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Cuvânt, cuprins în necuprins

Mi-am reîncãrcat, deunãzi, stiloul din cãlimara timpului meu,timp verde, timp al acumulãrilor, al cuvântului ce semnificãimplacabilul carusel, trecerea, repetarea unor sensuri, nonsensuri,împliniri, neîmpliniri, clipe din clepsidra ce ne cerne, parcã, din ceîn ce mai repede. Privesc spre trecere ºi mã gãsesc între ieri ºiazi, între mâine ºi apus, preocupat de rãsãritul altor cuvinte. Uneori,destul de des în ultimul timp, îmi feresc privirea pentru a nu maisuferi la întristarea atâtor semeni ce nu-ºi mai permit sã zâmbeascãdin cauza lipsurilor, a tristeþii din curgerea timpului.Mi-am adunat regretele din tãcerea ce-ºi cerne aduceriaminte, simple dorinþe, scumpe împliniri, albastrul din desenulminþii pe o pânzã de suflet, pe cercul gri, uneori atât de gri, al unor potentaþi, al neiubirii lor,dintr-o iubire prea grea pentru ei. Scormonesc prin ieri ºi gãsesc bucãþele din azi, care,evident, nu pot compune întregul decât cu multã migalã, cu durere, cu drag de cei dragi,singuri aici, nesiguri acolo, departe de copii, de familie, de siguranþa pasului de pe pãmântulce-ºi roagã neputinþa, ce-ºi cere simplitatea micilor bucurii.Mi-am revãzut fotografia dintr-un album ce-ºi plânge neputinþa de a face mai mult,puþin mai mult, pentru cel ce-mi merge alãturi. Fiecare culoare îºi cântã dorinþa, fiecarenuanþã îºi spune dorul, fiecare atingere a ramei din lemn de nuc, din nucul copilãriei mele,mã îmbracã în metafore superbe, în seri târzii, în dimineþi devreme, în curgerea din grãdinacasei, de la poarta cu numãrul impar, unde aºteaptã o cheie lustruitã de lacrimile neputinþei.Puterea cuvântului îmi spune ce trebuie sã fac, încotro sã-mi îndrept paºii, paºi sinceri,atât de obosiþi în nopþile albe.Mi-am aºezat gândul în braþele unui timp, pasiunea pentru jurnalism în metaforelecare-mi rescriu ce mi-a fost scris. În acest sfârºit de august aducerile aminte m-au fãcutsã înþeleg cât de frumos este cuvântul �închis cu cheia� într-o revistã semnatã de �secundele
celeste�. Uneori cuvintele se despart pentru a se cãuta, pentru a avea un nume, pentru ase regãsi, evident, în esenþa unui sens, în starea de veghe din vara sufleteascã, în ºuvoiulde luminã, în paºii din roata vieþii. În timpul ce mi-a rãmas, la reverul costumului de galã,îmi scot timpul la plimbare prin Curtea Domneascã. Istoria-i scrisã pe fiecare piatrã de peAleea Voievozilor ºi-n vârful picioarelor mã-nalþ pentru o reverenþã. În înserãri, Turnul Chindiamereu aºteaptã �oaspetele celest�, cuprins în necuprinsul ªcolii de la Târgoviºte.Mi-am oprit înþelesul în Impact ºi alunecând prin timp scriu, scriu mereu, mereu,mereu... Pe strada pasajului nescris, rememorat de mine, se aude ecoul unor împliniri,autograf pentru reuºita vieþii. Închid ochii ºi vãd în adâncul sufletului, într-o caligrafie ainimii, cuvântul drept, dragostea de semeni ce vibreazã în armonioase, gânduri lângã unpenel, pur ºi simplu.Mi-am ridicat privirea ºi m-am gãsit cuvânt, cuvântul din suflet, între paginile dinrevista Impact, acolo unde iubitorii scrisului vor rãmâne dincolo de trecere, atât de aproapeîn depãrtarea dinspre mâine. Adun literele într-o simplitate, stabilitã la masa de lucru, ce-idrept, din acelaºi lemn, ce trãia undeva demult, la þarã, în grãdina copilãriei mele, fericite,simple, sãnãtoase. Era falnic, nucul, ca ºi mine acum, el nu mai trãieºte decât prin masadin redacþia mea, eu scriu despre el, despre mine poate vei scrie tu, necuprins, scurtãpoveste pentru nepoþii mei, pentru o dimineaþã târzie, pentru o depãrtare apropiatã delujerul unei flori, probabil acolo, cândva o grãdinã.Mi-am sprijinit fruntea de numele tãu ºi am înþeles ce minunatã este aceastã zi încare tu, discret, îmi spui... �împreunã cu revista Impact, am ajuns la numãrul 400�. Cepoate fi mai frumos? Nimic, absolut nimic pentru cuvântul cuprins în necuprins.

Vali Niþu

Editorial
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Aºteptare
Acum e rândul meu
sã recunosc nerãbdarea,
de vreme ce simþirea a devenit
rebelã, nesigurã,
banalã.
Cuvântul tãu,
o înrâurire pofticioasã
asupra unei fiinþe atât de mobile,
nicicând mai vie,
în târziul adevãr.
Dupã ani de detenþie sufleteascã,
un chip gravat cu pasiune
îmi pãtrunde în casã,
însoþindu-mã
la gustarea de dimineaþã.
Minute tremurânde de tãcere
grãbesc privirile aºteptânde
la un rãspuns intens ºi fãrã de murire.
Rodajul timpului
Încã mai e timp de triere
pe cine sã iubesc,
pe cine sã pãrãsesc,
pe cine sã întorc.
Se apropie ºi timpul
când vrerea va fi clãtinatã,
din... neputinþã.
În ritm cadenþat,
pãleºte strãlucirea emoþiei
printre firele albite
de prea multele-i alegeri.
Azi, respirarea-þi miroase a mãr verde
în timp ce strada în care ne plimbãm
e plinã de mere putrede.
Paºi mici ºi îndrãzneþi

Daniela Gifu
printre prea multele morminte
înlãnþuite într-o horã nocturnã.
Un semn de cãinþã
Te preþuiesc,
fiindcã nu priveºti în altã parte
dupã fericire.
Îþi aud voioºenia pasului,
dincolo de chemãrile nopþii
care strãbat zãrile
cu aromã de scorþiºoarã,
picuratã pe frunziºurile feciorelnice.
Adulmec pãcatul
ce nu-l mai las sã ne ocoleascã,
clãdit pe semnele inocente
tot mai lesne de redat.
Dincolo de raþiune
Gândul mi-e luminã.
Am revenit acasã
sã-mi umplu sufletul de zâmbetul de ieri,
când visele
nu aveau raþiune,
nu aveau miros,
nu aveau gust.
Tulburarea maturitãþii
pãteazã prea mult speranþa.
Doar florile câmpului
mai emanã mirosul clipei
care mã þine legatã de tine.
Întinsã pe pãtura multiflorã,
mã las îmbãiatã de roua dimineþii.
Zariºtea ca martor
O, Doamne!
Atâta libertate revãrsatã asuprã-ne!
Buimãciþi de iubirea Ta,
ne pierdem printre bãtrânele sãlcii.
Îmbujoraþi, ne privim chipul
într-un ochi de apã,
fãrã ruºinare.
Doar zariºtea
se-ncruntã cã nu ne cãim.

Poez ie
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Între
Marcel Proust a ajuns celebru
nu pentru confesiunile sale
pline de meandre
(cum scrie DEX-ul),
ci, în primul rând,
pentru cã a reuºit sã se agaþe
de un subiect intrigant:
timpul pierdut.
A cãuta, a gãsi, a pierde.
A te cãuta ºi a nu te gãsi.
Speri ºi suferi,
ºi ierþi, ºi iar cauþi.
Eºti unul din cei mulþi?
Eºti doar tu?...
Asta da, filosofie!...
... cã se terminã ziua de azi
ºi nu ºtim cum va fi destinul
celei de mâine.
Viaþa noastrã se defineºte
între ceva ºi nimic.
Complice

Atâtea nopþi au cãzut pe mare...
Alfonso Gatto

Marea vibreazã de insomnie
ºi nu ºtie ce neliniºti
a trezit în inima mea.
Toate au gust de miracol.
Întunericul e rupt în fâºii
ºi luminã de iulie pãtrunde
prin frunziºul platanilor.
În pacea anemicã
strãlucesc cerurile mute
deschise stelelor
ºi un cântec de cicade

Ianoº Þurcanu
coboarã cãtre apele sãrate.
În asemenea clipe
multe lucruri ºi întâmplãri
par neînsemnate ºi fãrã rost,
ca ticãitul ceasului
la miezul nopþii.
Respiratia uºoarã
ºi umbra braþului tãu
pe peretele luminat,
readuc în sânge
incendiile marilor nebunii.
Sunete se pierd îndepãrtate.
Luna aterizeazã pe munþi.
ªi eu însumi
mie însumi
nu-mi mai sunt decât
un complice al nopþii
ce potopeºte lumea.
Metodologie
Chiar ºi atunci când vorbim prostii,
trebuie sã o facem
dupã o metodologie bine pusã la punct,
verificatã în diferite auditorii,
o metodologie europenizatã,
globalizatã, modernizatã �
altfel cum am putea fi luaþi în serios
ºi cum ar evolua cariera noastrã?
Dacã nu ar exista aceastã
cercetare ºtiinþificã
cu imagini concrete ºi cuvinte potrivite,
cu forþa necesarã de convingere
(fãrã a bãga degetul în nas
sau a ne muºca de propria ureche),
prostiile rostite
nu ar mai avea niciun efect
ºi ar râde lumea de noi,
ca de un bãieþel
care ºi-a vopsit ciucurelul
cu verde de brialiant.
Vorba ceea:
când vremurile sunt îmbârligate,
trebuie sã le ºtii pe toate.
... ºi aºa mai departe.

Poez ie
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Trece timpul
Trece timpul, Doamne, cum mai trece
E semn bun ºi-i datorãm schimbarea
Numai el ºi Muntele ºi Marea
Iernii dau cãldura asta rece
Sã tot mergi pe drum cu întrebarea
Inimii care ades te-ntrece
Ori sã te întorci la vremi Aztece
Nãscocind în curcubeu culoarea
Tu ºi doar culoarea ta-ntre stele
Ispititã de lumini curate
Revãrsându-þi lacrimile toate
În cãuºii palmelor rebele
Ah, din care sã-þi culegi puterea
Care-n libertate-ºi aflã mierea.
Te-aºteptam
Te-aºteptam cãci numai aºteptarea
Este cea care-mplineºte visul
Numai tu puteai sã-mi dai permisul
Ierbii de-a opri-ntre valuri marea
ªi doar tu mã-nobilai cu scrisul
Invizibil peste care sarea
Orbitor dã gustul ºi culoarea
Nenãscutã ca ºi Paradisul
Te întreb acum ce faci din mine
Încotro-mi tot urci spirala vieþii
Rãsplãtind cerneala ºi poeþii
Îmbarcaþi pe colile veline

Grigore Grigore
Azi arzând în straie de betealã
Ca sã dea cu geniu, socotealã.
 Trenurile
Trenurile se opresc în garã
Ele care nu ºtiu sã citeascã
Nici sã scrie, nici chiar sã trãiascã
Într-o iarnã, nu ºi nici în varã
ªi tot stau în plata lor fireascã
Ispãºind pedeapsa cu ocarã
Oare pentru cine ele carã
Numele cu genã îngereascã
Trenurile parcã-s priponite
Iar iertarea lor nu-i aºteptatã
Râde-n sânul ei calea feratã
Ispititã de adânci ispite
Atunci când în tren urcã iertarea
Care face sã-nfloreascã floarea.
Tu, Doamne
Tu, Doamne, Care vezi cã mai exist
Efemeridã caldã pe pãmânt
Nu m-ai lãsat sã pâlpâi în cuvânt
Iar cifrelor nu m-ai lãsat rob trist
Stãpân pe jurãmântul meu cel sfânt
În care n-am trãit ca un turist
Orbit de ochiul cel mai optimist
Nãscut din val ºi poleit cu vânt
Tu m-ai þinut la sânul Tãu cel blând
Între secunde ca sã am puteri
Rãnit de-aº fi sã fac atât cât speri
În clipa grea în care stau vibrând
Atâta cât sã nu mã copleºeascã
Cu visul nostru sã se împlineascã.

Poez ie
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Cu glasuri negre
Cu glasuri negre ciorile ne ceartã
Cã vin corãbii doldora de stele,
Cã norii plumburii cobesc a rele
Cã tunetul ne fulgerã ºi iartã,
Cã ploaia spalã netrãiri rebele
Cã herghelii de cai se-opresc la poartã,
Cã pãsãri þes a primãverii hartã
Cã vara ne îmbracã în zorele.
Lumina cautã motive sã ne-mbie
Plutind printre ruinele cãderii,
În pãrul nostru soarele adie
ªi-aripi ne cresc în legea expierii
Fãcând din noi o tainicã solie
ªi rostul pentru ziua Învierii.
Respirã ploaia
Respirã ploaia dinspre zori în noapte
Ecouri ºi dileme surghiunite,
Renasc strãbunii vreri neispãºite
Urcând prin rãdãcini ermite ºoapte.
Contur neprecizat ne mai promite
Tãceri cu iz de vin ºi mere coapte
De ºaptezeci de ori, de câte ºapte
De vom ierta trãdãrile-otrãvite.
În spatele oglinzilor mirate
Pe-aripi de nufãr spumegã lumina,
Flori de cireº mai ning cu nestemate

George D. Piteº Când roua-nlãcrimeazã iar grãdina,
Din vise strãvezii realitate
Noi sã-mplinim cu noul drum, ruina.
Lumina muribundã
Lumina muribundã mai clipeºte
Pe umbra nespãlatã-a ispãºirii,
Un nor zãlud la poata nesfârºirii
Sub bolþile-mpãcate ºerpuieºte.
Un curcubeu, în lotca regãsirii
Din alte lumi venit, râzând hoþeºte,
Pe braþele copacilor pluteºte
Înmugurind chemãrile privirii.
Mai tropãie tãcerea-n întuneric
Strivind un bocet plâns prin anotimpuri,
Neliniºti zboarã într-un vals himeric
Spre negãsite lacrimi din rãstimpuri,
Doar fluturii mai cred în ezoteric
ªi pun sigilii pe damnate timpuri.
Te-aºtept cuminte
Te-aºtept cuminte la mijit de mâine
În liniºtea ce pâlpâie-n apusuri,
Iluzie doritã ce mai susuri
Din hibernala nedospitã pâine.
Cu ºanse numãrând orare fusuri
Pe cuie ruginite stã poimâine,
Urlând la lunã viaþa lui de câine
Cu clipe înmuiate-n presupusuri.
În ochii orbi mai freamãtã abisuri
Dorinþe dorm în rãni nevindecate,
Tânjeºte pasul dupã vechi înscrisuri
ªi graviteazã-n insomnii ridate,
Se prãbuºesc din ceruri alte visuri
Pierind în mângâieri catifelate.

Poez ie
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Rãmasul meu de viaþã
Când timpul meu promis cu tine scrie
Cu fiecare dor, în orice searã,
M-apuc convins, a nu ºtiu câta oarã
Sã-þi desenez un curcubeu pe ie.
În noaptea albã eºti, atât, o brizã
Ce viaþa îmi îmbraci în bucurie,
Durând o clipã de surâs ºi poezie
ªi pentru suflet sincerã surprizã.
Pãºesc uºor prin frunzele uscate
Din parcul meu uitat pe la chindie,
Sã nu trezesc din amintiri plecate.
La poarta ta rãmân o elegie
Cuvânt neplâns în vise disparate,
Boem venit prin tainicã magie.
Chip de femeie
Un început de sens ca într-o varã
Când visul ne trãieºte prin cuvinte,
Poveste ce mai tremurã cuminte
Te-aduce-n prag, cu dorul de asearã.
Când viaþa trece prin ascetul anotimp
Te scriu iubita mea, din vreme-n vreme,
În elegii cu tainice refrene
ªi cu metafore culese în rãstimp.
Deschid din umbre, nopþile de varã
Cu chef de viaþã în arcuº de dor,
ªi descifrez trãiri în cãlimarã.

Vali Niþu Le vãd cu ochiul minþii ºi le-ador,
Un fluviu de luminã, mã-nconjoarã
Cu mâna ta când mã atingi uºor.
Autograf pentru mâine
În despletite dimineþi, sunt interzisul
Cu drepturi de-autor ce te iubeºte,
Un curcubeu de flori mã împleteºte
În zodiac ce mi-ai promis, abisul.
Descopãr zborul care mã rosteºte
Cu fiecare treaptã spre promisul,
Senin zenitic dinspre paradisul
Cu braþe de divin ce ne uneºte.
Puþin mai sunt, dar încã pãstrez rândul
Pândind prudent clipita-adeseori,
S-aud doar eu, ce-mi mai ºopteºte gândul
ªi-a-mi pregãti intrarea în alþi zori,
Am învãþat cã timpul învingându-l
Te voi chema la nunta mea de flori.
Perla coroanei
Pe prispa vârstelor nemãrginite
Frumoasa mea cu rost atât de rar,
În dansul florilor de nenufar
Te prind cu-o-mbrãþiºare de ispite.
Îþi dãruiesc palatul de cleºtar
Zidit din sentimente regãsite,
Cuvintele cu taine risipite
Alcãtuind în ritmul lor sprinþar.
Legând în lieduri, netrãiri albastre
Aprind lumina peste munþi ºi vãi,
Pe fruntea mesagerului din astre
Pictez incendii verzi cu ochii tãi,
Ca bucuria împlinirii noastre
Sã ne strecoare printre buni ºi rãi.

Poez ie



Anul XIX � nr. 399-400 � 2019 11

Protest
Ultimele analize �
beton,
din punct de vedere fizic �
un supraom;
din pãcate,
capul îl cam destabiliza,
nimic�
nimic nu îi convenea.
Sã fi avut o frunzã,
în loc de cap,
ca acel sportiv celebru �
ce s-ar fi alintat;
sau nici ochi,
nici pic de creier,
ca o meduzã �
lumea nu i-ar fi pãrut
atâta de confuzã.
Ani de zile
a þinut pumnul în sus,
reproºând lui Dumnezeu
cã omul e dus;
fãcut-a mãsurãtori precise:
capul � o optime,
restul � seriosul trup,
ºi, consecinþa �
urmaºul lui Adam,
un colosal nãuc.
Unica soluþie? �
o ghilotinã;
chirurgical,
ar fi curmat rãul

Savian Mur

din rãdãcinã �
însã, de unde sã o ia,
cãci pe internet
nu se gãsea.
Între timp,
ºi-a lãsat pãr lung,
barba � dincolo de buric;
acest protest
exterior
îl calma �
era ºi capul lui,
iatã,
bun la ceva�
Internabilul
Nu am vãzut la pasãre
un zbor agitat,
priveºte faþa omului �
cu nimic acomodat;
nici în ochii animalului �
acea insuportabilã mândrie,
element de bazã
din a insului filozofie.
Pânã ºi insecta
are standardele sale,
viermuiala omului �
fãrã de hotare;
muºuroiul de furnici,
o mostrã de decenþã,
o zi,
într-o metropolã,
incursiune în demenþã.
Brava de vieþuitoare �
un cap perfect
normal,
trecând la zãpãug,
la om �
iz puternic de spital;
fãrã nicio consultaþie,
l-ar interna pe loc,
exasperatã, biata,
de mârºavul joc.

Poez ie
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Gong de primãvarã
Bate clopotul primãverii ca ºi cum
ar suna sufletul meu din goarnã
(iarna se lasã învinsã de gong).
Cu fiecare sunet se deschide câte-un mugur;
chiar moartea ºi-a lepãdat negrul strai,
s-a îmbrãcat într-o rochie coloratã,
ªi, metamorfozatã într-un curcubeu,
râde peste mormintele
ale cãror cruci strãlucesc în soare...
Caut ceva din primãvarã ca sã semene cu tine;
ºi parcã o adiere de vânt
îmi ºopteºte ºi face sã simt,
clipa când ne-am îmbãtat din priviri prima oarã:
ochii noºtri deveniserã
gemeni ºi scãpãrau scântei�
Ah! mi-e dor de viaþã, de tine, îmi lipseºti iubite!
Aº vrea sã se deschidã ultimul zãvor
ce a închis iubirea noastrã�
Îmi lipesc încet, fruntea fierbinte,
de visele din noaptea târzie,
ºi visez cã ne þinem strâns în braþe,
în aºternuturi moi de mãtase.
Dar ºtii prea bine cã visele dispar în zori
ºi mã trezesc într-o iluzie duioasã;
dorinþele-mi mustesc de voluptate,
un fluture îmi tremurã în palmã de emoþii,
trupul se mistuie în clipe de nerãbdare,
cu impulsuri, ce-adapã fiori de-ndrãgostealã...
ªi-n aceastã fremãtare
în care se scurge timpul,

Vasilica Ilie evadez ca o adolescentã
la prima iubire,
dintr-un mugur timpuriu...
Elegie pentru o tãcere
Tac.
O tãcere în plus sau în minus
e totuna,
pentru cã nu ºtiu
dacã tot ce spui
(în cuvinte împrumutate),
este adevãrat
ºi apoi,
�verba volant��
La mine,
faptele
sunt literã de lege.
Din tãcere
se naºte depãrtarea.
Între noi
va creºte copacul
care înfloreºte doruri
ºi se va usca de durere.
Îmi doresc umãrul tãu stâng
pe care sã-mi aºez capul,
sã simt acea fâlfâire
de aripã sub braþ,
ca ºi cum
un roi de fluturi
vin din inima ta,
intrã în inima mea,
un fel de lege a vaselor comunicante.
Îmi doresc
îmbrãþiºãri palpabile,
sãruturi pasionale,
gânduri spuse cu voce tare.
De ce atâtea subtilitãþi
când omul este fãcut sã comunice?

Poez ie
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Daruri
va fi o fugã rece contra nisipului
închidere între ferestre arse
materie scursã pe la colþuri
pelerini ai altor simþuri
vom trãi sub raze inventate
primind multe daruri
inspirate apãsãri
pentru interior
pentru istorie
Dincolo
deodatã surparea împrumutã mãºti
trãind ritmul balansului
insomnia binecuvântatã
a cãrnurilor
fluidul nu se stinge încã
prin ceea ce numim vene cunoscute
urmãreºti viaþa din umbrã
repetat fior
înalt nivel
dincolo de crãpare
Altã cioplire
mângâierea focului
geografia palidelor statui
iatã imaginea paºilor unui festin
filosofia cercului înaripat
odiseea ferestrei cioplite
dintre bine ºi frumos

Octavian
Mihalcea

sã sperãm cã nu vor rãsãri
iarãºi
din noi
icoanele strãine
Flori învinse
distanþe verzi unite în luna fierului
nu uitã cum arde urechea berbecului
ascuns
numai de corbi
numai de corbi
acum sapi dupã inimi fidele
flori învinse de soare
florile soarelui
Cuvinte pentru mine
cine apasã pânã loveºte
miasma din groapã
se trezeºte
apoi salveazã rãdãcina
sau aºteaptã liniºtit
depunerea prafului eliberator
cuvinte pentru mine
tãioasã cortinã
revenire
Aer ºi tãlpi
iubeºti aripile
chiar mai mult decât forþa zborului
ameninþatã pe maluri de aer frânt
te aºezi în genunchi
te rogi sãgetãrii
înspumatului centru al þintei
drum cãtre inima culorilor
plutirea-i scrisã în liniile tãlpii
regulã vie atunci când nu striveºte

Poez ie
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Iarba salvatoare
Când pe panta pierzaniei plecarã,
Când mai mari ca Mãrirea se crezurã,
Mai vechi ca Începutul,
Stâpâni peste Cuvânt
ªi peste vorbele vorbite de oricine,
Oricând,
Dãdeau cu biciul în tatã ºi în mamã,
În frate ºi în sorã...
Adesea ºi în Cer.
Dumnezeu i-a lãsat sã decadã,
Dupã a lor smintealã,
Nemãsurând la sânge: grame,
Kilograme
Sau tone de prostie.
La lucrul stabilit de El la Început
Nu voia sã revinã.
Nu îi stãtea în fire.
Nu scrisese în Lege.
Cel puþin, deocamdatã,
Lãsa pe fiecare sã-ºi foloseascã
Propria libertate de gândire,
Iar uneori ºi faptã.
ªi totuºi, faptele rele
nu puteau continua la nesfârºit
Exista prevãzutã în lege o pedeapsã,

Ioana Stuparu Dacã era supus pericolului Pãmântul,
Iar pe de altã parte, omenirea.
Acestea douã, mai ales,
Nu fãceau parte din creaþie lumeascã.
Era creaþia lui Dumnezeu,
Bunuri de folosinþã întregii omeniri.
De aceea, când prostia omeneascã
A dus la otrãvirea apelor,
A plantelor,
A fructelor,
Intervenþia divinitãþii era strict necesarã.
Doar Dumnezeu poate întoarce roata.
Solul avea nevoie de curãþare,
De odihnã, de mântuire,
Apele aveau nevoie de filtrare rapidã,
Nemânuitã de om, ci pe cale naturalã,
Aºa cum era scris în Legea Începutului.
Bogãþie
Doamne, cât sunt de bogatã!
Am ºi mamã, am ºi tatã!
Pe sub lunã, pe sub stele,
Merg cu surorile mele!
Lãstarul mi-a crescut mare,
Blândã raza mea de soare!
Printre meri ºi pe sub tei,
Îmi aud bunicii mei!
Pe  ºtergare cu arnici,
Vãd zâmbind doi strãbunici!
Doamne, ce bogatã sunt,
Am ºi Cer, am ºi Pãmânt!

Poez ie
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Lacrimi second hand
Adunasem lacrimile-n stilou,vroiam sã le mai plâng o datã,dar ele se transformau în cuvinte,le adunam din nou, le îndesam acolo,dar ele o zbugheau, iar ºi iar,în vocabular,eram ca într-o camerã plinã de iepuriîn care uºa era deschisã,iar eu le vorbeam despre libertateade a sta între patru pereþi;lacrimile se adunau în stilouºi le creºteau urechi de iepure,ºi picioare de iepure,ºi fuga de iepure li se-nºurubaîn carnea zicerii lor de cuvinte...
Stiloul se dedublase,plângea ºi el,nu mai avea nevoie de lacrimile meleca sã inventeze cuvinte,lacrimile mele îl inspiraserã,sã-ºi aibã propriile lui lacrimi,ce-mi mai rãmâne, aºadar,decât sã-mi duc lacrimile melela talciocul de joi, la second hand,cumpãrãtori ºi mai neinspiraþi ca minesã le cumpere, ºi sã-ºi spele cu elenestârnitele lor lacrimi...
Noaptea mea
Între mine ºi noapteeste o diferenþã doar de fus orar,ea vine mai spre dimineaþã

Dan ªalapa

în viaþa mea, eu mã strecorîntre urmele paºilor eica un beduin printre duneºi pale de vântstacojii ca aºternuturile emirului,noaptea mea vine mereu peste mineare sentimentul fixcã nu mã deranjeazã,se comportã atât de firescîncât o confund, uneori,cu sora mea, brãþara de aur,cu care mã înveºmântîntre douã ezitãri ale inimii,noaptea mea mi se suie-n pat,ca o divã, ºi vrea s-o mângâi,ºi vrea s-o penetrez,sã fac dragoste cu ea,vrea copii cu mine, nebuna,eu o ignor, fac pe niznaiul,acuz o durere de cap,mã comport ca o nevastã vexatã,dar ea nu pleacã,stã proþap pe capul meu,ca o muscã trimisã pe front,ca un vierme trecut pe listele epurãrii,mi-e teamã sã nu mã confunde,noaptea mea, cu ea înseºi,ºi sã am parte de o perpetuã înnoptare,de o altã naºtere, prelungitãîntre placenta mameiºi lumina izbucnitãdin douã stele ucise...
Minutul de fulg
Un minutpoate însemna mai multdecât o viaþã întreagã,aºa cum o viaþã prelungitãcu un minutpoate pãrea o veºnicie...
Viaþa e fulg,pânã la urmã,fulgul e cosmos rezumat,iar cosmosule iluzia simplã a unui nenãscut...

Poez ie
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Florea Turiac

Poez ie

Poetul
Îºi lãsa a sale pletePeste gâtul sãu de antic �Se visa de mic romanticDe scria cu atâta sete!
ªi-n a undelor izvoareSe lãsa sã-ºi vadã chipul �Versurile ca nisipulSe-nmulþeau din geniu-soare
ªi zburda fãrã de seamãnCu pãdurea ºi izvorulÎncrustând cu pana-i dorulEl, ce azi ni-i nouã geamãn
�Ce e rãu ºi ce e bine?�Se-ntreba ades poetulMai în gând mai cu încetulPrivind valurile line...
Scrierile monumenteDe trãire ºi istoriiNe aduc înalte gloriiÎn oricare din momente
El rãmâne în orice clipãUn Luceafãr poezieiªi-mpãrat al armonieiFiindu-i neamului aripã
De-nãlþare-n ceruri sfinteCu menire înspre artã �Lirã dulce-n viaþã spartãAi plecat totuºi cuminte...

Crez
Ai crezut în poezieªi-ai luat-o cu-nceputulDar ai tresãrit deodatãFericit de conþinutul
Ce ardea sã ne descrieToate cânturile celeCe ºtiau sã descompunãDoru-n sori ºi-n mii de stele
Din a cãror cupe sfinteCu lumina lor ne-adapãSã visãm la lumea careS-a nãscut poate din apã
Când un bob era nimiculDar voia sã explodezeTimpu�-n mii de universuriPeste ceruri sã-l aºeze
Cã-mbrãcat doar cu luminãDumnezeu îi sta pe frunteC-a dorit cu-a Lui putereSã ne treacã marea punte
Pânã-aici unde substanþa-INe-a învrednicit cu viaþãPe pãmântu-acesta trainicCare-a fost uscat ºi gheaþã...
Nu-i slab versul în cuprinsu-iªi nici rima nu-i forþatãDacã-n el redã iubireaTuturor �angelicatã�...
În cuvânt stã adevãrulªi e rege poezieiªlefuit ilumineazãUniversul armoniei
Când în vers l-aºazã bineªi perfect mereu poeþiiÎnsutit ºi pus în rimeCadenþeazã paºii vieþii
ªi-astfel gândurile zboarãCugetând doar în luminãVremurile sã le-aºezeÎntr-o ordine deplinã...
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muzica ploii
jocuri de stropivaluri micipe trotuare ºi-n iarbãbule de umbreculori întortochiateape transparenteape obrazniceîn ritm langurosce dragoste sumbrãpaºi paºi paºimuzicã prelungãºi tunet finalîn trei acorduri gravefãrã vioribaºi baºi baºitrompeta peºterii lugubrãemoþia de pãmânt transparent
fiecare searã e un epitaf
searã caldã, searã blândãcât încape într-o varãcât încape tremurândãzarea pe un fir de sfoarã
timpul trece-nfierbântatmai rapid din zi în noapteceasul dezorientatticãie pierdut în ºoapte
zboarã visul fuge anulnimicul are substanþãnoi mai ascultãm pianulsingura dulce instanþã

Cristina ªtefan nu întreb ºi nu-þi rãspunddespre noimã, gând sau viaþãepitaful scris pe prundse retrage-n dimineaþã
a fi
trãiesc de dimineaþãmi se sfiesc ochiila vedereaaburului ierbiidrumul se onduleazãprin lanul de grâulas în urmã podul Salignypeste calea feratãspre frumuseþea zorilorundiþi pe turla bisericiicãruþa ºi calul merg în buiestrucu tãlpile goale rãscolesc praful uliþeiumedadâncrepetiþia încremenirii� Dii, Negrean!
anticarii
ce vastã bibliotecã anonimãam strâns noi doiamurgul nostruanticar de iubirecâte-nserãripe harfa culoriicâte sãgeþi de liliecilovind nucii bãtrânibecul galbensub streaºina cu rozeteadunã ºi-acum fluturi de noapte cãpruilãstunii îºi strâng puii la cuibîn arcuri violeteamurgul nostruanticar de iubireazurare de pajiºtiprin cãrþile noastreumbrele vinmurgamurg
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Sonetul ubicuitãþii (l)
În ziua cu trei dimineþi în frunte,Cu luceferi ºi muzicã celestã,Esenþa Sfântului Duh se atestã,Cãtre Dumnezeu Tatãl, sacrã punte.
O pãrere mai mult decât onestãS-ar încurca în multe amãnunte,Adevãrul, încercând sã-l înfrunteCu-o argumentare voit agrestã.
Nimic, pe pãmânt, în cer ºi pe ape,Fãrã dumnezeire nu se poate.Oricât de departe, El e aproape,
În Univers, dar ºi-n inimã-ncape.Nimeni nu-i singur în singurãtate,Dumnezeu e pretutindeni ºi-n toate.
Sonetul cucerniciei
Cu o luminã binefãcãtoare,Primeºte-mã-n graþia Ta, Iisuse,ªi-n sacralitatea lumii apuse!Dã-mi un strop din divina Ta splendoare,
Smerenia, harul fiind incluse,Drept inepuizabile izvoareMenite, în inimi, sã se strecoare,Cucernice, blajine ºi supuse!

Mihai Merticaru

Din sfinþenia Ta, trimite-mi razã,Din nemãrginire, un punct albastru,Calea-mi înaripatã lumineazã,
Dragostea de Tine rãmânã treazã!Inculcã-mi pioºenie de sihastruªi înþelepciunea lui Zoroastru!
Sonetul ubicuitãþii (II)
Te vãd pretutindeni ºi-n orice clipãPrin fire de iarbã, dar ºi prin stele,Prin flori, prin codri ºi-n lumi paralele,În frumuseþea ce face risipã,
În visele ºi visurile mele,În vestea cea bunã, sositã-n pripã,În dragostea ce uºor se-nfiripã,În minunea ce miºcã toate cele.
Te simt peste tot, Doamne, ºi-n orice timp,În astrul nevãzut, uºor intuit,În orice relicvã, cutumã ºi mit,
În catedrala de-azur ºi în Olimp.În toate, dacã Te afli înmiit,Atunci eºti puþin ºi-n mine, negreºit.
Sonet psalm (II)
Tu, Doamne, poþi fi orice: marmurã, zid,Eu, doar o iederã cãþãrãtoareSau o palidã umbrã cãlãtoare,Un monumental Nimic umplut cu vid.
Sub altarul Tãu fãrã de hotare,Îngãduie-mi, Pãrinte, pe veci sã mã închid,Chiar dacã sunt un fir de praf insipid,O frunzã de salcie plângãtoare.
Mereu Te caut, deºi sunt în Tine,Ca iarba verde crescând pe colineCa rãul ce se integreazã-n bine.
Nu Te mai ascunde, Sfinte, dupã nor,Toate izvorãsc din sacrul Tãu izvor,Toate-s ale Tale, Tu al tuturor.

Poez ie
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Doar cu Tine
Doar cu TineDuh Sfânt imaculatfulgi din iernitroienitene trezesc din somnulindiferenþeiîncãlzindu-ne sufletul recela suferinþa semenilorînviforaþi în noianulgrijilor ºi suferinþelorvieþii acestei lumine schimbãplânsul în bucuriedeschizându-necalea milostiviriiuºa mântuirii
Întrebare ºi rãspuns
în poemulnesãþiosrug aprins de iubiretãcerea fãrã marginipartener idealîn dialogulculorii cu diezulsunetulfluierului de ostainicã vocalãrevelaþiecontemplaþiearmonieîn acelaºi timpîntrebareºi rãspuns
Dorinþã târzie
aº vreaca toamnasã-mi fie primãvarã

Vasilica
Grigoraº

ºi pletele-mi auriisã se deºearteîn vii vlãstarelacome de vâlvãtaiasevei graþioasece se înalþãpânã în creºtetde tresaltã ºi steleleca foculîn cãpiþele de fân.
Lumina toamnei
Pe-aripi de toamnãvalurile de cocoris-odihnesc în zbor �desenez pe cerul tãuamintirile mai vechi
Frunze ruginiiîndreptându-se spre râuse pierd în adânc �mã visez cãprioarãsorbind lumina toamnei
Umbre palidepe potecile toamneiurcând agale �în cãmara inimiiperspective ascunse
Miez de noapte
Desculþ prin iarbãadun stropi de liniºtetârziu în noapte �presar plânsul neplânsprin livada în floare
Printre stele miiîn miez de noapte învãþfilosofia vieþii �tainic ochii tãi sclipescchiar ºi în întuneric
Îmi vine-adeseasã mã plimb prin inimãîn toiul nopþii �mã sfarm de suferinþãreinventându-mã din cioburi
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Monada
De jur împrejur,
sensurile se rostogolesc neîmblânzite,
în continuã prindere ºi desprindere;
scânteiazã
pânã la uitarea de sine
ori pânã la aglutinarea silabelor
ce au exersat îndelung
singurãtatea.
De la protonul
ce-ºi continuã expansiunea
pânã la energia
ce conºtientizeazã trecerea,
urmaºii Big Bang-ului
inventeazã jocul în doi,
nãdãjduind obþinerea
unui interval armonic
perfect.
Scrum de havanã
Hrãnit cu prea multã morfinã,
aºteaptã ca la ruleta ruseascã
urmãtorul prag al durerii.
Dincolo de mobilierul baroc,
în subterane mute,
circulã cu surâsul pietrificat
ºi luminile de întâlnire
veºnic aprinse.

Mihaela Oancea

Cu simþurile la pândã,
priveºte scrumul de havanã
aºteptând sã vadã
cine va îngropa mingea
în terenul adversarului
ºi ce înfãþiºare va mai lua
singurãtatea aceea
cu închidere frontalã,
cu fermoar.
De-a baba-oarba
În acorduri de muzicã peruanã,
priveºti spre cea care ºterge
tot ce ºtii ori speri.
Jumãtate femeie, jumãtate pasãre,
se joacã cu tine
de-a baba-oarba.
Luminã
În faþa oglinzii,
cuvintele se aranjeazã umile
pentru spovedanie.
În spatele pleoapelor,
sensurile devin dense -
îºi aruncã tentaculele
ca-ntr-o îmbrãþiºare bachata,
nerãbdãtoare a primi
veºmânt de luminã
încã necreatã.
Câteodatã, ploaia
Câteodatã, ploaia nu bate în geam,
ci în discurile intervertebrale �
aºa îi plânge pe cei plecaþi
ºi, din vaierul ei,
se mai pierde câte-o vocalã,
pânã când nu rãmâne decât
o durere ascuþitã
ce reverbereazã flãmând,
pânã în creier.

Poez ie
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Respir fantome
respir fantomeexilate în scrisoarea medicalãunele se aºazã peste cuvintecãutate-n dicþionar
mã tratez cu metaforedin rochia bine cambratã pe trupºi disec alcãtuirea tapânã la mirosul de after shave
dimineaþa îmi sparg ochiicu fulgi de zãpadã în luna lui martieambiþia e scoasã la licitaþieºi pusã sã înoate în alb
se exercitã cãderi în alb pe trotuarespaþiul este eliberat de orizontºi poezia se-nvârte în simþuriconcentric ºi misteriosalunec în nemurire pe felii de cuvinte.
Plural de simþuri
plural de simþuri adunateîntr-un cristal de cuarþzbor imaginarîn lumea ce pãtrunde pe ecrandescãtuºând orice limbajrãsfãþând liniºtea înºiratã între pereþirisipind clipe meandrice
privesc o prezenþã din neprevãzutintru în nuntirea sunetelorþintuitã-n lutîn casa goalãtorsul ecranului se plimbã prin pulsmã plimb prin lume buimacã ºi desculþãextrag disperarea cu câteva clicurio lavã curge prin încheieturigoluri se astupã cu imagini deºartemã surprind într-un verb cãlãtorindîntr-o mulþime de like-urioglinzi se divid ca un miracol.

Oana
Frenþescu

Neliniºte
pipãirea pe golul vãrsatîntunecã mintease naºte nelinºtea ce ninge din tavancrucea umblã singurã înaintea rãstigniriiprovocând o realitate în gând ce încã nu existãcurge mister din degete lungiºi acoperã umbra cãzutã pe icoanesuferinþa devine un sâmbure strivit între dinþiºi-l vreau pe Dumnezeu lângã minedin cât mai suntcopacii din mine urcã spre cerºi ziduri disparºi merg pe ziua fãcutã ghemîntre cer ºi pãmântadunându-mi umbra de lângã trup.
Am desfãcut ziua�
am desfãcut ziua în bucãþeleunele cenuºiisurebizare ºi tristecâteva bucãþele galbene încãlzite de soarevin sã ne sãrute prin hainele groaseunde ne-am ascuns
toþi cãutãm un verde crud adormit sub zãpadãun poem exilat în albreînvie spãrgând depãrtãrileºi tãcerile ascunse în lut
va fi o totalã lipsã de timp,când cuvintele vor înveli spaþiul golºi mieii din cretã vor desena asfaltul.
Poem roºu
se-ntind cuvintelepânã absorb culoarea roºienervii luminii se aºazã pe elese surpã niºte treptese destramã somnul picurat cu sidefcaut limanul ce devine strãino fantomã rotundã strânge inelarulsingurãtatea coboarã în încheieturiºi sub tãlpiacolo e luptapânã ºi umbra se rarefiazãcopacii sugrumaþi mã speriepe crengi sunt fluturi de somncuvântul nu tacese vrea liber.
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cioburi
s-a spart globul de cristal ºi Doamne
cioburi ºi vise-au dispãrut în valuri
sã le adun sã-mi fac din ele toamne
le vãd plutind sau eºuând pe maluri
mã vãd legat de mâini ºi de picioare
iar ochii-mi fug în palmã sã culeg
ce-a mai rãmas din pata de culoare
mã zbat, cãmaºa morþii s-o dezleg
în mine universul se revoltã...
cascadele-ºi ascund de umbre matca
ghirlande de iubire, sus pe boltã
ucid ecoul ce-o trimite barca
adun, adun în palmã disperarea
când teama e stãpânã peste tot
iar cioburile-au dispãrut în marea
prin care-am obosit sã mai înot
aruncã-mi Doamne cartea cu soluþii
misterul neputinþei sã-l dezleg
ºi printre-atâtea rugi ºi execuþii
durerea s-o accept ºi s-o-nþeleg
e vina mea c-am strâns în palmã globul
vulcan de sânge-a nãvãlit de-a valma
cã, iatã, rana nu-ºi gãseºte ciobul
mã strânge-n braþe biciul ºi sudalma
urma dãlþii
mã simt infant cu dor de mângâiere
umblând desculþ prin jaru-ascuns de fum
cu ochii spânzuraþi de-al vieþii drum
lãstar mijind din gânduri austere
mã simt flãmând, dar nu de ce-i mai bun

Ana Podaru sã muºc din soare-aº vrea ca un hapsân
ºi ghemuit... pe-altarul meu pãgân
s-adorm, în vis s-alerg ca un nebun
s-agãþ în plasã fluturi ºi himere
sã dau tribut luminii ce mã cere
un fruct furat din pomul tinereþii
acelaºi pom sub care plâng poeþii
sculptând cu dalta gândului mistere
poeme pãsãri... ploi de giuvaiere
oameni de zãpadã
construiesc oameni de zãpadã
le dau o fãrâmã din sufletul meu
într-o zi vor deveni oameni adevãraþi
o zi în care eu voi legãna luceafãrul
sau mã voi ghemui la sânul lunii
stingher
visând la zãpezi de catifea albastrã
e vina ferestrei care s-a deschis cãtre soare
spiritul meu este om de zãpadã
a plecat cãlãtor pe o razã
mai daþi-i mamei dalta
sã mã ciopleascã din nou
ºi-n iernile suspinelor voastre
voi dãinui zâmbind
Iubire ucigaºã
Din grote guri... se-nalþã lighioane,
Pãsãri cu cioc de fier lovesc în ranã,
Suspinu-i cataplasmã de dojanã,
În ochi sclipind luciri de lampioane.
Sãrutul, of, sãrutul... sapã-n carne...
Se rãzvrãteºte-n mine-un val de sânge,
În piept e rege junghiul ce mã strânge,
Un chip de înger ºi-a pus solzi ºi coarne.
Cuvântul, el, cuvântul, roi de fluturi,
Când mã ridica-n slãvi, când mã îngroapã,
Aceeaºi groapã adâncã-n mine sapã.
Ce-a fost iubirea?... ce vrea azi sã fie!?
Un singur vers din sfânta poezie.
Cãzut, ucis... azi mã declar învins.
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În descoperirea minunilor lumii
Cineva m-a numitsuflet de pãpãdiea fost demultde atunci am suferitnenumãrate metamorfoze,dar spiritul de pãpãdie mi l-am pãstrateducându-mi propriul expertîn cântecul nemuririi Omului �dorinþa de a fi acest OM
ºi nu mai ºtiudacã a fost acel cinevasau poate o iluziecum se întâmplã cu cei visãtori...de câteva mii de ani încoacerespir cu suflul divince-mi reîncreºtineazã porii,diseminându-mãîn jocul de-a baba-oarbaideal organic ºi spiritual
cercul de soaremi l-am asumat... te voi chema ºi pe tine în aria luidar, te rog:nu trece linia de marcajpentru a putea continua acest jocîn descoperirea minunilor lumii...
Doar o singurã datã
Bate orologiul a prelegerear putea fi ultimaîn acest semestru al verticalitãþiicâmpului tãu de energii

Lidia Grosu

numai nu întârzia, te rog...abur violet deasupra solului fertil,eºti suflu al universului:opreºte-te în faþa valului,chiar dacã eºti supãratpe ora� nepotrivitã.inspirã adânc, intrã în eaºi îmbrãþiºeazã-i tot largulpentru care bateacest nestãvilit orologiuce cunoaºte un singur adevãr:�în acelaºi fluviu nu poþi intradecât o singurã datã...�*
*Heraclit

Mai am � nu mai am timp
Acest val de nisip ce se scurgeprea mult mã iubeºteca sã-mi poatã acoperiochii sufletului.
în debandadãparticule galbenede soare se scurgpe trupu-mi nevinovatpentru-a-mi strãbate adâncul fiinþeivoci strãine somându-mãsã-mi achit datoriapentru timpul ratat...
banalã, riposta...dar el, acest val de nisippostament se zideºteunui suflu de... pãpãdiemã recunoscºi îmi pare fantasticã alegereadrumurilor din �Ultimul mohican�
mai am timp sã rãtãcescprintre senzaþiile tariºi sã ascultde tot ce poate fi auzit împlinireînãlþându-mã panã uºoarãcare nu oboseºte sã zboare.
Doar pentru explicaþiacare-ar fi rostulnu mai am timp
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Aº creºte, ca un pom
Din trupu-mi vreau, ca sã-mi rãsarã
O pace-a ramului, de primãvarã,
Ca o sãmânþã, ce a încolþit devreme,
Voi înflori pentru o lume de poeme.
Cu braþele-mi întinse spre luminã,
Sã trec în zbor peste grãdinã,
ªi cu tristeþile umbrite-n ochii mei
Aº duce soarele spre curcubee.
O frunzã veºnicã din trup aº creºte,
Sã înverzeascã-n inimi, cât trãieºte,
Sã dãinuiascã prin toatã a mea fire,
Atât cât sunt din sacrã împlinire.
Cu flori din muguri aº mai ninge,
Sã-mi fie dorul � dor ce stinge,
Aº creºte, ca un pom spre soare,
Sã-mi fie trupul - versul, care doare...
Poemul meu de azi,
de cândva ºi de oricând...
Poemul meu de azi, de cândva
ºi de oricând
mã ia prin surprindere,
umil se acomodeazã la temperatura
corpului meu, care vibreazã,
datoritã pulsului inimii,
ºi începe sã-mi deruleze,
pe o fâºie de spaþiu,
licãrind departe în conºtient,
faptele mai mult decât ale mele.
Îmi invoc pãrerea,
însã poemul o ia de la final,
aºa cum aº citi o carte,

Lilia Manole
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de la sfârºitul ei, neºtiind
ce titlu are.
Sã îmi închid ochii,
nu pretind �
închiºi pot vedea
mai bine, ºi, deodatã,
cu siguranþã,
se va regãsi
cartea cititã în poemul meu,
iar începutul ei mã va marca.
Acest început de poem
dintr-un sfârºit de carte,
titlul cãreia nu a fost descifrat...
Apropo...
De ce le e fricã oare tuturor
de un simplu titlu?
Fie chiar ºi indescifrabil...
Începutul e acelasi final, întors
spre mai multã finalitate practicã.
De când mã cunosc,
îmi alipeam timpul, ca pe un abþibild,
în graba unei file, de unde
îmi cream Universul.
Instinct
Dacã respir ºi pot sã cânt,
Când plânsu-n mine tace,
Dacã încep în vis un gând
În tain� a mi-l preface;
Dacã ºoptesc ºi pe de rost
ªtiu ruga ºtearsã din izvod,
Dacã strâng ultima rostire
Pe umerii mei plini de rod;
Dacã aºtern prin cerul verde
O plapumã cu flori ºi frunze,
Dacã în pomul ce mã pierde,
Roºesc de vrajã lumi ºi scuze;
Dacã am totul, ºi din toate
Nu vreau decât seninã ploaie,
Dacã la soare-nchin o carte,
ªtiu cã pãºesc printr-o vãpaie...
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Singurãtate
Noaptea se presarã alene pe aleiªi frigul se strecoarã pe sub uºãScormonesc cu cleºtele-n cenuºã,Mai pun pe foc vreo surceluºãªi scurg în candelã un pic de ulei.
E liniºte în casã... ºi-i cãldurãZvâcneºte câte-o flacãrã-n cãminTrosneºte uscatul lemn de aninªi din paharul cu sângeriul vin,Mai sorb încet vreo-nghiþiturã
Prin minte-un gând mi se-nfiripã,Sãdit din straniile-mi tãceriDin cele ce-am trãit pânã mai ieri,Dulci ca nectar, amare ca de fieri,Le-oi pune pe hârtie-n pripã!
Mã doare, sã le-nghitã colbul uitãriiªi ploi-n rãstimpuri sã le speleCãci, ce-am trãit nu-i joc de iele,Mi-s scrise cu litere de foc pe piele,Sã le revãd aº vrea, pe-aleea cãutãrii!
În minte-mi sare ades câte-o scânteie,Sã-mi lumineze cãi cu-apusuri purpuriiMã-ntorc pe-acelaºi drum sã vãd de-mi vii,Dar, vãd uscate doar flori de pãpãdii,Ce-ai pus odatã-n pãrul meu sã-mi steie!
Din lacrimi de dor mai înteþesc vãpaiaTãciuni mai scormonesc prin amintiriDin clipele uitate-n rãstigniri,Vreuna poate, trezitã-n rãzvrãtiri,Mi-o lumina viaþa-ntunecatã ºi odaia!
Degeaba mã agãþ de timp ºi te aºteptªi lacrima mi s-a secat sub pleoapeDeºert mi-i sufletul, plin de hârtoape,Sper scormonind, sã-mi mai þâºneascã apeªi-al vieþii suflu sã-mi zvâcneascã-n piept!

Anna-Nora
Rotaru

Copil pribeag
Mi-e sufletul copil pribeag,Ce-mi zburdã liber prin grãdinãDoar trupul sprijinindu-se-n toiag,Odatã tânãr, azi moºneag,Adunã lacrimi în surdinãCã n-are azi tulpinã
Cãci floare-a fost ºi-a dat în rodªi fructe a fãcut, zemoaseAºa cum datina e în norod,Din moºi-strãmoºi, înscrisã-n codDar, simt-acum oºtiri de coase,Sã-mi frângã oase
Aºa e viaþa, zãmisleºteÎþi pune-n mânã un contor,Zicând: �iubeºte, te-nmulþeste�Momeli în ºoaptã îþi rosteºte,Zvârlindu-te ca pe-un cotorÎnvinºi ºi-nvingãtor
Am doar speranþa în Mântuitor,Sufletul cã-mi va lãsa pe iarbãSã-mi fie veºnic spectator,La teatrul cosmic vânãtorCã nu-mi place rolul de roabãMã vadã ca podoabã
Nu sunt poate praf stelar, nimic,Nici ca un hoit purtat de-un ciocluOi fi fãrâmã-n Univers, pitic,Am suflet mare însã în trup mic,ªi vreau pe mapamond un soclu,Privit chiar cu binoclu
Nu vreau ca dus pe nãsãlie,Aruncat sã fiu-n vreo hârtoapãÎmi place viaþa mea pe glie,S-o savurez felie cu felie,Nu hranã rãdãcinilor în groapã,La fiecare ceapã
Mai lasã-mi Doamne-o-nchipuire,Sufletul sã-mi fie de copil ºi veºnicFiorul cosmic sã-l simt în unduire,Rãsplãtit c-un strop de nemurireCã n-oi fi ca Barabas, nemernicCi, zic eu, un suflet vrednic
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Acest dulce poem
atunci când îmi vorbeºti
mã sãruþi cu crinul îngerului Gabriel pe inimã
mã tem sã nu rãmân grea
de pãcatul cuvintelor
ºi sã strãbat drumurile prin zãpada foilor
umilitã
batjocoritã
necunoscutã
ºi alungatã din carte în carte
o cuminte Marie
ca mai apoi sã îþi nasc
în vreo simplã iesle de metafore
acest dulce poem
Gheiºa
amanta poetului ajungea acasã
ºi îºi aºeza delicat voalul atingerilor
pe micul bonsai
pe perete începeau sã danseze umbrele
samurai cu sãbii aurii ºi gheiºe
în pãrul negru cu lacrimi
toatã ziua peretele picta o poveste
în care somnul copacilor devenea pãsãri
iar rãzboiul un fluture
a cãrui viaþã se topea subþire
printre umbre
Chagall
nu lãsa candela sã ardã crucea acelui bãrbat
cu spini ºi frunze de pelin pe frunte

Daniela Sorian

nu lãsa capra sã mãnânce vioara
ºi mirele sã-ºi sãrute plutind frumoasa
îi strigã mama
lui Chagall
nu lãsa focul sã mistuie casa
cu peretii din hârtie coloratã
nu lãsa vântul
rãzboiul
plânsul
ºi scara
sã coboare infinitul
din pod
dar
Chagall nu a ascultat-o
ºi a reînviat iubirea
în ºapte pânze
zburând
Soldatul
buzele îºi crapã pãmântul
ochii îmi sângereazã un trandafir
cu petalele vineþii
pleoapele
mi-au ruginit
stau în tranºee de zeci de anotimpuri
ºi pândesc
nu vãd nici un duºman
doar câinele negru al groazei
sprijinindu-ºi piciorul
de un copac îmbãtrânit
aºtept
sub mine creºte iarba
din adâncul dureros al pãmântului
precum sânii unei femei frumoase
cu chipul albit
sunt soldatul acestei zile de iarnã
Doamne
ºi nu ºtiu încotro
sã mã mai îndrept
sunt ostenit

Poez ie



Anul XIX � nr. 399-400 � 2019 27

Sub un pseudonim local
Risipesc iluzii ascunse dincolo de realitate,strâng în mâini frunze veºtede,
toate culorile toamnei mã dorcu nostalgiile uitate acasãpe hârtii volante, scrise.
Mã botez în cuvintesub un pseudonim local.Nu vreau sã mã recunosc vinovatîn versurile din poemeînainte de cununie.
Nu vreau sã ºtiu de moartec-un nume realºi nici muzele n-o sã le ºtiuîn carne ºi oase.
Vreau sã-i scriu mameicu gesturile naive de copilnecuvintele pãstrate-n amintiri.
Nu ºtiu nimic despre umbre
Cineva mã strigã cu nume necunoscutºi-n urechi curg sunete de flautpe care nu le percepe timpulîn care mã scald ca într-o marefãrã þãrmuri.Noaptea mã înfãºoarã ºi ea cu inmieliþat manual.Nu ºtiu nimic despre umbredar ºtiu despre întunericul din lume

Nicolae
Vãlãreanu
Sârbu

pe care nu-l vede nimeni din umbrãºi nu-l scoate la luminã.
Toþi cei care-l vãd sunt orbi,sunt îngheþaþi de nepãsare ºi viseazãprin vorbe.
Când o sã se facã cevan-o sã vã spunmai bine scriu, sã se pãstreze.
Tot ce o sã scriu
Deseori mã închid în sãnãtatea cuvintelor,îmi plac tãcerile care se degajãºi rãmân în miezul înþelesului personalîn care inima pulseazã pe note virtuale.Sunetele vibreazã cu aripile deschise,cad în cântec,le ºtiu toate nuanþãrileºi alunecãrile dese în emoþie.
Am pierdut ocazia sã sar din vorbe,sã cuget la ce vor sã spunãca cel mai virtuos cititorce-ºi pulverizeazã prin gânduriaroma cãrþilor cu poemerecitate cu sufletul plutitor.
Tu nu mai ai aripi
Îºi punea iubirile în cutiiºi le dãdea drumul pe apã
Voia sã fie liberã lîngã minesã nu mã mintã,noaptea o dorea una de mireasãcu braþele încolãcite dupã mijlocºi ochii în tavanul gândurilor,le înghesuia flãmânde între coapse.
S-a fãcut dimineaþãca într-un turn fãrã clopotedin care zboarã pãsãri de noaptesperiate de rãsãritul soarelui.
Tu nu mai ai aripidoar mângâieri pe nervura vorbelorcare-mi schimbã ziua,o boteazã în sângele luminii.
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paraºutat între paranteze
pentru cã nu m-am înþelesnicicând bine cu noroculmereu era de vânzarede neruºinatã contrabandãeu cãutam trifoi cu patru foiel se fãcea de eravarzã de bruxelleseu cãutam buburuzãel încã mai de atât eragândac de coloradoîn mercurial no descurcã-temãcar de-ar fi fost conopidãori sfeclã ori ceapã dar baºi nici pãianjen la colþ de tarabãvegetal de pradã animal de pradãÞantos criminal norocul
momente inoportune
timpul mucegaitot mai ºmecher dar neorânduitazi leºinat m-a ocolit tocmaice voiam în evul mediumi-am lãsat acolo iubireadin antichitate
adaptare cu rezerva de cercât cer mai este cât se poatesprijini în ape pânã ele se închidºi el se clatinã ºi se înclinãacel cer oboseºte arde nisipul de totpânã se odihneºte în el iepureºte

Daniel Marian lagãrul paradis
acolo sunt numai zeiºi sfinþi ºi arhanghelifiecare dupã subscripþiede donaþii de cotizaþii de ºpãgipentru o singurã nemurireacolo toþi trebãluieîncontinuu pe albiisã albeascã dosareºi nimeni nu mai viseazãcã ar putea zbura de acoloºi se gudurã ºi þin speech-uriimnuri ode bãlmãjeli cu baledin desaga cu pãcate amânatetot se poate ridica oricând un uliuaºa cã nimeni nu respirã nu miºcãîncã nu s-a dat voie la viaþãmai þin strângerile de fondurivreo câteva remake-uriapoi se va face o selecþiesau poate tragere la sorþide pe listele de aºteptareîntocmite numai din cifrecine mi-ar da ordin de restricþiemie împotriva mea sã nu mã mai supãreu pe mine pentru oricare greºealã
bunã dimineaþa!
una dintre cãmãrile inimiie aleasã cu rândulpentru sufletulcare nu doarmeaici se coc cozonaciaici se bea vinulaici se iubeºte continuuvâsleºte sângeleastfel încât sã nu doarã -decât în una dintre cãmãrile inimiise trãieºte în celelaltese repetã scenariilepentru moarteceea ce desigurnu are nicio importanþãmaterie gândind.gândind materie.
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Un vis cu parfum de amurg
Amurgul îmi cerne-n suflet
umbrele apusului roºietic
Scufundându-se-n ape
întunecimi ºi umbre-mi revarsã.
Îmi presarã pe pleoape
sãrutul hipnotic voluptuos al unui zeu
rãsãrit din adâncuri de ape-ale nopþii
nãscut din apusul de soare
el mã ispiteºte cu îmbãtãtoare
adieri parfumate de cetini
rãcoare ºi flori de magnolii
ºi miros de alge ºi sare.
Cântecul nemãrginirii
îmi umple fãptura
ºi simþurile-mi topeºte.
Cad în mrejele visului cu parfumuri
de cetinã ºi ademenitoare arome de mare
din neliniºtea oglinzilor lichide
rãsare zeul iubirii cu ochii de zare
se îndreaptã spre þãrm
scuturându-ºi aripile de stropi
ºi trupul dãltuit în mãrgean
desenând urme-n nisip cu tãlpile goale
se-nfãºoarã-n umbrele serii
ºi-n mirosul de brizã
siluetã sculptatã de valuri
emanând în juru-i fluviu de pasiuni ºi iubire
Îmi invadezi somnul
te insinuiezi în visele mele
ºi-n dorul de adâncuri profunde
îmi atingi avântul cu sãruturi fatale

Maria Giurgiu

te topeºti în fãptura-mi pierdutã
între vis ºi realitate
mã simt legatã fãrã împotriviri ºi voinþã
dorind sã rãmân pe vecie
topitã în focul lichid al iubirii
formãm
zeu al mãrii ºi eu un tot, o fiinþã.
Mã rog sã nu mã trezesc niciodatã
Sã mã duci cu tine în adâncuri
posedându-mi fãpturã ºi simþuri
am devenit amândoi o fãpturã
îmbãtaþi de aceleaºi parfumuri.
Cred cã am murit
trecând într-o lume eternã
m-ai transformat în zeiþã a mãrii
Sau am devenit altã fiinþã
îmi curge în vene acum
focul ºi dorul de tine
focul lichid amestecat cu parfumuri.
Cãutarea de sine
Mã pierdusem în goluri spaþio-temporale
mã pierdusem în neguri ameninþãtoare
îmi frânseserã aripile mã lãsaserã singur
în deºertul de întuneric din mine
mã abandonaserã disperãrii
lumina se ascunsese-n adânc
hãituitã de umbre
de-a lungul zilelor ºi nopþilor
îmi dãdeau sã beau
pânã la fund cupa durerii
rãtãceam pe furtuni de cuget
priveam în adânc scrutând vuietul surd
ºi erau întunecimi care puteau
ascunde o lume sau nimic
mã chemam cu glas de pasãre rãnitã
ºi nu mã auzeam
mã chemam cu glasul vântului
ºi nu mã gãseam
mã regãseam o clipã pe o coamã de val
apoi iar alunecam în abis
mã rugam pierdut:
-Doamne aprinde farul...
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Bobocul vieþii
Au îngenuncheat neºtiutele flori,
la picioarele soarelui
pe dealul cu cireºi pãrãsiþi,
precum ºtirbele râsete ale copilãriei.
Unde te-am pierdut boboc netrezit
de neastâmpãrul vieþii?
Te-am cãutat în braþele tinereþii,
dar te-ai ascuns timid
în nepãsarea timpului.
Te-ai furiºat pe crengile anilor
tu, bobocul vieþii,
pânã te-ai desprins petalã cu petalã
ºi ai zburat,
netulburat de iarba necositã
a neîmplinirilor.
Tainic boboc al florilor neculese,
te-am regãsit cântând netulburat,
în sufletul meu
migrator pe dealul cu cireºi pãrãsiþi!
Curcubeul asfinþitului
Dezvelit de respiraþia anotimpurilor
pãmântul,
deseneazã curcubeul primãverii
prins la butoniera lui
precum medalia de onoare a vieþii.
Nu, nu mai ºtiu sã colorez
aroma seminþelor de mac
topitã pe treptele colindelor
acum, culorile mele tac.
Nu, nu mai ºtiu sã regãsesc

Valeria Arsene
verdele glas al frunzelor
chipeºe de caiºi
ca o chemare rãtãcitã
pe o ramurã cu vise
din braþele zorilor.
Nu, nu mai îndrãznesc
sã trezesc
culoarea surâsului,
uscatã în privirea mea
pe fruntea iubirii
Poate singurã, fericirea,
îºi va gãsi culoarea
în lumina asfinþitului
dornicã sã rodeascã,
precum strigãtul florilor de meri
din livada bunicii.
Împletite litere
Împletesc pe-o albã foaie
litere ºi adesea,
mai pierd câte-un cuvânt poznaº
ca vântul prin grãdini
strecurat pe zâmbetul mamei
aºezat pe-o bancã,
lângã Turnul Chindiei
precum lacul de sub sãlcii
glasul liniºtii ascultã.
Un cuvânt, se furiºeazã lângã tata
ºi îi alinã nedormite gânduri
E târziu�
ºoptesc doar pentru mine,
cã vorbele-s culcate pe o ramã
ºi se-ascund sub ora scursã în ferestre.
Caut nerostitele cuvinte
la pieptul meu, le chem,
precum copacul pãrãsit de frunze.
Dar, ele zboarã ºi dispar în noapte
ca un ecou cu vocea rãguºitã
pãstrat de violeta din balcon.
Se risipesc sub treze pleoape
cuvintele-mpletite cu migalã,
doar unul prind ºi-mi este cel mai drag
e dorul�
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nedefinit
ºi mã fac fum
ºi nu mã pot gãsi
printre atâtea identitãþi
boala secolului m-a molipsit ºi pe mine
în labirintul gândurilor
nu mai ºtiu cine sunt
deºi e la modã sã ºtii cine eºti
ce vrei de la viaþã
exist ca sã aflu cã exist -
continuã cãutare de sine
reîntoarcere la non-esenþã
Invocare
ºi se fãcu tãcere în mijlocul tãcerii
nu sunt mai mult decât zgomot
cu ochii mari
teama cã nu-mi vei mai fi prezenþã
organicã mã numãrã secvenþial
lumina din luminã s-a stins
cu aceeaºi grabã
cu care ardea prin ochii
larg închiºi în mâinile pãcãtoºilor
iar tu nu vrei sã-mi fii umbrã
mãcar
te invoc poezie
chiar dacã viaþa din mine
îºi revine în drepturi

Liuba Liubastra
Botezatu

suflet îmbãtrânit
te preumbli prin lume
cu lehamitea celui care nu mai poate fi
surprins decât de Dumnezeu
ori de diavol.
îþi tremurã carnea ºi oasele te dor
într-o epuizare totalã,
deºi locuieºti un trup încã tânãr -
aparentã înflorire.
þi-e greu sã respiri aerul vremii,
mecanic exiºti cum roboþii de bucãtãrie,
tabula rasa
rãspunzând programat la a fi
ºi nu mai ai rãbdare sã vinã sfârºitul -
beatitudinea liniºtii din nefiinþã.
poate cã frica mea de moarte te cheamã
ecou
dintr-o lume a nemuritorilor
sau poate cã eu
cel care simte cã nu ar putea fi fãrã tine
nici pentru clipa de acum
nici pentru veºnicie�
Naºtere
Prima datã am trecut prin tunelul oranj
al mamei,
ca sã mã nasc din pântecele ei.
A doua oarã
voi trece prin tunelul albastru al Tatãlui,
ca sã mã nasc din burta lui.
A treia oarã va trebui sã trec prin tunelul
violet al Mamei ca sã mã nasc Tatã,
Mamã a tuturor pruncilor mei nenãscuþi,
care vor fi asemenea mie, dupã chipul
ºi asemãnarea Lui.
ªi atunci ca ºi acum Mama ºi Pruncul,
Tatãl ºi Fiii vor fi legaþi pentru veºnicie
prin cordonul ombilical al iubirii
nãscãtoare de Dumnezeu.

Poez ie



32

De frumuseþe
Am lãcrimat de-atâta frumuseþe
Sau frigul cel viclean m-a înºelat?
Un soare cu o zestre de nobleþe
Dinspre apus aluneca mulat
Pe-o aurã portocalie
De nori ce se stângeau mereu
ªi-l îngustau într-o felie,
Un semicerc, care-atârna cu greu
Spre Mureºul înveºmântat de gheaþã...
S-a scurs în liniºtea lucioasã
Topindu-se departe-n ceaþã
Lãsând în jur lumina ºtearsã
Pe dealuri cenuºii, pe case,
Pe sãlciile neclintite.
Doar îndãrãt, ghicit se sparse
Un ciob de lunã pe ferite
ªi lumina cu chipul palid,
Pe recile îndepãrtãri
Încremenit în visu-i candid,
Lipsit de griji, din negre zãri.
În visuri
Ce monoton bat pe pervaz...
Sunt picãturi, în somnul meu
Le ºtiu, le-aud cum cad din greu,
Le simt ecoul pe obraz.
E noapte ºi-o cãldurã blândã
Stã împlinitã-n trupul meu,

Dorian Marcoci

Doar glasul stropilor mereuÎn visuri catã sã pãtrundã...
ªi-i întuneric. Se lipeºteDe geamul cald pâclã lãptoasãCãutând ºi ea poate o casãÎn care somnul cumpãneºte.Din care somnul îi zâmbeºte.
Dospesc tãcerile
E umed, rece, mai bureazã,Mai vine câte-un fulg stingher,Pe Mureº apa dormiteazãªi nu e mult pânã la cer,
O pâclã pusã în miºcareApasã plopii vertical,A prins sã ningã-acum mai tareSporind omãtul inegal.
Se-aude croncãnit de cioarã,Cu aripi negre pe zãpadãTristeþea parcã înfãºoarãLãsând-o-n dâre sã se vadã.
Fitilul zilei se miceºteCu fulgii deºi, în jurul meuDospesc tãcerile mocnite,Adoarme firea-n rostul sãu.
Nopþi de satin
Nopþi în albul lor satinLe iubesc, cãci dorul meuSe va-nfãºura mereuPe solfegiul lor sublim.
ªi tenace-l vor purta,Din adâncuri rãscoliteDe speranþe retrãite,Pe un drum de catifea...
Nopþi în albul lor satinLumineazã chipul tãuªi-amintirile mereuVor gusta paharul plin.
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4.mi-ai dãruit oglinda apeisã-mi pun dorinþele în bãrcuþe de hârtiedeºi nu vâsleai odatã cu mine
spre searã m-au sufocat îndoielile
la þãrm veneau pescãruºiisã moarã
5.poate cã nu e binesã-mi amintesc mai mult decât ºtiuuitarea este darul începutuluica semn distinct de fideli muritori
dansul sãlbaticîn care ne-am trezit neinvitaþiaruncã zileîn tonomate prin localuri publiceunde jetoanele se-mpart la intrare
nu vorbesc despre optimismul acelacâºtigat la licitaþiecând ne spunem sofisticat �good bye��au revoir� iar tu îþi desfaci o bereca ºi cum mâine ar exista
6.mi-am acoperit urechilesã nu mai aud strigãtuldin inima oraºuluioamenii cad în locuri
de unde nu-i ridicã nimenichiar dacã astãzi ningeblând pe pãmânt

Carmen Secere
7.singurã la jumãtatea drumuluipãºesc inocent printre bunele intenþiiîmprãºtiate pe linia continuã
respir deci ar trebui sã existam citit asta undevamâine îmi voi amaneta fricilepoate aºa mã voi recunoaºte
iar tu da tucel care îmi încercuieºti cu cretacadavrele urmelorîncuie uºa stinge luminaºi hai sã ne certificãm existenþaprintr-un schimb de vicii
8.într-o lume cu semnal slab în toate reþelelese mai gãseºte câte-o utopiedin care faci descântec de vreme bunã
prin beznã cuvintele ºchioapãtãînsã continuisã vorbeºti despre frumos ºi binecu zâmbetul în vârful degetelortrecute prin inimã
adesea te orientezidupã întinderea umbreideºi întoarcerea la punctul zeroeste relativ imposibilã
dar nu te opreºtiºi-þi dai sufletul prin rãzãtoaresperând cã poate se va face luminãîntr-o zi
9.pãºeºte cu grijã înãuntrul meupuþin înainte ºi imediat la stângaeste loculunde mi-am descãrcat ultima datãarma din greºealã dar mai alesnu deschide ochiisã nu-mi trezeºti viermele din inimãs-ar putea sã te recunoascã
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Catrene
m-ascund în poeziile ce plâng
m-ascund în amintirile ce curg
m-ascund în al iubirii verde crâng
m-ascund în norul blestemat de-amurg

* * *
eu cu tristeþea nu am dialog
din suflet o alung ºi-o scot în stradã
sã umble ca un cerºetor olog
þinându-se de garduri sã nu cadã

* * *
într-un geam întredeschis
lacrimile-ncep sã fiarbã
pe maºina mea de scris
de o vreme creºte iarbã

* * *
mã cert cu viaþa uneori în vis
pentru un gram în plus de fericire
mã simt mereu un geam spre cer

deschis
prin care poezia sã respire

* * *
chiar dacã-mi dã pãdurea loc de casã
ºi-un lan de grâu m-aºteaptã ºi mã-mbie
iar marea sã visez pe þãrm mã lasã
prefer sã locuiesc în poezie

Ioan Vasiu
* * *

îmi scrie mama sã nu mã grãbesc
balul bobocilor în rai sã-l prind
cã nu e gata corul îngeresc
repetã încã cel mai nou colind

* * *
mi-e dor de casa pãrinteascã tot mai des
parcã mã cheamã mama la culcare
ºi-aud un cântec tot mai greu de înþeles
ºi-adorm visând poveºti nemuritoare

* * *
într-o iubire
cu prea multe lupte
ºi visul umblã
cu sandale rupte

* * *
singurãtatea n-o primesc în casã
singurãtatea e un vis urât
când o primesc o simt cum mã apasã
ca un bocanc neiertãtor pe gât

* * *
locuiesc într-o pãdure plinã cu melancolii
într-o peºterã comodã de furtunã mã ascund
mã destãinui câteodatã primãverii timpurii
ºi traduc ºoaptele blânde din oceanul fãrã fund

* * *
într-un lan de grâu cu maci m-am logodit
doar într-o livadã am vrut sã mã-nsor
am iubit în tainã un tãpºan cosit
ºi-am visat pe perne pline cu mohor

* * *
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Roºu
Am vãzutcând asfinþitul a devenitmai roºudecât sângele meu,când rubinul a supt asfinþitulca mielul prima gurã de lapte,am vãzut cerul hrãnind pãmântul,am vãzut cine sunt,cine nu mai suntºi învelitã în roºul pleoapelor închiseîmi odihnesc plecarea.
Oranj
Totul ar fi simpludacã aº putea sã tai vara în douãca pe un fruct,în paharul rãsãrituluisã storc jumãtatea lui roºie,jumãtatea galbenã în paharul asfinþitului,sã le amestec în tãria transparentãa miezului de zilicoarea oranj s-o sorbprintr-un pai de grâusecerat proaspãt.Atunci, sigur m-aº preface în varãºi nu mi-ar mai fi teamãcã dureazã atât de puþinmirajul curcubeului.
Galben
Întomnare între afarã ºi mine,solzi galbeni de frunzeunduiesc în fereastrã,sirene rãscolind delirantul mirajal clipei zemoasezvântatã de arºiþa cãrnii.Dansul lor ademenitor

ªtefania
Oproescu

pornit din minciuna cânteculuiîn care se ascunde iernaticul �dupã�,solzi galbeni de frunzeprin a cãror transparenþãochii cautã flãmânzinopþi prelingându-seîn ruguri aromate de lunã.
Verde
Merg printre plante verzi din plastic,arbuºti în ghivece din plastic,pline cu pãmânt din plastic,flori, fructe asemenea alcãtuiescgrãdini fãrã miros, fãrã gust,în care natural e doar praful.Închid ochii preþ de-o secundã,Vãd oameni de plastic surprinºiîn miºcare, ca de-un îngheþ,animale de plastic,pãsãri de plastic,în aceeaºi secundã îmi imaginezcum Dumnezeu privindu-ºi creaþiase minuneazã gãsind-o atât de cuminte.
Albastru
Pescarul visa noaptea albastruse trezea dimineaþa flãmând,pleca la pescuit, prindea peºticu solzi albaºtri,femeia îi punea pe jardãdea mai întâi copiilor sã mãnânce,mâncau ei, restul îl dãdea vecinilor,el se trezea dimineaþalua undiþa în mâna stângãcu dreapta se închina la cerse închina la apã,între douã rãsfrângeri de albastrupescarul învãþa pas cu pasprima lecþie a cuvântului mâinepe care îl punea ca momealãîn cârligul începãtorului.Pescarul visa noaptea albastru,trezirea lui era curatãca dimineaþa dintâicuprinsã între douã rãsfrângeride senin.Pescarul învãþa pas cu pasprima lecþie a cuvântului mâine.
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Souvenir d�amour
Bucata de tablã ruginitãpe care este scrisnumãrul casei interbelicecumpãratã ºi vândutã de mai multe oriasociatã mereu cu fericirea noastrãpuþin îmbãtrânitãprecum chipul unei adolescentedupã o noapte pierdutã
ªi mirosul de xilinãdin cabinetele dentiºtilorînlocuind orice timp de lamentocând aura de fum a seriiîncoroneazã oraºuliar sfaturile bunete pot adânci în pierzanieiar totul devine o simplã plimbareprin spaþiul ivitîntre douã cercuri concentrice
Am vrea
Ca un chepeng uriaºse întinde în faþã câmpiacând dimineaþa punepapioane de ceaþãferestrelorºi culorea zilei soseºtedin petalele violetei de Parmaprin oraºul din ce în ce mai tânãrcu imobile înghesuiteunde dreptatea a ajunspe mâini molatece de imperatorºi nimic nu este sigurdoar personalizabil

Alexandru
Cazacu

Aerul se amestecã farmaceuticprin bovindouri ºi curþi interioareunde am vrea ca dragosteasã nu rãmânãun lucru uitat printre lucruricare încearcã sã se desprindãdin miºcarea centripetãa iluziei
Imperial ºi enigmatic
Toamna abia începutã ce îngãduieca frumuseþile sã ascundã o ranãla ceasurile fluide ale amieziicând devenim doar prenumeiar trupul inert al lui Iulieapasã pe umeriºi puþine lucruri se mai potpune la cale
Se aude doar blues-ul cântatde trompetistul gãrzii palatului municipalºi amiaza se zbate de parcã cinevaar înnãbuºi-o cu pernaiar totul se explicã cu multã elocinþãimperial ºi enigmatic
Duminicã
În staþia tramvaiului ce duce în centrupuþin dupã dimineaþãcând duminica ne viziteazã din obiºnuinþãlângã un magazin cu piese de schimb autosub reclama demodatã a unei cofetãriiunde intri comanzi cevaºi la mãsuþa metalicã aºtepþichiar dacã eºti aproape sigurcã ce a fost de venit a sosit demult
Lumina subsolurilor clãdirii de vis-a-vispare sã mi se aºeze pe genunchica un câine ce nu este sigurcã ºi-a recunoscut stãpânulºi privesc strada pavatã cu lespeziprin geamul galben verzuiiar pe uºa deschisãintrã un pumn de frunzeca niºte bancnote ale trãdãrii
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Fericirea
Fericirea e o farsã.Fericirea e o închipuire.Fericirea este o nenorocire bine regizatã.
Ea are chipul cerºetorului din colþcare în loc de un colþ de pâineprimeºte cutii cu chibriturisã aprindã ziua luna focul.
Cu tãlpile fumegândspaimele fug ca ºi foameaspaimele aºteaptã ca ºi seteapânã le vine rândulîn faþa unui automat de cafeaapoi îºi fac cruceºi pleacã...
Pentru un vers alb
Intru în poezie ca într-un cimitirîmi cosesc morþile de fiecare zicu inima.
Pentru un vers alb originalîl chem pe Dumnezeusã plângã cu mine.
... N-are timp sau timpul meueste prea ocupat sã se întoarcã la El.
Lespedea scârþie. Sub eaun suflet de fecioarã se strãduieºtesã înfloreascã un anotimp alb.
Sâsâie moartea...

Mihaela
Aionesei

Spaimele aleargã de colo colo.Pãmântul se ridicã pânâ la buza crucii.O sãrutã. Din ochii ei curg ninsorialbe albe ca florile de castan.
Sâsâie moartea...ºi eu mã îndrept ca un animal dresatdirect spre coasa ei neobositã.
Stare
De fiecare datã când termin de scris un poemîmi pare cã n-am fãcut altcevadecât sã tulbur unda unui ochi de apãdin marele ocean.
Îndepãrtarea ei mã face sã simtlimbile ceasului mai uºoareîn zidurile care strâng copilul la piept,
oftez ºi chemalte pãsãri sã-ºi facã scarã spre cer.
Prin sat trece un suspin de lumânare
Viscolul s-a întors ºi bate ca un diavol furiospe credinciosulcare-ºi duce pãcatele la moarã agale.De moara din capãtul satului depinde viaþa,de clopotul bisericii care batemereu la ore exacte.
Atunci oamenii viseazã fiecaredupã nevoile sufletului ori ale trupului.Pãsãrile mutã pe turlã soarele.Prunci nenãscuþi planteazã busuiocdin poartã în poartã. Îngerii îl stropesc.Ochiul Domnului coboarã ca un mielsãrutã praful de pe ulicioarãrugãciunile se înalþã ca buruienileºi-n dor de firesc nepãmântesc cresc.
Ferestrele caselor sunt ca ochii plânºineºterºi de mâini de mame.Lacrimile se adunã ca grâul în hambare.Zilele trec � care pline cu de toate.Mâini tremurânde îºi sprijinãbãtrâneþea în bastoaneºi parcã în trupul lor încovoiat de neputinþão vãd pe Maica Sfântã cum suspinã.
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Promisiuni
Nu cred în promisiuni fãcute uºor;sunt asemeni unor frunzecare se pierd în vânt...Un prieten mi-a promis cândvacã-mi aratã lumina sufletului;dar lumina aceea s-a risipitîntr-o beznã amarã.O fatã mi-a promiscã mã învaþã sã zbor;dar, între timp, mi-au crescutaripi de singurãtate.De-atunci nu mai creddecât în necuvântãtoare;doar ele nu ºtiu sã promitã,chiar dacã, uneori,tãcerea lor e la felde tãioasã ca sabia;chiar dacã ele nu ºtiudacã tu plângi sau zâmbeºti...
Sãrutul
Nu ºtiu dacã sãrutulare ceva divin,dar, cu siguranþã,ne-apropie de veºnicie...De-aceea cãutãm �pe sub stele ºi iarbã �acele limite ale nesfârºirii?
De-aceea ne risipim în sãruturide parcã am vrea sã gustãm veºniciala ospãþul iubirii?
Sau fiindcã necontenit sperãmcã vom descoperi �

Vasile Toma

prin strunele de harfã ale inimii,prin jungla de flãcãri a sufletului �cã nimic nu-i mai fãrã de vinãdecât sãrutul ce ne uneºteºi ne preface lacrimile în rubine?!
Drumul iubirii
Nu mã bucurã nici merelede aur ale civilizaþiei,nici mângâierea de Lunãa perlelor mãriicât mã bucurã zâmbetul tãu �ca o aripã de îngerpeste liniºtea somnului.
Atunci sufletul se prefaceîntr-un bob de rouã �sau lacrimã de fericire �ºi toate celelalte lucruriºi întâmplãri îºi pierd strãlucireaasemeni stelelor, în zori.
ªi doar drumul luminosal iubirii mã poartãprintre dureri ºi încântãri �el, cel mai adevãratºi mai drept dintre toate!
Sentimentele
Sentimentele nu au vârstã;ele rãmân neschimbatechiar ºi atunci când se bucurãsau suferã ca niºte clovniîn spatele mãºtilor,într-o viaþã risipitã-ntr-un vis.Ele sunt aidoma muziciiunui suflet pe þãrmulînsingurat al unui trup.Ele vin din adâncul fiinþeide parcã fac parte din veºnicie.În urma lor înfloreºte un golori numai o dârã subþire de fumprecum în urma stelei cãzãtoare;de-aceea le poþi confunda uneoricu pulberea de mãtasede pe aripile fluturilor...

Poez ie



Anul XIX � nr. 399-400 � 2019 39

Amurg de varã
Cearceafu-i neatins încã de-asearãChiar ºi podeaua veche, parcã a obositDe umbletu-mi chitit, sã-mi doarãSufletul ce am de gânduri chinuit.
De-am întomnat în sâmburele tare,Ce-mi prevaleazã zboru-n negãsiri,În toamna arãmie, care-mi doareªi împuþineazã-n rest de netrãiri.
Un orizont confuz dintre ruineM-ascunde-n vremea ce-o ia spre amurgSpãlând în cale-i farduri de ruginãCu ploile aºa reci, ce prea des curg�
Cearceafu�-ating ºi culc pe el sonetul,Mai chem ºi armonii de odinioarã,Cu gânduri modelate, pun stiletul,La treabã ºi-n acest amurg de varã�
Hai toamnã, vorbeºte cu mine
Hai toamnã, vorbeºte cu mineNu mã ascund, ºi nici nu fug departe�Eu n-am rodire multã aºa ca tine,Am numai fredonãri� de-apusuri sparte.
Ce înþelept ai poposit ºi de astã datã!Mi-ai pus pe cap maramã ruginie,Cu brume reci pe margine brodatã,Cum crezi cã îmi stã bine acum ºi mie�
Iar fruntea mea îndat� te recunoaºteªi tâmplele albite ce-mi mângâi,Înþelepciunea mea din tine naºte;Iubitã toamnã de-ai venit, rãmâi!

Elena
Volcinschi

ªi lasã-mã ca sã-þi iubesc culoarea,Cu care blând tu m-ai împresurat,Când crizantema ºi-o scutura floarea,Îndreaptã-mã cu grijã� spre iernat.
Pãpºesc cu tine, toamna mea frumoasã
Pãºesc cu tine toamna mea frumoasã,Poate nicicând alta, n-a fost la fel�ª-ascult un cânt suav de menestrel,Ce stihuri, ce-armonii îmi intrã-n casã!
Visarea-mi calmã vrea sã-i fiu mireasã;Se-ntoarce însãºi clipa din drumu-i rebel,Mai vie decât galbenul visãrii din penel,Eºti o minune, toamna mea frumoasã!
Mai cade câte-o frunzã galbenã pe clipitã,Când umbra toamnei piere în depãrtare,Cu împresurãri de vânt a dorului chemare,M-adunã grjuliu din rebela-mi ispitã.
Dar, norii grei acopãr ºi nopþile de mãtasãªi-ncep ploile reci... Cât n-aº fi vrut sã vinã!Ce înþepãtor se simte mirosul de ruginã�Mã iartã toamna mea, deºi-s neînþeleasã,
Pãºesc cu tine, toamna mea frumoasã�
Ce sã zic!
S-a rãtãcit visarea-mi ºi astãzi pe neunde,Doar ca sã-mi punã amurgul la încercat.Un gând mai slobod dintr-un vers ciudat,Iar mã seduce cu armonii � fecunde�
Carminul buzelor sloboade-n rictus ºicªi freamãtã-n vibrãri din cele mai rotunde,Fioruri îmi furnicã abil trupul în undeª-un dor mã copleºeºte: Ce sã zic!
Simt cã mã-mpleticesc ca-n zbor de fluturCum saltã o dorinþã; parcã-i nebunãSpre-un leagãn împletit între un nor ºi lunãCu gândul de-o ating, nu vreau s-o scutur!
Mi-adun visarea iar din gândurile dalbeªi amurgul îl trimit discret spre zarea-ninsã.Speranþã mi-e marama curatã, neatinsãLa poala ei argintul se-nºirã-n mii de salbe�
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Înainte de ecou
A scrie la trecutfãrã sã strângi în pumni tristeþeacare ascunde durereaferecatã prin strigãt,este ca ºi cum arunciun toiag înainte de sfârºit,aºa, ca trecutul sã fie prezent,când ecoul te va cuprindepânã la surzenie,ºi vei fi de mult adormit,când se vor opaciza oglinzileminþii ºi trupului,numai atunci scrisul tãuva plânge!
Prorocul
Prefer sã merg desculþ,las ºireturile pentruþesãtorii de iþe,sinucigaºiloramprenta piciorului meu.Nu are numãr, nici ADN,pot înºela vânãtorul,moarteasau pe tine, dragã.Valul a ºters legãtura noastrãpânã la reflux,urmele noastre se vor cãutacând prorocul umblã desculþ,iar câinii de pazã se vor rotipânã la prima ploaie.
Întâlnirea cu viaþa
Sunt prima povestede la facerea lumiidintr-un glob minune.Mama mã simþea în palme,

Nicolae Nistor

iar eu o ciupeam de foame,ea povestea ce voi vedea,eu înotam în apa botezuluipânã adormeam�Când mama a strigat,Dumnezeu ne-a datîntâlnire cu viaþa.
Libertate legatã la ochi
De ce sã nu-mi pun cãtuºe la ochi,cãtuºe la mâini,sã-mi cos buzele de tainãsã nu cadã noaptea pe lacrimicare deseneazã în oglinzi opace?Apoi, ce are de ascuns fugarulsau cel care cerºeºte libertateape strãzi legate cu lacãte?Numai melcul disperattrece peste capãtul de linieal unui tramvaicare apare numai noaptea,când singurãtatea este aieveaºi lumile se suprapuncu zgomotul roþilor de circunde flaºnetele aruncãclopoþeii uitaþi�Ce încãtuºare de gânduricând libertatea este legatã la ochi!
Pegas cãlãtor al nopþilor�
Între noapte ºi zi se deschide falie,între speranþele lui Pegas,fântânile Hippocreneºi Furiile ce transformã iubirea,somnul tãu ºi privirea mea,eu prea departe,iar timpul nu iartã întunericul�Tu numai lacrimi prinseîntre noapte ºi zisub perdeaua genelorînspãimântate sã deschidã�Este somnul care doarecând îl veghezºi multã fericire când te privesccum fugi de spaimele nopþiitimp în care euprivesc neputincioscum Pegas învinge furtunaºi el iubitor ºi muritor ca noi!
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Intrã!
Am aºternut pentru tine,Petale de crini albiSã calci pe ei ca pe nori,Fãrã sã simþi durere,Sã înþelegi cã viaþaNu se sfârºeºte niciodatãLa apus...!
ªi dacã...
ªi dacã trec prin vremeÎmi ascund trãirile în aniSperând ca într-o ziViaþa sã îmi aminteascã fiecare clipãPetrecutã aºteptându-te!ªi dacã azi renascÎn zorii primãverii din mine,Retrãiesc florile de magnolieCe se deschid în privirea meaDe fiecare datã când te gândesc!ªi dacã azi trãiescE pentru cã viaþa mi-a amintitCâte zile am trãit fãrã sã simtParfumul tãu în fiinþa mea!
Predestinat...
Curg, spre lumina unui felinarCãutând luceafãrul speranþeiCoborât pe frânghia unui pãianjenCe-ºi croia tãcut drum spre rãsãrit!Aºtern, odatã cu noapteaO punte de vise între TU ºi EUCare sã desprindã visul de realitatePicurând în mine cu stele cãzãtoare!Cuprind, în scobul palmelor mele miciUn strop din fericirea de ieriAtingând cu privirea mea blajinãUltimul strop de luminã din privirea ta!În sfârºit... în ochii tãiAm gãsit liniºtea!

Liliana
Andrei
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Omul...
Cioplit cu dalta iubirii,Dupã chipul ºi asemãnarea lui,Dupã liniºtea ºi profunzimea naturii,Din stropi de ploaie ºi fulgi de nea,Dãruit cu blândeþea verii,Cu bogãþia toamnei,Cu puritatea iernii ºi...Prospeþimea primãverii,Mereu plin de iubireCurgând în izvor de viaþã,În faþa inevitabilului tãcut,Ascuns în propria singurãtate,Acelaºi încã de la naºterea lumii,Omul... niciodatã nu s-a dezisDe soartã!Viaþa lui a fost construitãPe puterea iubiriiPurtând propria mascã,Pradã trãirii!
Inocenþa...
Treceau cârduri de cocoriPe cerul albastru precum limpezimea mãriiLãsând în urmã povestea unei ierni reciCe-ºi dãdea ultima suflare...Iar noi rãtãceam prin nãmeþiCuprinºi de freamãtul iubirii,Treziþi din amorþeala unui gândCãutându-ne destinulÎn primãvara ce-ºi deschidea timid petaleleSpre un nou început,Spre clipa în care universulSe va fi deschis în culorile inocenþei!
Prin ger...
Calc prin zãpada albã,Urme reci ce se aºtern tãcute,Mi-e frig, mi-e teamã sã nu strivesc,Cãldura primãverii ce s-a ascunsSub pãtura ierniiSã nu omoare cu rãcoarea ei,Sufletul fragil al ghioceilor!S-a pierdut mirosul primãverii,Puritatea iernii a îngheþat parfumul liliaculuiÎn þurþurii ce se scurg la streºiniPrivind în gol spre cãldura soareluiCe azi nu-ºi gãseºte drumul spre lume!
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Atât de aproape ºi totuºi departe
Privesc uluitã spre tine.
În fiecare noapte
creºtem, ne înãlþãm,
tot mai mult,
tot mai aproape,
tot mai departe...
Pânã la Cer,
dincolo de albastrul cerului,
dincolo de albastrul cerului
strãbatem visul.
Din taina urzitã în noapte
mã întorc în visul meu risipit.
Intru în inima ta
cu rodiile coapte de lumina soarelui -
simfonii de culori, miresme ºi gânduri!
Doar luna, rotunda lunã,
se iveºte printre norii rãsfiraþi de vânt.
Doar luna, rotunda lunã,
ne lumineazã visul plutitor
pe râul ce ne tulburã elegia peste mãsurã.
Doar luna, rotunda lunã,
ne-ngânã ºoaptele
prin ramurile bãtrânului rodiu înflorit.
Totul e soartã, totu-i suspin, clipã.
Totul e un început nesfârºit.
Totul e cãutarea îndelungatului ecou,

Irina Lucia
Mihalca

tot mai aproape
de tine, de mine, de noi.
Tot ce-a trecut se continuã-n vis.
Atât de aproape ºi totuºi departe!
Mã cauþi, te caut
prin adânca privire
oglinditã în apa din noi...
La capãtul timpului
suntem noi -
departe de zile,
departe de luni,
departe de ani,
pe drumul înspre Lumina Veºnicã.
Cercelul pierdut
Revin acum, cu tine, pe acelaºi drum,
în lumina durã a zilei
ce pare sã se mistuie în curând.
Prin aburii serii absente,
aproape pierdutã,
caut, din priviri,
cercelul acela pierdut prin iarbã.
ªi tu, tu cauþi perechea
prin iarbã ºi-n albe pietre.
Conturul tãu,
pierdut prin aerul ce ne-nconjoarã,
face, din frântura drumului,
o luntre în derivã în care plutim împreunã,
acum pentru totdeauna.
Uitaþi de timpul împietrit al zilei prea lungi,
delta sângelui
îmi pulseazã prin tâmplã.
A pierde, dar a pierde cu-adevãrat acum,
spre a lãsa loc regãsirii
în valul destinului albastru.
A pierde, dar a pierde cu-adevãrat acum,
spre a gãsi,
într-altã viaþã, perechea pierdutã...
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Nesfârºirea
Amurgul sângereazã-n al sãu pliu,Pe podul lumii vulturi vând orbiri,Se face printre gene prea târziuS-alungi departe prins între priviri,
Iar dacã pârgul trece peste triluri,Se va desface-n coajã fructul coptCum ies din umbre faraoni pe niluri,Ca sã pãºeascã-n nesfârºitul opt.
Tresar fantasme-n igluri demodate,Þi-am ridicat o scenã chiar pe lunã,Sã pleci din ochiul meu în libertate,Când drumurile-n mine robi adunã.
De o sã cazi în hãul meu de-oglinzi,Un labirint din care nu mai pleci,Sã îþi aduci aminte, când mã vinzi,Cã diamantele sunt pure, însã reci.
Se însereazã prematur în tine,În ochii tãi chiar muzica s-a stins,Mai trec pe valuri umbrele mezineSã plângã-n turnuri, parcã dinadins...
Desfacere
Scãldat în muzici, dai iubire-un pic,Când forma-ºi desfãºoarã catifeaua;De stele vin pe fruntea ta, lic � lic,ªi peste-abisuri s-a întins perdeaua,
Sã nu rãmâi restant ºi prin tablouri,Sã mergi cu totul dupã pendulare,Cã-n urma ta se-aruncã, ºtii, lasouri,Ca sã te lege-n temniþi de-ntâmplare.
Prisos nu este, cum se spune-n script,Doar bogãþia noastrã-i pretutindeni;

Alensis
De Nobilis

Cum de pe jerbe-n tâmple s-au suitCulori vãrsate-n ape de armindeni,
Din degete ce urcã flori în susuri,Prin rugã ºi dorinþã ceri nespusªi se topesc potecile spre-apusuri,Iar întrebarea-i umbrã-n cel ce-i dus...
Mãrturie
Umbre de pãsãri cãzute pe frunþi,Melci rãsuciþi, dupã mâini, felinare,Tulburã ceasuri de aer în nunþi,Gonguri de aur cu margini solare.
Boltele cheamã în noi legãnarea,Du-te ºi-ntoarce-te legat de pendul,Cântã din florile mãrii uitarea,Nu-i destul sã iubeºti, nu-i destul.
Mãtãsile poartã eºarfe-n stihare,Trec roadele cãrnii topite în pârg;Cum mirii trec þanþoº, cãlcând peste zare,Copiii se plimbã pe roþi de amurg.
Duc funii de apã în sân visãtorii,Pe tâmplele nopþilor cu ochiul abstractªi sunetul cântã un zâmbet culorii,Jucând cu lumina în ultimul act.
Eu, martor tãcut la toate acestea,M-ascund într-o floare de timp evadat,ªi poºta veciei în cer duce vesteaCã razele-n clipe s-au ascuns ºi-au plecat...
Apus cu tãcere
Lucirea-mi duce semnele în vrie,Orice vorbire pare de prisos;Rupt din oglindã, ochiul meu învieÎncarcerat în ochii lui Cristos.
Trecând pe tocuri, umbra argintieE doar fantoma unui vis frumos.
Iubirea ta denunþ la pãsãri oarbe,Un locatar al gurii mele-n van;Beau din otrãvuri, cã avid mã soarbeEleusina tainã, când declam.
Se lasã noaptea în ce-aº vrea sã-þi fiu,Cade-mpuºcat amurgul de-un diliu...
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Rondelul paºilor de lut
În lumea paºilor de lut,Pe uliþe de timp uitate,Extrag din clipe nestemate,Sfidând mileniul decãzut.
Plãceri cu chip de BelzebutTe imitau, eternitate,În lumea paºilor de lut,Pe uliþe de timp uitate!
Cu îndrãznealã de mamutCe deborda de-aviditate,Vânam iluzii vinovateDe pe un gând contrafãcut,În lumea paºilor de lut...
Rondelul stelelor ce mor
În poala stelelor ce mor,E rãsãritul o scânteie,La margine de curcubeie,Unde apusurile dor.
Tristeþea-ncalecã pe nor,Nemãrginirea stã sub cheie;În poala stelelor ce mor,E rãsãritul o scânteie.
Din fantomaticul decor,Desprinse-s ludice crâmpeie,În rãtãcirea lor de zmeie,Ce izbãvirea nu o vor.În poala stelelor ce mor...

Camelia
Ardelean

oraºul tãcerii
(tatãlui meu, in memoriam)
locuitorii îºi odihnesc insomniilesub lespezi strivite/muºcate de timpîn garsoniere fãrã geamuriclaustrofobia nu (mai) e o problemãla cãpãtâi plopi muþi de aºteptaresosiri fãrã numãrcruci rânjesc ostentativistovite de veghestrãjeri ai lumii de apoicu armuri invizibilepoartã pe umeri prãpastia dintre lumiaici ºi dincolodespãrþite de o pojghiþãmustind a veºnicie sau a nimic
cu bolovani pe sufletpãtrund în oraºul tãceriiliniºtea îmi zgârie timpaneleînaintarea (par)e un sacrilegiucu dorul crestat în carnepãºesc persuasiv
pe poteca amintiriia crescut iarba
Sub scânteierea florii de gutui
Sub scânteierea florii de gutui,Am decupat simþirile de cearã,Ce mi-au lãsat nervurile sã doarã,În desfrunziri cu gustul amãrui.
ªi domolind silabe-n cãlimarã,Am cutezat, în vise albãstrui,Sã îmi agãþ iubirile în cui,Ca pe-o ebóºã palidã, neclarã.
Când degustãm himerele în doi,Precum o pâine coaptã-ncet pe vatrã,Sau înotãm prin lanuri de trifoi,
Sãrind pe nenoroc, din piatrã-n piatrã,Ne aruncãm în patimã mai goiDecât un strop de ploaie în polatrã...
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scenariu pentru neuitare
am demontat distanþaîn amintiri picturalevitraliu peste zâmbetul tãu mirificcontemplat de o siluetãpe care nimeninu o mai recunoaºte
cine este aceastaºi de unde îºi cumpãrã anii?
ca un ºoim ea pândeºteînserareasã înhaþeºarpele caseiîncolãcit între vârste
strigãtor la cer
urcãm ºi coborâmpe trepte de oglindãvârstele noastre suntvitralii caleidoscopicecare se închid ºi deschidîn fel ºi chip
uneori nu ºtimdacã am experimentato fericire rãvãºitãsau doar am învãþatcum sã risipim dorulpe timp de noapte
ºi asta e o dilemãpe care o meritãmun fel de adaos incitantla ziua de mâine

Carmen T.
Grigore

Poez iePoez ie

niciodatã târziu
mã înclin cu recunoºtinþãorelor rãbdãtoareochii tãiîmi surâd anagramateºti sau nu eºticel întârziat în oglindã?te atingºi deodatãglasul tãu se revarsãîn faguricristalizând secundelepregãtite sã te primeascãsub cununa de vâsc
îndemn
te rognu îþi pierdecuvintele,nu face risipãde provocãrisubliminale;hai,vino mai aproapesã te minunezicum poemul acestatace ºtiutorca un mugure
scrisoare aproapelui
din numele tãuiese soarelesemn al tãceriidevenit pe neaºteptategeneros cu vibraþiidezlãnþuirea ochilorniciodatã sãtuirisipeºte sângelemult deasupra albastruluipeste dulcele fructal mãrturisiriidepãrtãrile se micºoreazãrãmân douã artereaparent paraleleca douã atingeride glezne
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Scobite pe rând
M-aþi spart în coaja mea de om
sã nu trec vârstei pe-ndelete
durerilor prin alt sindrom
când rãnile mã dor prea-ncete,
Dispers la ultimul atom
cândva ºi el vieþii-n perete
m-alãtur umbrei pânã vom
rãbda-ntunericul de sete,
Scriind mereu ca ultim tom
cel condamnat la cãi ascete
pe-ntinsul extirpat monom
al cicatricei dintre spete.
Fireºte-ne
E vremea când pãcatelor m-adun
pe seama celor niscai gânditori
ce s-au grãbit trezirii în ajun
din noaptea vinovatã de palori,
E vremea când pedepsele se pun
în cârca celor singuri muritori
ce s-au ales destinului comun
dintre atâþia martori viitori,
E vremea când greºelii mã supun
crezând cã sunt iertat de douã ori
oricâte uit asemeni sã vã spun
vedenii amânate pânã mori.

Codruþ Radi
Uverturã
La-nceput n-a fost cuvântulînfierat ca cel de-acumºi nici omul precum sfântulcare l-a pierdut pe drum,
La-nceput n-a fost pãmântulgolul ceþii � sieºi fumdezrobind focul ºi vântulsã-l prefacã pânã-n scrum,
La-nceput n-a fost înfrântulcel ales erou postumpoet frate cu descântulînainte de sugrum.
Semne de fluctuaþie
Monotonia n-are parte de culoareneliniºtile înãuntru sunt doar gride-o amorþealã resimþind cât doarecã spectrul mi se poate înnegri,
Rãspântiei spre haos n-am cãraredeopotrivã cad de parcã m-aº opripe altã treaptã morþii-n aºteptarepânã ce ura s-ar mai înãspri,
Indiferent uitãrii cã-s nestarece colþuri pentru strâns aº mai nutricând timpurile-n sine n-au rãbdaresã creascã înainte de-a-mpietri.
Aºadar neprielnic
Cuvintele au început sã tacãasemeni confundã-ntr-o povestecu alchimiºti tocind în piatrã seacãpoeþii când ne spun ce nu mai este,
Nici timpul nu mai ºtie cum sã treacãdin an în an fãrã sã dea de vesteîn dreptu-i ceas bãtându-ne o toacãsingurãtãþii dintre vãi agreste,
Doar umbrelor ce pot sã se prefacãîn locul meu cã au ajuns pe cresteprimejdii nimãnui precum de pleacãun tot mai rar viseazã-ºi zborul peste.
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Visând
Se face prea târziu în depãrtare,Cuvintele din matcã au ieºit,Le-am construit în piept o închisoare,Dar lacrimile iar le-au înroºit.
Mã tot privesc de-o vreme în oglindã,Mi-a înflorit în pãr un curcubeuªi ochii mei încercã sã cuprindã,Cãrarea dreaptã cãtre Dumnezeu.
Imaginile toate-s rãsturnate,Triunghiurile au plecat din cercªi cerul parcã e adus de spate,Visând la cochilia unui melc.
Oricâte taine ar avea izvorul,Fântânile din pietre sunt ziditeªi-n miezul lor se scrie viitorul,Cu lacrima tãcerii infinite.
Cea de-a doua tãcere
Din cerc în cerc triunghiuri se desfac,Iar apele nu mai încap pe jgheaburi,Se poate-ntoarce viaþa-n vârf de acªi stelele se pot topi în aburi.
Din neguri strãveziul se desprindeUn fulger nou devine albãstriu,Sub pleoapa mea lumina se aprinde,Eu în tãcere mã întorc sã-þi scriu.
Nu mai înºir cuvinte la-ntâmplare,Mi-e rugul rãsucit pe dupã mâiniPe lacrimi coborâte, stropi de soare,În aburul din miezul unei pâini.

Maria Ieva
De vrei sã mã priveºti de-aproape,Cum soarele supuºii ºi-i priveºte,Ascunde-mã în golul dintre ape,Sã-þi fiu tãcerea care izbãveºte.
Poarta
E tot mai mare cercul de luminã,Pe margini e tivit cu foc albastru,Iar în biserici îngerii se-nchinã,Punând pe taler ultimul piastru.
Luntraºii vin de dincolo de zare,Se-aud cântând în grai nepãmântesc,Cãci luntrile au început sã zboareªi vâslele în zare se topesc.
În urma lor culorile sunt pale,Dar le aduni în cercul curcubeuªi visele tresar între petale,Ca veºnicia într-un ochi de zeu.
Îþi regãseºti oglinda la intrare,Imaginea îþi pare rãsturnatã,Dar cum mirarea-i clipã trecãtoare,Te reîntorci sã mai priveºti o datã.
De dincolo
E prea departe mâna mea acum,Deºi o vãd ea nu-mi mai aparþine,Cum flacãra n-o regãsesc în fum,Nici grâul nu-l mai regãsesc în pâine.
Contururile simt cum se topesc,Culorile din formã se destramã,Aud în mine glasul îngeresc,Ca un ecou de dincolo de vamã.
Lumina albãstruie mã-nfãºoarãªi mâinile nu mi le pot privi,Mi-e sufletul uºor ca o vioarã,De parcã-n zorii-n mine s-ar ivi.
ªi tot ce scriu e ca o rugãciune,Cuvintele de dincolo mã cheamã,Oricât aº vrea nu mã mai pot opune,Sã nu mã pierd în altã hologramã.
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Poveste de dragoste
era o zi frumoasãclãdirea îºi trase pãlãriaîntr-un timp cardinaliar din unghiul tãuse lãrgea zâmbetulumbrind îndrãznealachiar sub poarta de fierera o zi frumoasãîmi numãram paºiidin inima scrisã în teamãzãrile se-nchiserã în minesclipind în ochiprimul sãrutera o zi frumoasãgenunchii mei în dans cu zurgãlãisufletul era un tril de ciocârlieiar noi trãiam veºniciaîn geometria sorþiicând sãmânþa iubiriirodea în bulbi roºii
tu ºopteºti
era o zi frumoasãla urechea adierilorpãduri aplecate la aburul seriiîntr-o lume cu ghergef de noaptela fereastra albastruluipicura luminaceruluiera o zida era o ziîntre doinele mele

Elena Mirca
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visurile talenãluciri de carne ºi lutrãsãrea luminape mugurii sânilorînflorea gutuiulsub umbra luniiîn delta nebunãîn viaþa amarãsub nurii de aurîn varã sau iarnãîn sud sau spre nordîn iad sau în raipe vinul rodiriipe gura tãrieipe floarea simþiriiera o zinutu ºopteºtiera o noaptecu sclipirice trãda adâncurileispita cânta tulburareatu erai altaruleu jertfade dragul iubiriiera poate în zorisau la asfinþitveºnicia îºi punea sandaleleîn curcubeuprin timp sau fãrã timppe ale tale pleoapelicãrea paradisulîntr-un bob de rouãera o zi frumoasã
replicã
ºi poate aº fi o lebãdã sãtulã de albpoate aº fi apa la picioarele munþilor tãipoate aº fi sunetul glonþului ce îþi cântã moarteaînsetatã de sângetentatã sã urc, da, sã urc când mã chemiaº deszãpezi piscul ce þi-ar aduce pieirearãscolind ce era limpedeiar farul ãla, nu-l stinge blestematul,proiecþia valurilor mã duce în întunecimeabineluipentru ca la capãt sã strãlucesc în tine!mai ºopteºte-mi de dragoste...
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Lumea din vârful pensulei
se face liniºte în jurscriu de parcã eºti lângã mineºi singura luminã e în ochii sfinþilorîmbrãcând pereþii goi ai bisericiieºti aici ºi pot sã vorbesc despre lumea din vârful pensuleiaºa cum o plâng, izbucnind din iubireneamestecatã cu lutmi-a fost dorºi te-am strigat de pe cruceochii mei spre pacea de azurspre corãbiile alunecând molcom pe luciul apeidin loc în loc undiþele prinse în alge ºi pâinea momind viaþa din adâncurise face liniºte în paºii liturgicicrucea se odihneºte în crizantemele unui septembrie fragilcobor treptele ºi chipul tãu se imprimãprin frunze, castane îºi desfac cochilia þepoasãcopiii le poartã în mâini zâmbind a toamnã.Scriu de parcã sunt umbrape care pãmântul n-o încape ºi rãmân prinsã în sforile nevãzute ale poezieisãrind de pe un picior pe altul.Un peºte a sãrit deasupra undiþeicu solzii strãlucind victorios în soareînainte sã intre din nou în profunzimea apeipãlãria pescarului se clatinã odatã cu aºteptarea din zori.Pictorul de pe malul celãlalt îºi strânge culorile râzândodatã cu azurul de pe pânzã.
A venit vremea
Sunt copilul care are nevoie de o îmbrãþiºare.Tatã, a venit vremea sã scuturi ploilepeste pãmântul arid al suferinþei.Þii minte potopul din senin al veriiºi noi pe mijlocul strãzii Progresului din Vãlenii de Munteînotam în fericire pentru cã fericirea se simte desculþãpalpându-i gleznele fragileodatã cu trecereacu moartea pe moarte cãlcând.
Tatã, iubesc un cer întors în mineºi el mã iubeºte prin oglinda neadormitã a apelor reciadãpând gura negrãitelor ºoapte.Spune-i sã aºtepte înserarea cu pleoapele-i sãrutate de vântSã-mi sãrute ochii cum odatã tu,împrãºtiind culori în loc de tinã,am vãzut femeia îngenunchind la picioarele altaruluiºi am plâns.

Mihaela Roxana Boboc
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1.Te simt între trãiri, te trãiesc între iubiri, te iubesc întredragostea mea ºi iubirea ta, te ating între pale de vânt ca apoisã te adun amnar dintr-o piatrã de hotar...Te dezbrac de mine ca sã mã îmbrac cu tine, te veghezinsomnie ca sã mã trezesc în tine, vie... te zbor în aripa ce mã împinge de la spatelecerului, cãtre faþa luminii care te priveºte prin iriºii fãrã culoare dar pictaþi în soare...Te desenez fãrã contur ca sã te conturez în aducere-aminte printre cuvinte, ºi sãpãºesc în urma din faþa pasului tãu când o sa-þi fiu muzicã în albul din ecou...Te adulmec printre miresme de infinit, ca sã miros a tine, înger ce vine sã mã petreacãpeste timpul din mine care a curs în derâdere fãrã tine...Te aºtern covor de cer sub pasul ce mã poartã înainte de facerea lumii, ºi aºteaptãsã calc cu urma de închinare pe crucea ta de iluzii deziluzionate de ferecarea într-ocolivie pe care nici timpul nu o mai ºtie...Te simt, te îmbrac cu mine când mã dezbrac de tine, te adulmec, te aºtern, teparcurg în etern... te pictez, te desenez sau crochiu te conturez... te privesc sauorbecãind prin imagini mã autoeclipsez... te chem, te alung, te conjur sau, mai plâng...Toate într-un cuvânt... eºti iubire, deci, eºti ubicuu în mine.
2. Aud o ºoaptã tânguitã printre liniile unui portativ înnodat pe fiecare paralelã de alb,cu note sparte în smoala inocentã a unei melodii fãrã cheie la intrare sau sol în pasulînþepenit în cãutare...Îmi rãsunã în stridenþa tãcerii, zgomotul asurzitor al necuvintelor care bat cu putereîn timpanul unei tobe cu ritm de ecou în sufletul meu...Pereþii percuþiei în care liniºtea stã speriatã într-un colþ de orchestrã fãrã dirijor dar cuo baghetã care despicã aerul ce în plumb se ridicã, s-au spart de furia care urlã înneputinþa unui azil cu nebuni ce ºi-au legat mânecile murdare de alb, de pata deculoare numitã peiorativ, soare...Zborul unui cuib deasupra unor cuci rãtãciþi prin vãzduhuri lãsate în paragina neculegeriide albastru, ºi-a împreunat aripile pe pieptul unei renaºteri ce-a trecut pe sub oarcadã de infinit...ªi-acum, ne cântã la vioarã un Paganini ce-a uitat arcuºul pe o treaptã lângã o vioarãspartã, în care-o notã plânge în ochiul ce mai râde, chemând un DO de sus în solulce-a apus în sinergia de-nãlþare din lumea asta mult prea mare...Mã ridic pe vârful degetelor unei dune prãbuºitã în nisipul uscat pe þãrmul unui pãcat...ºi vãd þipãtul pescãruºilor în zborul cocorilor... palpez cu podul palmei cãlcatã detalpa unui spin, gândul care doare, orbecãind haotic prin derâderi de zbor, aruncatepe un þãrm de negurã... e nor?...ªi cânt... în pustiul pustiit de atâta timp, cã nici timpul nu mai are rãbdare sã steaîncremenit în aºteptare..ªi iarãºi cânt... în lira lui Orfeu, sã-aud ecoul glasului în infinit... e vocea sufletului tãu.

Mariana Grigore
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Un atlet al lecturii sau

ultimul dandy (1)

Uneori liniile conturate de compasul Marelui Arhitect austupefiante intersectãri care mai-mai cã te conving cã Cineva le-atrasat voit astfel, probabilitatea ca acestea sã se fi combinat aleatoriudevine cel puþin egalã cu aceea ca piesele metalice dintr-un depozitde fier vechi sã se îngemãneze singure într-un fel de puzzle închipuind un elicopter.Sunt întâmplãri în viaþa insului care-l convertesc, fiindcã explicaþiile de bun simþ devinaproape imposibile într-o interpretare realistã, iar tentaþia de a le pune pe seama Destinuluie adesea irezistibilã. Astfel am fost eu tentat sã nu pun doar pe seama hazardului întâlnireapeste ani cu urmaºii direcþi celor doi profesori de la Liceul �Dr. Angelescu� din Gãeºticare-l instruiserã pe � imitând, preluând un termen întâlnit doar la Barbu Cioculescu ��paternelul� meu. Mai cred cã prietenia cu Barbu Cioculescu ºi Ileana Iordache-Streinu, alcãrei rod sunt peste zece volume apãrute la Bibliotheca, face parte din acele momentemirabile, unice, adesea irepetabile, în existenþa fiecãruia dintre noi.La un simpozion naþional �Vladimir Streinu� (la Gãeºti, de mai mulþi ani, este evocatãpersonalitatea lui «Fãt-Frumos-din-Teiu»), ilustru critic, patron al Colegiului Naþionalcare-i poartã numele, prin comunicãri ºtiinþifice, un concurs naþional de literaturã ºi, devreo cinci ani încoace, prin lansarea unei cãrþi, o reeditare din opera lui Vladimir Streinu,înlesnitã de gestul fiicei sale, Ileana Iordache-Streinu, care oferã gratuit copyright-ulEditurii Bibliotheca (am evocat câteva astfel de etape ale unui veritabil lanþ al cauzalitãþilor).Este momentul sã amintesc cã Simpozionul, sprijinit financiar destul de punguit deprimarul oraºului Gãeºti, este organizat de Colegiul Naþional �Vladimir Streinu�, deSocietatea Scriitorilor Târgoviºteni ºi de Editura Bibliotheca, ºi cã la acesta participã,pe lângã profesorii colegiului, elevii ºi profesorii concurenþi la secþiunea eseu, ºi foºtiabsolvenþi ai acestei ºcoli de tradiþie, printre aceºtia numãrându-mã.Iatã, succint, câteva piese ale puzzle-ului de care aminteam. În perioada 1964-1965, m-am bucurat de ºansa unicã de a-l avea � repetând experienþa tatãlui meu �profesor (la Institutul Pedagogic din Piteºti) la cursul de istoria literaturii române vechi,dar ºi la seminar, pe ªerban Cioculescu, pe atunci de curând reintegrat în învãþãmântulsuperior, un dascãl uimitor prin erudiþie dar ºi printr-un nebãnuit talent pedagogic.Tatãl meu, deþinut politic prin închisorile comuniste, eliberat dupã ºapte ani de laCanal, aflând cã ªerban Cioculescu este profesorul meu, îmi povestea cã în 1932-1933 la Liceul �Dr. C. Angelescu� îi avusese ºi el profesori pe ªerban Cioculescu ºipe Vladimir Streinu (Nicolae Iordache) ºi cã, pe lângã talentul didactic aveau ºi darulde a-ºi apropia liceenii. Prietenia mea cu Barbu Cioculescu a închis parcã peste timpcercul proiectat parcã de Marele Arhitect. Întâlnit la o ediþie a �Moºtenirii Vãcãreºtilor�,B. Cioculescu acceptã sã devinã colaborator permanent al �Literelor� (cu câteva lunidupã Alexandru George). Astfel, senior editor ºi membru fondator al Societãþii ScriitorilorTârgoviºteni, Barbu Cioculescu devine o figurã de înãlþime a culturii scrise târgoviºtene.Când i-am propus ca titlu al rubricii �Breviar� (acelaºi ca al lui ªerban Cioculescu în
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�România literarã�) a acceptat. Desele întâlniri, discuþiile, amintirile comune, colaborarealunarã la �Litere�, aduc firesc ºi pe aceea cu Editura Bibliotheca, unde îi apar rând perând volumele: �Mateiu I. Caragiale. Receptarea operei� (2004), �De la Mateiu... citire�(2005), �Istoria literaturii române moderne. Începuturile literaturii artistice�, prefaþã ºiîngrijire a pãrþii datorate criticului ºi istoricului literar ªerban Cioculescu din volumul Ial �Istoriei literaturii române� de Tudor Vianu, ªerban Cioculescu, Vladimir Streinu(2006), �Zãdãrnicii. Prin vuietul vremii� (2007), �Amintirile unui uituc. Exerciþii dememorialisticã� (2012). În 2014 a apãrut la Bibliotheca ediþia a II-a revãzutã ºiaugmentatã � mai bine de 150 de pagini apãrute în foileton lunar în revista �Litere� lacare Barbu Cioculescu este senior editor (de fapt, ºtiind din experienþã cã, tipãrite ladistanþã în timp, rareori volumul I ºi cel de al doilea se strâng laolaltã, am adãugatproiectatul volum al doilea, rezultând un op masiv lansat la Târgul de Carte Gaudeamusºi la librãria bucureºteanã �Mihail Sadoveanu�), �Amintirile unui uituc� fiind consideratãde critica onestã printre cãrþile anului 2014.Celor ºase cãrþi semnate de Barbu Cioculescu ºi apãrute la Editura Bibliotheca lise pot adãuga alte câteva volume la care Barbu Cioculescu a scris studii introductivesau prefeþe: Vladimir Streinu � �Radiografii politice� (2013), Vladimir Streinu � �Studii ºiarticole despre Mihai Eminescu� (2014).Prima carte apãrutã la Editura Bibliotheca, ediþia �Mateiu I. Caragiale. Receptareaoperei� (2004), poate fi consideratã �finalã�, fiindcã încoroneazã o permanentã preocuparea lui Barbu Cioculescu pentru opera mateinã (unii critici au vãzut în aceastã aplecarespre descifrarea scrierilor autorului �Pajerelor� ºi al �Crailor� o polemicã subtilã cu�paternelul� plasându-se cronologic spre finalul seriei scrierilor sale: Ioan Luca Caragiale,�Jocul oglinzilor� (Bucureºti, Editura Minerva, 1972); Mateiu I. Caragiale, �Opere�(Bucureºti, Fundaþia Culturalã Românã, 1994); Mateiu I. Caragiale, �Opere� (Bucureºti,Editura Naþional, 2001); Mateiu I. Caragiale, �Opere� (Bucureºti, Editura AcademieiRomâne, 2001).Cartea apãrutã la Editura Bibliotheca, rod al patru decenii de preocupãri vizândcuprinderea personalitãþii ºi operei într-o interpretare ce a þinut seama de ediþia din 1936a lui Perpessicius, dar ºi de lungul ºi compactul ºir de exegeþi, fãrã a lãsa prea mult locpolemicilor rezolvate tranºant, poate fi consideratã unicã, fiindcã, aºa cum mãrturiseaautorul, �anexa� aduce la îndemâna lectorului pagini greu de gãsit dacã nu imposibil deaflat. Excelente primele trei capitole (�Pajere�, �Remember�, �Craii de Curtea-Veche�)prin informaþie ºi prin prelucrarea originalã a acesteia.Editarea cãrþii mi-a prilejuit numeroase colocvii cu autorul, de la care am învãþat,într-o vreme când gramatica, ortografia, acurateþea topicii, urbanismul argumentãrii,onestitatea polemicii nu mai sunt cultivate precum odinioarã, cum trebuie sã fie adevãratuleditor nutrit la tradiþiile interbelice ale îndeletnicirilor sale.Despre volum însuºi autorul mãrturiseºte: �Orice disputã în jurul operei � dacãnu ºi a vieþii � marelui Mateiu trebuie sã þinã seama în concluziile ei, de variabilelereceptãrii scrisului sãu, de-a lungul unor trecute decenii, cãtre cele mai apropiateþãrmuri ale prezentului. A fost ceea ce am râvnit a întreprinde în aceastã carte, sprea nu irosi un fiºier la a cãrui alcãtuire de asemenea am lucrat decenii cu multesatisfacþii, nu mai puþin cu necontenita bãnuialã cã, poate, documente, date, opiniise aflã ascunse în locuri încã necercetate. Ceea ce conferã cititorului dreptul sãude a-ºi spune cuvântul.��Zãdãrnicii prin vuietul vremii� (2007), carte dedicatã Simonei Cioculescu, soþiei,care i-a înlesnit timpul dedicat citit-scrisului, care, la un �Atlet al lecturii�, se consumãdin belºug, se deschide � semn al umorului de înaltã clasã combinat cu calamburul �cu o �Pe faþã� în care propoziþia în forma ei actualã (nu �pre� de la prefaþã) apropie sensulde cel al locuþiunii verbale �a da pe faþã�, adicã a destãinui, a spune adevãrul-adevãrat
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într-un fel de confesiune. Lectorul va afla cã Barbu Cioculescu scrie articole la gazetãaºa cum alþii colecþioneazã timbre, sugestie cã volumul de faþã e un fel de �clasor�reunind articole apãrute în �Dreptatea�, �România liberã�, �Cotidianul�, �Vremea dreptei�,�Luceafãrul românesc� (Canada), �România literarã� ºi � nu se putea altfel � în �Litere�.Sunt 110 articole, un puzzle tematic (culturã, istorie, literaturã, politicã, partide, publicaþii,evocãri, personalitãþi, evenimente, aniversãri, comemorãri, cronici de întâmpinare,sociologie, economie, expoziþii, evenimente mondene, politicã internaþionalã etc. etc.)care, în final, paradoxal, oferã lectorului o imagine completã ºi complexã a secolului alXX-lea ºi a primul deceniu al mileniului III, viziune a intelectualului rasat prezent ºi nu caspectator la evenimentele relatate.Dar cel mai onest e sã-l lãsãm pe autor sã-ºi prezinte cartea � un op dens depeste 450 de pagini: �Am început sã scriu articole la gazetã în felul în care unii seapucã de strâns timbre poºtale, dezlipind în apã cãlduþã, de pe un plic, mãrci de odeosebitã frumuseþe. Mai pe urmã cumpãrã pachete de câte o mie de bucãþi, înmajoritate în valoare de un cent � neºtampilate. Dupã care se achiziþioneazã unclasor. Timbre dantelate ºi nedantelate, obiºnuite sau jubiliare, de tiraj mare sauconfidenþial, timbre dreptunghiulare, pãtrate, triunghiulare ºi chiar rombice, salvate,puse la pãstrare. Evenimente cu moþ, viu colorate, cu lipici, pãtrate sau chiar rombice,pe teme aviatice, istorice, comemorative, cu surºarj ºi cu valoare tot de un cent.Pentru asta trebuie sã ai un suflet de colecþionar, adicã vocaþie. Alþii o vor numi astfel.Eram, dupã Revoluþie, proaspãt pensionar, oftam dupã odihnã ºi saþ, reflecþie ºicontemplaþie, ideea de a mã arunca în politicã, unde se capãtã cele mai bãnoasepontu-ri/posturi/beneficii/gheliruri (Ghelir=(arh.) câºtig fãrã muncã, avantaj nelegal,chilipir (cf. DEX) etc. etc.), dar ºi onoruri, demnitãþi, nu m-a stãpânit nicio clipã. Darm-au revoltat cele ce se petreceau sub ochii mei, ce zic, ai naþiunii, ba chiar aiEuropei � vorba lui nenea Iancu. Era inimaginabil, ºi totuºi chiar aºa se întâmpla. Amînceput sã scriu.�O parantezã care cred cã aduce pentru �personajul� Barbu Cioculescu � cât despumoase ºi inteligente sunt din pãcate rarele apariþii la televiziune, putând conferenþiacu erudiþie ºi eleganþã pe orice temã � o imagine pe care puþini o cunosc.Scriind despre �Poezia Acasã. Antologie de poezie contemporanã din Basarabia�,semnalând cartea pe care am întocmit-o împreunã cu poetul Iulian Filip, BarbuCioculescu lasã sã se vadã înþelegerea pentru poeþii despãrþiþi de þarã de brutalitateaistoriei, dar ºi credinþa cã aceastã nedreptate va fi mai curând sau mai târziu îndreptatã.De altfel, la Biblioteca �Târgoviºte� din Chiºinãu � prin implicarea Societãþii ScriitorilorTârgoviºteni � Simona ºi Barbu Cioculescu au un fond de carte, format din 375 devolume donate în anul 2006, cãrþi valoroase pentru orice bibliofil.De numãrate ori prezent în salonul casei din Dr. Turnescu nr. 5, casã în care alocuit ªerban Cioculescu � cum informeazã o plãcuþã comemorativã � de fiecare datãam fost impresionat de evocãrile ce aduceau de-a valma în prezent întâmplãri ºi oameni,o istorie fabuloasã, dar o istorie trãitã de Barbu Cioculescu ca martor dar mai ales caactor direct pe o scenã zbuciumatã cuprinzând partea finalã de interbelic, detestataepocã aºa-zis comunistã ºi aproape douã decenii de �originalã� democraþie româneascã.Captivat, cucerit, fascinat i-am propus sã aºtearnã pe hârtie aceste �memorii�. Cuezitãri, cu motivãri pe care am reuºit sã le demontez în timpul mai multor întâlniri,Barbu Cioculescu a acceptat. Ca metodã am propus înregistrarea pe reportofon.Încercãrile au eºuat, Barbu Cioculescu simþindu-se în apele sale numai la maºina descris ºi, dupã ce vederea i-a slãbit, doar scriind cu stiloul. Lunã de lunã, spre încântareatuturor, �Amintirile unui uituc� au apãrut în �Litere�; puþini ºtiu ce memorie formidabilãare autorul acestora. Editorul, la rândul sãu, a trãit bucuria de a deveni posesorul�manuscrisului� livrat cu frecvenþã elveþianã pentru �Litere�.
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Emil Stãnescu

Nadine Efold
sau

Protagonistul suprimat

 -Salveazã tot, Nadine... spuse Autorul, iar persoana angelicã din faþa monitoruluifixã sãgeata de pe ecran pe imaginea dischetei din colþul de sus ºi dãdu rapid clicstânga. Textul fu astfel pecetluit dupã îndelungi cizelãri, reveniri ºi refaceri. -ªi cu asta, basta! Punct final. Mâine predai textul la editurã, personal. Omagiilemele, Nadine Efold! Iatã cã putem spune împreunã: Misiune îndeplinitã... Autorul se ridicã de pe scaun ºi se îndreptã la început avântat, dar apoi tot maigreoi, cãtre biroul sãu din aripa de sud a casei de lângã Grãdina Ciºmigiu, un adevãratmonument al luxului burghez de la 1900 din Centrul oraºului. Nadine Efold rãsuflã uºuratã ºi-ºi zise în gând, deºi de astã datã ºi-ar fi dorit sã nufi fost doar pentru sine ci, dacã ar fi fost cu putinþã, pentru întreg universul: -Nici ªeherezada n-ar fi rezistat chinului de o mie ºi una de nopþi, scriind la calcula-tor o întreagã galaxie de pagini, dacã n-ar fi avut, ca mine, un interes mai mare decât sã-misalvez viaþa între pereþii acestei bãtrâne case ce-i seamãnã stãpânului pe zi ce trece maimult, pânã la totala lor identificare. Am fost împinsã de o nevoie mult mai mare decâtsimpla angajare pe un post care sã-mi asigure nu un loc de muncã sigur ci o poziþie cheiepe placa turnantã a literaturii române. Cât despre casa Maestrului, nimic altceva decât ovilã acaparatã camerã cu camerã, trei decenii la rând cu o perseverenþã de eremit... Salvarea mea a fost în tot acest timp fântâna fãrã fund tãinuitã în subsolul acesteiconstrucþii despre care au scris ºi alþi autori, ºi devenitã atât de preþioasã graþie galerieisubterane deosebit de lesnicioase de sub acea alee a parcului ce mi-a asigurat în clipedeosebit de grele posibilitatea de a mã salva subit din ghearele securitãþii. În aceastã aventurã a rãbdãrii ce þine iatã, de-o viaþã de om, a fost în joc ceva cumult mai important decât în povestea plinã de farmec ºi ingeniozitate invocatã mai sus.Asta însemnând cã apariþia acestei cãrþi va implica interesele unui numãr foarte marede oameni, îºi zise în continuare Nadine Efold, iar prezenþa mea în aceest travaliu nueste deloc întâmplãtoare, ba chiar are un rol pe care nici chiar domnia sa Autorul n-areuºit sã-l întrezãreascã decât parþial, ºi uneori, ca o pãrere fãrã fundament ºi pe caretu singurã ai avut grijã sã i-o alungi cât mai departe ºi cât mai grabnic cu putinþã, înmãsura posibilitãþilor, pentru a nu suscita realmente vreo suspiciune din partea lui! Nadine reuºi sã se desprindã din crisparea momentului de final ce i se insinuaîncã în minte ºi reuºi sã se relaxeze. Evident, bilanþurile erau fãcute de ieri, iar încheierea
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de conturi de astãzi ºi de mâine nu mai însemna decât acele mici formalitãþi birocraticecare nu-i puteau modifica în niciun fel hotãrârea deja luatã. Acum introduse sticul în laptop ºi copie tot romanul, apoi îl scoase ºi-l strânse înpumn, ca pe o încãrcãturã preþioasã. Zâmbi. Se ridicã de pe scaun, luã un plic cu sigiliuºi introduse sticul în interior alãturi de hârtia parafatã pregãtitã încã de dimineaþã. Desfãcubanda semitransparentã a plicului, lipi ºi îºi încheie astfel procedura standard, cu bun detipar din partea Autorului. Procesul-verbal privind predarea încheia ºi sub acest aspectscriptic munca lor la ultimul roman dintr-o serie ce pãrea, la un moment dat, nesfârºitã. Se simþi brusc obositã, dar un zâmbet plin de mulþumire îi acoperea faþa ovalã,destinsã, când îºi strângea lucrurile mãrunte de pe birou ºi le punea în geantã. Scãpaseîn sfârºit, definitiv ºi cu fruntea sus dintr-o relaþie unicã sub foarte multe aspecte. Acumera foarte mulþumitã pentru cã Maestrul reuºise sã-ºi încheie planul de-o viaþã, iar eafusese mijlocitoarea care cu o subtilitate de geniu condusese totul dupã propria inspiraþie,rotunjindu-i prin acest roman întreaga operã. ªi asta chiar printr-o demonstraþie devirtuozitate condusã în forþã, ca ºi cum ar fi fost vorba doar de prima ºi nu de ultima luizi de lucru în formula actualã, cu ea la pupitru ºi el la creaþie. În toþi aceºti ani, avuseserã multe de îndurat pe calea anevoioasã a incertitudiniiscriiturii. Greul îl suportase în primul rând el care se rãzboise cu întreaga lumeromâneascã comunistã, dar ºi ea care, aparent exterioarã procesului de elaborare,avusese totuºi multe momente complicate în care trecuse prin adevãrate crize, aºaîncât stãtuse pe tuºã luni de-a rândul, dar îºi apãrase, în pofida slãbiciunilor aparente,cu multã tenacitate fiinþa ºi îºi îndeplinise cu brio misiunea. Fusese rechematã cu mariinsistenþe la lucru ºi, în final, acum putea duce manuscrisul la editurã pentru publicare. Autorul nu observase nici la acea ultimã corecturã cele câteva inserþii pe care eale disimulase cu abilitate de profesionistã în paginile cele mai dense ale romanului, aºaîncât rãmânea ca foarte probabilã varianta ca mulþi dintre cunoscãtori sã nici nu ºtie, lafinal, cine este Autorul cu adevãrat, in integrum, (nu?!), câtã vreme misiunea sa tocmaiaceasta fusese de la bun început, sã-l facã sã scrie ceea ce dorea ea... De la prima apariþie în preajma Autorului, Nadine Efold fusese concretizarea uneiidei disimulate, ce aparþinuse chiar spiritului ei tutelar în cadrul evenimentului din RotondaScriitorilor din Ciºmigiu, în urmã cu mai bine de 35 de ani. Adevãrul acesta va trebui sãiasã la luminã într-o bunã zi, chiar dacã faptul se va petrece ºi peste o sutã de ani, darchiar ºi atunci cusãtura tot se va vedea. În privinþa aceasta Nadine fusese absolutsigurã încã de la început. ªtiinþa ei era prea vastã în aceastã privinþã ca sã nu-i iasã. Dar, deocamdatã, odiseea va putea sã continue nestânjenitã ºi prin alte, multe altevolume ce vor fi scrise între timp în literatura românã. Ea ºtia cã va acþiona conform ºtiinþeisale subtile, ºi cu siguranþã cã-ºi va împlini destinul într-o multitudine de alte variante.Practic infinite putem zice, câtã vreme existã o singurã fiinþã ce poartã acest nume înunivers: Nadine Efold, iar perspectiva ei va rãmâne permanent deschisã prin acest începutplin de surprize ºi dezvãluiri. Aceste aserþiuni, ºi altele vor fi clarificate, evident, pe parcurs.Nadine Efold deschise uºa biroului ºi se îndreptã spre încãperea de la capãtulcoridorului. Aprinse lumina ºi apoi se vãzu intrând în spaþiul bãii brusc multiplicatã înoglinzile nesfârºite, desfãºurate pe ambii pereþi laterali, o adevãratã extravaganþã asupracãreia reuºise cu greu sã-l convingã pe Maestru încã din anii de început. Se aplecãdeasupra chiuvetei ºi îºi luã o dozã de sãpun lichid apãsând uºor buºonul recipientuluifixat pe perete, cu podul palmei ºi dãdu drumul apei sã curgã cu jet. Dupã ce îºi udãpalmele, îºi masã bine degetele relaxându-le ºi se privi în oglinzi:
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 -Un X = 0, pur sânge! Un foton! asta sunt... Pur ºi simplu, un Nimeni!Cuvintele ei abia ºoptite pãreau cã reverbereazã în tot universul prin oglinzile dinfaþa ºi din spatele ei... Surâse cu satisfacþie privindu-se vorbind cãtre oglinda uriaºã dinfaþã ce-i reflecta figura cu o impasibilitate aproape bizarã în raport cu importanþa momentuluipe care îl traversa. Nadine pãrea cã se revarsã pe cãile timpului simultan înainte ºiînapoi, într-un viitor cu mult mai îndepãrtat ºi în trecutul relativ apropiat, cel alcomunismului românesc. Zâmbea cu o încredere de expertã ce ºi-a dus la bun sfârºitdoar o micã parte dintr-un plan uriaº. - Doar un cuvânt sau, mai exact, un cuvânt bifrons (da, cu mult mai bine!) e tot cemã þine aici, îºi zise ºi îºi fixã privirile þintã în propriile pupile alcãtuite simptomatic,parcã din douã tuburi infinite de întuneric. Pãru cã se scufundã printre ele într-un universde departe, strãin galaxiei noastre devenitã dintr-odatã nesigurã de fiinþa ei tot mai greude desluºit, dupã care fu nevoitã sã se întoarcã la realitate ºi sã continue în gând: - Þi-ai fi închipuit Nadine Efold, cã vei ajunge într-o asemenea zi sã fii bomboanalingvisticã ce-i va atrage în jurul ei pe toþi chibiþii literari destoinici, ameþindu-le imaginaþiacu numele tãu seducãtor, plasat deasupra unui imperiu bizar, alcãtuit din doar douãcuvinte, ca douã cãrãmizi aparent mici pentru oameni, dar mari pentru întreaga umanitate?! Zâmbi apoi uºor, la gândul cã parafrazându-l pe Neil Armstrong se plasa într-orelaþie neaºteptatã ºi chiar doritã, cu întregul Cosmos plin de certitudini ºi de nebuloase. - Chiar aºa ar fi de dorit sã mã închipuiþi, voi prieteni de astãzi, voi neºtiuþii ºiignoraþii de cãtre mulþi dintre infatuaþi ce se cred stãpânitori adevãraþi într-ale literaturii,dar ºi voi, generaþii de copiii ai viitorului. ªi, totodatã, dacã e s-o luãm dupã anumiteconsiderente personale, închipuiþi-vã punând la treabã mentalul vostru evoluat, vedeþi-mãca pe o fiinþã discretã, aparent cu totul neatractivã, chiar antipaticã, ori de-a dreptulodioasã uneori, un foton negru, un gândac kafkian, o materie invizibilã, dar care ledirijeazã pe toate de aici, de lângã grãdina Ciºmigiului, oriunde în tot Bucureºtiul, cu oforþã uriaºã. Cam asta sunt, ºi, cã sunt aºa, chiar n-am nicio vinã... Doar aceea cãtrebuie sã exist printre voi ºi mai ales prin voi, prin câþiva anonimi iniþiaþi, sortiþi însã unormisiuni grele ºi lipsite de orice satisfacþii umane, dar capabili sã biruie toate butaforiileºubrede ale vechiilor ideologii! Da, asta e ! N-avem ce face! Suntem condamnaþi sãprãvãlim în prãpastie stâncile sisifice ale trecutului pentru a elibera lumile de coºmarulinconºtientului ºi a putea privi cu seninãtate la zorii zilei de mâine... În timp ce-ºi ºtergea mâinile, Nadine simþi o uºoarã ameþealã, ºi se surprinse dinnou puþin crispatã, aºa cã se scuturã ca de o umbrã de nevralgia ce-i da târcoale. Înspaþiul neuronic al fiinþei sale se produceau adeseori bruºte reaºezãri, dar de scurtãduratã, apoi când se simþi eliberatã de acea povarã se privi ceva mai liniºtitã în mareainertã a oglinzilor ce-i reproduceau cu fidelitate ochii negri ca niºte radare în noapte cesupravegheau totul în jur, ca o raþiune independentã, strãinã sieºi, aºa cã îºi zise,revenind cu picioarele pe pãmânt, cu promptitudine: - Mã bucurã sã vãd cã încã mai poþi arãta aºa într-o oglindã planã, suflete! Cuºuviþa asta de pãr negru atârnând asimetric pe partea stângã, ascuþitã la vârf ca virgulelegemene yin-yang... ºi-mi vine chiar sã râd de acest portret datorat Autorului, inclusiv deliniile sprâncenelor pensate asearã, înainte de întâlnirea din Ciºmigiu. Chiar mã amuzãcum stau aºa arcuite violent în jos, de parcã ar fi douã paranteze rotunde cãzute îndizgraþie. Amândouã aceste lucruri îmi dezvãluie puþin din fiinþa interioarã ºi-mi organizeazãfaþa, strãjuind protector deasupra ochilor de parcã ar fi vorba de acea zeiþã egipteanãTefnut, ca un pod multiplu, rãsfrânte simetric, învãluind haºura de rimel a pleoapelor ºi
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a genelor artificiale atât de lungi, parcã exagerat de lungi cu care am fost rostuitã pelumea asta. Ei, dar tot setul de subtilitãþi înºirat aici nu ar face doi bani dacã n-ar reuºisã creeze cadrul de desfãºurare pentru mãrgelele jucãuºe ale iriºilor negri, ce potpãtrunde ca un laser pânã-n ºira spinãrii oricãrei persoane ce-mi trece prin faþã, ca unsfredel cu cap vidia, antrenând ceva din întunericul viu ºi greu, de dincolo de lume,pentru a-mi putea duce la îndeplinire scopurile de aici, din casa Autorului.Nadine Efold se întoarse în birou ºi îºi îmbrãcã geaca de piele, cu nasturi, þinte ºifermoare argintii peste puloverul cu guler bogat, de un verde aprins, ce-i punea în evidenþãbustul ºi o fãcea sã se simtã aºa de mândrã de silueta sa. Îºi înlocui ochelarii de lucrucu cei de stradã, cu lentilele lor oglindã - fumurii, care-i acopereau aproape o treime dinfaþã, apoi îºi puse ºapca cu cozoroc trasã ostentativ peste frunte ºi se îndreptã cãtrebiroul Autorului. Bãtu de trei ori ºi aºteptã sã-i audã vocea. - Da, Nadine, intrã, te rog. - Gata Felix, am stins totul la mine, aºa cã acum nu mai am nimic de fãcut. Mâinevoi trece pe la editurã sã predau sticul, cu bunul de tipar, cu tot. Când voi fi gata am sãte sun. Sper ca lucrurile sã se încheie cu bine. Voi veni apoi sã-mi iau ultimele jucãrii ºivom mai putea sta de vorbã ºi înainte de a pleca. ªti cum e, mai trebuie sã trec odatãpe acasã, sã-mi iau bagajele ºi apoi sã mut totul la noul loc de muncã... Da! - Câtã detaºare ºi ce concizie exemplarã, fãrã efuziuni nepotrivite, Nadolda dragã!Dar ia loc, te rog, în fotoliu, zise Autorul ºi-i indicã teatral, cu ambele mâini fotoliiledispuse de o parte ºi de alta a mãsuþei joase din faþa biroului sãu. În tot acest timp privicu bucurie nedisimulatã silueta tinereascã a paradoxalei sale secretare care în ciudaîndelungatei perioade în care fusese alãturi de el nu-ºi arãta vârsta absolut deloc, baºtia bine ar cã putea stârni invidia multora dintre studentele de la Litere, a cercetãtoarelorsau a scriitoarelor tinere cu care se întâlneau permanent, în sezoane, la congrese saula marile târguri de carte. - Ca întotdeauna vie ºi exemplarã în tot ce faci; ai rãmas neschimbatã, Nadine! Deparcã ai fi descoperit elixirul tinereþii din basmele noastre vechi ºi atât de frumoase... ªtii ce vreau sã-þi mai spun? M-am tot gândit ºi eu: unde ºi mai ales când auzburat aceºti ani, pentru cã eu nu realizez scurgerea timpului, de parcã acel început alnostru a fost, pur ºi simplu, nu mai departe de ieri... Încã nu reuºesc sã înþeleg ceea cee de domeniul evidenþei, anume cã, iatã, aici ne încheiem colaborarea!Dar toate acestea, cortina, vreau sã spun, o tragem numai ºi numai la rugãminteata, dragã Nadolda. Nu uita asta ºi vreau sã adaug cã, bietul de mine sunt evident nevoitsã îþi respect opþiunea. Asta, poate ºi pentru cã pe lumea asta toate au un început ºi-unsfârºit. Dar dacã ar fi fost dupã mine n-aº fi semnat actul tãu de transfer ºi numai faptulcã tu o doreºti atât de mult m-a fãcut sã-mi calc pe inimã ºi sã spun da... Formal,evident, pentru cã sufleteºte n-aº fi fãcut-o pentru niciun alt motiv. Dar dacã acum chiara sosit momentul, ºi e obligatoriu, desigur, va trebui sã ne despãrþim ºi noi. Nu mai potface nimic altceva decât sã mã resemnez, asta e! Ei, dar cum încã nu am ajuns chiar acolo, ºi dacã acea zi va fi mâine, pe mine mãbucurã ºi faptul cã acea zi va fi abia mâine ºi nu e azi... În tot acest timp Nadine Efold se fãcuse micã într-un colþ al fotoliului ºi era numaizâmbet. ªi, fiind de fapt o maestrã a disimulãrii lãsã impresia cã ceva reuºise sã-iumezeascã uºor ochiºorii ei cu iriºii negri, sfredelitori, aºa cã se fâstâci un moment,deºi nu ar fi vrut sã se vadã în afarã. Însã acest lucru nu-i scãpã lui Felix care se ridicã
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de pe scaun ºi dând ocol biroului se apropie de eroina lui ºi-i spuse: - Îþi mulþumesc, dragã Nadolda ºi te aºtept mâine, pe la prânz pentru ultima noastrãzi de lucru. Tot mâine vei primi ºi onorariul cuvenit la finalizarea proiectului. E o sumãfrumuºicã, dar pe care þi-o meriþi din plin. La rândul ei, Nadine Efold se ridicã de pe scaun ºi, privind nu cãtre Maestru cispre propriile ei mâini, pãrând preocupatã de o imagine din oglinzile palide ale ochelarilorpe care îi întorsese pe toate pãrþile, în realitate rezervându-ºi un time-out discret pentrua disimula lichidul glandelor lacrimale, lubrificându-ºi globii oculari cu repeziciune ºicând îºi dãdu seama cã era stãpânã pe situaþie, ridicã fruntea cu un zâmbet larg pechip ºi îl privi pe Autor fix în ochi: - Dragã Maestre, dumneavoastrã ºtiþi cã pentru mine veþi rãmâne pentru totdeaunaAutorul prin excelenþã, cel cu A mare, ºi cel mai important romancier al zilelor noastreca ºi principalul artizan al implicãrii vieþii mele în mediile literare româneºti. ªi mai credcã aventura alãturi de dumneavoastrã abia de acum încolo va începe cu adevãrat, odatãcu publicarea acestui roman, când totul va fi dezlegat ºi împlinit, poate ºi în favoareanoastrã, adicã ºi a mea, dacã-mi permiteþi aceastã enormitate... Pentru cã, evident, peundeva, în chip minor ºi disimulat, am participat ºi eu cu câte ceva, alãturi dedumneavoastrã, la întregirea operei, ca un suporter devotat. Cu toate bunele ºi relele(sau mai puþin bunele, cum se spune acum, mai nou, ºi pe sticlã), fie ele inerente ºichiar intrinseci! - Nici cã se putea spune ceva mai adevãrat, dragã Nadolda. Vino sã te îmbrãþiºez!ªi Autorul se apropie de ea teatral ºi o cuprinse pe dupã umeri lipindu-ºi preþ decâteva clipe obrajii de obrajii ei ºi continuã... - Îmi vei lipsi... spuse el cu afecþiune sincerã, iar în final se retrase un pas, reþinându-i însã mâinile în palmele sale.Nu putea exagera nici acum pentru cã ºtia prea bine cât de fermã fusese ea în cepriveºte acea micã distanþã ultimã, pe care o pãstrase cu o putere stranie între ei ºicare-i impusese totdeauna acel respect fundamental ce se fãcea simþit ºi acum, deparcã ar fi fost vorba de o fiinþã alcãtuitã mai degrabã din oþel, fibrã opticã ºi cuvintedecât din carne ºi oase. - Cu aceste mâini de aur mi-ai salvat gândurile ºi sufletul. Dacã prin ele vor puteafi salvate ºi cele câteva din temeiurile limbajului vorbit ºi scris al românilor, atunci aºputea spera cã nu mi-am risipit viaþa în zadar. Iar tu ai putea fi prima care s-ar afla alãturide mine pentru cã la Judecata de Apoi a Poeþilor eu voi fi cu siguranþã cel care te vachema sã vii în Parnasul presupus alãturi de mine, graþie milei lui Dumnezeu, evident... - Aºa sã fie, Maestre!... La revedere. Nadine Efold se retrase precipitat, iar uºa se închise cu un sunet sec. În spateleei Autorul vru sã se întoarcã pe scaunul de la birou, dar nu mai gãsi resurse de energieºi se aºezã în fotoliul lângã care se afla. Era dintr-o datã în faþa unui imens necunoscut cãtre care n-ar fi vrut sã ajungã,sperase sã nu ajungã, cu toate cã multe alte proiecte erau în plinã desfãºurare ºi nu s-arfi zis cã se aflã la capãtul puterilor. ªi totuºi, era vorba de un sfârºit de capitol extremde important ºi poate cã tocmai de aceea i se pãrea cã alunecã dintr-o datã în gol.Deveni brusc extrem de ezitant... Se lãsã cât putu de uºor pe fotoliu, cu senzaþia aproape fizicã de a fi nimerit într-unpuþ adânc cât propria lui viaþã, o viaþã închinatã, nu-ºi mai aducea aminte pentru ce,literaturii, doar literaturii. Rãmase dintr-o datã blocat undeva pe parcursul cãderii,
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stupefiat, într-o zonã obscurã, încercând sã desluºeascã acel lucru infinit de mic, daratât de puternic ce stãtuse la baza întregii sale cariere, dar pe care pânã acum îlignorase cu desãvârºire deºi fusese motorul întregii sale vieþi... Nu-ºi putea aduce amintecum ºi când începuse totul, dar fãcea eforturi mari cotrobãind prin conºtiinþã pentru ase agãþa de cel mai mic gând care l-ar fi putut conduce cãtre acea zi de iarnã dintinereþe când o întâlnise pe Nadine Efold pentru întâia oarã.Dar planurile se rup ºi dintr-odatã se vede în cu totul alt context ºi nu poate refacetoate legãturile... Erau aici, într-o amintire veche, cu totul alte chipuri, tineri, imberbi ºiputernici, îndrãgostiþi de literaturã ca nimeni alþii, ºi când toþi colegii lui urcaserã la schi înPoianã, el preferase în acea dimineaþã sã cerceteze fiºierele Bibliotecii orãºeneºti încãutarea unui nou roman semnat: Cesare Pavese. Acum îºi dãdu seama cã acolo oîntâlnise, absolut întâmplãtor pe liceeanca bãlaie, cu ochii ei unici, negri ca douã mãrgeluºe,vii ºi totodatã sfredelitori, ce-i pãtrunsese puternic în zona de influenþã intimã, cu o energiecare îl fãcu sã privescã brusc ºi mult mai atent la ce se petrecea în jur pentru cã i seîntâmpla chiar sã nu înþeleagã ce se întâmplã. Cum la Bucureºti citise �Meseria de a trãi�ºi �Casa de pe colinã�, aici gãsi din nefericire doar micuþul roman �Tovarãºul�. Tocmai îºinotase codul, autorul ºi titlul cãrþii când, blindat de prudenþã, cãci nu dorea sã fie tulburatcu niciun chip de vreo persoanã din jur, într-un mod muzical sesizase silueta ei maidegrabã magnetic decât fãþiºã, dar în mod ostentativ emanând cãtre el o energie vie ºiparcã un parfum propriu, extrem de real, de pregnant, ca o micã ºi nouã forþã de gravitaþie.Ce putea sã fie?! Da, era la mijloc parfumul ei propriu, aerul uºor marin ce-i definea în chipcu totul particular fiinþa ºi se revãrsa în jur instantaneu, odatã cu respiraþia! Sesizã limpedefaptul cã respiraþia ei aducea de jur împrejur ceva seducãtor, pur ºi simplu vital, perceputde el ca un bruiaj, ralmente un bruiaj la nivel sensorial, fiziologic� - Da, atunci s-a întâmplat! îºi zise în ºoaptã ºi continuã cu uimire fluxul gândurilorpus rapid în miºcare. Prima decizie fu aceea cã ar trebui sã caute imediat teancul de scrisori pe carecu o intuiþie maternã de neînchipuit, cea care acum nu mai putea vorbi, mama sa, i lepãstrase cu sfinþenie ani de-a rândul ºi în chip nedesluºit, el le luase din pungile deplastic, þinute la secret pe sub feþele de masã lungi din camera de la mijloc a caseipãrinteºti, gândindu-se cã, poate, vreodatã, nici el nu ºtia când ºi pentru ce, va aveanevoie de ele. Le rãsfoise distrat ºi ºtia chiar ºi locul în care se aflau. ªi iatã-l intuind cãde acolo va fi sã-i revinã toatã puterea, îºi va regãsi energia începuturilor ºi aidoma unuiîndrãgostit de surfing va putea reface drumul înapoi, cãtre fiinþa aceea seraficã ºi cãtrecapãtul rãmas stingher, abia început la capãtul vieþii lui pe care nu înþelegea cum ºi dece îl abandonase când iniþial totul pãrea a fi fost un miraj, o unicã ºansã a vieþii sale,dragostea împãrtãºitã cu acea copilã a oraºului de la poalele Tâmpei. Da, se pare cã ela refuzat atunci perspectiva acelui drum în viaþã, dar acum nu-ºi mai amintea nimic maimult în aceastã privinþã... Sã fi fost oare atunci momentul în care Elisa, da, acesta era numele micuþei egoisteblonde ce fusese sacrificatã pur ºi simplu de apariþia în sufletul lui a celor douã cuvinte dinRotondã: olind ºi zemmad, dupã care fusese asaltat de invazia copleºitoare a imponderabileiNadine Efold, insinuatã din cealaltã parte a existenþei, chiar din inima oraºului, din genialaRotondã romanã, devenitã în conºtiinþa publicã Rotonda Scriitorilor din Ciºmigiul magic aladolescenþei ºi tinereþii sale? Aceasta era întrebarea care-i frãmânta acum sufletul ºi-ldetermina sã se ridice brusc ºi sã porneascã în cãutarea scrisorilor, în mansarda plinã cutone de cãrþi ºi manuscrise ce devenise acum pentru sufletul sãu un soi de El Dorado...
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Corin Bianu

Cum pleci sã cumperi
ºalãu ºi vii cu peºte

oceanic congelat
Tot eu sunt, al treilea copil al lui Nelu ºi Marianei. Familia-aia de s-a mutatde la sat la oraº, dupã ce li s-a dãrâmat casa la inundaþia din vara trecutã. Mi se

spune Sicã, dacã sunt cuminte, iar când nu, mi se spune, mãi Vasile, mã! Suntemo familie cu mulþi copii, dar mama se mândreºte cu noi ºi zice: �Lasã, cã o ducemnoi acuºica mai rãu ca alþii, dar þara ne va mulþumi când o sã creºteþi mari ºi osã-i fiþi de folos! Ce, e de de colea sã dai þãrii, ºapte perechi de braþe de muncã?!�Spune vorbele astea când ne aºezãm cu toþii la masã, aºa cã le auzim des, iareu pot sã le repet, ba o mai ºi îngân, dar când nu e prezentã, ci doar în faþafraþilor mai mici, ca sã-i fac sã râdã.
Noi, ºapte copii, ai lu� tanti Nuþi, tot ºapte, când e frig afarã, tanti bagãtelevizorul în prizã ºi ne pune sã ne uitãm la ce se vede acolo. E cam vechiuþ,sãracul, cã butoanele se învârt în gol, da� dacã-l bagi în prizã, porneºte. Aflimulte lucruri interesante, dar cu toate astea, mama bãnuieºte cã nu se spunechiar totul ºi nici cum trebuie.Mi-am dat seama câtã dreptate are ea, când a fost sã fie ziua mea. Am vãzut eu,

cu ochii mei, ba ºi ceilalþi copii care ne uitam, cã la piaþa din apropiere s-a pus învânzare ºalãu proaspãt, un peºte fãrã multe oase ºi foarte gustos, dupã cum îl lãudauãi de-l vindeau. Am dat fuga la mama ºi i-am spus cã pentru ziua mea, sã cumperepeºte ºalãu, ca sã se bucure toþi invitaþii mei ºi sã mã þinã minte. Ea mi-a promis, cãaºa va face. Ca sã fiu sincer, cum ne învaþã mama pe toþi, am rugat-o aºa:- Eu vreau de ziua mea sã cumperi pentru noi toþi, peºte� ºaoleu!
- Ce peºte?Se cam forþa sã nu râdã.- ªa� ºa� ºaoleu.- Poate, ºalãu!- Tot aºa am zis ºi eu.- Mai zi o datã!
- Zi înc-o datã!- ªa�
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- Lasã, cã te cred. Sigur, am sã-þi fac bucuria aia gustoasã.Aºa e mama. Are numai vorbe bune pentru toþi. Zice cã e uºor sã te superiºi sã te cerþi cu cineva, mai greu e sã faci bucurii cuiva, cã trebuie sã pui de latine, iar când n-ai ce� devii certãreþ ºi nesuferit!I-am amintit mamei, de cum m-am trezit din somn, cã a sosit ziua mea, ºi mi-a
promis cã da, se duce la piaþã, dar sã aºteptãm sã se trezeascã ºi fraþii mai mici,cã nu se mutã piaþa aia! A plecat pânã la urmã, dar n-a vrut sã mã ia ºi pe mine,pe motiv cã o sã vrea sã mai meargã ºi ceilalþi, ºi numai cumpãrãturi n-o sã fiecu atâþia de care sã aibã grijã.A venit într-un târziu, dar peºtele din sacoºã nu arãta ca ãla de le televizor.Eu am observat imediat ºi când i-am spus, s-a schimbat la faþã ºi a început sã-i
blesteme pe vânzãtori, cã sunt niºte hoþi, una aratã la televizor, ca sã vinã lumeasã cumpere, ºi alta le vinde când îi prinde la mânã! Se roºise ºi suferea dincauza lor, aºa cã mi-a pãrut rãu pentru ea cã fusese pãcãlitã.Era sã-mi stric sãrbãtoarea înainte de a o începe ºi ca sã nu se supere maitare vorbind de nenorociþii ãia, am zis cã e bun ºi peºtele ãla congelat, cã puteasã nu gãseascã de loc la câþi mincinoºi sunt pe lume!

Am vãzut cã s-a înseninat ºi s-a liniºtit dintr-o datã, iar ca sã nu-miparã nici mie rãu, mi-a ºoptit, cã peºtele cu care a venit n-are oase multe ºiascuþite, pot sã mãnânce ºi ãia mici fãrã sã li se întâmple, Doamne fereºte,vreun necaz. ªi aºa ziua mea a trecut fãrã necazuri, ci doar cu bucurii, cucântece ºi poezii.Da� ce frumos povestea ea despre tata, care ne-a trimis banii din Spania,pentru aniversarea mea ºi pentru ce ne mai trebuie nouã ca sã creºtem!
Spunea cã acolo e cald mereu, iar el ºi nenea Tinel au nimerit într-un oraºcu mulþi români, de-i zice Costi� nu Costi, Castilion. ªi are oraºul ãla unparc mare ºi frumos, cu multe bãnci. Se aude acolo aproape numai vorbãromâneascã.Nici nu le-a trebuit la început casã unde sã stea. Veneau de la muncã ºi seîntindeau pe bãnci, mai plãcut de �o mie de ori� decât în paturile moi din cine
ºtie ce palate, iar copacii foºneau blând deasupra lor. Când nu gãseau de lucru,rãmâneau fãrã grijã toatã ziua pe bãncile alea de pe alei, la umbra foºnitoare acopacilor; o frumuseþe, ce mai! Dar am uitat ceva. E ºi pe-acolo un pic de iarnã,cã a trebuit sã-ºi caute camerã cu chirie cât a þinut iarna, dar numai puþin de tot,nu ca la noi.Nici nu venise bine primãvara, cã au ºi tulit-o de la gazdã, cã spunea mama
încet sã n-auzim noi, copiii, oricât de ieftin se trãieºte într-o þarã, când n-ai cu cesã cumperi, tot scump este.Ce mai tura-vura, ne-a trimis trei sute de euroi, pe care nu i-a avut, dar  i-aîmprumutat de la un cunoscut, pe care îl scãpase el mai înainte în þarã dintr-omare belea. Era bucuros, cã nu trebuise sã-l roage prea mult ºi-i spusese mamiila telefon, cã aºa e în viaþã, când faci bine la oameni, ai norocul sã þi se ºi
întoarcã binele ãla câte o datã�
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Ion Mãrculescu

Marea încãlþare
Avea un magazin de încãlþãminte. Venea clientul, îºi alegea opereche de pantofi pe care voia sã-i cumpere dar, mai întâi sã-i probezeºi se adresa daþi-mi vã rog, dacã sunteþi amabil, un încãlþãtor! Încãlþãtornu era numele unei persoane, cum s-ar crede, sau a vreunui aparat.ªtim cu toþii ce este un încãlþãtor, pentru cã toþi avem, în casa noastrã ºiîl folosim când...  Aºadar, daþi-mi un încãlþãtor! Vânzãtorul se repezeasã-i îndeplineascã cererea.Clienþii foloseau încãlþãtorul fiecare în felul sãu. Unii îl foloseau cafiecare dintre noi. Dar erau ºi unii, mai rar, ce e drept, care foloseau încãlþãtorul ca descãlþãtor. Mãrog, un capriciu! Ce e drept, eu nu prea îi înþeleg! Alþii îl foloseau ºi în alte feluri. Un tip, de exemplu,de câte ori venea sã-ºi cumpere pantofi, cânta mai întâi o sonatã la încãlþãtor. Îmi este greu sã vãexplic cum! Se aºeza într-un colþ al magazinului ºi, fãrã sã deranjeze pe cineva, cânta. Atâta tot!Am uitat sã vã spun cã încãlþãtorul era aproape banal, fãcut din lemn de fag, lung de vreopatruzeci de centimetri, cilindric ºi cu niºte reliefuri pe el, rãmase de la procesul de fabricare, iaracestea aminteau de niºte note muzicale pe un portativ. Poate cã tocmai de aceea, cumpãrãtorulde pantofi pe care îl pomenesc aici, simþea un impuls ºi îl putea folosi ca pe un flaut. Un altcumpãrãtor, care l-a vãzut pe respectivul cântând la flaut, n-a înþeles prea bine, asta se vedeaclar, a cerut ºi el un încãlþãtor pe care ºi l-a bãgat direct în nas, mai precis în nara dreaptã. Aveaun nas mai special, parcã dedicat pentru aºa ceva. El se mira, totodatã, cã unii oameni îºiîndeasã încãlþãtorul sau alte obiecte în nas. Lui nu-i reuºea figura. Oricât a încercat, nu a reuºitsã cânte ceva!Într-un fel, lucrurile s-au schimbat din momentul când proprietarul magazinului, care era ºipropriul vânzãtor, minunându-se mai întâi, a încercat ºi el sã cânte la un încãlþãtor. A început cuniºte ritmuri la tobã care, spre surprinderea lui, i-au reuºit la fix din prima. Mare minune! Seara,într-o liniºte tulburãtoare, dupã ce închidea magazinul, se retrãgea sub coroana unui nuc din faþamagazinului ºi cânta pânã obosea. În felul acesta, uita ºi de multele-i nereuºite în amor. Apoi,mânat de un instinct nativ de om  creator, inventiv, a încercat sã foloseascã încãlþãtorul dreptbalalaicã (un fel de mandolinã ruseascã) ºi iarãºi s-a mirat cã i-a reuºit, deºi balalaica lui, seînþelege de ce, nu avea corzi. Dar, o ce frumos suna!Apogeul a fost atins când acest proprietar de magazin de pantofi, a devenit prin capriciile(am zice noi, nevoile, mofturile, ingerinþele) soartei un mare interpret de muzicã ºi a început sãdea spectacole publice, el fiind, evident, cel mai mare interpret de muzicã la acordeon, instrumentpe care îl iubea cu ardoare. Unii poate se îndoiesc de ceea ce spun eu aici, dar sã fi vãzut cumi se umflau fãlcile, cum îi sticleau ochii, cum i se ridica burta pe care þinea încãlþãtorul acordeonºi cum îi alergau degetele pe claviaturã! Minune mare! O, numai sã fi vãzut! Drumurile vieþii m-aupurtat departe, tare departe, aºa cã nu am putut sã aflu ce isprãvi s-au mai petrecut în magazinulacela de încãlþãminte. Am puþine ºtiri despre întâmplãrile de acolo, nesigure ºi acelea, de parcãmi le-ar fi ºoptit vântul�Se zice cã încãlþãtorul a devenit ceva fãrã de care nimic nu se mai poate petrece, nu doar înmuzicã, ci ºi în picturã, în arta poeticã, în arta culinarã, în arta artelor ºi în alte arte. Ca o consecinþãlogicã, în oraºul cu magazinul de încãlþãminte s-au construit mai multe fabrici prospere careproduc, zi ºi noapte, încãlþãtoare de tot felul, cu care poþi sã faci orice doreºti, incluziv sã-þi tragipantofii în picioare. Dar omenirea vrea mai mult. Guvernele þãrilor cele mai avansate, sperã sãaparã, într-o bunã zi, de cine ºtie unde, omul genial care sã schimbe soarta locuitorilor planeteiîncãlþaþi, inventând mult necesarul încãlþãtor care sã ºtie sã lege ºireturile de la pantofi, o ocupaþie,trebuie sã recunoaºtem, foarte obositoare ºi consumatoare de timp ºi alte energii. Poate vreunextraterestru! Ãºtia sunt foarte înaintaþi în ºtiinþã ºi tehnologie! Altceva ce am mai putea spera?
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Codruþ Radi

Profesorul

Dincolo de întâlnirile întâmplãtoare prin Sinaia anilor
�90, în noua erã culturalã, promiþãtoare dar nu prea, am
ajuns în apropierea Profesorului odatã cu descinderea la
cenaclul �Lucian Blaga� din oraº. De ce �Lucian Blaga�,
când pe aici s-au perindat ºi s-au format o sumedenie de

personalitãþi culturale româneºti, n-am înþeles niciodatã. O alegere conjucturalã,
s-a motivat la un moment dat, poate chiar de cãtre persoana distinsã ºi sobrã,
ºarmantã totodatã, faþã de care am resimþit mereu un sentiment de inferioritate,
invariabil stânjenitoare, a elevului novice în faþa profesorului atotºtiutor.
Profesor care avea sã devinã, mai repede decât afectivitatea însãºi, mentorul
meu, covârºitor determinant în alegerea unui drum artistic pe care sã pot
hãlãdui, încã.

Întâlnire providenþialã, recunosc dupã atâta vreme, poate totuºi prea târziu
pentru cel puþin unul dintre noi, care n-a apucat sã spunã tot ce era de spus.
Dintr-o latenþã necreativã aparent, pe care doar recunoaºterea altora o mai
poate salva. Ori încãpãþânarea de a marºa pe simþirea artisticã intrinsecã, simþire
pe care Profesorul a ºtiut, mai bine ca nimeni altul din preajmã, sã o descopere
ºi sã o dirijeze, dupã caz, la atâtea generaþii de elevi, ucenici sau discipoli.

Prea surprins de îngãduinþa timpului, la primele intersecþii cu Profesorul, în
cadrul ºedinþelor de cenaclu desfãºurate pe ici, pe colo, în diverse locaþii ºi
locuri cu rezonanþe culturale pe mãsurã, am consimþit tacit demolãrii frustrãrilor
de inadecvare temperamentalã, propusã ºi impusã discret, de cãtre Profesor.

A-ºi lua rolul în serios, în orice împrejurare cu posibile valenþe artistice, a
fost menirea acestuia, ceea ce a dus, mai mereu, la adevãrate introspecþii
universale, pe lângã ºuetele literare. Erudiþia desãvârºitã îl repune, invariabil,
pe cel care o acceptã prin propria descoperire ºi, pe cât posibil, prin asimilare,
la locul cuvenit, în umbra ei adicã, presupunând fie revelaþia gratitudinii, fie
melancolia însingurãrii.

Stãri complementare uneori, într-o prezenþã ce impune respectul cuvenit,
ca mãsurã a cotidianului. Aºa l-am perceput ºi aº vrea sã-l pãstrez printre amintiri,
pe cel ales sã plece dintre noi mai devreme decât în orice anticipaþie a minþii. Un
model, pentru toþi ceilalþi, în primul rând pentru colegii care am strâns, nu cât ar
fi trebuit, rândurile în jurul Domniei Sale, un exemplu demn, poate mult prea
greu de urmat, dar din care sã fi învãþat ceva.
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Cele mai fericite ocazii, pentru mine, de a-l vedea pe Profesor la înãlþimea
ºarmului dar ºi a profesionalismului sãu au fost lansãrile de carte la care a
participat cu tot sufletul, amfitrion ºi moderator de fiecare datã, încurcându-mã
ºi descurcându-mã din iþele poeziei. Îmi spunea mereu, nici drastic, nici discret,
cã pot scrie ºi altfel, dar pe acest �altfel� m-a lãsat sã îl caut, încã de la
început, pânã la metamorfozarea lui ca o curgere, ca un cântec.

Cravaºarea continuã pe un drum fãrã capãt, de cele mai multe ori, seamãnã
a utopie, una atât de profundã cã ar surprinde pânã ºi Mecca în perspectiva ei.
Calea de urmat, o alegere nu neapãrat a destinului, cum se dovedeºte adesea,
are nevoie de un protector al luminii care nu se trezeºte întotdeauna singurã
dupã rãsãrit. La fel cum însele cuvintele nu sunt de ajuns pentru a fãuri o poezie,
o prozã, un discurs, învãþãturã primitã indirect de la Profesor, împãrþitã altruist
fiecãruia-n parte.

Nu-i uºor, pitit în umbra cuiva, sã fii martor al dispariþiei acesteia, odatã cu
desperecherea de matcã. ªi s-au dus, cu umbre cu tot, lãsându-ne goi pe
dinãuntru pentru amintirile neconturate, ori pe dinafarã cât nu putem fi umbrele
altora, deci, s-au dus pe rând, titanii cenaclului nostru.

Chiar ºi atunci când sãnãtatea a început sã-l þinã departe de colegi,
Profesorul a fost preocupat de soarta cenaclului, de continuitatea acestuia, dupã
aproape 60 de ani de la înfiinþare. Recrutarea de noi membri, înfiinþarea unei
reviste a cenaclului, cu o implicare majorã în redactarea ei, l-au þinut în prim
plan, în ciuda stãrii de sãnãtate tot mai ºubrezite.

O ultimã reuniune a cenacliºtilor împreunã cu Profesorul avea sã se
desfãºoare în preajma datei de 4 iulie, când împlinea 76 de ani, acasã la Domnia
Sa, într-o atmosferã mai tristã decât aparenþele, dar ºi cu o brumã de speranþã
în suflete. Mi-a trecut prin gând cã, dupã fiecare întâlnire, cãpãtând curajul
necesar, reveneam la cãutarea perfecþiunii, a unui absolut individual, nici nu
mai conteazã dacã posibil.

Ucenic în curtea Maestrului obosit, am înþeles de ce binecuvântare ºi
privilegiu am avut parte, sã-i fiu, uneori, atât de aproape, strecurat în umbra
lui. Înþelesul, nelaîndemâna tuturor, s-a pliat mereu esenþelor, iar prin
suprafirescul expresiei capãtã alte dimensiuni.

Poate despre acesta a fost dilema permanentã a existenþialismului meu,
resimþitã cel puþin la fel de acut de Profesor, într-o suferinþã a rãtãcirii printre
oameni ºi a revenirii, acolo unde-i este locul, printre zei.

Închei, spunâdu-i abia acum cât mi-a fost de drag ºi cât de mult regret cã
nu mai este printre noi, muritorii de rând, cu un citat din multele analize literare,
fine ºi profunde la adresa poeziei mele:

�Poezia lui Codruþ Radi este o cetate cu multe intrãri, determinantele
eului sãu liric sunt apropiate imaginii romantice a poetului damnat, imagine
tratatã într-o viziune modernã. În plan ideatic, poetul îºi rãmâne credincios,
el exprimã, ca ºi în alte volume, starea de spirit a omului modern strivit de o
lume fãrã sens.

Nu se revoltã, poate nici nu se resemneazã, o prezintã în realitatea ei�.
(Din prelegerea lansãrii volumului �Celãlalt, hotar cu mine�, 2015).
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Dumitru Istrate Ruºeþeanu

Femei de lux
Aveam viaþa mãzgãlitã rãu, visele întoarse pe dos;gândurile mi se dilatau, deveneau groteºti. Ce altceva e

credinþa cã poþi fi mai mult decât cel cuprins între pãlãrieºi ghete. Cum nu speram s-ajung în rai decât cu vreo
alunecare de teren începuse sã-mi ardã buza dupã ofemeie de lux: sã-i mulg lapte dintr-un sân iar din celãlalt

miere. Deocamdatã mi-o reprezentam în imaginaþie, o desenam pe hârtie,împodobind-o din belºug cu forme ºi miresme erotice. Când andrenalina mi-
aprindea fitile pe sub piele, mergeam la poarta doi a portului vechi unde, maiales în zi de salariu, aºtepta un cârd de femei uºoare mirosind încã a sudoarea
marinarilor strãini în care înotau toatã noaptea. La ieºire din ºut hamalii interesaþiînfigeau mâna în una din ele ºi ducând-o la restaurantul cu autoservire, îi încãrca
maþul cu mâncare ieftinã ºi bere iar mai târziu, prin cine ºtie ce cotlon, obosit demuncã ºi moleºit de bãuturã adormea deasupra târfei care, de obicei dispãrea
cu banii lui.Când nu eram în danã la descãrcat mãrfuri o tãiam pe plajã, unde, toamnã
fiind, aveam libertatea sã construiesc castele din nisip ºi gânduri la discreþie. S-aîntâmplat sã gãsesc, adus de valuri, un pui de delfin mort; tãiam din el cu briceagul
bucãþi mici, mestecam cu rãbdare sã-i simt pe cerul gurii dulce-amarul misteruluisãu. Nu mã temeam cã pot suferi o neprevãzutã metamorfozã, cât timp sunt
materie în ce altceva mai poate fi prefãcutã fibra mea? O altã caracteristicã ar ficã hamalul reguleazã neiubit.

Femeile de lux care se arãtau rar prin restaurantul unde majoritatea clienþilorsunt docheri, erau rare, trebuia sã fii durul durilor sã þi-o poþi permite. Înfierbântat,
fãrã a þine cont de sfatul prietenilor mei m-am aºezat la masã în faþa unei asemeneatrufandale. Era zi de salariu, neºtiind cu ce s-o servesc i-am aºezat pe masã farfuria
cu fasole ºi ciolan, iar ca bãuturã o sticlã de bere pe care nici nu le-a luat în seamã.A început sã mã studieze ca pe un armãsar, cu o privire de geambaº. ªi-a apropiat
aºa de mult faþa de a mea încât m-a îngrozit gândul cã vede în ochii mei alþi ochicare o privesc, ce ar putea însemna cã eu sunt un banal ambalaj pentru altcineva
închis în mine, ce-mi mânuieºte voinþa, gândurile conform scopului sãu.Mã teroriza tãcerea dintre noi, vroiam sã-mi spunã ceva, nu eram programat
sã întreþin o convorbire cu asemenea femeie. În cele din urmã am încercat sãcomunic cu ea fluierând Zorba GRECUL. Ridicându-se de la masã ºi bãtând
graþios din palme a început sã danseze. Gestul ei era inexplicabil pentru hamaliice îºi afiºau duritatea pânã ºi prin miros. Unul dintre ei, a venit la masa noastrã,
a mirosit-o pe femeie ºi scuipându-mi dispreþuitor în farfurie a zis: �Tu eºti o
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legumã, n-ar fi trebuit sã pofteºti o femeie de lux�. Nu înþelegeam de ce mãconsiderã mai slab decât ei. Mi-am încordat braþele sã-mi vadã, atât ei, cât ºi
femeia, muºchii de oþel. Nu capeþi aºa ceva decât aruncând pe palet, asemenealor, saci cu ciment, cu negru de fum, lãzi cu portocale, baloturi de bumbac, etc.
�Eu merit femeia asta, zise el rânjind, mângâindu-se cu mâna printr-un locanume�. Acelaºi gest repetat la baie când, spãlându-ne de negru de fum îºi
etala podoaba cu gabarit depãºit cu care-l înzestrase, cam la întâmplare, natura.Ridicându-mã, am dus pe altã masã tava ºi sticlele cu bere, apoi am aºezat
cotul pe masã. Înþelegând, durul ºi-a sprijinit cotul de cealaltã parte a meseiprinzându-mi palma, încercam sã culcãm mâna celuilalt. Vãzând cã l-am învins,
tot n-a renunþat, vroia sã plece la camera lui cu femeia de lux.Mult mai sigur pe sine, a adus sacul de ciment, nelipsind din restaurant, în zi
de salariu când docherii îºi disputau una sau douã femei de lux, pentru careprimeau bonus consumaþia. Aveam dinþi puternici, prindeam sacul ºi câteva
secunde îmi imaginam cã am în faþã un pachet de biscuiþi ceva mai mare. Cât amlucrat în port, nu-mi amintesc sã fi dat vreodatã greº. Cum nu s-a întâmplat nici
atunci, femeia de lux m-a luat de braþ ºi în uralele celorlalþi am ieºit din restaurant.M-a dus în garsoniera ei, un fel de coajã de nucã pentru mine care eram
învãþat sã stau ore întregi în cala vaporului ºi sã descarc sacii de pe palet, adusaici de braþul macaralei. M-a îmbrîncit într-un fotoliu ºi, sub privirile mele flãmânde
ºi-a scos ciorapii, mi i-a aruncat în faþã. Pentru a-mi potoli dorinþa am începutsã-i miros, nu existã pe pãmânt floare care sã aibã parfumul ciorapilor de mãtase
a unei femei. Dupã ce ºi-a dezbrãcat rochia, a smuls un fir din pãrul pubian ºiaºezându-mi-l în palmã mi-a poruncit sã-l îndrept. Sigur, ºtiind cã nu-i posibil sã
îndrepþi un fir de pãr creþ, se amuza.Dupã care a aruncat cheia pe fereastrã-eram la etajul 6: �Eu sunt o altã
femeie de lux�.Nu-mi imaginam, pe moment, ce înseamnã acel altfel. �Încercãrile copilãreºti
pe care la restaurant le-ai trecut cu brio sunt prea puþin pentru ca valvele melesã se desfacã dorinþei tale�. Luând un mãr de pe masã ºi aºezându-se pe spate,
mi-a zis. �Din momentul când ai sã plantezi trandafirul iubirii în ghiveciul plãceriieu încep sã muºc din mãr. Nu accept sã termini treaba înainte sau dupã ce eu
am mâncat mãrul.�Ispita mi-a plãcut, am uitat de uºa închisã ºi cheia aruncatã pe fereastrã.
Totuºi, am zis �Ce se întâmplã dacã nu-mi reuºeºte testul�, �Voi muri!� Citindnedumerirea ochilor mei, s-a ridicat în cot ºi a deschis gura �Priveºte!�

Mi s-au tãiat picioarele, am alunecat în fotoliu, nu mi-a fost greu sã înþeleg.Avea sub limbã o pilulã cu otravã, vãzusem câteva la un marinar grec. M-am
liniºtit crezând cã este doar o glumã, ce-i drept sinistrã. Cum stam locului, mi-azis �începe numãrãtoarea inversã�

Calmul ei era suficient sã mã convingã de uºurinþa cu care ar fi strâns, întredinþi, pilula. Terminând de mâncat mãrul înainte ca eu sã-i prelungesc iluzia, de
fapt un motiv de a exista ºi a doua zi, a murit în braþele mele.Dar nu prea m-am consumat din pricina celor întâmplate. Cât timp sunt
cãlãtor fãrã vizã în acest univers, am avut ºi eu o femeie de lux.
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Cãtãlin Rojiºteanu

Dincolo de vis
Bãuse bine, cidru ºi bere, cum îi plãcea lui. Tovarãºiii se împrãºtiaserã care încotro, pe la casele lor. ªtia cã enorocos, avea pãmânt bun, roditor, muierea îl aºteptaacasã, la casa lui, nu la casa altora, ca multe alte muieridin sat.Avea o singurã îndoialã, vezi bine cã totdeauna e locde apãsãri când n-ai altceva mai bun de fãcut.Norman îºi luase muierea asta de la laponi în urmã cu trei ierni, nicio altadin comitat nu îi spunea nimic.- Erau niºte vaci de lapte, îºi spuse el.- Dar mãcar fãceau viþei, se îngânã pe sine, ca omul cherchelit.- Hai acasã sã îþi iubeºti regina!- Hai acasã sã o iubesc peste tot!Lorna îl privea din prispã, cu muuultã nerãbdare.- O, zei, ce bãrbat bun am gãsit. Frumos, muncitor, sãnãtos. Nu îþi mai ziccum ºtie sã mã iubeascã, oho, îi spusese maicã-sii.- Lorna, fatã frumoasã, nu te-am înþeles bine niciodatã, eºti o tainã chiar ºi pentru mine.Maicã-sa era ºaman, vorbea cu zeii ºi cu toate necuvântãtoarele din jur, vãzutesau nu. Vorbea ºi cu morþii, care erau tot vãzuþi sau nevãzuþi, cuvântãtori sau nu.Taicã-su era sapmi adevãrat, era vindecãtorul din sijdda lor. El îºi dorise caea sã ia de bãrbat pe Torlun, bãiatul mijlociu al conducãtorului lor de vânãtoare.Lorna era un vânãtor rapid ºi rãbdãtor ºi era tare îndemânaticã în belitul tuturorpieilor pe care le adunau, de urs, ren, castor, veveriþã, raton sau pisicã de munte.Le scotea de pe animal în timp ce rostea duios descântecele ei de alinat sufleþelelelor. Nu stricase niciodatã vreo blanã, oricât de micã sau de gãuritã pãrea.Lorna sufla sãgeþile ticluite de la mai mult de o sutã de paºi fix când animalulse oprea vrãjit de aºteptarea ei, întrucâtva recunoscãtor cã ea este cea care îltrimite altundeva.Lorna ºi Norman se iubirã cu mai multã patimã ca de obicei, iar el îi spusespre dimineaþã, fermecat ca de fiecare datã:- Îþi mulþumesc, nu a fost atât de bine niciodatã!De data asta Norman o cam luã prin surprindere când îi spuse:- Lorna, minunea mea, fã o vrajã ºi deschide cerul ºi pãmântul, apele noastreºi adu-ne copii, iubirea mea, te rog.Uitase pesemne cã îi spunea acelaºi lucru de douã ierni, în fiecare dimineaþã.Nicio umbrã nu apãsa faþa ei teribil de frumoasã, mai frumoasã atunci. Noriise îngrãmãdeau mult mai târziu, când era singurã în casã ºi casa îi vorbea.Sufletul casei o primise bine, o asculta, iar ea îi mulþumea cum ºtia.
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Casa fusese a bunicilor lui Norman, rãmãsese el acolo ca un bun lucrãtorde pãmânt ºi cumpãtat ce era, pentru cã ºtia sã înþeleagã aerul ºi vântul, socoteabine ploaia, zãpada ºi îngheþul.-Pentru toate astea nu ai nevoie de magie sau vreo scamatorie vrãjitoreascã,spunea râzând mama Lornei, ºtiind cã altceva îi fermecase fata. Zeii ei îl iubeauîn egalã mãsurã pe Norman ca ºi pe Torlun, sã zicem, sau orice alt lapon întregla corp ºi la minte. Omul ãsta al fetei ei avea mâini fierbinþi, pieptul cald ºi sufletulcurat, faþã blândã ca a unui viþel ºi purta împrejur un aer ce mirosea a bucurie.Mama ei îl privise imediat ca pe un tatã minunat ºi un soþ foarte bun, de aceealaponii le acceptaserã nunta fãrã sã crâcneascã, cu toate obiceiurile celorlalþi.Norman se lãsase ºi el îmbrãcat ºi împodobit de laponi cu toate culorile lor.Mai apoi a învãþat de la ei cum se vâneazã în pãdure, pe întuneric, printreramuri tãioase.Nimeni nu înþelegea însã de ce blândeþea lui Norman se oprea la pisicilesãlbatice ºi la câini. Era neaºteptat de crud cu ele, le omora fãrã onoare, fãrãmulþumire, doar o blanã în plus ºi gata. Obiceiul era sã mulþumeºti pentru pradata, cu atât mai mult pentru cã se prãpãdea o viaþã, aºa îi spunea nevasta lui.- Spiritul lui poate fi oricine, îi spusese blând Lorna.- Crezi?- Aºa ºtiu, zise femeia. Trãim cu toþii pe globul ãsta, ne adãpãm din aceeaºiapã ºi respirãm acelaºi aer, toate însufleþitele.- Bine. Tu ºtii cã nu le omor din rãutate. Þi le las þie sã le jupoi, e mai potrivit aºa.- Nu, dragul meu. E prada ta, du-o pânã la capãt!Dupã ce mai trecu o iarnã vânaserã împreunã cu sijdda familiei pãrinþilor eiun urs. Îl jupuiserã cu grijã ºi îl fãceau pastramã.Câinele tatãlui ei furase o halcã bunicicã ºi mai înainte încãierase ºi reniiniþel. Norman ucise câinele cu o singurã miºcare meºteºugitã.De teama ºi jena mamei Lornei, nimeni nu a suflat vreo remarcã, doar taicã-sua rugat-o mai apoi sã discute cu el sau sã nu-l mai aducã la vânãtoare.Norman bãuse bere ºi cidru, tocmai cum îi plãcea lui, fãrã sã se dea înstambã ºi o luã liniºtit spre casã. Se gândea cu drag la casã, la Lorna lui, aºa cãgrãbi pasul, din ce în ce mai iute, pânã îºi dãdu seama cã aleargã. Urma sãajungã repede acasã, mai repede ca de obicei.Trecuserã nouã ierni de când o luase de soaþã ºi tare mult o mai iubea.Tot fãrã copii, dar era încrezãtor, zeii lui îi spuseserã sã aibã rãbdare ºi vafi bucuros. Se baza pe zei, viaþa lui era atât de bunã, nu se întreba nici mãcar dece nu ar fi fãcut-o. Zeii au o menire grea, pentru cã ei ºtiu.Se apropia de casã. Lorna îl aºtepta rezematã de prag, cu muuultãnerãbdare. Le-a fost bine, din nou. ªi din nou. Pânã se mijea de ziuã.- Lorna, minunea mea, fã o vrajã ºi deschide cerul ºi pãmântul, apele noastreºi adu-ne copii, iubirea mea, te rog.Pesemne cã îi mai spusese asta cândva, nu-ºi amintea, dar ea îl privea dinnou, cu mult drag ºi îl mângâia încetiºor ºi adormitor, le era bine.Zeii lui îi spuneau sã aibã rãbdare.Trecuserã treisprezece ierni peste dragostea lor ºi pãrea o nesfârºitãprimãvarã. Ea nu simþise niciodatã frigul, chiar ºi când întârzia sã mai aruncelemne în jãraticul din mijlocul sãlii lungi. Cãldura casei era cãldura lui Norman,
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sau era aceeaºi cãldurã de viaþã.Doar ea, Lorna, era stearpã.- Cât mã mai þine? se întrebã ea, probabil cu voce tare.-Cât te va mai þine? primi rãspunsul caseiPentru prima datã simþi altceva decât cãldurã, poate chiar era o dârã deîmpotrivire din partea casei ºi a pãmântului de sub ea.Norman bãuse puþin cidru ºi se avântã spre casã.- Treisprezece ani ºi niciun urmaº, vreau sã aud ºi eu pe podeaua meazgomotele de paºi micuþi, troncãneli ºi bâiguieli de copii. Asta îmi doresc.Acum zeii lui tãceau.Prietenii lui Norman spuneau cã pe exterior are un fel de pavãzã. Luptaserãalãturi de el ºi se bazau pe el sã facã sãgeþile sã îi ocoleascã. Norman era iubitde ai lui, mai ales de cei cu care fãcea zidul de scuturi. Pentru el nu existaposibilitatea vreunei breºe, el aducea pavãzã pentru mai mulþi. Dupã ce încetauarcaºii scoteau topoarele ºi atunci era greu sã uiþi cum lupta Norman. Urgie.Urgie. Ochii lui verzi, ca ai fraþilor lui, care erau pãdure ºi primãvarã, se fãceaufurtunã. Aºa era el, pe exterior.Lorna îl aºtepta acasã, tremurând.El o luã în braþe ºi o sãrutã ºi le plãcu. Pânã spre crãpatul zorilor.Atunci el tãcu lung.- Vrei sã-mi spui ceva, dragule?- Parcã aveam ceva în minte, dar am uitat, zise el ºi râse.Râsul lui o cutremurã. Casa lui râdea cu el.Ei, soaþei lui, îi pãrea rãu, pentru cã îºi dorea sã îi aducã mângâiere.Tatãl ei vindecase oameni. Mama ei le vindeca sufletele celorlalþi, nevindecaþide taicã-su. Unele suflete rãmâneau sãnãtoase, dar nemângâiate. Lorna ºtiadescântecul de mângâiere, dar numai pentru sufletele pregãtite de cãlãtorie.Norman bãuse de data asta bere ºi cidru, fix ceva mai mult decât aºa cum îiplãcea lui. Lorna îl aºtepta acasã, cu muuult dor.Norman intrã prea târziu, când ea dormea ºi o trezi cu cãldura lui ºi a casei,care se bucura ºi ea cum ºtia.Norman strigã spre interiorul lui, tare, neclar, cu voce spartã, în surdina cuvintelornerostite: de ce eºti stearpã? de ce m-ai înºelat? de ce aºteptam? de ce atâta timp?Ridicã toporul sã-l punã în cui. Casa s-a speriat. Lorna i-a luat apãrarea,fãrã sã ºtie ce vrea casa cu adevãrat.Lorna stãtea pe prispa rãcoroasã. Era cald în casã.- Hai în casã.Motanul sãlbatic domesticit deja torcea la picioarele ei, mângâietor. Ochiilui verzi de lynx erau inconfundabili, pentru cã îi putea regãsi oricine la câinelede afarã, instalat odatã cu pisica ºi cu dispariþia lui Norman.Lorna îl mângâie cu muuult drag.- Dragul meu, dragul meu, ce cald eºti aici, ce bestie afarã! A fost bine, þi-auzis zeii, e bine. Înãuntru era cald, ochii verzi pãstrau cãldura. Afarã era liniºte,câinele cât un urs liniºtea pãdurea ºi câmpia, cu ochii lui verzi.Zâmbi cum doar ea ºtia. Îi mângâie aºa cum doar dragostea poate, pentrucã iubea aºa cum doar o femeie poate.- Stai liniºtit dragul meu, stai aici, iubitule. Rãmâneþi cu mine.
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Prozã

Gheorghe Andrei Neagu

The death from the
pumpkin

(Moartea din bostan)

- Luaþi aminte buni creºtini, sãrbãtoarea aceasta de pesteocean este a lui Satana. Necredincioºii au adus-o ca sã ne strice nouã morala creºtinã,strãmoºeascã!, îi povãþuia pãrintele Stoleru pe cei câþiva creºtini adunaþi în bisericã.La intrare, Dan Marcu, cunoscut om de afaceri ºi mai ales donator sârguincios, îlasculta la rându-i cu indiferenþã. �Ce ºtie gãozarul ãsta cu sutanã�, îºi zise afaceristul,privindu-ºi portretul în mãrime naturalã cu care fusese blagoslovit în urma daniilor sale.Preotul perora la rându-i fãrã prea multã convingere împotriva sãrbãtorii de Halloween,având sentimentul cã-ºi fãcea datoria. Ierarhii aºa-i ceruserã, sã lupte împotriva Hallow-een-ului. Plictisit, Marcu îºi mai privi înc-odatã portretul ce strãjuia intrarea în naos,stând cu spatele spre altar, îndreptându-se spre limuzina luxoasã de la intrare.Era singurul enoriaº care avea voie sã strãbatã curtea bisericii, în S.U.V.-ul negru ºimonstruos, fãcut de cei de la Mercedes. Era ca un dric de lux. Dar Marcu era mândru.Aºa îl învãþaserã cei din securitate, când îl omeniserã ºi cu o facultate la fãrã frecvenþã ºicu un serviciu mãnos, la cadre, sã se mândreascã. De fapt nu se afla cadrist în vreoîntreprindere de stat pe vremea comuniºtilor, care sã nu fi fost racolat de specialiºtii cuochi albaºtri. Revoluþia l-a prins cu fiºetele pline de bani, bãuturi fine ºi scumpe �dãruite�de t.i.r.-iºti. Când ºoferii de transport internaþional îºi doreau sã prindã vreo cursã, cotizau.Cartuºe de Kent, valutã, whisky ºi plicuri care mai de care mai dodoloaþe, erau cheile ce-lfãceau pe ºofer sã primeascã fructul dorit. Aveau ei grijã sã recupereze peste hotare.Asta îl fãcuse lacom ºi rãu. Era un om însemnat. Numai cã uneori �om însemnat�echivala în percepþia oamenilor, ca om rãu.-Jos ºpãgarul! strigarã ºoferii înarmaþi care cu ce apucaserã în noaptea revoluþiei.Dar cu fricã. Dacã avea sã se întoarcã. Rãutatea i-a fost de folos ºi în faþa furiei celor cepuseserã stãpânire pe întreprindere cu arma în mânã. Sfãtuit sã plece acasã, Marcu n-astat nicio clipã pe gânduri, mai ales cã îºi luase banii strânºi din vreme. S-a hotãrât, sãintre în presã ºi în industria alimentarã. Habar n-avea cum se fac asemenea lucruri. L-audesluºit tot specialiºtii puºi la dispoziþie de aceiaºi tovarãºi cu ochi albaºtri. ªi numai încâþiva ani s-a trezit posesorul unei averi impresionante. Dar nu uitase niciodatã porcãriilefãcute pe drumul devenirii sale. Iatã de ce ajunsese a da dreptate pãrinþilor care-l sfãtuiausã treacã pe la bisericã sã se roage.- Mai du-te maicã pe la bisericã, spovedeºte-te ºi cere iertare pentru pãcatul lãcomiei!Aºa a ajuns iscusitul pãrinte Stoleru, sã-l convingã cã este bine sã facã ºi câte o donaþie.ªi cum pãcatele erau foarte mari, ºi donaþiile au fost pe mãsurã. Drept rãsplatã, pãrintelese hotãrî sã-i picteze chipul în bisericã, asemenea marilor voievozi, în mãrime naturalãfãrã sã-i punã coroniþã pe cap, dar care sã poarte la picioare inscripþia Dan Marcu �donator. De aceea avea voie sã intre ºi cu maºinoiul în curtea bisericii de unde demarã
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grãbit. Afaceristul îºi scoase mobilul placat cu aur ºi pietre preþioase ºi-ºi sunã odrasla:- Alo, Petruº, ce faci mãi bãiatule?- Stau la judeþ sã-mi aprobe chestia aia cu �cornul ºi laptele�.- Dã-i mã-n p�. mã-sii! O sã le mai dau �mãlai� la p� varã!, zise Dan Marcu cu emfazã.- ªi contractul?- Îþi garantez eu cã dupã câteva articole în ziar, o sã vinã sã-mi ciuguleascã din palmã!- Bine, atunci mã duc cu bãieþii!, conveni Petruº Marcu uºurat, ca o beizadea deprim rang printre alte beizadele locale.Îºi puse pofta de muncã în cui, apucându-se de alt chef prelungit pe banii babacului.Marcu senior nu mai spunea nimic de multã vreme. Îi ºtia obiceiurile. Bãutura ºi iarbaputeau sã-l doboare. Asta era spaima bãtrânului. De aceea când Petruº a ajuns într-untârziu acasã, fãrã sã parã a fi consumat ceva, inima lui Dan a tresãltat de bucurie.Pãrea sã fie în regulã.- Bine mã, bine cã mai dai ºi tu pe acasã, cã trece Halloween-ul fãrã tine.- Ai vrea mata, dar nu te las! O sã vin cu gaºca sã petrecem împreunã Halloweenul,aici, acasã! Trebuie sã-mi iei un dovleac arãtos, demn de rangul domniei tale.- Adicã ce vrei sã spui?- Ce-ai auzit! Vreau un bostan mare, care sã fie pe mãsura faimei ºi rangului familiei.- Bine fiule! O sã aibã grijã tata de toate! Pregãteºte-þi prietenii de o sãrbãtoareamericãneascã pe cinste. O sã-þi aduc cel mai mare bostan din America, sã crapelumea de ciudã! O sã filmez petrecerea ºi o s-o dau pe post, sã vadã toatã lumea cãunul este Marcu, care trage cu arcul.- Tatã, faci cacofonii: �Marcu care?� îl corectã Petruº în glumã.- Ei, da! Tu nu vezi cã nici profesorii de românã nu mai sunt azi ce-au fost cândva!Uiþi cât de greu am gãsit un prezentator pentru televiziunea noastrã.- Dar ºi când l-ai gãsit?- Ce vrei fiule, interese mai presus de voinþa mea sunt uneori la baza deciziilormele! Se dezvinovãþi el de calitatea precarã a persoanei angajate.- Hai tatã, c-am glumit! Am sã te vãd ce-o sã faci cu protejatul judeþean, ca sãobþinem contractul!- Uite, o sã-þi arãt chiar acum!, zise Dan Marcu butonând la telefonul aurit ºi plin dediamante. Petruº zâmbi. Îi plãcea cum reacþiona bãtrânul când era provocat.- Alo, ce faci dragã? Lasã gargara ºi anunþã în ediþia de searã cã o sã venim cuniºte dezvãluiri importante despre� ãi mari�! ªi ai grijã sã faci în aºa fel încât sã ajungãºi la urechile ºtii tu cui!, mai zise el pe nerãsuflate. La revedere ºi ai grijã ce faci!- A-nceput dansul!, murmurã Petruº cu admiraþie. Îi plãcea sã-ºi mãguleascã dincând în când bãtrânul. Îi ºtia capacitatea de manipulare. ªtia cã zicala lui ªeicaru�ªantajul ºi etajul�, i se potrivea de minune.ªi într-adevãr seara se anunþã cu mare pompã cã se vor face mari dezvãluiri desprefãrãdelegile aleºilor judeþeni. Presa hãmesitã, a preluat ºtirea ºi a întors-o pe toate feþele. Secrease un început de atmosferã apãsãtoare. Lumea aºtepta dezvãluirile, deºi mai existaserãasemenea anunþuri, care în mod inexplicabil n-au mai ajuns sã se finalizeze. Puþini ar fi bãnuitcã la mijloc se construia un ºantaj ordinar. Bineînþeles cã vestea a ajuns unde trebuie.Iar atunci când a doua zi, de dimineaþã, telefonul lui Dan Marcu sunã strident pe bordulbolidului sãu aflat deja în deplasare prin oraº, îºi dãdu seama cã anunþul ºi-a atins scopul.- Ce-i nea Dane, am greºit cu ceva?, se auzi în receptor vocea ºefului de judeþ.- De ce spui asta, Dorian? se prefãcu afaceristul a fi cuprins de mirare.- Pãi de ce ai dat anunþul cu dezvãluirile?- Habar n-am! ªi-or fi luat ãºtia ai mei lumea în cap! O sã mã interesez ºi o sã vãd cese poate face! ªeful judeþului tãcea. Dar ce se mai aude cu cornul acela despre care-amvorbit?, îºi lansã întrebarea aºa, într-o doarã, ca o fumigenã, hârºitul Dan Marcu.
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- Nicio problemã domnu' Dan, se rezolvã!- Cum se rezolvã Dorian? Eu te-am servit tot timpul �cu de toate�, iar Petruº al meua ajuns sã stea de pazã pe la uºile tale?!- Exclus, domnu' Dan! Nici nu mai trebuie sã vinã, am actele pe masã. O sã lesemnez ºi o sã þi le trimit prin curier.- Apoi aºa sã faci Doriane! zise Dan Marcu, închizând telefonul brusc, ostentativ. Celãlaltrãmãsese cu vorba-n gât. Aºteptase plicul degeaba. Trebuia sã se mulþumeascã doar cu�cotizaþia� lãptarului. Mulþumit de felul cum procedase, îºi sunã iar slujbaºii din presã.- Bunã dragã, fii atent, mai amânã vreo douã zile anunþul de asearã! ªi te rog sã mãîntrebi înainte de a-l da din nou. Nu-l dai pânã nu îþi spun eu, ai înþeles?Maºina opri la semaforul care îºi schimbase culoarea chiar când discuta mai intensla telefon. Era cât pe ce sã treacã pe roºu.Claxonul unei maºini din spate îl trezi la realitate. Apãruse culoarea verde la semafor,iar el încã nu se miºcase din loc.- Ce vrei bã golanule?, zise el cu glas tare înlãuntrul harabalei, ridicând ºi degetulinelar în faþa parbrizului. Cel din spate nu-l auzi ºi nu-l vãzu prin geamurile fumurii. Îlclaxonã îndelung enervându-l. Demarã, forþându-ºi cutia de viteze automatã.Comanda pentru dovleacul uriaº o dãduse deja. Mai avea aproape douã sãptãmânipânã la sãrbãtoarea de Halloween. Îºi propuse ca sã mai rãreascã vizitele la pãrinteleStoleru, pânã dupã aceastã sãrbãtoare. Bãnuia cã de fiecare datã avea sã audã prediciîmpotriva sãrbãtorii americane. ªi nu era dispus sã-ºi tulbure sufletul cu sentimentecontrarii. Dumnezeu era cu Dumnezeu, dar familia...Mai departe de centru, se opri spre a-ºi întâlni avocatul Titi Curcã tocmit spre a-iapãra progenitura de un proces cu fiul ambasadorului turc. Acesta îi reclamase odraslapentru jaf cu violenþã ºi posesie de arme fãrã autorizaþie.Celebrul avocat Titi Curcã îl aºtepta în faþa tribunalului cu nerãbdare, uºor îngrijoratde întârzierea marelui om de afaceri. Se urcã în maºinã ca la el acasã.- Cum e?, îl întrebã Marcu ars de nerãbdare.- E groasã, face puºcãrie!, îi spuse avocatul cu tristeþe în glas.- Bravo mãi, tu care ai fost ºi procuror ºi judecãtor ºi ºeful baroului ai ajuns la halul acesta?- Dacã vrei, eu cedez cazul, fãrã sã-þi mai pretind niciun fel de onorariu! zise Curcã.- ªi cam la cât se ridicã pedeapsa?- Procurorii cer maxim! Pretind cã a fost jaf armat, mai ales cã i-a luat turcaleþuluiºi arma din dotare, pe lângã banii pierduþi la poker.- Tu-i Cristoºii mã-sii de treabã! ªi nu existã nicio cale de îndulcire?, zise el mai departe,frecându-ºi degetul arãtãtor ºi mijlociu de degetul mare, ca ºi cum ar fi numãrat bani.- Nu ºtiu, o sã încerc!, zise avocatul.- Parcã spuneai cã judecãtorul þi-a fost coleg?- A fost, dar n-aº bãga mâna în foc, nu cred cã mai are încredere în mine.- Dau oricât! ofertã Marcu.- Poate la o sumã mare ar ceda!, conchise bãtrânul avocat, strângând mâna întinsãde omul de afaceri.Dovleacul a sosit, taman când cheful era în toi. Era doar sãrbãtoarea de Halloweennu-i aºa? Juniorul îºi chemase doar câþiva prieteni pe terasa încãpãtoare din faþa piscinei.Practic, dintr-o sufragerie somptuoasã deschideai glasvandurile, adãstai puþin pe terasãîntr-un scaun din bambus, dupã care te aruncai direct în piscinã. Asta, în sezonul cald.Acum, piscina era plinã ºi luminatã doar pentru decor. Fumul de þigarã îi ameþiserã,semn cã iarba era de calitate. Alcoolul fin ce bãlãcea cuburile de gheaþã aluneca pegâtlejuri fãrã mãsurã. Mãºtile de pe chipurile lor erau înfricoºãtoare. Ameþiþi, convivii ausalutat cu urale sosirea celor doi curieri ce cãrau cu greutate, pe un cãrucior metalic,asemeni celor cu care se carã marfa în magazine, un ambalaj imens de carton.
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- Bãtrânul l-a comandat!, bãlmãji Petruº cu paharul de whisky în mânã. Cuburilede gheaþã zornãiau la fiecare miºcare a mâinii, semn cã rãmãseserã pe uscat.- Trãiascã babacul!, se grãbirã ceilalþi sã-i þinã isonul.- Trãiascã, trãiascã!, se umplu de urale terasa.- Vã rog sã-mi semnaþi!, îi spuse unul din curieri întinzându-i un document aºezatîntr-un port-papier rigid, din plastic. Dupã ce beizadeaua mâzgãli ceva pe formular,curierul rupse coala de hârtie ºi i-o întinse proprietarului. Îi era suficientã copia.- Ce avem noi aici?, se pomeni rostind Petruº replica binecunoscutã dintr-un filmce fusese cândva în vogã.- Ce-avem noi aici?, îi þinurã isonul prietenii, clãtinându-se, în vreme ce beizadeauaîncepuse sã rupã ambalajul. Se desfãcea greu. Pânã la urmã apãru coaja dovleaculuiuriaº. Undeva, lângã coada groasã, viguroasã, se vedea un orificiu de mãrimea uneimonede. Marginile erau deja cicatrizate.- Sã vinã un cuþit!, strigã Petruº din pragul terasei spre sufragerie. Nu-l auzi nimeni.Zãri pe unul din pereþii sufrageriei panoplia cu arme a bãtrânului Marcu. Pe ea, osabie japonezã de samurai ºi cuþitul scurt pentru sepuku. Îl scoase din teacã ºi serepezi la bostan. Înfipse lama la o palmã de vrejul viguros, manevrând cuþitul ca pe unferãstrãu. Când îndepãrtã capacul mare cât o roatã de cãrucior de market, un mirosciudat pãru sã iasã dinlãuntru.- Scoate-i maþele, scoate-i maþele!, îl îndemnau ei zornãindu-ºi lanþurile groase deaur ºi crucile atârnate la gât. Petruº nu le rãspunse. Mirosul din interior pãru sã-lameþeascã ºi mai mult.- Sã-l cioplim de Halloween! Sã-l cioplim de Halloween! strigau ei cu frenezie, dupãcum se strigau lozincile la manifestaþii, în timp ce dansau asemenea sãlbaticilor Apaºi.Încurajat de uralele prietenilor, introduse mâinile în deschizãturã, ca într-un butoi. Ceilalþiurlau de plãcere- Trãiascã boierul!, zise unul dintre ei, înainte ca Petruº sã se prãbuºeascã lângãbostan cu mâinile pline cu ºerpi, în loc de miez ºi seminþe.Cãzut în faþa lor de parcã s-ar fi clãtinat ºi mai tare Petruº rãmase nemiºcat.- Uite ºerpii, bã!, zise unul din cei ce purta drept mascã desenatã, un craniu.Se întoarserã cu toþii spre dovleacul din care ieºeau jivinele. Priveau cu spaimãlipindu-se de pereþii terasei.- Sunaþi mã la salvare!, se auzi o voce dintr-un loc al mascaþilor paralizaþi de spaimã.ªerpii se strecurarã printre ei în mare grabã, muºcându-i. Cãdeau seceraþi unuldupã altul. Apoi totul cãzu în nemiºcare. Liniºtea prelungitã care urmã, atrase pânã laurmã atenþia bãtrânului care-ºi savura trabucul într-una din camere, uitându-se la televizorla un film cu mafioþi.- Ia te uitã, îºi zise, s-au cuminþit copiii, le-a venit mintea la cap, nu alta!Curios sã afle cum s-a întâmplat minunea, s-a îndreptat spre terasã. Trupurilepetrecãreþilor zãceau cãzute în diverse poziþii, iar peste ele, printre ele, alunecau silenþiosspre piscinã ºerpii de mici dimensiuni, ca scãpaþi dintr-un cuib.Sunã la telefon, la urgenþe.- S-a petrecut o tra, o tragedie, bâigui el moale.Nici sirenele ce se apropiau nu-l scoaserã din prostraþie.Au intrat mai întâi pompierii cu costume de protecþie. Au scos rând pe rând corpurile.Biserica era neîncãpãtoare. Sicriele ºedeau înºirate pânã în curte.Împietrit, Marcu donatorul îºi privea chipul de pe perete, întunecat de fumul gros almultelor lumânãri. În vacarmul de plânsete, nu înþelese dacã el gândise, ori chipul rostise:- Ce-ai fãcut Doamne, ce-ai fãcut?.Pãrintele Stoleru îl privea cu îngrijorare întrebându-se dacã va mai avea parte dedonaþii. Titi Curcã rãsufla uºurat...
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Prozã

Mircea Deciu

Cãlãreþul alan

Cu toþii eram unsprezece inºi, ce izbutirã sã scape cuviaþã ºi sã fugã. Urgia nomazilor zdrobise cele douã regimentedin oastea bazileului, abia trecute dincolo de Don.Caii pe care apucarãm sã-i prindem ºi sã-i încãlecãm,dar ºi ceþurile toamnei, ne ajutarã sã ne îndepãrtãm deacel loc blestemat. Curând, larma prãpãdului rãmase multîn urma noastrã. Doar din când în când mai rãzbãteau pânã la noi hãuliturile sãlbaticeale duºmanilor. Apucasem sã vedem ºi ºtiam de ce urlã aºa. Precum haitele de lupibântuiau câmpul de bãtãlie dupã prãzi. Când gãseau vreun ofiþer cãzut, îi seceraucapul. Apoi îl înãlþau sângerând în vârful unei lãnci, prilej de a se dezlãnþui în strigãte deizbândã prelungi. Aidoma unor diavoli ai pustiei.Cu groaza în suflet am continuat sã cãlãrim, deºi bidivii începeau sã dea semne deobosealã. Încã nu ne socoteam scãpaþi ºi de aceea eram neîndurãtori cu bietele animale.Doar ºi ele supravieþuiserã mãcelului, la fel ca ºi noi.Într-un târziu, unul dintre noi trecu în frunte. Mai târziu am aflat cã îl cheamã Costea,fiind dintr-un sat de sub muntele Pãdurea Mare, din Aspropotamos. Omul ne fãcu semnsã oprim. Descãlecã ºi-ºi scoase casca. Se lungi, lipindu-ºi urechea de pãmânt.- Fraþilor, nu suntem urmãriþi, barbarii nu ne-au luat urma!Ne trântirãm în iarbã sã ne vedem rãnile. Printre noi nu se afla niciun ofiþer. Eramnumai oºteni de rând din cavaleria grea. Dupã graiurile vorbite, dar ºi dupã chipurilecolþuroase, având cãutãtura neînduplecatã a celor deprinºi sã ucidã, se vedea cã maitoþi erau vlahi munteni. Nu slujeau de azi, de ieri, în oastea imperialã. Unii erau dinThessalia sau din Epir, alþii erau din Macedonia, sau din Tracia. Iar unul, Dragomir, erade dincolo de Dunãre, din îndepãrtata Vlahie de la Carpaþi. Doar doi oºteni, Alexis ºiMonahakis, erau greci. Cel dintâi era din Arhipelag, iar celãlalt era chiar dinConstantinopol. Cel din urmã se dovedise mai puþin deprins cu armele. Dar mânuia binezarurile ºi cupa de vin.Oamenii se ajutarã între ei sã-ºi oblojeascã rãnile cu fâºii de pânzã rupte din poalacãmãºilor. Mai toþi cãpãtasem tãieturi de paloº ori crestãturi de suliþã. Dar doi purtau încarnea picioarelor vârfuri de sãgeatã. Aveau dureri la mers ºi cãlãreau greu.- Am luat-o aiurea! spuse cu mânie Costea.În timpul acelui rãgaz, nu-ºi îngãduise sã stea jos, sã-ºi tragã sufletul, ci înconjuraseneliniºtit locul unde eram adunaþi. Dupã cum aflarãm de la el, am mers prea mult spremiazãnoapte, în loc sã o þinem cãtre apus.Pe calea dinspre apus, preþ de o zi de mers la pas, aveam sã dãm de apa Donului.Dacã reuºeam sã trecem pe malul celãlalt, cu puþin noroc, puteam sã întâlnim apoigrosul oastei bazileului. Mai toþi ºtiam însã cã nomazii aceia veniþi din fundul Asiei, dinstepele de dincolo de Aral, se miºcau tare repede. Acum, dupã ce ne zdrobiserã,
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prinseserã curaj. Aveau sã-ºi trimitã iute avangãrzile sã iscodeascã. De aceea, chiardacã am fi trecut dincolo de Don, nu ne socoteam scãpaþi. Doar dacã ne întâlneam cuoastea noastrã.Curajul ne pãrãsi când ne vãzurãm aproape lipsiþi de arme. Nu mai aveam nimic.Doar cãmãºile de zale, paloºele ºi pumnalele de la cingãtoare. Niciunul nu-ºi pãstrasearcul, fiind deprinºi sã tragem din goana cailor, asemenea rãzboinicilor din stepã. Numai aveam nici lãncile, nici platoºele din oþel. Le azvârlisem sã fugim cu uºurinþã.Singura noastrã armã de luptã la depãrtare, era o lance micã, în mâna lui Costea.Încetul cu încetul, ne reveneam, simþind cum groaza iadului prin care trecusemîncepe sã ne pãrãseascã. Dar mânia ºi ruºinea înfrângerii suferite luau locul spaimeidin sufletele noastre. O durere mai mare decât aceea din rãni ne cuprinse. Pe noi,urmaºii cãlãreþilor din Hemus, ce supuseserã cândva Asia conduºi de Marele Alexandru,barbarii aceia nespãlaþi nu ne-ar fi învins niciodatã. I-am fi cãlcat în copitele cailor, dacãnu li se alãturau blestemaþii de alani. Ticãlosul de general ne încredinþase, atunci cândne trimisese înainte, cã alanii sunt de partea noastrã. Noi nu ne temeam nici de cavaleriaînzãuatã a alanilor, însã numãrul lor mare ne copleºise. Dupã ce le respinsesem treiatacuri ºi-i pusesem pe fugã, alanii nu ne-au mai atacat. Doar tobele lor de rãzboirãsunau neîncetat, zi ºi noapte. Din când în când, doar nomazii ne mai hãrþuiau ici ºicolo cu câte un pâlc de arcaºi cãlãri. Când alanii îºi adunarã toate hoardele risipite prinstepã, ne-au împresurat cu o mulþime fãrã numãr de rãzboinici îmbrãcaþi în solzi, cabalaurii. Lovitura lor ne-a dat peste cap cu totul. Pe urmã, nomazilor le-a fost uºor sã nenimiceascã. Mai ales, dupã ce abãturã asupra noastrã o ploaie de sãgeþi. Pieriserãacolo cei mai destoinici viteji ai vlahilor din munþi. Iar noi nu înþelegeam nici acumîmprejurãrile prin care izbutisem sã scãpãm cu viaþã. Fãrã îndoialã cã îngerii bunuluiDumnezeu ne ajutaserã, împreunã cu Sfântul Gheorghe, ocrotitorul nostru.Deodatã Costea încãlecã sprinten ºi astfel rãgazul nostru se sfârºi.- Fraþilor, eu plec chiar acum spre apa Donului! Cine vrea sã mi se alãture, estebinevenit. Dar dacã o face, îl rog sã nu iasã din cuvântul meu. Cerul s-a limpezit ºi nevom putea cãlãuzi dupã stele. Duºmanii, sigur, nu ne vor urmãri noaptea. Vom cãlãri lapas ºi astfel nu vom osteni caii prea tare. Dacã nu ajungem la apa Donului, în zori nebãgãm într-o râpa ºi ne vom odihni.Obraznic, grecul Monahakis îl înfruntã.- Cine eºti tu, de te crezi cãpetenia noastrã!Costea nici nu-l luã în seamã. Toþi vlahii ºi celãlalt grec încãlecarã ºi-l urmarã. Încele din urmã, vãzându-se singur, Monahakis încãlecã ºi el. Ni se alãturã, bombãnindºi înjurând. Însã Costea veni cãlare în dreptul lui ºi-i apucã de cãpãstru calul.- Cred cã ai auzit ce-am spus. Dacã mergi cu mine, mi te supui. Dacã nu, pieri demâna mea!Grecul cãutã sã punã mâna pe paloº, însã se rãzgândi. Supus dãdu din cap însemn cã a înþeles. Oamenii se aºternurã la drum în tãcere.Un vânt uºor prinse sã unduiascã ierburile ruginii ale stepei. Apoi Soarele setransformã într-un amurg roºu ca sângele omenesc. Curând negura nopþii ne acoperi cutotul. Din tãriile cerului rãzbãteau doar þipetele cocorilor zburând spre miazãzi, cãtrelacul Maeotis. Dupã o vreme, nu se mai auzi nimic, decât mersul molcom ºi fornãitulcailor. Din când în când, ne opream ºi ciuleam urechile. ªuierul vântului purta în el doarºoapte de spaimã ºi de nãluciri. Stepa fãrã margini prindea încetul cu încetul sã setrezeascã la o altã viaþã, ruptã dintr-un alt tãrâm. Un tãrâm al duhurilor ºi al umbrelor
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fãrã stãpân. Urlete urmate de lungi tânguiri vestirã parcã pogorârea acestei împãrãþiiasupra stepei. O pasãre de noapte trecu lin deasupra noastrã ca o fantasmã. Oameniiîºi fãcurã cruci ºi se privirã înfioraþi. Urmã un vaer sfâºietor, semn cã prada fuseseprinsã. De pe coama unui deal, desluºirãm în lumina lunii douã haite de lupi strecurându-sepe vale cãtre locul mãcelului. Mirosul de sânge ºi de hoit aduna fiarele stepei.- Blestemaþii, parcã ar fi vârcolacii din oastea necuratului!- Se duc sã se batã cu sufletele celor morþi astãzi!Am mers toatã noaptea. În zori, aºa cum hotãrâse Costea, ne-am tras în fundulunei râpe adânci sã ne odihnim. Nu dãduserãm de apa Donului. Nici nu apucarãmsã dormim prea mult. Leanu, cel ce rãmãsese primul de strajã, a venit sã netrezeascã. Departe în stepã zãrise un cãlãreþ. Acesta o luase pe firul vãii ce seadâncea spre locul unde eram ascunºi. Am crezut la început cã este o iscoadã.Dar nu se ivirã de nicãieri alþi cãlãreþi. Repede se apropie îndeajuns. Dupã cascã ºicãmaºa de zale, am vãzut cã este un oºtean de-al bazileului. La fel cu noi. De la elam aflat vestea cea rea. Pe malul de dincolo, alte hoarde de alani, trecuserã departea nomazilor ºi lovirã grosul oastei, spre care noi ne îndreptam. Ticãlosul degeneral, nu primise lupta ºi alesese sã fugã din faþa duºmanilor. Fãcuse cale întoarsãcãtre principatul khazarilor, pe unde aveau sã vinã întãriri. Avusese grijã sã trimitãîn faþa alanilor alte douã regimente de cavalerie grea, care sã încetineascã urmãrirea.Bineînþeles, cã dupã o luptã inegalã, alanii le zbrobirã. Aºa cum ne dovediserã ºi penoi. Ostaºul care ni se alãturã, reuºise sã treacã Donul înot cu calul. Nu ºtia deînfrângerea noastrã ºi spera sã dea de noi ºi astfel sã se salveze. Acum era tot atâtde dezamãgit ºi de furios, pe cât eram ºi noi.Atunci, am hotãrât cu toþii sã ne îndreptãm spre sãlaºele de pescari. De la ei, pecalea Donului aveam sã ajungem pe þãrmul Meotidei, la Tamantarkan. Doar acolo neputeam socoti cu adevãrat salvaþi. Altfel, dacã am fi ales sã mergem cãlare prin stepã,fie prin stânga, fie prin dreapta Donului, aproape sigur ne-am fi întâlnit cu nomazii saucu alanii ce împânziserã câmpiile.Aºadar, ne-am continuat drumul chiar pe unde venise Calistrat. Aºa se numeaoºteanul cu care ne întâlnisem. Astfel se face cã spre amiazã am ajuns la aºezãrilepescarilor. Aceºtia erau dintr-un neam înrudit cu alanii, deºi se duºmãneau de veacuri.Bãtrânii lor ºtiau puþin greceºte ºi am reuºit sã ne tocmim cu ei. Nu aveau decât patrulotci ºi nici nu vroiau sã le vândã. Mai mult de frica noastrã, primirã sã înstrãineze douã.Alexis grecul era din insule ºi se pricepea la bãrci. Aºa cã el alese pe cele mai bune,care erau ºi cele mai mari. Costea se arãtã mulþumit pentru cã încãpeam cu toþii în eleºi nu mai era nevoie de încã o ambarcaþie. Le luarãm pescarilor toate vâslele, daraceºtia nu se arãtarã deloc supãraþi. Mai ales când aflarã cã toþi caii le rãmâneau lor.Pe deasupra ne dãdurã din belºug din bucatele lor sãrãcãcioase: peºte afumat, pastramãde oaie ºi lipii de secarã, tari ca piatra.Cu puþin înainte de lãsarea întunericului, traserãm la mal. Am ales un loc ceva maiferit, pe o limbã de nisip, la adãpostul unui mal înalt ca o falezã. În zori, tocmai când nepregãteam sã ne urcãm în barcã, se petrecu primul atac al alanului. Cioga, cel cefusese de strajã în schimbul dinspre ziuã, auzise primul tropotul calului. Chiar atuncicând se întoarse sã priveascã spre mal, o sãgeatã bine þintitã îl strãpunse drept îninimã. Îl împinserãm în lotcã ºi vâslirãm din rãsputeri spre mijlocul râului. Eram încredinþaþicã o hoardã întreagã tãbãrâse peste noi. Când am ajuns în mijlocul apei, am vãzut însãdoar un singur cãlãreþ. Ne urmãrea ameninþãtor de pe mal. Arcaºul mai alergã o vreme
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de-a lungul apei, apoi se fãcu nevãzut în stepã.De la acel atac, alanul nu ne-a mai dat pace. Mai mult ca sigur, ne urmãrise peîndelete. Vãzuse cã nu avem arcuri ºi-ºi fãurise cu iscusinþã un plan. La fel cum râsuldin munþi urmãreºte cioporul de ciute. Apoi le ucide, una câte una.Dupã câteva ceasuri bune de mers pe râu, am tras la mal ºi l-am îngropat peCioga. Apoi spre searã, înainte sã ne facem tabãra, pieri altul dintre noi, Giavela. Omuldoar se îndepãrtase cãtre locul de santinelã, unde îl trimisese Costea. Auzirãm ungeamãt, apoi o bufniturã ºi un fluierat, urmate de un nechezat ºi de un ropot de copite.Alanul ne pândise ca o fiarã, ascuns în ierburi. Când Giavela se apropiase de el, îlînjunghiase. Calul, ce stãtuse ºi el pitit undeva, venise la fluieratul stãpânului. Nuapucasem sã vedem decât cum un demon, ieºit parcã din negura iadului, se agaþã deoblâncul ºeii, tropãind alãturi de cal. Din avântul cãpãtat, sare în ºa, cu sprintenealacelor nãscuþi în stepã.Moartea lui Giavela, a doua victimã, ne puse pe gânduri. De data asta, alanulfolosise altã îndemânare împotriva noastrã.- Pesemne cã alanul îºi drãmuie sãgeþile, îºi dãdu cu pãrerea Curti, un oºteanînalt ca bradul, de fel de prin pãrþile Vlahohoriei.- Sã-þi închipui cã un alan rãmâne în stepã fãrã sãgeþi ºi fãrã cal, este prostiecuratã, îl împunse Dragomir, ca unul ce bãtuse ºesul de mic copil.- Tocmai de aceea, stãrui Curti cu isteþime.Costea hotãrî sã înteþim focul ºi sã punem niºte momâi sub pãturi ºi chiar sãlãsãm o mogîldeaþã cu o cascã pe cap, ca un fel de santinelã. Apoi, departe de foc, amscobit pãmântul ºi ne-am fãcut acolo culcuºuri, spre a ne odihni în ceva mai multãsiguranþã.Dimineaþa, dupã ce îl lãsarãm ºi pe Giavela în pãmântul nisipos, vâslirãm cãtremalul celãlalt. Gândeam, cã poate aºa, vom scãpa de acel barbar blestemat. Am vãzutcurând cât de naivi eram, socotind cã astfel primejdia ne va ocoli. Nici nu trecurãm demijlocul apei, cã un nechezat ne fãcu sã privim mai cu luare aminte malul spre care neîndreptam. Blestematul de alan era acolo, ne aºtepta. De data asta puteam sã-l vedemmai bine. Nu purta nici coif, nici zale, nu avea straie de rãzboi. Era înveºmântat în felulmuntenilor din Caucaz, cu calpac de noaten brumãriu ºi burcã neagrã de pâslã, cuumeri mari ºi drepþi. Îºi împungea cu pintenii fiara de armãsar, negru ca pana corbului,ce necheza într-una ºi se ridica în douã picioare. De parcã ºi el vroia sã ne ameninþe.Alanul zbiera ceva în limba lui, agitând într-o mânã arcul sãu dublu curbat.- Dacã am avea ºi noi mãcar un arc ºi câteva sãgeþi, nu-þi mai încurajai tu calulacum, slugã spurcatã a nomazilor, spuse cu nãduf un oºtean.- Nu vã opriþi din vâslit, porunci Costea, strângând în mânã lancea. Mergeþi dreptspre el, poate se prinde în luptã ºi reuºim sã-l încolþim!- Eºti nebun de legat, pânã sã ajungem noi la mal, are timp sã ne sãgeteze cape mistreþi! urlã disperat Monahakis.- Dacã vâslim repede, dupã care ne rãsfirãm mult, nu va mai nimeri el aºa deuºor, iar apoi, eu ºtiu ce sã fac cu lancea asta!- Dacã mai apuci!- Ai rãbdare, vine ºi rândul tãu, grec puturos!Ne-am înºelat. Alanul nu era chiar atât de slab de înger, încât sã se mãsoare cunoi în câmp deschis. Mai ales cã-l vãzuse pe Costea cu lancea în cumpãnire. Chiaratunci când luntrea alunecã scrâºnind în nisipul malului, pãrãsi locul, fãrã prea mare
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grabã. Dupã ce fãcu un ocol mare îl vãzurãm cum revine la apa Donului, în aval de noi.Acolo descãlecã, se uitã la apã, apoi privi spre noi, încãlecã ºi îºi continuã drumul încetpe lângã mal. De bunã seamã cã va continua sã se þinã scai de noi, ca într-un blestem.Trebuie sã ne oprim ºi, într-un fel sau altul, sã-i venim de hac, spuse un oºtean penume Sinna. Altfel, lighioana asta ne omoarã pe toþi, unul câte unul...Acest Sinna, era muntean, la fel ca ºi noi, având faima cã se pricepe la leacuri,descântece ºi vrãji.- Dar dacã tocmai asta vrea, sãri Alexis. Poate chiar vrea sã ne facã sã ne oprim,pânã îi vin ajutoare. Dacã vor sã ne prindã de vii ºi sã ne supunã caznelor, sã afle maimulte despre oºtile bazileului.- Un motiv în plus sã-i venim noi de hac, pe cât mai repede, întãri Costea. Doarne-a ucis doi oameni.- Dacã am încerca un târg cu el, se bãgã ºi Mohahakis în vorbã.- Eºti smintit de-a binelea! îl repezi Costea. Dupã ce ne-a ucis doi oameni, esteca ºi cum te-ai târgui cu diavolul. La mintea lui de sãlbatic, s-ar putea sã ne spunãcã ne dã pace, dar numai dacã îl lãsãm sã mai ucidã câþiva dintre noi.În noaptea care a urmat pieri ºi grecul Alexis. Dupã miezul nopþii, când omul deschimb se duse la locul de santinelã, doar la câþiva paºi de tabãrã, îl gãsi pe Alexis fãrãsuflare. Alanul venise pe furiº ºi îl strânsese de gât cu laþul. Acum Sinna era cu totulîncredinþat cã alanul se foloseºte de vrãji pentru a nu-l simþi nimeni când se apropie denoi. Costea, ca bun creºtin însã, îi ceru sã nu amestece diavolul în socoteala noastrãcu alanul ºi mai ales îi ceru sã nu rãspundã cu vrãji.- Dumnezeu ne va apãra cu siguranþã pânã la urmã, spuse Costea sigur de el.Alanul este trufaº fãrã mãsurã ºi de aceea nu va rãbda ºi va veni sã se batã cu noi,doar cu sabia în mânã.Dragomir era nedumerit, de ce ne tot atacã alanul, nefiind înveºmântat de rãzboi.Deci se pãrea cã arcaºul este dintr-unul din triburile lor ce nu trecuserã de parteanomazilor. Atunci, dacã lucrurile stau aºa, de ce ne omoarã oamenii, îºi spunea într-unaDragomir. Costea veni lângã Dragomir, stârnit mai degrabã de câte ºtia acesta,decât de cerbicia alanului ºi privi îndelung chipul tãbãcit de soare ºi vânt al vlahuluidin Carpaþi.- De unde ºtii tu atâtea lucruri despre alani ºi celelalte neamuri care vieþuiesc înstepe?Acesta îi povesti despre vlahii din Carpaþi, cum pleacã cu turmele de oi la iernat lagurile Dunãrii, dar ºi spre Nistru sau Nipru. Dacã nu gãsesc locuri, cãci sunt mulþi ºiturmele lor sunt fãrã numãr, unii ajung ºi mai departe. Neamul lor s-a înmulþit ºi locurilede pãºunat nu ajung pentru toþi. Iar de plugãrit, nici nu vor sã audã. De aceea, sunt ºimulþi aceia ce rãmân peste varã pe plaiurile de iernat.- Dar nu vã asupresc neamurile din stepe?Bacii tocmesc imaºurile cu cãpeteniile neamurilor din stepe. Acestea primesctainul cerut, iar ciobanii pot sta sã-ºi vadã de treburile lor un an întreg. Apoi tocmealase reînnoieºte. Locurile sunt îndeajuns de largi sã pascã acolo ºi turmele lor, darºi ale stãpânilor câmpiei. Oile nu au nevoie de cele mai bune pãºuni, cu toate cãoaia nu lasã mai nimic pentru vitã sau cal. Dacã se întâmplã ca alþi nomazi sãnãvãleascã pe locurile de pãºunat, oierii aflã din timp de primejdia unei cotropiri.Au ajuns sã cunoascã bine mlaºtinile cu stuf de la gurile râurilor unde se ascundcu ciopoarele lor. Dar nomazii îi lasã în pace. ªtiu cã întotdeauna pãcurarii vin la
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ºes cu cârdurile de mioare ºi îºi iau partea lor. Dragomir se nãscuse ºi copilãriseîn stepe, apoi, într-o bunã zi, plecase de acolo. Asta pentru cã, oricât de bune arfi fost pãºunile de iernat, din câmpii, oamenii ºi turmele se întorc în munþii deunde au plecat.Pânã la urmã, cele prezise de Costea s-au adeverit. În ziua urmãtoare, dimineaþa,am venit la mal cu gândul sã poposim ceva mai mult. De abia am tras barca penisipul malului ºi ne apucarãm sã adunãm gãteje, cã arcaºul nãvãli cu calul luiuriaº, cu paloºul în mânã, gata sã ne hãcuiascã. Nici nu ne dezmeticisem. Veniseaºa, deodatã, de parcã necuratul îl azvârlise acolo. Nu auzisem nimic sã ne dea deveste, nici ropot de copite, nici nechezat, nimic. Ne-am strâns cerc în jurul lui cupaloºele în mânã. La fel cum lupii încolþesc cerbul iarna. De sus, de pe cal, alanulrãzboinic se apãra cu uºurinþã ºi respingea orice loviturã de sabie. Când unul dintrenoi se repezi sã apuce dârlogii, dihania de armãsar se ridicã în douã picioare.Nãvãli asupra omului, azvârlindu-i o copitã în umãr, aruncându-l cât colo. Atunci,alanul încercã sã treacã printre noi. Însã, pentru cã se îndrepta chiar spre apã, vrusã întoarcã spre dreapta, dar armãsarul furios se ridicã din nou în douã picioare.Iute ca fulgerul, lancea azvârlitã de Costea se înfipse adânc în trupul animalului,aproape de genunchiul cãlãreþului. Lovitura nãpraznicã, bine þintitã, fãcu bidiviul sãcadã chiar din avântul cabrãrii. Nechezatul lui se transformã într-un urlet de durere.Înãlþã capul ºi se prãbuºi fãrã suflare pe partea stângã. Rãzboinicul rãmase prinscu un picior sub trupul calului. Nu reuºea sã-ºi tragã piciorul ºi învârtea ameninþãtorpaloºul de oþel albãstrui. Aºa cum arãta el, cu faþa sa, cu obrajii supþi, cu nasulcoroiat ºi cu nãrile fremãtând, semãna cu o uriaºã pasãre de pradã cãzutã, ce sezbãtea, având ghearele prinse în laþul vânãtorului. Mai putea sã sfâºie carnea, nu cuclonþul, ci cu paloºul. Lupta era de acum inegalã. De fapt nu mai era o luptã, cãcimai degrabã aºteptam ca alanul sã se dea prins. Când unul dintre noi se apropia deel, începea totuºi sã-ºi învârtã furios paloºul, fulgerându-l cu privirea ochilor deculoarea oþelului. Monahakis profitã de apropierea altui oºtean ºi veni în spatelealanului, reuºind sã-l loveascã peste încheietura mâinii cu o vâslã. Paloºul cãzu dinmâna cãlãreþului. Grecul îi puse un genunchi pe gât ºi-i rãsuci o mânã la spate.- Eºti al meu frãþioare, de când te aºtept!Sãrirã atunci ºi ceilalþi ºi îl legarã fedeleº. Îl traserã apoi de sub leºul armãsarului.În cãdere i se rãsucise glezna, cãci ºchiopãta. Grecul deveni dintr-o datã foarte atentcu prinsul ºi se vãzu cã se socotea drept cel ce reuºise sã-l doboare. Asta stârni mânialui Costea. Îºi trase deodatã sabia din teacã ºi pânã sã se dezmeticeascã Monahakisîi lipi vârful de obraz. Grecul se fãcu alb ca o lipie.- Prinsul este al meu ºi-l vom judeca ºi apoi îl vom osândi pentru ce a fãcut!- Aºa este drept, întãrirã ceilalþi oºteni.- Sã-l judecãm ºi pe urmã sã-l ucidem cu încetul, în cazne!- Dar de ce sã mai pierdem vremea, sãrirã alþii. Mai bine sã-l ucidem acum, pe loc.Doar nu ºtim ce a fãcut?1Aceºtia socoteau cã de vreme ce neamul alanilor se lupta cu oastea bazileului,cãlãreþul alan îºi fãcuse datoria. Dar, fiind duºman, trebuia ucis fãrã judecatã. Asta,chiar dacã nu ar fi omorât oamenii noºtri. Dragomir le aminti cã prinsul pãrea a fi dintriburile lor ce sãlãºluiau departe la miazãzi, pe undeva prin vãile Caucazului. Apoi nuera îmbrãcat ca de rãzboi.
(va urma)
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Prozã

Ana Podaru

Punctul final
Ne naºtem fãrã garanþia vieþii, fragili, visãtori, deschidemochii precum nuferii petalele-n soare fãrã sã avem dreptul de ane alege pãrinþii, fraþii, pentru cã fiecare dintre noi suntem pumnulde lut din mâna olarului. El ne plãmãdeºte ºi ne dãruieºte viaþa.O viaþã pe care nimeni nu ne învaþã cum sã o preþuim, cum sã ogestionãm. Suntem ignoranþi cu propria noastrã fiinþã, alergãmdupã iluzii încã din copilãrie. Alergãm prin iarba udã, desculþi,fãrã sã-i cunoaºtem menirea, ne avântãm în întuneric cãutând lumina fãrã sã ne asigurãmcã avem ulei de ajuns pentru candele. Nu înþelegem rostul ploilor de varã sau putereadistrugãtoare a furtunilor. Uneori bâjbâim prin întunericul ce se aºterne peste noi în plinãzi fãrã sã ºtim a ridica ochii spre Dumnezeu, fãrã sã ºtim cã rugãciunea este salvatoare.Ne rugãm mecanic, nu avem rugãciuni individuale, avem nevoie de rugãciuni create dealþii, nimeni nu ne învaþã cã cea mai puternicã rugãciune vine din adâncul inimii, atunci seridicã rugãciunea la cer când lacrima izvorãºte din adâncul fiinþei noastre. O privire rãstignitãare puterea rugãciunii, creatorul ºtie suferinþa ta ºi nu va ezita sã-þi trimitã forþa necesarãde a te ridica din mlaºtina neputinþei. Nu realizãm cât de fragili suntem, decât atunci cândsuntem la capãt de drum, atunci când visele noastre mor înainte sã se îndeplineascã. Nuºtim sã apreciem frumuseþea acestei lumi în care suntem pelerini, suntem trimiºi cu unscop, fiecare este creat pentru a lãsa ceva pe acest pãmânt, avem aptitudini creatoare,purtãm esenþa celor ºapte arte. Puþini dintre noi realizãm cât de frumos suntem creaþi, câtde perfecþi suntem la naºtere, rãtãcim prin labirintul universului mai orbi decãt orbii, maisurzi decãt surzii, iar linþoliile ne învãluie în fiecare zi lumina ochilor înaintând cu mâinileîntinse pipãind zidurile propriilor noastre închisori. Suntem binecuvântaþi cu har divin,þinem în mâini uneltele cu care ne putem ridica altarele sufletului, unelte ce-au devenitdistrugãtoare, dãrâmãm într-o clipã cât am clãdit într-o viaþã. Ajungem pãrinþi, dar nu ºtimsã deschidem porþile universului în faþa copiilor noºtri, fiecare copil are aripi de înger, aripice pot cuprinde întreg orizontul, aripi ce pot îmbrãþiºa cerul ºi pãmântul, aripi pe care lesmulgem cu mâinile noastre umplând iazurile de lacrimi ale pãmântului cu morminte depene de înger. Ar trebui sã învãþãm de la pãsãri cum sã ne întindem aripile, cum sã neapãrãm puii, ar trebui sã învãþãm de la izvoare cum sã ne purificãm sufletele. Suntemcaptivi într-o bulã de sãpun, în vidul vieþilor noastre din care nu putem evada, atingempereþii bulei otrãvitoare, ne oglindim în oglinda mincinoasã de pe acei pereþi iluzorii, atingemcu un deget ºi bula se sparge. Universul ne inundã, dar nu mai suntem în stare sã-iabsorbim energia vindecãtoare pe care o ignorãm fiind atraºi de mirajul ambalajului trãirilorde moment. Învãþãm, ne abandonãm în muncã pânã la epuizare, ne mulþumim cu atât depuþin, omul nu a fost creat pentru iluzii, a fost creat sã trãiascã bucuria acestui pãmânt,sã primeascã ºi sã dãruiascã iubire. Uitarea de sine, uitarea pasului pe prima treaptã aspiritualitãþii este primul pas spre autodistrugere. Nu ar exista boalã dacã ne-am hrãnisufletele flãmânde cu frumuseþea univerului, dacã ne-am scãlda privirile în oglinda lacurilor,dacã am lua energie de la soare, dacã ne-am înfunda picioarele în lutul moale, dacã amcânta alãturi de pãsãrile cerului, dacã ne-am uda buzele cu roua de pe frunze, dacãnoaptea nu ne-am culca atât de obosiþi încât sã uitãm sã spunem mulþumesc inimii cebate-n noi, sã mulþumim cerului pentru fericirea ce ne-a inundat sângele doar cu omângâiere, cu un sãrut, cu gingãºia din privirile unui copil (...)
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Emil Dinga

Bãtrân, în trenul de noapte

Comandase biletul de tren prin internet ºi primise imediat unformular care specifica vagonul ºi locul, alocate. Pe formular nu eraspecificatã staþia de plecare, dar se gândi cã, poate, internetulpermite localizarea celui care solicitã biletul ºi atunci se subînþelegecã staþia trebuie sã fie cea din localitate, sau, oricum, cea maiapropiatã staþie de locul de unde s-a fãcut solicitarea. Din fericire satul sãu avea staþie decale feratã, undeva la marginea sa, în capãtul unui teren viran unde se aciuau, în fiecareprimãvarã-varã, vreo douãzeci de þigani nomazi din neamul cãldãrarilor. Dupã ce-ºi întindeaucorturile rupte de atâta folosire, porneau de dimineaþã de-a lungul satului. Bãrbaþii purtândîn spinare cazane de fãcut þuicã sau balii de spãlat rufe (în sat, totuºi, majoritatea aveaumaºini de spãlat, urmare a banilor câºtigaþi de copiii ºi nepoþii plecaþi la muncã în Italiasau Spania, aºa cã ºansele de vânzare erau aproape inexistente), femeile þinând demânã câte doi-trei puradei murdari ºi aproape goi. Se opreau la fiecare poartã, femeilestrigau cu un glas ascuþit extrem de sonor ºi pãtrunzãtor la gospodarii care nu se vedeauprin curte, în timp ce bãrbaþii lãsau jos greutãþile cãrate, sã se mai odihneascã un pic, ºitrãgeau vârtos din þigãri. Pãrea o diviziune a muncii perfectã. Rolul copiilor era de naturãsentimentalã, mai înmuiau inimile împietrite de muncã ºi de griji ale femeilor care, de celemai multe ori, veneau la poartã cu ceva de-ale gurii pe care þigãncile le îndesau imediat înniºte saci largi pe care-i purtau cu dexteritate pe umeri, mulþumind în mod repetat ºiurând tot binele din lume. În timpul acesta, bãrbaþii testau ºi ei piaþa întrebând dacãgospodarul nu are nevoie de un cazan din alama cea mai bunã, sau de o balie pentruspãlat. Stãpâna casei fãcea rapid un semn negativ din cap sau din mânã ºi intra repedeînapoi în curte zãvorând poarta. Umbla zvonul cã cerºitul ºi vânzarea de cazane ºi baliierau doar un pretext pentru ca þiganii care, de fapt, inspectau locurile cele mai bune defurat, sã poatã veni noaptea la ºterpelit. Asta fãcea ca toate tentativele lor îndrãzneþe dea intra în curþi în timp ce strigau sau ofereau marfa de vânzare sã fie stopate cu fermitate,iar porþile stãteau, în aceastã perioadã, mai mult zãvorâte. Se uitã la staþia de destinaþie,dar acolo nu era trecut nimic. Se gândi cã nici asta nu era în neregulã, din moment ceoricine ºtie prea bine unde trebuie sã coboare. Întrucât nici numãrul trenului nu era trecutpe bilet, bunãvoinþa lui se manifestã din nou, acceptând faptul notoriu cã prin staþia dinlocalitate nu trecea decât un tren, exact la miezul fiecãrei nopþi. Aºa cã, evident, nici orade sosire sau de plecare nu era necesarã. Se gândi cã mãcar numele posesorului eratrecut, dar constatã cã locul în cauzã era necompletat. Nici asta nu constituia o problemã,deoarece, probabil, biletul era considerat a fi la purtãtor. Cu asta examinarea biletului luãsfârºit, îl puse în buzunarul de la piept ºi începu sã verifice conþinutul sacoºei pe careurma s-o ia în cãlãtorie. Ceasul de buzunar, pe care-l scosese ºi-l aºezase pe colþulmesei, arãta cã mai avea circa o orã pânã la miezul nopþii. Pentru a ajunge la timp trebuia
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sã plece în curând.Trenul sosi cu punctualitate în staþie. Singurul bec din faþa clãdirii dãrãpãnate careadãpostea casa de bilete ºi sala de aºteptare fusese spart de mult de praºtiile copiilorºi, cum nimeni nu se învrednicise sã-l înlocuiascã, singura luminã care mai spinteca,tremurând, întunericul dens, pãtrunzând timid ºi pe peronul plin de spãrturi ancestrale,era de la un bec anemic aflat pe tavanul scorojit al sãlii de aºteptare. În staþie nu maiera nimeni, nici mãcar ºeful gãrii care, în mod obiºnuit trebuia sã primeascã trenul înstaþie ºi sã-i dea liberã plecare conform graficului. Din tren nu coborî nimeni. Nu eraudecât trei vagoane, dintre care doar în ultimul se zãrea o luminã vagã. Se duse spreacesta ºi urcã, fãrã sã mai verifice numãrul vagonului ºi al locului. În fond, într-un tren,probabil gol, ce importanþã mai are respectarea locului primit? Nu era nimeni în vagon,aºa cã se aºezã la întâmplare, lângã fereastrã, pe partea dreaptã a sensului de mers altrenului. În cele câteva minute cât a mai stat trenul în staþie nu a mai venit nimeni. Apoi,fãrã nici o avertizare, trenul se puse în miºcare, cu obiºnuitele scrâºnete de ºine ºi dealte dispozitive mecanice. Dupã câþiva metri, depãºind peronul aproximativ al staþiei,trenul intrã în beznã, mãrindu-ºi constant viteza. Dupã vreo cinci minute, ritmul sacadatal trecerii roþilor peste îmbinãrile nesudate ale cãii ferate se stabilizã. Acum puteai sã-lfoloseºti pe post de ceas, aºa de constant se auzea. Înþelese cã se intrase în regim decroazierã, aºa cã puse sacoºa nu prea voluminoasã pe suportul de deasupra banchetei,agãþã haina în cuierul de alãturi ºi se aºezã mai comod. Avea de gând sã doarmã sau,cel puþin, sã închidã ochii, mai ales cã era lunã nouã ºi oricum nu putea vedea nimicafarã. Geamul slinos al vagonului îi întorcea doar propriul chip, funcþionând ca o oglindãla care rolul de suprafaþã metalicã de reflexie îl juca bezna din exterior.Nu ºtia cât timp aþipise. Sacadatul roþilor pe ºine era acelaºi, dovadã cã trenul îºivedea de treabã. Se gândi, brusc, cã acest sacadat imperturbabil era cea mai bunãimagine pentru eternitate. Mai avea acest gând ori de câte ori stãtea pe malul râuluicare trecea pe la marginea satului, în partea opusã staþiei de cale feratã. Avea un locpreferat, pe un mal nu prea înalt, la care râul fãcea un cot uºor ºi unde era puþin maiînvârtejit. Clipocitul interminabil ºi perfect ritmat îi evoca, la fel ca acum, eternitatea. Segândea atunci, ca ºi acum, cã, de bunã seamã, eternitatea nu poate fi decât cevaomogen, aºa cum este acest ritm de roþi. Eternitatea nu poate avea diferenþieri pentrucã, dacã ar avea, atunci ea, eternitatea, ar putea fi sesizatã. Adevãrata eternitate nutrebuie sã poatã fi sesizatã ca eternitate, deci trebuie sã fie perfect omogenã, egalã cuea însãºi, cam în maniera în care termodinamica sugereazã asta prin conceptul deentropie maximã care se va atinge la sfârºitul vieþii Universului. Ajunse la un fel deparafrazã negativã a conjecturii lui Poincaré: dacã te afli în eternitate nu ai nici o modalitatede a stabili cã eºti acolo. Deodatã, avu senzaþia, aproape materialã, cã era privit. Întoarsecapul. Vis-a-vis, pe locul de lângã uºã, stãtea un bãtrân, sau cel puþin aºa pãrea înlumina aceea aproape de camuflaj din vagon. Nu dormea, privea în gol, prin fereastrasa, spre fereastra de pe culoar, pe partea opusã. Întoarse la loc capul, spre fereastrasa. Un fior rece îi strãbãtu întregul trup. Oare nu-l vãzuse pe bãtrân atunci când urcase?ªi totuºi, oricât de chioarã era lumina din compartiment, era imposibil sã nu-l vadã. Cusiguranþã urcase mai târziu decât el. Sã fi dormit atât de adânc încât nu a simþit nici cãtrenul a oprit, nici cã cineva a deschis uºa, care fãcea un zgomot caracteristic, unfâºâit metalic, când trãgeai de ea în lateral s-o deschizi sau s-o închizi, nici cã trenul apornit din nou? Ar fi sesizat mãcar lumina peronului� Rãmase câteva minute încordat,privind în gol pe fereastra întunecatã la bezna care pãrea aproape lichidã ºi prin care
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trenul de noapte se strecura ca un peºte preistoric. Sacadatul roþilor era singurul zgomotdin acel univers lichid atotcuprinzãtor. Lichiditatea aceasta întunecatã îi aducea înmemorie lichiditatea râului care-i sugera, prin zgomotul egal al apei, aceeaºi eternitate.Într-adevãr, lichiditatea ar putea fi un bun candidat pentru asigurarea omogenitãþiiindispensabile eternitãþii. O omogenitate care nu permite nici mãcar trecerea timpului,deoarece aceastã trecere ar însemna deja o diferenþiere trecut-viitor, care ar sfâºiaomogenitatea. Dupã o vreme, îºi întoarse încet, cu miºcãri infinitezimale, capul sprenoul pasager. Avu un ºoc, iar pantofii i se bãturã, zgomotos ºi involuntar, unul de altul:bãtrânul se uita la el. Avea o expresie liniºtitã, aproape plictisitã, lipsitã, în orice caz,de curiozitate sau interes. Avea un cap comun, puþin cam prea mare în raport cu trupul,aºa cum acesta putea fi ghicit din postura de aºezat, puþin chelit în frunte dar relativbogat în rest, probabil netuns de ceva vreme. Obrajii erau palizi, traºi înãuntru, ºi pãreaneras de câteva zile. Îºi aminti cã nici el nu se mai rãsese în ultimele zile, dar nu-ºiaminti din ce motiv anume. Ochii îi erau ageri deºi aveau o nuanþã de obosealã sau,poate, de blazare. Îmbrãcãmintea îi era comunã, relativ neîngrijitã. Ca ºi el, avea odesagã aruncatã pe suportul de bagaje de deasupra banchetei, iar o hainã ponositã eraatârnatã în cuier, în dreptul locului alãturat celui pe care stãtea. În momentul în care lise întâlnirã privirile bãtrânul schiþã un zâmbet care se voia amabil, sau de întâmpinare,dar nu reuºi decât o strâmbãturã acrã. Cu o voce comunã, întrebã:� Cât sã fie ceasul?Fãcu un gest de a scoate ceasul de buzunar, dar îºi aminti cã decisese sã nu-lmai ia. Îºi dorea o cãlãtorie fãrã nici un plan, o cãlãtorie în care deciziile le ia cãlãtoriaºi nu cãlãtorul. Cam ca mersul fãrã nici o þintã pe strãzi, când nu tu alegi strãzile pecare sã mergi, ci strãzile te aleg pe tine. Este o experienþã extraordinarã, e ca ºi cumai forþa mâna destinului, spunându-i: ei bine, decide tu, care-i calea mea, pe undetrebuie sã merg ºi unde trebuie sã ajung? Este posibil, oare, ca idealurile sã ne aleagã,ele, pe noi, ca pe simple mijloace de auto-obiectivare a lor, a idealurilor, iar noi sã fimdoar instrumente docile? Dar asta ar însemna cã nu avem nici o responsabilitate, dinmoment ce nu facem nici o alegere. Renunþã imediat la ceea ce i se pãrea o speculaþiemetafizicã superficialã. Gestul sãu de a se uita la ceas ºi grimasa imediatã la gândulcã nu-l luase, fusese un rãspuns clar pentru interlocutor, care nu mai aºteptã un rãspunsexplicit. Se întorsese deja spre fereastra sa, când spuse aproape ºoptit:� Nu conteazã, avem timp destul.Se aºternu din nou tãcerea. Nu îndrãzni sã întrebe pentru ce era destul timp.Trecurã aºa câteva minute, marcate doar de ritmul bãtut cu obstinaþie ºi regularitate deroþi. Avu, deodatã, sentimentul ciudat al unei oglinzi în spaþiu sau, mai degrabã, al uneisimetrii faþã de mijlocul compartimentului: el în dreapta, cu faþa spre direcþia de mers atrenului, bãtrânul în stânga, cu spatele spre direcþia de mers a trenului. Aceastã imaginede oglindire simetricã faþã de un punct îi aduse în minte cele douã personaje ale luiUmberto Eco, parcã Simonini ºi Dalla Piccola, care pãreau sã fie unul ºi acelaºi sautreceau, alternativ, unul în celãlalt. Continuã sã gloseze pe aceastã idee ºi ajunse,chiar, la ideea funcþiilor algebrice impare care sunt relative la un punct, punctul dinmijlocul compartimentului, dacã un sistem de coordonate carteziene ar trece prin acelpunct. Se scuturã, pe jumãtate amuzat, pe jumãtate înspãimântat. Amuzat ºtia de cee � imaginaþia o luase, desigur, serios razna, dar înspãimântat nu putea sã înþeleagã dece e, era un sentiment difuz, care se extindea rapid în tot corpul, aºa încât aproape cãîncepu sã tremure, sau avu aceastã senzaþie, de parcã tot sângele i se rãcise brusc.
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Ca ºi cum i-ar fi ghicit gândurile legate de simetrie (mai lipsea sã ajungã la teoriagrupurilor Lie!, se gândi, ºi mai amuzat), bãtrânul spuse, tot în ºoaptã, de parcã ar fivorbit doar pentru sine:Toate sunt perechi, dar este nevoie de al treilea.De data aceasta se hotãrî sã intre în joc. Modul sibilinic ºi misterios în care bãtrânulspunea lucruri fãrã nici o legãturã cu starea de fapt � doi oameni care nu se cunosc,mergând în acelaºi compartiment al unui tren de noapte � îi dãdu un curaj relativ. Cu ovoce voit neutrã, menitã sã dizolve atmosfera de mister creatã deja, spuse:� Vã referiþi, desigur, la chestiunea terþului inclus.Bãtrânul nu se întoarse de la fereastra sa. Fruntea îi era lipitã de ea, preluândvibraþiile ritmice ale trenului. Avu impresia insistentã cã spusese o prostie ºi cã bãtrânul,din dispreþ pentru atâta incapacitate de înþelegere, nici mãcar nu-i va rãspunde. Dupãcirca un minut acesta se îndreptã de lângã fereastrã, dar nu-l privi direct, ci îºi fixãprivirea în faþa sa. Vorbi rar, cu simplitate, dar cu fermitate:� Terþul inclus este un caz particular al celui de-al treilea necesar. ªi nu trebuiemers mai departe de al treilea, structura realã a lumii nu admite mai mult de atât. Altreilea trebuie sã asigure uniunea celor doi contradictorii, este un arbitru.� Cei doi sunt viaþa ºi moartea? întrebã repede, simþind cã i se usucã brusc gura.Habar nu avea de ce luase exact acest exemplu. Putea sã ia chiar principiul non-contradicþiei din logica aristotelicã, pentru a ajunge la terþul exclus (îºi amintea situaþia,puþin cam ciudatã, a faptului cã principiul non-contradicþiei ºi principiul terþului exclusse formalizau prin douã expresii care deveneau identice prin simpla aplicare a negaþieiuneia sau alteia dintre ele).� Da, rãspunse bãtrânul.Rãspunsul veni instantaneu, aproape în acelaºi timp cu întrebarea sau, poate,chiar un pic înainte ca formularea întrebãrii sã se încheie, de parcã o anticipase. În gâti se ridicã un nod pe care nu reuºi câtva timp sã-l înghitã. Îºi fixã ºi el privirea drept înfaþã, fãrã sã-l mai priveascã pe bãtrân. Avea senzaþia cã vorbeºte cu sine însuºi, osenzaþie pe care o mai avusese atunci când, în lipsã de parteneri, juca singur ºah,mutând o culoare, apoi întorcând tabla cu piese pentru a muta cealaltã culoare ºi totaºa. Spuse liniºtit, ca ºi cum s-ar fi referit la ceva absolut banal:� ªi al treilea, cine e al treilea aici?De data aceasta, bãtrânul se întoarse spre el, privindu-l liniºtit. Ochii îi rãmâneaustinºi, deºi nu total inexpresivi, emanând un sentiment de împãcare ºi detaºare, ca alînþelepþilor de pe vremuri. Îi susþinu privirea, strãduindu-se sã nu trãdeze nimic dintensiunea internã care se instalase aproape la nivel fiziologic. Bãtrânul spuse rar, fãrãa accentua nici un cuvânt anume:� Al treilea este mesagerul. ªi terþul inclus este un mesager, el trebuie sã menþinãîn echilibru pe cei doi din pereche.De bunã seamã, se gândi, bãtrânul face aluzie la celebrul T al lui Lupasco, niciactualizat, nici potenþializat sau pe jumãtate actualizat ºi pe jumãtate potenþializat, adicãaflat la jumãtatea drumului dintre actualizare ºi potenþializare, cumva în echilibru între a fiºi a nu fi. Nu mai insistã, însã, pentru clarificãri, ºi aºa i se pãru cã introducerea temeiterþului inclus îl obligase pe bãtrân sã facã o volutã largã pentru a-ºi aduce discursul acolounde voia sã ajungã. Exact, unde voia sã ajungã? ªi, la urma urmei, cine este ºi ce cautãîn compartiment dar, mai ales,cum a ajuns în compartiment, ºi când?
(va urma)
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Ovidiu M. Curea

Cãruþa cu boi

Pãrãsi ºoseaua mãrginitã cu ºanþuri adânci, pavatã cu pietriºbãtut ºi coti încet spre stânga, cu un gol în stomac ºi cu inimastrânsã. Era uliþa bunicilor, uliþa pe care alergase în copilãrie cupicioarele goale lovind ca într-o minge þãrâna fierbinte ºi groasã cese ridica în nori de praf uscat, cu miros de varã ºi de vacanþã. Uliþalargã pe care lesne treceau douã cãruþe pline una pe lângã cealaltã ºi rãmânea destul locpe lângã ulucile gardurilor ca sã mai treacã ºi cine se gãsea pe drum la aceea orã.Vedea aievea în lungul ei cârdurile de gâºte care se întorceau obosite dupã o ziîntreagã petrecutã pe baltã, oprindu-se ºi aºteptând cuminþi fiecare în faþa curþilor dincare ieºiserã dis-de-dimineaþã gâgâind de mama focului, alergând ºi dând grãbite dinaripi ca sã se înalþe la 2 � 3 metri deasupra pãmântului ca sã ajungã cât mai degrabã ºiînaintea altora la baltã. ªi acum, la întoarcere, nici un cârd nu greºea poarta. Fiecareºtia unde sã se opreascã ºi sã aºtepte. În faþa porþii care trebuia sã se deschidã doarpentru ele ca sã intre înãuntru, acolo unde gospodina avea sã le arunce pe bãtãturãboabe de porumb pe care sã le ciuguleascã cu rãpãit ca de ploaie, cu ciocurile lor lateºi galbene, înainte de a se strânge lângã pãtul sau lângã magazie pentru înnoptat.Dupã ce intrau gâºtele, porþile curþilor rãmâneau încã larg deschise, pentru cãpe uliþã urmau sã nãvãleascã-n graba mare turma de capre mânate de setea care lecuprinsese dupã o zi de ronþãit pe pajiºtile din capul satului. La fiecare poartãdeschisã turma se micºora cu douã capre care dispãreau cu aceeaºi grabã încurþile lor ºi nu ale altora, acolo unde douã gãleþi cu apã proaspãt aduse de lafântânã le aºteptau în bãtãturã.Spre searã, în pasul domol al boilor intrau pe uliþã carele scârþâind de greutate ºide obosealã. În faþa porþilor, cuminþi, boii mari ºi grei se opreau pe loc fãrã ca nimeni sãle-o cearã. ªtiau cã au ajuns acasã. Cã munca se sfârºise. Liniºtiþi ºi paºnici slobozeauºuvoaie galbene ºi iuþi ce dispãreau îndatã în þãrâna groasã ºi uscatã de sub ei. Aºteptauca gospodarul sã se dea jos din cãruþã, sã intre pe portiþa pe unde nu demult intraserãºi gâºtele ºi caprele ºi, luând pe umãr ulucul orizontal al porþii mari, sã o deschidã largdin interior lãsând liberã intrarea carului spre fundul curþii, în lãtratul vesel al câineluilegat pe sârmã.Aici boii erau dejugaþi, bãtuþi uºor cu palma pe grumaji ºi adãpaþi din garniþe cu apãproaspãtã. Garniþele erau mai largi la gurã decât gãleþile normale aºa încât boturile lorlate sã poatã intra în voie. Cine avea cai, putea sã-i adape ºi din cãldãri. Fiecare bou eracu garniþa lui, cu apa lui neînceputã. Altfel, puteau sã înnopteze ºi fripþi de sete cã n-arfi bãut apã unul dupã altul nici mãcar o gurã. N-ar fi bãut niciodatã din apa care ar firãmas de la altul. Îºi apropiau boturile umede ºi late de luciul apei, adulmecau atent ºi,dacã totul era în regulã, o sorbeau cu înghiþituri largi ºi rare. Vedeai cu ochii cumscãdea apa din garniþã, pânã nu mai rãmânea pe fund decât ca la vreo douã-trei linguri,pe care buzele lor groase nu le mai puteau aspira, ºi scoteau un þîþîit de încheiere ºi demulþumire. Dar dacã analiza fãcutã apei din cãldare nu-l mulþumea, boul scotea pe
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nãrile lui mari ºi umede douã jeturi de aer cald ce stârneau în apã ochiuri de cercuriconcentrice ºi ridica dezgustat ºi semeþ capul, zornãind lanþul subþire prins între coarneºi cu care urma sã fie priponit în ieslea plinã cu coceni.Pe uliþã porþile curþilor se închideau. ªi cele mici pe unde intrau oamenii, gâºteleºi caprele ºi cele mari, pe unde treceau cãruþele. Vecinii îºi dãdeau �sara bunã� ºise retrãgeau în jurul meselor scunde puse în mijlocul tindei. Mãmãliga se lua de pefoc, se rãsturna în mijlocul mesei ºi se tãia cu sfoara. Cine voia pâine avea alãturi.În strãchini se turna ciorbã, varzã cu carne sau fasole cu carne de la borcan, puifript cu usturoi, ouã în tigaie, brânzã ºi, la sfârºit, lapte cu mãmãligã. Din ceºti delut smãlþuit cumpãrate de la târg, de Sfântã-Mãria, se bea þuicã, 2-3 ceºti de cãciulã,om sau femeie.Beþivi în sat nu prea se pomenea. Când apãrea câte un caz, acesta era dezbãtutpe larg ºi analizat pe toate pãrþile, un an întreg de tot satul. Vinul care se bea dinpahare cu dungi verticale, cumpãrate tot de la târg, nu þinea de la un cules de strugurila altul. Ultimul butoi se desfunda la Paºti, iar dacã nu era bãut pânã într-o lunã, seacrea ºi era dat la fãcut oþet.La masã primii la vorbã erau copiii ºi femeile. Aceºtia povesteau ce fusese pestezi în sat. Cine cu cine se mai certase, ce mai fãcuserã ºi ce mai ziseserã vecinele. Cemai aflaserã la ºcoalã, unde se duseserã sã se joace în curtea ei largã, ce le maizisese domnu� învãþãtor, care, deºi era vacanþa mare, venea în fiecare zi la ºcoalã, cutreburi pe la cancelarie ºi sã mai strige la nebuni atunci când o luau razna de tot cugãlãgia, cu cine ºi de ce se mai luaserã la harþã.Bãrbaþii ascultau, îºi dãdeau solemn cu pãrerea ºi trãgeau concluzii de viitor. Pesub masã pisica trecea de la un mesean la altul sã capete câte un os sau un dumicatde pâine înmuiat din belºug cu ou ºi cu grãsime din tigaie sau în strachina cu lapte.Inima i se opri în loc: uliþa largã de altãdatã nu mai era. Nu mai era. Greºisedrumul? Nimerise în altã parte sau cum? Nu, o luase la stânga, înainte ca ºoseaua,dupã încã 100 de metri, sã fi ajuns în centru, la monumentul eroilor cãzuþi în primulrãzboi mondial, ºi sã fi cotit ºi ea tot la stânga, mergând paralel cu uliþa bunicilor.Atunci? Atunci asta era. Asta era, dar era de nerecunoscut. În faþa lui se deschidea undrumeag nãpãdit de verdeaþã, lãsând doar pe mijloc o cãrare cât sã treacã un om.Maºina înainta cu roþile prin iarbã ºi apleca cu bara de direcþie buruienile din faþã.Nu ºtiai peste ce treci. Trase pe dreapta ºi opri. Deschise portiera împingând în lateraliarba care se ridica pânã spre mijlocul ei ºi coborî cu grijã. Pãºind cu atenþie pe undecalcã, se îndreptã spre poteca din mijlocul uliþei ºi o porni domol de-a lungul ei. Garduriledin uluci înalte de salcâm rãmãseserã, dar casele dindãrãtul lor nu mai erau. Dispãruserãºi în locul lor se întindeau câmpuri goale cu lucernã necositã.Pe stânga, în capul uliþei, se mai þinea în picioare casa pãrãsitã a lui Milicã, un felde vãr de-al mamei. Peste douã locuri, casa lui moº Niþu, frate cu tata-mare, pãrãsitã ºipustie. Urma locul unde fusese casa bunicilor. Loc gol. Apoi locul unde fusese casa luinea Grigore. Tot gol. Abia în capãtul celãlalt al uliþei se mai vedea casa veche în carestãtea tanti Rãdiþa, moartã de mai multã vreme, casã oarbã, cu uºa ºi ferestrele scoase,cu tablele de pe acoperiº rupte, îndoite ºi înroºite de ruginã.Pe partea dreaptã nu mai era nicio casã. Doar în celãlalt capãt, clãdirea dãrãpãnatãa fostei ºcoli mai rãmãsese în picioare, amintind cui mai rãmãsese sã îºi aminteascã,de zarva drãceascã stârnitã de sunetul de recreaþie al clopoþelului ºi apoi de liniºteapocãitã care urma dupã sunetul aceluiaºi clopoþel care, speriat de vacarmul declanºatchiar de el în curtea plinã de prichindei care sãreau, þipau ºi râdeau în gura mare, segrãbea sã îºi repare greºeala dupã 10 minute sau chiar mai puþin. Era aceeaºi greºealape care el o repetase cu sârguinþã ani ºi ani la rând cu atâtea generaþii de împieliþaþi,
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dintre care ultimii erau acum la pensie.Ieºi din uliþa bunicilor, ocoli pe dreapta prin spatele ºcolii ºi ajunse din nou înºoseaua care venea paralel, de la monument încoace. În faþa ºcolii se opri. Intrarearãmãsese chiar ºi acum impunãtoare, încadratã de o parte ºi de alta de coloaneleînalte ºi rotunde din beton. În spatele lor, geamuri sparte, tocãriile de la ferestre ºi de lauºi putrezite sau lipsã.Înãuntru, ziduri cu tencuiala cãzutã ºi duºumele ieºite din locul lor, rãsucite ºiînnegrite de apa de la ploile care treceau de ani buni prin acoperiºul spart. Curteacare se întindea în spatele ei pânã în uliþa bunicilor era un câmp nãpãdit de buruieni,din care pe alocuri se ridicau grãmezi de moloz, cãrãmizi sparte, resturi de scânduriºi de gunoaie.În curtea din faþã a ºcolii, de o parte ºi de alta a aleii care ducea spre intrare, seridicau pe vremuri douã clãdiri importante ale satului, Cooperativa, la stânga ºi Primãria,la dreapta, acum douã dãrãpãnãturi care abia de se mai þineau în picioarePrivirea îi lunecã mai întâi spre dreapta ºi îºi aminti de clãdirea frumoasã de altãdatã a fostei Cooperative, un fel de magazin general unde gãseai de toate, de la petrollampant, chibrituri, rechizite, cizme de cauciuc, baterii pentru lanterne, biciclete cupiese de schimb ºi hamuri, pânã la bomboane, marmeladã, zahãr, acadele ºi bãuturi lasticlã. Înãuntru, petrolul cu care erau date duºumelele tocite din lemn gros de bradrãspândeau un miros greu care acoperea toate celelalte mirosuri din magazin.Clãdirea înaltã a Cooperativei avea douã încãperi. Una la stânga în care se intra deafarã ºi unde se ºi vindea ºi încã una la dreapta care servea de depozit, deschisã printr-ouºã largã spre prima încãpere, pentru ca vizitatorii sã poatã vedea ºi mãrfurile aflate îndepozit. În faþã, se întindea o terasã - prispã cu stâlpi groºi de beton unde bãrbaþii dinsat veneau sã fumeze þigãri rãsucite în foiþã de ziar ºi sã vorbeascã. Nu se ºtie de ce,dar aici, la Poiana, bãrbaþii preferau sã se strângã la vorbã pe prispa ºi în faþa Cooperativeiºi nu la Primãria aflatã la nici zece metri distanþã, de partea cealaltã a aleii cãtreºcoalã, primãrie care, ce e drept nu arãta nici mai mare, nici mai impunãtoare decâtCooperativa ºi, în minus nu avea nici terasa - prispã cu stâlpi groºi de beton pe care sãse poatã sta la taclale.Cooperativa era Agora satului. La cooperativã se duceau oamenii sã afle ºtirile dinsat, din satele vecine sau de mai de departe, atâtea câte ajungeau pânã la ei, unelechiar de la Bucureºti unde unii îºi aveau copiii plecaþi la ºcoalã, cunoscuþi sau rude maiîndepãrtate.În spate auzi pietriºul ºoselei trosnind domol ºi zãri cu coada ochiului o cãruþãtrasã de boi trecând spre Cãlineºti. Cãruþã! Cine mai are cãruþã în timpurile noastre?Cãruþã cu boi! A cui o fi? Se întoarse pe jumãtate ca sã o priveascã mai bine. Ovedea cum înainta spre curba ce ocolea fântâna cu cumpãnã înaltã ºi se pregãteasã ia pieptiº dealul spre casa popii din vârful dealului spre Cãlcãturã, apoi spreArpadia, pânã la Cãlineºti.Era departe Cãlineºtiul de Poiana. Câþiva kilometri buni. Doi sau trei. Când eramic, pãrinþii îl duceau pe jos, de mânã, de la bunicii din partea mamei din Poiana, labunicii din partea tatei, la Cãlineºti. Era lung ºi obositor drumul. Nu voiau sã-l ia înbraþe, sau îl luau ºi îl puneau repede jos. Ziceau cã e bãiat mare ºi cã e greu. Darera greu ºi sã meargã pe jos atâta drum. Nu putea sã meargã atât. Nu mai voia sãajungã la nici un bunic. Se oprea din drum ºi se aºeza lângã un gard. Atât.De aici nu mai pleca decât luat în braþe. Pãrinþii nu înþelegeau nimic din dramatismulsituaþiei, se uitau la el amuzaþi ºi-l ameninþau cã-l lasã acolo. Singur. ªi chiar plecau.Se depãrtau. Atunci o groazã nãprasnicã îl cuprindea de peste tot, îi alunga oriceobosealã din picioare ºi printre sughiþuri ºi plânsete o lua la fugã spre pãrinþii care se
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opriserã din drum, se întorseserã spre el ºi-l aºteptau râzând ca proºtii.Toatã copilãria visase sã se punã tramvai între Poiana ºi Cãlineºti. Aºtepta varaurmãtoare sã se ducã la þarã ºi sã vadã dacã puseserã tramvai. Nu puseserã. ªi uite cãtrecuserã atâþia ani ºi nici pânã acum nimeni nu pusese nici un tramvai.Cãruþa parcã se oprise în mijlocul dealului. O lãsã sã stea unde era ºi se întoarseiar cãtre clãdirea Cooperativei. Îºi amintea cã niciodatã nu prea i-a fost la îndemânã sãintre acolo, trimis de mama-mare ca sã cumpere ceva sau venit de bunã voie ca sã îºiia bomboane atunci când cãpãta câte un leu - doi de la vreo rudã. Trebuia sã treacãprintre oamenii aceia care fumau ºi vorbeau pe terasa � prispã. Oricât de aprinsã ºi deimportantã ar fi fost discuþia, aceºtia se opreau din vorbit, îºi scoteau þigara dintre buzeþinând-o între degetele lor groase ºi se uitau lung dupã el cu priviri surprinse ºi întrebãtoare.Când credea cã a trecut de ei ºi a scãpat, auzea o voce din spate:- Tu al cui eºti, mã?Luat de fiecare datã prin surprindere, nu ºtia niciodatã cum sã rãspundã. Cã estenepotul lui tata-mare ºi al lui mama-mare sau fiul lui tata ºi al mamei. Nu ºtia dacã omulacela, pe care nu-ºi amintea sã-l mai fi vãzut vreodatã, va înþelege ce-i va spune. Omulînþelegea însã imediat, cu orice variantã ar fi început rãspunsul.- A, pãi de ce nu zici aºa, mãi, nepoate? Ce, nu mã mai cunoºti? Eu sunt�, rudã(el ºtia ce fel de rudã) cu tac-tu mare sau cu mãta-mare.Nu, nu ºtia, habar nu avea ºi nici nu-l mã interesa, ºi se grãbea repede spretejgheaua de unde vânzãtorul se oprise din vânzare ca sã urmãreascã ºi el cu atenþiedescoperirea serii, al cui era tânãrul cumpãrãtor.Când se mai mãrise, oamenii de pe terasa � prispã, nu mai îndrãzneau sã-l opreascãºi sã-l întrebe al cui era. Îl vedeau cã e orãºean, poate chiar de la Bucureºti. Atunci eltrecea încordat printre ei ºi le zicea �bunã seara�. Ei rãmâneau atât de surprinºi denoutatea vizitatorului, de faptul cã acesta vorbise ºi le dãduse �bunã seara� cã uitau sãmai rãspundã. Îºi încordau memoria ºi se chiteau sã ghiceascã cine era insul. În spatese auzeau ºuºotite pãrerile celor mai perspicace dintre ei: �ãsta trebuie sã fie nepotullui� bãiatul lui�� Îl aºteptau sã iasã din magazin, dupã care se consultau cu vânzãtorul:- Cine fu, bã, ãla?. Aa�, aºaa�? Pãi, nu v-am zis eu? Ia uite-l, bã, ce mare sefãcu ºi ãsta!- Pãi, ce crezi, nea Crãciune? Cresc copiii, cresc ºi matale îmbãtrâneºti.- Da, mã, da, îmbãtrânesc, cã nu toatã lumea întinereºte ca tine.Cãruþa ajunsese parcã mai spre vârful dealului, dar tot nu se miºca. Stãtea pe loc.Îºi zise cã era precum cu limbile ceasului. Þi se pare cã stau pe loc dar ele îºi vãd încetde drum. Rãmase de aceea pironit cu ochii pe cãruþã sã o vadã cum dispare de dupãculmea dealului. Dar nu dispãrea. Se oprise. Chiar stãtea. De ce stãtea? Obosiserãboii sau aceºtia fãceau pipi. Rãmãsese profund impresionat atunci când pentru primadatã vãzuse cum nenea Ion oprise cãruþa în drum atunci când unul din boi începuse sãfacã pipi. Cum îl aºteptase sã termine ºi abia pe urmã îi mânase mai departe. Deatunci, de fiecare datã când vedea sau îºi amintea de o astfel de scenã rãmâneaemoþionat de legãtura, afecþiunea ºi de respectul care îi lega pe om ºi pe animalul sãu.Cãruþa nu înainta.Se întoarse ºi mai privi o datã spre Cooperativa pustie, rãmasã fãrã oamenii carefumau, vorbeau ºi îl intimidau cu iscodirea ºi curiozitatea lor, spre ºcoala fãrã profesoriºi fãrã elevi, spre curtea bunicilor de pe uliþa din spatele ºcolii, fãrã casa bunicilor ºi fãrãbunici. Trecuserã.Se uitã din nou pe ºosea, în sus. Cãruþa cu boi nu se mai vedea. Trecuse de casapopii din vârful dealului. Deci se miºcase, totuºi. Era acum în Cãlcãturã, era în Arpadiasau, mai ºtii, ajunsese poate chiar la Cãlineºti.
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Adrian Stângã

Doamna ºi piatra
Plecând în obiºnuita mea plimbare, pe Calea Victoriei, amfost surprins de forþa pe care unii o pot manifesta în modul cel mainegativ cu putinþã. O forþã nu fizicã, cel puþin nu direct fizicã, cimai degrabã una moralã. Uimirea de aici a pornit. Ideea de a încântaprin prostie mi s-a pãrut cea mai ignobilã, poate în mintea lor erauadevãraþi, dar expunerea i-a dat de gol. În fiecare om este (ºi astaam învãþat-o de ceva timp) o veleitate, mai mult sau mai puþin ostentativã. A acestoraera pregnant ostentativã. Omul îºi trãdeazã gândurile nu numai prin ceea ce vorbeºte,ci ºi prin gesticulaþie. Unii nici nu-ºi dau seama de ceea ce le dicteazã subconºtientul,alþii nici nu manifestã o cât de micã reþinere. Omul îºi trãdeazã totul!Observator atent al concordanþei dintre vorbã-gest-gând, nu mã pot alãtura celor ce-icunosc pe oameni foarte bine, dar pot sã-mi dau seama foarte bine ce este în minteaomului respectiv. Acesta este nu numai un avantaj, ci cel mai mare avantaj de ordincomunicaþional. Sfidarea oricãror norme de moralitate, cunoaºterea unor minime normede eticã (nu din nedorinþã, ci din prostie revolutã!), dar ºi grotescul fariseism de care daudovadã unii, îmi argumenteazã într-o mare mãsurã suportul ºi scopul acestei interpretãri,deºi unii nici nu pot maifesta ceva inteligent prin însãºi natura care i-a creat, ºi aici ei nusunt cei mai vinovaþi, ar trebui sã înveþe sau mãcar sã încerce sã înveþe. De la haoticul stil,pânã la urmã exhaustiv de barbar, în care te poþi exprima ca fiind adept al unui realismpostmodernist de cea mai mare tristeþe ºi pânã la urmã la limbajul cartieresc, mai cevaca cel din mahalalele secolului XIX, poþi sã o iei razna. Se poate ajunge pânã acolo încâtsã renunþi de tot la realitate, asta este evident cã nu poate impune o renunþare la viaþã, darse poate spune cã renunþarea la realitate este un pas spre cealaltã lume.Deºi era spre searã, aglomeraþia era aproape insuportabilã. Pavajul strãzii mã facesã mã relaxez extraordinar de mult, nu însã ca la Marcel Proust. Uneori aceastã oazãde reflexie ºi liniºtire, ce este tocmai plimbarea pe Calea Victoriei, este atât de binevenitã cã seara, când ajung în casa mea, improvizatã în copacul cel mai înalt din ParculCentral, sunt cel mai bucuros.Mulþi mã privesc, sau cel puþin îndreaptã capul spre mine, cred cã din curiozitate. Daraceasta devine uneori o nesimþire mai usturãtoare, nu pentru mine - ci pentru conºtiinþa lor-, ºi mai ipocritã decât poþi vedea vreodatã. Nu am pantofi, nici ciorapi, ce sã mai vorbescdespre o familie. De când mã ºtiu, poare chiar mai înainte decât credeam eu cã am începutsã mã cunosc, am stat în acel copac. ªi nu pot spune cã nu a fost bine. Totuºi, în unelezile, tristeþea mea se manifestã apãsãtor ºi mã ucide parcã mai mult ca orice. Poate dacãar exista ceva mai mult bun simþ în lumea asta aº putea fi ºi eu mai fericit - cel puþin pe planspiritual. Cãci dacã omul nu este fericit în sinea lui, totul se rupe în mii ºi mii de bucãþele.Am fost întrerupt de o doamnã mai în vârstã, extrem de simpaticã.- De ce stai aici, vrei sã-þi dau ceva de mâncare, ai nevoie de ceva? Ce s-a întâmplatcu tine? Îmi poþi povesti?Aceste întrebãri ce veneau ca un fulger în inima mea m-au fãcut totuºi încrezãtor.În ce, nu pot spune nici eu. Faþa ei puþin albã, ochii cãprui ºi oarecum prea sclipitori ºijucãuºi în orbitele lor, mâna ei blândã ce s-a întins spre mine m-a fãcut atât de versatil
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încât nu am putut sã scot nici cea mai micã vorbã. Pentru câteva minute bune amrãmas blocat. Parcã nu vroiau sã-mi iasã din gurã cuvintele, parcã nu mai aveam glasºi parcã nu mai aveam nici puterea de a rosti. Totul era atât de ciudat! Eu, care vorbeamde nu-mi tãcea gura, eram, acum, pironit între credinþã ºi tãgadã. Pendulam atât dejenant, cum aveam sã aflu mai apoi, între starea iniþialã a plânsului ºi cea finalã arâsului. Pânã la urmã, dupã multe insistenþe, am reuºit sã articulez câteva vorbe plinede elucubraþii sfidãtoare chiar ºi pentru puterea mea de a gândi (chiar dacã aceasta nuo manifestam decât în lungile monologuri personale pe Calea Victoriei). Mâna-i întinsãmanifesta o mai mare dorinþã de a ajuta, nu era o mânã îngereascã, dar era o intensãmãrinimie în aceastã mânã. Nici nu vreau sã mai vorbesc despre asta. Când am vrut sãmai scot câteva vorbe, minunea dispãruse. Am picat pe gânduri. Poate cã doar mi s-apãrut sau poate cã am visat. Însã ochii cãprui parcã au rãmas ca o idee impregnatãprea mult. De fapt, acei ochi au rãmas, pentru mine, o idee. Una ciudatã prin însãºimanifestarea ei ciudatã. O ciudãþenie a ciudãþeniei.Pe o parte ºi alta a strãzii lumea se certa, evident pentru nimicuri. Unii se luptau cu eiînºiºi sã demonstreze o verosimilitate puternic exageratã, alþii (poate) doreau sã fie doar încentrul atenþiei (în josnicele lor cercuri), alþii (poate) comunicau ceva interesant. De pe feþelelor nu puteai citi decât o ipocrizie sorã cu moartea, o nesimþire demnã de cea mai abjectãclasificare demonicã (nu umanã!). Mai erau unii ceva mai rãsãriþi, dar nu-mi inspirau preamulte lucruri interesante care ar fi putut sã se afle în mintea lor suavã, dar care lipseºte cudesãvârºire. Mai merg vreo câþiva metri ºi mã împiedic de un om. Mã jigneºte, evident, dupãcare o recunosc pe doamna ce-mi întinsese mâna în susul strãzii. Urlu ºi eu, mai multanimalic. De fapt, dacã stau sã mã gândesc mai bine, majoritatea sunetelor scoase de unom sunt cele ale unui animal, cel mai nenorocit dintre toate tocmai prin superioritatea luifaþã de celelalte. Se simte poate un leu peste alþii. Dar degeaba. Îl va aprecia cercul lui de leiºi leoaice ºi, în rest, nimic. Divinitatea îl va pedepsi însã la fel de crud cum m-a pedepsit ºipe mine, cu toate cã eu cred în Ea ºi în puterea uneori magicã pe care o poate manifesta.Aceastã plimbare nu ºtiu de ce, dar a fost un chin pentru mine. Deºi trebuia sã ajung acasãrelaxat, am ajuns mai mult decât iritat, dar parcã mai încrezãtor în forþele mele. Realitateauneori este firesc sã te doboare, dar pe mine, acum, m-a doborât definitiv. Dau sã urc încopac când aceiaºi întrebare îmi este pusã: �Ce s-a întâmplat cu tine? Îmi poþi povesti?�Enervat ºi vãzând cã este tocmai doamna pe care am mai întâlnit-o de douã ori, încircumstanþe atât de surprinzãtoare, am rãspuns cã nu o intereseazã ºi cã vreau doarsã mã lase în pace. Deja începeam sã mã închid în mine pentru totdeauna.- Care este povestea ta, copilule?, insistã doamna.M-am suit cât am putut de repede în camera mea ºi am început sã nu mai audnimic. Degetele îmi intrau atât de adânc în urechi de parcã nu mai vroiam sã mai intrevreodatã sunete în mintea mea. Am închis ºi ochii. I-am strâns atât de tare încât parcãnu mai vroiam sã vãd niciodatã. ªi am început sã visez, am visat ceea ce se întâmplaseîn trecerea mea pe Calea Victoriei.În zilele urmãtoare, în plimbãrile mele pe Strada Victoriei, aveam sã devin un împotrivit,un încãpãþânat. Aveam sã o mai întâlesc, de câteva ori, pe doamna de acum trei zile. ªi maiaveam sã vãd aceleaºi chipuri inexistente în expresivitatea lor. Doar pentru trei zile. ªi atât.Parcã aº fi vrut sã mã sting nu numai pe mine, ci ºi pe cel din mine ºi chiar pe minele dinmine, într-o realitate diferitã de tot ceea ce vãzusem pânã atunci. Pietrele îmi apãreau în minteatât de frumos, atât de perfecte în liniºtea lor eternã, atât de pline de mistere. Aceste pietresunt tocmai cele care au puterea de a pãstra secretele. Ale tuturor faptelor petrecute. Parcãar fi avut întipãrite în fiecare colþ din perfecþiunea lor câte ceva al fiecãrui altceva. Dacã deveneauele imperfecte ºi impure prin aceasta nu pot spune. Dacã deveneau ele mai perfecte ºi maipure, iarãºi nu pot spune. Erau ca un oracol pentru mine. Deºi nu puteam ghici în ele, pentrucã nu erau pietrele lui Eliade, puteam vedea ceea ce este dincolo de ele. Parcã vedeam tot

Prozã



Anul XIX � nr. 399-400 � 2019 91

ceea ce nu puteau vedea alþii. Nu cred cã m-am afundat atât de mult în aceastã lume arenunþãrii la realitate, dar orice s-ar putea spune nu poate fi spus. ªi peste ceva timp cusiguranþã ºi asta am învãþat-o din plin. ªi nu-mi pasã cã lumea pietrelor mã dominã acum ºi cãeu, la rându-mi, o domin. Este o convieþuire puternicã ºi, în acelaºi timp, unicã. Pot spune cãs-a realizat o nouã treaptã în devenire, de fapt, chiar eu am devenit o treaptã a devenirii.Mergeam pe vechile strãzi ale Tebei. Nu vedeam decât ceea ce se putea vedea,adicã nimic. Ceea ce fusese în trecut, acum se menifestã doar sub forma unor vagidãrâmãturi. Niºte vechituri, niºte resturi inteligente, mult prea inteligente pentru acelelocuri pãrãsite. Peste tot nu puteai vedea decât plãcerea, cãci asta simþeam eu înacele momente când atingeam fiecare piatrã ºi fiecare bucãþicã de piatrã. Sau poatenumai eu puteam simþi cu atâta voluptate istoria. ªi asta nu pentru cã fiecare avemistoria noastrã, ci pentru cã ºi noi vom fi istorie � peste ani.Nu ºtiu de ce scriu aºa, dar Teba îmi pare schimbatã, poate mult prea schimbatã...pietricica rãmâne cu mine, întotdeauna aceastã pietricicã albã, neºlefuitã, care îmipoartã noroc ºi care, aº putea spune, este scarabeul meu. Nu degeaba preoþii Babilonuluimi-au oferit-o... ºi mereu mã trezesc cu ea. Contururile ei atât de fine îmi aduc amintede frumoasele femei ale Tebei. Albul ei îmi aduce aminte de puritatea Nilului în zileleverzi de primãvarã. Forma ei îmi reaminteºte cã eu exist din nou.Mã opresc ºi gãsesc o formã specialã de cruce, este vechiul simbol egiptean al vieþii...ªi pentru mine a rãmas marele simbol al vieþii. Îl ating. Simt cum ºi el mã atinge. Este atâtde ciobitã ºi de prãfuitã încât aceastã rãmãºiþã parcã nu mai trãieºte. Însã ea este de mii deani aici ºi va fi mereu. Spre deosebire de mine, ea stã mereu aici, fãrã sã se miºte. Este,poate, o pedeapsã, cu siguranþã una dintre cele mai mari pedepse: sã fii þinut mii de ani înacelaºi loc. ªi doar rãmãºiþe de pãsãri o mai ating, din când în când. În rest, doar vântul oºlefuieºte ºi o îngroapã în acelaºi timp. O pun încet la piept ºi parcã simt cum totul sepreface. Mã uit la picioarele mele ºi nu le mai vãd. Mã uit la mâini, la corp, la cap... ºi toate-spierdute. Dar crucea încã o simt, mare, undeva, pe piept. Uºor, dar o simt. Frige ºi mai multcu fiecare senzaþie de fricã, ce mã cuprinde, cãci dintr-o datã mã simt ºi mai singur. Iarsingurãtatea naºte uneori fricã, de ceva sau de cineva. Nu pot sã-mi dau seama de ceea cese întâmplã. O simt ºi mai adânc în pieptul meu... de parcã ar vrea sã mã sfâºie. E ceva denecrezut. Simt cum în mine se învârte tot Universul. Simt cum prin mine curge Nilul, simtcum prin mine curge apa lacului sacru, simt cum prin mine se revarsã totul.Imagini ciudate îmi neliniºtesc ochii, obosindu-i ºi mai mult ca înainte. Strigãte,urlete, curgeri, vorbe. ªi toate parcã veneau de undeva din mine. Parcã Nilul începea încapul meu ºi se sfârºea în picioarele mele. O senzaþie pe care nu am mai simþit-ovreodatã. O senzaþie ce m-a urmãrit permanent. Mã uitam în jurul meu, vedeam vecheacetate a Tebei ºi în acelaºi timp noua Tebã, dar nu-mi vedeam corpul. Am vrut sã mãmiºc ºi nu am putut. Deºi nu m-am miºcat, totuºi m-am miºcat. Deºi nu avem picioare,nici trup (sau poate nu le vedeam eu) simþeam cum paºii mei înainteazã. Gândul meuparcã le spunea unde sã se aºeze ºi ce sã facã. ªi ei parcã se conformau...În acest timp, simbolul vieþii mã cuprindea. Mã simþeam din ce în ce mai mic. Ce-idrept îmi era fricã, dar gândul incredibil cã îmbrãþiºez crucea cu formã ciudatã nu mãputea face decât sã cred ºi, mai apoi, sã resimt cã teama îmi dispãruse.Dintr-o datã m-am trezit jos, parcã eram foarte mic. Privind în jurul meu nu puteamvedea aceeaºi alee cu sfincºi cu cap de berbec, dar o vedeam... totuºi... la dimensiunimult mai mari. de parcã eu am devenit mai mic.O nouã viaþã, diferitã de toate cele de pânã acum - ºi totuºi aceiaºi. Simþeam cumvântul mã ºlefuieºte ºi mã adânceºte tot mai mult. Simþeam cum totul se aºterne... ºimã gândeam cã, poate, era mai bine aºa. ªi totuºi, rãmân altfel. E prea frumos ca sãmai am puterea de a pleca. Pânã la urmã, cândva, un suflet, chiar ºi dupã sute ºi sutede ani, trebuie sã se întoarcã într-un nesuflet.
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Domnica Vãrzaru

Amintiri... amintiri...

Soarele aruncã priviri peste iarba încã tânãrã ºi zveltã.Verdele intens hrãneºte bucuria copilãriei ce aºteaptã cunerãbdare zile de vacanþã, încã nesosite. În grãdinã rãsuflareagrea a coasei, trasã în ritm neschimbat, ajunge pânã la mine. Acolo, tata, cãruia îispuneam �ticu�, în tãcerea gândurilor aduna puteri sã frângã destine de flori ceîmprãºtiau culori ºi parfum. Lângã tulpina unui pom câteva fire de iarbã trãiesc bucuriade a continua viaþa. Vântul aleargã adunând nori. Gâfâitul coasei a încetat ºi pebrazda încã neîntoarsã �ticu�, îmi citeºte din cartea amintirilor, nescrisã încã.... A fost o zi ca asta, în 1917, când viaþa a întins mâinile ºi m-a cuprins eliberându-mãdin ghearele morþii. În tranºeele mocirloase urmãream inamicul ºi aºteptam comanda:�La atac, înainte bãieþi!� Glasul comandantului a tãiat vãzduhul ºi a alungat oboseala.Foamea, frigul ºi boala se cuibãreau des în trupurile noastre. Tifosul, boalã ucigaºe,secera vieþi în spitalele de campanie.Sub lumina palidã a lunii am simþit puterile pierdute ºi gândul cã nu mã maiîntorc acasã m-a învãluit ºi purtat deasupra pomilor ce înãlþau ramuri ale cãror frunzemã duceau spre cer... Într-o zi, cãnd am deschis ochii privirea a dat ocol pereþilorvãruiþi proaspãt. Paturile din fier, patru la numãr, purtau trupuri muribunde, din caresufletele aºteptau sã plece.Uºa s-a deschis ºi doi brancardieri s-au îndreptat spre patul de lângã fereastrã.De acolo sufletul plecase, iar trupul urma sã fie doar un nume de erou. Mi-am adunatputerile ºi m-am ridicat pe marginea patului cu puþine gânduri, înecate ºi ele, înîntunericul unei vieþi ce-ºi trãieºte ultimele clipe. În durerea gândurilor m-am întins pecearceaful aproape cenuºiu ºi am închis ochii. Cred cã am adormit... Când mi-amrotit privirea în salonul cu cele patru paturi, douã erau libere. De patul meu atârna uncarton pe care era scris cu litere mari de tipar �SUSPECT�.O razã de speranþã mi-a adus putere sã mã ridic din nou, sã-mi limpezesc gândurileºi sã cred cã voi învinge moartea. Peste puþin timp uºa s-a deschis. O infirmierã cerãspândea luminã ºi încredere m-a luat de braþ ºi m-a condus în camera�convalescenþilor�. Cu glas duios a spus: �Te vei însãnãtoºi repede. Te aºteaptã þara.�Vorbele ei erau pline de cãldurã, calm ºi dãtãtoare de sãnãtate. Ochii ei rãspândeauscântei ce încurajau. Buzele ei rosteau cuvinte ce mângâiau. Respiraþia ei purta valde sãnãtate. Mâinile ei vindecau rãni. Toate la un loc dãdeau forþã pentru a învingechiar ºi moartea. Era neobositã ºi mult aºteptatã. Era mama rãniþilor. Era MajestateaSa, Regina Maria.Se aºternu o tãcere adâncã, în care ºirul nesfârºit al trãirilor din zilele rãzboiului
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reveneau în imagini ºi se transformau în lacrimi ce picurau peste iarba cositã. Lacrimilese rostogoleau ºi in aerul cu miros de iarbã crudã cuvintele de îmbãrbãtare ies rândpe rând din lada amintirilor. �Înainte bãieþi!...Înainte bãieþi!�... Peste douã sãptãmâni m-am întors pe front. Au urmat zile de luptã crâncenã.Pe valea Oituzului vitejia ostaºilor români a spart linia inamicului. Obuzele explodaulângã noi, iar sanitarii adunau pe tãrgi trupurile ciuntite al bravilor soldaþi. Dupãvictorie Majestatea Sa, Regele Ferdinand a înmânat celor rãmaºi brevete ºi medaliipentru fapte de eroism. Dar trupurile camarazilor mei rãmân ciuntite pentru totrestul vieþii.În tãcerea ce iar s-a lãsat, gândul meu a alergat la finul Lixandru de la Colþ. Elavea un picior de lemn de când se întorsese din rãzboi. Am înþeles atunci, în ziuaaceea din varã, cã lacrimile tatei cuprindeau toate ororile razboiului ºi dorinþaimensã de pace.... Uneori, când dorurile ne cuprindeau, stãteam umãr lângã umãr sub cerul înstelatºi îngânam cântece de dor si jale pe care pluteau gândurile trimise cãtre cei dragi.Închideam ochii ºi ne vedeam pe drumurile ce duc spre case sau prinºi în hora satuluiîncinsã de cântecul viorii. ªi ca un marº de horã, se auzeau patru versuri ale ultimuluicântec: �Ce frumoasã este viaþa de soldat! / El de toatã lumea este respectat. /Averea lui este: puºca, raniþa. / Câmpul de bãtaie este casa sa.� Ne simþeam iarputernici ºi mândri de menirea noastrã.Trecuserã multe luni de când România purta haina grea a rãzboiului. Eram înanul 1917. Evenimentele din Rusia fãceau din soldaþii ruºi dezertori care aruncauarmele strigãnd:� MIR!, MIR!� adicã �PACE!, PACE!�. A urmat bucuria reîntregirii þãrii.Pentru mulþi ea a fost umbritã de urmele adânci ºi dureroase ale rãzboiului. Trecuserãmulte luni de când sunase mobilizarea ºi încã nu eram acasã.Am cuprins cu mintea de copil anii de rãzboi în câteva clipe. Bucuria din glasultatei m-a fãcut sã tresar ºi sã ascult....Cãlcam pe firele de iarbã argintii sub roua dimineþii strãbãtând cãrarea mãrginitãde pruni din curtea casei în care vãzusem lumina zilei. Purtam pe umãr gamela deapã care mi-a stins setea în lungii ani de rãzboi, însoþindu-mã în tot locul. În buzunarulvestonului aduceam trei brevete cu trei decoraþii: �Bãrbãþie ºi credinþã�, �Medalia victoriei�,�Crucea comemorativã a Razboiului 1916-1918�De pe prispã mama privea, cu ochii þintiþi ºi nemiºcatã, spre mine. M-a recunoscut.Ne-am îmbrãþiºat îndelung cu ochii plini de lacrimi. Tata, cântãreþ la strana bisericiidin sat, mã încredinþase lui Dumnezeu de multã vreme deoarece nu avea veºti despremine. Aveam aproape 24 ani. Am început sã mã gândesc la viitorul meu. Absolvisemºcoala de cântãreþi bisericeºti din Târgoviºte. Cu credinþã în Dumnezeu, cu respectfaþã de lege, cu ruºine faþã de oameni am plecat pe drumul nou al vieþii. M-am însuratcu Marioara, nepoata preotului Popescu Micloºanu, primul preot la biserica satuluicãruia tata îi rãspundea din stranã în timpul slujbelor. Au urmat zile bune, zile rele,bucurii ºi supãrãri, speranþe ºi deznãdejdi... cã viaþa are de toate.Este o orã târzie din noapte. Peste lada în care am pus amintirile capacul selasã uºor. Ele poartã trecutul îmbrãcat în haina neuitãrii. Prezentul, în care mã gãsesc,este tulpina pomului hrãnit de rãdãcini înfipte în trecut. Pe ea viitorul va pune crengiîncãrcate de frunze. Sub ele vor sta în �MUZEUL FAMILIEI� împodobite cu recunoºtinþãºi respect O GAMELÃ ºi TREI DECORAÞII. Aceste vor spune generaþiilor viitoare cãfiul neamului meu a luptat pentru �ROMÂNIA DODOLOAÞÃ�.
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Ioana Stuparu

Blestemata zestre

Sângeriul scãpãtat al soarelui anunþa vremea de a doua zi.Vineri ºi sâmbãtã, atât mai era pânã la nunta Lisãndrinei cuTriþã. Douã zile. ªi câte treburi îºi aºteptau rândul!Lisãndrinei îi mai dãdea de furcã ºi fiu-sãu, ghemotocul abia trecut de cinci luni,un rãzgâiat care speria mahalaua cu chirãiturile, dacã nu i se îndeplineau toate voile.Vineri, ca un fãcut, se sculase ºi el cu noaptea-n cap, odatã cu cei mari ºi nuvoia sã stea decât la mamã-sa în braþe. Cum îl punea jos cum se învineþea de atâtaplâns. Se mai supãra Lisãndrina, însã îi fãcea pe voie pânã la urmã, gândindu-se cãpoate l-o durea ceva sãrãcuþu� ºi nu ºtie sã spunã.Treburile pentru nuntã fuseserã planificate în amãnunt cu mult timp în urmã.Triþã ºi mamã-sa aveau în plan: ca vineri dis-de-dimineaþã sã mai meargã o datã pela naºi pentru a vorbi ultima oarã, ca nu cumva sã fi trecut ceva cu vederea.Nu le-ar fi stat la îndemânã sã se ducã la repezealã în caz de nevoie, deoarecenaºii erau din alt sat.Pânã sã înhame Triþã caii, mamã-sa profitã de ocazie ºi intrã în odaie, undeLisãndrina îi dãdea copilului sã sugã. Îi zise rar ºi apãsat:� Sã nu te culci pe urechea aia, crezând cã mã prosteºti! Cum plecãm noi, teduci la mã-ta ºi la tac-tãu ºi le spui iar: �Din pãmânt, din iarbã verde, în duminicanunþii, când or veni cu þoalele la mine-n bãtãturã, sã fie pusã în cãruþã ºi maºina decusut, aºa cum ne-am înþeles!Cã nu vreau sã mã fac de ocara lumii, sã cad de mincinoasã. Eu m-am lãudatla tot satu�, cã-mi vii cu maºinã de cusut, ca zestre. Dacã nu, rãmâi feticã-n bãtãturãla mã-ta ºi la tac-tãu, cã la mine n-ai ce mai cãuta!�La strigãtul lui Triþã, mamã-sa ieºi repede din casã ºi dupã ce închise porþile înurma cãruþei, se sui ºi ea. Plecarã la naºi.Cât timp o dojenise soacrã-sa, Lisãndrina nu scosese o vorbã ºi nici la faþã n-oprivise. Se uitase numai la frumuseþea de copil pe care-l þinea în poalã ºi-l alãpta:era leit Triþã.�Doamne, ãsta e rodul dragostei noastre!� � îºi zicea ea, în gând. Cât de dragîmi e mie, omu� ãsta! De când mã ºtiu pe lume, ca soarele mi-a fost de drag! Abiaaºteptam sã cresc, ca sã mã mãrit cu el. Aºa am ºi fãcut. N-am mai þinut cont nicide mamã, nici de tatã ºi am fugit cu Triþã, chiar dacã ºtiam cã soacrã-mea nu mãvrea, fiindcã sunt fatã sãracã. ªi lui i-a fost drag de mine tot la fel. M-a adus la elacasã, pentru a nu mai sta nici un pic unul fãrã altul.N-a mai þinut cont de gâlceava pe care o avea cu mamã-sa, din pricina mea.

Prozã
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Acuma se mai ivi ºi beleaua asta cu maºina de cusut, pe care-o vrea soacrã-meade zestre!� I-a sucit, i-a-nvârtit cu vorba pe pãrinþii mei, pânã când au fãgãduitcã-mi cumpãrã. Sãracii de ei ºi-au bãgat sufletele-n saramurã, numai sã am eutrai bun! De unde bani?� Parcã eu nu ºtiu cã n-au?!� Cine i-o fi-ndemnat sãfãgãduiascã? Fiindcã dupã cum se ºtie: fãgãduiala de zestre e act curat.�Copilul se sãturã ºi adormi la sân. Lisãndrina îl luã încetiºor în braþe ºi plecã înmahalaua vecinã la pãrinþii ei. Se aºezã jos, în bãtãturã, ºi spuse în câteva cuvintece îi zisese pentru a nu ºtiu câta oarã soacrã-sa.� Triþã ce zice? întrebã taicã-sãu.� Ce sã mai zicã ºi el, sãracu�! E între ciocan ºi nicovalã. Pe cine sã aleagã,între mine ºi maicã-sa? De-aia nici nu-i mai spun toate alea, ca sã nu se maiamãrascã ºi el!� De, fatã � începu taicã-sãu cu dojana � când îþi spuneam sã nu te mai ai cuTriþã, tu n-ai ascultat ºi ai fãcut ce-ai vrut! Eu, acu�, ce sã fac?! Sã-mi pun laþul degât?� ªtiu cã þi-am fãgãduit maºinã de cusut ºi nu-mi iau vorba-ndãrãt, dar nu potîn momentu-ãsta!�M-am cãznit în toate felurile. Abia m-am pregãtit sã ies la rezultat cu darurilede nuntã ºi sã fac faþã când mi-or veni nuntaºii-n bãtãturã! Lasã, cã ºi-aºa n-arecine lucra la maºina de cusut ºi tot degeaba o sã stea acolo-n odaie! Îþi iau când oiputea, cã n-o fi cu nart! Când îþi spuneam cã n-o sã ai trai cu mã-sa lu� Triþã, cã efemeie afurisitã de nu-i ajunge nimenea cu prãjina la nas, tu n-ai þinut cont devorbele mele!Se mai legã de tine, la iuþealã, ºi copilaºu-ãsta, sãracu�! Dacã crezi cã nu maiai trai acolo, vino cu taica acasã! Ia-þi bãieþelu� ºi vino, cã aºa cum v-am crescut petine ºi pe soru-ta, l-oi creºte ºi pe el! Nu ne-o pierde Dumnezeu taman acu�!Lisãndrina asculta în tãcere, þinându-ºi privirea în pãmânt. Ceartã aici, ceartãdincolo!�În ultimul timp numai de ceartã avusese parte. ªi pentru ce? Fiindcã iubea preamult!� �Doamne, dacã ºi a iubi e o vinã mare, atunci eu nu mai înþeleg nimic dinviaþa asta!� � îºi zise cãutând cu privirea în pãmânt. �Sã conteze mai mult o maºinãde cusut decât un suflet iubitor? Sã-mi oropsesc pãrinþii înglotându-i în datorii pentruo blestematã de maºinã de cusut care mie nu-mi face nici o trebuinþã ºi e numai casã-ºi facã soacrã-mea damblaua? Oare, unde sã mai gãsesc înþelegere?�Astfel i se învãlmãºeau întrebãrile unele dupã altele, fãrã sã gãseascã rãspunsuri.Îºi strânse copilul la piept ºi plecã abia târându-ºi picioarele, acasã la Triþã.Intrã în odaie, aºezã copilul pe pat, - mai la perete -, înconjurându-l de multeperne mari, ca nu cumva sã cadã. Aduse un codru de pâine ºi i-l puse lângãmânuþã. Ca un fãcut, copilul nu mai plângea. Stãtea cuminte urmãrind cu privireape mamã-sa.Aceasta luã din sacul de dupã sobã, un scul de cânepã pe care-l dãduse cucâtva timp în urmã pe riºchitorul cel mare. Îl agãþã cu un capãt de cârligul dinmijlocul tavanului, iar celãlalt capãt, fãcându-i laþ aºa cum i-a dat prin gând ºi l-apus în jurul gâtului. Fiind tavanul prea jos, Lisãndrina s-a lãsat în genunchi ºi ce aurmat numai ea ºtie.Aºa a gãsit-o Triþã când a intrat odaie: cu laþul de gât, stând în genunchi, cuprivirea fixatã pe copil. Era caldã, încã. Abia îi ieºise sufletul.
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Iulia Predescu

MulþumirE
Am gãsit-o atunci când am avut cu adevãrat nevoiede ea... A rãsãrit dintr-o mare de exemplare frumoase,care mai de care mai atrãgãtoare, care parcã te îmbie...Ea era sufocatã de ele, era aproape imposibil deobservat, nimeni nu voia sã o atingã, sã îi simtã mirosul, sã o priveascã maiatent. Era ca mine în momentele de rãtãcire � pur ºi simplu pierdutã. �Oare ceascunzi tu micuþo?�, m-am întrebat. Am aflat mai târziu! Simþeam cã ea estesalvarea mea, iar eu, la rându-mi sunt salvarea ei... Aºa cã am fãcut ce amsimþit � am salvat-o. EU PE EA O SINGURÃ DATÃ, EA PE MINE DE MII DE ORI!Eram singure deseori, iar momentele acestea erau balsamul meu, liniºteamea... plângeam ºi toate lacrimile erau parcã înghiþite de ea.ªi petreceam aºa ore în ºir, ea mã poartã în intimitatea altor vieþi, fãcându-miobservaþiile necesare pentru propria-mi viaþã, mã rãtãceºte în ele, uneori chiaram impresia cã eu nu mai sunt eu, ci cã sunt o eroinã, o prinþesã tristã, unbãtrân, un copil, o mamã... cu ea pot fi oricine! Aceasta este evadarea mea,sã mã pierd între paginile ei � paginile cãrþii mele!Cartea mea, prietena mea tãcutã, care mã rãpeºte atunci când vin vremurigrele... De fapt, nu mã refer la una singurã, ci la toate exemplarele care mi-auliniºtit furtunile, care mi-au oferit rãspunsuri la întrebãri pe care nici nu le-ampus, dar pe care tânjeam sã le rostesc.Iubesc cãrþile... ªi ele mã iubesc pe mine pentru cã niciodatã nu voi puteatrece indiferentã prin marea lor de cuvinte!

Ploaie în gara mea
Trenul meu a oprit în gara asta de ceva timp... Priveam rãtãcitã pe geam,când am vãzut cum e acoperit de stropi. Cred cã am oprit în gara mea,adevãrata mea garã � acoperitã de ploi, de nori, asemenea stãrilor mele.Cobor, iar locul mi se pare cunoscut. Poate cã simþeam cã va fi aici, înultima mea staþie. Trec trenuri pe lângã mine, unele opresc, altele trecnepãsãtoare, cãlãtorii se uitã lung la mine, se holbeazã, alþii îmi zâmbesc, alþiimã îndeamnã sã urc.Unde sã urc? De ce sã urc? Mie îmi place ploaia mea. Îmi udã hainelesubþiri ºi pãrul lung, ca ºi cum i-aº aparþine. Vin altele, mereu altele, fãrã calede întoarcere.Oare care dintre ele mã va face sã îmi pãrãsesc gara ploioasã?
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Nebun?
�Om care suferã de o boalã mintalã; alienat, dement�- aceasta este definiþiadin dicþionar a cuvântului nebun.Am renunþat sã mai folosesc acest cuvânt în limbajul meu încã din copilãrie,când oameni apropiaþi mie au început, unul câte unul, sã sufere de aceste bolimintale, mai mult sau mai puþin agresive.Ce nu este scris în dicþionare este cã, anterior unei boli mintale, oameniiau suferit de boli cronice sufleteºti. Asta doar notez eu aici, cunoscând directoameni cu niºte dureri sufleteºti mult prea greu de purtat, care într-un final aupus stãpânire ºi pe creierul lor, pentru cã noi lucrãm ca un tot... creierul îºicunoaºte inima, deoarece sunt �colegi� de... trup!Oamenii bolnavi sunt trataþi cu medicamente, care, în cele mai multe dintrecazuri, cred ca au efect asupra bolii, o vindecã sau cel puþin o amelioreazã. Eunu sunt medic, nu ºtiu sã pun cuiva un diagnostic ºi nici sã recomand unmedicament. Eu mã opresc doar la suflet, pentru cã în cazul lui medicamentelesunt NIMIC!Suntem atât de rãi si de nepãsãtori, încât atunci când vedem un omtrist sau nervos îi spunem �du-te la nebuni!�- nici nu ºtiu daca ar trebui sãscriu cu majuscule, parcã nu mai e mult pânã secþia de psihiatrie se vanumi �la nebuni�.Tristeþea pleacã din exterior, se scurge din ce ni se întâmplã zi de zi, maimult sau mai puþin semnificativ la prima vedere, din oamenii care ne fac rãu,din ce ni se cere sã facem ºi este peste puterile noastre, din greutãþile pe carele purtãm pe umerii noºtri înguºti pentru o cantitate prea mare de trãire.Ea se scurge spre interior, direct în suflet, apoi încearcã sã iasã prinlacrimi... dar ºi atunci când încerci sã scurgi apa dintr-o sticlã, pe pereþii ei totmai rãmân picãturi... Aºa ºi în suflet rãmâne amarul... urmãtoarea etapã estesã încerci sã vorbeºti despre durerea ta cu cei de lângã tine, sã o scoþi cumvade acolo, sã o împãrtãºeºti ºi sã fii liber... Este secolul depresiei, al tristeþii, aloamenilor care nu îºi mai cunosc nevoile sufleteºti ºi se lasã conduºi de ceicare îi folosesc...Dupã ce încep un tratament, ei nu prea îºi mai pot exprima emoþiile,deoarece imediat, cineva din jur, va spune cã ,,e de la boalã� ºi sufletul celuicare suferã va fi încuiat pentru totdeauna, din teama de a nu ajunge iarãºiîntr-un spital... doar pentru cã cineva l-a numit din nou nebun.Nu pune nici unui bolnav amprenta de nebun, nici mãcar în glumã...E posibil sã fie ameþit de medicamente, poate prea bolnav ca sã îþi dea oreplicã, poate prea blazat ca sã îi pese, însã cu aceastã vorbã nu îi atacimintea înecatã in sedative, ci îi ataci sufletul...Fã o încercare ºi împrieteneºte-te cu un astfel de om, ascultã-l, încearcãsã îi cunoºti viaþa ºi sã vezi dincolo de niºte ochi goi ºi un pãr ciufulit, neîngrijit...Mai ºtiu de asemenea ºi cã antonimul cuvântului nebun nu este bun. Aºadar,niciodatã nu e bine sã ne credem buni, doar pentru cã nu suntem nebuni...
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Valentin Marica

Spovedania unei pantere

Titlul surprinde; la început. Apoi, intrând în inima textului, îi apreciem poeteiinspiraþia titlului ºi câmpurile de sensibilitate ale versurilor definind cãlãtoria spre Sine
(amintind de �Cãlãtoria spre mine însãmi�, titlul unui volum de Ileana Mãlãncioiu).�Spovedania unei pantere� e o noua carte despre voia mea, voia ta ºi voia Lui (ºi
acordul dintre acestea!), când, cum consemna Serghei Bulgakov în �Luminaneînseratã�, �creatura încã mai geme ºi întreaga lume tânjeºte ºi suferã din cauza
amestecului ºi înfruntãrii dintre bine ºi rãu.�Trecerea de la voia noastrã la voia cereascã, într-o dureroasã alternanþã a stãrilor
de conºtiinþã, este cale de urmat în scrierile Danielei Gifu, o �rechemarea la ordine�(v. Georges Gusdorf). Despre ieºirea din îndãrãtnicia individualã ºi întâlnirea cu spiritul
divin diserteazã Daniela Gifu în �33. Jurnal de iniþiere spiritualã� sau în �eu, tu ºi El�,dar ºi în volumul de versuri �Spovedania unei pantere�, Editura Vatra veche, 2017.

Acestuia din urmã îi parcurgem litera ºi spiritul în Zilele de Paºti, când înfloreºtepustia precum crinul, înviind nu doar firea, ci ºi Cuvântul. Poeta iese precum actorul
sub reflectoarele scenei spre a ne spune câtã mirare e în Învierea Cuvântului ºi câtãnãdejde în împlinirea Legii Divine sau câtã înfãptuire a asemãnãrii noastre cu Dumnezeu
prin eliberarea din zãdãrnicie.�Spovedania unei pantere� e mizanscena cãinþei (a rugãciunii cu sfinþenie; poetei
îi repugnã rugãciunea �fãrã sfinþenie� ºi fãrã culoare) ºi, apoi, a mântuirii, a apropieriide potir, dupã ce eul liric simte stingerea sãlbãticiei panterei. Cãci vine o vreme a
decantãrilor, când se împuþineazã fiinþa Lutului, înmulþindu-se fiinþa Duhului. ScriaEmil Cioran: �M-a apucat o pasiune nebunã pentru tot ce e pur ºi nefalsificat în lumea
asta de indivizi acri, sceptici ºi incapabili de sacrificii.�Asemeni filozofului, poeta are revelaþia a ceea ce este esenþial, voind sã schimbe
cursul timpului, trecându-l prin bãtãile de ceasornic în stare sã limpezeascã ochiiîmpãienjeniþi ºi sã aducã �vinul nou în burdufuri noi� (Matei 9; 16-17) firii înrobite.

Cu alte cuvinte �cu pace sã ieºim�. Nu întâmplãtor citãm din trama liturgicã,atâta timp cât poeta, cãutându-ºi Sinele (ne pierdem dacã nu ne cãutãm destul), îºi
rosteºte spovedania într-un acompaniament liturgic (de altfel discret) menit sãprefigureze bucuria rodului ºi, mai departe, înnoirea lumii. Linia de orizont a poetei e
întruchiparea seraficului, aleea ce duce la capãtul Cerului (Te urmez), unde poateavea loc cununia speranþelor.

Volumul e parte din întreg; întregul operei Danielei Gifu (scrisã ºi nescrisã) prinsîn rosturi ºi înþelesuri, în desluºiri ale logosului divin, ale iubirii pãmânteºti ºi cereºti,

Note de lecturã
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rãpunând chipul fiarei. Astfel,aºeazã în portativele lirice inserturi
sentenþioase. Un poem senumeºte Reflecþie, finalul mai
multor poeme au rol de adagiu, iarpoemul cu care se încheie volumul
poartã numele de Lecþie: Învãþãmsã versificãm / în ritmul îngerilor /
printre urzelile deziluziilor.Fiinþa între înger ºi demon,
între Duh ºi Lut, jinduieºte sã iasãdin chingile contingentului,
urmându-i Lui; aºadar, nerisipindcerul. Întreba cineva dacã
Pãrintele Arsenie Boca este de pepãmânt sau din cer ºi primeºte
rãspunsul: e de pe pãmânt dar arecerul în el. În Spovedania unei
pantere, eul liric îºi cautã pãrticicasa de cer sau, într-o metaforã din
poezia lui Vasile Vociculescu,azurul suitor.

De aceea, spunem cã poeziaDanielei Gifu e numai a ei (e
legãmântul numai al ei cu poezia;despre a face legâmânt cu poezia
vorbeºte Dan Cristea în volumul�Poezia vie�), într-o desfãºurare pe
de-o parte a penitenþei, pe de altaa neliniºtilor, dovadã limbajul am-
bivalent sau un idefinit ce creeazãºi fior ºi acalmie. În acelaºi poem
(Temere) apar reflexivele: mã înfior,mã mângâi. Sau imaginea mãrului verde înmiresmat alterneazã cu imaginea merelor
putrede ale strãzii, dupã cum raiul ºi iadul îºi disputã întâietatea.Prin spovedanie (analogia cu rugãciunea eminescianã: Înalþã-ne, ne mântuie/
Din valul ce ne bântuie), eul liric se elibereazã din vicleºugurile finitului (valul ce nebântuie), din detenþia sufleteascã ºi întunericul încãrunþit, trepte spre zori (zori e cuvânt-
titlu în poezia Danielei Gifu), spre luceafãrul de dimineaþã la care nãzuieºte poeta;verbul nãzuiesc devine axis al împletirilor lirice.

Zbuciumul vieþii, cuprins în teritorii de suferinþã, sãrbãtoare, vis, nostalgie aleiubirii, nu mai este tãinuit, (�Mã cãznesc sã-l ascund de decenii�), netãinuirea
deschizând calea adevãrului ºi apropierea de cer.Este voia poetei ºi voia Lui, poezia devenind una a voirii, a limpezirilor, a �ordinei
înþelegerii rostului lui doi.� Eul liric, cel fãrã vinã prin spovedanie, dominã timpulrecluziunilor, umbrele rãnilor, împlinind canon sfânt prin gestul pur al îngenuncherii în
faþa sublimului creaþiei divine, aidoma unei reîntoarceri la punctul edenic al vieþii, lainefabilul jocului de-a v-aþi ascunselea al copilãriei.

Este clipa supremã a poetei ºi a poeziei; �clipa mea�.
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ªtefan Doru Dãncuº

Din bibliotecã�

Firescul cotidian
Citind cartea de prozã scurtã �Sub cerul mut� semnatã deTania Nicolescu, observãm în primul rând predilecþia pentru detalii;dar o predilecþie care dã impresia unei antecamere ce se deschide spre subiectulpropriu zis. Autoarea nu se pierde în amãnunte, ci le evidenþiazã, construind astfel uneºafodaj solid pentru întâmplãrile pe care le scrie, întâmplãri omeneºti de zi cu zi,comune oricãruia dintre noi. Conotaþia excepþionalului (a dimensionalizãrii unicatului,cosmicului) lipseºte (sau este vag exprimatã), ceea ce o aºeazã alãturi de AugustinBuzura sau Nicolae Breban.Dacã ar fi sã dãm o definiþie succintã prozelor adunate în acest volum, am spunecã ele se axeazã pe firescul cotidian. Un firesc al tuturor, unul pe care-l neglijãm frecventdar urmãrit cu minuþiozitate de cineva; în cazul de faþã, de Tania Nicolescu.

Ideea de neadaptare
A scrie teatru (ºi mai ales teatru scurt) poate pãrea, în ziua de azi, un act de curaj.Amintesc aici doar pe câþiva din cei de care ºtiu cã încã stau �pe baricade�: HoriaGârbea, Flavius Lucãcel, Victor Nicolae Ciobanu, Grigorie M. Croitoru. Poate mai suntºi alþii dar, date fiind condiþiile de difuzare a cãrþilor, mediatizarea acestora (zic de celede teatru) e foarte defectuoasã, dacã nu cumva lipseºte cu desãvârºire. Nici revisteleliterare nu se prea înghesuie sã publice teatru; putem spune cã importanþa acestuia s-adiminuat. Teatrele (de când a câºtigat teren internetul ºi se gãsesc acolo orice filmedoreºti) nu mai au audienþa de odinioarã. Împotriva acestei neglijenþe omeneºti pare sãfi apãrut ºi �În colivie� (Ed. Sfântul Ierarh Nicolae, Brãila, 2016), volum de teatru (scurt)semnat de Ana-Cristina Popescu.Abordând subiecte diverse, autoarea lasã în fiecare piesã de teatru a volumului, opronunþatã dârã de filosofie, elementul filosofic fiind, de altfel, ºi liantul care face legãturaîntre dialoguri ºi contureazã personajele. Deºi �viziteazã� rareori cu pregnanþã arealulneîncadraþilor social (v. piesa �Pledoaria scaunelor�), Ana-Cristina Popescu lasã impresiade excelentã cunoscãtoare a vieþii acestora. De fapt, ideea de neadaptare este perma-nent prezentã. Cel mai puternic mi se pare exprimatã în �Babele�, unde personajul Fiulspune, la un moment dat: �Lãsaþi teatrul! Pânã acum aþi aºteptat sã moarã ºi acum cãa murit aþi început sã strigaþi dupã ea sã se trezeascã.Salutãm apariþia acestui volum neaºteptat ºi îi urãm autoarei sã ducã ºi în altecãrþi acelaºi minunat curaj!
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O amãrãciune personalã
Deºi unele poeme par a avea un parfum de hai-ku (mai ales finalurile), poezia dinvolumul �Espreso dublu la Haifa� de Bianca Marcovici vine ca o compensaresufleteascã pentru noi, cititorii, ºi pentru dânsa, autoarea. Confirmã asta versurile:�poate pe cãmaºa scrobitã, poate nici eu nu-s ce par./ alunecând de pe o altã epavã.�Sau �de prea multã încãpãþânare ºi stafidia fructului/ uitat./ rucsacul atârnat în pom.�Ar putea fi citate multe versuri ce par a se apropia de ermetismul de tip hai-ku dar neoprim aici pentru a sublinia o altã faþetã a scrierii, cel mai vizibilã în poemul �Parteacea plinã a paharului�; este vorba de o amãrãciune personalã, bine mascatã subforma unor exprimãri plãcute cititorului.Nostalgia ºi imaginaþia rãzbat triumfãtoare din întregul volumului, cu toate cãautoarea face dese referiri la climatul nedorit (dar existent) al rãzboiului, voind a-i opune,poate, latura normalitãþii. Totuºi, rãmânem la impresia acelei amãrãciuni personale pecare o condenseazã în versuri ce par a transmite cu totul altceva.Fiecare cititor va înþelege acest volum în cheia pe care o simte cel mai bine; îirog însã pe toþi sã se opreascã asupra poemului �Cartierul meu neglijat�.
Oricâte pagini ar avea
Roman de mare întindere, �Memoria trestiei� al binecunoscutului scriitor MihaiAntonescu, surprinde tocmai prin subiect, acesta fiind plasat în vremea lui Hristos. Nuºtiu câtã lume se încumetã sã citeascã o aºa carte groasã dar, ca unul care am citit-o,spun cu mâna pe inimã cã este într-o regretabilã pierdere; ºtiind cã cititorii de azi alegîntr-o proporþie covârºitoare cãrþi de maxim 200 de pagini A5, cred cã �Memoria trestiei�se consumã în cerc închis, de cãtre un public rafinat, select, exclusivist � ceea ce mãîncântã în mod deosebit.Nu voi insista aici pe tehnicile de scriere, dar voi remarca acurateþea limbajului,lipsit de zorzoane inutile ºi fermecãtor mai ales în descrieri, cã te cuprinde aleanul ºidorul de alte vremuri ºi alte þinuturi. Da, îmi place sã citesc astfel de cãrþi, insule necesareîn mãrile furioase ale literaturii contemporane. Oricât de multe pagini ar avea.
Un autor de neignorat
�DonQuijotisme AntropoLexice� (Fals tratat de antropologie) � an de apariþie: 2015- semnat de Mircea Bãduþ este un volum despre care autorul spune cã este de �eseuri�,dar apar acolo ºi excelente texte care pot fi încadrate fãrã rezerve la �prozã scurtã�(�Pierdute amintiri recuperabile�, �Mãnãstirea Anei�). Am stãruit însã asupra eseuluinumit �Punctul de inflexiune� � mai ales asupra subpunctului �Un reflex inconºtient� � osondare personalã a autorului în magma timpurilor de azi, generatoare pe toate planurilede superficialitate.Mircea Bãduþ revine ºi în 2016 cu volumul de prozã scurtã �Ficþiuni secunde�, încare se observã de la o poºtã modul dezinhibat în care foloseºte cuvintele (nu estevorba de limbajul pornografic uzitat de urmaºii lui Ianuº); o dezinhibare proprie maidegrabã scriitorilor ce numai asta fac, scriu. Am vãzut cã a inclus în carte ºi �MãnãstireaAnei�, text despre care suntem avertizaþi în nota de subsol (repetatã la Cuprins) cã faceparte �din seria interpretãrilor speculativ-antropologice de mituri ºi legende populare�.Foarte bine a procedat.
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A fost de-ajuns sã parcurg aceste 2 cãrþi pentru a spune cã Mircea Bãduþ este unautor de care trebuie sã se þinã seama. Pentru cã ignoranþa dã sigur în superficialitateºi-apoi în zadar: Qui prodest?
�Îndrãgesc simplitatea naturii (...)�
Pe Doru V. Fometescu l-am cunoscut în persoanã la Drobeta Turnu Severin, cuocazia evenimentului cultural DRUMUL CÃRÞII; atunci am ºi primit cãrþile de poezie:�Dãruind visului forme�, �Naiv în colþii libertãþii (pentru duioasele tãceri)� ºi �Dezmãrginiri� Ieºirea din Paradis�. Volumul �Naiv în colþii libertãþii (pentru duioasele tãceri)� conþineºi diverse dizertaþii despre iubire acompaniate de mici desene hazlii, în ton cu acestea,iar grafica din �Dezmãrginiri � Ieºirea din Paradis� este semnatã de Florin Gheorghiu.Poezia sa este, în esenþã, aplicatã pe exprimarea bucuriei de-a scrie, nu pe sofisticãriiºi mode. El însuºi spune, într-un fel de prefaþã a cãrþii �Naiv în colþii libertãþii (pentruduioasele tãceri)�: �Îndrãgesc simplitatea naturii, forþa simbolicã a ghiocelului, bucuriacreativitãþii ºi echilibrul generat de tensiunea pãrþilor într-o unitate loialã. Sunt împotrivavicleniei, minciunii, invidiei ºi mândriei cu exces de zel...�; o autocaracterizare cesãlãºluieºte comod în toate poemele, cu precãdere în cele cu rimã.Înainte de-a ne da cu presupusul dacã Doru V. Fometescu scrie bine sau nu, ar fibine sã-l cunoaºtem ca om; sã vedem ºi latura atenþiei îndreptate spre tot ce ne defineºteîn ziua de azi.
Antologia �Râmnic, oraºul domniei mele...�
Un excelent efort literar (cu ilustraþii color) a reunit peste 30 de autori, cu textereferitoare la Râmnicu-Vâlcea în antologia �Râmnic, oraºul domniei mele...�Apãrutã în 2015 sub bagheta lui Ioan Barbu, antologia scoate în evidenþã scriitori (cãcin-avem numai fotbal ºi biserici) ce sunt prea puþin cunoscuþi de public. Aplaudãm astfel unincredibil gest fãcut de cei ce sunt apropiaþi ai cuvântului scris; ni se pare corect ca IoanBarbu sã fie des pomenit în texte mai ales cã, ocupându-se de aceastã antologie, a suflatcolbul de pe un þinut al þãrii despre care spunem doar verbal cã e �frumos�. Aºa cum suntemobiºnuiþi sã spunem mereu, dar fãrã a face nimic practic pentru a fortifica afirmaþia.Antologia �Râmnic, oraºul domniei mele...� vine sã contrazicã aceastã impresie.De s-ar putea face aºa ceva în toate judeþele!
Are putere în ce scrie!
De la Teodor Laurean am primit, la Alba Iulia, douã cãrþi de poezie. Am zãbovit maimult asupra volumului �Patimile oglinzii�, apãrut în 2016 ºi ilustrat de Andrei Bako.Citindu-i poemele parcã-i trãieºti atât marasmul cât ºi încrederea cã scrisul nu-i zadarnic.Cine ºtie cum ºi pe unde scrie... Dar are putere în ce scrie! Vitalitatea ce rãzbate dinpoeme poate fi vãzutã drept o imagine în oglindã, doar una, cãci exprimãrile triste par adeþine supremaþia. Pãcat cã poezia sa nu este mai intens mediatizatã!
O reuºitã scriitoriceascã
S-ar putea spune despre trilogia �Cãminul Racoviþã� a scriitorului Grig Gociu, apãrutãla Editura Singur cã nu surprinde în totalitate evenimentele anilor în care acesta a foststudent la Cluj Napoca; eu spun însã cã ar trebui sã ne bucurãm ºi de aceste 3 volume
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ce ne pun faþã în faþã (ºi) cu vremurile pe care le-am trãit fiecare din noi, în momenteleºi pe unde ne-am fãcut studiile sau ºcoala. Iatã, noi nu am aºternut pe hârtie astfel dereîntâlniri cu un trecut pe care-l privim indulgent, ca ºi cum ne-am detaºat, ca ºi cumne-am izolat de el. Ca ºi cum n-ar mai avea importanþã. Grig Gociu are curajul sã spunãcã acel trecut îi aparþine; cu dragostea, greutãþile ºi jocurile sale de lumini.Desigur, dupã atâta timp, întâmplãrile nu sunt rememorate cu aplombul juvenil cucare au fost trãite, dar se poate percepe nuanþa de real, de atribut ocular tineresc cereþine totul; autorul a redat numai ce i s-a pãrut semnificativ lui ºi mai ales ce a cunoscutcel mai bine, fiind implicat direct, în fiecare zi, în evenimentele prezentate.Deºi la o primã citire unele fragmente par ludice, ele sunt de fapt tãioase, încãrcatecu forþe primare ºi peste toate cu extraordinara convingere cã se poate rãzbate, cã segãsesc soluþii pentru orice.Unele fragmente ni se pot pãrea de-a dreptul hilare ºi citez aici ceva ce m-a dus cugândul la filmul �Vagabondul�: �Cu valiza pusã pe un bãþ luat dintr-un gard, apuc potecaspre casã, pe matca Vãianului, pe aici, pe unde toþi oamenii scurteazã drumul, uneori,chiar cu carele pline. � (vol. III).Nu lipsesc nici amintiri din �epocã�: �Iar dacã liceenii strângeau jir, pionierii, lasate, mergeau în campania de strâns spice de pe câmp, sub lozinca �Spic cu spic,patriei snop�, campanie precedatã de cea a culesului de plante medicinale, ºi urmatãde campania strânsului de borcane ºi sticle goale.� (vol. II).Poate cã este vorba aici ºi de neacordarea (proprie anilor tinereþii) de conotaþii majoreunor fapte dureroase, tragice; însã avem de întâmpinat ºi deciziile mature ale fostului stu-dent Grig Gociu: �Luna noiembrie 1958 aduce peste Cluj o vreme de câine! Parcã niciodatãn-a fost atât de frig, poate numai în acel 7 noiembrie 1956, când ne-au clãnþãnit dinþii ladefilarea în cinstea Revoluþiei ruse. M-am întors înapoi la condiþia mea de supist. Baniicâºtigaþi la cosit, astã-varã, mi-au ajuns pentru o cartelã, pe luna octombrie, plata datorieicãtre studenta A. A., câteva cheltuieli mãrunte ºi... cam atât. Având spatele asigurat, adicãdorm în pat - cu cineva, e-adevãrat - dar intru în cãmin fãrã a mã feri de ochii portaruluiSomeºan, care este încredinþat cã decanul facultãþii mi-a aranjat acest lucru ºi pentru anulacesta. Starea mea de spirit este alta: iau umblatul pe la cantinele studenþeºti ca pe celmai firesc lucru din lume, vremurile de acum doi ani, umilinþa pe care o vedeam cândstãteam cu farfuria întinsã pentru un polonic de ciorbã sau o mâncare de cartofi, s-a topit înºirul nesfârºit al atâtor întâmplãri, unele mai dramatice decât altele. Studentul de anul treiani care sunt acum, a devenit altceva, precis efectul acelei deveniri prin suferinþã.� (vol. III).Scriind aceastã trilogie, Grig Gociu n-a urmãrit, neapãrat, o linie care sã placãcriticii, deºi întâlnim numeroase descrieri ce par mai mult amprente de tablouri ºi potatrage atenþia acesteia; poate nici impactul asupra publicului, poate este doar odescãtuºare personalã. Trebuie sã înþelegem însã cã este o reuºitã scriitoriceascã, unaport fãrã de care, literatura de tip memorialistic ar fi fost incompletã.
�O alãturare fãrã stridenþe inutile�
Viorel Ploeºteanu ne oferã chiar poezie, nu texte pline de sclipiciuri ºi accentesexuale, atât de dragi criticii literare româneºti actuale. Nu putem face abstracþie de�dieta� la care-ºi supune cuvintele, gãsind mereu o alãturare fãrã stridenþe inutile.Volumul �Elegiile întoarcerii� ne încorporeazã pe nesimþite calmului, liniºtii selenarede care sunt pline versurile, îmbiindu-ne la un moment de rãgaz atât de necesar înviteza cotidianã. Viorel Ploeºteanu ne demonstreazã cã nu-i nevoie de o motivaþieascunsã pentru a scrie versuri de calitate; e suficient sã trãieºti mai intens.
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Gheorghe A. Stroia

Nevoia de verticalitate
într-o lume aflatã
în flagrant tangaj
moral ºi spiritual

Dacã ar fi sã interpretãm titlul volumului EFEMERIDE, în strictã corelaþie cu definiþiadatã cuvântului, atunci vom înþelege prin efemeride... note (de ziar sau de calendar)care aratã evenimente petrecute la aceeaºi datã în ani diferiþi, jurnale astronomice (subformã tabelarã) cu anticipãri ale evenimentelor anului imediat urmãtor, dar ºi lucruri,gânduri, trecãtoare. În furtuna de neoprit a vieþii, înþeleptul face ca timpul sã se opreascãîn loc sau sã producã asupra sa modificãri tranzitorii, nedemne de luat în seamã. Dinaceastã demiurgicã posturã, Omul poate întreprinde lucruri mãreþe, de la împlinireaviselor aparent irealizabile, la înãlþarea - prin simþire ºi gând - pânã dincolo de stele oripoziþionarea deasupra stãrii reale de fapt, pentru ca perspectiva asupra vieþii sã devinãmai amplã, mai cuprinzãtoare, iar secvenþele ce o descriu sã fie strãfulgerãri ale unuimodus vivendi.Poezia a avut întotdeauna o funcþie de sanitar al aspectelor sociale, istorice, deconjuncturã politicã ori economicã, a manifestat o atitudine constantã de revoltã, luândatitudine ori de câte ori a fost necesar. Poetul nu schimbã lumea, ci reprezintã el însuºischimbarea, nu schimbã oamenii, ci doar îi ajutã sã se regãseascã, nu stinge rãzboaieori dezastre, ci doar dã veste despre o stare de liniºte. Poetul este, prin natura feluluisãu de a fi, un sol, de ce nu, al lui Dumnezeu, poate nu blestemat, precum Casandra aTroiei, sã spunã adevãrul ºi sã nu fie crezut. Poetul este un inductor de stare, cãreia laun moment dat lectorul i se racordeazã, trãieºte împreunã, plânge ºi râde cu poetul,suferã sau se îmbracã în armura indiferenþei, odatã cu el.În poezia contemporanã, funcþia terapeuticã a poeziei este din ce în ce mai puþinîntâlnitã, universurile lirice actuale diluându-ºi din substanþã, fãrã a deveni (homeo)poetice,împrumutând cuvinte ori sensuri vulgare, creând în sufletul celui care citeºte, denenumãrate ori, chiar repulsie. O poezie aplecatã spre valenþele clasice, veritabile,valoroase ale genului, este ºi lirica profesorului gorjean MIRCEA TUTUNARU, cetraverseazã rapid spaþii ori universuri de gând multiple, fiind un �actor� cu foarte multe�roluri�, jucând de la parodie, dramã, pânã la revoltã. Lirica sa cvasi(a)simetricã, dar înechilibru indiferent, concentreazã gândurile în recipiente pornind de la minicreuzete (2-4 versuri) ºi ajungând pânã la retorte (balade).Drum(ul) prin Calea Lactee (Partea I), precum într-un tangaj De la dreapta la stângatrece prin Oraºul iubirii în care �Viaþa e o dârã lungã de luminã�. Silabele cuvântului sãualterneazã între neologicul �love� ºi românescul �iubire�, ca într-un joc în care copilul,

Note de lecturã



Anul XIX � nr. 399-400 � 2019 105

dispus sã experimenteze, descoperã semnificaþiile iniþiale ale vieþii. În acest joc, iubirea/iubita reprezintã �aliajul� compozit indispensabil. Dacã iubirea înseamnã �cu tine�, atuncimelancolia se defineºte ca fiind ceva �fãrã tine�, lipsa acutã generând tristeþe.Tonul general al cãrþii este unul descriptiv, poetul reuºind sã deseneze în cuvintesugestive peisaje cromatice, uneori pastorale (Pastoralã, Sãrmanii truditori), alteorierotic-exuberante (Ea). Construcþii metaforice de o expresivitate aparte sunt presãratepeste tot, ca sã încolþeascã din ele bogatul spic al poeziei: �Iar cerul nu rostea luminã�(Umbra vãilor), �Te-a nins tãcerea, draga mea� (Cãlãtor printre astre). Erosul fin, lipsitde vulgaritate, este o prezenþã discretã în poeziile lui Mircea Tutunaru, colorând tablourilepastelate în culoarea vieþii, plângându-ºi tinereþea (Miez de noapte).Resimþindu-ºi profund rãdãcinile, poetul se dovedeºte a fi pe deplin ancorat înrealitãþile plaiurilor româneºti, le simte istoria, credinþa, frumuseþea naturalã,resemnarea ori abandonul în faþa deziluziilor ori greutãþilor fiind cuvinte ce nu seregãsesc în inventarul morfologic al poetului (Viaþa românului, De vorbã cu arborii).Versurile preponderent descriptive contureazã de la tuºe fine de luminã, pânã lapeisaje idilice, în care degetul lui Dumnezeu a atins totul. Pentru toate eforturilesale, poetul sperã nu atât la recunoaºtere, cât la amintirea numelui sãu, nu atât laomagierea operei sale, cât la împlinirea unui vis (Povestea mea). Creionul poetuluizãmisleºte creaþii (cvasi)populare, amintind de doinele ori baladele româneºti, încare iubirea este personajul central, iar �mândra� - motiv de statornicie (Fuga, La omargine de cer)., într-o manierã uneori ludicã/ adolescentinã (Ochii tãi), alteori hilarã,amintind de scrierile lui Petre Dulfu (Poveste).Partea a II-a (Întoarce, Doamne, ceasul) are aromã de vechi ºi nou, de iubire ºirevoltã, în care urmele ancestrale ale satului românesc (Lãutarul), se împletesc cunostalgiile legate de copilãrie (Colind). Dorul pentru mama este mortificator (E ziua ta),iar umbra iubitei rãsare din neant ca un laitmotiv, ce justificã totul: iubirea, amintirea,dorul, visul, emoþia, erosul, chiar trãirea ºi uneori revolta (Vino, ªi dacã, Chipul tãu,Miraj, Te aºtept). Noaptea, cu glas fierbinte, poetul strigã �Întoarce, Doamne, ceasul�,dorul de �tata�, �De casa cu pridvor� este sfâºietor. Versurile tandre, melancolice, indiferentde linia lor prozodicã, sunt capabile sã producã emoþie în sufletul cititorului, propriileamintiri dezlãnþuindu-se ca o furtunã de varã, cu tunete ºi fulgere. În fond, aceasta estepoezia - un �vãtrai� menit sã scormoneascã în �jeraticul� amintirii, pentru a menþine vietrãirea, emoþia, bucuria.În acest tumult de vechi ºi nou, plaiurile gorjene (Dor de Motru, Mal de Jiu, Pastelde toamnã) apar ca simboluri ale identitãþii ºi apartenenþei, cântate mereu cu patimã ºiadoraþie, ceea ce denotã patriotismul celui care crede, sperã ºi simte româneºte. Fricilepoetului sunt multiple, sunt temerile pe care fiecare muritor le resimte: �de mine�, �detine�, �de iubire�, �de pustiu�, �de dorul tãu venit târziu�, �de pãdure�, �de lume�, �decâmpie�, �de cântecul de ciocârlie�, �de ceru-ntunecat�, �de oamenii ce se adunã lapalat�, ��de ziua-n care/ eu simt cã voi muri�. Existã, în structura cãrþii, versuri care austrãlucirea fulgerului, în care ideea este pe mãsura simþirii, mai profundã, mai adevãratã.Toate aceste concentrãri lirice reprezintã, de fapt, întrupãri ale temerilor poetului,transformate în întrebãri, fãrã rolul expres de a afla neapãrat rãspunsuri, ci doar de ainduce resemnare în faþa evenimentelor karmice (Depinde, Actorii, Amor, Emoþiile).Lãsând deoparte fatalitãþile, dar acordând atenþia cuvenitã lucrãrilor destinului, înPartea a III-a (Perseidele), se zãmisleºte prin cuvânt o aceeaºi multiplã stare, dejarecognoscibilã: iubirea, revolta, meditaþia, dorul. Aici, În liniºtea cuvintelor, în Þãrânasacrã, poetul se recunoaºte pe sine: Sunt un copac, sunt Pacea din Inima ta. Stareaoniricã indusã este romanticã, visul în sine este romantic, are �iubire�, �petale�, chiar
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�Albastru de Voroneþ�. Dragostea este zugrãvitã în culori vii, Cânt(ul) sãu de facturã(etno)modernã rãsunând precum un melos venit dintr-un timp încremenit între evuri.Locul dragostei este luat uneori de revolta (cvasi)acidã, poetul - care posedã�eternitatea vieþii� - înalþã Balada morþii ca sã-ºi mai astâmpere setea de dreptate ºilibertate, în opoziþie cu Viaþa românilor (�Muncã, libertate, dor/ E viaþa românilor�). Alteºi alte concentrãri lirice sporesc retorica versurilor, în creuzete pline de esenþã: Cãutare,Restanþa, Pustiul, Þãrmul, Furtuna, Pânza vieþii, Sânii tãi, Sufletul poetului, Presimt.Nici terþinele nipone nu îl lasã indiferent pe haijin. Perseide(le) din EFEMERIDE sunt, înultimã instanþã, stele cãzãtoare, ce lumineazã intens cerul simþirii, fie chiar ºi preþ decâteva secunde, putând însã sã declanºeze iluminarea, revoluþia care sã lege viaþa deamintire, prin nevãzutele fire ale versului.În Partea a IV-a (Taina lui Socrate), semãnând îndoialã dupã îndoialã, din Cioburide lumini stelare, rãsare Cetatea - Crinul dragostei - ca un artefact miraculos, venitdin vremuri strãbune. Cartea poetului, apocrific rescrisã, mãrturiseºte cu Melancolie,despre Pedeapsa iubirii. Tonul descriptiv al cãrþii se perpetueazã, poetul analizând îndetaliu tot ceea ce îl înconjoarã, rezultând cromatici pastelate (Livezile) în care dorinþaapare În timp destul de umanã, dar suficient de limpede ºi de liricã, deopotrivã (Aºvrea), punând Sechestru pe Durere. Revolta la nedreptate se amplificã, poetulreclamând justiþia - fãcutã Ca-n epoca fanariotã - netrecutã prin Conºtiinþã (O amintiredin sala de judecatã, La piaþã).Mircea Tutunaru este, în pofida aplecãrii sale asupra retoricii lumii ºi a vieþii, unpoet cu un spirit tânãr, vivace, un poet cu o versatilitate creatoare de admirat, substratulunora dintre versurile sale dezvãluind subtilitãþi umoristice. Indiferent dacã sufletul îiplânge, poetul îºi pãstreazã cu multã consecvenþã tonusul optimist, fãcând haz denecaz, penalizând nedreptatea ºi inechitatea socialã, satirizând indiferenþa, nemuncaºi necinstea unora dintre compatrioþi, ceea ce relevã funcþia militantã a poeziei sale.Concluzia sa este clarã: izvorul care curge din trecutul nostru (Timpul) reprezintã defapt o Cãlãtorie. Se afirmã cu sinceritate cã însãºi Viaþa e un joc iar cãutarea frumuseþiitrãirii înseamnã redescoperirea calitãþii de A fi om. Mai mult, poetul se întreabã careeste alegerea justã � �sã trãiascã sau sã se afunde-n moarte?� � un veritabil îndemn latrezie (Taina lui Socrate): �Din toþi rãrunchii strig pentru ultima datã:/ schimbaþi-vã, mãi,oameni,/ o soartã grea v-aºteaptã./ Eu strig ºi glasul meu de-argint/ nepãsãtor sepierde în valuri de pãmânt/ o stea strãlucitoare privindu-mã de sus/ îmi spune cu blândeþecã totul a apus�.Mircea Tutunaru rãmâne fidel crezului sãu: dreptatea sã triumfe mereu,dragostea sã fie liman în momente tulburi, vatra româneascã sã rãmânã scut deneînvins în faþa vicisitudinilor istoriei, graþie originilor sale sacre (�Pelasgii�).EFEMERIDELE reprezintã o lecturã din care cititorul are multe de învãþat, mai alesîn vremurile în care verticalitatea este rarisimã, iar valenþele poeziei au suferitireparabile mutaþii dinspre luminã, nobleþe, esenþe� înspre obscur, vulgar, subculturã.Mircea Tutunaru este un poet vertical, care, prin tot ceea ce face, probeazã cãtoatã energia de care dispune este pusã, fãrã rezerve, cu maturitate ºicondescendenþã, în slujba adevãrului ºi dreptãþii. Poezia sa va rãmâne mãrturie,peste timp, ca sumã a acestor energii încãrcate de optimism, din care, raportatã lasimplitatea ºi naturaleþea actului creator, rezultã valoarea sa moralã, aºa dupã cumfrumos scria Oscar Wilde, într-una dintre frumoasele sale scrieri: �Viaþa moralã aomului formeazã parþial subiectul de interes al artistului, dar moralitatea artei constãîn utilizarea perfectã a unui material lipsit de perfecþiune. Niciun artist nu doreºte sãdovedeascã ceva. Chiar ºi lucrurile care sunt adevãrate pot fi dovedite�.
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George Toma Veseliu

Straneitatea ºi funcþia narativã
a comentariului-substitut epic
la Mircea Horia Simionescu

ºi Ion Mãrculescu
Relecturile din Ion Mãrculescu, mai cu seamã cele din sclipitoarele sale proze,relevã-fãrã doar ºi poate � un adevãr: arta cuvântului, acel magic semn pus sãconstruiascã o lume virtualã sublimând adevãrul vieþii cotidiene unde povestea esteînsãºi esenþa ei. A doua concluzie se contureazã prin cercetarea impusã de scriiturãºi, bineînþeles, din modul în care înþelege sã perceapã acesta realitatea textului vieþii ºirealitatea textului cãrþilor, douã universuri convergente.Aceastã afirmaþie are în vedere realitatea primarã restructuratã în ficþiune � pe de oparte � ºi tehnicile, formatul paginii, materialitatea hârtiei, grafica, spaþiile dintre textegrupate, numerotate � pe de altã parte. Desigur, am luat în calcul acea dispunere aconþinutului într-un format cu structuri specifice scrierilor postmoderniste (Brian McHale,Ficþiunea postmodernistã, Collegium POLIROM. 2009 ) care trimit la tipul ºtirilor dintr-uncotidian, cu remarca specialã a redistribuirii fragmentare prin numerotare. Recitind �Turnul�lui Ion Mãrculescu, este evidentã aceastã caracteristicã de facturã tehnicã privindorganizarea textului în ferestre implantate în rama ecranului paginii.Discontinuitatea ºi spãrtura fizicã a textelor postmoderniste, într-o respiraþiedinamicã a emiterii vocabulelor, dau, în ultimã instanþã, semnele stilistice ale discursuluiepic. Aceste constatãri n-au fãcut altceva decât sã sugereze practicarea unei relecturiunde comentariul critic sã determine alãturi de analizã necesitatea metodei de cercetarecomparatistã pentru aflarea, cuantificarea coeficientului de personalitate al operei luiIon Mãrculescu.Deºi diferiþi, Ion Mãrculescu ºi confratele sãu Mircea Horia Simionescu, mareleprozator avangardist, corifeu al �ªcolii prozatorilor târgoviºteni�, se situeazã ambii peaxa unde abscisa se întretaie cu ordonata, comparaþia devenind productivã, în mãsuraîn care elementele comune se bifurcã cu individualitatea creatoare (Adrian Marino.Introducere în critica literarã). Neîndoios lucru, fapt constatat chiar în exegezele practicateîn cadrul �Simpozionului Internaþional al Scriitorilor ªcolii Artistice ºi Literare de laTârgoviºte� (ºase ediþii), Ion Mãrculescu este acceptat mai mult decât un emul al luiMircea Horia Simionescu � un notabil continuator al �ªcolii târgoviºtene�.Nu este vorba aici de o apropiere care sã dea bine în peisaj. Se impun , din capullocului, unele precizãri. Ion Mãrculescu, indubitabil, este un scriitor de valoare, original,s-ar putea spune chiar alcãtuit pe coordonate contrapuse lui M.H.S., deºi structurafragmentaristã, notaþia jurnalierã, pulsaþia atitudinalã îi localizeazã într-un registru comun.
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E la ei o aplecare eseisticã a prozei, a definirii conceptelor cu care lucreazã.Amândoi ºtiu cã locuiesc într-o structurã � acel loc singular � amândoi suferãpozitiv de reflexivitate. Îi uneºte deopotrivã un spirit ciritico-generator de structuri epice,o autonomie specialã a gândirii redactãrii textului confiscat adus la ei. Fragmentarismuleste instrumentul reabilitãrii naraþiunii.M.H.S. refuzã desfãºurarea narativului, demoleazã relaþia cauzã-efect, interacþionândcu lectorul silit sã-ºi asume deznodãmântul devenit tiranic, producãtor de disconforttocmai prin natura sa deductibilã, lucru aplicat în romane cu precãdere. S-ar putea zicecã Ion Mãrculescu începe de acolo de unde M.H.S. refuzã sã continuie. Ion Mãrculescu,stimuleazã plãcerea lecturii tocmai prin regândirea construcþiei epice. Intensificând prinluciditate tensiunea percepþiei care e asumatã chiar prin transferul dintr-o zonã a gândiriiîn alta.Amândoi se întâlnesc însã acolo unde umanul, caracterele se conflictualizeazã,iar narativul determinã cliºeizarea. Raportarea Eului uman la biologicul planetar, laistorie, evenimente epocale, alegoricul tuºat de ironie ºi umor negru pare sã-i uneascãpe cei doi membri ai �Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni� într-un sarcasm, grav dar cu ostranie veselie: �XII. Eu umblu cu plesnitoarea de muºte la mine, spuse Andronicus,dacã e muscã o pocnesc, dacã e pãianjen, îl fac terci prin tuºeu. Stronþiul mã lasãrece, inclusiv problemele ridicate de Rãzboiul de o sutã de ani. Atâta timp cât am demâncare ºi de bãut... ºi aºa mai departe. Am murit într-o sâmbãtã, prin sufocare; m-amînecat cu boabele de grâu ale unei colive, motiv de pomenire în veci...�, p.20 ( Breviarul,Cartea Româneascã, 1980 ). Gogu, un alter ego al lui Mãrculescu converseazã mort latelefon împingând absurdul în limitele paradoxului, demonstrând cã totul, în câmpulmirific al ficþiunii, devine mai adevãrat decât realul prozaic, banalul cotidianului. Deschidemo carte la întâmplare; �66. DUMINICÃ. Consemnãrile zilei�.1. � Abia atunci am ºtiut cã am ADN-ul într-o unghie, când a început sã mã doarã!Dar dacã ai ºtii cât de tare mã durea!2. � Profesorul ne spunea cã aºa suntem noi, oamenii; învãþãm în fiecare zi sãmurim.De parcã ar fi fost mare lucru de învãþat!Ca de obicei, eu am fãcut pe prostul ºi l-am întrebat: dom' profesor, eu sunt viu saumort? Stai jos mi-a zis .Tu eºti doar tâmpit!Altceva mai bun n-a gãsit sã zicã împuþitul!�, p. 145 (Al treilea picior, Edit. TREI,Bucureºti, 2011)Dacã M.H.S. se dezbarã de structura coercitivã a poveºtii unde lectorul face citirealeneºã, pe spate, lãsându-se purtat ca-ntr-un cântec de leagãn spre un happy-endaºteptat, e pentru cã reformeazã alunecând în ilogic, cãci ilogice sunt de cele maimulte ori comportamentele umane. Efectul este unul de ºoc: intrarea în stupid. Sepoate detecta în scrisul celor doi o tendinþâ spre etic, spre redescoperirea umanuluiînãbuºit de platoºa truismelor.Priviþi lumea, lumea ficþiunii ºi ficþiunea vieþii în cotloanele ei ascunse unde dãnãvalã grotescul! Armata, fãrã vreo discuþie contradictorie, este zona ilogicului, zonastructurilor teatrului absurdului.Prozele celor doi se înscriu acestui perimetru productiv de asemenea pentru prozapostmodernistã. Analiza de facturã stilisticã tradiþionalã, cât îl priveºte pe I.L.Caragiale,genialul clasic, se împotmoleºte în acuitatea percepþiei, aciditatea observaþiei la nivellingvistic în �Momente ºi schiþe�; comunicarea reducându-se la interjecþie ºi la punctelegrafice de suspensie, Caragiale fiind, pe drept, denumit maestru al stilului concis.
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Adevãrat, dar nu satisfãcãtor. Undeva, cei doi pleacã de la arta caragialianã, undescriitura bine meºteºugitã devine indice al personalitãþii operei. Trebuie însã adãugatãaici influenþa beneficã a lui Gustave Flaubert, truditorul paginii zilnice, dar ºi arta narativãgenialã ºi umorul crengian, al scrisului cu picioarele în apa rece a putinii.Zona eticului e una atractivã ºi productivã. Aºadar, fapt greu de contestat, M.H.S.,ca ºi continuatorul ªcolii Târgoviºtene, Ion Mãrculescu , face drumul înapoi spre punctulzero, adicã eradicând scriitura întoarsâ spre sine într-o metatextualitate postmodernistãaccentuatã, M.H.S., un �enciclopedist� care scrie cãrþi din cãrþi aºa cum NicolaeManolescu remarca modernitatea expresã a lui George Cãlinescu la apariþia romanului,�Scrinul negru� în a doua jumãtate a secolului trecut. Încercând sã înãbuºe structuranarativã, paradoxal, M.H.S. îi dã o strãlucire aparte.Stilul indirect liber, dialogul narativ al lui Ion Mãrculescu, aceste mijloace absorbsubstanþa comunicãrii, fiindcã �avangardismul� lor denotã o esteticã a psihologicului.Avem impresia unor luptãtori cu Morile de vânt ale cavalerului Tristei Figuri, acel locunde automatismul construieºte umorul trist. Se poate lesne observa la M.H.S. cãtocmai structura intelectualã a scriiturii e umoarea acestui umor, dens, reþinut. Faptdemn de consemnat este tocmai aceastã apetenþã pentru comentariul �savant�, opercepþie analiticã-descriptivã a unor constituienþi adunaþi din patru zãri fuzionând per-fect în idee.Când M.H.S. se dezbarã de structura coercitivã a poveºtii , Ion Mãrculescu recheamãmitologiile locurilor din Marcona ºi reabiliteazã povestea transformând-o în obiect deintrospecþie interioarã.Astfel Marcona e un imperiu, o lume acvaticã ºi una stelarã.Turnul e un simbol alproiecþiei spre viitor, iar spama doar criza aºteptãrii.Universul se dilatã. Acolo acosteazãnave plutind pe apele nevãzute decât de autor, povestea încãlcind ºi descâlcind ºi maimult imaginaþia care adunã fragmente ce þin de lumi adiacente dar ieºite din perimetrulMarconei (vezi legarea de nuc a lui Moghe, nebunul de la Rãzvad, personaj al �Coloniei�lui G.T. Veseliu).Negreºit lucru, amândoi sunt cuprinºi de o febrã a unor lumi situate pe glob, pecoordonate geografice cu fuse orare depãrtate care destramã firele epice, lescurtcircuiteazã temporal, spaþial ca sã le uneascã într-o frenezie a unor luptãtori cuMorile de vânt unde automatismul construieºte umorul trist ºi autorii scriindu-se, totodatã,se privesc în oglinzile textelor.La Mircea Horia Simionescu comentariul �savant�, enciclopedist, textualizat,substituie fericit funcþia narativã a discursului: �13. ... intra mereu în conflict cu plutonierul,cât despre alt superior, este mai demn, de crezare. H.Tiner Lubke (M. H.S. inventeazãnume!): �Micile lor dispute, în zona frontului se rezolvau cu pumnii, indiferent de gradeleintrate în dialog...�...  14.... ºi aº spune... Automatismul este explicat aici ca schelã amaladieii militare numitã: �reducerea recurentã la cãtare� etc. p 153 (M.H.S. Breviarul,Cartea Româneascã, 1980)Parodie evident cu trimitere la o parte din critica literarã a vremii, evident nu ceaa relismului socialsit. De altfel, amândoi, într-un fel sau altul, scriind literaturãconstruiesc în ironia aluzivului structuri literaturizate, caricaturizând subtil tendinþe alultimei jumãtãþi a secolului al XX-lea ºi începutul secolului al XXI-lea, M. H.S. performândîn romanul �Cum se face�, un soi de ars poetica a straneitãþii ca factor ce organizeazãstructurile epice iar Ion Mãrculescu în �Turnul� unde spaþialitatea angreneazã lumeade Dincolo � Tãrâmul celãlalt.
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Mihai Merticaru

Dragostea � Miracol unic

Specialistã în psihologia adlerianã, autoare a mai multor cãrþicu acest subiect, poeta Maria Cernegura, (alias Ramona M.Covrig), profitã din plin de experienþele psihologului ºineuropsihologului austriac, care i-a colorat concepþia de viaþã ºi devenirea poeticã,ajutând-o sã surprindã cu uºurinþã aura misticã a obiºnuitului ºi sã vadã dincolo delumea obiectualã.Volumul sãu de debut, �Pasãre în devenire� (Editura Semne, Bucureºti, 2016),impresioneazã prin forþã ºi limpezime, prin claritate ºi echilibru, prin tonul liric personalºi prin discursul liric de calitate, neutral, adesea memorabil.Cartea se bucurã de o prefaþã entuziasmantã semnatã de Florentin Popescu,mai mult decât cunoscut critic literar, care, dupã ce evidenþiazã prospeþimea ºilimbajul necontrafãcute ori metafore binefãcãtoare, adaugã: �Neliniºtea, întrebãrile,melancolia � toate pe canavaua unor spaþii imaginare � alcãtuiesc arsenalul uneipoezii de dragoste ce se citeºte cu empatie, dãruindu-i lectorului o senzaþie plãcutã,fie a adãstãrii la umbra rece ºi binefãcãtoare a pãdurii în miezul verii, fie a pãtrunderiiîntr-o livadã înfloritã la ceasul luminos al primãverii�. Desigur, F. P. se gândeºte lapãdurile seculare ce strãjuiesc oraºul Piatra-Neamþ, unde s-a nãscut Maria, careºi-a împrumutat pseudonimul de la unul din munþii falnici ce strãjuiesc aceastãlocalitate legendarã.Aici, pe strada Florilor, a deschis uimitã ochii fetiþa, care s-a trezit purtatã de uncovor fermecat peste acest þinut de basm, de cântec ºi poezie.Iatã de ce în peisajul ei interior e mereu primãvarã, �doi copaci se iubesc, împletindu-ºicrengile�, �seva urcã prin cercurile umede ale arborelui/ � în tãcere trunchiul secular/fãureºte aureole�, pãdurea o întâmpinã cu toate �izvoarele, cu toate ale sale ºi cu floride mãlin�, poeta se leagãnã pe muzicã de greieri, mai încolo o întâmpinã �un cerb custea în frunte�, nimic nu i se opune �în sãlbatica pãdure plutitoare�, �grãdina copilãriei oapãrã cu miresmele ei, cu liniºtea ei, cu foºnetul frunzelor nucului� sau �cãmãrile inimii,pãrul, fiinþa, mai toate miroseau a frunzã de nuc�, �lacul e plin de stele, nuferii plutescpe luciul lacului�, �bolta seninã îi toarnã miere în suflet�.Aºa trece copilãria, trece adolescenþa ºi vine prima tinereþe când dragostea etrãitã ca un miracol unic ºi irepetabil.Parabola liricii sale din volumul de faþã este susþinutã de fineþea ºi laconismulexpresiv al imaginilor ºi de o gesticã a esenþializãrii: tãcere, liniºte, interiorizare,într-un cuvânt, atitudine de purã contemplativitate, premergãtoare iluminãrii ºiextazului. Poezia sa surprinde printr-o formulã extrem de personalã, departe de
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�generaþia 2000�, demonstrându-ne cã e posibilã o poezie femininã legitimatã prindiscreþie, interiorizare ºi fluiditatea imaginilor. Notaþia e directã, frustã, emoþionantã,poemele sunt scurte, limbajul aerisit, toate concurând la afirmarea stãrii de graþie aiubirii, sentimentul tutelar care structureazã cele mai multe poeme: �caut loc/ într-oinimã pereche,/ în miezul ei,/ într-una din cãmãri,/ la demisol/ printre artere/ sauunde se poate, dar sã fie cu fereastra spre suflet� (Anunþ, pag. 6), sau �Se fãcea cãeram douã seminþe,/ una lângã alta/ doi lujeri de lianã înlãnþuiþi/ apoi am devenitpãsãri de noapte/ încruciºându-ne zborul/ el ºi eu/ apoi spre miezul nopþii/ am devenitluciri pe cer/ eu ºi el/ apoi se fãcea cã/ oceanul inunda cerul/ preschimbându-ne înscoici/ el ºi eu, laolaltã/ în adâncul oceanului/ Noi� (Eu ºi el, pag. 7).Romanþioasã, de o ingenuitate rarã, poeta ºtie sã abordeze tema dragostei fãrãpenibilele cãderi în vulgaritate, mizând pe o demnitate a rostirii, pe o stare sãrbãtoreascãa cuvântului: �Proaspãtã/ ca firul de iarbã/ puternicã/ precum rãdãcina nucului/ iubireamea/ venitã dintr-un þinut înmiresmat/ uºor de atins/ de trãit/ de sãrutat/ de iubit/ iubireamea� (Iubirea mea, pag. 25), sau �Din moliciunea tãlpilor/ pânã-n creºtet/ din �nãuntrulvenelor/ pânã-n adâncul timpanelor/ din vârful genelor/ pânã-n capãtul rãsuflãrii/ te iubesceu pe tine� (Mãtasea privirii, pag. 37).Confesiunea Mariei Cernegura este o pendulare continuã între lumea concretã ºicea abstractã, între realitate ºi imaginea ei, între transcendent ºi imanent.Uneori, poezia sa se apropie de rugãciune, invocarea principiului divinitãþiiimpunându-se ca o trãsãturã a discursului sãu: �Doamne, la uºa inimii mele/ nu trebuiesã baþi/ poþi intra oricând/ eºti aºteptat/ pentru tine am dereticat ºi pãstrez curãþenia�(pag. 20), �Într-o searã Dumnezeu m-a vizitat/ ne-am întâlnit în câteva rânduri scrisepânã sã ne luãm în seamã�/ mai târziu/ în faþa icoanei de pe peretele de la rãsãrit/ amîngenuncheat împreunã/ amin a spus la sfârºit/ ºi-am înþeles cã suntem fraþi� (pag. 47).Izvoarele, arterele inimii, pasãrea, nucul, albul, pãdurea, stejarul, miresmele,brumele toamnei, florile de mãlin, liniºtea, cerul senin, oceanul, muzica de greieri,uºile, grãdina, catedrala, dar ºi neliniºtea lacrimilor, valurile, florile de gheaþã suntconstantele universului liric al Mariei Cernegura, toate ordonându-se într-un joc deirizãri diamantine.Oglinda (de sticlã sau de apã) apare ca o expresie a realitãþii secunde, rivalizândcu realitatea primarã, pentru a accentua cã desãvârºirea spiritualã îi apare de neconceputîn afara dimensiunii religioase: �oceanul inunda cerul, port în mine oceanul ºi norii dedeasupra, marea, luna oglinditã în privire, flori de gheaþã roz pe la geamuri�.Emoþionantã prin autenticitatea trãirii, prin sinceritatea neafectatã, poemele MarieiCernegura ni se dezvãluie ca o invitaþie intrinsecã la regãsirea puritãþii ºi armoniei originarea sufletului.Angajându-se în direcþia unei poezii autoscopice, mizând pe o euforie în tonalitateluminoasã, plonjând în abisul sinelui, vehiculând neliniºti metafizice capitale, carteaMariei Cernegura se constituie într-o pledoarie convingãtoare pentru trãirea întru iubirea clipei celei repezi trecãtoare.Obsedantã ºi recurentã este simbologia pãsãrii (vezi ºi titlul volumului!), pasãreasemnificând iubirea ºi puritatea.Aceeaºi frecvenþã o are albul, culoare revelaþiei, a stãrii de graþie, a transfigurãrii(�nu vezi cum albul câºtigã, în cãmaºa asta albã, un cal alb, înspumat, sonerie deargint, lacul plin de stele, nãmeþi înalþi de omãt, pulberi de zãpadã), zãpada întregindsimbolul puritãþii originare, al prospeþimii ºi al frãgezimii.
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ªtefan Vida Marinescu

Epica
realist-moralist-satiricã

Prozator înnãscut, Gheorghe Filip ne oferã o nouãcarte de prozã scurtã (parte a unui ciclu romanesc, cele 14 texte epice fiind, dealtfel, organic integrate romanului): �Zarea de cenuºã a speranþei�, o viziunegravã, obsedantã, acuzator-coºmarescã asupra unui Real maculat de �eroi� aipolitichiei româneºti, de regulã. Ai unei lumi satirizatã ºi parodiatã, uneori înºarje groteºti, între ridicol ºi dramatism. La Editura �Semne�. Elegantã, grafic, ºicare emite ironie, sarcasm, puþinã compasiune ºi implicitã revoltã.De lucidã atitudine sunt toate prozele de aici, dense ºi solid construite, calulde bãtaie... prozasticã fiind primarul post-decembrist, mediocru, oportunist,corupt. O mizã însã este ºi tentativa de rãgãsire a Sinelui, de despãrþire detrecut, aspiraþia incertã spre altceva.�Vioara�, de pildã, e o evocare ºi o despãrþire a fiului de un tatã, învãþãtor,legat de trecut. Iar fiul trece prin vâltoarea �revoluþiei�, împreunã cu o familie-prietenã. Melancolie, derutã, solitudine � iatã coordonatele moºtenirii �viorii�pãrinteºti. Niºte candidaþi la Primãrie provoacã amuzament, dar ºi persiflare dinpartea autorului, care a creat niºte figuri ca Fofâlcã ori Bâzdoacã, dar ºi unChivulete, alãturi de neveste, de fiu, graþie unui Facebook, demersuri inutile ºicomic(ologice), toate în �Visuri de mãrire�, adunate, necruþãtor, de autor.În �O nouã zi�, câþiva pensionari, între derutã ºi solitudine, sunt vãzuþi, cuumor ºi surâs compasiv, între figuraþie ºi resemnare.Fuga penibil-umilã a primarului Viorel din faþa protestatarilor, într-un târgde vite, va apãrea în cea mai amplã povestire, �Protestul�. Mai mulþi �protestatari�se strâng într-o locaþie animalierã, veterinarã, judecând, dar auto-flagelându-seprin procese de conºtiinþã similare unor fiºe caracterologice, bovaric caustice,în localitatea Comoara de jos. Târgul acela va fi desfiinþat de primar ca pentru aspãla ruºinea fugii (ori ca o palidã consolare vindicativã). Umor ºi satirã, ambelemoralizatoare.Revenind la ordinea auctorialã: �Mitingul� e promovarea lui John Bãþicã, desoþia-i Lola, ca �ambiþios� candidat la Primãrie, acþiune eºuatã din faºã. Iar �O zide campanie�, în linia politichiei provinciale (cu bãtaie lungã, însã) îl are caprotagonist pe Licã, deja primar, care va exploata electoral decesul lui Gogu(biserica e un loc propice), ipostazã imortalizatã de fotograful Costeluº.
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Textul �Turnul singurãtãþii�, ca unsimbolic �turn de fildeº�, este memorabil.Patru figuri (cu o Julieta între bãrbaþi)lucreazã cu cifre, iar Ticã e laºul delator ºicarierist; Emil, patronul, un tip vulgar ce vaintra în politicã, îi va �stimula� pe angajaþi sã-lslujeascã în staff. Altercaþii, tribulaþii, vis ºirefugiu pe o insulã (reverii ale naratorului,Melinte, cu o Julieta romanþios implicatã) vorforma cadrul narativ al unei parabole asolitudinii, drept contrapunct la mizeriacotidianã. Utopicã ºi înduioºãtoare.Dacã supravieþuirea este o realitate,închipuirea ar putea fi o salvare. Iar �Epilog�îl aduce în prim-plan pe un (alt) patron, carea pierdut alegerile, în ciuda excesului de mitãelectoralã. Proza e, de fapt, finalul celeiprecedente. De relativã fantazare, dar de certãantologie. Emil se va însura cu Julieta iar Ticãa ºi intrat în... politicã.�ªtampila� e a lui Costicã ºi a Auricãi, soþi manipulaþi a vota de mai multe ori.Cum s-a mai întâmplat, de altfel. Cu rãsplatã, desigur. Caraghioslâcul constãîn... procedurã.Pentru ca, în �ªedinþa�, un consiliu de Primãrie, nou ales, cu opozanþi cutot, sã cadã la pace (prin alcool), dupã ceva conflicte-intestine, având în fruntepe Sfârlogea, ins ce va manevra cu succes �cherela�, consensual.Humoresca ºi satyrikonul vor copleºi, în �Strâmbã-lemne�, pe un primar(fost dascãl), Floricã, tip învins de sistem, victimã, demis ºi exclus din partidfiindcã nu a cheltuit banii pentru partid, ignorând marile interese ºi prioritãþi. Iarîn �Nenorociþii� asistãm la zbaterea lui Dumitrel, alt primar exclus, din cauzã dedosar, consolat (la început) de soþia sa, Getuþa, dar ignorat de ceilalþi, inclusivde amantã, de soþie, chiar. La orizont: un nou candidat.Bolbocea, cu Lizeta (nevastã) ºi cu fiul Adam, deºi se roagã la Domnul, vaprivi cu nostalgie piscina, cãci e pe cale a-ºi pierde privilegiile, în �Agentulacoperit� (va fi sacrilegiu dacã el s-ar crede însuºi Dumnezeu?!), din cauza unuidosãrel pe numele fiului. Iluzia ºi degringolada cã vor scãpa sunt risipite cucinism de autor, disimulatoriu ºi paradoxal.Ultima secvenþã a lui Gheorghe Filip este o �Rãtãcire� a lui Veniamin, plecatiniþial la un amic ºi care se trezeºte, kafkian, într-un sat, vidat ºi a-temporal, unsoi de lagãr, apocaliptic, deºert ºi absurd. Imaginat ca abrutizat ºi coºmaresc,unde un primar face legea. Primitiv ºi dictatorial.Observaþia acestui moralist e acidã, comportamentele, relevante, ingeniosamendate, destinele ºi portretele - excelent servite cititorului. Iar �parodiile�(inedite) ale satiricului Gheorghe Filip rotunjesc impresia de scriitor polemic, deatitudine, grav, cu umor ºi de autenticitate epicã ºi, iatã, liricã. Printre cei maibuni, în contemporaneitate.
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Corneliu Vasile

Metafore din palma cerului
Autorul este prezentat pe coperta IV de Horia Gârbea,dramaturg, traducãtor ºi poet, care explicã ce înseamnã 11 clipe,11 elogii ºi 11 lacrimi pentru T., iniþialã care denumeºte timpul,remarcând versurile elegiace, ºi de poetul ºi prozatorul Tudor Cristea,care observã cã poetul seamãnã cu poezia sa, ceremonios ºisensibil, poezie trãitã ca o stare de graþie, cum o simþea ºi poetulNichita Stãnescu, aceastã stare fiind asociatã ºi iubirii, prin evidenþierea frumuseþii femeii.Licenþiat al Universitãþii Valahia din Târgoviºte, doctor în economie ºi cu alte studiiºi funcþii, la Societatea Scriitorilor Târgoviºteni, la Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti ºi laredacþiile revistelor �Impact� ºi �Litere�, Vali Niþu a publicat, începând din anul 2008,peste douãzeci de cãrþi ºi plachete de versuri (cele mai multe, paisprezece, între anii2011 ºi 2013), fiind unul dintre cei mai prolifici scriitori târgoviºteni. Aceastã carte adunãîntr-un buchet poezia, cuvântul ºi iubirea, poetul neezitând sã facã referiri directe labiografia sa, situându-se într-o anumitã poziþie faþã de lume, faþã de cuvânt ºi sentiment.Graba, apreciazã autorul, în zadar este înþeleasã, în momentul când nu mai putemda timpul înapoi (p.5). Floarea de iris, anotimpurile, clepsidra, timpul, zodia scorpionului,sunt elemente care apar în multe poezii ºi titluri de poezii, de fapt motive literare obsesivepentru poetul îndrãgostit, care trebuie sã se împartã între creaþie/ cuvânt ºi sentiment.El scrie �pe manºeta timpului, în pagina destinului�, iar �perla coroanei� este femeiacare dã viaþã (p.15).Culorile frecvente în poeziile lui Vali Niþu sunt verdele (apare de trei ori la pagina30), albastrul, albul zãpezii. Uºor de recunoscut personajul abreviat prin valni: �valnimerge mai departe/ surprinsã-i magia cuvântului când inima-i vorbeºte/ printre frumuseþileunor metafore/ dinspre trecutele cãrãri spre vise durate� (p.46).Este însuºi autorul, Val(i)Ni(þu)! Floarea de iris este sãpatã adânc în arhitectura acestor versuri: �te îmbrãþiºezfloare de iris�(p.14), �nimic nu poate fi mai tandru/ decât irisul fiecãrei stele� (p.31),�irisul lumineazã trecerea nopþilor albe/ spre verdele zorilor� (p.44).Alte elemente frecvente în aceste versuri sunt crizantema ºi ruginiul, elogiindu-serolul social ºi sentimental al femeii: �frumuseþea din libertatea cuvântului/ femeia dintimpul iubirii/ superbã fecunditate� (p.48). Un autentic imn dedicat femeii (p.52-53) ºifrumoase versuri de dragoste (p.57-58) încununeazã demersul poetic, îngemãnândelemente filozofice, temporale ºi sensibile: clepsidra, timpul, cuvântul, iubirea (p.63).Unele versuri denotã o întoarcere a poetului cãtre sine (p.62), existând numeroase încercãriliterare reuºite de a prezenta universul prin sinestezie: �visul picteazã pe obrazul timpului unzâmbet� (p.70) sau �cuvinte fãrã cuvinte/ am ascultat simfonia culorilor aprinse/ de scânteiaochilor albaºtri/ în gama sol major/ pe strãzile scorpionului în aduceri aminte� (p.78).În versurile scrise de Vali Niþu, zeitatea supremã este femeia, care îl înconjoarã cao lianã, cãreia i se închinã, admirându-i frumuseþea, puterea de a iubi sau fecunditatea,poetul declarându-se rob al iubirii, discipol al frumuseþii, în paralel cu adoraþia pentrucuvântul eliberator de energii.Un poet autentic, care persistã în exprimarea sentimentului iubirii alãturi de respectulfaþã de cuvânt, existând, în titlurile ºi conþinutul volumelor publicate, numeroase reluãriale unor idei ºi sintagme despre cuvânt ºi iubire, despre femeie ºi frumuseþe.
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Aureliu Goci

Poezia fiinþei, iubirea
ºi tentaþia cosmogonicã

Autorul, debutant la o relativã maturitate ºi pe deplin for-mat, a intrat în viaþa literarã cu fermitate ºi încredere în discursul sãu personalizat ºidiferit de tonalitatea generalã a epocii, care performeazã cu insistenþã un universpostmodernist ºi chiar, cum s-a formalizat mai recent, post-postmodernist.Alensis De Nobilis rãmâne admirator ºi încrezãtor reputatelor structuri poetice aleclasicismului ºi modernismului istoric, prin care îºi poate exprima, plenar ºi performant,disponibilitatea creatoare, originalitatea ºi rezoluþia unui discurs propriu.Cãrþile sale, Suferinþa stelelor (1998), Axis mundi (2009), Agonia fiinþei (2009) ºiactualul volum Beþiile cosmice (2016), impun un nume nou în poezia actualã, neafiliatnici-unei grupãri literare ºi nici determinat de amprenta regionalã � de altfel, strãlucitã �a originii sale.Poetul a elaborat, probabil izolat, în singurãtatea cãrþilor, fãrã a se confrunta ºi cuopiniile altora, nu întotdeauna aplicate, judicioase ºi de bunã credinþã.Autorul realizeazã o remarcabilã conexiune (ºi simbiozã) între un discurs poeticde tip tradiþional ºi o efervescenþã imagisticã, foarte îndrãzneaþã ºi cu rezoluþie de noutate.Neîndoielnic, este un talent deosebit, care ºi-a integrat lecturile fundamentale la vârstapotrivitã, beneficiind de o experienþã de viaþã cu situaþii-limitã asumate ºi un proiectpoetic substanþial ºi de duratã, cristalizat la o vârstã fragedã.Poetul propune o intuitivã sintezã personalã între ipostazele, oarecum divergente,ale tradiþiei ºi modernismului, ignorând cu luciditate excesele fractuale ºi non-semnificanteale unei postmodernitãþi agresive.Comparativ cu mulþi poeþi actuali care s-au rãzleþit pe drumurile tocite ºi contradictoriiale postmodernismului, Alensis De Nobilis are o calitate în plus - experienþa satului ºiaccesul la natura �naturalã�� pentru a desluºi natura umanã, de unde bogãþia de referinþeºi intimitatea cosmicã.Aspiraþia spre un absolut al puritãþii (Omul cosmic) lasã loc interogaþiilor ºi misterelor,iar Poetul, în ipostazã de iluminat, oficiazã un ritual ezoteric de iniþiere ceremonialã, încare conºtiinþa se polarizeazã în sensul hamletian.În afara discursului auctorial, în poeme se configureazã un Tu multisemnificant,alegoric ºi adresativ ca partener erotic, dar, surprinzãtor, ºi un Noi, prin care, cel maifrecvent, subînþelege tagma poeþilor, pe care o boscorodeºte ºi o loveºte cu o ploaiede imprecaþii.Poetul chiar reuºeºte un incredibil portret parodic, probabil al vreunui confrate, plinde abjecþii ºi minimalizãri, în Fariseu nerod: �//Perdant la masã, ponegreºti elite/ ªi

Cronicã literarã



116

muza-þi chinui ca într-un viol,/ Eºti vânzãtor ºtiut de ciori vopsite,/ Voyeur ratat al clipelorde-un pol...// Te-au rãtãcit bolboroseli savante/ Ce-nfipte-n cap îþi vor mai da curaj/ Sãintri-n biblii ca-n restaurante/ Când neuronii-þi intrã în tangaj;// Poema ta e biliard desearã/ ªi te rezemi ca un Esop în tac/ Privind umil aceastã naltã scarã/ Cum urc cupoezia spre iatac.// Þi-s visele de aripi jumulite/ ªi ciung, aºa, te crezi aviator,/ Pilotmãiastru clipei rãstignite,/ Poet pe viaþã, dascãl, franctiror,// Iar când retorica de garã teabjurã,// Sapi ca un cioclu înfloriri de glod,/ Latri-n culturã când n-ai ceva-n gurã,/ Dareºti un iuda. Fariseu nerod!//��În primul text al volumului, Evadare din rol, cu valoare de artã poeticã, cu multepersonificãri ºi simboluri, întâlnim aspiraþia de evaziune geograficã în þinuturi exotice,ca în �partenza�� simbolistã a lui Ion Minulescu sau Iuliu Cezar Sãvescu (�La Polul Nord,la Polul Sud, sub stele veºnic adormite��).Din fericire, nici erosul exploziv, nici atmosfera festivistã nu se transmite celorlaltepoeme care sunt elaborate într-un alt registru, mai puþin optimist. Oricum, rãmâneacelaºi sistem de gândire poeticã ºi aceeaºi matrice imagisticã: �//O insulã-i pustiefãrã tine,/ O viaþã de rezervã cer. Ai vrea/ Sã ne iubim cu lene-n submarine/ Ascunºi dedetectivi în bluza ta.// Înlãnþuiþi pe-o plajã din Maldive,/ Tu-mi ceri iluzii, eu îþi dau nirvane,/Se sparg în tine galaxii fictive,/ Se urcã-n mine ºerpii pe icoane.// Dãm înapoi poveºti încalendare/ Sã retrãim vezuvii de plãceri,/ Cã tinereþea, ºtii, iubito, n-are/ Rãbdare sãaºtepte tristã-n gãri;// Nu-i vreo sãrmanã tristã, nefardatã,/ Ci topmodel ce urcã înexpres,/ Îmbrãþiºeazã-mã o datã ºi-nc-o datã/ Sã-mi amintesc motivul: sunt Ales!// Îþirãsplãtesc rãbdarea cu explozii/ De reveniri într-un dorit miraj/ ªi ne-om întoarce îmbrãcaþiîn frezii/ C-un Boeing, fericiþi, pe fuselaj.//��Sensul cel mai pregnant rãmâne acela de iubire fantasmagoricã, iluzionarã, (�iluzii��,�nirvane��, �miraj��) sau de retrãire a sentimentelor într-o proiecþie imaginarã, într-o fabuloasãdezmãrginire cosmicã.Autominimalizarea nu e un simplu alint de poet de succes, ci chiar o apreciereexactã a condiþiei creatorului într-o societate înrobitã pragmatismului ºi acumulãrilormateriale. Nu altfel gândea cu un secol ºi jumãtate în urmã strãmoºul sãu olteanAlexandru Macedonsky: �M-am nãscut în niºte vremuri când tâmpita burghezime/ Dintejghea fãcea tribunã - legiune de coþcari/ Pune-o talpã noroioasã pe popor ºi boierime/ªi când steagul libertãþii e purtat de cârciumari.��Neîndoielnic, Alensis De Nobilis îmbogãþeºte imaginarul poetic prin disponibilitateasa de a personifica, de a asocia, contextual, imagini de nuanþã, aproape microscopice,cu largi sboruri în imensitatea cosmicã, disponibilitate care creeazã un ritm interior, otrepidaþie, un fel de tonalitate dinamicã. De aceea, poezia sa nu-ºi asociazã nici pasteluri,nici tablouri interioare, ci doar o meditaþie neliniºtitã care poate invoca sau moartea,sau cohorte de îngeri într-un fel de dialog între lumile bãnuite sub condiþia umanã, saudincolo de posibilitãþile umane, în revelaþii mistice.Acest univers extensibil, miraculos, defineºte, într-un fel, posibilitãþile, disponibilitãþileinfinite ale iubirii. Iubirea ca un concept complex: psihologic, filosofic, religios.Existã, din pãcate ºi îndrãzneli cam peste marginile iertate, asocieri improprii ºicombinaþii sintagmatice forþate. Ele pot fi de acum remediate, dar evoluþia interioarã - decare sunt sigur- le va elimina de la sine.La un alt nivel imagistic, poetul mai pãstreazã câte ceva din vechiul discurs labiºian,acum însã reactivat cu metafore suprarealiste ºi îndrãzneli ingenioase care îlpersonalizeazã, ºi, tipologic îl aºeazã, în afara grupãrilor literare.

Cronicã literarã



Anul XIX � nr. 399-400 � 2019 117

Cristina ªtefan

O lumânare
pe malul Prutului

O poveste de dragoste dramaticã din anii �50, imediat dupãîncheierea rãzboiului. În Bacãu, instalarea comunismului aprodus, ca în întreaga þarã, tragedii familiale, despãrþiri, pierderi. Doi tineri cu sufletecurate se îndrãgostesc în timpul liceului, fãrã a intui vremurile ce vor veni ºi despãrþireaireparabilã dictatã de sistemul bolºevic, când trup din trupul þãrii s-a rupt, cu consecinþede neimaginat: crime, torturi, prizonierat ucigaº... cei care au scãpat cu viaþã au rãmasmarcaþi psihic ºi sufleteºte pentru totdeauna... Un jurnalist al acelor vremuri, nu preaconvins de noua orânduire, un spirit justiþiar, vãzut adesea ca rebel, nareazã acestroman, el însuºi personaj principal. Dacã Miºu Certean, poate chiar ziaristul VictorEnãºoae, a fost direct implicat sau nu în aceastã cutremurãtoare poveste, va rãmâne lalatitudinea cititorului sã discearnã. Cert este cã romanul uluieºte, captiveazã, dezvãluielumea politicã ºi socialã din acei ani, fãrã rabat de la realitate, fãrã partizanat. Este anulaniversar al Marii Uniri de la 1918 � acest roman reflectã marea înfrângere din sufletulneamului prin pierderea Basarabiei.Limbajul savuros folosit este specific, tradiþional zonei Bacãu, de prin anii 40-60. L-amauzit în copilãrie, unele expresii ºi locuþiuni verbale încã se folosesc de generaþiile acelorani, dar multe arhaisme ºi regionalisme s-au pierdut. Era un limbaj moldovenesc, blând,dulce, dar, prin proverbialitate, plin de învãþãturi ºi sfaturi înþelepte. Limbajul de atunci reflectãcaracterul oamenilor, educaþia lor strãmoºeascã, moralitatea, de aceea romanul �O lumânare
pe malul Prutului�, rãmâne un document istoric, de fapte, lingvistic ºi poate deveni subiectde literaturã comparatã oricãrui filolog, oricãrui istoric literar. Regãsesc perfect expresii,locuþiuni verbale, pe care le foloseau pãrinþii mei, bunicii. Azi pierdute din limbajul zoneiBacãu: Tiva! � a plecat inopinat, ca din puºcã, poloage de fân � pale de fân.�Dar timpul trece, trece repede. ªi, iatã, iar vin semne de primãvarã. Coasteledealurilor sunt ca niºte vaci bãlþate. Colo zãpadã, colo, nu. O sã mai ningã, o sã mainingã, dar puterea iernii s-a dus. Dacã au apãrut bãbuþele în piaþã, cu bucheþele deghiocei, gata. Ca mâine apar viorelele, toporaºii. Prin lunci va înflori cornul. El e primul.Cornul. Copãcel atât de modest ºi, totuºi, îi trezeºte lui Miºu amintiri, de parcã s-arface corãbii sau viori din lemnul lui. Nu, nu se fac viori. Se fac cele mai bune cozi debici. Când aveam acasã cal ºi cãruþã � întoarce Miºu timpul înapoi � îmi plãcea sã mãjoc; una, douã cu biciul. Plesneam tot ce întâlneam în cale. Mai ales îmi plãcea sãretez frunze de brusture dintr-o loviturã iute. Dar mereu se rupea coada biciului, cã erade rãchitã. Pânã mi-a zis moº Tudose ce sã fac. Mãi Miºule, dacã tot ai obiceiul ãsta� zice � obiceiul de-a te juca cu biciul, semn cã cine ºtie ce mare cavalerist o sã ajungi,apoi cautã sã faci coadã la bici din lemn de corn. Rãchita-i mãmãligã. Cornu-i criþã.
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N-are moarte. Cum sã faci? Îþi spun eu cum sã faci. Te duci, colo, în luncã, la vremeadezgheþului. Te duci de mai multe ori, pânã vezi niºte copãcei, niºte tufani înfloriþi ºi fãrãfrunze. Cu flori galbene, aºezate aºa, ca niºte umbreluþe. Ei, dupã asta sã ºtii cã ãla-icorn. Pui ºi tu un semn, ceva, pânã nu-i cade floarea. Legi o cordicã roºie, de-o pildã.Sau te strãdui sã þii minte. Cã, pe urmã, dacã-i cade floarea, nu mai ºtii care-i.De-acolo, îþi iei de coadã de bici. Dar nu-i bine sã tai când e-n floare. Nu-i bine. E preafraged. Mai aºtepþi. Din când în când nu-i rãu sã mai treci pe acolo. Ca sã nu uiþi. ªitocmai în varã tai vergile bune de coadã de bici. Îþi faci trei, patru corzi. Le jupoi decoajã. Vergile. Neapãrat. Numai aºa se face criþã. ªi ai grijã sã-i tai nodurile ras cuvarga, încã din verde. Dar nu toate. Spre vârf, la partea subþire, douã noduri sã le laºiaºa, de douã santime, în douã pãrþi, între care se leagã biciul. Asta ca sã nu-þi fugãiuºca. Aºa cozi de bici nu reuºeºti tu sã rupi nici pânã pleci la armatã... amintiri. Îmiplace cornul. Curajos la înflorire, aþos, elastic. Modest pe dinafarã, dar cu personalitate...ascunsã. oare-i bine aºa? Sã-þi ascunzi personalitatea? În vremurile astea, poate cãda. Numai sã ai ce ascunde... Un as în mânecã, bun la orice confruntare.�Personajele principale, un ziarist al anilor �50, un sondor ºi un miner, luaþi de valulaprig al industrializãrii ºi propagandei agresive a începutului comunismului românesc,îºi concentreazã eforturile în repararea/regãsirea unei iubiri imposibile, dar care, dupãani de suferinþe inimaginabile, nu s-a stins. Din medii culturale diferite, din oraºe alejudeþului Bacãu, diferite ºi ele, cei trei tineri dezvoltã o relaþie frumoasã de prietenie.Acest tip de relaþionare între oameni este la fel de specificã epocii ca ºi limbajul decomunicare folosit. Scrisorile, vorbitul rar la telefon, întâlnirile amicale din când în când,modul acela respectuos de a-þi trata prietenul venit în vizitã, ospitalitatea, adresareapedantã, grija de a nu vorbi în plus sau de a nu gafa, dar, în acelaºi timp, statornicia ºiajutorul în prietenie sunt câteva repere ale comunicãrii ºi relaþionãrii între oameni dupãrãzboi. Era o epocã a bunului simþ, a prieteniei ºi ajutorului dintre oameni dupã o perioadãcu mari pierderi omeneºti ºi sufleteºti la cei rãmaºi în viaþã. Acel mod omenos derelaþionare s-a pierdut definitiv, acum, la 70 de ani de la rãzboi; dialogurile din roman potapãrea false, forþate, pentru cititorii tineri, formaþi cu literatura agresivã de azi, cu limbajulcolocvial înspre licenþiozitate... dar istoric vorbind, acest limbaj ºi acest sentiment alprieteniei dezinteresate, curate, le rãmân cunoscute multor generaþii: l-au folosit, l-autransmis ºi, iatã, Victor Enãºoae l-a contemplat literar ºi artistic.- �N-am înþeles nimic. De unde vii tu, de fapt? Cum adicã ai venit �în þarã�? Da� undeai fost?- Prizonier la ruºi, Jenicã. Prizonier. Un fel de prizonier, de fapt.- Ce prizonier, mã? Ce prizonier? Cã, la rãzboi n-ai fost. La sfârºitul rãzboiului nicieu nici tu nu aveam douãzeci de ani. Ce prizonier?- Tu ºtii c-am fugit de acasã. ªtii?- ªtiu. Zicea þaþa Catrina c-ai fugit cu o... iubiþicã. O basarabeancã. Aºa-i.- Aºa-i. Am fugit cu ea. Cu basarabeanca. Mã, eram mort dupã ea. Era frumoasã.Niºte ochi... ºi aºa-i cãdea pãrul pe spate. ªi deºteaptã. Avea carte mai multã ca mine.ªi ruseºte. ªtia ºi ruseºte. Mama, ºtii cum e mama. Ea voia o norã pe lângã casã. Cupãmântul, cu animalele, cu bucãtãria. Asta, Lili, nu avea sã se lase de fabricã pentrupãmânt. Intrase la textile, la Izvoranu. Treabã de femeie ºi leafã buniºoarã. Eram de-oseamã. Dar ºtii cum îi. Bãiatul la douãzeci, fãrã armata fãcutã, nu-i de însurat. Iar fata, ladouãzeci, începe sã se treacã. Da asta zicea mama cã-i mai mare ca mine. Cã nu-iplãcea, de aia zicea. N-o vedea potrivitã. ªi spunea minciuni ca sã-i dea dreptate satul�.
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Eugen Evu

Tomograful empatiei divine

Dupã ce a plutit pe apele când calme, când furtunoase alecreatorului necuprinsului, cum inspirat defineºte într-o prefaþã afect-la-afect Cornel Nistea, poeta celui mai accentuat ºi constant pevariantele timbrului strict oratoriu, muzical îmbinã în cea maireuºitã carte a sa, cu text explicit, ondulaþia incantatorie, neo-divinatorie, dimensiunile unui dualism din care se zbate riscant starea de meditare aîndorurãrii, a suferinþei feminist/materanliste, a Mamei pentru cei înnãscuþi...Nimic maifiresc, ºi încã departe de þãrmuri (aceleaºi ºi ele imaginare)..., dilema Sinei vs Sinelului,a perechii EA-EL... Anima Anymus... persistã ºi, deloc paradoxal, nalte Poesie... Unaa siajului, trendului de la prora plutirii... Afectele când jubileazã, când rezolvã stãrileconflictuale (bine-rãu, dadaism-negativism, v. idem C. Nistea)... provocând descãrcãrivoltaice, în singurãciunea unei odãi virtuale... Abstractul ºi concretul sunt scara devaluri... a unei navigaþii care aparþin artei seducþiei, auzirea, ROSTIREA redefinindadmirabil întreaga ei cãlãtoriei între vãzut ºi (spre) nevãzut.Adriana Tomoni scrie sub transa autoindusã, mai bine, mai egal-clepsidric,religiozitatea cu Arta ei poeticã, poieionul paradgimei eladic-neolatin.Siajul nu este al dârelor de ski pe omãturi montane... ci al mirabilei Thalassa.Discursul acestui stadiu ne este cunoscut din antecedentele salutate.Necum trepidant primejdios, ci în ludicul variabil-comunicativ... cum ar spune MihaelaMiroiu... Desigur, un comentariu egal cu obiectivul sãu, nu va reda autorului liniºtea...Liniºte? Care liniºte, mai ales a Femeii Mame faþã de cel nãscut de EA... a substitutuluiTatãl, EL-ul mitologic?Arta poeziei de faþã este ºi meseria, chinuitoare, într-adevãr, a Rostirii... Aici, laantipodul unor mari poeþi din Exil, ca Andrei Zanca Sofalvi, (Heilbroon, Germania)dar ºia unui unic sieºi, Francisc Pal, nevãzãtorul din Canada lui Alex Cetãþeanu...Poetessa noastrã ºtie prin (con)vieþuire, arta VIVENDI... fãrã de care majoritateaunori rãzleþite... cuvântãtoare cultivã buruiana otrãvitoare a... respiraþiei diavolului... RostirileEi sunt incantatorii, de leac prin Veac, anacoluturile s-au estompat, spontaneitatea redãsemnul autenticitãþii simþirii... Livrescul iese la suprafaþã plutind ca algele, ori metaforiczicînd, vârfuri de catarge la orizont... aripi de rechini spintecând semantica magna...În siajul cuvintelor este al Logosului ºi aparþine de drept rostuirii efectelorcombinatorii... Stilul este omul, omul tinde a dãinui întru vindecare, a Sinei ºi a Sinelui...fãrã ghilotina sinelui, v. Paulina Popa, ori a luminii rãsturnate... ca sã mã rezum cupoliteþea necesarã, la douã imporante convive din arealul smiticii hunedorene, cvasi-transilvãnene. Siajul este o carte de excelenþã, aºteptând referinþe pe mãsura valorii eiintriseci... Tomografia Adrianei Tomoni, ne este aparatul celor mai subtile afinitãþi vitaleprimirii din dar dar-facã-se, Amin!
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Mihai Vintilã

Dragoste de viaþã ºi poveºti
Gherghina este noul roman pe care Jenicã Chiriac îl aduce înfaþa cititorilor. Acest nume vã este cunoscut dintr-un altul intitulatTuºa Gherghina apãrut în 2014 la aceeaºi editurã brãileanã încare, pe bunã dreptate, s-a consolidat faima scriitorului de bunpovestitor. Cartea iniþialã parcã nu era completã iar faptele veneaupeste autor. Astfel a apãrut Gherghina care se plaseazã din punctde vedere al acþiunii înaintea celui din 2014. Avem astfel imagineaaproape completã a evenimentelor. Eu cred cã Jenicã Chiriac nuse va opri aici pentru cã universul pe care l-a conturat îl va îndemnala o încã încercare literarã pentru a construi un triptic cu povesteaînceputului � Gherghina, povestea vieþii, maturitãþii ºi înþelepciunii � Tuºa Gherghina ºipovestea viitorului. Nu poate exista în accepþiunea mea un final mai bun decât împlinireaprin viitorime. Aici aºtept de la autor sã mã surprindã pentru cã are mijloacele sã o facã,mi-a demonstrat-o prin romanele amintite mai sus dar ºi sã ducã istoria prin încercãricare sã miºte inima cititorului.Structurat în treisprezece capitole ºi un epilog, Gherghina se vrea a fi un romanconstruit dupã tiparul clasic. Capitolele nu sunt diferite ca abordare, structurã ºi întindereceea ce îmi contureazã impresia unei scheme de creaþie bine urmãrite ºi bine strunite.De altfel acest lucru se observã în volum chiar atunci când autorul din poziþia unuipovestitor intervine în text pentru a ne aduce clarificãri. În ciuda acestor intervenþii,forþate în opinia mea, firul logic al evenimentelor nu este încâlcit ºi nici pierdut.Ce îmi place la domnul Jenicã Chiriac este cum spune povestea. Cuvintele curgmolcom, liniºtitoare ºi învãluie cititorul într-o stare de bunã dispoziþie care fac lectura plãcutã.Aceastã particularitate îl aduce alãturi de Sadoveanu. Cãrþile semnate de Jenicã Chiriac sepot citi la gura sobii, la dogoarea ºemineului ºi vã asigur cã nu vor fi o lecturã dezagreabilã.Personajele care acapareazã atenþia sunt bine conturate, uneori tuºate de parcãautorul vrea sã se rãzbune numai sã ne încredinþeze cã am înþeles rãutatea pe careunele din ele o ascund. Mã refer aici la Haralambie Cotor dar ºi la Zvânturel Cotineaþãsau cum zice chiar în volum acest ipochimen avea ºi un nume pe mãsura calitãþilorsale. Personaje luminoase sunt Ion Rogojinã, Gherghina Cotor dar ºi inedita mamaMaria. Poate crezând cã nu a spus destul Jenicã Chiriac supraliciteazã ºi Haralambieprimeºte porecla de Cãpcãunul iar sluga sa Zvânturel pe cea de Coteþ! Aceste ºtampileînnegresc ºi mai mult imaginea din mintea cititorilor.Acþiunea se desfãºoarã într-o Românie ruralã, proaspãt intratã în graniþele salefireºti. E o lume plinã de superstiþii, de credinþe vechi, de realitãþi care în noul contextistoric se vor ruina lãsând loc noului ºi modernismului dar într-un mod ciudat uneori,coexistând pe alocuri, într-un amestec de autentic ºi bizar.Fiecare capitol spune puþin din poveste ºi simpla lor enumerare creeazã o imaginecompletã: Pogãneºti, Istorie, Cãpcãunul, Rusanda, Nunta, Gherghina, Ion, Copilãrie,Mama, Adolescenþa, Gelozie, Avataruri, Fuga ºi Epilog- ul.Las plãcerea cititorilor de a descoperi toate meandrele evenimentelor ºicomportamentul personajelor. Ceea ce pot afirma cu siguranþã este cã acest roman esteunul care se citeºte cu plãcere, fãrã a vã poticni. Gherghina lui Jenicã Chiriac ajungeastfel dupã douã romane un personaj interesant al literaturii de la Dunãrea de Jos.
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Mircea Dorin Istrate

Lume ca o declaraþie
de dragoste

Am tot citit ºi recitit acestã carte pentru a vã putea spune câte cevadespre ea ºi mai apoi despre autoare, pe care o cunosc din alte scrieri aleDomniei Sale.În primul rând aº asemãna acestã carte cu o scoicã, plinã de perleneasemuite, zãmislite în timpul durerilor ºi al fericirilor, al speranþelor, altrãirilor, pe care doar un suflet de femeie îl poate mai apoi plãmãdi fãcându-lpoezie, amestecând dorinþe, sentimente, vise, neºtiute taine, toate adâncîngropate în fântâna sufletului ei.De acolo poeta se adapã mai apoi cu apa vie, dãtãtore de putere, deîncredere, de speranþe, pentru a putea trece lumea aceastã tristã, smeadã,fadã, mincinoasã, plinã de pãcatele ºi nemerniciile noastre fãrã margini, casã lege ºi sã închege cuvintele în versuri deosebite, încãrcate de fior, desmerit ºi de atâta simþire.Aº îndrãzni sã spun cã aceastã carte este mai altfel decât ceea ce scriupoeþii noºtri de astãzi, a cãror creaþie se adreseazã masei largi de cititori ceînþeleg ºi simt, în parte, dulceaþa unui vers de poezie.Cartea acesta are poezii rafinate, mature, profunde, cu fior, care teelibereazã de mâzga lumescului, pentru a te înãlþa spre cerescul cel divin,pentru a-i gusta ºi a te înrobi de bunã voie cu trãirile ºi plãcerile iubirii,sãturând inima ºi sufletul cel atât de doritor de curat, de frumos, de adevãr,de liniºte.Simt mai apoi cã autoarea ne dãruieºte nouã, din toatã inima sa, aceastãcarte. În ea sunt taine ºi amintiri adunate în þandãra gândului ei, care i-auhrãnit o bunã bucatã de vreme clipele cele împlinite cu dulceaþa iubir ii.Ni le dãruieºte ºi nouã pentru a putea fi pãrtaºi la bucuriile ºi tristeþile ei,la amãgirile ºi speranþele care i-au fost umbra vieþuirii sale, aici, în cuibarulveºniciei, unde noi, trecãtori vremelnici prin lume ne nemernicim cu atâteapãcate netrebuincioase, în loc sã ne însfinþim cu iubirea cea mereuaducãtoare de bucurii, cea care înalþã ºi ne elibereazã sufletul, scoþându-ldin trupul cel întinãtor ºi ademenitor la pãcate.Marile iubiri se trãiesc mai mult ºi mai intens cu sufletul, cu gândul, decât
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cu trupul, pentru cã doar sufletul ºi gândul înalþã ºi înnobileazã spiritual, îþidau mãreþie, împlinire, libertate deplinã. Acesta este de fapt firul cãlãuzitoral întregii cãrþi, IUBIREA, pe care poeta LILIANA MOLDOVAN o surprinde ºine-o redã în diverse ipostaze. Unele abia ghicite într-un gest, într-o atitudine,într-o nuanþã a cuvântului, printr-un oftat, printr-un lãcrimat, altele lãmuritoareprin starea de spirit, prin spusa cuvântului, prin expunerea directã asentimentului.Toate ne introduc discret în intimitatea iubiri sale, pentru cã ºtie cã ea ela fel ca ºi toate iubirile noastre, motiv pentru care nu are a se feri de ceeace e firesc, natural, omenesc.Sensibilitatea ºi sinceritatea versurilor sale dau savoare, creazã în minteanoastrã imagini contemplative, trãiri care ne apropie de trãirile ei, i leînþelegem, i le respectãm, ne alãturãm lor pentru cã sunt lumeºti, sunt fireºti,sunt adevãrate, neforþate.Poeta comunicã cu noi ca ºi cum am fi vechi prieteni, ca ºi când ne-amcunoaºte de-o viaþa, ni se destãinuie fãrã nici o reþinere, cu sinceritate.Fiecare vers al ei este încãrcat de simþire, de simboluri, de imagini, fiecaretemã are subiect bine defint, uzând de figuri de stil, de metafore frumoase.Verbul ei este mângâietor, lecuitor pentru suflet, curat ca o lacrimã, uneoriºoptit ca o rugã, toate aceste dovedindu-ne cã ea a fost anume aleasã a fiînnobilatã cu har ºi dar dumnezeiesc.Fiecare vers are o filozofie a lui, bine exprimatã, bine cizelatã, care dãfrumuseþe ºi valoare întregii poezii, lãsându-ne sã descoperim o poetã carea citit ºi a acumulat mult ºi cu folos, o poetã care îºi contureazã deja un stilpropriu care sã o defineascã pe viitor.Nu am citat nimic din versurile acestei cãrþi, tocmai pentru a vã lãsaDomniilor Voastre, cititorii, plãcerea de a le savura, de a le simþi ºi trãi înliniºte, pentru cã numai în liniºte ºi deconectaþi de la zilniciile vieþii le veþiputea înþelege, le veþi putea gusta dulceaþa ºi farmecul lor.Inspirate ºi pline de savoare sunt ilustraþiile fãcute de talentatul KelemenAttila, care aduc o notã de melancolie, de farmec aparte poeziilor pe care leînsoþesc, întãrindu-le imaginativ tema ºi conþinutul lor.Nici una din cele 9 cãrþi scrise de autoare pânã acum nu sunt de poezie,aceasta pe care a lansat-o astãzi este prima de acest gen. Aºã cã aº puteaspune cã, dacã va persevera în a scrie poezie, va fi în curând o distinsã ºiremarcabilã poetã, pentru cã are în ea sensibilitatea ºi fiorul fãrã de care nuse poare scrie un vers ºi le are din belºug uzând de ele ca ºi când ar scriepoezie de când lumea.Aºa cã, lansând aceastã carte, Liliana Moldovan primeºte ºi botezulpoeziei, alãturându-se nouã ca poetã, iar noi, cei prezenþi aici, îi vom fi de-apururi martorii acestui important eveniment pentru biografia ei literalã.Drum bun în lume dragã poetã, îndulceºte-ne ºi ne înfioreazã cât maides ºi mai mult cu smerenia ºi frumuseþea versului tãu.Lasã o urmã cât mai lungã ºi mai apãsatã în huma creaþiei ºi a lumesculuiacest, pentru cã doar iubirea ºi poezia pot schimba lumea aceasta a noastrã,ce a pãrãsit de la o vreme cãrarea cea suitoare spre demnitate ºi virtute.
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Titi Damian

Romanul feminin

contemporan: Mama Mia

De câþiva ani urmãresc manifestãrile prozei femininecontemporane româneºti ºi am satisfacþia de a remarca evoluþiaascendentã a câtorva prozatoare de real talent. Mi-au atras atenþia, înmod deosebit, prozele scurte ale doamnei Nicoleta Cristea Ifrim dinBuzãu, din volumele �Degringolada� ºi �Lemurii�, prin intermediul cãrora am descoperit oscriitoare care exploreazã, cu mijloace specifice categoriilor estetice ale absurdului ºi tragicului,o lume alienatã, având ca suport patologicul. În cronicile respective mi-am asumatresponsabilitatea de a afirma cã scriitoarea va tulbura lumea literarã, atât prin problematicaineditã abordatã, cât mai ales printr-un real talent, ºi o îndemnam sã nu se opreascã.ªi nu s-a oprit, dându-mi dreptate, spre marea mea satisfacþie. Primesc un roman,intitulat MAMA MIA, de aproape 500 de pagini, cu rugãmintea de a-i scrie o prefaþã. Nu amezitat. Descopãr, pe mãsurã ce înaintez în lecturã, un roman scris inteligent, cu oproblematicã surprizãtoare, în care autenticitatea este stãpâna romanului. De altfel, carteapãstreazã toate ingredientele unui roman autoficþional, de analizã psihologicã, teoretizat ºistrãlucit ilustrat de Camil Petrescu, în perioada interbelicã. Astfel, acest roman respectãclauza autenticitãþii, a subiectivitãþii, se sincronizeazã perfect cu realitãþile societãþii actualepe care o traveseazã persoanele-personaje din societatea româneascã de astãzi. Naraþiuneala persoana a treia interfereazã cu naraþiunea la persoana întâi, oglinzile focalizate asupracelor trei personaje sunt încruciºate, fiecare caracterizându-se prin celãlalt. Dacã la CamilPetrescu personajul masculin se povesteºte pe sine, analizându-se, iar cel feminin estevizibil doar atât cât lasã celãlalt, aici situaþia este inversã: personajul feminin este protago-nist, se dezvãluie într-un fel de terapie, de descãrcare, transferând asupra cititorului ºiceluilalt protagonist, cel masculin, toatã încãrcãtura psihologicã, pentru a se elibera pesine de coºmarul existenþei în doi, adicã al cãsniciei. Mai mult, lungii mãrturisiri feminine ise contrapune, spre final, într-un crescendo ameþitor, ºi cea a celuilalt protagonist, bãrbatul,pentru echilibru, mai ales în schimburi de replici la fel de acide ºi de savuroase. Între ei segãseºte acest personaj colosal în literatura românã, Mama Mia. Este un fel de soacrãaparte, unicã, inteligentã, înzestratã cu niºte atribute morale, mult diferitã de ceea ce ºtiecititorul despre soacra absolutã din lectura romanului cãlinescian. Limbajul ºi experienþa eide viaþã o ridicã deasupra tuturor. Nu are rãutãþi, resentimente, vrea doar fericirea fetei ei ºinimic mai mult, dar nu poate, prin natura relaþiilor, sã fie elementul de echilibru. O mintelucidã, cu o experienþã de viaþã bogatã, cu un limbaj absolut savuros, devine, fãrã sã vrea ºifãrã sã ºtie, personajul central într-un roman cu doar trei personaje principale ºi doar câtevasecundare ºi episodice, ridicându-se deasupra tuturor.Nicoleta Cristea Ifrim porneºte de la modelul tradiþional al romanului subiectiv de analizãpsihologicã ºi ajunge la o formulã nouã, modernã, adicã actualã, cãreia eu i-aº spuneromanul-terapie. Cititorul mai descoperã ºi o altã dimensiune extrem de subtilã a romanului,cred cã unicã în literatura românã, misandria, indirect sugeratã ºi subtil analizatã. Aici nueste o urã visceralã împotriva bãrbatului, cum cititorul s-ar fi aºteptat, ci, mai degrabã,neputinþa femeilor de a remodela bãrbatul dupã niºte norme morale ce le doresc impuse.
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Titlul romanului este inspirat, incitant ºi inteligent pus, concentrând ºi totodatãcircumscriindu-se ansamblului. Ar putea fi perceput în sensul literal, �mama� însoþit deprenumele având diminutivul �Mia.� Ar putea fi ºi o exclamaþie admirativã, care sã te facã, lafinalul lecturii sã exclami: �Ce femeie! Ce soacrã! Unicã!� Tema este cea a alienãrii cãsnicieiîntr-o societate care pare sã fi contribuit decisiv la distrugerea ei prin forma ei maleficã �bãutura. Planul subiectiv are ca fundal pe cel obiectiv, prin componentele sale majore:mediul urban, situaþia materialã, instituþiile ºi locurile pe unde se miºcã sau evadeazãpersonajele. Structura exterioarã a romanului este echilibratã, acþiunea fiind dispusã pe treisecvenþe epice.PARTEA I prezintã un ºir interminabil de evenimente care vor conduce la erodarealentã a relaþiilor dintre cei doi. Incipitul se deschide inteligent cu imaginea soþului Irimia,nume întronat într-o zicalã (�A nimerit-o ca Irimia cu oiºtea-n gard�) întorcându-se �binedispus�de la muncã, spre disperarea soþiei, Matilda (amintind de femeia fatalã a lui Preda) ºi asoacrei, mama Mia (nume generic), fapt ce va conduce la declanºarea conflictelor ulterioare.La început sunt reproºuri fireºti într-o cãsnicie, care, cu timpul, vor deveni gâlceavã, iargâlceava are o dublã sursã: banii ºi bãutura. Urmeazã, desigur, o escaladare: intervenþiaenergicã a soacrei într-o �ºedinþã� de prelucrare a ginerelui � zeci de pagini de sfaturi ºi omultitudine de reproºuri, având o consistenþã educativã, pentru a-l aduce la normele moraleale familiei. Necazurile noii familii se amplificã rapid: o problemã medicalã a soþiei, internareaîn spital, continuarea studiilor, moartea socrului de la þarã. Colaborarea lui Irimia cu pamfletela un ziar local va genera atacuri murdare din partea unui confrate, fapt ce va duce lasolidarizarea soþilor. Relaþia tensionatã dintre cei doi atinge punctul culminant în momentulcând soþia descoperã dovezile unei ieºiri ale lui Irimia din perimetrul conjugal, un calvar înplus de acuze ºi de negaþii. Soacra se situeazã în ipostaza de judecãtor suprem, fiindproprietara apartamentului pe care cele douã intenþioneazã sã-l renoveze, bineînþeles fãrãsprijinul ginerelui. Irimia dã impresia cã este imun la atâtea jigniri ºi reproºuri. Finalul primeipãrþi aparþine bãrbatului: �Ai rãbdare! Regret cã suferi atât. Iartã-mã! Ce te încãlzeºte dacãte-am iubit sau te mai iubesc?�În PARTEA A DOUA, scriitoarea îºi centreazã discursul literar pe elementele care vorconduce la desfacerea cuplului. Soþul se întoarce din Anglia cu mici cadouri. S-ar pãrea cãdepãrtarea va aduce familiei liniºte ºi înþelepciune, dar necazurile ºi suspiciunile nu înceteazã,cãci soþia descoperã niºte CD-uri compromiþãtoare. Acum cititorul ia act de un vis premonitoriual femeii care simte cã se apropie despãrþirea definitivã. Comunicarea dintre cei doi se faceacum prin SMS sau e-mail. Cei doi par de o inteligenþã agresivã ºi o tenacitate bolnãvicioasã,cãutând, de fapt, cu disperare, speranþa ºi tandreþea. În urma unei vizite de Crãciun, finalizatetot cu acuze ºi reproºuri, cei doi hotãrãsc de comun acord sã divorþeze.PARTEA A TREIA este dedicatã exclusiv analizelor stãrii de fapt din perspectiva celordoi, poate fi socotitã un dialog al inteligenþelor. Divorþul, în loc sã întrerupã comunicarea, oaccentueazã. Cei doi îºi fac scurte vizite. Comunicãrile capãtã o altã direcþie, nu mai înseamnãdoar reproºuri ºi justificãri, mai degrabã sunt niºte subtile analize fãcute de niºte minþisuperlucide. Este partea cea mai densã, cu scânteieri literare ºi psihologice, cu pagini deautenticã literaturã � în speþã pamflete strãlucitoare, de o parte ºi de alta, unde culmineazãinteligenþa scriiturii. Se pare cã de-abia acum cei doi îºi descoperã numitorul comun �terapia prin confesiune, terapia prin scris. Prin divorþ s-au eliberat de coºmarul cãsniciei cuobligaþiile ei banale ºi ingrate pentru amândoi, dar se redescoperã fiecare pe sine însuºi,deopotrivã ºi pe celãlalt, în literaturã: Un pamflet al Matildei justificã talentul incontestabil, alscriitoarei: �Dacã erai pisicã, te mângâiam pe creºtet, pânã torceai în braþele mele! Dacãerai câine, îþi dãdeam un os sã fii fericit, cu el, lângã bot. Dacã erai porc, îþi umpleam troacacu jir ºi chiar cu mãrgãritare, de-ai fi poftit, cât sã grohãi în cotineaþa ta, mulþumit. Dacã eraical, îþi dãdeam ovãz sã te simþi armãsar, mai ceva decât Pegas, sã te vãd înaripat... Darcând eºti pisicã, pânã ºi la mângâieri, scoþi ghearele ºi zgârii, faci nazuri de pânã ºi ºoarecii-þi
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picã în scârbã. Când eºti câine, turbezi din senin, sãrind sã-mi muºti mâna care, de fapt, temângâie. Când eºti porc, cu obraji de ºorici, umfli râtul cât sã-þi prindã doar þie, bine ºi tot tuguiþi nemulþumit. ªi taman când sã te cred cal, te-aud cã te dai armãsar, de te vãd iarmârþoagã, cã prea uiþi cã, de fapt, eºti doar un mare catâr sortit sã-ºi care pânã-n pânzelealbe, samarele doldora cu proprii-le-þi mãgãrii!...� Replica lui, tot un pamflet, la fel de inteligentã,o savureazã din altã perspectivã, cititorul: �Matildo, dragã, e ora 01,35 adicã azi ceva maidevreme. La ora asta matale sforãi serafic pe nasul acela micuþ ºi rafinat în depistareamirosului de moroi. Dar de cele mai multe ori din puþinele dãþi îmi e drag-drag de tine. Astaînseamnã cã am un problem grav, cã ceva e prea în ordinea neordinii. Io ce sã fac ºi ce sãzic? Mã las plimbat de Dumnezeu. Uneori simt cum mã þine de mânã ºi mi se pare corectºi obligatoriu. El e Tatãl nostru, adicã inclusiv ºi al meu. Nu te mai cruci de faptul cã te-aiîmpiedicat de mine, un ciot de piatrã.� De-acum încolo, mesajele sunt mult mai scurte, iarcele douã jumãtãþi ale Androginului antic zboarã acum modern, în cerc, unul în jurul altuia,atingându-se uneori cu aripile.În opinia mea, aceste trei personaje de o mare complexitate sufleteascã sunt izbânzileautoarei. Un roman psihologic de o incontestabilã profunzime, justificând opinia potrivitcãreia nimeni nu poate sã analizeze abisul feminin decât o femeie. Cu talent, adaug eu. Adoua mare izbândã o reprezintã romanul însuºi, atipic, întrucât scriitoarea iese din convenþie,atât prin convertirea temei iniþiale, cãsnicia în forma ei alienatã, în tema foarte actualã, asingurãtãþii în doi. Mã duce gândul la personajul biblic Iona. Acesta s-a convertit în burtachitului. Iona al lui Marin Sorescu cautã ieºirea din burta balenei, spintecând burþi, în finalspintecând-o ºi pe a lui. Aici, autoarea a inventat doi Iona, unul într-un capãt al balenei,calãlalt dincolo, între ei, zidul, cu mici spãrturi, doar pentru ca cei doi sã se vadã cu unsingur ochi. Sunt, mai degrabã, în postura lui Sisif, mereu dispuºi s-o ia de la capãt.Singura luminiþã între ei, îndemnul interior la împãcare, un mesaj având dimensiuniuniversale, lãsând sã se întrevadã victoria raþiunii asupra urii ºi a dezbinãrii. Dragosteaînvinge, numai dupã ce cuplul trece prin Purgatoriu, pare a fi mesajul final. Cea mai importantãizbândã a scriitoarei o reprezintã însã stilistica romanului. Cele trei pãrþi sunt gândite clasic:întâi cauzele ºi faptele, apoi tensiunile, în sfârºit analizele, cu finalul optimist. Modern estegândit incipitul, cu imaginea lui Irimia întorcându-se acasã, aceeaºi imagine apare ºi înfinal, fapt ce conferã romanului rotunjime. Marele merit al scriitoarei este cã a intuit pericolulunei lungi confesiuni, având ingeniozitatea de a contrapuncta cu fragmente din cele douãjurnale, cu pamflete politice ale altor personaje, cu scrisori, e-mail-uri, SMS-uri, reportaje,articole de ziar, iar peste toate, pamflete sclipitoare pe o gamã variatã de teme, de multe orimorale. Sã nu uitãm limbajul, adicã o excelentã orchestraþie printre care scriitoarea semiºcã dezinvolt, dovedind o excelentã stãpânire a celui colocvial, sursã sigurã de finãironie, de satirã suculentã, dar mai ales de încadrare a personajelor ºi situaþiilor în mediu,rod al unei native inteligenþe. Un spectacol al limbajului colocvial de zile mari.Naraþiunea este precisã, exactã, lucidã, limpede, cu detalii exprimate într-o gamãvariatã de registre stilistice, pornind de la cel confesiv, apoi ironic, satiric, parodic, colocvial,trecând subtil prin cel oral ºi cel cult, când o cer situaþiile, neologic, apoi expresii preluatedin limba vorbitã, zicãtori ºi proverbe cu tâlc, adaptate situaþiilor, iar peste toate, pamfletulcare conferã o permanentã suculenþã confesiunii narative.ªi mai este ceva foarte important. Scriitoarea imagineazã cu multã siguranþã replicilebãrbatului, ale soþiei ºi ale soacrei, individualizându-i prin limbaj, încât îi creeazã cititoruluiimpresia cã romanul, de fapt, este scris în trei: soþ, soþie ºi soacrã. Atât de bine se completeazãpersonajele Matilda ºi Irimia, încât, în mintea cititorului, capãtã valoare universalã, devenindEL ºi EA, cãutându-se dupã izgonirea din Rai. Mama Mia, ca personaj literar, nu cred cãare egal în literatura românã. Romanul însuºi apare ca o subspecie a romanului subiectiv,de analizã psihologicã, romanul - terapie. Douã romane într-unul singur, al Ei ºi al Lui. Celmai bun roman feminin românesc pe o temã pânã acum ocolitã, tema misandriei.
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Mihaela-Mariana Cazimirovici

Atotputernicia cuvântului
în slujba imaginii

Cronicile plastice comprimate, publicate de Octavian Mihalceaîn cartea sa �Tabloul ca oglindã�, dezvãluie un sistem special, cuo realizare de excepþie, în virtutea deprinderii deja cunoscute a autorului lor.Poet consacrat, precum ºi premiat pentru volumul sãu de poeme, intitulat �Umbrade fier�, Octavian Mihalcea transmite o altã faþetã a capacitãþii sale de observare ºianalizã a universului uman, construind, cu aceeaºi seriozitate ºi eleganþã, un ansamblubine gândit, funcþional, dar ºi cu intarsii metaforice mai mult decât semnificative.Acestea din urmã sunt cele care marcheazã însãºi amprenta poetului pe teritoriulcronicarului valoros.Totuºi, îmbinarea celor douã distinse misiuni ale autorului cãrþii, cea de poet ºi ceade cronicar, implicã riscuri: o prea mare inclinaþie cãtre prima sau lipsa tot a aceleiaºi,putând sã nu creeze echilibrul necesar pentru cea de a doua. Vom vedea, în continuare,dacã s-a realizat acest deziderat, în ce mãsurã ºi prin ce mijloace. În plus chiar, prefigurãmpentru incitare, se distinge armonios ºi latura auctorial-filosoficã, un liant de calitatesuperioarã în aceastã construcþie a bunului gust artistic.Facem precizarea necesarã cã nu e vorba despre o utilizare ritualicã a elementelorconstitutive sau a punctelor de lucru din sistemul dezvoltat, ci se poate observa oanumitã acribie în atingerea unora dintre acestea, acolo unde locul impune, ca obiective,în cronicile sale. Este evident faptul cã nu e nimic rãu în acest lucru � mai ales cãcronicarul nu urmãreºte o ordine, ci ele se constituie ca puncte de reper, care seintersecteazã ºi se muleazã pe subiectul prezentat �, dimpotrivã, pentru cã modul încare-ºi expune gândirea, plasticitatea felului sãu de exprimare, combinatã cu rigoareatrecerii prin aceste borne de validare, ridicã ºtacheta valoricã a textelor sale pânãspre obiectivare.Sã vedem din ce este format sistemul � vom folosi numerotarea numai pentru aurmãri ulterior logica acestuia, modul de utilizare, cifrele neavând nimic de a face cu oanumitã ordine în utilizarea lor, în textele prezentate �, localizând astfel unele dintrecele mai importante idei luate-n calcul:1. cromatica � impactul vizual al operei prin culoare, tonuri, nuanþe;2. sentimentele, stãrile trãite la vederea operei plastice respective;3. atitudini ºi impresii rezultate în urma experienþei vizuale;4. încadrarea într-un curent artistic;5. poeticitatea, metaforizarea;6. filosofia proprie a cronicarului plastic.De altfel, explicaþia realizãrii unui astfel de sistem poate fi datã ºi de faptul cã nu edeloc simplu sã te distanþezi de alambicare � iatã, un posibil obstacol de care autorul
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nu se-mpiedicã �, din moment ce ai stabilite standarde atât de înalte, precum cele decare þine seama Octavian Mihalcea, respectând mereu ceea ce ºi-a propus prin acestcadru de reguli integrate în cronicile sale plastice.Toate acestea fiind spuse, mai departe, meritã-ncercarea de a lua, pe rând, fiecareelement constitutiv al ansamblului ºi a exemplifica modul sãu de utilizare, dar ºi douãsau mai multe elemente combinate în fraze, de altfel, de un farmec aparte.Pentru-nceput, iatã o referinþã legatã de cromatica operelor lui Ion Murariu, surprinsãîn �Metamorfoze roditoare� (p. 53): �Culorile reliefeazã diversele resurse ale spaþiilorprivilegiate ce animã imaginarul pictorului.� Simplu ºi elegant, totodatã, cronicarul rezolvãcu acurateþe punctul 1. al propriului sistem.Dar, în �Amprenta armoniei� (p. 42), spre exemplu, stãpâneºte douã puncte, 1.ºi 2., dintr-o singurã tuºã: �Pânzele lui Ion Hultoanã au drept trãsãturã distinctivãtonul armonios, liniºtitor.�, la care revine spre finalul cronicii cu: �Lumea obiectivã vafi reconstituitã din luminã ºi culoare, din sentimente ºi concordanþe subtile întretonuri ºi nuanþe.�Chiar mai mult, o propoziþie, plinã de farmec ºi dinamism, devine o construcþie cepoate cuprinde primele trei puncte laolaltã: �Solitudinea unui dans prin ploaie inspirãdiafane atitudini cromatice.� (O simplitate plurivalentã) (p. 51), subliniind cu aceeaºidezinvolturã frumuseþea creaþiilor plasticienei Hisako Kobayashi.În ce priveºte punctul 4., respectiv includerea operei într-un curent artistic, orezonanþã aparte o deþine un citat din cronica despre tablourile lui Alex Ivanov: �Expoziþiapropune ºi un soi dalinian de floare carnivorã ce posedã volute suprareale din zodiaamplelor ieºiri în afara lumii.� (Tonurile visului) (p. 47). Tot la fel de pline de miez sunt ºiobservaþiile legate de creaþiile artiºtilor plastici Sorin Adam, în încheierea cronicii:�Multiplicitatea nuanþelor de extracþie postimpresionistã sau artei lui Sorin Adam unstatut foarte bine definit în cadrul peisajului plastic actual.� (Un artist solar) (p. 12) ºiAndrei Damo: �Întreaga expoziþie respirã într-un amplu peisaj eclectic, accentelebarochizante venind pe fond de profundã sintezã a suprarealismului cu expresionismul.�(Misteriosofii) (p. 35).Punctul 5. deschide acea poartã cãtre valenþele poetice ale operei plastice, înlucrãrile Cristinei Mihaela Rãdulescu, cronicarul � poet el însuºi, fapt concretizatinclusiv prin tendinþa de metaforizare a cronicilor sale plastice ºi încadrabil tot aici, lapunctul 5., care are astfel o dublã semnificaþie � gãsind cã: �Aceastã ideaticã arputea fi o ilustrare a sintagmei poetice bacoviene «aud materia plângând».� (Forþasubtilã a inimii) (p. 66).Mai puþin etalat, însã, este punctul al ºaselea, pe care îl vom ilustra tot cu oexemplificare din cronica intitulatã �O simplitate plurivalentã� (p. 51): �[...] mintea estefocalizatã asupra acelor adevãruri mereu inatacabile, neînsemnând cã valorile inimii nuau o pondere deosebitã pe parcursul diverselor interacþiuni existenþiale.�Trecând, aºadar, prin aceste ºase teste, sã spunem aºa, ocazia, ºansa de aobþine concluzia corectã, cât mai obiectivã deci, asupra operelor plastice respective,este din ce în ce mai sigurã. ªi nu numai atât: având create aceste categorii de elementeprin care trece, autorul reuºeºte sã asigure succesul unei abordãri pe cât de specialeºi autentice, pe atât de savuroase.De asemenea, consistenþa textelor sale nu lasã loc de ambiguitãþi sau de speculaþii.Cronica sa nu este o simplã consideraþie teoreticã, dupã cum s-a vãzut mai sus, ciprimeºte implicarea simþurilor, concluzionând asupra reacþiilor, rezultatelor experienþeivizuale. Prin urmare, sistemul dezvoltat de Octavian Mihalcea � într-un mod, considerãm,nedeliberat � realizeazã texte vertebrate, de substanþã, suculente, dar fãrã a exorbita;pãstrându-se într-o zonã a unui minimalism constructiv.
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Vasilica Ilie

Tango la geamandurã

Scriitoarea Nina Marcu este la a patra carte publicatã:prima este �Cer deasupra unei rãni deschise�-2004,urmeazã �Cumpãna unei vieþi� � 2005, �Trãind clipa� primulvolum- 2006 ºi al doilea volum în 2008. Cartea de faþã se intituleazã �Tango lageamandurã�. Este un roman interesant, laborios, împãrþit pe volume, numaivolumul I are aproape 500 de pagini. Titlul este o metaforã desprinsã dinacþiunea romanului.Romanul �Tango la geamandurã� este o carte incisivã care dezvãluieadevãruri netrunchiate, o frescã a societãþii româneºti din zilele noastre, de laînceputul secolului XXI... (ºi ca sã fac o glumã, dacã Nina Marcu scria astfel pevremea când era cenzurã sunt sigurã cã aceastã carte nu ieºea de sub tipar,autoarea avea aceeaºi soartã cu a personajului principal!). Citind aceastã carteam avut revelaþia, la început, cã se aseamãnã cu romanul �Zbor deasupra unuicuib de cuci� al romancierului american Ken Kesey pentru atmosfera din spitalulde nebuni ºi pentru unele personaje. Dar, Nina Marcu face o miºcare inteligentãºi parcã ne avertizeazã, în stilul ei caracteristic: �Hei, nu vã grãbiþi! Citiþi mai întâiromanul ºi apoi ieºiþi cu pãrerile la rampã!�, aºa încât, prin intermediulpersonajului Cristi Popa, la prima vizitã pe care i-o face ziaristului Radu Munteanuîn spitalul de nebuni îi oferã chiar aceastã carte. Oare, de ce? Autoarea a vrutsã ne arate pe parcursul romanului cã personajul principal, Radu Munteanueste în antitezã cu cel din romanul lui Ken Kesey, McMurphy, cãruia, în final, i seaplicã lobotomia ºi este sufocat cu o pernã. (Eu am scris o recenzie la aceastãcarte pe care am ºi inserat-o în cartea mea �Lecturi tãlmãcite� al cãrui manuscrisl-am trimis zilele acestea la Editurã pentru cã vreau sã iasã de sub tipar înaintede ziua mea aniversarã de pe 2 aprilie.)Subcomisarul Cristi Popa se dã drept un vãr al acestuia în faþa infirmiereiZgaiba, pe care autoarea o descrie astfel:Pe cât e de micã � de-aia i-a ºi dat, în sinea lui, porecla de Zgaiba � pe atâte de-a dracului. Se potriveºte ºi se asorteazã cu iadul ãsta. E cea mai veroasãinfirmierã � sau, mã rog, printre cele mai - de aici ºi din toate locurile de felulãsta, pe unde a mai fost. Pe unde a tot fost. Nu doar cã rãcneºte cât o armatãde caporali beþi, dar, ca ei, ºi loveºte, adesea. Cel mai adesea. Are o frânturãde furtun de cauciuc în buzunar ºi, când þi-e lumea mai dragã, dacã, desigur,mai þi-e dragã lumea asta ori aialaltã, te altoieºte cu el. Poc, poc! Pe undenimereºte. Cu sete. Cã nãduf. Cu urã. De altfel, Zgaiba nu se sfieºte sã tragãpalme, ºuturi, pumni. Oricând ºi oricui. Nimeni nu crâcneºte în faþa ei. Nimeni n-odominã. Nimeni nu-i þine piept.

Cronicã literarã



Anul XIX � nr. 399-400 � 2019 129

Creatura aceasta profitã de poziþia pe care o are ºi, nu numai cã o face pezbirul dar este ºi imoralã: ademeneºte bolnavii în scene amoroase, �la lãptãrie�,cum se exprimã ea, iar când subcomisarul Cristi Popa vine în vizitã la ziarist, îiface ochi dulci, interesându-se de el:�În ea, bat deja clopotele unei mari iubiri. Deja îi sticlesc ochii, fâl, fâl, delumineazã holul împestriþat, în locul becurilor neaprinse. ªi Zgaiba nu faceeconomie, ca directorul. Radu Munteanu ºtie cã e numai foc de brichetã. N-areputere de lampadar. Zgaiba, doar Zgaiba crede cã i-a ieºit în cale, mai ceva capisica neagrã, amorul.�Pretinsa nebunie a ziaristului este perceputã ºi de poliþist ca fiind un ºiretlic înmomentul când acesta face câteva scene de nebunie în faþa lui, ºi, uitându-se lao fotografie a ziaristului de acum zece ani, face comparaþie cu cel pe care îlvede:�Era mai tânãr cu zece ani, avea toþi dinþii ºi toate mãselele în gurã, nuchelise, nu se ascuþise la obraz ºi la pântec, mai avea carne pe oase, nu i seduseserã ochii în fundul capului, nu avea, ca acum, trãsãturile în halul ãsta derigide, nu îi atârna pielea, nu avea chipul brãzdat de tranºee, nu se transformaseîn pergament antic, nu era disperat ºi nici îndoctrinat cã e nebun. Ei, în câtefeluri nu era acum zece ani! Nu era singur. Nu era obidit. Nu era distrus. Nu eraîngrozit. Nu era... Din contrã. Ah, în atât de multe feluri, cum e, din pãcate,acum, nu era atunci. Clar nu mai seamãnã cu cel care era odinioarã. Au trecut,în fond, zece ani.�Subcomisarul îi spune despre rostul vizitei: dosarul fostului preºedinte ArdilEscu s-a redeschis ºi a venit special ca sã-l ajute în ancheta pe care o facepoliþia, însã Radu Munteanu nu are încredere în el ºi joacã în continuare rolulde nebun. Subcomisarul pleacã ºi îºi propune sã vinã altã datã, lãsându-i timpde gândire.În momentele de melancolie, ziaristul reflecteazã asupra vieþii trãitã înlibertate, de viaþa tânãrã de ziarist, când s-a îndrãgostit de soþia lui, Alina, larândul ei, ziaristã, dar slab pregãtitã profesional, pe care îl pãrãseºte la greu,plecând cu alt bãrbat. ªi dacã e sã compare mafia din spital cu cea de afarã înlegãturã cu matrapazlâcurile care se fac în ambele cazuri, ar ajunge la concluzia:�Aici, nu vin controale, aici nu se bagã nimeni, aici e raiul delapidãrilor ºi alfurturilor. În primul rând, pentru cã nebunii nu se plâng de nimic palpabil ºiîntemeiat. Nici nu ºtiu, cei mai mulþi, s-o facã, nici nu au curaj, cei cãrora le maibâjbâie niþel cerebelul, sã recurgã la aºa gest. ªi s-o facã, prin absurd, cine îicrede? Cine îi ascultã? Cine le dã atenþie? Cine dã curs unei plângeri venite dela niºte oameni deranjaþi la cãpãþânã? Sã fim serioºi: nimeni!La nebuni, fãrã s-o dãm cotitã, întoarsã ori rãsucitã, absolut toatã lumea furãcâte ceva. Cei numiþi mai sus, bani grei, daþi de Stat sau de Uniunea Europeanã.Bucãtãresele ºutesc tot ce pot ºuti din alimente ºi din tot ce intrã, în general, înbucãtãrie. Asistentele o lasã mai moale cu medicaþia strictã pentru bolnavi ºi îºiburduºesc genþile cu pastile ºi cu injecþii. Infirmierele dosesc lenjerii, pãturi, perne,pe care le scot când sunt la poartã gardienii prieteni. Iar aceºtia pun de o bere dela toþi ãialalþi. Plus niscaiva scânduri, lemne, vopsea, cuie, ºuruburi, piuliþe, folositeprin curte, la gospodãrirea ºi întreþinerea a cine ºtie ce...�Uneori are spaime ºi frici cã este luat la bãtaie atunci când spune cã este
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zdravãn la cap, aºa s-a întâmplat vreo ºapte ani. De trei ani preferã sã stea încolþiºorul lui, cuminte, sã o facã pe nebunul ºi sã se legene:�ªi, ca sã fie credibil, ca sã nu îl ia vreunul la ochi, stã pe scãunel ºi seleagãnã. A jale. A nebunie. A prost. Dacã, prin absurd, iese vreodatã, viu ºi pepicioarele lui, de la spitalul de nebuni, se ºi teme cã de obiceiul ãsta îi va fi taregreu sã se dezbare. Atât de mult s-a legãnat în ultimii trei ani, când a decis cã,da, trebuie sã facã pe nebunul, ca s-o mai ducã niscaiva ani pe lumea asta, cãi-a intrat deja, nu doar în reflex, ci în sânge, legãnatul ãsta. Va fi greu, poatespre imposibil, sã nu se mai legene, dacã într-o zi, ajunge în lumea normalã.�În momentele în care filozofeazã, piersicul care se aflã în curtea spitaluluipe care autoarea îl aminteºte în carte ca pe un leitmotiv, i se pare cã ar fi chiarDumnezeu care l-a protejat de atâtea ori ºi nu a înnebunit de-a binelea:�Piersicul ãsta, lângã a cãrui tulpinã stã, e frumos. E mare. E înalt. E bun.Ca Dumnezeu. E Dumnezeu? Existã Dumnezeu? Intrã El în abisul din balamuc?Are voie? Poate sã se strecoare? ªi, în fond, rezistã? Nu I se face rãu? Nuleºinã, când vede, cu ochii Lui, ce se întâmplã aici?�Apoi, revine la poliþist:�Dacã... vãrul Cristi Popa e, cu adevãrat, poliþist ºi e mânat de intenþii bune,serioase, corecte, nu vreun infiltrat, ca atâþia alþii, de-al lui Ardil Escu, atunci,da, poate exista, deºi minusculã ºi insignifiantã, ºansa de a pleca de aici. Câtgãmãlia boldului. Sau, cât gaura acului, prin care tragi aþa. Miiiiiicã! Dacã nuvezi bine, dacã nu ai ochelari cu multe dioptrii, nici nu-þi dai seama unde e.Dar... Dar e o ºansã. Pe care nu a avut-o, pe care nici nu a gândit-o, pe carenici nu a visat-o, înainte de venirea vãrului. Of, vãrul ãsta... Care nici mãcar nu-i e,cum ar fi fost perfect, vãr. L-a zãpãcit de tot. L-a tulburat. L-a rãsturnat cu roþile-nsus. L-a bãgat în ºedinþã cu un batalion de gânduri ºi de idei.�La a doua întâlnire, subcomisarul care fãcuse cercetãri în legãturã cu familiaziaristului ºi îi spune cu de-amãnuntul cã ºtie tot cum s-a întâmplat, cum i s-aînscenat dosarul în urma cãruia a ajuns la spitalul de nebuni, aflãm ºi noi, cititorii,adevãrul: �totul i se trage de la Ardil Escu, fostul preºedinte. În timpul vizitei,subcomisarul, în afarã de Zgaiba ºi Gelu, o matahalã de om care ºtie sã batãbolnavii, o cunoaºte pe Dili, o poetã care îi spune cã poeziile ei revoluþioneazãliteratura universalã ºi guvernul o bagã în cartea de românã, ca sã înveþe copiiila ºcoalã despre � ºi dupã - ea. Ah, dar câte nu i-a spus în sensul ãsta.�Nici de data aceasta Cristi Popa nu-l poate convinge pe ziarist sã vorbeascã,pentru cã, nici de data aceasta nu are încredere în el, crede în continuare cãeste omul lui Ardil Escu. Deºi îºi doreºte sã fie liber, joacã în continuare rolul denebun. Dupã multe rugãminþi, subcomisarul renunþã sã mai vinã în vizitã.�Radule, bãiatule, trebuie sã încetezi cu brezaia asta ºi sã vorbeºti cu mineserios. Trebuie, deºi, pe bunã dreptate, îþi vine greu, sã ai încredere în mine.Þi-o spun cu tãrie: ai încredere în mine! Putem sã reuºim, prin eforturi conjugate,sã-l trimitem pe Ardil Escu în celulã - cã tot vine vara - la rãcoare. Facem, nicimai mult, nici mai puþin, dreptate. Aplicãm legea pentru toþi infractorii. Cãci nimeninu e mai presus de lege. Nici mãcar un fost preºedinte de þarã. Facem niþelderanj în sferele înalte. Facem ºi pentru tine dreptate. Ajutã-ne sã te ajutãm.�Deºi nu este nebun, etapele prin care a trecut-de la procese ºi chinul dinbalamuc îl fac suspicios. Pânã ºi moºul care este internat la balamuc de fiul lui
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sã-i ia banii ºi averea, i se pare cã a fost trimis de Erdil Escu sã-l urmãreascã,efectiv. Însã are un moment de compasiune faþã de acesta ºi stã de vorbã cu el.Îl întreabã ce mai este pe afarã, ce face Ardil Escu. De la moº Tase aflã cãfostul preºedinte a schimbat ºapte femei cu cununie, toate tinere, cã ziareletipãrite nu mai apar pe piaþã, cã lumea nu mai citeºte presa scrisã, o citeºte depe internet. Radu Munteanu îºi propune sã îl ajute pe moº Tase ºi îl duce afarã,sub piersic, sã nu-i audã nimeni când îi dã câteva sfaturi, din experienþa sa dinbalamuc. Aici este martorul unei scene: la spital vine fiul lui moº Tase care vreasemnãtura lui, sã vândã casa. Acesta nu-l poate îndupleca sã-l ia acasã, cã nueste nebun ºi fiul stârneºte un scandal, încât, la poartã se înfiinþeazã huidumade Gelu ºi îi promite cã o sã aibã într-o sãptãmânã semnãtura moºului pe actelede vânzare. Norocul divin al lui Radu Munteanu este tot de la moº Tase: primaruldin comuna de unde locuia acesta vine la directorul spitalului sã-l elibereze iarziaristul îi iese în cale, se recunosc ºi primarul îl ajutã ca sã ia legãtura cusubcomisarul Cristi Popa.Sigur, în carte întâlnim ºi personaje pozitive nu numai negative. Autoareaface din personajul subcomisarului un personaj pozitiv, cu intenþii bune, uman,generos, un bun profesionist ºi conºtiincios, un om corect ºi familist: are o soþieºi o fetiþã pe care le iubeºte iar soþia chiar îi este de mare ajutor cu sfaturi atuncicând îi vorbeºte despre problemele pe care le are la serviciu. Împreunã cusubalternul sãu, Þeapã, îl elibereazã pe Radu Munteanu din spitalul de nebuni,având grijã sã-i cumpere haine, încãlþãminte, sã-i ofere ºi o sumã de bani pentrucheltuielile curente pânã îºi va gãsi o slujbã. Ziaristul se simte un intrus, unobiect aruncat în lume: zece ani cât a stat la balamuc nu a ºtiut de evoluþiaoamenilor: au facebook, bloguri, site-uri, unii ziariºti s-au reprofilat în urmadesfiinþãrii unor trusturi de presã, îºi fac poze cu telefonul, selfie-uri, lumea sedistreazã în cluburi de noapte. În momentul când se întâlnesc ºi hotãrãsc sãdiscute cum pot sã-l înfunde pe Ardil Escu ºi ce dovezi au � între timp le-auparvenit un filmuleþ pe un stick de la prietena lui Þeapã cu Ardil Escu ºi o tânãrãîn poziþii indecente � subcomisarul Cristi Popa aflã de la Radu Munteanu cã nuare nicio dovadã scrisã pãstratã împotriva fostului preºedinte din anchetele pecare le fãcuse când fusese ziarist, cã, efectiv, l-a minþit ca sã iasã de la balamuc.Primul volum se terminã cum personajul principal îºi cere scuze ºi doreºte sãmeargã ºi el împreunã cu subcomisarul ºi Þeapã în urmãrirea lui Ardil Escu, sã-lprindã cu ceva la mânã.Nina Marcu este o scriitoare talentatã, are un stil aparte, vioi, antrenant ºiasta îmi place mult, pentru cã te face curios, sã te întrebi: ce urmeazã? Este caiureºul unei ape curgãtoare din amonte sau ca paºii unui tango: are verb, frazeºi, de asemenea, propoziþii scurte ºi un stil verbal neaoº românesc, uneori decartier, dar fãrã exprimãri obscene. În romanul ei întâlnim acþiune, pamflet,dragoste ºi mult umor. Are o imaginaþie foarte bogatã. Ce m-a frapat la stilulnarativ al autoarei este filozofia � monologul pe care-l poartã cu ea însãºi � pemarginea faptelor sau a personajelor din roman. ªtie sã alterneze planurilenarative, dialogurile sunt vii chiar dacã sunt lungi, uneori.Aºtept ºi al doilea volum cu interes ºi sper ca Binele sã învingã Rãul, avândîn vedere nu numai acþiunea romanului dar ºi personajele care se pot împãrþi înpersonaje pozitive ºi negative. Îi urez succes ºi multã inspiraþie!
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Mariana Gurza

Arta poeticã a Irinei Lucia Mihalca,

ziditoare de suflete

Poeta Irina Lucia Mihalca, este o cãlãtoare în univers,
�închizând / din lacrimile Maicii Domnului / în secþiunea de aur a

Timpului cu Veºnicia�. Un drum lung ºi încãrcat de sentimentele autoarei ce sunt prezente
între cer ºi pãmânt.

Volumul �Dincolo de luntrea visului� apãrut în condiþii excelente la editura Muºatinia,
Roman, 2016, surprinde poeta la porþile cerului vorbind cu sine, cu freamãtul
pãmântului, cu valurile iubirii rãscolite de timp. Astfel transcede tainic într-o altã lume
plinã de înþelesuri.

�Prin lumina felinarelor, / aripi de înger sfâºie tãcerea, / Prelinse în urmã, douã din
umbrele mele / se întind cãtre cer�. Urmele sufletului cautã urmele poetei în timpuri.

Lirismul autoarei inundã paginile ca un susur cristalin. Trãiri unice îºi gãsesc locul
în sacralitate. O poezie existenþialã, mitologicã, eroticã, aºa cum pentru antici, poezia
era o aventurã a spiritului care cautã, instruieºte ºi ne comunicã o cunoaºtere.

Pentru Irina Lucia Mihalca �destinul lumii se vesteºte în poezie�(M. Heidegger). În
cãutarea sufletului pereche, cutreierând prin cer, prin ierarhia îngerilor, se simte
�manifestarea Absolutului��

Gãsim în discursul poetic idei care au fost abordate la majoritatea scriitorilor
preocupaþi de timp ºi spaþiu, de dorinþa de a atinge veºnicia. Se ºtie cã omul prin
creaþie, descoperã prin el însuºi, dumnezeirea. �Dacã poeziei îi e dat atât de mult � sã
pãstreze în cuvânt adâncimile fiinþei ºi uneori sã le redea ecoul sau cutremurul � cum
poþi cuteza sã fii poet?� (C. Noica)

Irina lucia Mihalca, a cutezat ºi a reuºit sã atingã cerul. Printr-o construcþie
personalã, aidoma unui arhitect al cuvintelor, metafora a prins viaþã. Cuvântul a devenit
luminã, marcând astfel apogeul actului poetic.

Cãutarea sfinþeniei ca dar, este o caracteristicã a poeþilor ce îºi doresc ca harul
primit de la Creator sã se rãsfrângã asupra Universului cu responsabilitate. Parafrazându-
l pe N. Crainic �harul nu e ceva ca un polen auriu care ar ninge din stele peste noi, ci o
putere dinamicã ce mistuie rãul ca un foc curãþitor.�

Poeta, prin creaþiile sale, unele cu nuanþe mitologice ºi filozofice, nu reflectã doar
suprafaþa realitãþii, ci zonele cele mai profunde, având la bazã creaþia, viziunea ºi pictura.

Pentru autoare, �pe mãsurã ce literele cãpãtau contur, / forme, lumini ºi umbre. /
Ut picture poesis��// din castelul de nisip, visele încep sã curgã din clepsidrã. �Helios
surâde,� privind jocul enigmatic în care �metamorfoza lui Eu ce devenea Tu acþiona
instantaneu��. Nu degeaba se spune cã filozofia trãieºte prin poezie.
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Pentru Irina Lucia Mihalca,
timpul ei seamãnã într-un fel cu
t impul  lu i  Nichi ta Stãnescu
pentru care timpul era un �lup
devorator�. Timpul este cel care
se depãrteazã treptat, fãrâmã,
lãsând în urmã �agonia inimilor /
e doar durerea prezentului, un
timp carnivor, fãrã timp�.

Prinsã în ochiul furtunii, ea
ºi t impul,  pierduþi  în spaþiu,
�evacuaþi  în locuri  rarefiate�
plutesc fãrã ancorã, �agãþaþi de
fiecare speranþã, rug, rugã�
Deschizând cufãrul cu vise, /
piesa se rescrie /  la dorinþa
actorilor din ochiul furtunii�. O
imagine shakespearianã a
resemnãrii, a vieþii.

Prin poezia ei cosmicã,
uneori, autoarea ne propune sã
desluºim misterul creaþiilor sale.
Contemplaþia, eroticul,

semnificaþiile ascunse, metafora sonorã, dezvãluie o persoanã dornicã de
autodescoperire prin creaþie, deºi putem vorbi de o tonalitatea dramaticã, printr-un lirism
grav ºi patetic uneori, alteori livresc.

O trimitere spre �renaºterea intuitivã� a gândirii lui Kant în viziunea lui Eminescu,
�cum cã orice descoperire mare purcede de la inimã ºi apeleazã la inimã. Este ciudat
când cineva l-a pãtruns odatã pe Kant, când e pus pe acelaºi punct de vedere atât de
înstrãinat acestei lumi ºi voinþelor ei efemere, mintea nu mai e decât o fereastrã prin care
pãtrunde soarele unei lumi noi, ºi pãtrunde în inimã�

�Timpul a dispãrut ºi eternitatea cu faþa ei serioasã priveºte din fiece lucru. Se
pare cã te-ai trezit într-o lume încremenitã în toate frumuseþile ei ºi cum cã trecere
ºi naºtere cum cã ivirea ºi fericirea ta înºile sunt numai o pãrere��.

Poezia Irinei Lucia Mihalca, meritã cititã cu atenþie, având acel ceva din forþa
cuvântului creator, prin legãtura ei personalã, situându-se între cer ºi pãmânt, poeta
fiind capabilã de vise ce vin în contact cu absolutul.

O poezie a iubirii ziditoare de suflete. �Chemarea geniului, nu e aceea de a
mântui sufletele, ci de a le pune, prin seducþia simbolurilor plãsmuite, în faþa veºniciei�.
(N. Crainic)

Nostalgia paradisului fiind comunã firii omeneºti, nu urmãrim altceva, decât veºnicia
cea biruitoare.

��Tot ce începe mai devreme, sfârºeºte mai devreme� / Dincolo de ce se-adunã-
n noi, suntem lumini / suflete întoarse la matcã / aceastã ninsoare de flori e marea-
ntâlnire�� Descoperind poemele Irinei Lucia Mihalca, rezonãm cu eul sãu plin de mister
ºi iubire.
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Daniel Mariº

Dulcea ºi tandra fiarã a sinelui
O sondare înfriguratã a sinelui, o poezie a destrãmãrilordar în acelaºi timp a clarificãrilor, a sedimentãrii poetice, neoferã Nicolae Vãlãreanu Sârbu în ultimul sãu volum �Insomniide luminã�, apãrut în 2018 în colecþia Poesis a Editurii eCreator. Reconstituind într-un anumit fel etapele stabilizãrii ºidestabilizãrii, poetul reconstituie peisajele pe dinãuntru, liniileabia marcate ale gravitaþiei: �las urmele sã vorbeascã/ cautalte forme de viaþã/ în spaþii încã îndepãrtate ºi necunoscute/unde gravitaþia are alte legi� (cu viteza rece a luminii). Memoria îºi întoarce feþele, ca într-unjoc de oglinzi, þine de multe ori în captivitate amintirile, deseori devoalate de reprezentaþiileefemerului: �Nu ºtiu ce ºarpe m-a muºcat cu otrava pãcatului/ dar ºtiu unde o sã ajung/înainte de osul ceresc/ în care voi intra dupã luminã/ Pãºesc peste amintiri ºterse/ las înpoeme tot ce mi s-a dat/ ºi plec la început de lume/ sãrac� (prin ierburi de ceai uscate). Ca un joc de-a v-aþi-ascunselea, cãutarea cãutãrii, lepãdarea înveliºului banal depe înfãþiºarea lumii, imboldul suferinþei devine un imbold în sine, îºi regleazã funcþiilevitale cumva suspendate între gravitate ºi melancolie: �Nu ºtiu de ce unii oameni îºicautã moartea/ când ea ºi aºa vine când nu te aºtepþi/ mi-a rãmas ceva bun: teama denefast, de întunericul minþii/ în care te cheamã voluntar toþi dracii/ În iadul plãcerii suferinþaaºteaptã/ sã depãºeºti linia neagrã/ care nu duce nicãieri./ Prin sticla coloratã se vedefrumos/ dincolo lipseºte cerul/ ºi ai mirajul de peºte pe uscat/ când îi fuge aerul dinplãmâni/ Prin geamul afumat al conºtiinþei/ vezi eclipsa Dumnezeului tãu� (în iadulplãcerii). Desigur, cãutarea nu este ºi nu poate fi deplinã în absenþa luminii din interiorulraportului eu-lume. Aparenþa ajunge sã substituie esenþa, însã numai pânã la tragereavãlului poetic pe sine: �Când am pãrãsit pe cel care am fost/ nimeni nu s-a împotrivit/crucea mi-am luat-o cu mine pe umãr/ sã nu moarã nimeni nevinovat/ ºi o vreme n-amurit/ Apoi au murit câþiva care se aºteptau/ nu-ºi mai puteau duce crucea, erau bãtrâni/nu m-am întors sã vãd ce ºi cum� (caut mai departe lumina).Într-o citadelã a iluziilor, a bãtãilor de aripi care nu-ºi gãsesc zborul, câmpul magnetic alconfesiunii conduce la o acutizare a dilemei existenþiale ºi la o instituire a unei luciditãþielegiace: �Când o sã mã trezesc la realitate/ o sã las un loc gol/ ca o scorburã uscatã-n trup/unde nu mai creºte nimic/ dar pãsãrile îºi vor face cuibul� (sunt un absent pe gânduri). Scenariilede real îmbracã întocmai ca o armurã utopii lirice expuse transei ºi fragilitãþii: �Eu aud ºi vãd cenu spui/ dacã n-ar fi podurile de trecut peste neant/ aº rãmâne în ochii tãi/ un copac curãdãcinile-n cer ºi ramurile pe pãmânt� (aud ºi vãd tot ce nu spui). Mereu între douã exiluri,sedus de dezordini ºi singurãtãþi, mãcinat de nostalgii înfometate de energii vechi, tentat desemnele subversiunii magicului, poetul este interesat mai mult de esenþa trãirii decât detrãirea însãºi: �Nopþile albe vor arde scrum/ se vor trezi copacii din somnolenþã/ cu ramurileaplecate la pãmânt/ ºi nicio pasãre/ nu vei mai auzi cântând pe umerii goi/ chemându-ºiperechea/ Se va stinge flacãra aceea luminoasã/ fãrã nicio dorinþã-nmuguritã/ va fi iarãºi cuma mai fost/ un anotimp fãrã pãsãri� (un anotimp fãrã pãsãri). Nicolae Vãlãreanu Sârbu dãsenzaþia cã scrie poezie fãrã sã ºtie, o vede apoi cum îºi ia zborul ºi nu are ce sã-i facã,departe, spre teritoriul inocenþei pierdute, acolo unde pânã ºi bãtãile inimii mai ajung doar caun ecou. Din acest þinut ocult al trãirii, al developãrii clipei ºi cearcãnelor sale, nu uitã sã nelase un mesaj poetic de asumare ºi seninãtate necondiþionatã: �Nu ºtiu ceva mai frumos/

decât aceastã înserare-n cuvinte/ în care nu mã mai tem de moarte�. (înserare-n cuvinte).
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Daniel Marian

Înviorarea spiritului prin
rezonanþa materiei

Poate fi privitã autodefinirea ca exerciþiu necesar, în ritualulinterminabil de redefiniri. Mecanica aceasta specialã riscã sã devinãsufocantã dacã nu are acel cer din cuprinsul sinelui, unde sã serespire ºi dupã voie zbura. Nu este decât un grãunte de înþeles ºi derostogolit pânã sã se alcãtuiascã ºi învieþuiascã atitudinea mani-fest, care fiind precum arcul dimpreunã cu sãgeata în dublu sens,spre înãuntru ºi în afarã. Accepþiunea potrivit cãreia spaþiul ºi timpul funcþioneazã într-unbine stabilt angrenaj, a fost contrazisã mai de mult ºi chiar înlocuitã de invincibilitatea ideii;care odatã pocnitã e ºi gata pornitã înspre amplul cu totul nou, încã neajuns subiectivprecum nici predicativ, fiind îndeajunse atributele ºi complementele sale. Atent la semnelede cãpãtâi, atunci ºi acolo unde îi este potrivit, omul este diferit de poet, prin aceea cã îºi explicãactul trãirii, ca ºi cum ar fi dator pentru aceasta; însã poetul îºi construieºte poezia exact aºa cumcrede ºi desigur dupã ce poezia l-a ales pe el.Într-o densã alcãtuire din neaºteptãrile substanþei, Simion Cozmescu contrapune ceeace era de ºtiut, peste ceea ce trebuie de ºtiut. Adeseori dureros de frumos dar ºi de adevãrat,în �Cartea mãturãtoarei de fluturi� se face un slalom prin toate faþetele percepþiei care doaruneori se întâmplã a fi cognitivã, alteori fiind reactivã, iar de obicei doar se întâmplã. Secunoaºte cum lucrurile comunicã între ele, vrem sau nu vrem, transferul universal de esenþeare loc oricâte garduri ori cuºti i-ar sta împotrivã. Pentru poet, �Momentul� este suficient pentruabsolut orice se deschide ca ºi cale posibilã de parcurs. Mai întâi, trebuie ºtiut: �eu nu deschiduºi/ în oameni sau rãdãcini/ în sucul de portocale sau clãdiri/ nu am bãtut cu vânt în ferestresau migdali/ marmura nu se teme de mine/ nu am sãpat o inimã în ea sã-i cer iertare/gândurile-mi sunt ca norii pe munþi/ ºi iarba nu se întoarce la auzul pasului meu/ maci albirãsar pe mãsurã ce îmbãtrânesc/ de mult nu am mai auzit un mac roºu cântând/ ºi nici nu ammai vãzut o tresãrire în sufletul/ zeitãþii care trece plutind precum argintia lunã/ prin poienele cumaci roºii/ prin poienele cu maci albi�. Este vizibil realul posibil indecis ori chiar ostentativ pusla colþul încã neinventatei geometrii, de parcã ar mai fi vreuna de inventat. Aceasta, dintr-opoziþie deloc negativistã, ci dimpotrivã circumscrisã dorinþelor de a vedea ºi de a cunoaºtede-adevãratelea. Fluxul îºi cere ºi aºteaptã, într-un mod straniu, refluxul, obiectual ºi obiectiv.Atunci când priveliºtea asupra vieþii riscã sã ajungã una istovitoare, nu apare sfiala în a decide:�eu nu voi muri în locul nimãnui/ nu a revendicat nimeni locul morþii mele/ nu am revendicatnimãnui locul morþii sale/ naºterea a fost o întâmplare în viaþa mea/ puteam sã trãiesc ºi fãrãsã fiu nãscut/ ºi nu gândeam acum resemnat cã e firesc sã mor/ simt cum mã învãluie linþoliulamintirilor/ cu grijã sã nu îmi tulbure sufletul/ sã nu tulbure apa vie a îngerului însetat�.Iar mai departe, da, mai departe� �norii s-au ridicat cu tot cu vârfurile munþilor/ lãsândmai mult loc cerului la orizont/ eu rãmân mai trist cu un dumnezeu/ rãmân mai fericit cu unînger�. Aceastã îndrãznealã a viziunii presupune subconºtienþa transcrierii criptografice asimþirii. Nefiind nicidecum în plinã crizã nici de dumnezei nici de îngeri, ºi nici la vreun talciocpentru astfel de concepte îmi rãmâne singura sugestie conform cãreia unul Dumnezeu estepreabinedefinit, iar Îngerul, aºiºderea.�Cântecul mãturãtoarei de fluturi� are foarte multe octave, n-aº putea sã le enumãracum. Dar începând cu �Momentul� chiar dacã nu incipient dar poate revelator, nãzuiesc cãpuntea e desprinsã ºi coborâtã spre mersul hotãrât mai departe. Care nu e unul iluzoriu ci
suficient determinat.
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Elena Benza

O �limpezime� neconvenþionalã

Cartea (antologie criticã) a criticului ªtefan Vida Marinescu reuneºte 8 autori contemporani,
cu note bibliografice, cu liste de opere ºi de comentarii, cu texte �alese� (liricã, prozã, eseisticã,
parodie, publicisticã), dar, mai ales, cu o interpretare criticã, de sintezã; în cazul Autorului �cu �depoziþiile� � exegeze (în extrase, desigur) ale unor nume rezonante.

Volumul �Limpezirea apelor� (Ed. Eikon) reflectã,
într-adevãr, afirmaþia lui ªtefan Vida Marinescu de
�probã a conºtiinþei scrisului� din partea unor scriitori
pe care acesta, �primus inter pares�, i-a mai comentat
în revistele sau cãrþile sale, de regulã, în mod elogios.
Pe merit. Acum ei sunt �creditaþi� printr-o poezie
�frumoasã, muzicalã,... încãrcatã de melancolii, de
eros, de insomnii�  sau printr-o �prozã a oralitãþii�... �a
mitologiei colective� (Florea Burtan). Sau, în cazul lui
Liviu Comºia, prin �capacitatea de invenþie epicã...
printr-o portretisticã de grad superior�.Scriitorul Gheorghe Filip, cu �ºtiinþa creaþiei de
atmosferã�, atestã �fineþe psihologicã�, forþã de mare
observator, realist, nu rareori în parabole.
Convingãtoare sunt, de altfel, paginile sale epice
dar ºi parodiile inserate. Iar poeta Nicoleta Milea e
�reflexivã, gravã�, lirica sa excelând prin �imagism
ºi vers concentrat�.

Pe urmele a circa 60 de titluri (cãrþi), scriitorul
ªtefan Vida Marinescu a convocat în �conclav� ºi
pe eseista Cristina Roxana Olteanu (autoare a douã

cãrþi) dar care ºtie �a citi, a observa, a reþine ºi a sintetiza�  teme, motive, aspecte destil ºi de mesaj ale scriiturii (la Eliade, la un complex autor de azi). Alãturi, poetul,
eseistul ºi prozatorul Lucian Paraschivescu, �erudit, moralist, enciclopedist� ºi liric
�melancolic, bacovian�. �Visãtor ºi introspectiv� e poetul Romulus Sãlãgean, poet de
atitudine, �ironic, persiflant, polemic�, cu doar patru (ulterior: cinci) cãrþi la activ.

În cazul sãu, antologatorul (scriitor complex, cu peste 60 de titluri drept carte de
vizitã) a apelat la o serie de �aprecieri critice� semnate: Ana Blandiana, Cãlin Vlasie,
Alexandru Pintescu, Traian T. Coºovei, Mircea Bârsilã, Dumitru Micu, Adrian Costache,
Emil Manu, Aureliu Goci, Andrei Milca, unii reþinuþi cu mai multe �aprecieri�, majoritatea
constituind aparatul de referinþe critice a douã studii monografice care i-au fost consacrate
scriitorului polivalent ªtefan Vida Marinescu (în 2007 ºi în 2016). Relevând, printre altele,
scriitura liricã ori eseisticã, spiritul polemic, ingeniozitatea stilului, �Limpezirea apelor�
(2018) e un act de culturã, necesar, verva ºi forþa de a sintetiza ºi defini autori diferiþi, darde excelenþã, a lui ªtefan Vida Marinescu, impresionând ºi certificând ideea cã opt scriitori
de azi meritã o re-cunoaºtere în tot spaþiul literar românesc.
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Empatia memoriei
«Personaje principale», subtitlul volumului �Pro-Eminenþa memoriei�, al publicistuluiªtefan Vida Marinescu (de la Ed. Eikon, 2018), reuneºte 15 portrete, în stil eseistic ºifãrã morgã academicã, fãrã nimic convenþional, în pagini evocatoare, prin confesiuni ºielogii ce atestã destine convergente ºi o finã cunoaºtere a �subiecþilor�. Reuniunea despirite începând cu marea Blandiana, scriitoare ºi conºtiinþã publicã remarcabilã.�Eroii� memoriei scriitorului ªtefanVida Marinescu sunt reprezentaþi de unmotto, definitoriu, autorul confesându-sefiresc, dezarmant de sincer, în formulememorabile. Adnotând �gesturileconºtiinþei� (la Blandiana) ºi apoi alte virtuþiale unor profiluri spirituale, morale, ale unorcontemporani, unii clasicizaþi, deja.Sunt evocaþi, alfabetic: poetul ValeriuAnghel, scriitorul româno-francez (�prinþ alspiritului�) George Astaloº (cãruia autoruli-a consacrat o carte, o ediþie de revistãºi, parþial, o tezã doctoralã). Urmaþi depoetul Florin Burtan, pe care l-a inclus într-un volum critic dar ºi într-o Antologiecriticã, de Adrian Costache (prozator defineþe, autor reprezentativ de manuale,cãruia i-a editat o carte liricã), demagnificul poet boem Traian T. Coºovei,de un mare prozator, moralist ºi realist,Gheorghe Filip (ºi acesta inclus de autorîntr-o carte de criticã, într-o Antologierecentã), care, se pare, se detaºeazã,empatic ºi laudativ. Cineastul Stere Guleava fi subiectul unei cãrþi (deja apãrutã),cãci autorul este ºi un critic de film aparte.Titluri � blazon ale �memoriei� auctoriale poartã ºi: unicul poet Gellu Naum,dupã ce poetul ºi istoricul literar Emil Manu, urmat de criticul ºi istoricul universitarDumitru Micu (cãruia autorul i-a editat un volum ºi care i-a fost îndrumãtor al primeiteze de Doctorat) au fost definiþi prin �utopia nopþii� ori, ca �excelenþã academicã�,prin nobleþea scrisului.Alte portrete (intenþionat: neterminate): poetul de atitudine Romulus Sãlãgean (care,în 2000, a debutat la Ed. Euro-Vida M., editor � însuºi autorul �evocãrilor� de acum),academicianul critic Eugen Simion (subiect a douã sinteze publicate de autor), multadmirat ºi cu argumente, prozatorul ºi jurnalistul Constantin Stan, încheind cu IonToboºaru (alias Sir Toby), cãruia, nu ca estetician ori universitar (�însoþitor� la un altDoctorat), ci ca poet, autorul i-a editat douã cãrþi.Din pãcate, ºapte autori (de aici) nu mai pot sã îºi �caute� autorul, pirandellian saunu. Au preferat posteritatea. Dar ªtefan Vida Marinescu, prin cartea sa, comite un actde �reverenþã� pentru spiritul lor fecund, de ne-uitat, printr-o publicisticã memorabilã.

Elena Benza
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Maria Vaida

Invitaþie la lecturã

sau poezia ca un puzzle
Recitind cartea poetului Viorel Birtu-Pîrãianu, �Printregânduri desculþe�, Ed. Singur, Târgoviºte, 2017, aisentimentul cã te-ai aºezat în faþa unor piese dintr-un puzzle,pe care vrând-nevrând trebuie sã le aºezi la locul cuvenit,cãci ele sunt fulguiri ale gândurilor poetului, puse pe hârtiede-a valma, fãrã ca mãcar sã revinã asupra lor a doua oarã, iar acest fapt seobservã din repetarea, mai mult sau mai puþin intenþionatã, a unor secvenþelirice enunþate anterior, a unor titluri identice, a unor metafore. Nude înprezentarea lor, gândurile sunt ºi desculþe, fãcând legãtura dintre interioritateateluricã a fiinþei ºi exterioritatea divinã a proiecþiei spre celest: din zenit pânã înnadir, aceste gânduri strãbat nu doar universul lumii telurice existente, dar ºiacela al flãcãrii divine din mintea creatorului de poezie, iar faptul se petrecealeatoriu, fãrã prea multã selectare aparentã. Ca un ºuvoi al apei de munte, alunui pârâu, creaþia aceasta leagã elementele componente ale numelui: un numede floare, cãci tocmai floare suavã de primãvarã este vioreaua, un nume detopos bahic, prin excelenþã profan, cãci nu o datã regãsim printre versurile saleideea alcoolurilor, dar ºi un nume de râu, pârâu pe care ºuvoiul îl adunã sprenumele poetic, pseudonim sau real, de unde þâºneºte în ropot spre noi, lectoriiinocenþi, poezia sa alcãtuitã din gânduri desculþe.Tema predominantã a volumului �Printre gânduri desculþe� este timpul, poetulnostru aflându-se mereu sub imperiul acestuia în scurgerea sa ireversibilã,dominatoare ºi implacabilã; atunci eul sãu liric se multiplicã, lovit de tãcereacuvintelor ºi de þãrâna timpului care se rostogolea haotic /peste degeteleuniversului; poetul a rãtãcit pe pãmânt în posturã cristicã, iar aici se desfãºoarãun topos sacru: iar cuiul a început sã plângã. În cuprinsul întregului volum,metafora timpului îmbracã cele mai diverse veºminte, dobândind implicit tot atâtde multiple sensuri:

ale prezentului: în crizã de timp; blocat între lentilele timpului; într-un orãºelrãtãcit între timp; pe aleile timpului; printre gânduri rãsfirate / trecea clipa primaoarã; de azi, de ieri de nicãieri; am îmbrãþiºat timpul/ trecusem de multe ori pelângã el/ desigur în sens invers; de teamã/ am aºezat timpul pe þãrânã; prezentnu am /trecutul l-am bãut / într-un bordel;
ale curgerii anotimpurilor, anilor: e toamnã /plouã mult, nu-i aºa; e toamnãîncã, oare; trec zile, trec ani; de ce trec anii peste ani; e vremea clipelor /ce vin,ce trec; treceau trecãtori /grãbiþi pe lângã mine; dispar în timp/ printre anii cetrec, ce vin; pãleºte frunza/ ce a cãzut/ pãleºte timpul/ce a trecut; umblu obosit/pe strãzile timpului/ cãutând ce nici eu nu ºtiu; mi-e fruntea grea de gândurinerostite/uitate prin cãmara vieþii/ azi, ieri, odinioarã; paºi în rãstimp; acum privesctrecerea,/ a lumii, a timpului; cum sã mã despart/ de vremea ce trece/ de timpul
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ce vine; clipe curg, multe se scurg; de anii ce trec, de anii ce vin;
ale aspectului: printre pletele timpului, o lacrimã aruncatã/ pe podeaua timpului;din tâmpla timpului; la uºa timpului; am aºezat cuvântul pe genunchii timpului;timpul a plecat plictisit; arunc o mânã de spoialã/ a unui timp /prea mic; m-amrezemat de timp/ într-o doarã; atârnat cu o funie/ de gâtul timpului; sub pleoapeplânge timpul; mã sprijin de mine/obosit în lacrima timpului; de ce sã vin/ în locul încare plânge timpul; un melc se stinge /în scoica în care plânge timpul;
ale livrescului: pe coperta timpului/ am semnat cu sânge; cuvintele nu autimp/ sã se sfarme de gânduri; cu degetele obosite ale timpului/am îmbrãþiºatcuvântul; am închis cuvântul/ între mine ºi timp; cu nãframa timpului; în lumeplânge timpul; am sãrutat pãmântul/ în lacrima timpului; ating pielea unui gând/cu atenþie/ sã nu sparg timpanele timpului; timpul s-a rãsturnat peste noi; înînspumatele valuri/ am aruncat o ancorã/ închizând un gând, un timp; crestezgânduri/ pe trunchiul timpului; pe zid flori de gânduri/ ucise de oameni, de timp;
ale vechimii: în curbura obositã / a coloanei timpului; pe stânca asta /lovitã detimp /am bãut ºi am plâns; în tragicul timp al uitãrii; în timpul trecut; a unui timptrecut/niciodatã împlinit; prin dãrâmãturi de vremuri /cad gânduri/ unul câte unul;
ale ieºirii din timp: rupt de timp între timp; pe þãrm am aºezat o cruce încruce /nimeni nu a urcat la mine/ timpul trecea palid/ eu mor/ în fiecare clipã cetrece; în regãsirea timpului pierdut; pierdut între suflet ºi timp; cad gânduri pestemine/ pãºesc în ironia finã a timpului/ cãtre nicãieri de ieri / de mâine stau,/ m-amplictisit sã merg; am ajuns la vremea de apoi; tãcerea se scurge în pãmânt/acãzut între roþile timpului; am devenit o anomalie/ a timpului absent; m-am aºezatpe prispa timpului / rãzuind gânduri de coate; timp destrãmat; am ajuns înainteatimpului/ departe de mine/ prea departe de el; mã agãþ de vremuri trecãtoare;am trecut de timp/ de multe ori/ ne întâlneam uneori /în rãstimp; am pãtruns întimpul trecut/al propriei inexistenþe;
ale dimensiunii incomensurabile: am privit în lungul timpului, sau: am legattimpul/ de picioarele anilor; e timpul tocat, secole inutile; în noianul timpului; nuam înþeles timpul/ niciodatã; ieri, atunci/ trist privesc trecerea timpului; trec pelângã timpuri/ în tulburi rãstimpuri/mã pierd pe vaste câmpuri/ pãºind prinanotimpuri; mã durea prea tare umãrul gândurilor/ trecând peste alte timpuri;adun roua timpului/ dimineaþa/ de pe podeaua cerului; Cercetând cu luare amintetextele poetice din acest volum, ne gãsim în faþa unui joc de puzzle, pe carepoetul l-a risipit în cuvintele - piese ce îl formeazã, cãci am descoperit nu maipuþin de 67 de ori folosirea cuvântului timp cu sinonimele vreme ºi rãstimp,cãrora li se adaugã tot atâtea sintagme metaforice sau denumiri ale mãsurãriitimpului: clipe, zile, ani, ore, anotimpuri etc. Câmpul lexical este atât de vast,încât cuprinde întregul univers cu spaþiile sale celeste, umane ºi telurice carealcãtuiesc un tot unitar, un spaþiu concentric rotund ºi circular pe care se învârtefãrã oprire timpul; asemeni altor poeþi din postmodernism ori altora, cântãreþiidin veac, ºi Viorel Birtu-Pîrãianu se plaseazã sub imperiul timpului...Meditând asupra timpului din variate ipostaze, poetul aduce în faþa lectorilorperspectiva cosmicã, istoricã, filosoficã, psihologic-afectivã, dar mereu avândconºtiinþa unei îngrãdiri, fãrã posibilitatea de a i se împotrivi; nici perechea deîndrãgostiþi de odinioarã nu scapã de sub imperiul timpului, deoarece eliberareade sub timp ar însemna renunþarea la însãºi condiþia umanã, renunþarea la ºansaunicei fericire umane, efemere... Mereu apar întrebãrile, rostite sau nu: cine sunt?de unde vin? Cãutarea sinelui este posibilã tot sub imperiul timpului, pe modelul
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urmãtor: De vreau sã mã întâlnesc /cu mine/ mã caut în timp,/ aºa cum vara îºicautã aurul/ în somnul pãmântului,/ în tãcerile morþilor(Yvonne Rossignon).Alte teme ale creaþiei sale poetice ar fi: tema filosofico-religioasã, piramidaspaþiului mental-habitaþional, simbolul lutului în sensul biblic, simbolul luminii calinie energeticã diriguitoare, efectul Uroboros, iubirea ºi moartea, alcoolul, arspoetica º.a. Uneori chinurile creaþiei sunt similare acelora cristice: rãstignirea,fixarea membrelor în cuie, schingiuirea pe roatã (ca la martirii neamului), sauarderea pe rug. Din durere se iveºte, suavã ºi inocentã, cu strãlucirea perfecþiuniicristalului ºi limpezimea izvorului: poezia! Apar versuri de o profunzime ºi reflexivitateaproape gnomicã, având valoarea unor conþinuturi axiomatice, autoreflexive,autobiografice. Acolo unde e prezentã ideea autobiograficului, poetul nostru aduceîn planul creaþiei imaginea emblematicã a tatãlui ce apare învãluitã cu aura iubirii:am îmbãtrânit, tatã/ mã uit la tine cum zaci /pe un pat murdar de spital/ mã uit latine tatã cum mori/ deºi sunt medic/ nu pot sã fac acum nimic/ plâng/ stau lapicioarele tale/ mã rog la El(p. 37). Adesea, prin vocea eului poetic seautodefineºte: alteori, strivesc pustiul din jur/ cu întrebãri nepotrivite/ ultimaspovedanie a sufletului/ (...) de atunci mor în fiecare zi/ puþin câte puþin/ un sufletchinuit/ de griji ºi întrebãri/ într-o lume urâtã/ mângâiatã de sãrutul lui Iuda(p.52).Chiar ºi atunci când se rotesc în sfera autobiograficului, ideile textului poetic parconduse de o legitate personalã; gândurile nu fac poeme, ci ipostaze liricefragmentate, cum ar fi aceea de tatã fericit, primind pe lume noul sãu nãscut: înbraþe port odorul vieþii mele/ m-a întâmpinat cu un surâs/ în zori,/ în ochii lui sclipeaulumini/ culese de la aºtrii trecãtori/ o inimã micuþã/ bate-bate, în cetate/ e semnceresc/ de viaþã sfântã pe pãmânt/ mã aºez cu fruntea în þãrânã/ ºi mulþumesc cãeºti/ fiorul pur al vieþii pe pãmânt(p.62). Precum Iona în burta chitului, eul poetictrãieºte în vecinãtatea vieþii de apoi, între tãcere ºi întuneric/ luminã. Uneori asistãmla macularea universului celest, evadând în aspecte citadine, unde motivul oraºului,al crâºmei, al spitalului se contureazã bacovian printre alte umbre pale, iar poetuldoreºte sã evadeze în alcool, în starea bahicã, amãgitoare. Unele poeme aucromatica ºi delicateþea stampelor japoneze: lumina a inundat tãcerile din jur; pestreºini de gânduri/ gânguresc porumbei; iar seva purã/ mângâie lumina/ ce curgeîn grãdinã(p. 69). Acuarele ºi stampe în care culorile curg, cromatica se amestecãºi contururile desenelor devin imprecise; lumea astfel proiectatã e tristã, eul liricdevine depresiv, revoltat, înstrãinându-se de sine.Oscilând între iubire ºi vis, eul nu poate sã se salveze de la destrãmare: peþãrmul ãsta ne-am iubit odatã/ cu patimã ºi dor nestins/ azi ploi curg/ ºi nu ajungsã stingã/ durerea unui suflet rãtãcit/ în jur / a mai rãmas/ un vis pustiu(p.50).Nici iubirea nu-l mai poate salva, deoarece ºi ea trãieºte aceeaºi stare de letargieºi alienare ca ºi eul liric; în altã parte poetul considerã iubirea o rãtãcire: sufletulmeu e patimã pârjolitã. Pentru cã Poezia este ochiul care plânge(...) ochiulcãlcâiului care plânge (N. Stãnescu); în cazul poetului nostru: plâng pescãruºii,plâng. Ploaia reprezintã lacrimile cerului, ori poate plânsul creatorului (De plângeDemiurgos, doar el aude plânsu-ºi (Eminescu). În orice ipostazã, starea creaþieieste o dezbrãcare de gânduri, o desprindere de cele lumeºti, o înãlþare spreNirvana, iar poetul nutreºte speranþa trãirii unei empatii, în existenþa pe care oasemuieºte unei partide de ºah, unde saltã în debusolarea lor ºi nebunii ºi caiiºi reginele. Taina vieþii noastre este în grija lui Dumnezeu; numai el deþine tainelevieþii ºi ale morþii, poetul deduce asta din ascultarea muzicii astrelor, aceea divinãdespre care ne vorbeau cosmonauþii ce au trecut dincolo de stratosferã ºi despre
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care ne spuneau înþelepþii pitagoreici din vechime; fiecare sferã a planetelorproduce un sunet diferit, conform mãrimii ºi vitezei sale de miºcare; în acest felia naºtere un sunet armonic produs de sferele în miºcare, numit muzica sferelor,a astrelor. Miºcarea sferelor cereºti este exprimabilã prin raporturi numerice,dar în cazul poetului prin raport al sintagmelor; faptul acesta accentueazãsolitudinea fiinþei umane, dar ºi a creatorului poet, care se autodefineºte dreptemblemã tragicã a singurãtãþii, strãbãtând universul în cãutarea sinelui; ori într-unjoc trist, eu sunt un biet menestrel/ îndrãgostit odatã de un vis. Între dreptul dea alege ridicarea la cer, pe calea ascezei, poezia din volumul �Printre gânduri
desculþe� face un plonjon în abis, în cotidianul profan ºi maculat. Mistuit desolitudinea existenþialã, poetul stopeazã imprecaþia, înãlþând privirea spre cer,sau privind cu un surâs trist la lumea înconjurãtoare, unde: ciuma roºiepãtrunsese în cetate.Motivul lutului devine metaforã - simbol, reiterând o viziune din Epopeea luiGhilgameº, unde Enkidu observã deºertãciunea în praful trupurilor noastre, înlutul din care am fost zidiþi. În abisul existenþial, în noaptea cu cãderi de stele/scriu cu þãrâna lumii printre ele, menþioneazã poetul în poemul intitulat: Prin þãrânalumii. Metafora lutului revine frecvent în volumul de poeme-puzzle, ale poetuluinostru Viorel Birtu-Pîrãianu. În acest tablou panoramic, lumea este/devine unspectacol, aducând în spaþiul poemelor motivul lui Oxenstierna, al lumii ca teatru:lumea aplauda în delir/ce spectacol sublim, ce festin. Motivul gândurilor devinemetaforã revelatorie încã din titlul volumului, iar aceste gânduri sunt brodate pecanavaua timpului; semnificaþia lor este aceea de versuri care adesea par aruncatela întâmplare pe coala de hârtie: pe coperta timpului am semnat cu sânge/ pemasã/ am pus un pahar/ ºi o panã mânjitã cu gânduri; asearã/ am desprinsgândurile de pe pereþi/ erau atât de reci ºi seci/ apoi am plecat/ cãtând muguri deluminã(p.150). Conjugat cu gestul ritualic al lipirii frunþii de þãrânã în semn depreaslãvire a lui Dumnezeu, poetul se smereºte, se roagã, face plecãciuniinvocând graþia divinã; prezenþa Dumnezeirii în poemele acestea este o certitudine,singura care-i serveºte autorului ca azimut. Existenþa poetului este amarã, lumeaîn care trãieºte agonizeazã: rãnile sufletului ard încã/ pe cruce a rãmas/ o picãturãde sânge. De mullte ori simbolul crucii atestã prezenþa cristicã, dar ºi cuiul dintrupul lui Hristos e un motiv creºtin pe care autorul ni-l aduce în textele sale lirice;aici credinþa poetului este piatra din capul unghiului: cad la picioarele Tale/ sã mãrog/ unde nu mai e urã/ nici întristare/ e doar imensã durere(p.120).Tãcerea ºi trecerea sunt elemente complementare ale acestui univers liricpe care poetul ni le propune, cãci: ce e de spus/ nu este de ajuns/ sã umpletãcerea dintre noi, iar apoi: pe drum/ un car cu boi/ pãºeºte agale/ spre lumeade apoi. În forma cea mai arhaicã, trecerea, este simultan Marea Trecere, însensul cel mai blagian al acesteia, spre care mergem mereu cu faþa cãtre apus.Vizualã ºi melodioasã uneori, cu ritm interior accentuat adesea, poezia luiViorel Birtu-Pîrãianu reprezintã rodul unei profunde frãmântãri, etern umane,aceea a creatorului pus în faþa timpului, a eternei întrebãri despre ce este timpulºi ce rol avem noi, în raport cu acesta. Vom rãspunde prin versul poetului HoriaBãdescu: Vei trãi cât cuvintele tale. Iar asta poate însemna foarte mult timp,dragii mei... sau foarte puþin, dacã aceste cuvinte nu sunt gânduri desculþe. Vãinvit la o lecturã, unde veþi ºti sã aºezaþi piesele de puzzle în locul ce li se cuvinepentru a recrea universul poetic al lui Viorel Birtu-Pîrãianu; garantat nu veþiregreta, intrând în jocul sãu, comparabil cu al mãrgelelor de sticlã...
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Elisabeta Bogãþan

Axis mundi în poezia Anei Podaru
Aºezându-ºi poezia în luminã clasicizantã, Ana Podarumizeazã, în volumul �Un ax infinit�, Editura Contrafort, Craiova,2018, pe un motiv cu veche tradiþie în gândirea filozoficã ºi poeticã:axis mundi (axa lumii).Astfel, marele filozof al culturii Mircea Eliade, considera conceptulde axis mundi ca fundamental în gândirea mitologicã. �ParadigmaEliadianã este compusã din trei nivele cosmice: pãmântul, cerul ºilumea subteranã, intersecþia între cele trei nivele cosmice se petreceprin columna cerului, centrul pãmântului, axa lumii sau termenulconsacrat pe care-l voi folosi, axis mundi. Aceastã axã imaginarã este trans-culturalã ºitraverseazã popoare, culturi, religii, societãþi umane. Traversarea se petrece printr-o a patracomponentã sau dimensiune dacã doriþi, timpul. Acest timp este timpul sacru � (Eliade:Axis Mundi, http://politeia.org.ro/carte/eliade-axis-mundi/3054/).Sintagma �axa lumii� are ºi o definiþie astronomicã : � Linia care trece prin centrulsferei cereºti ºi este prelungirea axei de rotaþie a Pãmîntului este axa lumii.� (http://www.astronomy.ro/ forum/ viewtopic.php?p=163065).La Ana Podaru, acest axis mundi, numit �un ax infinit� în chiar poezia care dã titlulvolumului, este axul care duce spre marginea sferei cereºti. Oricare punct al sfereicereºti poate fi cel spre care tinde �un ax infinit�, pe verticalã sau orizontalã, poetaaflându-se mereu în centrul lumii sale: �ªoseaua devine un ax infinit / te-ntrebi când ºiunde, de ce te-ai pornit�. Iar în centrul lumii poetei este multã suferinþã, este o lume încare �simþi cã te clatini / ºi genele-þi par ºtergãtoare de lacrimi�, dar e o lume în care nue loc de abandon: �în tine e-o luptã ºi-ai vrea sã reziºti�. Cãci la capãtul cãtre care tindeacest ax infinit e cerul, cel care-i dã forþa sã înainteze.În acest centru al lumii sale poeta se simte parte a marelui tot, prinsã în cerculrenaºterilor. ªi totuºi, gândul renunþãrii la propria-i întrupare e dureros: �ºi bobul de grâuîncolþeºte / se-aude în mine cum creºte (...)/ privirea-mi ridic dintr-un spic / sub ochiimãreþului soare / ºi pâinea din mine mã doare / când lacrima curge pic-pic�.Acest axis mundi uneºte cu prezentul timpuri trecute, chiar acel illo tempore aloriginilor spre care poeta simte chemarea sã lunece: �Mã-ntorc la origini�. Dar, reducândscara la nivel omenesc, timpul originilor se suprapune peste timpul originii sale ca fiinþã,cãtre prima copilãrie, ca timp sacru, cãtre casa copilãriei sale, ca loc sacru: �Mã mustrãºi plopii la margini de drum, / Am ars untdelemnul din candelã, scrum,//Cu ochii cuminþiscurm jarul, cenuºa / ªi-mi scârþâie-n minte fântâna ºi uºa,/ La poartã-au crescut buruienilemari,/M-aºez pe-un butuc, smuls din care arþari?�. În timpul sacru al copilãriei, mama seprofileazã ca un ax de reazem, un adevãrat ax al lumii sale ºi, ca simbol, al lumii îngeneral: �În pântecul tãu m-aº întoarce /(...)/Of, mamã, în braþele tale / e cuibul ce-mileagãnã trupul,/ altar ºi rug de flori nemuritoare / în mine am clãdit.../ mã-ntreb: din carelut m-ai plãmãdit?� Dar toate au rãmas doar un punct prin care trece acest ax infinit.ªi dacã aceastã întoarcere în timpul sacru ºi în locul sacru nu mai e posibilã, privirease îndreaptã, firesc, spre celãlalt capãt al axului, spre cer: �Am deschis privind fereastradrumul cãtre cer�. �Acolo unde Dumnezeu împarte-n jur iubire / E raiul încã neatins ºi-unturn de mãnãstire�. Este invocatã ºi Maica Sfântã, a cãrei prezenþã este ubicuã, aºa cumacþiunea cerului asupra omului este ubicuã: �Eºti peste tot mãicuþã sfântã sã dai o mânãde-ajutor / Acelora ce la nevoie te strigã-ngenunchiaþi în cor, / la fiecare pui pe ranã dinmirul Domnului un pic�; �Glasurile-a mii de îngeri cântã psalmul maicii sfinte�.Muntele, la rândul lui, a fost simþit atât drept un loc sacru, cât ºi drept ax al lumii. Lafel îl simte ºi poeta, un axis mundi care uneºte pãmântul cu divinitatea. Dar lentila prin
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care ea priveºte este credinþa creºtinã: �Se aude toaca-n munte, în ecou rãspunde-unclopot,/ coborât-au din icoane îngerii cu sfinþi cu tot, / toamna rugãciunii noastre ca oploaie curge-n ropot/ când izvoare de iubire în altare dau în clocot.� Reîntâlnim aici sofianicul,transcendenþa care coboarã, motiv prezent ºi în alte volume de poezie ale Anei Podaru:�coborât-au sfinþii toþi lângã crucile de fier / sã le mistuie povara inimilor ferecate...� Uneoriîntâlnim chiar invocaþii în acest sens : �Trimite-mi, Doamne, din ceruri un înger�.Se ºtie cã pentru Homo Religiosus axa lumii poate fi reprezentatã de un templu,sau de crucea rãstignirii ºi a mântuirii. În viziunea poetei, aceastã cruce a rãstigniriipoate fi însuºi trupul, devenit astfel, poetic, un axis mundi: �întoarce-te în timp, suntrãstignitã // pe trupul unde mã doream iubitã�. De altfel, �Cãlãuzitoare fie-þi candelapecetluitã� spune poeta. Aceastã contopire a propriului trup cu axis mundi este simþitãpoetic divers: �sunt copacul plin de vis ºi flori� declarã autoarea. Iar Andrei Oiºteanuconfirmã, în �Ordine ºi Haos. Mit ºi magie în cultura tradiþionalã româneascã�: �Scara,puntea cereascã, turnul, copacul, culmea, sunt ipostaze ale Axis Mundi care sprijinãuniversul ºi fac posibilã comunicarea între, �diversele sale paliere.� Astfel, copacul,care poate fi ºi el un axis mundi, este simþit de poetã ca un reazem, cu care se contopeºteînsã în ciclul renaºterilor: �m-adãpostesc sub umbra unui nuc / (...) /m-absoarbe scoarþaudã într-un castru // adorm ºi-n vis lãstari din mine cresc / mã leagãnã în zorii zileivântul / lacrimi de ploaie norii grei golesc / cu rãdãcini îmbrãþiºez pãmântul�.În poezia popularã româneascã axul lumii este bradul. Dar tot bradul este ºi arboremortuar. Aceste douã valenþe sunt evidente ºi în poezia Anei Podaru, unde dragosteade viaþã ºi conºtiinþa morþii reprezintã faþa ºi reversul aceleiaºi treceri prin existenþã.Astfel: �tineri brazi îmbrãþiºaþi lângã peºtera din munte / (...)/ brazii stau îmbrãþiºaþi... ceeternã e iubirea�. Dar ºi: �Ne urzim cãmaºa morþii, rugãm Domnul sã ne þinã,/ Toamnas-a nãscut în noi, asta-i... literã de lege.�, �se surpã groapa sub genunchiul rugã /alunec tot mai mult în sfânta Gee�.În acest context, poeta mediteazã asupra trecerii: �þi-am fost lirã curgãtoare, /cupa ta de apã vie,/ mi-ai fost raza mea de soare, / mi-ai rãmas cale pustie.� Plumbuleste preluat ca simbol al apãsãrii vieþii: �am aripi noi, dar uite, sunt de plumb�, �Mi-epasul plumb ºi plumbul pas�. ªi, sub apãsarea morþii, gândul se înalþã spre celãlaltcapãt al axului vieþii, spre Domnul: �mã iartã, Doamne, înc-o datã, cã eu, un simplumuritor / am îndrãznit sã lupt cu moartea�.ªi poeta înþelege cã singura iubire adevãratã, salvatoare, este iubirea de Domnul:�am învãþat din suferinþã cã tu eºti singura iubire�. �Tu mã iubeºti / iar eu învinsul mãdãruiesc cu totul Þie�. În situaþiile limitã ale vieþii, gândul poetei se îndreaptã mereucãtre divinitate: �adun, adun în palmã disperarea / când teama e stãpânã peste tot / iarcioburile-au dispãrut în marea / prin care-am obosit sã mai înot // aruncã-mi Doamnecartea cu soluþii / misterul neputinþei sã-l dezleg�. Spaþiul sacru pe care-l râvneºte poetaeste cel al poeziei: � de-ar fi sã mã mai nasc o datã / în poezie-aº vrea sã fie�. În eternulciclu al morþii ºi renaºterii, doar �universul zãmislit prin cuvânt� i se pare ocrotitor: �amcãzut în iarbã sau, uneori, pe pãmântul uscat / fãcându-mi loc printre crãpãturi de undem-a înghiþit pãmântul/ ce-mi zãmislise trupul înainte sã aflu universul zãmislit prin cuvânt�.Misiunea de poet îi dã tãrie: �Eu... am rãmas sã cânt / durerea lumii-n versuri.�Poezia Anei Podaru aminteºte uneori apelul antic: �Cântã, zeiþã�..., când spune:�Stai lângã mine, zeiþã ºi umple-mi fântâna iubirii.../(...) Mã-nvaþã sã cânt ºi fã-mi dintr-unzâmbet tristeþilor scut,/ mã-nvaþã doinirea potrivnicei soarte (...)/ promit sã trãiesc aliubirii tumult, promit sã ating nemurirea.� Putem considera nemurirea la celãlalt capãtal axei lumii, cãtre care tinde poeta pe �un ax infinit�. Stilistic, poezia Anei Podarurevalorizeazã parþial poezia clasicilor, revigorând, cu evlavie, ecouri din Alecsandri (�N-armai fi atâta toamnã dacã timpul nu s-ar duce / Cãrunþind natura vie cu-a ei brumãnemiloasã�), Eminescu (�Pe pãmântul unde luna ºi-a lãsat lumina-n ape / mai existãîncã turme care vor sã se adape�) sau poezia popularã �geamãtul pãmântului / unduireavântului / eu, ca para focului / sfârâi, ard, mã perpelesc / renasc ºi încãrunþesc�, darmânuind cu dãruire ºi versul alb, modern.Motivul axis mundi, plurivalent în volumul �Un ax infinit�, dã profunzime poezieiAnei Podaru, sporindu-i caracterul meditativ ºi lãrgindu-i perspectiva filozoficã.
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Nicolae Busuioc

În orizontul rigorii dar ºi al sensibilitãþii
A mai scrie azi cãrþi despre cãrþi este un act oarecum temerar, e caºi cum ai încerca sã aduni frânturi în cioburi de oglindã în ideea de aobþine întregul rãsfrânt în oglinda compactã. Dar cu riscul cã unele cãrþi(poate cele mai multe) sã se piardã printre puþinele care reclãdesc principiiºi configuraþii nebãnuite, semãnând miracole, esenþe ºi trãiri solare,asumarea criticã asupra lor încã se justificã, chiar în condiþiile în careambiguitãþile o duc bine, se desfãºoarã în voie. Critica literarã, fie ea ºide întâmpinare, vine înaintea cititorului debusolat pentru a-l ajuta sãînþeleagã ºi sã discearnã între textele lipsite de valoare ºi cele care oferã neîndoielnic mesaje,învãþãminte ºi idei de a fi reþinute. Cititorii nu au cum sã nu observe cum ei înºiºi pot trage foloaseîn selecþia cãrþilor. Între critica literarã ºi lecturã se creazã o punte necesarã ºi importantã, orelaþie interdisciplinarã în care evaluarea criticã ºi receptarea textului intrã într-o ecuaþie cumecanisme subtile de funcþionare, cu un echilibru susþinut de simþul critic ºi, pe cale de consecinþã,de gustul lecturii. Am citit cu interes manuscrisul (printul) doamnei Vasilica Grigoraº. Seninul dininima cãrþilor, manuscris care iatã a luat înfãþiºarea frumoasei cãrþi pe care acum o rãsfoim cuvoluptatea celui atras de noutate ºi prospeþime.Vasilica Grigoraº se plimbã cu dezinvolturã printre cãrþi, îi �parafeazã pe autori�, le analizeazãtextele neforþând canoanele potrivit cãrora mesajul etic al literaturii este integrat în emoþia generalã.Miracolul operei conduce spre universul unei lumi expresive ca reflex al unei profunde cunoaºteria lumii reale. Autoarea cronicilor literare (unele ar putea fi etichetate ºi ca minunate eseuri) dinvolum, constat cã pleacã de la ideea cã este greu sã te impui într-un noian de cãrþi scrise subsemnul reflexelor reci de stele, altele inundate de metafora tandrã pânã la iubire ºi încã alte ºialte puzderii de pagini în care dau nãvalã, sub aripa ocrotitoare a (ne)inspiraþiei, ideile euluivisãtor de iz baladesc ºi romantic, metafizic ºi realist, pânã la existenþa social-culturalã dinvremurile noastre. Vasilica Grigoraº desprinde cu uºurinþã abilitãþile ºi harul autorilor invocaþi,caracterele tipologice ºi semnificaþiile intuite ale personajelor creionate în naraþiile în cauzã,subliniazã esenþele ºi semiotica evenimentelor amintite. Vom întâlni surprinzãtoare interpretãri,este suficient sã aruncãm o privire asupra cuprinsului cãrþii pentru a ne forma o idee desprecapacitatea de analizã literarã, reþinând reunirea detaliului cu axioma, a meditaþiei cu iluzia, aexilului interior cu faptul divers, a misterului cu realul. O primã investigaþie este cea asupravolumului �Cãutând dupã mere�, în fapt o �cãutare� a fericirii omului care se soldeazã cu eºeculcãutãrii sau mai curând al necãutãrii cunoaºterii de sine, dupã care vom întâlni diverse scrieri alecãror autori sunt mai mult sau mai puþin cunoscuþi. Vasilica Grigoraº dispune de mijloaceleidentificãrii elementelor �de bazã� ale cãrþilor comentate, între care amintim: �Universul tainicîntre Dumnezeu ºi umbrã�, �Un pod binecuvântat între antipozi�, �Valeriu Lupu � cu paºii destinului�,�Urma Soarelui în lumina anotimpurilor Anei Urma�, �Valea poetei � între ironie ºi luciditate�.Cum se ºtie, cititorul este un �consumator� ce se lasã uºor influenþat de gust, în dauna exercitãriiunei judecãþi proprii, deºi a posteriori poate emite o justificare a actului lecturii. Gustã ceea ce ise oferã ºi, pânã la urmã, hotãrãºte singur dacã îi place sau nu ceea ce citeºte. El are o motivaþieafectivã sau intelectualã, funcþie de care se îndreaptã spre anumite genuri literare sau sprecãrþile care-i oferã posibilitatea informãrii ºi documentãrii într-un domeniu sau altul. CarteaVasilicãi Grigoraº face parte mai mult din aceastã zonã a lecturilor de ordin profesional (...)Referinþele pe care le are deja Vasilica Grigoraº o confirmã nu numai ca poetã, eseistã,publicistã, monograf, ci ºi ca un impunãtor critic literar. Aici reþinem nume cunoscute precumTeodor Pracsiu, George Anca, Petrea Iosub, Mircea Regnealã, Ioan Miclãu, Dan Plãeºu,Cezarina Adamescu, Victor Cilincã, Mariana Gurza, Tudor Cicu... Autoare a peste 15 volume,cu o încrengãturã literarã diversã, Vasilica Grigoraº îºi leagã numele de viaþa cultural-literarãvasluianã ºi nu numai, de lumea filtratã coerent ºi armonios chiar în condiþiile negãriiconºtiente a neplãcutului înconjurãtor, ale refuzului asumat în spatele cuvintelor din cãrþi ºichiar din seninul din inima cãrþilor la care se adaugã automat ºi sufletul lor. Da, cãrþile carenu sunt altceva decât oglinda timpului, un timp al memoriei ºi al cunoaºterii umane.
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George Coandã

Vali Niþu,
oficiind în templul Arsmandi

Cum de multã vreme urmãresc traseul întru  Poesis al lui Vali Niþu, am cred
îndrituirea de a remarca, din capul locului, cã cel de-al 24-lea volum, titrat �Refugiu cu
chip de femeie� (Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2018), reprezintã un final de �ardere
de etapã�. ªi asta pentru cã, Vali Niþu, încheie un ciclu evolutiv din biografia sa literarã,
ºi nu oricum, ci la un nivel de realã autodepãºire, faptul fiind observabil în modul în care
ºi-a forjat discursul liric. Vali Niþu este un etern îndrãgostit, poezia sa fiind, de asemenea,
un etern omagiu adus femeii iubite, dar una evoluatã în marja unei graþioase ºi de bun
simþ �declaraþii de dragoste�.

Într-o vreme în care aºa-zisul postmodernism în de-ale literaturii a deraiat, fãrã
niciun fel de reticenþã, în promiscuu pornografic, unii autori � pentru cã, cicã, aºa e
moda care bântuie, în aristocratica Europã occidentalã, dar ºi prin þara de sub statuia
Libertãþii de unde, poate, ºi libertinajul de exprimare literarã, o stare oarecum explicabilã
de derapajul social �, îngrãmãdindu-se, quickly, sã publice, agãþându-ºi speranþa de
câºtigarea astfel a unei notorietate publice/rating (fãrã îndoialã, fake), ºi prozã, ºi
poezie, ºi teatru, înecate în mâlul unei lubricitãþi obsedante, fiind în concurenþã acerbã,
dacã nu chiar inspiratã, cu video-chat-ul, Vali Niþu rãmâne, chiar dacã pare desuet,
un curtenitor �le chevalier d�amour�.

În �Refugiu cu chip de femeie�, de pildã, versul îºi desfãºoarã sugestivitãþile
într-o sintaxã a modernitãþii evidente, autorul, ipso facto, eludând edulcoraþiile
romanþioase: �în curcubeul anotimpurilor/ imaginea neegalã a femeii pe care o
iubesc/ purã fântânã/ îmi potoleºte setea ºi trãiesc sãrutul fierbinte/ din zarea
braþelor sale/ nepereche dansul dintre cuvinte// zboarã spre luminã în desenul
minþii/ gemene gânduri rescrise/ tu ºi eu/ rod logodit cu propriile amprente/ dincolo
de vise/ în umbletul sãrutului ºi al trupurilor flãmânde/ clipa atâtor dorinþe// deschid
palma serii ºi o sãrut/ simt curgerea linã a înserãrii/ înspre verdele ochilor din
timp/ pasiune ce mistuie ceasurile târzii// îmi strunesc degetele sã atingã cuvântul/
ne strigã numele/ ecoul rãspunde/ vin/ iubita mea// disearã voi picta pe buzele
tale/ un incendiu de argint din imperiul trupurilor/ având un nume/ floare de iris�
(�valsul luminii are mirosul tãu�).

Aºadar, Vali Niþu îºi învãluie poezia în moarul unui erotism etic, subiectul/iubita
fiindu-i o �raþiune de a fi�, determinându-i, deci, existenþa, status liric exprimat ºi
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printr-un bine timbrat eufonism simþit,
la nivelul de percepþie al receptorului
(cititorului), cu emoþie: �în duminica
cuvintelor nenãscute/ dincolo de vise/
trupurile noastre în costum de galã/
întrebându-se când vor dansa valul
albastru/ al unui þãrm// darul de pe
tâmpla grizonatã este seara ochilor/
ºoptind numele din luminã/ spre casa
ce aºteaptã/ pasul mãrunt/ apãsat��
(�iubirea unei depãrtãri apropiate�).

Dar, explorându-i textura în
subiacentele sale, am decriptat ºi unele
sensuri cu trimiteri filosofice, Vali Niþu,
fãrã a avea pretenþia cã a pornit mãcar
în descoperirea �pietrei filosofale�,
developând o viziune asupra existenþei
determinatã, nu-i aºa, de starea sa de
dor proprie: �în harta palmelor revãd
inima timpului/ destinaþia din anotimp/
destinul din metaforele cuprinse în
necuprins/ posibilul semn// cuprinde
miezul fructului ce mi-a hrãnit mintea/
într-un leagãn dintre cer ºi pãmânt//
femeia din ieri � femeia din mâine/ un arc peste noapte/ sunt bãrbatul iubit// sunt atât
de mâine �trãirea mã invitã sã alerg/ spre tine � minunea mea/ e atât de varã/ te
preþuiesc� (�metaforele destinului meu�).

Dacã este sã-i critic ceva � la urma urmelor nimic nu este perfect pe lumea asta,
doar Creatorul divin este perfecþionarea absolutã -, vine din pericolul, care-l pândeºte
chiar ºi pe omul de litere autentic,  al rutinierismului care nu este altceva decât elementul
ancrasant frenator al actului de creaþie.

ªi, ca sã formuleze o concluzie la acest volum al unui poet reprezentativ pentru
actuala ºi dinamica �ªcoalã literarã de la Târgoviºte�, iat-o: �Refugiu cu chip de femeie�
este o eclatantã piesã de rezistenþã în montura poeticii valinusciene: �mai presus de
aplauze desenez parcursul agale/ miniaturã înaintea destinului/ tu eºti parola unui
timp/ femeie ultimã// eu sunt tu ºi-mi eºti un eu/ un rost/ aceeaºi tu � acelaºi eu/ o
clipã dintr-o searã/ o vrere într-o astã varã// într-un apus desculþ cu buze roºii ºi
flãmânde/ ora stabilitã/ se uitã spre trupurile dezbrãcate de sãrutãri/ ce vor înnopta-n
adãpost/ cu umbrã// nu mai vreau sã pierd din sens/ preþuiesc femeia timpului/ ce-mi
furã din viaþã un verb�.

 Aº aserþiona însã: Vali Niþu a reuºit performanþa de a-ºi fi personalizat cu
persuasivitate demersul în orizontul a ceea ce numim Ars Poetica, inconfundabil rotunjit
printr-un travaliu îndelungat, un travaliu nutrit ºi din mari modele � ºi cine nu are modele
nu-ºi poate augmenta limbajul ºi mesajul -, dar ieºind din siajul acestora, ºi înaintând
cu temeritate pe a sa �my way� într-o orficã oficiere de orfevru în templul Ars Amandi.
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Agnes Terezia Erich

Rolul bibliotecii publice
în societatea multiculturalã

Multiculturalismul a fost definit, în funcþie de abordare, punându-se accentul pelatura socio-economicã sau pe latura culturalã. În articolul de faþã ne intereseazã aceastãdin urmã laturã care presupune recunoaºterea diferenþelor culturale ºi a trãsãturiloretnice definitorii. Conform unei definiþii date de Milena Dragiæeviæ �e�iæ �Prinmulticulturalism se înþelege ideea sau ideile privind viaþa în comunitate a diferitelor grupurietnice ºi culturale în cadrul unei societãþi pluraliste. Sensul de bazã al termenului sereferã atât la ideologie cât ºi la mulþimea politicilor, respectiv activitãþilor culturale�(Dragicevic-Sesic, 2002: 253). De observat cã ideea care se desprinde în definiþia demai sus este aceea a echilibrului ºi corectitudinii relaþiilor interetnice, care presupunerecunoaºterea nevoii de integrare alãturi de nevoia de separare a comunitãþiloretnoculturale, susþinându-se dezvoltarea lor reciprocã.Multiculturalismul favorizeazã coexistenþa diversitãþii, recunoaºte ºi valorificãdiferenþele, atât la nivel individual cât ºi global, însã existã ºi atenþionãri asupra degradãriiacestui tip de societate stârnindu-se animozitãþi crescânde între grupurile sociale precumºi opinii cã aceastã ideologie se prãbuºeºte înainte de a fi implementatã. Pluralismulcultural se caracterizeazã prin dezvoltarea de cãtre fiecare culturã a unei viziuni propriidespre lume. �Pe lângã apãrarea diversitãþii, pluralismul cultural pune problemacomunicãrii dintre culturi care recunosc cã fiecare contribuie tocmai prin diferenþelespecifice la îmbogãþirea experienþei umane� (Plugariu; PAVALACHE-ILIE, 2007, p. 8).Multiculturalismul poate fi considerat ca formã de manifestare superioarã, întrucâtduce la evitarea segregãrii culturale, politice ºi economice, a separãrii persoanelor cuapartenenþã etnicã sau ocupaþionalã diferitã de majoritate.Bibliotecile, în societatea multiculturalã, încearcã sã se adapteze politicilor publicespecifice astfel încât sã vinã în sprijinul doleanþelor utilizatorilor, printre acestea regãsindu-seºi cele lingvistice. În acest sens, biblioteca publicã trebuie sã ia în calcul sã ofere astfelde servicii minoritãþilor existente în comunitate (Larsen, ºi alþii, 2004, p. 10):- pãstrarea moºtenirii culturale a grupurilor etnice prin intermediul documentelorscrise, CD-urilor, casetelor video sau DVD-urilor puse la dispoziþia acestora;- contractarea de abonamente la periodicele importante din þãrile de origine pentruca grupurile etnice sã aibã acces la informaþia de actualitate din þara respectivã;- acces la cursuri ºi material documentar variat pus la dispoziþie de bibliotecãpentru cei care doresc învãþarea ºi folosirea activã a limbii materne dar ºi a limbii folositeîn þara de emigraþie;- consiliere în vederea gãsirii rutei profesionale prin oferirea de informaþii ºi resursespecifice de care dispune biblioteca;- organizarea de evenimente culturale specifice celebrãrii propriei culturi;- oferirea de informaþii privind alte culturi sau etnii cu care se realizeazã interacþionarea;
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- încurajarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii sau formarea continuã (LifeLong Learning);- educarea, în spiritul promovãrii toleranþei între diversele grupuri etnice, privindconºtientizarea diversitãþii culturale.Biblioteca trebuie sã îºi asume rolul de modelator al �orgoliului� etnic, în spiritultoleranþei ºi al bunei comuniuni, utilizatorii fãcând cunoºtinþã cu o formã de acomodaresocialã în care grupurile îºi pãstreazã tradiþiile ºi trãsãturile etnice distinctive, seadapteazã reciproc angajându-se într-un proces de negociere intercomunitarã. Pregãtireaserviciilor pentru promovarea unei societãþi multiculturale este o investiþie profitabilã, nunumai pentru bibliotecã, ci ºi pentru societate. În acest sens, bibliotecile joacã un rolimportant în procesul de educaþie formalã ºi non-formalã, ajutã nou-veniþii sã se integreze,sã se simtã bine-veniþi ºi poate intermedia dobândirea respectului reciproc în grupurilecu apartenenþã culturalã diversã. Aceste instituþii pãstrãtoare ale culturii sunt foarteimportante în formarea conºtiinþei diversitãþii culturale, prin aportul în difuzarea de informaþiinecesare pentru o mai bunã înþelegere a diferenþelor.Prin activitatea multiculturalã biblioteca îºi propune o abordare în scop pedagogica diferenþelor culturale, a specificitãþii de naturã culturalã ºi spiritualã a diverselor categoriide actori ai comunitãþii în care îºi desfãºoarã activitatea cu scopul de a pregãti utilizatoriipentru o convieþuire armonioasã, fãrã stereotipuri ºi prejudecãþi. Îºi propune gãsirea desoluþii pentru promovarea valorilor democraþiei ºi multiculturalitãþii, creeazã un spaþiu aleducaþiei bazate pe acceptarea diferenþelor, reciprocitate ºi deschidere spre învãþareaaltor limbi..Activitatea desfãºuratã într-o bibliotecã multiculturalã trebuie sã fie diversificatã,multilingvã ºi în acord cu societatea deservitã. Pentru a putea oferi materiale ºi serviciide calitate, în raport cu doleanþele comunitãþii, este necesarã realizarea unei evaluãripe baza informaþiilor statistice ºi chiar pe baza unor sondaje în rândul utilizatorilor saupotenþialilor utilizatori.Achiziþia documentelor într-o varietate de formate (tipãrite, audio, audio-vizualeetc.) se face în funcþie de nevoile de informare ale utilizatorilor. În unele comunitãþi estenecesarã furnizarea de materiale de alfabetizare, inclusiv computere cu software-ul dealfabetizare, în limba maternã a utilizatorilor nevorbitori ai limbii naþionale a statului dereºedinþã. În biblioteca multiculturalã colecþiile multilingve sunt depozitate separat, vizibileºi accesibile acestor tipuri de utilizatori. Este utilã afiºarea semnelor de direcþionarefoarte vizibile în limbile grupurilor lingvistice majore care folosesc colecþiile multilingveale bibliotecii. Se oferã formulare, semne de carte, broºuri de informare ºi alte materialetipãrite în limbile alese de bibliotecã ca fiind reprezentative. Politica dezvoltãrii colecþiilorar trebui sã permitã achiziþionarea de mai multe copii, astfel încât stocul fizic pentrutoate limbile sã fie unul adecvat.O bibliotecã care alege promovarea multiculturalismului oferã ºi promoveazã activserviciile multilingve ºi programele pentru grupurile etnice ale comunitãþii, furnizeazãservicii multilingve în conformitate cu aceleaºi standarde ca ºi pentru publicul larg.Pentru o bunã comunicare cu grupurile multiculturale este importantã dezvoltarea delegãturi cu liderii comunitãþilor grupurilor etnice, lingvistice ºi culturale vizate. Pentru cãpopulaþia deservitã poate fi formatã din culturi diferite, fiecare culturã trebuie sã fie luatãîn considerare în elaborarea de programe ºi servicii. Gradul ridicat de bilingvism ºi depãstrare a identitãþii lingvistice, culturale de cãtre grupurile specifice, precum ºi nivelulde integrare socialã / asimilare va determina nivelul de servicii pentru un anumit grupetnic. Astfel, activitãþile sociale ºi culturale precum concertele de muzicã etnicã, expoziþii,demonstraþii de arte ºi meserii tradiþionale comunitare trebuie direcþionate cãtre grupurileþintã etnice, lingvistice ºi culturale.Biblioteca trebuie sã se asigure cã prezenþa ei în mediul virtual este accesibilãutilizatorilor care au abilitãþi limitate în ceea ce priveºte limba naþionalã. În acest caz,un link spre o paginã web �oglindã� ar trebui sã existe pe home page-ul bibliotecii,conþinutul fiind tradus în mai multe limbi, în funcþie de interesul arãtat de utilizatori.Biblioteca trebuie sã facã disponibile servicii ºi documente multilingve ºi pentru utilizatoriicare nu au posibilitatea de a veni personal, din motive de sãnãtate sau corecþionale.
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O bibliotecã multiculturalã va avea în vedere ºi organizarea de activitãþi culturale ºiîn alte spaþii decât cele al bibliotecii: sãli de întâlnire ale organizaþiilor etnice, lãcaºuride cult etc. Participarea la viaþa comunitãþii prin iniþierea de evenimente locale, cum arfi festivaluri, comemorãri, seri de lecturã ºi alte activitãþi culturale cu implicarea grupuriloretnice, lingvistice ºi culturale din zonã vor aduce un plus de vizibilitate instituþiei înrândul cetãþenilor. În reuºita proiectelor întreprinse vor juca un rol important parteneriatelecu mass-media, agenþiile de servicii sociale ºi organizaþiile care deservesc comunitatea.Pentru obþinerea unei reuºite sigure în implementarea serviciilor specifice pentruo bibliotecã multiculturalã trebuie sã existe siguranþa cã planul de dezvoltare a serviciilorpentru minoritãþi ºi imigranþi este în viziunea conducerii o prioritate. De asemenea,existenþa unui plan strategic cu scopuri clare ºi cuantificabile este prioritarã, alãturide definirea mãsurilor ce trebuie luate în vederea realizãrii scopurilor propuse.Angajamentul bibliotecii în acest sens trebuie susþinut atât de cãtre finanþatori, cât ºide colaboratori interesaþi.Colaborarea cu instituþiile abilitate privind structura populaþiei, dar ºi cudiversele grupuri de utilizatori este beneficã pentru cã astfel se poate aprecia maiuºor care sunt interesele comunitãþii respective ºi se poate observa cumreacþioneazã la iniþiativa bibliotecii.Realizarea de reþele ºi cãutarea de posibili parteneri care sã fie interesaþi de aceleaºiobiective poate uºura procesul de gãsire al resurselor pentru implementarea proiectuluiºi formarea personalului.Stabilirea prioritãþilor diferã de la o bibliotecã la alta, unele putând stabili ca fiindprioritarã informarea emigranþilor sau minoritãþilor ºi realizarea de evenimente, altelecompletarea colecþiilor.Angajamentul multicultural al unei biblioteci este condiþionat de: politica culturalãlocalã ºi naþionalã; viziunea asupra misiunii bibliotecii; conducerea ºi managementulbibliotecii; repartizarea bugetului; cooperarea multidisciplinarã cu partenerii bibliotecii;documentarea ºi informarea; cercetarea. În acest context bibliotecile trebuie sã îºiasume responsabilitatea modernizãrii ºi asigurãrii serviciilor de calitate care sãfavorizeze accesul la informaþie pentru toþi utilizatorii sãi, dincolo de diferenþele culturale,etnice sau lingvistice. Biblioteca este locul în care educaþia multiculturalã se impuneca proces, ca obiectiv principal. Multiculturalismul legitimeazã diversitatea etnicã,valorile care reflectã pluralismul cultural, principiul egalitãþii de ºanse, respectul culturalreciproc ºi toleranþa.Pentru dezvoltarea serviciilor unei biblioteci multiculturale se recomandã respectareaurmãtoarelor etape (Library and Archives Canada, 2005 p. 5):a. Evaluarea mediului exterior pentru a determina profilul multicultural al comunitãþiilocale. Structura populaþiei poate fi diferitã de la un oraº la altul, unele comunitãþi avândpopulaþii foarte mari, multiculturale, în timp ce altele sunt destul de omogene. În marilezone urbane existã grupuri culturale de mãrime semnificativã ºi câteva grupuri foartemici, reprezentând alte comunitãþi. În prezent, noile valuri de imigranþi se adapteazã ºiconstituie noi comunitãþi lingvistice ºi culturale care vor trebui sã se integreze în structurapopulaþiei. Pentru a se identifica grupurile lingvistice sau culturale majore este necesarão examinare a rapoartelor de statisticã, urmãrindu-se limba maternã ºi etnia comunitãþiideservite de bibliotecã.b. Determinarea nevoilor de informare ale comunitãþii multiculturale. Pentru a putearãspunde în mod pertinent cerinþelor specifice acestui tip de comunitate este nevoie sãse stabileascã clar care sunt prioritãþile diverselor grupuri lingvistice ºi culturale carealcãtuiesc comunitatea respectivã. Acest lucru poate fi realizat cu ajutorul sondajelorde opinie (cele aplicate în bibliotecã sau cele trimise organizaþiilor multiculturale situateîn comunitate); interviurilor; focus-grupurilor etc. datele care trebuie colectate sunt:limbile vorbite la domiciliu; limbile preferate pentru consultarea documentelor debibliotecã; tipurile de documente de bibliotecã multilingve preferate (cãrþi, periodice,video, audio, online); materialele în altã limbã utilizate în prezent, în bibliotecã. Implicareacomunitãþii multiculturale în procesul de evaluare a nevoilor poate fi primul pas înîncercarea de a gãsi sprijin financiar din partea comunitãþii multiculturale în vederea
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dezvoltãrii colecþiilor.c. Elaborarea unui plan privind furnizarea de servicii specifice biblioteciimulticulturale.Pe baza rezultatelor obþinute în urma evaluãrii mediului, a evaluãrii nevoilor ºiurmãrind principiile enunþate în liniile directoare, bibliotecile pot dezvolta un plan pentruserviciile multiculturale de bibliotecã. Acesta ar trebui sã defineascã nivelul de angajareal bibliotecii în vederea furnizãrii de servicii multiculturale de bibliotecã ºi poate fifolosit de conducerea bibliotecii pentru a orienta personalul bibliotecii în vedereadezvoltãrii acestui tip nou de servicii, dar ºi pentru a informa comunitatea despreoferta instituþionalã în acest domeniu. O atenþie deosebitã ar trebui acordatã politiciide dezvoltare a colecþiilor.d. Furnizarea de programe de formare profesionalã pentru personalul de bibliotecãresponsabil de achiziþionarea materialelor multiculturale.Procurarea materialelor multiculturale, indiferent dacã acestea sunt fizice sau cuacces on-line, necesitã cunoºtinþe ºi competenþe specifice, în afarã de cele necesarepentru a constitui colecþii standard de bibliotecã. Formarea profesionalã pentru dobândireaabilitãþilor necesare în vederea achiziþionãrii de materiale multiculturale pentru bibliotecãar trebui sã ofere cursanþilor abilitãþi legate de: publicarea ºi distribuirea de materiale înalte limbi decât cea naþionalã; evaluarea aplicaþiilor Web bazate pe resurselemulticulturale; comunicare interculturalã.e. Dezvoltarea de colecþii virtuale, formate din resurse webNoile tehnologii informaþionale ºi de comunicaþii au eliminat multe din bariereleinformaþionale. Deºi acestea nu pot compensa în întregime documentele tradiþionaletrebuie sã luãm în calcul cã internetul oferã posibilitatea pentru biblioteci de a furnizaacces la materiale, în orice limbã, dacã sunt prezente on-line. Astfel, bibliotecilepot furniza materiale digitale în limbile pentru care nu are resurse pentru a dezvoltacolecþii fizice.O bibliotecã furnizoare de servicii multiculturale ar trebui sã-ºi facã simþitã prezenþaîn mediul on line prin accesul acordat la resursele electronice de interes pentrucomunitatea deservitã. Biblioteca virtualã trebuie sã ofere acces la resursele globalemulticulturale prin intermediul paginilor web ºi prin furnizarea de link-uri spre resurseledigitale multiculturale.În acest sens, site-ul bibliotecii trebuie sã asigure accesul la serviciile web, caresunt de relevanþã pentru acest tip utilizatori: instrumente de cãutare multilingve; directoareweb multiculturale; resurse multiculturale de referinþã; link-uri la surse de informaþiiprivind þara de origine, pentru grupuri lingvistice mai mari care locuiesc în zona unde îºidesfãºoarã activitatea biblioteca multiculturalã; link-uri cãtre site-uri care oferã serviciide traducere automatã; instrucþiuni privind utilizarea serviciilor de bibliotecã în principalelelimbi comunitare.Minimul de informaþii pe care o bibliotecã îl poate oferi pe site-ul web este: link-uricãtre presa on line internaþionalã cu acces gratuit; link-uri spre directoare conþinânddicþionare online; sugestii privind achiziþionarea de materiale multiculturale însoþite derecomandãri ºi recenzii.f. Evaluarea colecþiilor multiculturaleComunitatea deservitã trebuie implicatã în alegerea tipurilor de servicii culturale pecare sã le ofere biblioteca, stabilindu-se relevanþa acestora, înlesnindu-se astfel etapade monitorizare. Metodele de evaluare care pot fi folosite sunt: feedback-ul utilizatorilorextras din chestionare ºi sondaje; analiza statisticilor de circulaþie a documentelormulticulturale; evaluarea mãsurilor de performanþã ºi a rezultatelor care au fost dezvoltateca parte a planului de servicii de bibliotecã multiculturalã.O analizã a rezultatelor procesului de evaluare poate determina biblioteca sã dezvolteun plan nou sau sã revizuiascã serviciile multiculturale oferite.În finalul acestei treceri în revistã a problemelor sensibile privind rolul bibliotecii însocietatea multiculturalã, concluzionãm cã accentul trebuie pus pe rolul educaþiei ºi adialogului intercultural.De aceea am sugera crearea unei reþele de biblioteci multiculturale, care ar puteasã se concentreze, fiecare, pe o anumitã sub-regiune.

Cartea zilelor noastre
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Adrian Simeanu

Cotidiene italiene
Corupþie. Crimã organizatã. Mafioþi. Interlopi. Spargeride bãnci. Rãpiri. ªantaj. Cruzime. Asasinate. Carabinieri.Poliþiºti. Detectivi. Procurori. Anchete. Proceduri. Violenþã.Suferinþã. Moarte. Lux. Sãrãcie. Mizerie. Ticãloºie.Promiscuitate. Parvenitism. Curvie. Femei. Maºini. Localuri.Bãuturã. Droguri. Stres. Viermuialã. Alienare. Deznãdejde.Tristeþe. Dar ºi frumuseþea locurilor. A mãrii ºi-a pãmântului.Neînvinsã-n tot de urâtu� din om. Oricât ar fi acela de crud...Altfel spus, pe scurt, aspecte din Cizmã. De zi sau denoapte. Actualitate ºi realitate. Într-o carte durã. De literaturãºi de aventurã. Cu greutate ºi densitate. Picturalitate,specificitate. Lejeritate, nicicum. Personaje adecvate, veridicînfãþiºate. Iscusit portretizate, deºtept relaþionate. Combinaþiide situaþii ºi implicaþii. Subtilitãþi, modalitãþi, abilitãþi de condei.Transpuse rodnic în idei. Totul alcãtuind un roman modern, viu ºi dolofan. Fãcut de-unitalian în veacul acesta. Care scrie despre-ai lui fãrã teamã ºi onest. Ca o mãrturie pentruveºnicie. Piero Colaprico se numeºte el ºi nu e învãþãcel în ºtiinþa asta. Se vede cã-ijurnalist cu bagaju� de jurist. Se aratã cumpãnit, povesteºte chibzuit. Mixeazã echilibratºi nareazã inspirat. Atrage imediat ºi îþi dã de reflectat. Firesc ºi îmbelºugat. Meritu� lui,garantat, textu� meu, chiar datorat. Cu plãcere ºi-altãdat�!

Cartea zilelor noastre

Un comisar insular
Salvo Montalbano, �pirsonalmente-n pirsoanã�. Sicilian get-beget. Bãrbat bine ºideºtept. Curajos ºi înþelept. Cãrþi alese rãsfoind, cu iuþealã chibzuind. Multe chestiiintuind, pân� la urmã izbutind. În anchete fel de fel, mânat de un singur þel. Adevãru-adevãrat. Pentru asta respectat ºi, dupã caz, ajutat chiar de unii mafioþi...E un poliþist de soi pe care-l pune în foi un nonagenar cu har. Signor AndreaCalogero Camilleri. Literat ultraversat, în iulie rãposat. Condei afirmat de niºte anibuni pe la cei din Cizmã. Salvo e un personaj de toatã isprava. Având, meritat, un locadecvat între detectivii renumiþi, prin tomuri gãsiþi. Andrea l-a creat ºi l-a implicat încauze varii. Pline de culoare ºi atrãgãtoare. Rãpiri, urmãriri, fraude, omoruri ºidescoperiri. Întâmplãri ingenioase, replici bogat savuroase. Femei d-ãle mai sexoase,mâncãruri tare gustoase. Reºedinþe somptuoase ºi case sãrãcãcioase. Aventurã ºiumor într-un specific decor. Acea Sicilie �fãcutã din pãmânt zgârcit cu verdeaþa ºi dinoameni zgârciþi la vorbã�. Ce dispare, însã, inevitabil, în pas cu vremea necruþãtoare,aducãtoare, fãrã istov, de schimbare...Este-o lume fascinantã, la cetit apetisantã. Penelul, clar, nimerit, iscusit la zugrãvit.Peisajele mustesc, portretele nu lipsesc. Personaje pitoreºti (douã purtând nume ca laBucureºti). Totu� bine rânduit, suspansu�, vrednic sporit. Trama se consolideazã ºi, lafinal, explodeazã. Toate astea cuceresc, cãrþile nu plictisesc. Ochii nu mai contenescsã le soarbã cu nesaþ. Fiind ºi subtilitate, nu doar vie fantezie. Ambele, îngemãnate ºila fix echilibrate. În naraþiuni dintr-alea meºter structurate. Cert de actualitate ºi, vãdit,de calitate. Adicã, literaturã ce-þi furã noapte de noapte. Numai de ea sã ai parte!
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Muzica zilelor noastre

Adrian Simeanu

Adolescenþã de excelenþã

Doi elevi din Bucureºti. Sunt în clase la �Enescu� ºi nupeste mult vor sui pe scene. Etalând talentu�, voinþa ºi studiulîntr-un tot solistic vizibil de-acu�. Le-am urmãrit, de curând,recitalul. Într-un amfiteatru universitar.O evoluþie convingãtoare ºi cuceritoare, clarpromiþãtoare. Fiindcã Sbranca ºi Salinas aºa s-au înfãþiºat.Concentraþi, dedicaþi ºi dotaþi pentru instrumentu� balºoi,negru ºi lucios. Fãrã grabã ºi trac s-au aºezat în faþa-i, gingaº clapele i-au ºtersºi sunete varii þâºnirã potop de sub degete zburdalnice foc. Bãieþii ãºtia arãtândcurajos ce frumos curg sunetele ingenios rostuite de corifei. Vijelios sau duios,dupã caz, neîndoios maiestuos. Cãci Rãzvan ºi Christopher sunt fãcuþi pentruasta vãdit.Având, sigur, de muncit ºi în viitor ca, pe culmi, s-ajungã. Chris, de exemplu,mãrturisind cã ar vrea sã facã muzicã de film. E româno-american ºi-a venit înþarã ca sã studieze ºi ºtiinþã zdravãn sã acumuleze. ªi el, ºi colegu� mai micuþ,opusuri ca lumea la capãt ducând onorant. Aºezat, echilibrat, deja personalizat.Adolescenþã de excelenþã, ce mai încolo ºi-ncoa�. Total de apreciat ºi, public,de consemnat. Prin aceste rânduri în care-am notat, chiar cã meritat, câtevaimpresii, sper, de bun augur.Oare ce filarmonicã inspiratã i-o chema la dânsa îndatã? Realmente-artrebui, iar succesu� n-ar lipsi...

Licareþ ºi Moroianu
Doi pianiºti soliºti, de vârste diferite. Interpreþi de marcã în autohton. Viniciu,la cincizeci ºi cinci. Andrei, la treizeci ºi cinci. Primu�, profesor deja. Al doilea,student fiindu-i cândva. Instrumentiºti redutabili, ambii prestând impecabil.Energici ºi dedicaþi. Iscusiþi ºi rafinaþi. Vrednic lucrând pe claviaturã.Dezinvolt, fãrã fisurã. Mângâind-o cu fineþe, redând note cu nobleþe.Stârnind-o impetuos, cu simþire, radios. Tuºeu straºnic ºi fluent. Sunet sigur,coerent. Amplu ºi incandescent. Când e cazu�, lin, decent. Dulce, cald, tumultuos.Totdeauna îngrijit, potrivit ºi maiestuos...Îi cunosc ºi îi ascult, cã au pentru clape, vizibil, un cult. Au opusuri în cap cunemiluita. ªtiinþã, pasiune, rigoare, vioiciune în a le cânta. Prospeþime clarã, defiece datã. Evoluþia pe scenã, mereu minunatã. Mai cu seamã-n recitaluri, pur ºisimplu eclatantã. Trãirile lor nãvãlind în zbor cãtre-ascultãtor. Transmiþând fior,catharsis real fãurind cu spor. Muzica pulseazã, inima vibreazã ºi mintea viseazã. Sufletu� se lumineazã ºibogat se-nnobileazã. Motiv sã le mulþumim ºi sincer sã le dorim pe afiºe sã-igãsim ºi anul ãsta, tot mai des. Neîndoios, aplauze vii având de cules copios. ªiprin þarã, ºi pe-afarã, fie iarnã, fie varã...
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George Coandã

Obârºie strãveche

De bunã seamã cã vã seduc misterele. Dar cui nu-i plac!
Pentru unii sunt o adevãratã fascinaþie. ªi când este vorba de
taine ale istoriei cu atât mai mult stârnesc interesul. ªi cu cât

unele dintre aceste taine sunt desecretizate cu atât mai mult ni se deschid orizonturileCunoaºterii.
De pildã, târgoviºtenii, ºi nu numai ei, vor sã ºtie cât de departe în istorie se pierd

obârºiile fostei ilustre capitale a Þãrii Româneºti, o capitalã legendarã timp de trei
secole ºi jumãtate.

Sã spunem cã aceste obârºii, dupã opinia marelui enciclopedist George Ioan
Lahovari de pe la începutul secolului XX, se vor fi aflat dincolo chiar de începutul
Þãrii Româneºti, adicã dincolo de debutul secolului XIV.

Opinia enciclopedistului meritã a fi luatã cu seriozitate în seamã dacã este sã
acordãm atenþie faptului cã, la momentul �descãlecatului� primilor Basarabi la sud
de Carpaþi, însoþiþi de un grup mare de refugiaþi saºi dar ºi români, nemulþumiþi de
opresiunea, mai ales fiscalã, a regilor maghiari, aceºtia se vor fi aºezat, cu precãdere,
cu deosebire saºii, în douã aºezãri care vor deveni ºi capitale ale Þãrii Româneºti,Câmpulung ºi Târgoviºte, contribuind la urbanizarea lor europeanã.

În ceea ce priveºte Târgoviºtea circulã douã ipoteze incitante, de ce nu, senzaþionale.
Una cã, pe la începutul �epocii
bronzului�, ar fi existat pe locul
Târgoviºtei de azi capitala unui
�imperiu hiperboreu�, TERGAISTAI
(�Casa Împãrãteascã� sau �Casa
Cerbului�), ori cã � informaþia ne-o
oferã �Nouveau Larousse Illustré�
(1904) ºi �Larousse du XXe siecle�
(1933) �, în vremea ocupaþiei
Imperiului Roman dintre 106-275acesta ar fi ridicat aici castrul
TERVOBUM/TERVOLERM.
Rãmâne ca arheologii sã confirme
sau nu.

Oricum o strãveche aºezare semnificativã trebuie sã fi fost, pentru cã un document
franciscan (secolul XVIII), aflat la Biblioteca Bathyaneum din Alba-Iulia, consemneazã
cã �Târgoviºtea a fost clãditã de principele Radu Negru cam pe la anul 1300�. Or ºi
marele istoric francez Elias Regnault a crezut cã Târgoviºtea îºi are obârºia în depãrtãrile
Istoriei. Deci, o certitudine avem, ºi anume cã la apariþia statului medieval Þara
Româneascã, Târgoviºtea exista.

Târgoviºtea secretã
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Ion C. Hiru

A fi patriot...

Patriotismul, iubirea de þarã, este sentimentul cel mai înalt,care înnobileazã sufletul ºi ridicã pe oameni deasupra fiinþei lortrecãtoare. �Patriotismul, spunea Emile Faguet, este sãnãtateapopoarelor. Numai popoarele bolnave nu-l au�. Dragostea de þarã înseamnã sentimentulnobil, puternic, ce exprimã legãtura dintre individ ºi patria sa. Vorbele poetului �CântãriiRomâniei� sunt edificatoare. �Patria, spune Alecu Russo, e aducerea-aminte de zilelecopilãriei... coliba pãrinteascã cu copacul cel mare din pragul uºii... dragostea mamei...plãsmuirile (nevinovate) ale inimii noastre... locul unde am iubit ºi am fost iubiþi... câinelecare se juca cu noi... sunetul clopotului bisericii satului ce ne vesteºte zilele frumoase desãrbãtoare... zbieratul turmelor, când se întorceau în amurgul serii de la pãºune... fumulvetrei ce ne-a încãlzit în leagãn, înãlþându-se în aer... barza de pe streaºinã, ce cautã duiosspre câmpie... ºi aerul, care nicãierea nu este mai dulce...� Iubirea de patrie nu înseamnãurã împotriva altor neamuri, dar nici iubirea altor popoare mai presus de poporul tãu. Adevãratesunt vorbele fostului preºedinte al Statelor Unite, Roosevelt, spuse cu peste ºase decenii înurmã: �Omul care iubeºte celelalte þãri în acelaºi grad ca pe a sa, este vãtãmãtor societãþii,ca ºi bãrbatul care iubeºte celelalte femei cu aceeaºi dragoste ca pe a lui proprie�. Patria,pentru noi, românii, este munca strãmoºilor noºtri, amintirea faptelor ºi gândurilor lor,monumentele rãmase de la ei, munþii semeþi ºi vãile încântãtoare, câmpiile mãnoase, Dunãreaalbastrã ºi Marea cea Mare, �Balada� lui Ciprian Porumbescu, �Doina� lui Eminescu,�Rapsodia� lui Enescu, �Poarta Sãrutului� sãpatã-n piatrã de Brâncuºi ºi multe, multe altele.Peste tot sunt umbrele strãmoºilor noºtri. O cruce din cremene, o cetate din care au rãmasdoar niºte ziduri nãruite ne aduc aminte de faptele vitejeºti ale strãmoºilor. O mãnãstire sauo bisericuþã ne aduc aminte de voievozii iubitori de þarã, pereþii Sarmizegetusei, lãsaþi astãziîn plângere totalã, ne aduc aminte de Marele Rege Decebal ºi de Impãratul Traian. Toateconstituie falnice amintiri.Barbu ªtefãnescu Delavrancea spunea cã �Patria nu e pãmântul pe care trãim dinîntâmplare, ci e pãmântul plãmãdit cu sângele ºi întãrit cu oasele înaintaºilor noºtri�. Dacãuneori suferim nedreptãþi, nu este vina patriei, ci a oamenilor. Oricât de nedreptãþiþi am fi,nevoile noastre nu trebuie sã le punem pe seama patriei, dar nici mai presus de nevoilemorale ºi materiale ale neamului nostru românesc. Fuga din þarã, chiar dacã e mai laîndemânã ºi chiar dacã apare ca o soluþie în îndemnul fãcut de un preºedinte pripit înafirmaþii, nu este o rezolvare permanentã, ci una de moment. Acolo nu gãsim râuri de lapteºi miere, nici munþi de pilaf, gãsim oameni neprimitori, inimi reci, nu calde ca ale fraþilornoºtri, acolo suntem aspru judecaþi ºi ne înrobim pentru un pumniºor de bani. A. D. Xenopolafirma: �Oamenii ce nu se pot înþelege printr-o vorbire comunã, sunt împiedicaþi de a lucraîmpreunã. Acei ce vorbesc altã limbã sunt pentru noi strãini. Deosebirea graiului atragedupã sine deosebire în felul gândirii, în concepþiunile estetice, filosofice (...) pe de altã parte,traiul mai unit al acelor ce vorbesc aceeaºi limbã, unificã moravurile ºi obiceiurile, restrânge

�Cine bea apã din pumni streini, nu se saturã niciodatã�
Anton Pann

Istorie
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interesele materiale comune (...) Este deci firesc lucru, de a iubi mai mult pe conaþionalidecât pe strãini�. Nepãsarea vremelnicilor conducãtori ai neamului, îndemnurile lor pripite ºinegândite sunt nocive. Ei nu înseamnã patrie, nu înseamnã neam, sunt fiinþe trecãtoare,trãind în palatele lor luxoase, rupþi de popor, aplecându-ºi urechea doar la minciunileconsilierilor linguºitori. Ei uitã de patrie, uitã de acest duios ºi adânc cuvânt. Nu iau înseamã îndemnuri, cum ar fi acesta, scris de Simion Mehedinþi: �Întoarceþi-vã, oriunde veþi fi,cu ochii spre acest scump pãmânt, pe care, de mai bine de douã mii de ani, au trãit, aumuncit, au luptat ºi au murit pãrinþii noºtri. Ridicaþi-i în sufletele voastre un altar de veºnicãdragoste�. Caracterul românului, sufletul sãu nobil, a fost descris astfel de marele Alecsandri:�Mie mi-i drag Românul ºi ºtiu a preþui bunãtãþile cu care l-a dãruit natura. Mi-i drag sã-lprivesc ºi sã-l ascult, cãci el e simplu ºi frumos în înfãþiºarea lui, cãci e curat, înþelept, veselºi poetic în graiul sãu. Îmi plac obiceiurile sale patriarhale, credinþele sale fantastice, danþurilesale vechi ºi voiniceºti, portul sãu pitoresc, cântecele sale jalnice ºi melodioase ºi, maiales, poeziile sale aºa de armonioase�.Tot referitor la popor, Alexandru Vlahuþã afirma: �Poporul nostru e încã sub spaimaprimejdiilor prin care a trecut. El nu-i strângãtor, pentru cã a strâns de mii de ori ºi de mii deori a fost jefuit; el nu-i încrezãtor în dreptatea ºi rânduiala omeneascã, pentru cã mereu s-aîncrezut ºi mereu a fost înºelat, ºi de oameni, ºi de soartã. El e acum, bietul, ca un copilbãtut, un copil bun, blând, înzestrat cu cele mai alese însuºiri � comori ascunse dorm însufletul lui, ca ºi în pãmântul în care trãieºte � ºi în ziua când, înseninat ºi trezit la adevãrataviaþã, va fi chemat sã ºi le arate, nu va fi popor pe lume mai cuminte, mai generos ºi mai deispravã, ca poporul românesc�. Cât adevãr scoate la ivealã aceastã scriere a cãrturaruluipatriot! Sã nu crezi, popor român, cã astãzi, cei peste o mie de oameni (ce au strâns avericât sã le ajungã pânã la al nouãlea neam), nu vor fi nevoiþi sã dea înapoi, fie lui Dumnezeu,fie neamului acesta, �copil bãtut�, bun ºi blând, dar care se va trezi ºi va trebui sã luptepentru dreptatea lui.Credeþi cã este vreo deosebire între preºedinþii/miniºtrii care conduc þara ºi poporulcare, cu munca mâinilor ºi a capului, lucrezã la propãºirea patriei? Nicio deosebire. Atâtnumai, de preocupare, de îndeletnicire. Meritul conducãtorilor, de fapt îndatorirea lor estede a asigura locuri de muncã oamenilor, munca dezvoltã energia ºi este leacul împotrivapatimilor, împotriva ieºirilor în stradã, a violenþelor, a vãrsãrilor de sânge, a jignirilor ºi aplecãrii a aproape trei milioane de români în neagra strãinãtate, rece ºi neprimitoare. Voltairespunea: �Siliþi pe oameni la muncã, ºi-i veþi face cinstiþi�. Acolo unde munca, locurile demuncã lipsesc, domneºte anarhia, sãrãcia, cu tot lanþul lor de nenorociri.Sã ne deºteptãm, sã vã treziþi mãcar azi, când vedem primejdia cu ochii, cãci mâineva fi poate prea târziu. ªi aceastã trezire înseamnã tot dragoste de þarã, de poporul pe careîl cârmuim, dupã cum patriotism înseamnã ºi dragoste, respect faþã de pãrinþi, fraþi, surori,pentru casa pãrinteascã, pentru istoria unui neam care �niciodatã nu se vinde�, dar pe care,din pãcate, suntem nevoiþi sã o încuiem, s-o lãsãm pradã pânzelor de pãianjen, nevoiþi fiindsã ne adãpostim într-o camerã strãinã ºi rece, pe alte continente. Un popor nu poate sãtrãiascã o viaþã demnã, muncind pentru alte popoare, nici împrumutându-se la strãini,îngenunchindu-se financiar, îngenunchind generaþiile viitoare, ce-ºi vor blestema trecutul ºipe înaintaºi, plãtind datorii de miliarde de euro. A. D. Xenopol spunea: �Îndatã ce un poporcugetã cã un altul întrupeazã frumosul ºi cã un altul îi îndeplineºte binele, el nu mai areniciun rost de trai în aceastã lume ºi poate sã disparã, fãrã ca prin aceasta sã se piardãvreo notã din armonia cea mare a civilizaþiei universale�. Dar noi, poporul român, nu vompieri. Pentru cã, de-a lungul istoriei noastre, dupã cum bine spune Alexandru Vlahuþã, �vijeliicumplite au trecut peste noi, la toate am þinut piept, ºi nu ne-am dat, º-aici am stat. Catrestia ne-am îndoit sub vânt � dar nu ne-am rupt�.
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George D. Gheorghiu

Omagiu ºi recunoºtinþã tanchiºtilor români
care au luptat ºi murit pentru România

La 1 august 2019, tanchiºtii din ForþeleTereste ale Armatei României sãrbãtoresc uneveniment special � 100 de ani de existenþã.Decizia Ministerului de Rãzboi, luatã acum 100de ani, a înfiinþa pe câmpurile de la Mihai Bravu(Giurgiu) a primului �Batalion de Care de luptã�atestã apariþia unui nou gen de armã în rândultrupelor de uscat � arma tancurilor.La 6 decembrie 1919, batalionul a fostmutat în Garnizoana Târgoviºte. Prin ÎnaltulDecret Regal nr. 5488/25.12.1920 �BatalionulCarelor  de luptã�  s-a t ransformat în�Regimentul Carelor de luptã�, comandant fiindcolonelul de artilerie Predescu Pandele. Alãturide acesta îl reamintesc pe maiorul ing. AviatorGheorghe Negrescu, posesor al brevetului depilot nr. 2/1911 ºi al brevetului de pilot engleznr. 383/ianuarie 1913, pentru scurt timplocþiitorul tehnic al comandantului.Un reper istoric în evoluþia tinerei arme,tancuri, este municipiul Târgoviºte ºi judeþul Dâmboviþa � un adevãrat izvor nesecat decadre militare, care au permis dezvoltarea ulterioarã a armei.Dupã 18 ani, la 1 noiembrie 1939, Regimentul Carelor de luptã s-a transformat înRegimentul 1 Care de luptã, comandat de colonelul Ioan Beldiceanu � ofiþer brevetat destat major, absolvent al ªcolii Militare Speciale de la Saint Cyr (Franþa), promoþia �101Crucile de Rãzboi� (sursa 1).În anii celui de-al Doilea Rãzboi Mondial faptele de arme ºi jertfa de sânge pefronturile de luptã din Est ºi Vest, ale tanchiºtilor, nu pot fi ºi nu trebuie sã fie uitate.În anul 1941 amintesc pe eroul maior Gheorghe Spirescu, comandantul Batalionului1 din Regimentul 1 Care de luptã, originar din comuna Gura ªuþii (Dâmboviþa), cãzut ladatorie în turela carului de luptã de la Karpova, pe cãile de acces cãtre Odessa.În luptele cumplite din iarna anului 1942 de la Cotul Donului pentru ruperea celordouã inele-încercuiri sovietice (19-26 noiembrie 1942), în condiþiile unui ger nãprasnic �temperatura aerului nu a scãzut sub -20 grade Celsius � ostaºii, gradaþii, subofiþerii ºiofiþerii �Regimentului 1 Care de luptã�, indiferent de funcþii, grade ºi specialitãþi ºi-au
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pãstrat nealterate voinþa de a lupta pentru ieºirea din încercuire, împãrþind în comunsuferinþele, lipsurile de tot felul ºi moartea.Amintesc pe cãpitanii Victor Stroiescu, Nicolae Apostol, sublocotenent VirgilPetrescu, plutonierul Constantin Dorobanþu ºi sergentul major Mihai N. Ion din comunaAninoasa, sergentul Ion Mihalcea (Târgoviºte), sergentul Gheorghe Toader (Rãzvadulde Jos), sergentul Dinu Alexandru (Titu), caporal Gheorghe Niþoi (Cazaci), fruntaºulDavid Mihai (Moþãeni) � aceºtia sunt numai câþiva din eroii regimentului care au înscrisîn istoria acestuia, cu litere de aur în pagini de oþel.Tanchiºtii regimentului au dovedit o bunã capacitate de rezistenþã fizicã, o înaltãconºtiinþã capabilã sã însufleþeascã ºi sã amplifice puterea tehnicii mânuite, elanul ºivoinþa de a i se aplica duºmanului lovituri decisive, ajungând pânã la sacrificiul suprem.Cu pioºenie sã ne plecãm fruntea ºi sã ne sfinþim cu semnul Sfintei Cruci întru pomenirealor. ªi sã nu-i uitãm � e tot ce amintirea lor ne-o cere. Istoria înseamnã ºi continuitatea dejertfe pe care colectivitatea umanã, un popor, le-a dat pentru a-ºi pãstra fiinþa.Municipiul Târgoviºte, reºedinþa judeþului Dâmboviþa, este un important centrueconomic, cultural ºi turistic, dar ºi �Leagãnul�, începând cu 1921, al tanchiºtilorArmatei României.Oare nu a sosit momentul iniþiativei ridicãrii în capitala de judeþ a unui monumentcare sã întregeascã peisajul urbanistic al municipiului, dedicat celor care în anii celuide-al Doilea Rãzboi Mondial ºi-au pus tinereþa în slujba neamului ºi s-au înfrãþit cumoartea, înainte de a cunoaºte viaþa, pentru a asigura României paza de neclintit încalea duºmanului? Un monument, la care urmaºii lor, dupã scurgerea timpului, laanumite date istorice din viaþa armatei (23 aprilie � Ziua Forþelor Terestre, 1 august �Ziua Tanchiºtilor, 25 octombrie � Ziua Armatei României) sã se aprindã o lumânare ºisã se aºeze un buchet de flori?Sã nu-i uitãm � ªi Ei sunt Eroii Neamului.
Adresez mulþumiri cãlduroase însoþite de profundul meu respect, domnului Vali

Niþu, directorul publicaþiei Impact (Târgoviºte) pentru promovarea în paginile acesteia a
eroilor tanchiºti ºi imaginei armei tancuri, în mediul civil.Sursa: 1/ Maria Georgescu, Cadeþi români la Saint Cyr, Editura Militarã, Bucureºti,2002, p. 256-257

Acei tanchiºti cãzuþi în lupteDin cele douã regimenteNu cer nici sacrificii multeUn monument sã-i reprezinte
ªi-l doresc acolo undeFu primul regiment de tancuriÎn �Capitala� de sub munteTârgoviºtea, oraº de veacuri.
General brigadã (rtr) Nicolae Ogescu, preºedinteºe Filialei A.N.V.R. Dâmboviþa,între 1993-1998.

Colonel tc (ret) George D. Gheorghiu
Asociaþia Naþionalã Cultul Eroilor �Regina Maria� Filiala Bacãu
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Alice Maria Stana

Biserica Geartoglu
Istoric
Istoria bisericii Geartoglu sepierde în negura vremii. Ca ºi în cazulmultor lacaºuri de cult din Târgoviºte,documentele nu ne oferã suficiente

informaþii. Aflatã în mijlocul unuiadintre cele mai vechi cartiere aleoraºului, �Târgul de Jos�, vizavi deimpunãtorul ansamblu al MãnãstiriiStelea ºi în apropierea CurþiiDomneºti, aceastã ctitorie pare sã ficunoscut mai multe faze de construcþie.În prima jumãtate a secolului XIV pe acest loc exista o bisericã din lemn, de miciproporþii. În urma unui incendiu, îi ia locul una de zid, de dimensiuni mai mari, cucontraforþi ºi pardoseala din cãrãmidã. Cercetãrile efectuate ne conduc la concluziacã acesta este, probabil, unul dintre cele mai vechi monumente de cult ridicate înTârgoviºte. Un alt incendiu duce la restaurarea acestuia, în sec XV.La jumãtatea secolului XVII, în vremea lui Matei Basarab, prin osârdia lui
Dragomir logofãtul, biserica este extinsã spre vest, moment în care se ridicã turnulclopotniþei, cu ferestre bifore la camera clopotelor ºi scara pe aripa de sud, anticipândarhitectura Mãnãstirii Strehaia (1645), a bisericii Sf. Împãraþi din Târgoviºte (1650)ºi a bisericii de la Bãrbuleþu (1662).12 martie 1712 corespunde primei menþiuni documentare. Este vorba de undocument emis de Constantin Brâncoveanu din care aflãm cã biserica era �învechitãºi stricatã�. Pascalie vornicul, unul dintre dregãtorii de seamã de la curtea luiBrâncoveanu o reface, adãugând lângã bisericã ºi �pivniþe de piatrã, cu case pepivniþã�. Fiul lui Pascalie, cãlugãrindu-se, închinã biserica ºi casele drept metohmânãstirii Horezu.Povestea bisericii nu se încheie aici, în 1777 cãminarul Geanolu (sau Geartoglu,de unde ºi numele bisericii) cumpãrã la mezat casele ºi biserica, aceasta fiind
redeschisã la o datã neprecizatã.În timpul miºcãrii lui Tudor Vladimirescu, în 1821, Geartoglu, susþinãtor al Eteriei,pune la dispoziþia lui Alexandru Ipsilanti casele, în schimb fiind numit administrator aldistrictului Dâmboviþa. Dupã arestarea lui Tudor, la 21 mai 1821, la Goleºti, deIordache Olimpiotul, este predat arnauþilor care, cinci zile mai târziu, îl aduc laTârgoviºte. Este de menþionat faptul cã Tudor Vladimirescu, înainte de a fi ucis la
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Mitropolie, este închis în biserica Geartoglu. Din cauza represaliilor oºtilor turceºti ºibiserica are de suferit. La ºapte ani dupa moartea lui Tudor Vladimirescu, bisericaintrã în grija clucerului Nichita Formac, vãrul lui Geartoglu, care, în 1860, o reparã
radical, meºteri fiind Avram ºi Luca.Deºi rãmâne în grija familiei, în secolul XX se va ruina treptat. În 1989 la BisericaGeartoglu este descoperit unicul tezaur medieval de monede emise anterior anului1394, iar în perioada 1997-2014 intrã intr-un proces de restaurare ce i-a redataspectul de odinioarã.

Urmãrile restabilirii reºedinþei domneºti
la Târgoviºte în vremea lui Matei Basarab

Anul 1639 a reprezentat un an plin deneliniºte pentru Matei Basarab, deoareceVasile Lupu voievod al Moldovei la acel
moment, a cerut mazilirea sa la Poartã. Dupãce primeºte acceptul Porþii, Vasile Lupu îºitrimite pe fiul sãu Ioan, la Siliºtea cu gândul dea-l instaura ca domn pe scaunul ÞãriiRomâneºti. Astfel cã, spre sfârºitul anului, Ioanse autoproclamã domn al Þãrii Româneºti.Cum era de aºteptat, Matei Basarab nurãmâne impasibil ºi porneºte la luptã, iar laOjojeni obþine o importantã victorieconsolidându-ºi domnia. Profitând de acestlucru, isi stabileºte definitiv reºedinþa laTârgoviºte, pentru a fi în mai mare siguranþã.
Acest fapt a avut urmãri deosebite pentruoraºul Târgoviºte, crescând numãrul locuitorilor, al caselor, al slujitorilor, aloºtenilor ºi al meºteºugarilor.De asemenea, întâlnim ºi prima împãrþire administrativã a oraºului în mahalale.Este momentul în care se ridicã în jurul cetãþii, un zid de lemn ºi se sapã un �ºanþ� ceînconjura oraºul ca un arc de cerc de la nord, vest ºi sud.Cunoscut sub numele de �ªantul Cetãþii�, este vorba, de fapt, despre un ºanþdublat de pãmânt ºi pietriº, cu o înãlþime de aproape 3 m, deasupra cãruia se aflaun gard de buºteni groºi în forma unui zid.Tot în acea perioadã este ridicat un alt zid de incintã în jurul Curþii Domneºti.Trebuie menþionatã ºi atenþia pe care voievodul o acorda edificiilor religioase,dintre care amintim mânãstirea Arnota, Mãnãstirea Cãldãruºani din judetul Ilfov,

biserica Sf. Împãraþi ºi biserica Sf. Nicolae Androneºti din Târgoviºte.Din punct de vedere cultural, este momentul în care limba românã pãtrundeîn cultul Bisericii. Activitatea tipograficã se reia (din pãcate, încetase la sfârºitulsecolului XVI), tipãrindu-se primele cãrþi în limba românã. La Mãnãstirea Dealuse editeazã, în 1644, �Evanghelia învaþãturii�, un �Liturghier slavon� ºi �DeImitatione Christi� a lui Thomas de Kempis.
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Arhitectura
Biserica Sfântul Nicolae Geartoglueste o bisericã aparent simplã ca volumprincipal. Nava simplã, alcãtuitã din naosºi altar uºor decroºat, alcãtuit din treilaturi, este prevãzutã cu un singuracoperiº în douã ape ce preia forma în

plan a absidei, pãstrând acceaºi cotã acorniºei.Reparaþiile din 1640 adaugã celornouã contraforturi deja existente altedouã dispuse oblic la colþurile vesticeale volumului. Contraforturile masive,dreptunghiulare în plan, sunt constantepe înãlþime ºi acoperite cu o pantãprevãzutã cu lespede de piatrã.Acestea, aºezate echidistant, ritmeazã faþada ce odinioarã prevedea niºtefiride terminate în arc frânt ce alternau cu contraforþii ºi deþineau ferestrele celuminau nava. Din cauza transformãrilor succesive, din aceste firide se desluºesc
doar câteva, iar din ferestrele navei naosului se mai pãstreazã doar câte douã pefiecare laturã longitudinalã, acestea pãrãsind forma iniþialã în favoarea unuidreptunghi alungit. Altarul este luminat de trei ferestre dispuse perimetral.Elementul cel mai pitoresc îl prezintã casa scãrii, adosatã laturii sudice aturnului, de o formã pãtraticã cu colþuri teºite în plan ºi dezvoltându-se pe verticalãconstant pânã la câþiva metri mai jos de corniºa turnului clopotniþã. Întreaga bisericãeste zugrãvitã în alb ceea ce îi conferã o deosebitã eleganþã, singurele decoraþiiale faþadelor sunt firidele pomenite mai sus ºi un brâu de zimþi ce perimetreazãîntregul volum dispus la o distanþã de cca un metru sub corniºe.Ca mai toate bisericile inspirate de stilul gotic târziu, interiorul Bisericii Sf.Nicolae Geartoglu este de tip salã dreptunghiularã acoperitã cu o boltãsemicilindricã a cãrei împingeri laterale sunt preluate de câte patru contraforþisituaþi echidistant pe laturile lungi.

Absida altarului e prevãzutã cu un contrafort dispus pe axul central. Ca urmare,acoperiºul navei ºi al absidei sunt unitare, în douã ape la navã ºi trigonal la altar,corniºa acestuia fiind dispusã la aceeaºi cotã cu cea a navei principale. Înclinareapronunþatã a acoperiºului a permis învelitoare de ºiþã, iar corniºa destul de evazatãexpune la intrados o suprafaþã decorativã de lemn, aparent foarte preþioasã dublatãde o pazie dantelatã.Intervenþia din anul 1640 adaugã spre vest o construcþie nouã în prelungireacu 5 m a navei, având funcþia de pronaos, ce va fi acoperit de o boltã cilindricãtransversalã ºi surmontat de un turn înalt la faþa peretelui vestic, acoperit în patruape ºi luminat de trei ferestre bifore dispuse în firide terminate în arc frânt.Tot atunci se adaugã un turn al casei scãrii adosat peretelui sudic, luminat ºi
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el de douã ferestre mici orientate spre sud. Douã contraforturi vor fi dispuse oblicpe colþurile faþadei vestice în simetrie cu cele deja existente de la conjuncþia naosuluicu absida altarului. Aceastã perspectivã de sud vest este imaginea iconicã a acesteibiserici uºor atipice prin asimetria turnuleþului casei scãrii.
Pictura
Din documentele pe care le cunoaºtem pânã în prezent în legãturã cubiserica Geartoglu putem concluziona cã lãcaºul a fost pictat de mai multe

ori. Astfel, din chiar prima menþiune documentarã, cea din martie 1712, aflãmcã Pascalie vornicul �o au zugrãvit�.

Cel mai probabil, urmele acestei picturi, de bunã facturã, se regãsescastãzi la proscomidie. Este vorba de scena �Iisus Hristos în mormânt�,
zugrãvitã aici potrivit erminiei bizantine.În partea de jos, în stânga niºei descoperim �Învierea�, sugeratã printr-o temãcu caracter prefigurativ - proorocul Iona ieºind din pântecele chitului. Tot în altar, laproscomidie, se pãstreazã ºi o inscripþie veche: �Aceastã proscomidie s-au fãcutprin osârdia D. Vasilie Cluceriul Casandra.� În interiorul bisericii mai pãstreazã,fragmentar, resturi din pictura de la 1860, executatã, aºa cum am arãtat, de meºterii�Hagi Avram ºi Luca ot Târgoviºte�, o zugrãvealã de o calitate artisticã mult inferioarã.În orice caz, aceste rãmãºiþe de frescã sunt foarte deteriorate, putându-serecunoaºte doar o serie de figuri de sfinþi - în altar, pe pereþii de sud ºi denord ai al naosului, în glafurile unor ferestre sau pe intradosul arcului dublouce precede naosul.
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Alexandru V. ªtefãnescu

Finta (1653) �
reconstituirea unei bãtãlii
din Evul Mediu românesc

Ajuns domn al Þãrii Româneºti în 1634, ca urmare a plângerilor boierilor autohtoni
cãtre Poartã, cã �i-au mâncat domnii strãini cu grecii� ºi cã, dacã va fi numit domn grec
�toþi locuitorii vor pãrãsi þara�, Matei Basarab va reprezenta cea mai de seamã figurã
politicã a secolului al XVII-lea românesc.

Reprezentant al boierimii autohtone, mare organizator, militar încercat, diplomat
abil, ctitor neîntrecut ºi promotor al culturii ºi spiritualitãþii româneºti, voievodul ºi-a
integrat vrãjmãºita þarã în marele curent la Renaºterii, ce cuprinsese Europa vesticã ºi
centralã de aproape douã secole.

Articolul de faþã, dedicat luptei de la Finta - una dintre cele mai importate lupte
desfãºurate pe teritoriul judeþului Dâmboviþa ºi cea mai semnificativã dintre acþiunile
militare ale lui Matei Basarab - încearcã sã surprindã calitãþile militare ale voievodului.

La începutul domniei sale, relaþiile cu Moldova lui Vasile Lupu pãreau a tinde cãtre
un �jurãmânt de frãþie�, întãrit ºi de trimiterea unui �cal cu ºa de argint ºi un paloº de
argint� din partea voievodului muntean. Conflictul va izbucni însã curând, în 1635, când,
profitând de o vizitã a domnului dincolo de Olt, Vasile Lupu (care avea sprijinul Porþii ºi
al elementelor greceºti) a încercat sã ocupe Târgoviºtea. Întoarcerea rapidã a lui Matei
în capitala sa va duce la amânarea acþiunii militare. Conflictul era astfel deschis.

În anii urmãtori cei doi voievozi îºi vor studia reciproc miºcãrile, vor încerca pe rând
sã câºtige Poarta otomanã într-o acþiune de înlãturare a adversarului ºi vor cãuta noi
aliaþi. Bun cunoscãtor al psihologiei turcului, cãruia trebuia �cu o mânã sã-i întinzi
darurile ºi cu cealaltã sã-i arãþi sabia�, Matei va reuºi în repetate rânduri sã evite mazilirea
ºi sã dejoace manevrele adversarului sãu, susþinut fiind ºi de alianþa cu principele transilvan
Gheorghe Rakoczy.

Dupã câteva confruntãri armate - în care au cãzut victimã aliaþii turci ai
voievodului moldovean ºi fiul acestuia - în 1644 se încheie, prin intermediul
mitropolitului Varlaam ºi a lui Udriºte Nãsturel, pacea, cei doi vechi vrãjmaºi urmând
a colabora în cadrul unui vast proiect de cruciadã susþinut de Polonia ºi Veneþia.
Moartea regelui polon, Vladislav al IV-lea, principalul susþinãtor, va duce însã la
abandonarea proiectului. Conflictul între cele douã þãri este redeschis în 1653, de
reîntoarcerea lui Vasile Lupu la vechile sale proiecte de uniune dinasticã. Conform
acestora, el urma sã devinã principe al Transilvaniei, unul din fraþii sãi ar fi avut
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domnia Þãrii Româneºti, iar Timuº Hmelniþki, fiul hatmanului cazac ºi ginerele
sãu, ar fi rãmas domn al Moldovei.

Planul sãu este însã deconspirat de marele logofãt al Moldovei, Gheorghe ªtefan.
În faþa primejdiei Gheorghe Rakoczy al II-lea ºi Matei Basarab au reacþionat prompt.
Oºtile lor au pãtruns în Moldova ºi l-au instalat domn pe Gheorghe ªtefan. Retras la
Hotin ºi apoi la Cameniþa, Vasile Lupu reia în scurt timp tronul cu ajutorul cazacilor lui
Hmelniþki. Momentul pãrea favorabil unei contraofensive pentru înlãturarea lui Matei
Basarab. Dupã înfrângerea acestuia ºi-ar fi putut lansa oºtile prin pasul Bran în
Transilvania.

Pe 8 mai, Vasile Lupu îºi trece în revistã oastea moldo-cãzãceascã, adunatã la
Podul-Înalt, pe Bârlad. Dupã unele izvoare ea ar fi cuprins 20.000, 30.000 sau chiar
40.000 de oameni. Cercetãri atente au relevat însã faptul cã ea nu putea depãºi 25.000
de oameni (8.000 de moldoveni, 16.000 cazaci ºi o sutã de mercenari nemþi). La 9 mai,
aceste forþe au pornit spre Þara Româneascã, moldovenii formând o avangardã, iar
cazacii grosul.

Încã de la sfârºitul lui aprilie, Matei Basarab îºi acoperise frontiera dinspre
Moldova, pe Milcov, cu trupele strânse de spãtarul Diicu (cca. 9.000 de oameni) ºi
cei 300 de cãlãreþi moldoveni ai lui Gheorghe ªtefan. Grosul armatei sale (cca.
20.000 de oºteni) era concentrat la Târgoviºte - cetate puternicã unde se aflau ºi
grajdurile cãlãrimii, ºi cuprindea o serie de unitãþi încercate în luptã: dorobanþii,
(pedestraºi ºi cãlãreþi, unitãþi teritoriale date de fiecare judeþ), seimenii (pedestraºi
ºi cãlãreþi, în majoritatea sârbi, plãtiþi de domn), cãlãraºii, roºii (cavaleria curtenilor),
lefegii (strãini plãtiþi), haiducii (ce în timpul lui Matei Basarab, luptau de bunã voie în
armata þãrii), un corp de cavalerie polonã ºi ungurii trimiºi de principele Rakoczy.
Artileria, armã pe care nu se punea mare bazã, dar care va juca un rol important la
Finta, dispunea de 12 tunuri.

De pe malul stâng al Milcovului, Diicu trimite iscoade spre Tecuci pentru a afla de
miºcãrile inamicului. Recunoaºterea sa se izbeºte de avangarda moldoveneascã la
Gura Berheciului ºi se retrage rapid. Vasile Lupu are nevoie de douã zile pentru a-ºi
trece oastea peste apele umflate ale Siretului, arde Focºanii ºi forþeazã Milcovul apãrat
de munteni. Dupã trei tentative nereuºite de a trece râul, îi trimite pe mercenarii nemþi
sã se strecoare prin zona împãduritã de la nord ºi sã cadã în spatele muntenilor.
Manevra reuºeºte ºi trupele spãtarului se retrag în derutã. Ele vor mai opune o dârzã
rezistenþã pe Teleajen ºi în pãdurile din lunca Prahovei, dupã care vor face joncþiunea cu
oastea voievodului.

Informat de  cele întâmplate, Matei Basarab pãrãsise în dimineaþa zilei de 15 mai
Târgoviºtea ºi s-a îndreptat spre Ialomiþa, trecând prin Comiºani, Bãleni ºi Gheboaia. În
dupã amiaza zilei de 16 el se gãsea în apropiere de satul Finta Veche, unde se decide
sã dea lupta. Poziþia este bine aleasã: în faþã un defileu strãbãtut de pârâul Chirileanca,
ale cãrui maluri mocirloase dezavantajau atacatorul; în spate râul Ialomiþa, în a cãrui
buclã era tabãra munteanã, putea oferi adãpost în cazul în care trupele sale erau respinse.
Dacã inamicul înainta pe drumul Focºani-Târgºor-Târgoviºte, trebuia obligatoriu sã treacã
prin Finta. În dimineaþa de 17 mai, oastea munteanã iese din tabãra întãritã cu ºanþuri
ºi se dispune pentru luptã: în centru infanteria, bine înarmatã cu puºti cu cremene
(sâneþe) ºi puþinã artilerie, pe aripi cavaleria. Aripa stângã o alcãtuiau polonezii, cãlãraºii
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ºi ungurii, în centru erau lefegii ºi haiducii cu tunurile între ei, iar la aripa dreaptã erau
dispuºi dorobanþii, seimenii (ambele corpuri cu cãlãreþii în spatele pedestraºilor) ºi roºii.

Urmãrind oastea spãtarului, Vasile Lupu, cu moldovenii ºi o parte din cazaci se
depãrtase considerabil de grosul armatei conduse de Timuº Hmelniþki. El ajunge la
Finta pe la prânz ºi se dispune în ordine de luptã, aºteptând sosirea ginerelui sãu.
Moldovenii ºi nemþii au fost plasaþi în faþa dreptei muntene, iar restul frontului urmau
al asigura cazacii. Dupã douã ore de aºteptare, voievodul moldovean dãdu ordinul
de atac.

Sprijinitã de focul celor 100 de lefegii nemþi, mai mult de jumãtate din cavaleria
moldoveneascã se aruncã asupra aripii drepte muntene. Seimenii rezistã printr-un foc
puternic, dar tirul nemþilor este mai precis ºi curând dreapta lui Matei este aruncatã
peste Ialomiþa. Cãlãreþii moldoveni pãtrund pânã în tabãra adversã, dar în felul acesta îºi
expun flancul unui contraatac. Artileria munteanã îi loveºte, iar rezervele trimise de la
centru ºi aripa stângã îi pun pe fugã.

Între timp apar pe câmpul de luptã cazacii lui Timuº. O parte din pedestrimea lor
atacã stânga ºi centrul muntean. Terenul mlãºtinos le încetineºte înaintarea ºi îi obligã
sã se deplaseze în pâlcuri mici, þinte uºoare pentru puºtile muntenilor. Haiducii
recepþioneazã atacul în plin, dar rezistã. Matei galopeazã de la aripa dreaptã - unde
situaþia s-a restabilit - cãtre centrul ameninþat. Dorobanþii sunt trimiºi în sprijinul haiducilor,
alãturi de tot ce mai putea fi luat de la dreapta.

Cazacii înainteazã, susþinuþi de noi contingente. Prima linie a lor deschide focul.
Matei e lovit de un glonþ la încheietura genunchiului stâng, dar rãmâne cãlare �nearãtându-se
nimica de ranã�, cum scria Miron Constin. Leºii ºi cãlãraºii îi ºarjeazã pe atacatori.
Artileria munteanã, redeschide ºi ea focul. Matei ordonã atacul general. Este momentul
în care izbucneºte o furtunã teribilã, care bate din faþã oastea moldoveanã ºi udã praful
de puºcã al cazacilor. Muntenii pãtrund adânc �pren mijlocul lor... tãindu-i foarte rãu� cu
sãbiile. Cazacii, despre care Miron Costin spunea �ori pedestraºul, ori cãlãreþul vei
socoti, ºi nu vei afla sã fie de potriva sineþaºului cãzãcesc�, o rup la fugã.

Întunericul va facilita salvarea oºtirii lui Vasile Lupu.
ªi spune Letopiseþul Þãrii Româneºti: �strânsu-s-au trupuri cãzute în rãzboi 3000

ºi s-au fãcut o movilã mare la Finta�, iar �Matei Vodã s-au învârtejit înapoi a doua zi 18
mai 1653 ºi s-au dus la Târgoviºte cu mare izbândã ºi voinicii lui cu multã dobândã,
dând toþi laudã lui Dumnezeu, pentru mila ºi binele ce le-au fãcut�.

Bibliografie
MIRON COSTIN, Letopiseþul Þãrii Româneºti, Bucureºti, Editura Tineretului, 1963.
CRISTACHE GEORGESCU, Matei Basarab, Bucureºti, Editura Universul, 1937.
D.I. GEORGESCU, Istoria Armatei Române ºi a raporturilor poporului românesc,

Bucureºti, Editura Universul, f.a.
GH. IONESCU, 320 ani de la bãtãlia de la Finta, în �Însemnãri pedagogice�,

Târgoviºte, 1974.
GHEORGHE ROMANESCU, Oastea românã de-a lungul veacurilor, Bucureºti,

Editura Militarã, 1976.
Dicþionar istoric al judeþului Dâmboviþa, (coord. N. STOICESCU, M. OPROIU),

Târgoviºte, 1983.

Istorie



Anul XIX � nr. 399-400 � 2019 165

Honorius Moþoc

Virgil Drãghiceanu
1879-1964

În seria personalitãþilor culturale cu rol deosebit în punerea în valoare a trecutuluimedieval al oraºului Târgoviºte, la loc de frunte, se aflã Virgil Drãghiceanu. Este cunoscutîn primul rând prin numeroasele studii în domeniul istoriei medievale româneºti, elestând mãrturie personalitãþii lui.Este preocupat obsesiv de vechile reºedinþe domneºti: Curtea de Argeº, Câmpulungºi Târgoviºte. În aceastã triadã, cel mai mult timp, cele mai multe pagini le dedicãTârgoviºtei dar ºi judeþului Dâmboviþa, atât de încãrcat de istorie.S-a nãscut la 18 mai 1879, la Râmnicu Vâlcea, conform actului de naºtere aflat laArhivele Naþionale Vâlcea (numele corect este Virgiliu Drãghiceanu), ca unicul fiu al luiNicolae Drãghiceanu ºi Maria Davidescu. Bunicul sãu, Mihalache Drãghiceanu, aremerite incontestabile în construcþia învãþãmântului în judeþul Dâmboviþa. Este un fostelev al lui Gheorghe Lazãr, la ªcoala de la Sf. Sava. S-a retras la Târgoviºte unde s-aocupat de înfiinþarea ºcolilor naþionale între 1832 ºi 1861. S-a cãsãtorit cu Elisabeta,fiica lui Nicolae Fusea, familie boiereascã de tradiþie cu rol important în viaþa publicã însec. XVIII-XIX. Mihalache Drãghiceanu are relaþii strânse cu fruntaºii Revoluþiei de la1848 fiind tratat cu toatã consideraþia de cãtre aceºtia: Ion Ghica, I. C. Brãtianu, IonHeliade Rãdulescu. Fiii lui Mihalache Drãghiceanu, Nicolae ºi Matei, urmeazã carierediferite. Ambii sunt nãscuþi la Târgoviºte.Dacã despre tatãl istoricului avem puþine informaþii � faptul cã era funcþionar înRâmnicu Vâlcea când s-a nãscut Virgiliu ºi atât, în schimb unchiul sãu, Matei, este opersonalitate în lumea ºtiinþificã, admirat de nepot. De fapt Virgil Drãghiceanu îi dedicãun studiu special ºi un altul bunicului sãu. Matei Drãghiceanu era inginer de mine custudii la Paris, care a realizat prima hartã geologicã a României. Cum �slavastrãmoºeascã pe strãmoºi slãveºte� ne oprim cu consideraþiile admirative la adresafamiliei, pentru cã el, Virgil Drãghiceanu, este un reper în lumea ºtiinþificã, este unexemplu de pasiune ºi devotament în cercetarea istoricã.Studiile asupra operei ºi activitãþii lui Virgil Drãghiceanu sunt relativ puþine: Enciclopediaistoriografiei româneºti, Bucureºti, 1978; Enciclopedia românã, Minerva, Cluj, 1930; VirgilDrãghiceanu � Restituiri istorice, ediþie îngrijitã de Alexandrina Andronescu ºi Mihai Oproiu,Editura Pildner & Pildner, Târgoviºte, 2004; Enciclopedia Oraºului Târgoviºte, EdituraBibliotheca, Târgoviºte, 2011; Virgil Z. Teodorescu, Virgiliu N. Drãghiceanu ºi monumenteleistorice în Revista Monumentelor Istorice, LXXI, nr. 2, 1998. Un studiu interesant ºi bineargumentat a apãrut recent sub semnãtura Irinei Cîrstina (Virgiliu N. Drãghiceanu � câtevaconsideraþii asupra biografiei ºi activitãþii sale profesionale � www.academia.edu)completeazã lista selectivã cu lucrãrile dedicate lui Virgil Drãghiceanu.Când a revenit Nicolae Drãghiceanu în Târgoviºte, nu ne putem pronunþa. Dar înmod sigur, fiul sãu învaþã în primele clase la ºcoala din vechea capitalã a Þãrii Româneºti.Casa pe care o construieºte Nicolae Drãghiceanu este amplasatã pe Calea Domneascã,foarte aproape de clãdirile Curþii Domneºti.
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În consecinþã, tânãrul Virgil Drãghiceanu vede zi de zi �ruinurile Târgoviºtei�,sesizeazã pas cu pas degradarea monumentelor ºi în mod categoric se gândeºte cumsã intervinã. Urmeazã studiile universitare la Bucureºti, în cadrul Facultãþii de Litere ºiFilosofie. Este perioada când în Târgoviºte, prefectul judeþului Dâmboviþa, ConstantinDimitriu, un fruntaº liberal pasionat de cunoaºterea ºi protejarea monumentelor trecutului,are planuri pentru punerea în valoare a acestora. În 1907 îi încredinþeazã studentuluiVirgil Drãghiceanu misiunea de a întocmi un raport asupra monumentelor istorice.

Însoþit de un fotograf priceput, Virgil Drãghiceanu culege, în cadrul unei cãlãtorii înjudeþ, primele date referitoare la monumentele medievale. Realizeazã un album fotocare cuprinde imaginea de atunci a monumentelor întâlnite. Acest album a fost prezentatregelui Carol I ºi reginei Elisabeta ºi se aflã la muzeul Peleº din Sinaia (vezi VirgilDrãghiceanu � Restituiri istorice). Tânãrul istoric a întocmit un �Raport asupra cercetãrilorfãcute cu privire la monumentele istorice din judeþul Dâmboviþa� (ibidem). Raportul cuprindeºi consideraþii de ordin moral-civic valabile pe deplin ºi astãzi: �Nevoia de a ne cunoaºtecât mai bine trecutul, de a ne inspira, în toate direcþiile vieþii noastre culturale, dinevoluþia noastrã istoricã, de a ne afirma cât mai conºtient individualitatea noastrã etnicãeste astãzi puternic simþitã în pãturile cugetãtoare ale neamului. Nu prin viaþa oportunistãºi de moment, oricât de strãlucitã ar fi ea, nici prin viaþa de instinct ne putem îndreptasigur pasul spre viitor, ci numai prin conºtiinþa cã fiecare moment actual este legat dealtele trecute, ce formeazã o epocã de aproape o mie de ani în existenþa noastrãnaþionalã, ºi este legat de momentul de mâine ºi rãspunzãtor de el. Cãci popoarele nutrãiesc din mila vecinilor puternici, ci din energia ce le impune conºtiinþa menirii lor. Acontribui la cunoaºterea evoluþiei proprii acestui judeþ, a aduna sfintele rãmãºiþe aletrecutului nostru, a deºtepta interesul ºi dragostea ce trebuie sã le avem pentru ele, calucruri ce sunt ale noastre, ale înaintaºilor noºtri, al cãror nume îl purtãm ºi pe care îlvom transmite ºi urmaºilor noºtri, relicve pe care, în egoismul epocii acesteia, le-amdispreþuit ºi întinat este o datorie ºi pentru pãturile luminate ale acestui petec de þarã:

Foto: Casa Nicolae Drãghiceanu
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judeþul Dâmboviþa� (ibidem, pag. 10-11).Raportul cuprinde în prima parte Târgoviºtea cu ce avea mai valoros ca patrimoniucultural, evidenþiate în urmãtoarea ordine: întãririle oraºului; monumentele oraºului;biserici. Cât priveºte monumentele judeþului Dâmboviþa, Drãghiceanu începe cuMânãstirea Dealu ºi încheie cu Schitul Panaghia. În partea finalã a raportului, VirgilDrãghiceanu dezvoltã o frumoasã pledoarie pentru organizarea unui muzeu în Târgoviºte�ce va putea opri ruina, devastãrile ºi reparaþiile neghioabe la care sunt expusemonumentele, iar oraºul va putea deveni locul de atragere al vizitatorului ce astãzipleacã îndurerat ºi dezorientat� (ibidem, pag. 72).Raportul rãmâne un document de referinþã asupra imaginii de atunci a monumentelorjudeþului. Prin descrierile de atunci avem informaþii asupra unor monumente care îndecursul ultimului secol au dispãrut. Raportul prezentat marcheazã începutul cercetãriloristoricului Drãghiceanu asupra monumentelor dâmboviþene. Ele vor fi continuate timpde patru decenii. Activitatea sa se va desfãºura în cadrul Comisiunii MonumentelorIstorice al cãrui secretar va fi timp de 40 de ani. În acelaºi timp se ocupã cu devotamentde publicarea Buletinului Comisiunii Monumentelor Istorice (B.C.M.I.). Multe din studiilesale sunt publicate în paginile Buletinului. Astfel vom întâlni rezultatele cercetãrilor dela Curþile domneºti Brâncoveneºti, Doiceºti (1909) sau Ruina Sfinþii Împãraþi din Târgoviºte,Note istorice (1910); Poarta de sud a cetãþii Târgoviºte (1915) etc. În 1914 descoperãinscripþia de pe candela aflatã în biserica Sf. Gheorghe Nou din Bucureºti care indicãlocul de odihnã veºnicã al voievodului Constantin Brâncoveanu.În timpul Primului Rãzboi Mondial, mai precis în perioada ocupaþiei militare germane,misiunea istoricului nostru este sã rãmânã în Bucureºti ºi sã vegheze la protejareamonumentelor istorice. Îºi continuã activitatea de secretar al Comisiunii MonumentelorIstorice. A întocmit un jurnal, publicat în anul 1920: 707 Zile sub cultura pumnuluigerman. Este o imagine zguduitoare a regimului ocupaþiei germane în România. Redãmspre exemplificare descrierea vizitei istoricului în oraºul sãu de suflet: �16/29 Decembrie1917. Târgoviºtea complet moartã. Lumea sãlbãticitã priveºte cu ochi mari toþi drumeþiice vin. Târgul pustiu, închis, vitrinele ºi jaluzelele sparte [...] Toate strãzile au numirigermane. Faimoasa Calea Domneascã se cheamã acum Hindenburg-Straße. Lumeaînspãimântatã, de-abia mai iese din casã, trãind cu mulþumirea cã-ºi poartã încã capulpe umeri [...] Foºtii demnitari ai oraºului, senatori ºi primari, au fost puºi cu forþa sãmãture strãzile� (ibidem). Cum misiunea istoricului este apãrarea patrimoniului naþional,revolta sa este maximã când constatã jefuirea mormintelor voievodale: �MânãstireaArgeºului, a Dealului, Coziei � jefuite. În Cozia e pângãrit mormântul marelui MirceaVodã. La Dealul, craniul lui Radu Vodã, care fu luat drept craniul lui Mihai Viteazul,simbolul idealului pentru care facem rãzboiul. Antichitãþile romane din Dobrogea ºifrumoasele colecþii de acolo, distruse sau sfãrâmate cu toporul� (ibidem, pag. 33).Revenind la Târgoviºte, la Curtea Domneascã, menþionãm cã perioada de maximãpreocupare pentru cercetare are loc în perioada 1934-1938, când conduce sãpãturilearheologice în zona de nord-est a Curþii Domneºti. Într-o relatare târzie (1954) evalueazãaceste cercetãri în felul urmãtor: �Eu revendic pentru mine numai stabilirea epocii celordouã palate, pe care pânã la mine nimeni nu a fãcut-o. Menþionez cã toatã laturadinspre Ialomiþa a palatului, cu baia domneascã, haznalele, turlele, pivniþele, le-amdescoperit dupã o campanie de lucru de 5 ani, sub o adâncime de 6-7 metri. Am scosafarã mii de metri cubi de pãmânt, ce se vãd în dealul de peste ziduri, unde mai înaintede începerea lucrãrilor era o simplã vale (aput Irina Cîrstina).Aprecierea valorii sale profesionale se produce încã din 1926 când la propunerealui Nicolae Iorga este ales membru corespondent al Academiei Române. Cât priveºtepreocuparea pentru realizarea muzeului din Târgoviºte, ea se realizeazã treptat. ÎntâiMuzeul Mitropoliei. În 1937, prin decret regal, se aprobã construirea unui muzeu aloraºului. Finalizat în 1938, el va fi inaugurat în ianuarie 1944. Era o reuºitã a perseverenþeiºi pasiunii pentru a înzestra oraºul cu instituþii culturale de profil.Virgil Drãghiceanu se stinge din viaþã în decembrie 1964 la Bucureºti. Conformdorinþei sale a fost înmormântat în Târgoviºte, în Cimitirul Central, alãturi �de dragii sãipãrinþi�, cum se menþioneazã pe monumentul funerar.
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Victor Petrescu

Nicolae Labiº
�Prea multã grabã-n viaþa ta�

Apariþie meteoricã pe bolta poeziei române, cu o moarte tragicã(accident de tramvai în noaptea de 10 decembrie) nu pe deplinelucidatã nici pânã azi, considerat ca primul poet desident (cum îl caracteriza bunul sãuprieten, Gheorghe Tomozei), în ciuda angajãrii sale la ideologia timpului, Nicolae Labiº,datoritã înzestrãrilor poetice native, nesocotind canoanele impuse de orientarea proletcultistã,va promova un lirism autentic bazat pe tradiþie ºi înnoire creatoare. Era o noutate a acelorani de a privi ºi scrie altfel despre existenþã, trãirilor dându-le un sens, poziþia militantãavând o reverberaþie liricã de substanþã superioarã, reflectând ºi filtrând realitatea. Priveapoezia ca o formã superioarã a spiritului, sfãtuind cititorul: �Deºi-i din implicaþii ºi rãmuriºuripure / Ori din cristale limpezi ce scânteind se rup, / Intrând în ea, sã tremuri ca-n iarnã-ntr-opãdure, / Cãci te þintesc fierbinte, prin gheþuri, ochi de lup� (�Poezia�).Se naºte pe plaiuri moldave (Poiana Mãrului, com. Mãlini, judeþul Suceava) la 2decembrie 1935, pãrinþii fiind învãþãtori. Va urma clasele primare cu mama sa, manifestândîncã de pe atunci înclinaþii literare. Între 1946-1951, licean la Fãlticeni, apoi la Iaºi.Remarcându-i-se talentul precoce, participã la �Consfãtuirea tinerilor scriitori moldoveni�,unde poezia �Fii dârz ºi luptã, Nicolae!�, este primitã favorabil. Va obþine premiul I la �Olimpiadanaþionalã de limba ºi literatura românã� la Bucureºti (1951). În acel an la teza de limbaromânã nota: �Hei, amintirile ºi oamenii. Bre, oameni, am un sat minunat ºi o þarã la fel. Lanoi ning fulgii ca beteala ºi se îmbujoreazã obrajii fetelor ca trandafirii. La noi tinereþea eminunatã. Dar nu ºtiu cum, o vreau ºi mai frumoasã ºi lupt cu ce pot, pentru propãºireatinereþii noastre�. Aceasta a fost în fapt esenþa scrisului sãu, manifestatã atât de timpuriu.Din 1952, prin examen de admitere, intrã la ªcoala de Literaturã �Mihai Eminescu� dinBucureºti condusã de târgoviºteanul Iosif Petre. Redactor la revista ºcolii �Ani de ucenicie�,impunându-se în rândul colegilor sãi, printre aceºtia: Florin Mugur, Lucian Raicu, GheorgheTomozei, Doina Sãlãjan, Ion Gheorghe, Radu Cosaºu, Mihai Negulescu. A avut profesoripe: Mihail Sadoveanu, Tudor Vianu, Camil Petrescu, Mihai Gafiþa, Mihai Beniuc, MihuDragomir, D. Micu, Nina Cassian. La deschidere Mihail Sadoveanu afirma: �Dacã dintredomniile voastre vor ieºi doi sau trei scriitori, atunci va fi bine�. Din lecturarea numelor celorcare au absolvit ºcoala, dorinþele �Ceahlãului literaturii române� (cum a fost numit Sadoveanu)au fost depãºite. În 1953 este pus în discuþie pentru �abateri de la morala ºi disciplina ªcolii�ºi sancþionat, printre faptele imputate fiind ºi lecturile unor cãrþi considerate periculoasepentru formarea tinerilor scriitori, din: Lucian Blaga, George Bacovia, Ion Barbu sau Mallarmé,Rimbaud, Baudelaire, Valéry. Într-o scrisoare cãtre pãrinþi din acea perioadã, îºi caracterizastãrile momentului: �Eu trec prin aceastã lume, cu zâmbetul meu dureros, pãstrat de cânderam copil, de acasã. Eu trec printre aceastã lume, rânjesc cu colþii mei câineºti care mi-s mailungi decât la alþii, ºi lumea nu vede cã rânjesc ºi lumea crede cã râd�.Dupã absolvire face parte din colectivul redacþional al revistei �Contemporanul�,apoi la �Gazeta literarã�. Se înscrie la Facultatea de Filologie a Universitãþii din Bucureºti
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(1955) la care renunþã doar dupã un semestru. Perioadãfecundã a scrisului sãu. Participã la �Conferinþa pe þarã atinerilor scriitori� (1956). Dupã împlinirea a 21 de ani estevictima unui cumplit accident de tramvai, în noaptea de 9spre 10 decembrie. Pe patul de spital, agonizând va dictaprietenului sãu Aurel Covaci ultimele versuri: �Pasãreacu clonþ de rubin / S-a rãzbunat, iat-o s-a rãzbunat / Numai pot s-o mângâi, / M-a strivit / Pasãrea cu clonþ derubin / Iar mâine / Puii pãsãrii cu clonþ de rubin / Ciugulindprin þãrânã / Vor gãsi poate / Urmele poetului NicolaeLabiº / Care va rãmâne o amintire frumoasã��. Moare înzorii zilei de 22 decembrie 1956. Depus la UniuneaScriitorilor (alocuþiuni de Eugen Jebeleanu, GheorgheTomozei ºi Paul Georgescu) este înmormântat la CimitirulBellu din Bucureºti.Primele încercãri literare ºi le adunã într-un caiet subtitlul �Cântecul unui adolescent� ºi în jurnalul sãu intitulat �Antologie ºi informaþii literare�.În 1950 apare în �Iaºul nou� prima poezie. �Fii dârz ºi luptã, Nicolae�, apoi alte creaþiiadolescentine semnate Nicolae Labiº ºi N. Mãlin. În 1954, în �Viaþa româneascã�,�Moartea cãprioarei�, capodopera sa, iar în 1956 la �Gazeta literarã�, poemul �Primeleiubiri�. Numeroase colaborãri, multe din ele nerezistând timpului. A cules cu pasiunecreaþii folclorice.Debut editorial cu poemul �Puiul de cerb�, dedicat copiilor (1956), urmat de �Primeleiubiri� în acelaºi an. Mai târziu (1958) volumul �Lupta cu inerþia�, la care a lucrat, încredinþattiparului de Lucian Raicu, Eugen Mandric, Aurel Covaci, Savin Bratu. Titlu fusese dat depoet, care era obsedat de inerþia socialã sau culturalã a acelor vremuri. Se considera�spiritul adâncurilor�, cã trãieºte �în altã lume decât voi�, îndemnând �Sã observaþi cãniciodatã / N-am fost singur cu mine cum mulþi au crezut / Tot ce-am iubit, niciodatã / N-ammistuit într-al timpului paºnic trecut�. Îºi auto caracterizeazã astfel scrisul �Vorbele melese amplificã ori se sparg de cupola cerului meu. Îmi port paºii pe câmpurile mele prinpãdurile bãtrâne moºtenite din strãbuni ºi pe lângã complicatele construcþii pe care le-amzãmislit cu trudã de curând. Fraþii mei, oameni, vibraþiile voastre rãzbat pânã aici ºi seîncheagã aici într-o simfonie frumoasã ºi eu mã aflu aici ca sã vã înþeleg cât mai bine�.�Primele iubiri� (1956) dau dovada marelui sãu talent. Ciclurile �Liliacul timpuriu�,�Sadoveniene�, �Rapsodia pãdurii�, �Primele iubiri�, dezvãluie o sensibilitate juvenilã, dorulpentru plaiurile natale, o anevoioasã adaptare a poetului la citadin, credinþa noastrã mutatãîntr-o lume care se construia greu, devotamentul pentru cauza comunistã ºi înnoirile pecare le trãia sau spera: �Steaua polarã pe cer departe / În scurgerea timpului nu aremoarte / Statornic arde în orice searã, / Capãt de osie, steaua polarã / Stelele, luminile,roiuri astrale / Se-nvârt în jurul osiei sale / Sobrã armonie, pururea vie, / Nezdruncinatãputere-n tãrie�. Adeziunea sa este exprimatã fãrã echivoc: �Arde o stea între multelestele, / Arde pe ceruri ºi pe drapele, / Capãt de osie � roºie stea � / Osia trece prin inimamea. / Lumea-mi se-nvârte pe osia durã / În anotimpuri de frig ºi cãldurã, / ªi cândfurtunile mã bântuiesc, / Cerbii ºi vulturii mei o privesc�. Cu o sonoritate deosebitã, evocândororile rãzboiului, copilãria, pe tatãl sãu, foametea, peisajul mirific al locurilor natale (pãdurile,cerbii, cerul înstelat), �Moartea cãprioarei� rãmâne de referinþã pentru lirica româneascãpostbelicã. Vremuri grele pentru copil ºi familia sa: �Seceta a ucis orice boare de vânt /Soarele s-a topit ºi a curs pe pãmânt / A rãmas numai cerul fierbinte ºi gol, / Ciuturilescot din fântânã nãmol / Peste pãduri tot mai des focuri, focuri / Danseazã sãlbaticesatanice jocuri�. Este cadrul în care se desfãºoarã �Vânãtoarea foametei în munþii Carpaþi�,când �vãile vuirã�: �Cãzutã în genunchi, / Îºi ridicase capul, îl clãtinã spre stele, / Îl prãvãli
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apoi, stârnind pe apã / Fugare roiuri negre de mãrgele�. Mila copilului este fãrã marginideoarece ��viaþa cãprioarei spre zãrile târzii / Zburase lin / cu þipãt, ca pãsãrile toamna��.Conºtientiza cã: ��datina ºi mila sunt deºarte, / Când soru-mea-i flãmândã, bolnavã ºipe moarte�. Finalul este apoteotic: �Ce-i inimã? Mi-i foame! Vreau sã trãiesc, ºi-aº vrea�/ Tu iartã-mã, fecioarã-tu, cãprioara mea / Mi-i somn. Ce nalt îi focul! ªi codrul, ce adânc!Plâng. Ce gândeºte tata? Mãnânc ºi plâng. Mãnânc!�.Într-unele din puþinele sale rânduri de prozã (�Dintr-un caiet de însemnãri�) îºi avertizacititorii cã �În poezia mea veþi intra ca într-un sat de munte: veþi vedea întâi «neobiºnuitul». Veþiremarca frumuseþea sãlbaticã a locurilor, iarna veþi simþi în nãri miros de lupi ºi de fum, ; vara,miros de fân ºi de rãºinã � totul îmbibat cu ceva care aduce o sudoare ºi a pãmânt-pãmântadânc. Veþi privi luna mare, familiarã ºi apropiatã de cerul nostru nefiresc de senin, veþi ascultatoate povestirile cu stafii ºi strigoi precum ºi împuºcãturile ce mai vuiesc rãzleþ între munþi�.De-a lungul celor ºase decenii de la dispariþia sa tragicã în plinã putere creatoare,omului ºi operei i s-au dedicat nenumãrate lucrãri, studii, articole sau ediþii ale poeziilorsale. Majoritatea s-au întrebat, asemenea lui Vladimir Streinu: �Cine ar putea spune ceforme avea sã mai ia marele lui avânt liric? Pe cât este cu putinþã de scurtat un destinpoetic rezect, putem afirma cã opera lui neîmplinitã conþine premise din care ar fi înflorito spectaculoasã dramã liricã a personalitãþii�. Întrebãrile sunt pertinente ºi astãzi,exagerãrile nefiind conforme cu marele sãu talent.Scrieri: Puiul de cerb, poem, Bucureºti: Editura Tineretului, 1956; Primele iubiri,versuri, Bucureºti: Editura Tineretului, 1956; Lupta cu inerþia, versuri, Bucureºti: EdituraTineretului, 1958; Primele iubiri, poezii, Bucureºti: Editura pentru Literaturã, 1962; Pãcãliciºi Tândalã, versuri, Bucureºti: Editura Tineretului, 1963; Moartea cãprioarei, versuri,Bucureºti: Editura pentru Literaturã, 1964; Anotimpurile, Bucureºti: Editura Tineretului,1964; Versuri, Bucureºti: Editura Tineretului, 1964; Albatrosul ucis, versuri, Bucureºti:Editura pentru Literaturã, 1966; Scufiþa roºie. Poveste despre prietenie, Bucureºti: EdituraTineretului, 1967; Scrisoare mamei, Bucureºti: Editura Tineretului, 1969; Poezii. Iaºi:Editura Junimea, 1971; Vârsta de bronz, Bucureºti: Editura Militarã, 1971; Sunt spiritualadâncurilor, Bucureºti: Editura Eminescu, 1971; Poezii. Antologie, Bucureºti: EdituraMinerva, 1976; Moartea cãprioarei. Bucureºti: Editura Tineretului, 1983; Poezii, Bucureºti:Editura Cartea Româneascã, 1984; Poezii, Bucureºti: Editura Albatros, 1985; NicolaeLabiº. Album memorial editat de �Secolul 20�, Bucureºti, 1987; Poezii, Bucureºti: EdituraEminescu, 1989; Nicolae Labiº. Moartea cãprioarei. Poezii, Chiºinãu: Editura Litera,1997; Poezii, Bucureºti-Chiºinãu: Editura Litera, 2001.Referinþe: Simion Bãrbulescu, Comentarii critice, Bucureºti, Editura pentru Literaturã,1969, p. 135-165; ªtefan Bitan, Labiº albatrosul ucis. Eseu monografic, Cluj, Editura Dacia,1970; Al. Piru, Poezie româneascã contemporanã 1950-1975, vol. II, Bucureºti, EdituraEminescu, 1975, p. 64-68; Lucian Raicu, Nicolae Labiº, Bucureºti, Editura Eminescu, 1977;Ion Bãlu, Nicolae Labiº, Bucureºti, Editura Albatros, 1982; Literatura românã, Crestomaþie decriticã ºi istorie literarã, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1983, p. 234-237; Nicolae Cârlan, NicolaeLabiº. Album memorial, Bucureºti, 1987; Ion Rotaru, O istorie a literaturii române, vol. III,Bucureºti, Editura Minerva, 1987, p. 254-268; Grigurcu, Gheorghe. De la Mihai Eminescu laNicolae Labiº. Bucureºti, Editura Minerva, 1989, p. 462-469; Cezar Ivãnescu; Stela Covaci,Timpul asasinilor. Mãrturii despre viaþa, moartea ºi transfigurarea lui Nicolae Labiº, Bucureºti,Editura Libra, 1997; Nicolae Cârlan, �Lupta cu inerþia� la timpul prezent, Timiºoara, EdituraAugusta, 2001; Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine. Vol. I, Bucureºti,Fundaþia �Luceafãrul�, 2001, p. 915-920; Imré Portik, Hora morþii, Bucureºti, Editura OscarPrint, 2005; Dicþionarul general al literaturii române, vol. IV, L-O. Bucureºti, Editura UniversulEnciclopedic, 2005, p.3-6; Florentin Popescu, Nicolae Labiº. Monografie, Bucureºti, EdituraVestala, 2006; Pildner, Joszef; Manolescu, N. O amintire frumoasã. Nicolae Labiº. Târgoviºte,Editura Pildner&Pildner, 2006.
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Complexul Turistic de Nataþie Târgoviºte propune o gamã largã de servicii turisticede agrement ºi relaxare. Obiectivul nostru vizeazã creºterea atractivitãþii MunicipiuluiTârgoviºte, fostã capitalã a Þãrii Româneºti, printr-o ofertã generoasã, care cuprindebazin olimpic, sãli de forþã ºi saunã, ºtrand exterior cu piscine ºi tobogane, terenuri deminifotbal, tenis, baschet, volei pe plajã, piste pentru role ºi biciclete, spaþii de joacãpentru copii, platformã betonatã pentru organizarea de evenimente.La Complex gãseºti tot ce-þi doreºti!Website: complexturisticnatatietargoviste.roE-mail: dctntargoviste@gmail.comFacebook: Complexul Turistic de Nataþie Târgoviºte
Recepþie:Telefon mobil: 0757.093152Secretariat:Telefon fix: 0245.708713Adresa: Calea Ialomiþei, nr. 9-15
Bazin OlimpicUn sport complet, înotul este practicat în cele mai bune condiþii la ComplexulTuristic de Nataþie Târgoviºte. Bazinul Olimpic dispune de 10 culoare, cu o lungimede 50 m, o tribunã generoasã ºi vestiare moderne. Adâncimea apei mãsoarã 207 cm,iar temperatura acesteia nu coboarã sub 28 grade Celsius. La Complexul Turistic deNataþie se desfãºoarã zilnic cursuri de înot, cu instructori specializaþi. Locaþia esteuna dintre cele mai atractive din România, pentru organizarea concursurilor de înotsau a meciurilor de polo.Vrei sã practici înot de iniþiere, de perfecþionare sau de performanþã, te aºteptãmzilnic la Complexul Turistic de Nataþie Târgoviºte!
TarifeCopii 7-18 ani, elevi, studenþi, pensionari: 10 lei (luni � vineri), 12 lei (sâmbãtã �duminicã), 81 lei abonament lunar
Adulþi: 20 lei (luni � vineri), 25 lei (sâmbãtã � duminicã), 162 lei abonament lunarCopii sub 7 ani: ACCES GRATUIT
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Program:Luni � Vineri (08.30 � 21.30)Sâmbãtã - Duminicã (08.30 � 20.30)
Sãli de fitness
La noi te antrenezi în timp ce te distrezi! Douã sãli de forþã/fitness, dotate cuaparate moderne ºi multifuncþionale, sunt zilnic la dispoziþia voastrã. Benzi de alergat,bãnci de împins pentru piept, aparate pentru flexii picioare, aparate pentru abdomen,aparate pentru braþe, biceps, triceps, piept, biciclete orizontale ºi verticale, presã pentrucoapse, haltere olimpice sau gantere între 5 ºi 45 de kilograme sunt variantele noastrepentru antrenamente eficiente. Vã aºteptãm la sãlile de forþã ºi fitness! La Complexgãseºti tot ce-þi doreºti!Preþ: 5 lei/ora � 71 lei/abonament lunar
Program:Luni � Vineri (08.30 � 21.30)Sâmbãtã � Duminicã (08.30 � 20.30)
SaunãCauþi relaxarea profundã? Sauna e remediul perfect!Complexul Turistic de Nataþie Târgoviºte pune la dispoziþia clienþilor douã cabine cusaunã uscatã, îmbrãcate în lemn de brad. Temperatura maximã atinge 90 grade Celsius.Vã aºteptãm în fiecare zi, de luni pânã vineri, între orele 08.30 - 21.30, iar înweekend în intervalul 08.30 � 20.30.Tarif: 5 lei / 15 minute
ªtrandA venit vacanþa, s-a dat startul la maratonul distracþiei în paradisul acvatic de laTârgoviºte. Curge cu petreceri la Complexul Turistic de Nataþie, unde am pregãtit ovacanþã de vis. Avem o mulþime de tobogane, piscine, plaje ºi spaþii de joacã, terasebine aprovizionate, preþuri accesibile, mai multe ºezlonguri, mai multe umbrele, maimultã securitate ºi mai multã distracþie la nivel mare!Vã aºteptãm pe Litoralul de acasã!
Tarife:Copii 7-18 ani, elevi, studenþi, pensionari: 10 lei (luni � vineri), 12 lei (sâmbãtã �duminicã), 81 lei abonament lunar
Adulþi: 20 lei (luni � vineri), 25 lei (sâmbãtã � duminicã), 162 lei abonament lunarCopii sub 7 ani: ACCES GRATUITProgram:Luni (11.00 � 21.30)Marþi � Vineri (10.00 � 21.30)Sâmbãtã - Duminicã (10.00 � 20.30)
Baby LagoonCopiii adorã sã se joace în apã. Iar noi le oferim o piscinã numai a lor, unde sã sebãlãceascã în voie. Baby Lagoon este insula prichindeilor din parcul acvatic al ComplexuluiTuristic de Nataþie Târgoviºte. Un loc de joacã pentru copii, cu apã ºi minitobogane.Siguranþa este maximã, adâncimea apei oprindu-se la 40 de centimetri. Piscina celormici este înconjuratã cu ºezlonguri ºi umbrele, de unde pãrinþii îi pot supraveghea liniºtiþi.Baby Lagoon, bucuria copiilor la Complex!
MinifotbalLa Complexul Turistic de Nataþie Târgoviºte ai toate condiþiile pentru a încinge o
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miuþã pe cinste. Douã terenuri de minifotbal, cu gazon sintetic, vã stau la dispoziþie nonstop, la cele mai mici preþuri din oraº. Terenurile dispun de douã tribune, cu o capacitatede 800 de locuri, dar ºi de vestiare dotate modern.Ia-þi prietenii ºi vino la miºcare! Golazo pe sintetic!Preþuri: 5 lei/ora tarif de zi ºi 8 lei/ora tarif de nocturnãSpaþiul de joc: lungime 40 m, lãþime 20 mProgram recepþie: 08.30 � 21.30 (se poate juca la orice orã, cu programare)
TenisAi chef de tenis? Serveºte la Complex!Trei terenuri de tenis, cu gazon sintetic, vã stau la dispoziþie la Complexul Turisticde Nataþie Târgoviºte. Puteþi juca ºi tenis cu piciorul, într-un cadru primitor, la preþurifoarte mici. Terenurile sunt dotate cu instalaþie de nocturnã, vestiare, iar dacã nu aveþirachete, le puteþi închiria de la noi. Serviþi la Complex, pentru minge de meci!
Tarife:20 lei/ora pe timp de zi30 lei/ora nocturnã5 lei/ora închiriat set racheteProgram recepþie: 08.30 - 21.30 (se poate juca la orice orã, cu programare)
Biciclete ºi roleStart la miºcare! La noi sunt cele mai spectaculoase piste pentru role ºi bicicletedin oraº. Le puteþi testa zilnic, indiferent de vârstã. Pentru numai 5 lei, închiriaþi bicicleteºi role timp de o orã. Porþia de miºcare se serveºte la Complex! 
Platformã evenimentePrintre ofertele Complexului Turistic de Nataþie Târgoviºte se numãrã ºi o platformãbetonatã, idealã pentru organizarea de evenimente. Concerte, târguri, cinema în aerliber, toate acestea pot fi gãzduite într-un cadru plãcut ºi generos. Vã aºteptãm!
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