mai bun. Ion Iliescu
este un infractor. Emil Constantinescu a fost un om bine intenþionat, dar slab. Abia
Traian Bãsescu a îmbrãþiºat cauzele cele bune: desecretizarea dosarelor, condamnarea
comunismului ºi a-i permite politicii noastre un stil de deschidere lipsit de agenda
ascunsã. Ion Iliescu, cel mai rãu dintre preºedinþii pe care i-am avut, nu a fost niciodatã
þinta unei asemenea desfãºurãri de urã din partea presei. Bãsescu este cel mai bun
dintre ei. De ce? Pentru cã presei [...] îi place zgarda. Ea iubeºte zãhãrelul ºi îºi cautã
stãpânul. Bãsescu a condus nu ca stãpân, ci ca egal. Asta nu i se poate ierta de
oamenii care se simt bine numai în prezenþa stãpânilor?�

Profetice cuvinte, dacã ne gândim la cum aratã azi imaginea �marelui� preºedinte,
inclusiv pe plan �Mondial�.

În continuare, despre pseudoistoricii de azi, pentru cã denigratorii în numele
demitizãrii acþioneazã dupã un scenariu vizibil care are drept finalitate mistificarea
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programaticã, argumentul fiind vizibil într-un alt excerpt, de aceastã datã extras din
cartea lui Lucian Boia � �Primul Rãzboi Mondial. Controverse, paradoxuri, interpretãri�:
�Se adãuga ºi faptul cã România avea un drept incontestabil asupra Basarabiei, provincie
rãpitã Moldovei în 1812, partea ei sudicã fiind apoi retrocedatã în 1856, dar din nou
anexatã de Rusia în 1878. Un drept similar putea invoca România ºi în ceea ce priveºte
Bucovina, ruptã tot din Moldova, la 1775, ºi anexatã de austrieci. Transilvania nu se
afla însã într-o asemenea situaþie. Nu aparþinuse niciodatã României sau vreunuia
dintre principatele care formaserã România la 1859. De la începuturile sale statale
fusese înglobatã în Ungaria ºi, chiar când Ungaria dispãruse, continuase, prin
elita sa conducãtoare ºi prin organizarea de stat, sã se înfãþiºeze ca parte a vechiului
regat ungar (s.n.). Românii puteau invoca, fireºte, cum au ºi fãcut, un drept etnic
asupra Transilvaniei (populaþia româneascã fiind majoritarã), dar nu ºi vreun drept istoric.
Puteau sã-i acuze pe unguri cã îi asupreau sau îi discriminau pe români, dar nu-i
puteau acuza cã «rãpiserã» vreodatã Transilvania.�

Devine explicabil de ce presa maghiarã îl citeazã ºi îl ridicã în slãvi pe acest Lucian
Boia, fiindcã le pune pe tavã �argumente� pentru revendicãri lipsite de orice temei istoric.
Cum vãd oare urmaºii celor jertfiþi în Rãzboiul de Întregire astfel de vorbe de Iudã? Mai
ales cã ungurii au la rang de politicã naþionalã propaganda prin cãrþi în care ei aratã
strãinãtãþii cã Transilvania este pãmânt unguresc. Istoricul Raul ªorban a constatat cã
într-un singur an ungurii au publicat, prin instituþiile lor de politicã externã, 200 de titluri
în limbi de circulaþie internaþionalã, în timp ce ICR, de pildã, nu a publicat nicio carte în
care sã fie explicate Europei momentele glorioase ale istoriei românilor din secolele
XIV-XVI.

Nimic nu scapã demitizatorilor. Ei pun la îndoialã romanitatea românilor (în ciuda
evidenþelor, pentru cã ei trebuie sã urmeze �un scenariu�); cultura (dupã Boia, Eminescu
e doar un mare mit românesc); Brâncuºi, Aman, Luchian, Petraºcu, Enescu, sunt
artiºti de fundal, fãrã strãlucire; Transilvania a fost un stat unguresc; moldovenii nu sunt
români; Unirea din 1859 s-a fãcut împotriva voinþei moldovenilor ºi muntenilor; Unirea
din 1918 este ilegitimã fiindcã nu a avut loc un referendum; românii au un drept etnic
asupra Transilvaniei, dar nu ºi unul istoric etc. ªi conchide �savantul� în istorie care
scrie din imaginaþie fãrã apel la documentul istoric, cã �timp de o mie de ani poporul
român n-a reuºit nimic�, acesta locuind �într-un spaþiu vag�, �la margine de lume�.

�Tinerele talente�, �tinerele speranþe� ale lui Neagu Djuvara sunt demne de magistrul
lor. Astfel, Marius Diaconescu �demonstreazã� el, într-o compunere liberã neglijând
total documentele existente, cã la Rovine, Mircea cel Mare a fost învins, cã de fapt
învingãtorul a fost Sigismund de Luxemburg � lipsã de pe câmpul de luptã � fiindcã
Mircea cel Mare ar fi fost vasalul acestuia ºi, deci, victoria aparþine suzeranului. Aberaþiile
lui Diaconescu au fost spulberate de istoricii Alexandru Diþã ºi Dan Zamfirescu, aºa
cum aratã Manole Neagoe în cartea sa �Mistificãri grosolane ale istoriei României. De
la Mihail Roller la Neagu Djuvara ºi Lucian Boia� (Ed. Bibliotheca, 2014). O altã �tânãrã
speranþã� a istoriografiei româneºti, Al. Simon, inventeazã o secesiune a Moldovei în
timpul lui ªtefan cel Mare iar prezentarea luptei de la Baia de cãtre acesta e o compunere
liberã în care imaginaþia înlocuieºte documentul.

Aproape cã nu existã moment important din istoria României, începând cu Posada
(1330) ºi terminând cu al Doilea Rãzboi Mondial, care sã nu fie �demitizat� (citeºte
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mistificat, falsificat) de Neagu Djuvara ºi discipolii sãi. Firesc, cititorul se va întreba
care este finalitatea acestor mistificãri practicate cu aplomb de istoricii din �nou val�,
care este scopul lor.

Eugen Simion, de la înãlþimea preºedintelui Academiei, îl aratã pe Lucian Boia, în
�Mit, mitizare, mistificare�, în postura vânãtorului de mituri: �vânãtoarea de mituri este o
acþiune primejdioasã pentru cã miturile fac parte din identitatea culturalã a unei naþiuni�,
atrãgând atenþia asupra exceselor celor care afirmã cã �istoria României ar fi fost mitizatã
ºi, prin mitizare, mistificatã�. Iar cunoscutul critic Alex ªtefãnescu (România literarã,
21-27 noiembrie 1998) aprecia cã �analizele� lui Lucian Boia a cãrui �jucãrie la modã
este demitizarea� sunt �suspecte de cinism�.

Eliade afirma cã, în mersul societãþii omeneºti, mitul a fost înþeles ca istorie
adevãratã, �sacrã, exemplarã ºi semnificativã� în contrast cu tendinþa societãþii
contemporane care aproape programatic � în numele globalizãrii � tinde sã goleascã
miturile de încãrcãtura lor religioasã, istoricã ºi chiar metafizicã, iar G. Cãlinescu în
�Specificul naþional� (în �Istoria literaturii române de la origini pânã în prezent�, p. 976)
semnaleazã pericolul pierderii identitãþii naþionale: �Noi am fãcut caz de latinitatea noastrã
indiscutabilã, dând însã impresia cã suntem tineri ºi neglijând substanþa medularã. Noi
însã suntem romani ca ºi francezii, galo-romani, popor strãvechi adicã, cu notele lui
etnice neschimbãtoare esenþial, primind limba ºi cultura latinã. În fond suntem geþi ºi
e mai bine a spune cã, în felul nostru, am primit ºi noi spiritul roman, pe care trebuie
sã-l continuãm de la longitudinea realã, fãrã mimetisme anacronice. Spiritului galic ºi
brit trebuie sã-i corespundã aici, prin sporire, spiritul getic. Cãci sã nu uitãm cã pe
Columna lui Traian, noi, dacii, suntem în lanþuri�.

Fãrã marile figuri ºi momente ale istoriei noastre (din pãcate, în manualele
alternative, despre Andreea Esca (o simplã cititoare de prompter) sau Gheorghe Hagi
(un fotbalist, ce e drept genial) se vorbeºte mai mult decât despre Mihai Viteazul),
fãrã personalitãþile care au impulsionat cultura, ºtiinþa, filosofia, arta româneascã,
fãrã conºtiinþa latinitãþii noastre, fãrã istorie mai rãmânem oare români? Noi credem
cã fãrã mituri am fi lipsiþi de modele, de cutume, de precepte, de repere ale conduitei
individuale dar ºi colective.

Românii din Moldova de dincole de Prut, când au început luptele lor pentru eliberarea
þãrii de sub apãsarea Imperiului Sovietic au fost animaþi de trei �mituri� simbol: Eminescu�
spiritul românesc, ªtefan cel Mare � istoria milenarã a românilor ºi Alexe Mateevici �
limba românã (poetul fiind autorul înãlþãtoarei ode dedicate limbii române � �Limba
noastrã�: �Limba noastrã-i o comoarã/ În adâncuri înfundatã/ Un ºirag de piatrã rarã,/
Pe moºie revãrsatã.// Limba noastrã-i foc ce arde/ Într-un neam ce fãrã veste/ S-a
trezit din somn de moarte/ Ca viteazul din poveste�).

Sã fie doar o coincidenþã faptul cã elitiºtii globaliºti demolatori de mituri ale românilor
sã se strãduiascã atât pentru a �demitiza� pe Mihai Eminescu (H.R.P. � �Eminescu
este cadavrul nostru din debara [...] care ne blocheazã intrarea în UE�; uite cã am intrat
cu Eminescu cu tot!), limba românã (acelaºi în acþiuni ºi atitudini alogen H.R.P. �
�Româna este o limbã [...] pe care trebuie sã o folosim numai pentru înjurãturi�) ºi,
desigur, istoria noastrã bimilenarã (Djuvara, Boia ºi toþi gruparea de pseudoistorici pe
care îi �demoleazã� Manole Neagoe în cartea amintitã).

Sã fie doar o simplã coincidenþã? Dacã nu, noi cum le rãspundem?
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Mircea Deciu

Dacã nu suntem urmaºii Romei,
atunci cine suntem?

De la o vreme, din ce în ce mai des, se aude aceastã negaþie devenitã aproapelozincã: noi nu suntem urmaºii Romei. De parcã prin asta ne-am disculpa de vreo vinãcolectivã. ªi se dau explicaþii, de ce n-am fi urmaºi. Nu prea multe, dar între acestea,unele sunt tulburãtoare. Chiar greu de argumentat în alt context. Oricum, apariþia românilorîn istorie este învãluitã într-o ceaþã densã.Susþinãtorii acestei teorii nu resping total romanitatea din spaþiul vechii Dacii, dar oînlocuie cu un traco-geto-dacism proto-latin, un fel de romanitate primordialã. Mai rãueste cã, unii dintre ei, nu toþi, pun în discuþie chiar etnonimul de român. Ceea ce deschideo cutie a Pandorei. Înverºunarea împotriva Romei antice, spoliatoare ºi perfidã, aminteºtemai degrabã de militantismul anti-imperialist de azi. În <epoca de aur> era la maretrecere. Începând cu romanii, <primii imperialiºti> ºi continuând cu alþi <imperialiºti>,tãtarii, turcii, austro-ungarii, ruºii ºi hitleriºtii � toþi erau responsabili de jefuirea Daciei.Argumentul invocat de la început îl constituie ocupaþia romanã, un interval de timp preascurt pentru dispariþia unei limbi, cea a geto-dacilor ºi înlocuirea ei cu alta, latina cuceritorilor.Pe de altã parte, romanii controlau o micã parte din teritoriul întins stãpânit de geto-daci.Cum s-a rãspândit latina în pãrþile dacilor liberi? Aceste aspecte sunt într-adevãr neclare ºicomplicã lucrurile. Mai ales cã, noii coloniºti aduºi pe pãmânturile cucerite proveneau dinzone insuficient romanizate ºi stãpâneau o latinã sumarã. Totuºi, nu trebuie trecut cuvederea aportul la romanizare al administraþiei romane ºi al veteranilor prezenþi în localitãþiledin jurul castrelor, alãturi de marii comercianþi, chiar micii negustori ºi meseriaºii. Între ei,minerii ºi aurarii dalmatici vorbeau de generaþii latina. În mod sigur, toþi aceºtia stãpâneau olatinã complexã ºi fluentã, obligaþi de cerinþele îndeletnicirilor. Cu toate acestea, rãstimpulpânã la retragerea aurelianã a fost prea scurt pentru a înlocui limba autohtonilor. Mai existãun argument demn de luat în considerare. În Orient, în Grecia ºi Africa de Nord, latina nu aînlocuit limbile locale, deºi prezenþa Romei a fost îndelungatã. De ce? În primul rând, graiurileacestor provinciali erau prea diferite de latinã. Adepþii noi teorii oferã o explicaþie. Limbageto-dacilor era un fel de latinã arhaicã. Poate mai adecvat ar fi sã o considerãm foarteapropiatã de latinã. Dar ce a rãmas din daco-geto-moesianã probabil este prea puþin pentruun studiu concludent. Cei îndreptãþiþi sã se pronunþe, specialiºtii lingviºti, sunt categorici.Limba autohtonã nu s-a pãstrat, a fost înlocuitã de latinã. La fel s-a întâmplat în Galia ºi înItalia ori Spania. Limba românã este o limbã romanicã. Punct ºi nimic mai mult.Rãmâne foarte suspectã lipsa oricãrei opinii provenind aºa-zisele împrumuturi dinmaghiarã, ucraineanã, rusã, bulgarã, sârbã ºi albanezã. Unele dovedite cã sunt în realitatecuvinte luate din limba noastrã la alþii. Nu mai vorbim de câteva cuvinte misterioase,despre care se îngânã cã ar proveni dintr-un <fond strãvechi>. Spre exemplu, desprecioban ºi duºman, lucrurile sunt iarãºi foarte clare. Sunt de origine turcã. Dar aria lor, deºicuprinde toatã Asia Centralã, include ºi Asia de sud (Iranul, India) ºi Europa de est.Echivalentul pentru duºman apare într-o formã asemãnãtoare ºi în greaca veche. În gene-ral cuvintele nedovedite ca împrumuturi din limbile slave, turcice, ori din maghiarã sunt<repartizate> albanezei. Când nici asta nu se potriveºte se apeleazã la <fondul strãvechi>.Totuºi, prin strãdania unor lingviºti oneºti s-au fãcut unele corecþii. Cuvântul <sutã> s-a
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dovedit pânã la urmã, cã nu este nici slav, nici iranic. Aparþine autohtonilor geto-daci.Apropierea dintre latinã ºi limbile autohtonilor poate fi un element ce explicã uºurinþaimpunerii latinei. La scara Italiei, romanii aplicaserã cu succes romanizarea. Toþi italiciivorbeau limbi strâns înrudite. Excepþie au fãcut etruscii, dar afinitãþile culturale au fosthotãrâtoare în impunerea latinei. Mai mult, latina preluase mulþi termeni din etruscã.Ulterior, a fost posibilã, în aceleaºi condiþii, romanizarea Spaniei ºi Galiei. ªi în final aDaciei. Cele douã provincii ºi Italia, alãturi de Dacia, sunt singurele ce au trecut printr-unproces de romanizare ireversibilã. În cazul Daciei, poate existase o apropiere lingvisticãºi mai mare decât în restul provinciilor definitiv romanizate. Este foarte greu pentru unspecialist sã accepte o apropiere atât de mare între douã limbi indo-europene. Primabarierã majorã o constituie apartenenþa la douã grupuri diferite: satem ºi centum. Dar,dupã unii autori, în cadrul grupului centum ar fi existat iniþial o unitate greco-macedo-tracicã. Deci, cândva fusese o comunitate cu grupul italic, fiind în acelaºi trunchi. Ceeace poate constitui un pas înainte pentru a explica apropierea dintre limba geto-dacilor ºilatinã ºi de aici uºurinþa romanizãrii.Mult mai bizarã este însã tãcerea istoricilor ºi chiar indiferenþa unora privindetnogeneza poporului român. Proces cunoscut lacunar. Însã tãcerea istoricilor<naºtemonºtri> ºi duce la alte <interpretãri>.Se merge la începuturi, spre neoliticul târziu ºi eneolitic. Destul de greu de acceptatpentru un cercetãtor <convenþional>. De la cultura Vinèa-Turdaº (din complexul VechiiEurope matriarhale, dupã Gimbutas) pânã la retragerea aurelianã sau chiar mai înainte,în Latène târziu, când dacii trecuserã la metalurgia avansatã a fierului, sunt mai bine de4000 de ani. Deci, ce-ar avea de-a face scrierea de la Tãrtãria cu dacii, ºi mai ales, custrãromânii? Nici nu mai sunt necesare alte simptome pentru un diagnostic evident:protocronism. ªi, din nefericire, discuþia nu mai poate continua.Este drept, arheologia oferã dovezi, nu interpretãri. Un cercetãtor onest prezintãdoar succesiunea culturilor strãvechi. Doar de puþinã vreme, studiile de geneticã aufãcut ceva luminã privind creatorii culturilor preistorice. Totuºi, unii se avântã în teorii.Dupã Mario Alinei, un istoric olandez, purtãtorii culturilor Vechii Europe sunt proto-ugrieni. Se pare cã deja lucrurile sunt clare, nu-i aºa? Proto-ugrienii aceºtia se rãspândescdin aria danubianã în Orientul Apropiat ºi ajung în Asia Centralã. De aici, unii fac drumulînapoi, cãtre bazinul carpatic, ei sunt purtãtorii unei <tradiþii milenare>: maghiarii. ªi cuetruscii lucrurile sunt foarte clare: sunt proto-maghiari.Nu este vorba de un singur caz. Din ce în ce mai des rãzbat voci, cum cã daco-geþii, ori strãmoºii lor, nici n-ar fi vorbit o limbã indo-europeanã. Asta à propos de tãcereºi de... alte interpretãri.La noi, în abordarea etnogenezei noastre, rãstimpul de la cultura Vinèa-Turdaº pânãla strãromâni nu este relevant. Pentru istoricii <serioºi> continuitatea demograficã esteun aspect minor. Deºi este o viziune esenþialã pentru clarificarea originilor noastre. Nueste negatã în totalitate, dar în cazul acestei perioade de timp nu este deloc invocatã.Indo-europenizarea este privitã ca o fracturã. Pãstorii indo-europeni îi cuceresc pe agricultoriineolitici ºi le impun limba ºi cultura lor. Populaþia autohtonã nu este suprimatã, dartreptat capãtã o nouã identitate. Ce a fost înainte nu dispare, dar o elitã rãzboinicã,patriarhalã, o înlocuie pe cea veche, matriarhalã. Oare lucrurile au stat chiar aºa? Multeelemente aratã cã nu. În primul rând, migratorii se înfiltreazã în grupuri mici, nu invadeazãmilitar. Ver Sacrum a celþilor ºi latinilor nu însemna neapãrat cuceriri, ci doar plecareacelor tineri. Excedentul demografic viguros cel mult întemeia un fel de cap de pod.Expansiunea este doveditã prin tipul rasial diferit ºi prin avansul mormintelor tip kurgan,dar este la scarã micã. Tipul local, mediteranoid, rãmâne predominant. De aceea, multãvreme a existat o simbiozã. În final, este greu de presupus cã substratul local dispare. Pede altã parte, nici nu putem afirma cã purtãtorii culturii Cucuteni-Tripolie aveau altã limbã.Poate chiar vorbeau aceeaºi limbã cu clanurile kurgan ori vorbeau limbi înrudite.
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Nu la fel se petrec lucrurile dupã cucerirea Daciei. Romanii au purtat rãzboaiele cuacea partea a Daciei organizatã politic ºi militar, regatul lui Decebal. Acest conflictreprezenta partea finalã a unei strategii pe termen lung menite sã înlãture totalameninþarea de dincolo de Dunãre. Ceea ce rãmãsese era o micã parte din mareleimperiu al lui Burebista. Regatele getice din Câmpia Munteanã ºi din Dobrogea erau demultã vreme controlate de romani. Mai mult ca sigur, aici romanizarea începuse maidemult. La sud de Dunãre, moesii, fraþi de-ai dacilor, erau deja romanizaþi. Iar Romachiar intervenise demografic, deportând la sud de Dunãre populaþii getice. Dupã ce afost ocupatã Dacia lui Decebal, politica de romanizare a provinciei nu s-a sprijinit peexterminare sau pe deportarea locuitorilor. Dar, la fel ca în cazul altor provincii, romaniiau exterminat elita dacilor: preoþii ºi nobilimea. Chiar ºi religia a fost interzisã. Doarunele culte religioase, având corespondent roman, s-au pãstrat. Famiile nobiliaresupravieþuitoare s-au romanizat. În felul acesta a fost ºtearsã definitiv identitatea etnicãa strãmoºilor noºtri. Poate nici nu a fost greu, având în vedere cã Dacia fusese unconglomerat de mici naþiuni, de triburi sau uniuni tribale, cu centre de cult ºi dave cu rolmilitar. Este greu de acceptat de mulþi, deºi existau numeroase aºezãri întãrite. ÎnDacia nu se putea vorbi de o civilizaþie urbanã. Cel puþin de tipul polisului grec, preluatde etrusci ºi romani. Asta explicã ºi uºurinþa cu care, odatã cu retragerea aurelianã,centrele urbane întemeiate de romani sunt pãrãsite, iar populaþia Daciei adoptã singurulmod de viaþã ce-i asigura supravieþuirea, pãstoritul transhumant.Probabil s-a cristalizat de timpuriu o nouã identitate, în condiþiile în care barbariiinvadatori îi considerau pe toþi cei de dincolo de limes romani. Sau cel mult, purtau unexoetnonim generic, dat de germani ºi slavi: welchi, welºi ori vlahi. Termeni ce-i includeaudeopotrivã de galo-romani, pe celþii din Britania ori pe daco-geþii romanizaþi. Toate acesteetnii fiind în imediata apropiere a limesului. Particular, în cazul strãmoºilor noºtri, artrebuie subliniat un element important: termenii de bazã privind armamentul vechi ºiharnaºamentul sunt de origine latinã. Aportul slav, maghiar ºi turcic este minor. Acestaspect aratã cã dupã plecarea legiunilor, autohtonii nu uitaserã mânuirea armelor ºis-au apãrat singuri. Probabil pãtura alcãtuitã din veterani ºi urmaºii lor cãpãtase chiarun statut de elitã militarã. Conºtiinþa apartenenþei la un mare imperiu s-a pãstrat, încãera vie. Deoarece, n-au fost sub protecþia îndelungatã oferitã de cetele rãzboinice aleregilor barbari. Cum a fost cazul Spaniei, Italiei ori Franþei.Este greu de acceptat cã orientarea, noi nu suntem urmaºii Romei, afirmatã atâtde agresiv, poate fi una fericitã. Cu siguranþã, etnic nu suntem urmaºii romanilor. Demultã vreme, cuvântul roman nu mai desemna un locuitor al Romei. În vremea imperiului,ºi multã vreme dupã prãbuºirea lui, a fi roman însemna doar a fi supus roman, cetãþean.Dar, termenul s-a impus în ariile imperiului cele mai vitregite, cum a fost ºi Dacia,cãpãtând aici sens etnic. Succesiunea prea rapidã a valurilor de nãvãlitori, instabilitatea,dar ºi economia pastoralã a strãromânilor, nu i-a transformat în supuºi ai regilor barbari.Mai mult, s-a produs ºi un fel de reconquista, la fel cum a avut cândva loc în Afganistanºi în Spania. Muntenii au venit ºi au luat stãpânirea asupra ºesului. De aceea, n-audevenit nici slavi ori goþi, nici cumani sau pecenegi ori altceva. N-a fost posibil pentru cãei se ºtiau deja romani. Neîndoielnic, acest lucru este cunoscut de adepþii �dacismului�.Este trecut cu vederea de dragul unei teorii nihiliste. Romanitatea a fost ºi este pentrunoi o identitate, o apartenenþã nobilã, dar ºi o armã ce ne-a protejat de nenumãratevicisitudini. A renunþa la ea de bunãvoie este ca ºi cum îþi renegi pãrinþii. În final, este unfel de sinucidere. Dupã ce negi ºi dãrâmi este greu sã construieºti ºi sã pui ceva în loc.Mai ales în contextul falºilor istorici, ce confecþioneazã de zor noi teorii privind culturileºi oamenii de pe pãmântul Daciei. Unele nu sunt cu totul aiuritoare, având la bazãadevãruri. Dar sunt adevãruri rãstãlmãcite, pe jumãtate ascunse ori aruncate tendenþios.Uºor de prezentat publicului, atunci când în partea cealaltã existã indiferenþã ºi
încremenire în turnuri de fildeº... ori înverºunare anti-imperialistã.
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George Ioan Canache

Casa de la 66

Mergând de la Curtea Domneascã spre iesirea dinTârgoviºte cãtre Mânãstirea Dealu, dupã ce traversezi râulIalomiþa se ridicã precum un cap de domnitor colineleacoperite de pãduri ce sunt încoronate de un frumos edificiumonahal. Încetinind pasul spre a-þi bucura privirea, pãºeºtiagale cu ochii îmbãtaþi de atâta armonie ºi culoare. Dar, dupãce treci calea feratã, rãmâi contrariat între atâtea vile ce �escorteazã� ºoseaua,o casã cândva frumoasã, ce acum parcã se îndreaptã spre ruinã, imobilul de lanumãrul 66 este, precum un volum vechi ce stã într-o bibliotecã plinã ochi decãrþi copertate în piele doar ea suficient de jerpelitã. Povestea ei se confundãcu cea a unicului proprietar ce a ridicat-o în urmã cu peste douã decenii. Chiarºi numãrul pãrea sã fie hãrãzit ca într-o profeþie ce îºi ducea destinul cu demnitate.Calistrat Cãncescu, arhivar la arhivele judeþene, avea o mai veche pasiuneascunsã, în afara profesiei lui, numerologia, pe care o iubea cu toatã fiinþa. Lafel ca ºi filozofii greci considera numerele fiind cãrãmida de cãpãtâi a umanitãþii.Frunte înaltã, ochi limpezi ºi faþã rotundã, punctualitate maniacalã, acestfuncþionar pãrea a trãi pentru munca ce o desfãºura. Ca o maºinãrie programatãsã execute cu precizie o anumitã activitate el pleca ºi se întorcea acasã fix înacelaºi numãr de paºi. Ai fi spus cã se hrãneºte din aceastã monotonie care pealþii iar fi mãcinat. Totul a fost dat peste cap din noaptea în care a visat unnumãr din cele 6 câºtigãtoare la loto. Acel numãr era ºase, a jucat trei combinaþiisimple: douã în care folosea multipli ai numãrului ºi una în care toate cele ºasenumere conþineau numãrul visat. Cea din urmã variantã a fost cea câºtigãtoare.Pasionat de istorie, ºi mai ales de figura emblematicã a lui ConstantinBrâncoveanu, era ferm convins cã vestitul domnitor are un imens tezaur ascuns.În orele de odihnã cãuta necontenit date ºi dovezi care sã-i conducã paºii cãtredescoperirea ce i-ar fi oferit celebritatea. Acum, odatã cu premiul de la loteriecâºtigat avea elementul necesar pentru a purcede la drumul cãtre comoarã. Aadunat minuþios din arhivã datele necesare cãutãrii ce îl obseda. Aceastã micãavere ce avea, lui i se pãrea doar începutul a ce va urma.Ferm convins cã aurul domnitorului nu s-a aflat niciodatã la mânãstireaBaia de Aramã, construcþie monahalã pe care a înãlþat-o, acesta cãutã asiduumizând pe faptul cã unul din capetele de acuzare ce au dus la decapitare a fostreproºul cã-ºi petrecea între ºapte ºi nouã luni la Târgoviºte.Gãsind o hartã veche, realizeazã cã: Mânãstirea Gorgota, Mânãstirea Dealuºi Biserica Domneascã de lângã Turnul Chindiei pot fi unite cu o linie imaginarã-la fel ºi Biserica Potlogi, Mânãstirea Nucet ºi Mânãstirea Viforâta. Intersecþiacelor douã drepte a fost exact pe terenul ce l-a cumpãrat, dupã aceea a înãlþat
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casa de la numãrul 66.Pânã a ajuns la acest raþionament a cãutat de mai multe ori ºi chiar a pãtrunsîn subteranele oraºului Târgoviºte. De la Curtea Domneascã pleacã un tunelcãtre Mânãstirea Stelea dar care este surpat, sunt legende ce spun cã acestaar fi lung de kilometri subterani pânã la Mânãstirea Dealu, iar alþii spun cã acestaar ajunge la Mânãstirea Mãrgineni sau la Filipeºti.Ceea ce îl interesa, era doar dacã respectivele urme de tunel au fostconstruite pe timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu, ºtiind cã dimensiuneacãrãmizilor din acea vreme era una specificã, adicã 29x14x4 centimetri, cãrãmizice se regãseau la partea superioarã a tunelului cam dupã douã sute de metriparcurºi. Aceasta presupune cã drumul subteran a existat de dinainteadomnitorului ca refugiu din cetate în momentul când era asediatã, ºi dupã aceeareparat de martirul domnitor unde cedase datoritã eroziunii solului.Dintre toate ipotezele cea mai credibilã pãrea a fi tunelul ce leagã MânãstireaDealu de Curtea Domneascã, deoarece acesta iar fi oferit posibilitatea fugii dincetate cãtre Transilvania. Odatã ajuns la Dealu ar fi luat cai odihniþi ºi ar fi alergatcãtre Mânãstirea Gorgota, traseul între cele douã desfãºurându-se prin pãdure,iar probabilitatea ca el sã fie ajuns din urmã de turci era extrem de scãzutã.Raþionamentul pentru care domnitorul luase viile ºi domeniul de la Doiceºtiera de a duce în eroare pãgânii câºtigând timp în favoarea sa. Iar în privinþacomorii ar fi fost o naivitate pentru acesta sã plece cu ea, cãci interesul celorcare ar fi avut puterea spre a-l înscãuna domnitor din nou, contrar voinþeiotomane, stãtea tocmai în aceasta. Bun diplomat a ºtiut din totdeauna sã cumperebunãvoinþa capetelor încoronate. Gândind astfel, umilul arhivar cumpãrã terenulºi cu tenacitate începu construcþia casei care nu peste mult timp a transformat-oîn centru al prospecþiunilor arheologice ce au demarat. Cumpãrã, nu cu puþinibani, un aparat pentru detectarea metalelor neferoase în special al aurului.Norocul parcã þinea cu el, acesta începu sã þiuie cu mare intensitate în subsolulcasei. Achiziþionã din ce în ce mai multe unelte spre a reuºi sã sape în beciulclãdirii cât mai adânc ºi cu eficienþã sporitã. Conºtient cã aceasta se afla la celpuþin 10 metri adâncime avea nevoie sã-ºi uºureze istovitoarea muncã. Într-osearã, în incinta curþii a apãrut un escavator de mici dimensiuni pe care l-a dusîntr-o magazie. De acolo, demontat bucatã cu bucatã l-a remontat spre a sãpatunelul. Dupã un an de eforturi a ajuns la cincisprezece metri adâncime unde agãsit primele cãrãmizi. Nu era ce visa sã descopere, dar speranþele lui gãseautemelia unei certitudini. Auzea þipãtul aparatului sãu ºi noaptea în somn, aceastadin obsesie devenise coºmar. Dupã înlãturarea lor ºi scoaterea la suprafaþã adat din nou de pãmânt ºi dupã aceea din nou de cãrãmizi. Exista posibilitatea sãfi descoperit meterezele vechiului zid de apãrare al Târgoviºtei construit cu celpuþin 700 de ani în urmã pentru apãrarea oraºului ºi atunci nu departe de acestasã fie ºi canalul ce odatã era plin cu apã spre a þine la distanþã eventualulinamic, sau, sã fi dat de tunel în porþiunea în care datoritã erodãrii ºi surpãriiterenului sã se fi umplut cu lut. Atât într-un caz cât ºi în celãlalt singura soluþieera escavarea între cei doi pereþi de cãrãmidã pe direcþia þipãtului ce lui i sepãrea cu o intensitate mai mare. Râma în adâncuri ºi din câte se pãrea de multajunse pe sub pãmânt în proprietatea vecinului sãu. Din când în când noaptea
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auzea cum trosnesc pereþii casei lui, temelia acesteia ºubrezindu-se, beciul fiindtransformat într-o gurã neagrã ºtirbã, hrãnitã cu întuneric ºi rãcoare. La câtevaluni un firicel iniþial de apã se fãcu simþit în pãmântul în care sfredelea ºi dupãaceea un muget ca de taur rãpus ºi el izbit cu forþã de un potop dezlãnþuit. Setrezi buimac la câþiva metri de gura din inima casei, ud, sleit de puteri, zgârâiatcu hainele zdrenþuite. Cleiul humei îl iertase, voise doar sã-l avertizeze. ÎnþeleseCalistrat oare ceva din aceastã palmã primitã sau nu? Zile în ºir a zãcut în pat ºidoar þârâitul aparatului înghiþit de acea apã galbenã mâloasã îl trezea din somn.ªase aºezãminte creºtine ce formau în liniile intersectate pe care erau dispuseun mare X iar el a sãpat la intersecþia lor. Sã se fi înºelat în calculele fãcute, sãse fi înºelat în privinþa averii lui Altin bei (prinþul aurului), cel ce în cei 26 de ania mituit Înalta Poartã, în anul 1703 fiind reconfirmat pe viaþã în domnie, iar,imensa comoarã despre care hrisoave vorbesc sã fie o himerã!? Sângele parcãfierbea ºi din atâtea gânduri cãdea într-un somn profund din care se trezeanãduºit. Înzdrãvenit, dar cu mintea încã tulbure, desculþ privi din curtea caseispre direcþia în care a sãpat pe sub pãmânt.Cu degetul mare de la picior pe þãrânã fãcu un X de la care trasã o linie îndirecþia în care s-a îndreptat cu tunelul. Acolo unde era situat venea cam la treicurþi distanþã înspre Ialomiþa, posibil apa râului sã se fi infiltrat în tunel ºi odatãumplut sã nu fi atras atenþia nimãnui, mai ales cã în acea direcþie pânã în secolultrecut au existat mori de apã ºi în amonte mici baraje artificiale ce le alimentau.Dar, acum, se întrebã el ºi nici nu apucã sã-ºi ducã întrebarea la bun sfârºitcãci intrã în casã se îmbrãcã ºi plecã grãbit cãtre râu. Pânã la malul acestuiagândul îl purtã cãtre situaþia financiarã deloc bunã. �Mulþi au fost, puþini au rãmas�gândi cu amãrãciune în sinea lui. Dupã ce a demisionat, a investit enorm înacest proiect iar acum cautã soluþii ºi sperã în noroc. ªi tot mergând pe malulrâului cu gândul cãtre viitorul apropiat a ajuns într-un loc ce pãrea o bulboanã,aici apa se rãsucea ca într-o pâlnie. Luând cîteva puncte de reper, acesteacoincideau cu linia imaginarã ce unea biserica de la Curtea Domneascã-Mânãstirea Dealu ºi Mânãstirea Gorgota. Concluzia era una singurã: calculeleau fost bune, tunelul existã ºi leagã cele douã mânãstiri sau poate, de ce nu, pecele trei. Ar mai fi fost o idee sã sape puþuri care sã ajungã la tunel pe terenul ceîl are în proprietate, aºa cum citise într-un roman american, sau sã încerce cu onuia de alun vibraþia energeticã a acesteia, sau în noaptea în care cerurile sedeschid ºi comorile ies la suprafaþã sub formã de foc, îºi dãdu cu mâna prin faþaochilor ca ºi cum ar fi alungat o himerã. Ajuns acasã se urcã în maºinã ºi plecãcãtre dealul strãjuit de mânãstire. Lãsã aºezãmântul spiritual în dreapta sa ºicontinuã drumul în maºinã pânã la poarta spitalului. Acolo, îºi parcã autoturismulºi plecã pe jos spre vârful dealului, de unde în faþã se vedea biserica fosteiMânãstiri Gorgota, în stânga a intuit pe un tãpºan de deal ruinele MânãstiriiPanaghia, iar în dreapta vârful de deal dinspre Rãzvad unde a fost gãsit unmormânt datat ca fiind cu 2500 de ani înainte de Hristos. Cu ochii minþii deja îºiproiectã în imaginaþie din cele patru repere un pãtrat, iar din versanþii dealurilorlaturile unei piramide, o piramidã cu vârful în jos.Fugi înapoi cãtre maºinã, urcã în ea, demarã ºi în câteva minute ajunseacasã, de unde luã binoclul, o lunetã, telemetru, un caiet ºi un pix. Acum rula cu
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rãsuflarea tãiatã cãtre biserica din Gorgota, ajuns în localitate o luã pe o uliþã ladreapta ce intersecta strada principalã. Noroc cã avea un autoturism 4X4, cãcidrumul nepavat pe care urcã ºi în care ploile sãpaserã ºãnþuleþe i-ar fi dat bãtãide cap. Biserica se înãlþa într-o poianã îngrijitã încã mai rãsãrind din pãmântruinele fostelor clãdiri ce compuneau adormita mânãstire. Din curtea ei privireapoposea în zare pe valea Slãnicului ºi de acolo cãtre câmpia Ialomiþei. Foartepuþin la dreapta se înãlþa Mânãstirea Dealu, iar mult spre dreapta ruinele de laMânãstirea Panaghia, iar la stânga dealul dinspre Rãzvad. La masa ce eraaºezatã în curtea biserici sub un foiºor, cu pixul în mânã, caietul în faþã, binoclul,luneta ºi telemetru, începu calculele. Într-adevãr, vârful piramidei imaginarecoincidea cu un teren viran de cel mult 1000 metri pãtraþi. Întâi apãru luceafãrul,dupã aceea ºi celelalte stele când realizã cã întunericul cãzu peste sat. În maºinã,îºi spuse în sinea lui, în sfârºit norocul îmi surâde din nou. Aproape îi venea sãrâdã amintindu-ºi de o anecdotã în care un om visase cã va gãsi o comoarãîntr-un oraº de la peste o sutã de kilometri distanþã, ºi merse pe jos pânã acolounde întâlni un drumeþ ce-l întrebã ce cautã pe acest drum istovitor. Acesta îipovesti visul, celui ce îl întrebã, la care ascultãtorul începu a râde spunându-i:hei omule, dacã m-aº fi luat dupã vise ºi eu am visat cã la rãdãcina dinspre apusa unui copac din curtea unui om sãrac existã o comoarã în satul (ºi îi spusechiar numele satului din care venea drumeþul). Luând seama cã este vorbachiar de casa lui, mulþumi pentru sfat ºi se întoasrse acasã unde dezgropãaverea. Sã fie oare la fel ºi în situaþia lui, cãutând comoara Brâncoveanului sãgãseascã cine ºtie ce comoarã dacicã!Ajuns acasã cãzu istovit ºi în noaptea aceea numai auzi þiuitul ascuþit alaparatului de gãsit aurul mult visat. Cu ultimii bani ce îi mai avea cumpãrã ºi acelteren unde sãpã un puþ, apã nu a gãsit în adâncurile lui dar dupã câteva zile niciCalistrat Cãncescu numai apãru nici în Gorgota, nici în Rãzvad ºi nici în Târgoviºte.Dar, la câteva luni au apãrut mai multe monede dacice în capitalele europene. Sãfi fost de la el, sã nu fi fost, nimeni nu ºtia, doar casa de la numãrul 66 aºteptaparcã stãpânul. La cârciuma de lângã intersecþia cu sens giratoriu, Ion al luiPãsculete molfãind în gura fãrã dinþi un chiºtoc povesteºte: �Casa la care mãadãpostesc eu de câþiva ani a fost construitã pe o fostã mlaºtinã ºi de acolo i setrage. Spunea taica ce a aflat de la taica-mare cã în astfel de locuri stã necuratul.ªi eu parcã îl aud uneori noaptea �Bã, Ioane, dacã te laºi de bãut te iau.� �Tu nuauzi nici când eºti treaz, e drept cam rar þi se întâmplã, darã când dormi beat�, îlapostrofã vânzãtorul de la tejghea. �Casa a fost construitã de unul ce a câºtigat laloterie,� ºi cine ºtie pe unde º-o fi cheltuind mãlaiul!� �Vedeþi, bã, cã sunteþi proºtiamândoi, a înãlþat-o al lui Cãncescu vecin cu mine în micro IV ºi de singurãtateºi-a pierdut minþile, cum credea el, cã, singur poþi sta în atâtea camere. Mai binede mine: eu, paharul ºi sticluþa suntem trei, niciodatã singur.�La o masã retrasã sta un bãrbat cu o þinutã neîngrijitã ce purta ochelari,iar de sub ei privirea îi cãlãtorea aiurea spre alte zãri. Trezit din visare degâlceava celor trei spuse: �Nu, bre, banii sunt rãdãcina rãului, odatã veniþidintr-o datã mulþi devin un drog ºi îþi doreºti ºi mai mulþi, ºi mai mulþi pânã cemintea se tulburã ºi odatã cu ea sufletul. De pe drumul aista uscat ºi întunecatnu-i cale de scãpare!�
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Gabriel Dragnea [Adjudeanu ]

Liniºte ºi mister în Munþii Suhard
- reportaj imaginar de cãlãtorie �

O experienþã trãitã nu va putea fi comparatã niciodatã cuîntâmplãrile povestite de alþii, oricât de mare ar fi talentul lor.Cu greu am reuºit sã adorm, într-o vinere târzie, trecutã demiezul nopþii. Gândurile se îngrãmãdeau în încercarea de a schiþa cât mai sumar ceeace avea sã se întâmple. Ceasul deºteptãtor, de aceastã datã, a fost învins. Eram dejatreaz ºi pregãtit pentru cãlãtorie. ªi nu una oarecare, deoarece la întoarcere simþurilemele erau mai ascuþite decât oricând, iar sufletul cânta acorduri de relaxare deplinã.Ceasul gãrii arãta ora 6 ºi 20. Trenul s-a pus în miºcare. Parcã ºi el cu roþile luipalide de atâta mers, încerca sã-mi spunã prin nerãbdarea din viteza lui cã, indiferentde tipul de stres cotidian natura este singurul remediu posibil, dincolo de medicamenteºi muzicã clasicã.Am ajuns la Vatra Dornei, oraº cunoscut ca staþiune balneoclimatericã. La garãm-a aºteptat un vechi prieten din copilãrie, care vãzându-mã, în loc sã se bucure s-aîntristat. Trecerea bruscã de la aerul poluat la aerul strecurat parcã de mãreþia ºi verdeaþamunþilor mi-a creat un soi de ameþealã ºi obosealã instantanee. Urma sã refacem untraseu pe care nu-l mai fãcusem de aproape nouã ani.Spre inima Suhardului, în sânul unui munte misterios, cu iz de tainã ºi credinþãveche, dacicã. Ca într-un îndemn de luptã pentru onoare ne-am spus unul celuilalt:�Spre Omu!� Nu aveam altceva de cucerit decât vãile uneori primejdioase ºi cãrãrile,care pãreau cã nu se mai terminã sub paºii noºtri. Am trãit mereu cu impresia rãtãcirii,aºa cum este firesc sã se întâmple cu orice drum care se afundã tot mai mult încarnaþia muntelui spre înãlþimi.Delimitat de Valea Diaca, Masivul Omu ocupã partea cea mai înaltã a Suhardului.Un Goliat mereu prezent ºi treaz sã te întâmpine cu duritatea rocilor ºi provocarea de a-imângâia crestele. Este o rezervaþie integralã, o prelungire spre est a Parcului Naþionalal Munþilor Rodnei. Fondul forestier al rezervaþiei lasã sã se vadã amprenta predominantãa elementelor alpigene, însã cu numeroase specii endemice, dintre care îmi amintesccu umor de ochii ºoricelului ºi gâscariþa.În tot acest peisaj, parcã desprins din �Grãdinile suspendate ale Semiramidei�, darfãrã frumuseþea sãlbãticiei româneºti, ochii nu mai înceteazã a cãuta în continuaremirificul ºi splendoarea. Tot aruncând cu privirea în jur dupã alte ierburi sãlbatice m-amîntâlnit cu cei �Trei fraþi pãtaþi� la un �ospãþ� cu �usturoii de munte�, înconjuraþi de orezervaþie de plante feminine, parcã reunite la ºezãtoarea de searã: veronica, eufrasia,bursuca, genþiana sau vulturica.Pe tot parcursul celor douã zile petrecute fugitiv nu am reuºit sã întâlnesc niciursul carpatin ºi nici râsul cu a lui alurã de rege nedreptãþit ºi neîncoronat al fauneiromâneºti. Cu el m-am întâlnit, totuºi, la întoarcere, în Bucureºti, când mi-am adusaminte de ce era sã mi se întâmple la Pârâul Hãncii, dar asta este, oricum, altã poveste.
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Adrian Simeanu

Bãtrânã, da� bunã!

O mai vãzui ºi p-asta, dup-atâþia ani. Opt sute de locuri ocupate toate la o piesã deteatru. Ce-i drept, una memorabilã. Proaspãtã ºi azi, la vreo optzeci ºi. �Gaiþele�, sigur.Alexandru Kiriþescu, autorul ei. Un text adorabil, subiect interbelic. Viaþa de provincie acelor cu cheag. Fie tineret visând la Paris, fie mai bãtrâni cu jocuri de cãrþi ºi vise demoarte. Atmosferã patriarhalã, cu muzicã de fanfarã ºi câte-un convoi funerar de privit,ca divertisment. Parfum de epocã nepieritor, întotdeauna atrãgãtor. Redat adecvat ºiechilibrat de actori. Tineri ºi vârstnici, un tot unitar. Între târgoviºteni, frumoasa IonescuAntonia. Nici cã se poate mai nimeritã ca Wanda. Din Capitalã, binevenit, un careu dedive. Florina Cercel, Virginia Rogin, Carmen Ionescu ºi Carmen Tãnase. Femei cuexperienþã pe scena româneascã. Care-au arãtat încã o datã, din plin, ce comori, resurse,valori a strâns teatrul nostru în decursu� vremii...A fost o plãcere ºi o bucurie spectacolul ãsta de la �Tony Bulandra�. Prilejuind(re)întâlnirea cu o comedie neaoºã nemuritoare. Da� ºi cu artiºti pe mãsurã. Într-o regiecu final sugestiv conform cu zicala contemporanã: morþii cu morþii, vii cu viile. Adicã,petrecere la parastas. Sã ne trãiascã �Gaiþele�!

Iubire ºi prejudecãþi
Maitreyi, sexagenarã, rememoreazã. Povestea-i de amor. Cu Allan, englezu�.Rãpusã de familie ºi prejudecãþi. Dezvãluitã, pe rând, de cei doi. Întru celebritatenestrãmutat. Dramatizatã ºi regizatã în zilele noastre de Chris Simion-Mercurian. Prilejpentru unii de Eliade sã-ºi aminteascã. Sau, pentru alþii, de filmele alea cu cântec,curat indiene. Eu unu�, rãmas cu regretu�, din nou, cã iubirile pier, nu arar, din cauzacelor din jur. Drept e cã, în speþã, nici junele Allan nu se vãdi ferm. Iarã Maitreyi a maiºi negat parþial idila. Deºi, pân� la urmã, recunoaºte clar: dragostea nu moare...Cam asta e piesa, rezumând, desigur. O detaliarã, recent, la Piteºti, MaiaMorgenstern ºi Raluca Aprodu. Doru Ana ºi Vlad Zamfirescu. Teodora Calagiu, BogdanAlbulescu. Raluca Mastalier ºi Dan Micu. Carla Maria Teaha, Mãdãlina Dorobanþu. LaCasa Sindicatelor. Atent urmãritu-le-am jocu� fluent, firesc, adecvat. Slujind întrutotu�nobilului scop. De a-nfãþiºa ºi lumii de azi o tristã love story de secol trecut. Gingaºãatât ºi nemuritoare. Semnificativã, fãrã îndoialã. Arãtând, la fix, cum e cu sentimentulãsta etern. Da� ºi cu prejudecãþile ce îi stau în cale, întotdeauna nefericit. Nemeritatucigând-o, ºi dureros. În numele unor tradiþii prea aspre. Nefast izvorâte din lipsã deînþelegere a caracterului ei inefabil mereu. Tocmai aci se aflã meritu� cert al acesteiechipe de teatru. Ea punând în valoare binevenit naraþiunea intratã peren în literatura desoi. Deopotrivã ireversibil. Recunoºtinþã pe veci, Maitreyi Devi, Mircea Eliade, pentruspiritu� vostru nestins...

Teatrul zilelor noastre
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Serghie Bucur

Cinema în doi

Istoria Cinematografiei româneºti este un deja vu, cu repetãri adesea nostalgice,
melancolice sau / ºi pline de optimist-rãscolitoare reverii, în memoria generaþiilor 40-50-60-
70, insidios numeroase pe lângã filmele comandate ideologic, care au rãmas, peste ani, o
virtualã Cinematecã în existenþa noastrã spiritualã. Peliculele semnate de marii regizori ai
platourilor de la Buftea ºi din metropolele þãrii: Bucureºti, Constanþa, Braºov, Cluj, Craiova,
Timiºoara, Iaºi, Oradea, Arad, Ploieºti, cu din oficiu zonele lor industriale, concurate de arealurile
rustice, din Bãrãgan, din Deltã, de pe Litoral, din Carpaþii Meridionali, Apuseni ºi de Miazã-
noapte, jucate de actorii epocilor Jean Mihail, Jean Georgescu, ai Generaþiei de Aur � Amza
Pellea-Draga Olteanu-Gheorghe Cozorici-Silvia Popovici-Jean Constantin-Coca Andronescu-
Octavian Cotescu etc, însumeazã, de-a lungul veacului XX, Tezaurul Filmului Naþional.

O privire romanticã ºi lucidã, sub lumina reflectoarelor de odinioarã, asupra unuia
dintre excepþionalii noºtri regizori, Dan Piþa, implicit a operei sale filmice, ne-o oferã dl prof.
univ. dr. Titus Vîjeu, profesor la Universitatea Naþionalã de Artã Teatralã ºi Cinematograficã
�I. L. Caragiale� din Bucureºti, în lucrarea domniei sale � de certã referinþã în domeniu �
intitulatã CINEMA, CINEMA, CINEMA. Memorabile �Dialoguri cu Dan Piþa�, ediþia � realizatã
cu sprijinul Consiliului Naþional al Cinematografiei, în anul 2015 � construieºte edificiul
cineastic Dan Piþa, pe fundamentul croit de filmografia marelui Om de Film. Echipa
realizatoare întruneºte, pe lângã eruditul autor, Titus Vîjeu, arhivele Dan Piþa ºi respectiv
Victor Iliu, alãturi de Cos Aelenei, pentru Imaginile albumului, Emil Stanciu � editor, Irina
Spirescu � Graficã ºi DTP, ºi Arpad Harangozo � coordonatorul proiectului.

Albumul CINEMA, de o condiþie tipograficã superbã, este, în fapt o monogarfie a cineastului
Dan Piþa, de proporþii academice, credem cã singura în istoriografia Cinematografiei româneºti.
Ilustrat în pas cu evoluþia biologicã ºi profesionalã a viitorului regizor de film Dan Piþa, albumul
monografic aduce la rampã îndelunga convorbire Titus Vîjeu-Dan Piþa, structuratã pe etapele
de viaþã ºi de creaþie filmicã. Cine-roman de �lung metraj�, lectura acestui elegant album, dl
Titus Vîjeu ni-l prezintã pe Dan Piþa într-un allegretto apassionato incintant, probându-l cu
fotografiile de epocã selectate pentru capitolele: �Dincolo de Tahantos�, �Poteci ºi hãþiºuri�,
�Pe pãmânt, sub pãmânt�, Geografia prieteniei�, �Filmul ºi literatura�, �Dincolo ºi dincoace de
ocean�, �Locul unde se întâmplã multe...�, �Suflete în derivã�, �Simbolismul religios al solstiþiului�,
�Între cãrþi ºi zãpezi�. Pentru uzul general, spicuim din ultimul capitol, �Dan Piþa-Filmografie�: -
1970, Viaþa în roz, Apa ca un bivol negru; -1972, Nunta de piatrã; -1974, Duhul aurului; -1975,
Filip cel Bun; -1976, Tãnase Scatiu; -1977, Profetul, aurul ºi ardelenii; -1980, Bietul Ioanide,
Pruncul, petrolul ºi ardelenii; -1982, Concurs; -1983, Faleze de nisip; -1984, Dreptate în lanþuri;
-1985, Pas în doi; -1989, Noiembrie, ultimul bal; -1992, Hotel de lux; -1994, Pepe ºi Fifi; -1995,
Eu sunt Adam; -1997, Omul zilei; -2004, Second Hand; -2005, Femeia visurilor; -2011, Ceva
bun de la viaþã: -2013, Kira Kiralina.

Decorat cu Ordinul Artelor ºi Literelor în grad de ofiþer, de Guvernul republicii Franceze în
1991 ºi, de preºedintele României, Emil Constantinescu, cu Ordinul Naþional �Pentru Merit� în
grad de comandor, în anul 2000, regizorul Dan Piþa se destãinuie, peste veacuri, acelora care
vor sã afle � vãzând, clasic ºi în varianta 3D � filmele sale, de o rezonanþã eticã infailibilã.

Teatrul zilelor noastre
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de unde vezi totul...� Dan Piþa
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Nina Gusti

Între lumi... aruncaþi de furtunã

De când Jan Kott a scris în 1965 �Shakespeare, contemporanul nostru�, regizorii deteatru ºi nu numai s-au repezit sã-l facã cât mai contemporan în montãri din ce în ce maisofisticate. Bineînþeles cã a durat un timp pânã când acest studiu asupra pieselordramaturgului englez a ajuns sã fie citit ºi rãscitit în universitãþile de profil. În timp ce întreaga
Europã, ºi chiar Asie, încearcã sã pãtrundã filosofia conþinutã în versurile shakespeariene ºisã o scoatã în evidenþã, englezul continuã sã joace Shakespeare ca acum 400 de ani, fãrãvreo încercare de reinventare sau de adaptare a mijloacelor, având convingerea cã textulîntreg ºi neatins este de ajuns pentru satisfacerea aºteptãrilor publicului.Un Shakespeare jucat în stil englezesc, de cãtre englezi, de cele mai multe ori, nuimpresioneazã cu nimic ºi îþi pune rãbdarea la mare încercare. Ce se întâmplã cuspectacolul Shakespeare. Furtuna. Joc secund, dupã William Shakespeare, în regia luiSzabó K. Istvan, o producþie a Teatrului Tony Bulandra? Nu este locul aici sã vorbescdespre experienþa regizorului, dar vã asigur cã ea este una impresionantã, deloc de trecutcu vederea. Alãturi de el au stat scenograful Horaþiu Mihaiu ºi compozitorul Ovidiu Iloc.Amândoi adevãraþi oameni de teatru, cu sensibilitate, umor ºi multã inteligenþã scenicã îna furniza actorilor instrumentele necesare pentru realizarea unui rol cât mai împlinit.

Furtuna este consideratã testamentul lui Shakespeare, cea mai poeticã ºi filosoficãpiesã, care conþine nenumãrate înþelesuri ascunse ºi metafore, legate de existenþaumanã. Probabil cã tocmai din aceastã cauzã textul exercitã o fascinaþie aparte asupraregizorilor care ating un punct în cariera lor când simt cã sunt pregãtiþi sã se ia la trântãcu înþelesurile din el. Unii ies victorioºi din aceastã luptã cu propriul sine, alþii au pierdutbãtãlia, dar poate nu ºi rãzboiul, dacã vor încerca din nou.Se pare cã acesta este ºi cazul lui Szabó K. Istvan pe care l-au fascinat multipleleºi mãreþele înþelesuri din Furtuna: cât e adevãr, cât e iluzie în scurta noastrã viaþã pecare o �întregeºte un somn�?, cum îþi poþi ierta trecutul � prin retrãirea lui la un alt nivel?,cum poþi dispãrea ºi totuºi sã rãmâi vizibil?, cum poþi vindeca pe alþii tu însuþi fiind unbolnav? Regizorul menþioneazã încã din titlu acest joc secund, un joc al paradoxurilor încare este prins Prospero, cel care imagineazã întreaga poveste. Personajele nu se mai
gãsesc la propriu pe o insulã pustie, ci într-un spital, exilaþi acolo de propriile neputinþe,boli sau ratãri. Programatic regizorul a înlãturat orice urmã de feerie sau comedie romanticãdin apropierea ce are loc între Ferdinand ºi Miranda, fiica lui Prospero. ªi aici, în atitudinilecelor doi tineri a adus doar calcul mental ºi reacþii pur fiziologice. În acest fel a pierdutsãmânþa de inefabil, de divin pe care Shakespeare o plantase acolo �prin puterea arteilui�. �Dar de magia neîmpãcatã azi mã lepãd. Mai am atât: sã fac sã sune-o muzicãcereascã, pe care o invoc.� Prin acest crez de final pe care îl rosteºte Prospero, prinînþeleapta renunþare la care ajunge este clar cã Furtuna nu trebuie sã fie o demonstraþiede forþã, ci una de �neputinþã�, sã-i zicem aºa, de recunoaºtere a unui dincolo, oricâteputeri de înþelegere am avea. Prospero îºi doreºte o transcendere, ce se va realizatocmai prin acceptarea unirii dintre fiica lui ºi fiul celui cãruia l-a detronat ºi l-a aruncatpe insula pustie.

În spectacolul Shakespeare. Furtuna. Joc secund, Prospero nu iartã, Ferdinandnu iubeºte, Miranda nu ajunge sã-l înþeleagã pe tatãl sãu. Jocul actorilor rãmâne prins
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între lumi: între lumea imaginatã de
Shakespeare ºi lumea imaginatã deregizor � spitalul. Ce sunt ei niºtenaufragiaþi autentici sau niºte naufragiaþiai sorþii? Replicile lor nu-ºi aflãjustificare dacã povestea nu eadevãratã, dacã e doar în capul lor sau,ºi mai greu de înþeles, doar în mintealui Prospero. Spectacolul funcþioneazãbine ºi are o energie mai puþinîncrâncenatã, neintelectualizatã înscenele triadice: Caliban, Stefano,Trinculo ºi Antonio, Alonso, Sebastian.
În rest, Prospero nu se bazeazã peputerile supranaturale ale lui Ariel, aºacum Ariel nu pare sã creadã cãProspero ar fi un mag. Dar, Ariel nu esteunul dintre bolnavi, pentru cã nu vaapãrea niciodatã în haine de spital. Arielînfãptuieºte tot ce Prospero gândeºte.Dacã am merge pe firul concepþieiregizorale, cel mai bine ar fi sã credemcã Ariel este o dedublare a conºtiinþeilui Prospero. Din pãcate, acesteînþelesuri rãmân ascunse într-un textcare se deruleazã greoi ºi o acþiune care
adaugã noi metafore. În aceastã aglomerare, niciun rol nu iese în evidenþã, dar toate suntrealizate cu simþul mãsurii ºi au unele zvâcniri umoristice. Muzica conþine feerie ºi umor,lumina din scenã este poezie, dar ele nu salveazã spectacolul de prea multul intelectualismºi prea puþina forþã vitalã. Scenografia nu o putem discuta pentru cã ea urmãreºte viziuneaºi înfãþiºeazã niºte cãzi care oferã ocazia introducerii apei pe scenã, consecinþã a puterniceifurtuni în planul textului, folositã în planul spectacolului pentru spãlarea bolnavilor.Per total, spectacolul e greu de înþeles ºi nu produce bucurie, fie ea ºi pur esteticã.Dar nicio furtunã nu e un capãt de lume, pentru cã mereu va exista o Miranda ºi unFerdinand... iar cei care îºi permit sã critice nu trebuie sã uite ceea ce spunea GiorgioStrehler: �Este nevoie de un mare curaj, un curaj disperat, pentru a face Furtuna lui
Shakespeare, azi. Dar poate cã este nevoie de gesturi ca acestea.�

POST-SCRIPTUM
Shakespeare. Furtuna. Joc secund face parte din programul Atomul Shakespearedin planul managerial desfãºurat în ultimii patru ani. Prin acest program, teatrultârgoviºtean a prezentat publicului montãri valoroase ale titlurilor shakespearieneimportante (A douãsprezecea noapte; Romeo ºi Julieta; Visul lui Fundulea dupã Visul

unei nopþi de varã; Richard al III-lea; Othello, Îmblânzirea scorpiei, iar în mandateleanterioare: Hamlet, Macbeth ºi Comedia erorilor) ºi va fi încununat de Cardenio, ultimapiesã descoperitã a dramaturgului englez, piesã care nu a fost tradusã ºi nici pusã înscenã pânã acum în România.Teatrul �Tony Bulandra� nu poate garanta reuºita absolutã a unei montãri (de altfel,niciun teatru din þarã sau din strãinãtate nu poate), dar a dovedit mereu un nivel esteticridicat, calitatea ºi profesionalismul actului artistic.
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Mihaela Rãdulescu

Scenã, spectacol, viaþã...

Alla Cebotari, artistã complexã (actriþã, interpretã a mai multor genuri muzicale: popularã,uºoarã, þigãnesc-ruseascã) ne încântã de aceastã datã cu dramatizarea unor poveºtipopulare ruseºti, puse pe scena Teatrului pentru copii ºi Tineret �Colibri�. Scenariul ºi regiaaparþin artistei Alla Cebotari, reprezentând debutul în aceastã direcþie. Spectacolul oferit în 4februarie 2017 la teatrul craiovean �Colibri� a fost expresia clarã a rafinamentului estetic ºi aviziunii originale, efervescente. Basarabeancã de origine, stabilitã la Craiova din anul 1990,Alla Cebotari este absolventã a Academiei de Arte Frumoase �Gavril Muzicescu�, secþiaRegie-Actorie, Chiºinãu. Artista, nãscutã ºi crescutã în Moldova de peste Prut, stabilitã laCraiova realizeazã uniunea spiritualã ºi culturalã a românilor de pretutindeni atât prinintermediul artei teatrale, cât ºi prin muzicã. Pe scena teatrului �Colibri� din Craiova, Alla îºimanifestã iubirea nemãrginitã pentru români, dãruind momente de neuitat ºi o parte dindragostea sa necondiþionatã, atât copiilor, cât ºi adulþilor.Gogoaºa ºi Nãzdrãvanul Petriºor sunt poveºti populare ruseºti, pe care artista le-a tradusºi adaptat pentru teatrul destinat copiilor. Acest proces implicã talent, bunã stãpânire a elementelorde spectacol ºi dramaturgie ºi desigur, pasiune ºi devotament. Alla Cebotari se dovedeºte a fiun rafinat dramaturg, deoarece transformarea firului narativ în dialog specific dramaturgiei seface în mod dinamic, atractiv, tonifiant. Epicul poveºtii capãtã dimensiuni interesante în variantateatralã, subiectul fiind concentrat, personajele devenind colorate, vii, energice. Poveºtile captateîn replici revigoreazã spaþiul dintre emiþãtor ºi receptor, vorbele devenind ele însele purtãtoare deînþelesuri multiple. Alla Cebotari pãstreazã subiectul poveºtilor populare ruseºti, nu modificãmesajul ºi nici substratul moralizator; ea transformã modalitãþile de construcþie ale expunerii,dialogul devenind în fond, un mijloc care faciliteazã legãtura cu ascultãtorii/spectatorii.Cunoaºterea limbii ruse asigurã textelor traduse ºi adaptate, calitate, relevanþã, acurateþesemanticã. Traducerea nu s-a fãcut prin improvizaþii sau devieri semantice, nici ad litteram,ci s-a realizat în mod firesc, natural, autoarea fiind ea însãºi vorbitoare nativã a limbiimenþionate. Pentru o traducere reuºitã e nevoie atât de cunoaºterea întemeiatã a limbii încare e scris textul, dar ºi de spirit, viziune, simþ ºi vibraþie. Stãpânirea dimensiunii narative apoveºtilor aduce textelor traduse, valoare ºi siguranþã semanticã. Utilizarea unui registrulingvistic familiar, transpunerea fireascã în limba românã sunt aspecte ale unei traduceriexemplare. Autoarea nu modificã sensul cuvintelor, nu dilueazã metafora din subsidiarultextului, nu goleºte de semnificaþii povestea, ci îi pãstreazã dimensiunea fantezistã, spaþiulintim al derulãrii subiectului. Traducerea celor douã poveºti populare ruseºti sunt emblemavie a unui spirit ce aduce la un numitor comun, douã spaþii culturale diferite. E un procesamplu cultural, un fenomen care presupunepe de o parte cunoaºterea temeinicã a limbiiºi culturii ruse, iar pe de altã parte, corelareaperfectã cu specificul spiritualitãþii autohtone.Adaptarea textelor epice la scenariul dra-matic presupune un talent nativ, pe careautoarea îl posedã în grad înalt. Alla este omânuitoare iscusitã a tehnicilor specificedramaturgiei, personajele devenind bineindividualizate prin intermediul replicilor, aldialogului. Ele pot fi uºor prinse în tipologii,asigurându-se astfel, mesajul pedagogic
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cuprins în astfel de texte destinate copiilor.Tâlcul poveºtii se desprinde clar, autoareainsistând pe efectul moralizator al pieselor.Didascaliile inserate permit regizorului sãpunã textul în scenã cu uºurinþã, indicându-seastfel, elementele decorative, gesturile,mimica. Fiecare element dramatic e bine in-tuit, ceea ce relevã capacitatea extraordinarãa autoarei de a surprinde scenic, motivaþiileºi trãirile personajelor. Indicaþiile scenice suntclare, concise, fiind expresia unui spirit careare experienþa scenei, autoarea fiind unadintre actriþele de renume ale Craiovei.Cele douã texte adaptate dupã poveºti populare ruseºti au fost regizate de Alla Cebotari,pe scena teatrului Colibri, reprezentând debutul în domeniul regiei ºi al scenariului, undebut care s-a bucurat de un succes rãsunãtor. Spectacolul a avut un impact uimitor asuprapublicului, spectatorii fiind captivaþi de poveste, de personaje, de decor.Atmosfera specificã poveºtilor ruseºti a fost asiguratã de un decor fabulos realizat descenografa debutantã, Iulia Goanþã. Costumele personajelor în care se reflectã lumeabasmului rusesc din care provin personajele au fost de asemenea, realizate de aceasta.Vestimentaþia creatã respectã specificul rusesc, croiala, tiparul, culorile redând în mod uluitor,lumea vie ºi febrilã a spiritului poveºtilor ruseºti. Elementele definitorii ale caracterelorpersonajelor sunt reflectate în costumele realizate cu o sensibilitate aparte, specificã artistuluicu viziune complexã, aºa cum dã dovadã scenografa craioveanã. Decorul este în deplinãconcordanþã cu firul narativ, fiecare element component având un spaþiu al semnificaþieibine determinat. Scenografia realizatã de Iulia Goanþã potenþeazã impactul asupra publicului,funcþia emotivã împlinind astfel, scopul intrinsec al textului.Muzica realizatã de Alin Macovei-Moraru este aleasã în conformitate cu scenariul pieselor,cu subiectul ºi cu nivelul vârstei publicului cãruia i se adreseazã textele. Muzica este veselã,dinamicã, energizantã, captivantã. Jovialitatea ºi buna dispoziþie sunt menþinute pe totparcursul spectacolului, prin intermediul muzicii. Alin Macovei-Moraru este un artist remarcabil,transpunând spectatorii în minunata lume a poveºtilor prin prisma sunetului, al vibraþiilorsonore. Acest complex dintre sunet ºi imagine este dovada elocventã cã regizorul ºicompozitorul nu sunt la prima colaborare. Rezonanþa publicului cu actorii se realizeazã prinmuzicã, prin sunet, instituindu-se astfel, relaþii ce trec dincolo de cortinã.Pe scenã, actorii s-au transpus în pielea personajelor, s-au metamorfozat, au alunecatdincolo de cotidian, s-au integrat imaginarului fantezist. Dedublându-se, ei au trãit alãturi despectatori rolurile poveºtilor fantastice. Modul în care ºi-au asumat rolurile aratã calitãþileartistice de neegalat, cãci asistãm la o transfigurare totalã a actorului, o transformareuluitoare, care se prelungeºte în trãire unicã, irepetabilã ºi dincolo de uºile teatrului.Punerea în scenã a celor douã naraþiuni epice a fost primitã de publicul spectator cuîncântare, bucurie nedisimulatã, culminând cu entuziasm ºi uimire. Pentru ca acest lucru sãfie posibil a fost nevoie de un colectiv închegat, de munca în echipã, actorii devenind ei înºiºipãrþi indispensabile ale poveºtii. Teatrul Colibri din Craiova a avut un succes rãsunãtor prinprezentarea acestui spectacol destinat copiilor. Scenariul ºi regia asigurate de Alla Cebotari,scenografia Iuliei Goanþã, compoziþia muzicalã a lui Alin Macovei Moraru, distribuþia (actorii:Alla Cebotari, Emanuel Popescu, Daniel Mirea) sunt coordonatele unui spectacol viu, colorat,puternic, rodul muncii în echipã. E un proiect colectiv care a dat naºtere unui act artistic com-plex. Acest spectacol este o reuºitã, un moment de referinþã atât pentru actriþa Alla Cebotari, câtºi pentru spaþiul cultural craiovean, însumând valorile teatrului Colibri, reflectând pasiunea ºidevotamentul artiºtilor care au muncit cu dragoste nemãrginitã. Complexitatea ºi valoareaspectacolului sunt asigurate de atitudinea curajoasã a artiºtilor care fac parte din proiect, de
spiritul muncii în grup, ºi nu în ultimul rând, de vibraþia iubirii pentru actul cultural-artistic.
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Nicolae Vasile

Ne molipsim
de la calculator?

Cei mai mulþi ipotetici intervievaþi ar rãspunde la aceastã întrebare cu unferm �Nu�, insuficient gândit, sau ar considera întrebarea neserioasã. Personal,cred cã este momentul sã meditãm mai profund asupra semnificaþiei necesitãþiiunei asemenea discuþii. Aceasta þine de subconºtientul în care se propagãanumite evoluþii din domeniul logicii, ºtiinþa gândirii corecte, aºa cum a definit-oînsuºi pãrintele acesteia, Aristotel. Marele gânditor antic a introdus forma ceamai simplã a acesteia, logica binarã, adicã aceea care presupune doar douãvalori de adevãr, contrare ca semnificaþie, puse sub diverse forme: bine-rãu,luminã-întuneric, frumos-urât etc.În triunghiul ºtiinþã-filozofie-teologie, pentru prima a fost un mare pas, pentrua doua a fost un nou instrument, iar pentru cea de a treia a fost un mare semnde întrebare, nu cumva se atenta la suveranitatea lui Dumnezeu asupra gândiriiomului, cum se considera pânã atunci?Umberto Eco, care în literatura sa cu fundament filozofic a tratat subiectul,aratã, în celebrul roman �Numele Trandafirului�, la ce dezastru s-a ajuns într-omânãstire doar pentru a se pãstra �marele secret� din biblioteca acesteia, ocarte a lui Aristotel despre logicã. De altfel, biserica a fãcut tot ce a putut calogica binarã sã nu se propage ºi sã nu evolueze, ca formã ºtiinþificã, din anulcirca 300 î.Hr. pânã în anul 1927 d.Hr., când un matematician polonez a introduslogica trivalentã.ªi totuºi, dacã vorbim de subconºtient, logica binarã, s-a manifestat dinplin. Forma popularã, la oamenii de rând, sub forma �eu sunt om dintr-o bucatã�,evident de partea binelui, sau marile opere literare din antichitate pânã în prezent,unde substratul îl constituie lupta dintre bine ºi rãu, reprezintã tot atâtea formede manifestare, neformalizate, ale celei mai simple forme de logicã.Chiar ºi varianta trivalentã, al cãrei formalism matematic a fost introdus,cum spuneam mai sus, mult mai târziu s-a manifestat sub diverse forme filozoficeprecum �calea de mijloc� folositã în diplomaþie de când lumea sau celebraformulare a dialecticii lui Hegel, �tezã-antitezã-sintezã�, care nu sunt altcevadecât exemple de logicã trivalentã neformalizate matematic. Putem spune cãpânã la momentul istoric al logicii trivalente, matematica a modelat viaþa,inspirându-se din realitate.Calculatoarele primitive s-au bazat pe logica binarã ºi au fost primite cumult entuziasm la cele mai înalte niveluri. Deosebit de pragmatista reginã Victoria,a Regatului Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord, a facut un mare eveniment
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când fica lordului Byron, marele poet, a realizat un calculator mecanic care calculacu foarte multe zecimale numãrul �pi�, bucurându-se de ideia cã va veni odatãvremea când maºinile vor calcula în locul nostru.Chiar ºi marele nostru matematician Grigore Moisil, cel care a fãcut în anul1942 pasul urmãtor în matematizarea logicii, introducând varianta polivalentã aacesteia, vedea calculatorul ca pe un instrument ºi nu un competitor al omului,îndemnându-i pe toþi care credeau altfel �sã nu confunde ploaia cu umbrela�,calculatorul fiind doar umbrela care ne apãrã de ploaia de informaþii.Primul care a intuit cã la un moment dat raportul om-calculator ar fi posibilsã se schimbe este marele matematician american Norbert Wiener, cel carealãturi de românul ªtefan Odobleja este considerat pãrintele ciberneticii, careprin ultimii sãi ani de viaþã a fãcut mai multe aprecieri privind aplicaþiile viitoareale ciberneticii în disciplinele sociale ºi umaniste, astãzi fiind confirmate multedintre prezicerile acestuia.Ultimul pas în evoluþia logicii, unul exhausitv, a fost fãcut în anul 1965. Estevorba de logica fuzzy, care introducea posibilitatea existenþei unui numãr infinitde valori de adevãr. Tehnica de calcul bazatã pe ultima cucerire a logicii acondus la primordialitatea calculatorului în relaþia cu omul, din punctul de vedereal puterii de calcul. Universalizarea sistemului de informaþii, cunoscutã astãzisub denumirea de Internet ºi disponibilitatea deosebitã a acestuia, a condus lasituaþia în care calculatorul preia multe din funcþiunile umane referitoare lamemorare ºi învãþare, ajungându-se la situaþia, descrisã plastic de acelaºiUmberto Eco, Internetul a fãcut din golanul satului, înþeleptul satului, iar dinînvãþatul satului, prostul satului.Filozofia, ca ºi teologia, au fost surprinse de evoluþia lucrurilor, cãutândcontramãsuri pentru gãsirea unui nou echilibru. În prezent, oamenii, mai alescei care utilizeazã curent calculatorul ºi aceºtia sunt foarte mulþi, sunt conºtienþide infinitatea variantelor logice pe care le au la dispoziþie, precum calculatorul,ºi fac opþiuni personale care nu mai au nicio legãturã cu antecedentele dinfamilie sau din sistemul de educaþie, ripostând cu ideea �de ce sã facem greºelilevoastre vechi, când sunt o infinitate de altele noi pe care dorim sã le încercãmsinguri?�.Se observã cã majoritatea participanþilor la manifestãrile revendicativemondiale sunt oameni educaþi în ale calculatoarelor ºi care nu au dificultãþi denaturã economicã!!!... S-au molipsit de calculatoare pe care lucreazã zilnic!...Ce poate face sistemul de educaþie?Individualizarea învãþãmântului, mai mult lucru cu elevul, cu studentul, maipuþine cursuri cu sute de participanþi. Trebuie gãsit mesajul educaþional potrivitcu varianta de adevãr a fiecaruia.Ce poate face biserica? Mai multe spovedanii ºi mai puþine slujbe. Dar ºiconþinutul rãspunsurilor la spovedanii trebuie diversificat, evitându-sestandardizarea.Care ar fi cãile? Apropierea de naturã, mai ales de animale, care prinpuritatea lor neafectatã ne pot rãpi, mãcar temporar, de sub dominaþiacalculatoarelor ºi iubirea, care, încã, nu a putut fi modelatã numeric. În caz denereuºitã, computerizarea iubirii poate fi înlocuitã cu distrugerea acesteia. Sefac eforturi ºi în aceastã direcþie.

Viaþã sau/ºi  calculator



158

Vali Niþu

Tiberiu Mursa �
românul din Roma

Valoarea nu are graniþe, nu are decât OMUL ºi harul de la Dumnezeu.Tiberiu Mursa s-a nãscut în oraºul Luduº � Mureº, în anul 1969. Începând din
clasa a VI-a s-a transferat la Liceul de Artã din Tg. Mureº unde ºi-a continuatstudiile pânã în anii de liceu.

Nemaiavând posibilitãþi de a-ºi plãti ºcoala a decis sã se întoarcã înoraºul natal, Luduº, pentru a-ºi termina studiile. Dupã absolvirea cursurilor
liceale a hotãrât sã facã picturã monumentalã, aºa cã a plecat la Bucureºti,unde a fãcut picturã bisericeascã, timp de 6 ani în cadrul Patriarhiei Ortodoxe
Române. Nu i-a fost uºor, asta pentru cã între timp s-a cãsãtorit ºi a venit pelume primul copil. A trãit cu bursa primitã de la ºcoalã. Dupã examenele
susþinute, rezultatele fiind pe mãsura talentului sãu, visa sã lase biserici pictatede el prin þarã, însã viaþa l-a fãcut sã-ºi caute un alt drum. Aºa cã... precummulþi tineri dupã Revoluþie, având 25 de ani, a început sã viseze la Occident.
În acest sens a hotãrât sã plece în Italia. Soarta a fãcut sã ajungã la Roma,unde a rãmas de altfel, ºi a prins rãdãcini de peste 23 de ani. ªi astãzi este
tot acolo, iubind tot ceea ce face. Harul cu care a fost înzestrat a fãcut sã-ºipoatã gãsi de lucru, chiar din a treia zi de când a ajuns la Roma. A început
lucrul într-un atelier de sculpturã, de prelucrat marmurã ºi alte tipuri de piatrã(granit, travertin, peperino etc). A fost apreciat de toþi pentru munca ºi
seriozitatea sa. În curând a trecut la sculptura în marmurã, muncã pe care oface ºi în prezent. Are sculpturi, basoreliefuri ºi multe altele în bisericile Romei
ºi localitãþile din jurul oraºului. Aº enumera doar câteva dintre operele semnateTiberiu Mursa: San Valentino
� Sfântul îndrãgostiþilor � înmarmurã de Carrara, înaltã
de 3,5 m � amplasatã însensul giratoriu din faþa
catedralei cu acelaþi nume dinoraºul Terni, Madona �
sculpturã în marmurã �bianco siveci, înaltã de 1,20
m � Roma. Tot pentru Terni,pentru intrarea în cimitirul
oraºului a realizat sculptura
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Înger cu porumbel în mânã, realizatãdin travertino-romano, de 1,85 m, Il
Tritone � sculpturã realizatã dinmarmurã � pentru Roma, de 1,70,
Padre Pio, travertino-romano de 1,80m, amplasatã în piaþa din localitatea
San Polo.De remarcat Mãslinul Pãcii din
travertino-noce, de 1,50 m, din Verona,cele 14 staþii din Via Crucis, în marmurã
botticino, pentru Roma ºi multe altelucrãri pentru biserici, altare, diverse
ornamente, scãri, mozaicuri.De asemenea Tiberiu Mursa este
un bun pictor. Pictura o face în timpulliber � picturã de ºevalet, în stil hiper-
realist, cu care participã la expoziþiipersonale ºi de grup, în Italia. A
câºtigat diverse diplome ºi premii laconcursurile ºi expoziþiile de grup: în
anul 2015 ºi 2016 locul 2 ca artist alanului în Sicilia, premiul Agricento Arte,
premiul Ortigia Arte, Vittoria în Arte (...)etc. Premiile au fost câºtigate la
expoziþiile din Torino, Arigento (Sicilia),Roma, Catania. A fost publicat în reviste
de culturã ºi artã din Italia.În România a participat doar la
câteva expoziþii de grup ºi personale,Luduº ºi Craiova, din cauza faptului cã
vine doar o datã pe an, în luna august �în concediu. În anul 2016 a fost
selecþionat printre cei 8 din cei 60 de artiºtiinternaþionali pentru Tabãra de sculpturã
Drumuri Brîncuºiene din Craiova, undetema avutã a fost, Adrian Pãunescu.

Pe viitor îºi doreºte sã meargãconcomitent cu aceste douã ramuri în
artã, scuptura ºi pictura, sã lase înurma sa, atât în Italia � þara de adopþie,
cât ºi în România, unde este mai puþincunoscut, lucrãri reprezentative, opere
de artã. Timpul scupteazã destine,picteazã vieþi, Tiberiu Mursa este
destin ºi viaþã.

Por tr et
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Gabriel Degeratu

Cronicã interbelicã:
�Tennis Club Târgoviºte
era o echipã de... fotbal�

Fosta capitalã a Þãrii Româneºti are o istorie glorioasã ºitumultuoasã, iar fotbalul nu face excepþie. Sportul cu balonul ro-
tund a apãrut la Târgoviºte acum aproximativ un secol, într-o perioadã în care la modãerau hipismul ºi gimnastica. Hipodromul se afla în partea din spate a cazãrmii, în zonaunde ulterior s-a construit cartierul Aleea Trandafirilor, se întindea pe 25 de hectare,avea o frumoasã tribunã ºi pista de alergãri realizate de Societatea Hipicã �Târgoviºte�,de unde spectatorii puteau urmãri cursele hipice, dar ºi probele de atletism, inclusivsãrituri peste obstacole. Era un perimetru pitoresc ºi modern pentru acele timpuri, unul
dintre punctele de reper ale oraºului, iar pasiunea pentru cai a târgoviºtenilor era mare.Hipodromul Scolii de Cavalerie era asaltat de protipendada bucureºteanã, iar în ziarul�Dimineaþa� din 1 mai 1912 se scria cã �Se aduce la cunoºtinþa generalã cã, cu ocaziuneaalergãrilor de cai de pe hipodromul de la Târgoviºte, joi, 3 mai, va circula un tren specialde la Bucureºti, Gara de Nord, la Târgoviºte ºi înapoi, dupã mersul urmãtor: La ducere:Bucureºti, pl. 12,15 p.m., Titu sos. 1,17 p.m., pl. 1,26 p.m., Târgoviºte sos. 2,15 p.m.
La întoarcere: Târgoviºte pl. 6,45 p.m., Titu sos. 7,31 p.m., pl. 7,41 p.m., Bucureºtisos. 8,40 p.m.�.Primul meci oficial de fotbal în Târgoviºte a fost în 1915, dar prima cronicã a uneipartide lângã Turnul Chindiei dateazã din 13 noiembrie 1924 ºi apare în �GazetaSporturilor�. În 21 mai 1932 apare gruparea intelectualitãþii oraºului, Tennis Club Târgoviºte,care avea un alt sport în titulaturã ºi nu fotbalul, pentru a marca primul teren de tenis de
câmp al urbei, realizat pe banii lui de cãtre preºedintele judecãtoriei, George Simionescu.Gogu era unul dintre cei patru contestatari ai lui Lazãr Petrescu, un ºef cam... nestatutaral Societãþii Sportive �Mihai Bravu�, ceilalþi trei fiind economistul Constantin Titi Grama,cãpitanul de armatã Gheorghe Pascal ºi Constantin Crãciun. Ei sunt cei care pãrãsescasociaþia care purta numele domnitorului Mihai Viteazul ºi au ideea creãrii unei societãþipentru practicarea tuturor sporturilor, precum tenis de câmp ºi ping-pong, fotbal, rugbi,
atletism, hipism, schi, bob, patinaj, hochei, tir, înot, gimnasticã educativã ºi medicalã,dar ºi turism ºi �jocuri mari ºi jocuri mici�. Preºedintele primului comitet al T.C.T. a fostcomandantul Liceului Militar, locotenent-colonel Barbu Bãlãceanu. La fotbal, TennisClub Târgoviºte va fi formaþia de frunte a urbei, la care vor juca de-a lungul anilor: Tacheºi Miºu Daffu, V. Teodorescu, Zibensutz, I. Grunfeld, Nae Ionescu-Vapor, G. Murineanu,Hantz, ªerbu, Voican, Moni Nicolescu, Opran, Ardeleanu, Sandi Georgescu, ªtefan
Hittner, Miºu Dumitrescu-Cioc, Lulu Mihãilescu, Covaci, Chivulescu, Mircea ºi GoguSãileanu, Alexandru ºi Nae Georgescu, Genu Pavelescu ºi Genu Pârvulescu, Titi Trifu,Mache Sardanis-Gardani, Cârlig, Miºu Duduleanu, Vicã Manea, Nicu Aerichides, Jeanºi Gheorghe Pavel, Dumitru Miticã Crãciunescu, Hroni Baronide, celebrul avocat de
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mai târziu, Polihronie pe prenumele din buletin, Petricã Constantinescu, Gaþi Mihãilescu,Nelu Popescu, Gino Vasilescu, Nelu Faur, Ionel Boþoagã, portarii Ion Anton ºi TraianMarinescu-Geagu, fraþii Tache ºi Costicã-Cociu Cristodorescu, Puiu Florian, Enache,Paul Oltei, Anton Rãdulescu, Gigi Mustaþã, Mircea Creþu, Nelu Briceag, Costel Oprescu,Costicã Barbaiani ºi promiþãtorul portar junior Traian Ionescu.
�Tennis Club Târgoviºte era o echipã de... fotbal, animatorul ei fiind Vergi Diaconescu.Erau mulþi greci stabiliþi în Târgoviºte, Mache, fraþii Tache ºi Miºu Daffu, copiii celebruluimorar, fraþii Tache ºi Constantin Hristodorescu, portarul Hroni Baronide ºi fraþii Nicu, Ianiºi Mite Aerichides, vedete erau Cuºticã Barbaiani venit de la divizionara A JuventusBucureºti, Miºu Ionescu, devenit ulterior antrenor ºi arbitru, Puiu Florian, Ionel Boþoagã,cunoscut apoi ca priceput ceasornicar. Barbaiani nu intra niciodatã împreunã cu ceilalþi

10 jucãtori, asta ca sã dea emoþii spectatorilor, Tache Daffu era specialist în pase de 50de metri, paralel cu linia de tuºã. Se juca pe terenul ºcolii de cavalerie, acolo unde eacum cartierul Aleea Trandafirilor, adversarii erau Astra Românã Moreni, Astra RomânãOchiuri, A.M.T. ºi Venus, dar ºi campioana naþionalã C.C.A. Bucureºti, care a venit odatã la invitaþia stahanovistului Vasilache, un cunoscut strungar fruntaº de la ArsenalulArmatei, devenit apoi UPET, care a învins clar T.C.T. în faþa a mii de spectatori. Se juca
altfel de fotbal. Sistemul era WM, cu un portar, doi fundaºi în scarã, trei mijlocaºi numiþihalfi, din care unul era half centru ºi doi pe benzi ºi cinci înaintaºi, douã extreme, doi interiºi un centru înaintaº. Spectacolul fotbalistic era ºi mai atrãgãtor, se ºuta de 20-30 de oripe poartã ºi se înscriau 3-5 goluri la fiecare meci.� rememora venerabilul jurnalist sportivIon Tomescu, care a vãzut meciurile acestei echipe.Cronicarii vremii consemneazã cã în 1932 se inaugureazã noul teren al grupãrii
Liceului Militar de la Mãnãstirea Dealu, dar ºi premiera: T.C.T.�patronat pãrinteºte� deTiti Grama, directorul filialei Târgoviºte a Bãncii Naþionale Române, se afiliazã la FederaþiaRomânã de Fotbal Amator. Meciurile amicale disputate pe terenul de la ªcoala deCavalerie de lângã garã se înmulþesc, au loc întâlniri ºi în deplasare cu echipe dinBucureºti, Prahova, Buzãu, Argeº, Vâlcea, Muscel, inclusiv cu cluburi celebre din DiviziaNaþionalã, precum Venus, Sportul Studenþesc ºi Juventus, unde bãieþii erau însoþiþi deun public înfocat. Ulterior, Miºu Bendic preia T.C.T.- ul de la finanþistul Constantin Grama,
apar alþi jucãtori, iar donaþiile de bani pentru echipament de joc, plase pentru porþi ºimingi se înmulþesc. Deºi sportivii îºi spãlau singuri echipamentul, nu existau îngrijitoarela club, ei îºi reparau pe cheltuialã proprie ºi ghetele de joc, era un entuziasm greu dedescris, jucãtorii erau cuceriþi de fotbal în egalã mãsurã cu suporterii. Se mergea lameci pe jos sau în camioane, uneori cu trenul sau în autobuze vechi, dar, repet, existao dorinþã sincerã de a fi în fenomen, fãrã pretenþii financiare, dimpotrivã, cei aflaþi în
slujba fotbalului dãdeau din puþinul pe care îl aveau pentru promovarea acestui sport.Conducãtorul echipei, avocatul Virgil Diaconescu, cel fãrã de care Tennis Club Târgoviºtenu s-ar fi dezvoltat, superviza antrenamentele echipei ºi se îngrijea de deplasãri ºi demeciurile de acasã ale unor sportivi mândri cã evolueazã la T.C.T. Unul dintre fotbaliºtivenea de la 300 de km de urbe pentru a evolua în formaþie, iar ulterior, în mare grabã, seîntorcea în localitatea de baºtinã pentru a fi prezent la muncã, deoarece nu apãruse
moda scoaterii din producþie la fotbaliºti.Cronicarul sportiv Ion Tomescu îºi aduce aminte ºi de o întâmplare cultural-artisticãce are ca subiect principal celebra echipã de fotbal T.C.T., semn cã formaþia ºi jucãtorii eiintraserã în conºtiinþa comunitãþii ºi sportivii erau vedetele târgului, chiar dacã nu câºtigaunimic din practicarea sportului rege, dar faima lor în urbe era imensã. �În 1945, s-a luatiniþiativa organizãrii unui spectacol artistic pe teme sportive, intitulat Allied Broadway
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Melody, în scenariul cãruia era vorba de o cãlãtorie imaginarã în jurul lumii a echipeiT.C.T. Erau 11 jucãtori, desigur nu cei reali, care se opreau în câteva capitale ale lumii ºise cânta o melodie en vogue în epoca respectivã. La New York, îmi aduc aminte, NicuStoian, numit de noi Nicu Americanu, a cântat «Spring will be», adicã «Primãvarã va fi»,dar totul s-a încheiat cu un episod neplãcut: s-a organizat un turneu în judeþ, unde decorurile
executate în ulei de Nae Varlaam, ajuns scenograf peste hotare, erau purtate de actori.Întrucât toþi artiºtii erau cam sãrãcuþi, Cuºticã Barbaiani, despre care se zicea cã are 20de costume de haine ºi 100 de cãmãºi, le-a pus artiºtilor la dispoziþie o parte din haineleºi cãmãºile lui. Pe drum, spre Moroieni, a început însã o ploaie torenþialã. Urmarea?Toate costumele ºi cãmãºile lui Barbaiani au fost murdãrite de vopsea. A fost nevoie detimp ºi de bani pentru a le aduce cât de cât la starea lor iniþialã.�

Entuziasmul era mare ºi depãºea en fanfare lipsurile materiale ale jucãtorilor ºiinfrastructura precarã, cu terenuri fãrã tribune, cabine pentru arbitri ºi jucãtori, garduriîmprejmuitoare ºi chiar fãrã... iarbã. Erau mai multe astfel de dreptunghiuri, cel mai bunfiind cel de la ªcoala de Cavalerie, de la hipodrom, situat lângã gara oraºului, altul eracel de la �Carele de Luptã�, aflat la Teiº, în zona Regimentului de Tancuri, era terenul dela Liceul Militar de la Mãnãstirea Dealu ºi cel dinspre cartierul Matei Voievod, la �sârbi�,
lângã un loc de întâlnire drag târgoviºtenilor din acele timpuri, cârciuma lui Greceanu.Se fãceau ºi încasãri de la cele câteva sute de oameni care veneau sã vadã spectacolul,iar jucãtorii aveau ºi rolul de �fatã în casã� având la ei tot ceea ce trebuia pentru cameciul sã aibã loc, respectiv apã pentru a uda terenul, ace, aþã, sfoarã pentru a coaseplasele ºi mingea ºi... bani, pentru cheltuieli neprevãzute!Deplasãrile erau cu peripeþii, cu explozii de cauciuc ºi arcuri rupte la autobuzele
hodorogite ale vremii. La un meci �afarã�, jucãtorii rãmaºi pe... jos, dupã ce maºina nu amai avut combustibil, au fost primiþi într-o localitate cu... arma! Noaptea, cu toþii orbecãiaupe la casele locuitorilor din comuna unde se oprise autobuzul, doar-doar vor da ºi de unloc de unde sã cumpere ceva de mâncare. Fiind mulþi ºi gãlãgioºi, s-a ajuns pânã acoloîncât unul dintre cetãþeni i-a întâmpinat cu puºca. În fine, pânã la urmã au fãcut rost deceva combustibil, iar maºina a ajuns la Târgoviºte la 6 dimineaþa, dupã ce a �bubuit�îngrozitor tot drumul. Toþi jucãtorii erau morþi de obosealã, dar la ora 8 erau deja la serviciu,
sportivii fiind adevãraþi prieteni, chiar dacã aveau preocupãri ºi pregãtiri foarte diferite.T.C.T. era o echipã bunã, care avea un portar, Pavel, excelent în teren ºi foartedescurcãreþ în afara lui, ca ºi coechipierii sãi. Iar drumul de pominã cu un camion depâine spre Moreni, la un meci, s-a realizat ca în filme, în 5 ore, cu o maºinã �varzã�, alcãrei radiator curgea, cu benzina trimisã prin cãdere dintr-un bidon þinut de un jucãtoraºezat acrobatic pe... capotã ºi alþi doi jucãtori care �fluierau� cu degetele în gurã sau
þipând în chip de... claxon.Un fost jucãtor al vremii, Traian Dobrescu, îºi amintea cã echipamentul erarudimentar, chiloþii erau trecuþi de genunchi, ghetele de fotbal nu aveau crampoane,uneori meciurile se disputau ºi în teniºi, echipamentul era pãstrat de fiecare jucãtorcare îl curãþa, spãla ºi cãlca acasã, posturile nu erau fixe, toþi sportivii apãrându-se ºiatacând cu aceeaºi pasiune ºi dãruire. Domnul Nic Aramã era copil pe atunci ºi unul
dintre suporterii înfocaþi ai T.C.T.-ului care excela pe terenul ªcolii de Cavalerie de lângãgara urbei ºi realiza meciuri memorabile.�Între 1936 ºi 1940, la vestitul club Tennis Club Târgoviºte activau fotbaliºti precumPetricã Constantinescu, Nae Ionescu-Vapor, Sandi Georgescu, Titi Trifu, Noni Nicolescu,Miºu Dumitrescu, Miºu Duduleanu, Miºu Daffu, Tache Daffu, Genu Pârvulescu, MacheSardanis, Gaþi Mihãilescu, Vicã Manea, Nicu Aerichides, Hroni Baronide, cei mai mulþi
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dintre ei fiind elevi la ªcoala Comercialã ºi fii de negustori notabili ai oraºului sau ofiþeride cavalerie ºi tancuri, care jucau de amorul artei fotbalistice, fãrã pretenþii bãneºti.Animatorul echipei era nenea Jonel, de la restaurantul Ramidava, situat vis-a-vis decinematograful Popular. La grãdina de varã a cinematografului cântau vestiþii lãutari aivremii, Urzicenii, iar protipendada dansa pe muzica lui Ion Vasilescu ºi savura licori
alese. Îmi aduc aminte cu mare nostalgie de adunarea jucãtorilor la mijlocul terenuluisub comanda arbitrului Miºu Bogdan, care spunea «Pentru publicul târgoviºtean, detrei ori �Trãiascã!» ºi de rãspunsul în cor al sportivilor cu salutul roman «Trãiascã!Trãiascã! Trãiascã!». Îmi aduc aminte de portarul Traian Geagu-Marinescu, centrulBarbaiani, interii Costicã Cristodorescu ºi Puiu Florian, extrema Mircea Creþu ºi fundaºulMiºu Ionescu ºi de Paul Oltei, half centru, dar ºi de directorul Bazil Popescu de la
Liceul Comercial, care îºi încuraja frenetic jucãtorii cu «Hai Comerþul!». Cât îl priveºtepe marele portar Traian Geagu Marinescu, el a fost protagonistul unei pitoreºti întâmplãride bãtaie unde a snopit 6 gardieni ºi un comisar de poliþie într-un restaurant din Sighiºoarape vremea când era în armatã, la un divizion de munte de acolo ºi trebuie spus cã esteunul dintre marii eroi anticomuniºti ai României, împuºcat miºeleºte de securiºti laIzvoare, lângã Voineºti, pe plaiuri natale, acolo unde tatãl sãu fusese primar pe vremea
þãrãniºtilor.� rememora Nic Aramã.În 1932, Venus Bucureºti, campioana României, joacã la Târgoviºte, cu oselecþionatã a oraºului, în care predominau fotbaliºtii de la T.C.T., la meci asistândcâteva mii de spectatori, o cifrã record pentru un teren... fãrã tribune. La pauzã, foºtiijucãtori localnici Iulicã Athanasiu ºi fraþii Valeriu ºi Costicã Puºcaru îi înmâneazãreputatului portar al oaspeþilor, Alexandru Lãpuºneanu, component al naþionalei
participantã la primul Campionat Mondial de la Montevideo, un buchet de flori, un gestaplaudat frenetic de asistenþã, iar scorul nici nu a mai contat. A fost primul mare mecide referinþã pentru fotbalul târgoviºtean. T.C.T. a jucat amicale interesante ºi cu alte treiechipe bucureºtene de prestigiu, încheiate cu douã înfrângeri, 1-5 cu Unirea Tricolor ºi1-6 cu Juventus, dar ºi douã egaluri, 1-1 ºi 2-2 cu Sportul Studenþesc, iar la PiatraNeamþ a fost cea mai lungã deplasare din istoria clubului, oraº unde târgoviºtenii auînvins cu 3-0 ºi au încheiat partida la... restaurantul Pietricica, alãturi de suporteri!
Trebuie amintitã pleiada de oameni valoroºi care sprijineau material echipa, precumfrizerul Miºu Dumitrescu, contabilul Vasile Ionas, ofiþerul Lulu Florian, fiul de negustorMiºu Ceanacas ºi Costicã Borcea, precum ºi jucãtorii care evoluau: Traian MarinescuGeagu, Ionel Boþoagã, Tache Cristodorescu, Nelu Popescu, Miºu Duduleanu, PuiuFlorian, Miºu Ionescu, Paul Oltei, Gigi Mustaþã ºi Gino Vasilescu.Pe 1 august 1943, peste 2000 de spectatori asistã fericiþi pe terenul ªcolii de
Cavalerie de lângã Gara Târgoviºte la întâlnirea amicalã dintre Tennis Club ºi UnireaTricolor Bucureºti, echipã care îi avea în componenþã pe mulþi dintre titularii care cu unan înainte câºtigaserã campionatul ºi jucaserã finala Cupei României, Lulu Mihãilescu,Rugiubei, Ilie Cricitoiu ºi Fane Cârjan, vedetã fiind Sony Niculescu, atacantul echipeinaþionale a României. Au bãtut bucureºtenii cu 5-2(2-1), arbitrajul târgoviºteanului MiºuPârvulescu a fost impecabil, iar T.C.T.-ul a jucat cu Ion Anton, Puiu Florian, Nae Ionescu-
Vapor, Ionel Boþoagã, Paul Oltei, Cristodorescu I, Mircea Creþu, Constantin Titi Enache,Costicã Barbaiani, Cristodorescu II, Nicu Aerichides. Marcatorii acelei partide consideratãevenimentul sportiv al anului au fost Cristodorescu II, de douã ori pentru gazde, respectivLulu Mihãilescu, de douã ori, Rugiubei, Cricitoiu ºi Sony Niculescu, câte unul.Frumoase vremuri, o istorie glorioasã ºi tumultoasã într-o cronicã interbelicã cu
Tennis Club Târgoviºte!
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GEORGE TOMA VESELIU
(18.X.1940, Rãzvad, Dâmboviþa)

poet, prozator, dramaturg, istoric ºi critic literar, jurnalist

Se naºte într-o familie din clasa de mijloc. Tatãl,Toma, maistru mecanic, specialist în petrol, ºefulschelei petroliere �Redevenþa� Rãzvad, unica înRomânia, îi dã o educaþie �prusacã� respinsã vehe-ment de copilul rebel. Mama, Arghira, cu o zestrefinanciarã provenitã din redevenþele petroliere, spiritsuperior, poetic, de-o agresivitate care-l marcheazãpe viitorul poet va fi cea care-l va alfabetiza pentruclasele I-III (fiind bolnav). O lume de tranziþie, plinã decontradicþii, un areal istoric, geografic de care vadepinde formaþia sa de cronicar împãtimit. Clasele V-VIII Rãzvad. Mediu anost care declanºeazã în viitorulprozator ambiþia de autoinstruire. Urmeazã cursurileliceului târgoviºtean �Ienãchiþã Vãcãrescu� rãmânând repetent în clasa a IX-a.Nedreptãþit îºi va continua studiile liceale imediat la Liceul Seral Gura Ocniþei,timp în care va fi trimis la munca de jos de tatãl sãu. Se va califica mecaniclãcãtuº. În 1959 este student la Universitatea Bucureºti, Facultatea de FilologieSecþia Limba ºi Literatura Românã pânã în 1964 când primeºte prin concurs demedie repartizare departamentalã la ªcoala Generalã Nr. 1 Ocniþa, jud.Dâmboviþa. Un an (1968-1969) lucreazã ca redactor II la ziarul judeþean P. C. R.Dâmboviþa. Se întoarce la ºcoalã ca director adjunct, apoi director coordonator,ca dupã aproximativ doi ani sã-ºi dea demisia. În perioada 1968-1982 va fi detrei ori director de Cãmin Cultural, perioadã care corespunde cu începuturilecercetãrilor monografice ºi crearea celor cinci piese de teatru care vor fi jucatepe scenã, în Ocniþa, Rãzvad, Gorgota, Bucºani, I.L. Caragiale în cadrulFestivalului Naþional �I.L. Caragiale�. Debut publicistic cu articole de atitudine,de investigaþie social-culturalã în ziarul �Dâmboviþa� � 1963. Publicã în foileMiliþiei Judeþene: �Cum circulãm�, �Dâmboviþa rutierã� 1980-1985 � aplicareacorectã a regulilor de circulaþie. Editeazã revista ºcolarã �ªcoala ºi viaþa� � Ocniþa(1980-1985). Redactor (1992) la ziarul �Legea lui Tepeº�. Colaboreazã larevistele dâmboviþene �Armonia�, �Curier�, �Climate literare�, �Eroica�. Debuteditorial vol. de �nuvele� �Colonia�, Bucureºti, 1978, Ed. Cartea Româneascã.�Editarea romanului �Colonia�, spune Eugen Negrici, a avut pânã acum ghinion,ca mai tot ce e important în literatura românã�. În 1978 autorul a trebuit sã-lspargã în câteva nuvele ºi sã dea, în condiþiile restrictive (de atunci) o variantãprescurtatã la �Cartea Româneascã� unde însuºi Marin Preda i-a semnat �bunul
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de tipar�. Scris ºi rescris romanul este publicat în periodice (Tribuna, Litere,Caiete Litere II, 30 prozatori SST � 2007, Impact cultural). Din 2007 va deveniredactor-asociat al revistei �Litere� ºi redactor-ºef secþia culturã din 2008 la�Impact literar�. Membru al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România (2007).Obþine premiul �Nicolae Scurtescu� pentru monografii etnografice � volumul�Rãzvad. Vatrã voievodalã. Monografia comunei Rãzvad� (2007), premiul �RaduPetrescu� pentru roman � �Colonia II. Noi exilaþi la Pontul Euxin� (2011), premiul�Grigore Alexandrescu� pentru poezie � �Sonetele lui Petru Cercel sau Feþele luiIanus� (2009) ºi premiul �Tony Bulandra� pentru dramaturgie � �Salvaþi-l pe Galileo�(2012), acordate de Societatea Scriitorilor Târgoviºteni. Membru al SocietãþiiScriitorilor Târgoviºteni (2007). Membru al Academiei Internaþionale Mihai Eminescu� din Bucureºti (româno-indianã). Distins cu Diploma de cetãþean de onoare alcomunei Ocniþa (2007) ºi diplomã de excelenþã (70 de ani) acordatã de SocietateaScriitorilor Târgoviºteni (2010). Membru al Uniunii Scriitorilor din România.
Scrieri: Colonia (nuvele) Bucureºti, Ed. Cartea Româneascã 1978; Monografia

comunei Rãzvad. Rãzvad � vatra voievodalã, Târgoviºte, Ed. Bibliotheca, 2007, ed. a II-
a, 2012; Monografia comunei Ocniþa. Ocniþa � scaun domnesc, Târgoviºte, Ed.
Bibliotheca, 2007; Sonetele lui Petru Cercel sau Feþele lui Ianus, Târgoviºte, Ed.
Bibliotheca, 2008; Colonia II. Noi exilaþi la Pontul Euxin, Târgoviºte, Ed. Bibliotheca,
2010; Salvaþi-l pe Galileo � Teatru, Cluj-Napoca, Ed. Dacia 21, 2011; Trilogia Colonia:
vol. I Sãrutul copacilor, vol. II Noi exilaþi la Pontul Euxin, vol. III Moartea unui preºedinte,
Târgoviºte, Ed. Bibliotheca, 2012; Pasãrea Lis, Târgoviºte, Ed. Bibliotheca, 2013;
Continuatorii ºcolii literare ºi artistice de la Târgoviºte, Târgoviºte, Ed. Bibliotheca,
2015; Emanoil Toma. Monografie, Târgoviºte, Ed. Bibliotheca, 2017.

Antologii: Târgoviºte-India. Antologie poeticã/ Poetical Antology, Ed. Bibliotheca,
Târgoviºte, 2008; Caiete Litere II. 30 de prozatori, Societatea Scriitorilor Târgoviºteni &
Grupul Editorial Bibliotheca&Marcona, 2007, p. 230-236; Târgoviºte-Chiºinãu-Sankt
Petersburg. Antologie de poezie, Ed. Bibliotheca, Târgoviºte, 2012.

Referinþe: Petrescu, Victor, Paraschiva, Serghie. Dicþionar de literaturã al judeþului
Dâmboviþa 1508-1998, Târgoviºte, Ed. Bibliotheca, 1999, p. 244; Rotund, Nicolae.
Incursiuni critice, Ed. Ponto-Constanþa, 1996, pp. 138-141; Petrescu, Victor. Scriitori
ºi publiciºti dâmboviþeni. 1900-2004, Târgoviºte, Ed. Bibliotheca, 2005, p, 250-251; 30
de prozatori. Caietele Litere 2, Târgoviºte, Grupul Editorial Bibliotheca&Marcona, 2007,
p. 230-236; Stan, Mihai. Confreria. Convorbiri ºi confesiuni, Târgoviºte, Ed. Bibliotheca,
2009, pp. 353-367; Coandã, George; Grigorescu Lucian. Dâmboviþa de la �Organ� la o
beþie cu libertate, Târgoviºte, Ed. Transversal, 2009, p. 152; Popescu, Florentin. Eu v-
am citit pe toþi!, vol. III, Târgoviºte, Ed. Bibliotheca, 2011, pp. 116-117; *** Enciclopedia
oraºului Târgoviºte, Ed. Bibliotheca, 2011, p. 471; Bineaþã, Margareta. Cãrþi ºi autori
de azi, Târgoviºte, Ed. Bibliotheca, 2012, pp. 147-152; Ionel, Niculae. Scriitori
târgoviºteni, Târgoviºte, Ed. Bibliotheca, 2012, pp. 37-43;

Cadran literar: Toma George Veseliu � Colonia. Dâmboviþa nr. 1220, 27 ian., 1972(9),
p. 2; Stan, Mihai. Note de lecturã. George Toma Veseliu � ipostaze clasice (Sonetele
lui Petru Cercel...) Litere, an IX, nr. 5. (98) mai 2008, pp. 17-19; Bianu, Corin: Comentarii
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excentrice. George Toma Veseliu în procesul reîncarnãrilor, Litere, anul X, nr. 2(107)
febr. 2009; Nicolae, Ionel. Lecturi în numele frumosului principe, Litere, anul X, nr. 10
(115) oct. 2009; Petrescu, Victor. George Toma Veseliu. În cãutarea identitãþii, Litere,
anul XI, nr. 10(127), oct. 2010; Bineaþã, Margareta. Cronicã literarã. Mãºtile înstrãinãrii,
Litere, anul XII, nr. 5 (134) mai 2011; Viºan, Ioan. George Toma Veseliu � între Rembrand
ºi Beethoven � culoare, muzicã, un areal frãmântat � împrejurimile Târgoviºtei, Impact
cultural nr. 379, nr. 380, nr. 381, iunie, iulie, august, septembrie 2011; Borcan, Virgil.
George Toma Veseliu. Colonia. Noi exilaþi la Pontul Euxin, Spaþii Culturale, Râmnicu-
Sãrat, anul IV, nr. 17, p. 67, 2011; Petrescu, Victor. Monografi ºi monografii dâmboviþene,
Litere, anul XIII, nr. 9-10(150-151), septembrie-octombrie 2012.

Opinii
Evoluþia spre teatru a acestui scriitor adevãrat era de prevãzut dacã ne gândim la

vãlmãºia faulknerianã a vocilor sale narative ºi la conflictualizarea constantã a situaþiilor
romaneºti care reprezintã, în fond, chiar sursa energiei excepþionale a textelor. Ca ºi
prozele lui George Toma Veseliu, cele cinci piese reproduse în acest volum de teatru
intitulat �Salvaþi-l pe Galileo� alcãtuiesc împreunã un univers straniu. Ele ne vorbesc,
cu mijloacele stilistice ale farsei groteºti ºi ale teatrului absurdului despre realitatea
atroce a societãþii totalitare în mersul spre nicãieri, o societate în crizã alimentatã cu
iluzii, de un pitoresc trist, coruptã de sus pânã jos, cretinizatã ºi bântuitã de personaje
bizare. (Eugen Negrici)

Romanul apãrut abia în 2010 cu titlul �Colonia II. Noi exilaþi la Pontul Euxin� este
opera la care a lucrat o viaþã, cuprinzând un proiect vast, o frescã a lumii petrolului,
lume pe care autorul o cunoºtea destul de bine. Multe din întâmplãri sunt trãite intens
de acesta. ªtiinþa construcþiei, densitatea faptului epic, o undã poeticã ce rãzbate
obsesiv, recomandã un prozator cu personalitate distinctã. Roman-cronicã a unor biografii
paralele, unele cu trimiteri la douã secole în urmã, destine ce se interfereazã, o lume
maladivã aparent. Dar cu principii de viaþã în strãfundurile ei �primitive�. (Victor Petrescu)

Poet, dramaturg, prozator ºi publicist, George Toma Veseliu surprinde cu
minuþiozitate, atât în creaþiile de ficþiune, cât ºi în monografii un spaþiu vitregit ºi uitat
de lume, devenit pentru el o matrice spiritualã, sursa inspiraþiei ºi a sevelor sale
creatoare, comunele dâmboviþene Rãzvad ºi Ocniþa. [�] Dincolo de acestea, romanul
lui George Toma Veseliu se remarcã prin densitatea ideilor, dibãcia construcþiei,
tenta poeticã rãzbãtând deseori chiar ºi de sub paginile mustind de umor gros sau
emanând o tristeþe mereu sarcastic-amarã � atribute de netãgãduit ale unui prozator
de talent. (Margareta Bineaþã)

Ceea ce l-a impus ca monograf la nivel naþional este originalitatea demersului
sãu, autorul patentând, stilistic vorbind, un original mod de a realiza aceste istorii ale
unui spaþiu aparþinând unor comunitãþi dâmboviþene cu vechime atestatã: Rãzvad
(17 noiembrie 1431), Ocniþa (7 ianuarie 1517) anume, situarea între istorie ºi beletristicã
prin inserarea unor date ce þin de cultura oralã, legendarã, dar ºi de cea scrisã.
Împletirea celor douã stiluri funcþionale ale limbii române � beletristic ºi ºtiinþific �
vãdeºte un mod de a rescrie istoria specific unui livrofag pentru care plãcerea de a
scrie primeazã. Dar sã lãsãm pentru un discurs viitor comentariile pe marginea celor
douã excelente monografii care-l situeazã, repet, pe autor printre vârfurile acestui
gen de scrieri. (Mihai Stan)
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IOAN N. RADU
Contribuþii la istoria

tehnicii româneºti

Elevi ºi profesori de la Liceul Nr. 2 din Târgoviºte, în toamnaanului 1968, au realizat, la propunerea academicianului ElieCarafoli, înfãptuirea unei prioritãþi naþionale, Societatea Astronautica având drept scopeducarea tineretului în domeniul astronauticii ºi a modelelor spaþiale (saurachetomodelelor) din þara noastrã.Au dezvoltat urmãtoarele domenii:- Fondarea rachetomodelismului românesc ca activitate tehnico-aplicativã ºi sportivãîn anul 1968 ºi menþinutã în activitate pânã în anul 2001, cu rezultate deosebite la nivelnaþional, european ºi mondial;- Desfãºurarea anualã, din 1968 ºi pânã în prezent, a manifestãrii ªcoala ºi
cosmosul, care constã din organizarea de simpozioane, expoziþii, concursuri tematice,tabere naþionale etc.;- Editarea semestrialã a singurei reviste de astronauticã ºi rachetomodelism dinþara noastrã, intitulatã Astronautica; la momentul apariþiei, a fost consideratã a doua înlume la profilul modelelor spaþiale. Apãrutã în 1968, aceastã publicaþie este activã ºi înprezent, fiind singura revistã cu acest profil din România. Din anul 1968, cu mici excepþii,în þara noastrã nu a existat o revistã de aviaþie sau una de astronauticã, necesaretineretului, marelui public sau în alte domenii;- Cercetare ºtiinþificã, la nivelul posibilitãþilorelevilor ºi profesorilor de liceu, care a constat, larecomandarea academicianului Elie Carafoli, înelaborarea de culegeri de probleme, dicþionare, istoriaartificiilor, a rachetelor, în lucrãri de istorie aastronauticii naþionale etc. Activitatea s-a desfãºuratpermanent din 1968 pânã în prezent;Societatea �Astronautica� din Târgoviºte,actualmente cu desfãºurarea activitãþii la ColegiulNaþional �Constantin Carabella�, a fost asociaþia încare au activat de la personalitãþi ale ºtiinþei, culturiiºi sportului naþional, pânã la aspiranþi tineri.Acum, dupã 50 de ani de activitate, membricomunitãþii ad hoc create datoritã cultivãriisistematice a acestei pasiuni, sunt încã împreunã,fiecare profesor, elev sau absolvent cu realizãrile ºisatisfacþiile lui, obþinute în mod voluntar, fãrã ambiþii
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profesionale, fãrã câºtiguri materiale saususþineri financiare.În rândurile ce urmeazã vom încerca sãsusþinem contribuþia la istoria tehnicii în þara
noastrã, prezentând unele dintre cele maiimportante lucrãri pe care le-a elaborat îndomeniul istoriei astronauticii naþionale ºi a
modelelor spaþiale naþionale ºi internaþionale.Ele reprezintã bilanþul muncii lui Ioan N. Radu,prezentate pe scurt, în afara celor realizateca practicant sportiv în modelismul spaþialnaþional ºi internaþional.Publicaþiile realizate nu au fost influenþatede nicio lucrare anterioarã sau discuþii organizate în instituþii abilitate pe subiectele lucrãrilor,ele reprezintã însumarea unui mare numãr de materiale documentare, selectate tematic,aºezate cronologic, structurate valoric etc.A colaborat, publicând articole din domeniul aerospaþialului, la revistele Gazeta
Matematicã ºi Fizicã � B, Revista de Fizicã ºi Chimie � B, Sport ºi Tehnicã, Modelism
internaþional, Astronautica, precum ºi în trei publicaþii strãine ºi în cartea �Modelerz
rachet�, de Pavel Elsztein � R.P. Polonã. 1975, p. 207-209.Lucrãrile publicate în domeniul astronauticii ºi a modelelor spaþiale sunt prezentateîn funcþie de modul cum au fost realizate.Prin colaborarea cu profesori ºi elevi:- Culegere de întrebãri ºi probleme de astronauticã, 1972; Prefaþa, Acad. E. Carafoli;- Dicþionar de astronauticã, vol. 1, A-L, 1974; Prefaþa � Acad. Elie Carafoli;

- Dicþionar de astronauticã, vol. 2, M-Z, 1975; Prefaþa � Acad. Elie Carafoli;Coordonatori: Prof. Ilinca Radu, prof. Lucian Grigorescu;- Culegere de probleme de astronauticã rezolvate în limbaje de programare, 2013;Coordonator: Prof. Ciprian Arabagiu;� Personalitãþi ºtiinþifice româneºti � Florin Zãgãnescu, Diana Dãscãlescu, EdituraN&L, Târgoviºte, 2013;- Meteoroizi, meteori ºi meteoriþi pe cerul României, prof. Niculina Simionescu,Ioana P. Marin, Diana C. Pãun, Lucian C. Pãun. Editura N&L, Târgoviºte, 2015,Este de remarcat lucrarea, Mic dicþionar enciclopedic de astronauticã, Editura LVS,Târgoviºte, 2003. A fost editat la 30 de ani de la apariþia primului Dicþionar de astronauticãdin þara noastrã, realizat tot de Asociaþia Astronautica, ºi constituie o noutate în bibliografiaromâneascã de specialitate. Are prefaþa semnatã de cosmonautul Dumitru Prunariu. Înacest dicþionar numãrul de termeni a ajuns la aproape 3500, faþã de 1340, câþi avea ediþiadin 1974; are o bogatã ilustrare, cu circa 280 de imagini (faþã de 96, ediþia din 1974), au fostincluse multe realizãri din România, evident, încadrate în evoluþia internaþionalã a domeniului.Efortul a fos mare, colectivul de redacþie a fost foarte tânãr. Coordonatori: Ec. dr. IleanaRãileanu, Prof. dr. Alexandru ªtefãnescu, Prof. Ilinca Radu ºi un colectiv de 28 de elevi.
Cãrþile dedicate rachetomodelismului naþional:
- Rachetomodele, Editura Ion Creangã, Bucureºti, 1972;-ABC rachetomodelistic, Casa Corpului Didactic, Târgoviºte, 1976;-Rachetomodele, ediþia a II-a, Editura Ion Creangã, Bucureºti, 1977;
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Evidenþiem lucrarea, Rachetomodelismul în România, Editura Bibliotheca,Târgoviºte, 2012. Are 414 pagini ºi prefaþa semnatã de Radu Berceanu, preºedinteleF.R. de Modelism. Lucrarea prezintã momente semnificative din trecutul ºi prezentulmodelelor zburãtoare reactive româneºti.
Cãrþile dedicate rachetomodelismului internaþional:-Rachetomodelismul internaþional, C.D, Târgoviºte. 2009;  Se aflã redat pe Google� Scrib;- Rachetomodelismul internaþional, N&L, Târgoviºte, 2010;- World space modelling, N&L, Târgoviºte, 2010;- Half century of world space modelling, N&L, Târgoviºte, 2011.
Ultimele douã lucrãri sunt prefaþate de Srdjan Pelagic, vicepreºedinte FAI Serbia,Preºedintele Subcomitetului CIAM � SM, din Federaþia Aeronauticã Internaþionalã.Lucrãrile au prezentat modeliºtilor internaþionali, pentru prima datã, momentele celemai semnificative din istoria mini-rachetelor (din antichitate ºi pânã în prezent) ºi amodelelor spaþiale internaþionale ca activitate sportivã.
În domeniul istoriei astronauticii naþionale au fost publicate articole la diferite reviste,care au stat la baza viitoarelor lucrãri. Remarcând douã dintre acestea.La revista Modelism internaþional, în perioada 1978-1996, unde s-a publicat:- Încercare de reconstituire a unor realizãri româneºti în domeniul rachetelor din

secolul al XVIII-lea, nr. 3 / 1987;- O mãrturie din secolul al XIX-lea asupra preocupãrilor pentru construcþia rachetelor
în România, nr. 2/1988;- Pagini din paleoastronauticã româneascã, nr. 4/1988;- Rachete utilizate de marina militarã

românã, nr. 2/1989;- Valentin Frank, nr. 4/1996;
- Ion Stroescu, realizatorul primului mini-

rachetoplan din lume, nr.1/1978;- Cercetãtori români de matematicã aplicate
cu preocupãri în domeniul rachetelor, 1980;- Ioan Românul, 2-3 / 1996; Henry
Coandã, 1/1997;

- Manualul tunarului pe bastimente � ediþia
a II-a, nr. 1/2004 ;- Torpile aeriene, 2/2004 ;

Cãrþi dedicate istoriei astronauticii
româneºti:- Contribuþii privind istoria rachetei în
România (sec. XV-XIX), Ed. Macarie, 1997;- Istoria astronauticii româneºti de la
începuturi pânã la primul rãzboi mondial.Prefaþã: cosmonaut Dumitru Prunariu, EdituraBibliotheca, Târgoviºte, 2000;
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- Manuscrisul Conachi. Evoluþia rachetei în România. Prefaþã: Prof. univ. PetreGheorghe Bârlea, Editura Coresi, Bucureºti, 2002;- Istoria astronauticii româneºti. Secolul XX, Editura Bibliotheca, Târgoviºte, (2006);- Istoria astronauticii româneºti, Prefaþã: D. Prunariu, Ed. Bibliotheca, Târgoviºte, 2006;- Filmul Paleoastronautica. Conrad Haas, în parteneriat cu Televiziunea Românã(cu durata de 30 min.).- Alexandru C. Vissarion. Un cercetãtor mai puþin cunoscut în domeniul astronauticii
naþionale. Prefaþã: Prof. univ. Petre Gheorghe Bârlea, Ed. Bibliotheca, Târgoviºte, 2014;

- Astronautica în România, Prefaþã: D. Prunariu, Ed. Bibliotheca, Târgoviºte, 2017; Este
Istoria astronauticii româneºti, apãrutã în anul 2006, la care s-a adãugat capitolul Omul pe
Marte, perioada anilor 2000-2010, de cca. 30 de pagini, cu noi realizãri româneºti ale domeniului.În privinþa aprecierilor internaþionale a fost onorat cu:- Diploma Paul Tissandier, acordatã de Federaþia Aeronauticã Internaþionalã, laLausanne, 10 oct. 2003, cu menþiunea acordãrii: For services to Aeronautics and
Airsports � pentru servicii aduse aeronauticii ºi sporturilor aero.- Diploma aniversarã 50th Anniversary of FAI Space Modelling, la 23 aprilie 2012, laLausanne, cu menþiunea pe diplomã: �For his significant contribution to the progress of
Space Modelling� ºi cu motivaþia acordãrii: �The first ever spacemodelling World Cham-
pion in 1972, one of the best promoters of spacemodelling and author of �World Space
Modelling� � the first comprehensive history of spacemodelling. He is also publisher of
�Astronautica�, a magazine on spacemodelling, rocketry and astronautics�.- Membru de onoare al Aeroclubului din Polonia, nr. 2001, 1 septembrie 1983.

Aprecieri naþionale. Pentru lucrãrile realizate în istoria astronauticii româneºti, aobþinut calitatea de Membru de onoare al Asociaþiei aeronautice ºi astronautice a
României, la Facultatea de Inginerie Aerospaþialã de la Universitatea PolitehnicaBucureºti, 7.XI.2008.

Aprecieri naþionale sportive. În modelismul spaþial (rachetomodelism), în 1972,datoritã titlurilor obþinute de Campion European (Cehoslovacia), Campion Mondial(Jugoslavia) ºi ºapte recorduri mondiale, a primit titlul de Maestru emerit al sportului.
Aprecieri locale. Diploma �Cetãþean de onoare al Municipiului Târgoviºte�, pentru

merite deosebite în întemeierea ºi dezvoltarea ªcolii româneºti de rachetomodele ºi
pentru faima adusã în acest domeniu.Premiul �Udriºte Nãsturel � istoria culturii târgoviºtene� � pentru volumul Alexandru
C. Vissarion. Un cercetãtor puþin cunoscut în domeniul astronauticii naþionale, acordatde Societatea Scriitorilor Români, filiala Târgoviºte.

Realizãrile lui Ioan N. Radu s-au bucurat de aprecierile cunoscãtorilor, fiecare în domeniulsau subdomeniul sãu. Printre cei care au luat în considerare activitatea în întregime, ca untot unitar, subliniind consecvenþa ºi coerenþa demersurilor în cei peste 49 de ani, tratareamultilateralã ºi interdisciplinara a domeniului se remarcã prof. univ. dr. Petre GheorgheBârlea, Universitatea Ovidiu Constanþa, prof. dr. George Coandã ºi prof. Lucian Grigorescu.
P.S.Cu acest materialul a participat, cu multã satisfacþie, însoþit de Ileana � fiica lui, joi,11 mai 2017, în Sala de Consiliu a Academiei Române, la Sesiunea de Comunicãriªtiinþifice a Comitetului Român de Istoria ºi Filosofia ªtiinþei ºi Tehnicii � Divizia deIstoria Tehnicii, unde a susþinut referatul intitulat �Ioan N. Radu. Contribuþii la istoria

tehnicii�. Materialul expus, a fost bine primit de audienþã.

In memoriam


