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Daniel CORBU
NICOLAE TZONE. UN NEOAVANGARDIST CU APLOMB
Nicolae Tzone face parte din categoria acelor literaţi care mai întâi teoretizează, după care pun teoriile în
practică. Astfel, autorul în discuţie a studiat până la detalii avangarda românească şi europeană, a scris studii
despre avangarda clasică (are şi o lucrare de doctorat
cu titlul geo bogza şi avangarda română), mai apoi a
urmat stilistic pe cei mai buni poeţi avangardişti: Ştefan
Roll, Tzara, Fundoianu, Voronca, Saşa Pană, Gellu Naum. Cărţile publicate poartă astfel energii şi experimente
neoavangardiste: cu iova pe muntele iova (2011), viaţa
cealaltă şi moartea cealaltă (2010), oase de înger
(2009), capodopera maximă (2007), nicolae magnificul
(2000).
Textele lui Nicolae Tzone (n. 10 mai 1958, la
Malu, Giurgiu) sunt de obicei lungi, ditirambice, încrâncenate, agonice. Spune poetul: „am poftă să latru şi latru
latru ca un lup matur şi hâtru latru ca un diavol / întemniţat în pântece de femeie tânără şi foarte frumoasă /
don juana mă priveşte cu încântare se aşează pe tâmplă şi coapsă lângă / tâmpla şi coapsa mea şi-ncepe
lupoaică înnăscută să latre şi ea”.
Aflăm, dintr-un expozeu liric de un derutant
narcisism, amănunte din viaţa de zi şi din vis a
magnificului nicolae: „noi file la tratatul asupra morţii şi-a
reînvierii apoi sorbit o ceaşcă plină ochi cu miere
neagră/ dona juana întinsă pe canapele îşi numără
încântată genunchii şi sânii şi-i ies mereu cu unul mai
mult/ hai vino zice să te-mbrăţişez până nu adorm până
nu încep să plâng/ plânsul ca zahăr plânsul ca somn
plânsul ca parfum plânsul ca iarbă plânsul ca scrum
şopteşte ea/ plânsul ca apă ca apa ce se despică în
două când trec morţii tineri pe ea/ plânsul ca fulger
plânsul ca nisip de piatră ca nisip de sânge/ nicolae
muşcă-mi toţi sânii ronţăie-le sfârcurile roşii şi negre/
fărâmiţează-mă apoi cu vigoarea ta de taur înfierbântat/
scrie hai poeme noi direct în trupul meu să le nasc
dimineaţa în zori/ când se sinucid cocoşii singuri şi trişti/
poemele născute de mine copii pur sânge genii în faşe
pui de taur năuci deja cu boturile şi coarnele-n transă.”
Grandilocvenţa şi narcisismul îşi dau mâna în
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texte care exacerbează importanţa autorului în lume.
În spiritul grandioşilor sultani turci (vezi Suleyman Magnificul!) poetul Tzone (la începuturile sale
Ţone) şi-a spus Nicolae Magnificul, denumind astfel
o întreagă spectaculoasă carte. Să cităm: „dorm cu
fruntea pe-o lacrimă-n flăcări roată de car antic
perfect conservată / pe care se poate desluşi încă
urma sandalei lui ahile la troia / mă rostogolesc în
mine însumi ca pe-o vâlcea căptuşită cu şiraguri / de
canini ascuţiţi de tigri şi lupi / nu-i dimineaţă nici
seară e un timp fără timp e un cuvânt fără litere / e o
viaţă fără cernoziom e un pământ fără sânge o
flacără fără văzduh / nu respir ci sar coarda de munţi
sar capra peste carpaţi / fumez pipa infinitului / eu
nicolae magnificul eu prinţul cu duminica-n stern
precum colţii / bocancului alpinistului în pulpa
povârnişului de granit / nimic nu mă cere nimic nu
mă biruie vopsesc în maron insomnia care nu mă
vindecă/ soare de buzunar poemul în care îmi aşez
creierul pentru a fi fotografiat/ pentru marea
expoziţie a sfârşitului/începutului de mileniu/ şerpi cu
salbă de clopoţei literele în care mă-nfăşor ca-ntr-o
pânză solzoasă ca-ntr-un giulgiu ermetic/ prin care
nu pătrunde lumina prin care nu trece nici un
grăunte de aer nici o adiere a vieţii/ şi inima
mausoleu cu armăsari albi aşezaţi în sicrie de
marmură neagră/ deal de uraniu ce se dă nevăzut
de nimeni de-a rostogolul la orizont/ sînt regele care
domneşte doar peste vieţile şi morţile sale doar
peste trupurile iubitelor sale rebele/ sînt tatăl şi
mama numai al buricului degetelor de la mâna mea
dreaptă şi mâna mea stângă.” (nicolae magnificul
apollinaire bocancii lui mihai eminescu).
Asemenea multor poeţi din generaţia ’80,
Nicolae Tzone a lucrat textual la detabuizarea
sexului ca revoltă socială, ca teribilism asumat.
Poemele sale se citesc uşor şi cu multă plăcere,
având un magnetism special, în ciuda sincopelor şi
a unui fragmentarism specific: „aş vrea să cobor în
carnea ta dulce/ până peste frunte până peste
creştet/ aş vrea pe dinăuntrul tău să scriu un poem /
pe care să-l citeşti pe nerăsuflate/ nouă luni mai
târziu/ aş vrea pe spatele tău între omoplaţi/ să sap
o fântână din care să pot să beau/ somn pur oricât
de târziu după miezul nopţii/ aş vrea palmele tale să
mi le lipesc de bărbie/ şi de obraz pentru totdeauna/
aş vrea să stau cu tine şi cu mama/ într-un
scrânciob care în legănarea sa/ să atingă luna/ aş
vrea chiar acum să-ţi fac din mere roşii/ o rochie
roşie de care să fii foarte mândră/ aş vrea apoi în
drumul spre pat merele roşii/ din rochia ta oarecum
ciudată/ să se rostogolească pe podea de pe tine/
unul câte unul până la ultimul.”
Poet al explorării sinelui în zona oniricului, al
revoltei („nicolae cel sincer şi masochist”), al refuzului realităţii, al controverselor, al inspiraţiei suprarealiste, al experimentului netrucat, Nicolae Tzone este
unul dintre cei mai spectaculoşi poeţi ai generaţiei
’80.
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trăindu-mi amintirile din care ai lipsit
ca și cum poți să lipsești din propria ta floare...

Maria TIMUC
ploile, frumoasele mele
niște lacrimi surâd în mine azi ca începutul de
pasăre într-un zbor necunoscut, e atâta cântec împrejur
și ploaia nu aude
fără să poată picura în mine o haină udă
și pasărea nu poate ști cum e viața într-o zi
a lacrimilor și tu nu știi, nu știi
că eu sunt ploaia
dacă nu vii
și sunt vântul și sunt cineva care n-a învins niciodată
sensul acelor de ceasornic fără să treacă timpul
ca o fregată prin singurătate
și sunt valurile care-nalță-n noapte un strigăt
înțeles doar cu inima ta, numai așa, cu inima
poți învăța circuitul lacrimilor în această grozavă
alunecare a ploii în păsări și-n zborurile lor
interioare...
apele curg pe chipul unui fluture, pe partea dreaptă
a tot ce există, pe îngerul
cu aripa tristă
plouă
și eu sunt ploaia mereu, sunt ploaia care înalță
în necunoscuta zăbovire a privirii
un zmeu
să văd de sus cum pășești pe aer ca pe-o
stradă cu stele și sub ele vii
luminând ploile,
frumoasele mele...

parfumul care imită dragostea ta...
un trandafir înțeapă moartea cu frumusețea sa
înflorită
pe mine mă dor doar marginile pe care nu le-am putut
memora
fără să aprind lanterna într-un colț de inimă
în care se întunecase povestea noastră
și trandafirul se răsturnase pe unde mergeam
pe unde eram tineri
pe unde ne cuprindea bătrânețea într-o îmbrățișare
fără flori
și trandafirul înțeapă apoi liniștea noastră de parcă
ar fi în ea petalele unei lumi dispărute într-o înnebunitoare
înflorire a trupurilor
și primăvara strigă din el numele meu
tu auzi numele florilor pe care mi le trimți în taină
iubindu-mă
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ca și cum poți să respiri fără acest trandafir
din care am venit
anume pentru întâlnirea cu tine
numai tu să mă atingi
și doar din atingerea ta să mor
în această fantastică înflorire a cerului
care s-a făcut un punct între trupul meu și trupul tău
un gând între două trupuri înflorite
un trandafir s-a făcut tot cerul
și-n spinii lui s-au prăbușit zilele în care n-ai fost
cu mine și-n florile lui a izbutit
parfumul să imite
dragostea ta...

Poem albastru pe mare
mă mângâie viața cu o mână întinsă
către nopțile depărtate de orașul acesta,
către mersul apelor mâna vieții
își apleacă o atingere tandră
și către valurile mării o privire a ei
se întinde să-mi deseneze trupul
în culorile curcubeului
până ce locul meu îl va lua iubirea
care mi-a scris un poem
albastru pe mare
și pe tine te-a scris în mine iubirea aceasta
atunci când eram amândoi
un singur gând aruncat în infinit
ca o încercare a lui Dumnezeu de a ne face păsări
arbori sau liniuțe
care unesc două tăceri pline de cuvinte
și pe tine te-a însemnat în cartea albastră
ca pe un poem
desenându-ți chipul meu în adânc
să mă poți recunoaște
atingând apa mării...

Să vină o ploaie
Nu-s destule ploi
să se joace-n noi,
nu-s întregi să pice
și să te ridice vocile din stropi
către tine însuți
să-și rotească vina
cum numai lumina
se trește-n plopi
și cum numai trupul tău ca o pecete
de-nverziri frumoase-și
leagănă esența
să vină o ploaie
fără-asemănare
să-ți șteargă absența...
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Dumitru ANGHEL
VÂLTOAREA CLIPELOR EŞARFE
de Ioan TODERIŢĂ
Volumul de versuri „Vâltoarea clipelor eşarfe”,
Editura Axis Libri, Galaţi, 2013, 110 pagini, poate fi considerat o lirică de întâmpinare… Şi, nu numai! Deoarece
creaţia literară a scriitorului Ioan Toderiţă este una de
avangardă, cu o perspectivă multiplă şi convingătoare, în
poezia şi proza sa, în istorie literară, critică literară şi
publicistica de fenomen literar şi artistic.
Omul de cultură Ioan Toderiţă are convingeri de
revoluţionar, ca partizan al noului, cu poziţii de înaintaş,
de lider de opinie, chiar şi atunci când reacţiile sale, voit
neortodoxe, sunt expuse autoritar, intransigent, dar şi cu
o naturaleţe de om cultivat, cu benefice zăboviri în
bibliotecă, în lumea cărţilor bune, de calitate…
Îşi asumă, însă, nonşalant şi onest, riscul de a
propune noutăţi într-un domeniu literar în care tradiţia
impune respect, chiar acolo unde un fapt de literatură,
valoroasă cândva, cade în desuetudine.
Poetul Ioan Toderiţă a experimentat un astfel de
fapt de literatură lirică novatoare în volumul de versuri
„Bună seara, domnule Mallarmé!” şi a reuşit, deoarece sa dovedit o carte de succes, tocmai pentru că a riscat
pe… „asul din mâneca” aparent uşor demonetizată, de
notorietate europeană.
Noua sa carte de poezie, „Vâltoarea clipelor
eşarfe”, propune, pe propria răspundere, o astfel de
iniţiativă, de „premieră” lirică, fără să mai ia, girant
notoriu, vreun alt Etienne Mallarmé, şi, sigur, va fi mai
convingător şi mai lesne de înţeles, pentru că întotdeauna
haina unui croitor priceput şi modern s-a impus pe piaţa
modei de ultimă oră tocmai prin linia simplă şi elegantă a
bunului simţ! N-aş zice că domnul profesor Ioan Toderiţă… „suferă de modestie”, dar noua sa carte este una
serioasă, matură şi cu un înalt simţ al măsurii artistice
lirice. Poezia sa este modernă, modernă, modernă, pentru că a avut tactul şi graţia să-şi dea peste mână, când a
simţit că poate să întreacă măsura din motive de orgoliu
de poet modern şi talentat!
„Vâltoarea clipelor eşarfe” este o carte de
întâmpinare, cum spuneam mai sus, alcătuită din 76 de
poeme de factură… clasică, cu toate ingredientele definitorii ale literaturii de gen şi cu puseuri de metaforă în
clocot, uneori greu de controlat, sau, poate, în exces de
zel deliberat, din care ies în evidenţă, pe un portativ de
virtuozitate bine temperată, cele 12 Sonete, un Pantum,
ca poezie de formă fixă, şi unsprezece Peisaje, ca un
amalgam de plastică peisagistică modernă şi sonorităţi de
orgă în contrapunct preclasic, de la Van Gogh la J.S.
Bach.
„Îndrăznelile” prozodice şi formulele sale literare
ţin de profilul, de stilul şi de personalitatea sa artistică, cu
care surprinde de fiecare dată şi cu fiecare carte publicată, dar îşi adjudecă doar propriul scenariu de creator şişi reprimă drastic orice orgoliu sau psihologie de răsfăţat.
Iată, de pildă, o formulă absolut inedită de frazare poetică, cu totul armonică şi echilibrată semantic, realizată
prin sfidarea regulilor gramaticale, care să dea o perspectivă multiplă lirismului: „Prevăd cum vor sfârşi aceste
varii, / din vreme prevestind ce-a fost să-nduri atunci /
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istorii maladive, pretinse epifanii, / spre capătul mirării, sfârşind secunda-n brânci” („Altminteri”).
Sau, şarjează alteori, într-o cavalcadă de ambiguităţi semantice şi de topică îndrăzneaţă, dar impresia cititorului poate fi una de echilibru şi de respiro
artistic, ca o obsesie a perfecţiunii: „Se destramă moşia / substantivului «sintaxă» / în premize, modus /
ponens, pozitive şi totale” („Ce litigiu…”). Scrie şi o
astfel de poezie de formă fixă, un Pantum, patru
catrene, cu rimă îmbrăţişată, cea mai elaborată (1-4;
2-3), ori rimă încrucişată (1-3; 2-4), şi cu jocul
prozodic de alternanţe şi de modificări strategice ale
versurilor: „În pânda ierbilor de os, / Pe zidul cu
orbite-n cranii, / Deschid fereastra cu litanii, / Luminan bolţi, de sus în jos”) (Op. cit).
Dar, mai ales, propune, îndrăzneţ şi convingător, Peisajul, o posibilă formulă prozodică, inovaţie
în exclusivitate a poetului Ioan Toderiţă, rezultată
dintr-o combinaţie genetică de artă plastică şi muzică.
Peisajele domnului Ioan Toderiţă se remarcă tumultuos, ca o simfonie a culorilor şi a nuanţelor de tot
felul, dintr-o stare sufletească amalgamată şi confuză
aparent, pe un şevalet cromatic şi o partitură în
allegro ma non tropo, din care doar ecourile stinse
ale omenescului în stare pură aduc pacea şi
echilibrul: „Că lumea-i o fărâmă din câte nu s-au
scris… / Cuvântul ei din urmă, devreme s-a dezis…”
(„Peisaj 7 – comuna falangeră”).
Plusează poetul mai ales pe strune de sonet,
pe care şi-l adjudecă mai mult ca metaforă… prozo(continuare în pag. 18)
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Nina GONȚA
O ÎNTÂMPLARE ABSOLUT... ADEVĂRATĂ!
Aseară tocmai citeam pe reţeaua de socializare
Facebook cum separatiştii lui Putin din Estul Ucrainei îşi
fac de cap, când, brusc şi strident, a zbârnâit telefonul.
Am tresărit. L-am înşfăcat şi l-am deschis fără să mă uit
la număr...
- Ало, здравствуйте! (Alo, bună ziua!)... era o voce de
bărbat.
- Cine naiba îşi face de cap şi vorbeşte cu mine în
limba rusă, în România? i-am trântit-o, furioasă!
- Evtuşenco...
- Îgî... era să-i mai zic una: că-i Evtuşenco cum eu
sunt Sophia Loren.
Crezui că-i un individ care m-a tot bombardat în ultima
săptămână cu buchete de flori virtuale şi cu vorbe
mieroase. Mă sunase de câteva ori, chiar voia să-mi facă
şi o vizită. Ca majoritatea bărbaţilor din lume, era singur,
neînţeles, abandonat şi căuta un suflet bun de femeie, nu
ca fosta lui... pentru a o „face fericită” (să se citească „să-i
spele şosetele... şi să-i facă de mâncare”). Îl strânsesem
la perete cu nişte întrebări directe, căci citisem câte ceva
pe ici-colo despre el, că doar nu degeaba suntem în era
internetului. Ştiam despre persoana lui mai multe decât
el însuşi, cred, plus intuiţia mea înnăscută de câine
poliţienesc dresat şi de femeie care are o vârstă şi o
experienţă... m-a ajutat mult. Aşa că l-am pus la colţ, de
şi-a înghiţit limba. De atunci n-a mai sunat şi nici floricele
„proaspete”, culese dimineaţa, pe rouă, de pe net, şezând
în fotoliu lângă ceşcuţa cu cafea... nu mi-a mai trimis...
Crezusem că e el, mai ales că locuieşte într-un oraş cu
lipoveni. Gândii, o fi învăţat şi el de la ei un cuvânt-două
în rusă... să mă impresioneze...
Dar, vai, bine că m-am oprit la timp, căci mi-am dat
seama că la celăllat capăt de fir era chiar Evghenii
Evtuşenco în persoană, marele poet rus! M-am uitat şi la
număr. Număr de America. În prezent el locuieşte în
Talsa, Oklahoma. M-am fâstâcit... am început să râd
singură ca proasta-n târg.
Cum am ajuns să mă sune Evtuşenco? vă întrebaţi,
poate. Povestea a început în primăvara acestui an.
Preşedintele Academiei „Mihai Eminescu” din Craiova,
Ion Deaconescu, poet, prozator, traducător şi profesor
universitar, m-a rugat să-i traduc 10 poezii de-ale lui Evtuşenco, la alegerea mea. Pregătea o Antologie în limba
română a poeţilor lumii, în viaţă. 50 de poeţi din 50 de
ţări. L-a ales pe E. Evtuşenco să reprezinte Rusia. Printre
cei 50 vor fi şi nume de laureaţi ai Premiului Nobel: Soynka (Nigeria), Günter Grass (Germania), Tranc Tromar
(Suedia). Antologia va fi lansată în luna septembrie în
cadrul celui de-al II-lea Festival Internaţional „Mihai Eminescu”, la Craiova.
Mi-a dat şi un termen - 7 zile. Am isprăvit la timp, căci
am ales poezii de dragoste, cunoscute de mine, unele
devenite cântece, folosite în filme, să mi se dea mai uşor
la tradus...
Dar, nu m-am oprit aici. Am selectat 30 de poezii şi miam propus să fac o carte bilingvă, ruso-română. Aşa că,
după ce-am terminat de tradus manuscrisul fiicei lui
Stalin, „20 de scrisori către un prieten”, m-am „întors” la
Evtuşenco.
Iar după o perioadă, mă contactează domnul Ion
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Deaconescu. Toţi poeţii selectaţi pentru Antologie îi
trimiseseră câte o poezie scrisă de mână, semnată,
care trebuia să deschidă pagina fiecărui poet, dar Evtuşenco, nu. M-a rugat să-i scriu eu, în rusă, poate nu
cunoaşte bine franceza, limba în care-i fusese trimis
mesajul-rugăminte.
I-am scris. Nimic şi... iarăşi nimic. Am intrat pe
internetul rusesc, am citit multe noutăţi despre poet. Că
a fost operat în august anul trecut, că i s-a amputat
piciorul drept, mai jos de genunchi... S-a recuperat,
învaţă să meargă în proteză. Chiar a făcut un turneu în
Rusia şi a susţinut vestitele lui citiri în glas, în număr de
30, în faţa a numeroase audienţe...
Atunci de ce n-a răspuns? Poate nu şi-o fi deschis
adresa de email... Poate.
În urmă cu câteva săptămâni, i-am retrimis mesajul.
I-am dat chiar şi numărul meu de telefon... Şi iarăşi,
nimic. Deja ne gândeam că numai pagina lui
Evtuşenco va rămâne nedeschisă de „mâna” lui...
Şi acum, Evtuşenco... la telefon! Ştiu că e el.
-Spuneţi-mi, vă rog, nu este prea târziu să trimit ce
m-a rugat prietenul meu Ion, nu s-a dat încă lucrarea la
editură? (ca să nu vă obosesc cu limba rusă, redau
convorbirea în română).
-Nu, nu este, deşi... deja s-a trimis la editare, dar se
opreşte, aşteptăm... Nu-mi vine să cred, sunteţi chiar
dumneavoastră?
-Da, drăguţă, da! (şi-o imagina că sunt tânără...).
Am fost bolnav, m-am operat anul trecut, acum sunt
mai bine, lucrez, chiar am fost în Rusia.
-Ştiu...
- De unde ştiţi?
-De pe internet, vă urmăresc. Ştiu că acum învăţaţi
să mergeţi cu proteza, că discursurile din luna trecută
din Rusia le-aţi ţinut... în cărucior.
-Da... sunt măgulit. Merg destul de bine în proteză,
m-am refăcut, a fost greu. Iată, numai, ghinion, la ziua
mea, recent, mi-au sfredelit, găurit un plămân, nu ştiu
ce-au mai văzut şi acolo, dar mi-au spus că nu-i cancer... (râde).
-Atunci e bine, au luat analiză! Foarte bine. Înseamnă că sunteţi sănătos.
-Până la sănătos mai este. Văd că le ştiţi pe toate,
vă interesează persoana mea. Este şi un club al „evtuşencilor” pe net...
-Ştiu, am citit... Puteţi să mă socotiţi şi pe mine,
membră. Am citit tot. Apropo, poeziile dumneavoastră
pentru acea Antologie eu le-am tradus. Dăunăzi am
găsit pe internet şi poezia despre avionul de pasageri
doborât în Ucraina. Am fost atât de impresionată, că
am tradus-o pe loc şi pe asta...
-Acolo este un cuvânt luat între ghilimele...
-Despre... „vrajbă”? Da, cred că l-am folosit corect şi
am redat conţinutul foarte aproape de original. Acum
fac o carte, o traducere, am cules de pe net poezii
despre dragoste şi femeie, de-ale dumneavostră. Va fi
o carte bilingvă...
-Da?! Frumos! Apropo, prima limbă în care am fost
tradus a fost limba română, iar prima ţară străină
vizitată de mine care credeţi că a fost?
-România!
-Şi pe asta o ştiţi!...Vă trimit un text pregătit de un
fan al meu, membru al acelui club... puteţi să-l folosiţi
(continuare în pag. 39)
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Lucia PĂTRAȘCU
PE UN PICIOR DE PLAI
Pe-un picior de plai,
Pe-o gură de Rai
Prin cetini bătrâne,
Ca un plâns pe strune,
Răsună departe
Bocet ca de moarte:
- „Stăpâne, stăpâne,
N-ai chemat un câine,
Precum te-am rugat!
Nu ai ascultat,
Când o păsăruică
Pe o rămuruică,
Prinse a ciripi
Şi a povesti
Despre o tocmeală,
Făcută aseară
Între doi ciobani
Ascunşi în tufani...
*
Iacă, te-au răzbit,
Cum s-au socotit
Cei doi frăţiori,
Cei doi verişori,
Baciul ungurean
Şi cu cel vrâncean,
C-aveai oi mai multe,
Mândre şi cornute,
Şi cai învăţaţi
Şi câni mai bărbaţi...
Turma ta frumoasă
Şi mult credincioasă,
Vrut-au s-o adune
Şi s-o ducă-n lume,
Să o răzleţească.
Să nu te cunoască,
Că le-ai fost târlaş,
Mândre ciobănaş!
*
Eu, mica mioară,
Blândă, bălăioară,
Eu, cea mioriţă
Cu lâna plăviţă,
M-am ascuns pe-aproape,
Prin văi, prin vârtoape,
Să rămân cu tine,
Stăpâne, stăpâne!
N-am plecat cu turma,
Să îmi piardă urma,
Căci eu nu te las
Să mai faci popas
Pierdut, fără viaţă,
În lumea cu ceaţă,
În lumea cu rele,
În bocet de jele,
În lumea de jos,
Fără de întors,
Că nă-i fi un plainic
Plecat pe drum tainic…
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*
Locul tău a fi
Tot printre cei vii!
Eu m-oi face punte
Şi m-oi face luntre,
M-oi duce prin veac,
Să caut un leac,
Să te scol din moarte
Să fie dreptate,
C-ai lăsat la poartă
Măicuţă-ntristată,
Cu inimă bună,
Cu brâul de lână,
Care chinuieşte
Şi se jeluieşte
După un fecior,
Aşteptat cu dor,
După-un ciobănel,
Tras ca prin inel.
*
M-oi face cocor,
Să mă duc în zbor,
Să ajung la Cer,
Ajutor să cer
Firicel de rouă
Pentru viaţă nouă,
Smirnă şi-ndurare,
Pentru vindecare,
Căci Tatăl ne-ascultă
Cu iubire multă!
M-oi ruga la Domnul
Să-ţi întoarcă somnul,
Să te scoli din moarte,
Să nu pleci departe,
Să rămâi cu noi,
Să vii înapoi,
Printre brazi şi fagi,
La oile dragi!
*
Oi fi rândunică,
Să plec singurică,
Oi fi ciocârlie,
Să iau apă vie
(Fie cu noroc!)
S-o aduc în cioc,
Să ţi-o torn în gură,
Să uiţi de arsură
Şi pe buzişoare,
Să-ţi dea răsuflare,
Că nu-i vreme bună
Să adormi sub lună,
Nici să zaci sub soare…
Nu-i timp de plecare!
Vremea-i să trăieşti
Şi să înfloreşti
Ca merii, ca perii,
În mijlocul verii!”...
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Fatalitatea unor semne
Și care viață atârnă acum de-un fir de păr –
a mea, a ta ori cine știe a cui pe-acest pământ
urmând necontenita curgere a vieții în răspăr
de când suntem strigați pe numele cel sfânt…

Coriolan PĂUNESCU

Și uite, că ne zbatem prin nouri și furtuni
de parcă sihăstriți suntem în ale mării larguri
când zboară-n ceruri roiuri ostile de lăstuni

Sfidare

și duhurile calcă pe a vieții noastre praguri.

Eu nici nu mă-ndrept şi nici nu mă frâng

Zadarnice întrebări rostim în licărul căprui
al ochilor lunatici clipind prin vii portaluri
zburând sub cerul galben ca miezul din gutui

când vă descopăr departe privindu-mă strâmb
ca nişte ciocli în straie ce parcă-i tot strâng
precum bobul în tulpina lui de porumb.
Nu mă mai plec şi nici nu vă mai surâd înzecit
arătându-vă turul pantalonilor alb-albăstrui
ca un cer sub care cineva, trecând zgribulit,
descoperă zâmbetul vostru și-al nimănui.

recunoscând pe frunți însemnele de lanuri.
Ne dor acum cumplite zodii ce stau uitate-n loc
reconstruind din neguri o tristă forță oarbă
când alergăm pe frânghii ce ard străine-n foc
și noaptea vin tuneluri din goluri să ne soarbă.

Nu vă caut, fiindcă nu vreau să mă vând
pe-o ocheadă sașie și aflată în zbateri de vânt.
Vă voi scoate, spre seară, din marele rând
spulberându-vă doar cu-n pumn de pământ.

Poveste

Nu empatizez cu voi nici dacă tresar un minut –

însingurată-nspre cazarma veche urlând, e gata-n cer să dea cu tunul
un general bătrân și într-o ureche.

ştiu ce rumegaţi când vă bate luna întoarsă
în fereastra păzită de un bătrân arnăut
cu taşca alungită, plină de plumbi și vântoasă.
Feriţi-vă, spun, de arhaica-mi cale cu liliac înflorit
în inima mea ca o antică torță niciodată fragilă…
sunt gata să vă desființez şi-apoi, deloc răzvrătit,
să mă salvez pe o planetă ceva mai stabilă.

Iubito, să nu treci pe aleea care urcă

El vrea iubirea în fragmente pure
s-o spargă într-o secundă cu obuze
și rătăcind prin negre cioburi să îți fure
sărutul tău înmugurit pe buze.
Când ai să-l vezi pășește mai departe,

Lovește vremea în catarge
Pentru nimeni, eu n-o să mai iau cu mâna foc
și mai ales pentru o cauză demult pierdută,
chiar dacă lângă mine o umbră-și face loc
spunându-mi că spre seară destinul meu se mută.
Rămân de-acum sub ocrotirea eternului soroc
deși din cer mă urmărește a norilor ninsoare
și vreau să cânt fantastic din fluierul de soc
sperând ca păsările negre din duhul meu să zboare.
Singur, eu n-aș mai trece pe drumul acela sfânt
decât alături de un înger ocrotitor de teamă
ori printre vocile ce-și scutură silabele în vânt
cu nevoințe ce induc o stirpe veche în alarmă.
Nimic din toate acestea prea drept nu poate sta
când vântul corabia lovește-n marele catarge
știind că-n lume cerul oricând se poate răzbuna
chiar pe corabia de care nebunul val se sparge.

nu-i sta în cale nici măcar o clipă
și lasă-i liber gândul să-l mai poarte
ca o incertă bătaie albă de aripă.
Spre seară ne-om muta pe-o altă stradă
să ne iubim pe coasta nopții-nfrigurate
având în buzunar câte-o petardă,
și un dor cumplit de sfântă libertate.
Târziu, bătrânul în uniformă de cătană
va arunca în aer cazarma milenară,
purtându-și mândru fiinţa lui sărmană
ca o poveste tristă și pururi arbitrară.



Și n-o să mai cutreier marea roasă de furtuni,
iar focul de deasupra n-o să-l mai port în palme
deși eu cred că-n vremuri trăind printre străbuni
cu greu planetele se strâng în universuri calme.
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Credință

Eleonora STAMATE
Invitație
Hai să ne-ntâlnim în inelul cerului,
să ne-ascundem în sinceritate,
funii de smerenie să ne-alăture
în liniștea clădită-n triunghi,
peste noapte…
Împărtășește-mă-n tăcerea zeilor,
până spre ziuă,
Să ne spălăm de păcate…
poartă-mă prin ferestre de aer,
mângâie-mi gleznele întunericului
în așternuturi de lumină.
în intimitate;
Să ne ascundem în sinceritate,
împărtășiți cu smerenie,
peste noapte,
în inelul cerului
să reclădim în triunghi
liniștea-n șoapte…

Mărturisire
Aș fi vrut să mă rostogolesc
în inima cerului,
până la genunchii gândului TĂU
pregătită de rugăciune,
dar, mă asculți TATĂ-al mirării,
cum cu silabele mă războiesc…,
cum împletesc umbre între majuscule,
printre petale de uimire,
îmi simt genele bătrâne de secole,
când caut cu privirea spre TINE;
atât de adânc ți-ai înfipt fruntea
în ferestrele templului,
în catedrala albastră din mine…

Doamne al mugurilor!

În palma Ta

Tu, Doamne, al mugurilor despletiți,
al panseluțelor de ciocolată,
al stropilor de soare, la fereastră,
Înalță-ți fruntea din magnolii…
Cu tine, Doamne, urc dar și cobor ușor,
pe scara-nsingurată de mătasă,
Tu, Doamne al smereniei albastre,
Tu, Domnul Învierii noastre,
privește Flora, zâna primăverii,
Înmiresmează tinerețea cu nectar,
Tu îi aduci, în dar, de sărbătoare,
Floraliei,
chiar razele, cu aripi de cleștar…

Geme strivită frunza sub pași,
De-atâta mătasă pe nor,
Mănuși de alin îmbracă
Grădina din somn;
Ninge cu ochi de faianță…

Clepsidra siderală

De prea multă singurătate

Rodim și creștem flori de stele
într-o clepsidră siderală,
ducem cu noi un stol de vise
și ne topim a câta oară?

De prea multă singurătate,
caut privirea ce s-a izbit de noapte,
iar sufletul – un călător hoinar
pribeagul fără hotar,
cutreieră ape, se-nalță pe raze,
se furișează de lume,
și se-ntoarce la mine,
obosit de prea multă singurătate,
fluturii plâng,
și mă întrebi de ce plâng fluturii în Fa minor?

Ne strângem timpul pe la porți,
îmbătrânim întru nepoți,
ne irosim, tăcut, pe la ferestre,
ca un copac fără de zestre…
În urma noastră, în extaz,
rămân doar florile-n pervaz,
și orologiul, din perete,
e un acord vechi, de trompete.
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În limba poeziei,
te poți apleca
peste tăcere,
peste ochii oglinzii,
poți turna
miere.
În limba zăpezii,
te poți ridica
peste orizont,
auzi cum se topește
geana de omăt.
În limba inimii,
te poți așterne
peste poezie,
poți să te naști,
mereu,
în zăpada târzie…

Ușa copacilor sculptați de lumină
Picură ploaia de îngeri în noi,
Ninge cu mierea ochilor Tăi, scumpe Doamne,
Ninge pe nara copacilor goi…
Argintul mângâie armura gândului,
Ninge în palma Ta, Doamne,
Ninge pedant cu stele în noi,
Pe brațul pierdutelor toamne…
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Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu
ediția I, Chișinău, 1 septembrie 2014
În chiar prima zi a lunii septembrie 2014 la Chișinău, într-un frumos salon al Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, s-a
desfășurat gala laureaților în cadrul Festivalului Internaţional de Poezie - Renata Verejanu, care a adunat multă lume iubitoare de frumos prin poezie, din țara organizatoare, dar și din România, Ucraina, Macedonia etc.
Festivitatea de premiere a fost deschisă cu calde
cuvinte ale gazdei, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”
Vitalie Răileanu, ale protagonistei concursului, binecunoscuta poetă Renata Verejanu, ale unora dintre membrii juriului internațional etc.
Cum era de așteptat, sala a fost plină de participanţii finalişti, de însoțitori și de alți cititori de poezie și de cântec.
Printre oaspeţi ai Spectacolului de Gală şi de Decernare a Premiilor primei ediţii a festivalului au fost prezente multe personalităţi remarcante precum: Mihai Cimpoi
- academician; Vasile Târăţeanu - academician, poet, publicist (Cernăuţi); Petre Rău – scriitor și editor (Galaţi); criticul Ion Ciocanu; poeta Renata Verejanu - marea protagonistă a festivalului; jurnalista Galina Codreanu, vicepreşedintele Academiei Europene a Societăţii Civile - autorul și
organizatorul proiectului.
Vasile Tărâţeanu s-a confesat că pentru prima oară
se află la Biblioteca „Onisifor Ghibu”, unde a fost invitat să
participe la festival în calitate de membru al juriului. Poetul
academician și-a mărturisit și bucuria să vadă printre cei
prezenţi copii şi adulţi care iubesc literatura şi pun preţ pe
carte şi, totodată a apreciat în mod deosebit efortul extraordinar al poetei Renata Verejanu de a aduna multă lume
în jurul cuvântului scris în metafore.
Academicianul Mihai Cimpoi şi-a exprimat satisfacția
pentru succesul deosebit de care s-a bucurat Festivalul,
apreciind în mod special pe protagonista acestuia, omul de
cultură Renata Verejanu, poeta care ajută atât de mult
pentru promovarea tinerelor talente şi face multe lucruri
deosebite pentru cultura română.

Petre Rău scriitor şi editor din Galaţi, director al
revistei literare Boem@ din România a adus un cuvânt de
mulţumire pentru invitaţia oferită şi pentru prilejul de a se
afla la Chişinău pentru prima oară. Scriitorul a relatat că a
cunoscut-o pe Renata Verejanu prin intermediul lucrărilor
sale de pe Internet și a fost plăcut surprins să afle că poeta
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Renata Verejanu are un minunat palmares pe tărâmul cultural, ajută şi promovează atât de multe tinere
talente, multe dintre ele prezente și la acest festival
și onorate cu premii și disctincții dintre cele mai importante. Totodată, Petre Rău a mărturisit că a rămas impresionat de valoarea eseurilor prezentate în
concurs, pe care le-a evaluat numai cu note mari şi
s-ar bucura mult să poată colabora cu cât mai multe
persoane talentate.
Renata Verejanu a accentuat că la acest
festival nu se oferă premii băneşti, ci doar prestigiu.
Străduinţa a fost aceea că, fără surse financiare
deosebite festivalul a reușit să fie deosebit, să aducă
poezie frumoasă în limba română.

La Festivalul Internaţional de Poezie Renata Verejanu au fost premiaţi participanţi atât din
Moldova, cât şi din România, Ucraina și chiar Macedonia, creatori de diverse vârste și pe diverse secţiuni ale concursului: poezie de autor, cântec, traducere, eseu, recital. Cu acest prilej organizatorii au
elaborat și un volum antologic cuprinzând mai bine
de 200 de pagini, și conținând toți premianții și
creațiile lor câștigătoare.
Câștigătorilor li s-au înmânat diplome, medalii şi trofee (pentru premiul I al fiecărei secțiunii),
precum şi prețioasa Antologie a festivalului.
Redacția
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Daniel ŢURCANU
Festivalul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu
Deşi lansat mai mult ca răspuns la o provocare a
celora care încă de prin 1977 cu „sârguinţă muncesc” ca
să-i distrugă cariera literară şi destinul talentatei poete
basarabene, Festivalul Internaţional de Poezie - Renata
Verejanu a devenit un eveniment unic, chiar începând cu
etapele sale locale, raionale, municipale… Etapa internaţională întrecând orice aşteptare după aria cuprinsă, după
numărul de participanţi la toate secţiunile de concurs,
Spectacolul de Gală şi Decernarea Premiilor fiind o frumoasă sărbătoare a Poeziei recitată şi cântată în română,
italiană, turcă, engleză…
Desfăşurându-se în continuarea Sărbătorii Limbii
Noastre Române, prima ediţie a Festivalului Internaţional
de Poezie - Renata Verejanu avea să plouă cu premii. Or,
Festivalul a oferit 101 premii în cele cinci secţiuni: Eseu,
Traduceri, Compoziţie (Cântec), Recital, Poezie de autor…

Sala arhiplină avea să-l bucure nespus pe scriitorul Vitalie Răileanu, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”,
care a dorit, în calitate de gazdă primitoare, să deschidă
minunatul eveniment, susţinând, ca şi la lansarea festivalului, că se scrie „o altă pagină a istoriei culturii noastre”
care e o filă de aur în activitatea bibliotecii „Onisifor Ghibu”, confirmând că ceea ce spune şi face poeta Renata
Verejanu devine o definiţie.
Bucură faptul că nu resursele guvernamentale,
ministerele cu milioanele sale au adunat atâta lume frumoasă, talentată şi binevoitoare în prima zi de toamnă, ci
impresionantul Festival Internaţional de Poezie - Renata
Verejanu. Marile personalităţi care au constituit Juriul
Internaţional, şi care, în timpul vacanţei de vară au citit, au
analizat şi au apreciat cei peste o sută de premianţi din cei
peste 500 participanţi admişi în etapa finală a concursului,
nu au avut posibilitate toţi să vină de la mii de kilometri
distanță, până la Chişinău, la Spectacolul de Gală şi de
Decernare a Premiilor la prima ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie, unii, din motive de sănătate (cum a
fost şi cazul E.S. ambasadorului şi poetului Ion Brad, de la
Bucureşti, sau Mario Santo Navarrete, din Chile). Dar cei
mai mulţi au fost alături de premianţi, înmânându-le diplomele, medaliile şi trofeele binemeritate. Premianţii primei
ediţii s-au bucurat să cunoască mari oameni de cultură:
poeta Renata Verejanu, protagonista festivalului, academi-
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cianul Mihai Cimpoi, poetul academician Vasile Tărâţeanu, (Cernăuţi, Ucraina); poetul şi editorul Petre
Rău (Galaţi, România), care editează frumoasa revistă de cultură şi artă „BOEMA”; criticul Ion Ciocanu; jurnalista TV Galina Codreanu, vicepreşedintele Academiei Europene a Societăţii Civile - autorul
proiectului, scriitorul Mihai Vicol (România), poetul
Ion Gaină (Zaim), şefi de secţii de cultură, şefi de
biblioteci raionale, municipale, orăşeneşti, profesori,
doctoranzi, masteranzi, studenţi…
Poetul academician Vasile Tărâţeanu de la
Cernăuţi, în cuvântul său de salut către participanţii
la Spectacolul de Decernare a Premiilor a destăinuit și recunoscut că anume în calitate de membru
al Juriului Internaţional la Festivalul Internaţional de
Poezie - Renata Verejanu a descoperit frumoasa
Bibliotecă „Onisifor Ghibu” din Chişinău. Academicianul nu şi-a ascuns bucuria văzând o sală enormă
arhiplină, şi elevi şi adulţi, care pun preţ pe carte, şi
s-a bucurat poetul bucovinean că aici, la Chişinău,
poezia înfloreşte acum, în zilele acestea „puţin mai
dificile”, şi a susţinut că e „minunat când se găseşte
o persoană, cum este poeta Renata Verejanu, care
adună atât de multă lume în jurul cuvântului scris în
metafore. Trebuie să-i fim recunoscători pentru
aceasta”, fiindcă este vorba de „pâinea cuvântului”,
care înseamnă mai mult decât însăşi bucăţica de
pâine obişnuită - a ţinut să zică poetul de la Cernăuţi.

Academicianul Mihai Cimpoi, preşedinte de
onoare al Festivalului şi preşedintele Juriului Internaţional (cel care în aceste zile pregătea el însăşi
un mare eveniment cultural - Congresul Mondial al
Eminescologilor), şi-a răpit din timpul său şi a citit şi
apreciat lucrările ieşite în final. Prezent la Spectacolul de Decernare a Premiilor, Mihai Cimpoi şi-a
exprimat bucuria pentru succesul Festivalului Internaţional de Poezie - Renata Verejanu, afirmând că
poeta luptătoare desfăşoară deja de un sfert de
veac sute de proiecte prin care ajută şi promovează
tinere talente nu doar din Moldova, ci din toată Europa, lucru prin care ea se deosebeşte de colegii
săi de breaslă, deoarece Renata Verejanu, fiind
un Om de cultură împlinit, face multe lucruri semnificative, unice pentru cultura noastră.
Petre Rău, scriitor şi editor din Galaţi, România, a adus un cuvânt de mulţumire pentru invitaţia
oferită şi pentru prilejul de a se afla la Chişinău
pentru prima oară. Poetul a relatat că până a veni,
(continuare în pag. 12)
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(urmare din pag. 11)

a cunoscut-o pe poeta Renata Verejanu doar prin intermediul pozelor şi lucrărilor sale pe Internet. Scriitorul
Petre Rău a fost plăcut surprins să afle că poeta Renata
Verejanu are un astfel de palmares pe tărâmul cultural că ajută şi promovează tinere talente, dintre care multe au
fost prezente la festival, pentru că literatura este lucrul cel
mai frumos, ce păstrează sufletele unul lângă altul şi ne
face mai buni. Poetul a destăinuit că a rămas impresionat
de eseurile prezentate în concurs şi le-a evaluat doar cu
note mari. În calitatea sa de editor şi director al Revistei
de cultură şi artă „BOEMA”, Domnia sa a îndemnat oamenii de cultură de la Chişinău la o colaborare cu prestigioasa publicaţie, afirmând că s-ar bucura să colaboreze
cu cât mai multă lume care a participat la Festival, dar şi
alte personalităţi de la Chişinău.

Renata Verejanu a accentuat că la acest festival
se oferă mai mult decât premii băneşti, se oferă prestigiu.
Prestigiu confirmat prin şase trofee,18 medalii şi 101
diplome mari şi foarte fru-moase, cu chipul celor nouă
membri ai Juriului Internaţional, mari personalităţi ale literelor din diferite ţări. Protagonista evenimentului a destăinuit că această mare sărbătoare a poeziei, a frumosului, a
talentului s-a desfăşurat doar pe muncă de voluntariat,
fără surse financiare pe măsura festivalului. Or, nu e
prima dată când managerii de la Academia Europeană a
Societăţii Civile implementează proiecte internaţionale
multidimensionale fără niciun leu, doar prin muncă de voluntariat. Cu toate acestea, mica echipă a reuşit desfăşurarea unui festival unic şi deosebit, cu etape locale, raionale, municipale, cu câteva sute de diplome oferite la
etapele raionale şi municipale şi cu un vraf de diplome,
medalii şi o mulţime de trofee oferite la Spectacolul de
Gală, după care s-a oferit şi o recepţie pentru finalişti…
Dar esenţialul, ce mă bucură nespus, a ţinut să concretizeze scriitoarea de la Chişinău - sunt sutele de beneficiari, din toate judeţele României, toate raioanele Moldovei, precum şi din alte ţări… poezia frumoasă şi eseurile de înaltă calitate care au constituit alcătuirea şi editarea unei frumoase Antologii.
La Festivalul Internaţional de Poezie - Renata
Verejanu au fost premiaţi participanţi de diverse vârste,
pe diverse secţiuni: cântec, traducere, eseu, recital, poezie de autor, a fost editat un volum cu peste 200 pagini cu
eseuri şi poezii de autori - lucrări premiate.
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Învingătorii la prima ediţie, deţinătorii premiului I, II şi III, aparte pe fiecare din cele cinci secţiuni
a Festivalul Internaţional de Poezie - Renata Verejanu, s-au produs în Spectacolul de Gală cu lucrarea pentru care au fost premiați. Denisa Lepădatu
(Galaţi), Victor Rusu (Hânceşti) şi Sandu Cibotaru
(Pelenia, Drochia) au lecturat câte un poem propriu din cele propuse pentru concurs, Ana Maria
Gîbu (Dorohoi, Botoşani), Natalia Croitoru (Chişinău) şi Denis Chirtoacă (Rezina) au interpretat,
cântece pe versuri de Renata Verejanu, însoţiţi de
chitară sau pian, Patricia Tanasov (Chişinău), Alexandrina Ouş (Bălţi), Alexandra Hanganu (Cahul),
Mirela Goncear (Rezina), Eduard Constantin Oxenti
(Chişinău) au recitat din frumoasele versuri ale protagonistei, iar Naitan Negară, un puşti de la Liceul
Liviu Rebreanu, a recitat Zidul, un întreg poem cu
sute de versuri scris de poetă prin anii 70 ai secolului trecut, el şi cucerind la secţiunea Recital – Premiul I. Deoarece traducătorii din poezia Renatei
Verejanu (în engleză, italiană, turcă etc) nu au putut să fie prezenţi la eveniment, traducerilor lor le-a
dat glas domnişoara Daniela Gangan, studentă la
Universitatea Greenwich, Londra, Anglia, facultatea
Business with Law, o admirătoare a poeziei poetei
şi o cunoscătoare a mai multor limbi străine.
Academicianul Mihai Cimpoi a susţinut că, totuşi, cel mai mult s-a muncit asupra eseurilor... Ca
dovadă, autorii de eseuri au obţinut nouă medalii.
Probabil că pentru cei aproximativ 150 de participanţi veniţi de la Ocniţa, Ialoveni, Briceni, Căuşeni, Bălţi, Rezina, Călăraşi, Hînceşti, Teleneşti,
Ştefan Vodă, Criuleni, Orhei, Nisporeni, Anenii Noi,
Cahul, dar şi de la Botoşani, Galaţi, Prahova (România), Cernăuţi (Ucraina), şi pentru oaspeţi, acest
spectacol autumnal al Poeziei a fost şi va rămâne o
sărbătoare aparte. La finele Spectacolului, Academia Europeană a Societăţii Civile, autorul şi realizatorul proiectului, a oferit tuturor partenerilor primei
ediţii: membrilor Juriului Internaţional, preşedinţilor
Juriului la etapele raionale şi municipale, şefilor
secţiilor de cultură şi şefilor bibliotecilor orăşeneşti,
municipale şi raionale care au organizat frumoase
sărbători ale Poeziei pe tot întinsul Moldovei – diplome de Ambasador al Culturii Păcii.
Continuitatea sărbătorii a fost susţinută prin
lansarea celei de-a doua ediţii a Festivalului Internaţional de Poezie - Renata Verejanu. Agenda festivalului a continuat a doua zi prin lansare de carte
a membrilor Juriului Internaţional şi a celor mai buni
poeţi participanţi la festival, la Biblioteca Naţională
a Moldovei, în cadrul Salonului Internaţional de
Carte. În aceeaşi după amiază poeta Renata Verejanu, poeții Petre Rău şi Denisa Lepădatu au fost
invitaţi de cunoscutul jurnalist Leonid Smolniţchi în
emisiunea TV, în direct, “În Triunghi” (la ALT TV),
unde pe parcursul unei ore întregi s-a vorbit despre
poezie și concurs.
În cea de-a treia zi, membrii Juriului Internaţional şi alți prezenți la Festival au participat la
Congresul Mondial al Eminescologilor, organizat de
academicianul Mihai Cimpoi și Academia de Ştiinţe
a Moldovei.
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Secţiunea - Cântec
Premiul I - Trupa “Fără nume”, Dorohoi
Premiul II - Denis Chirtoacă, Rezina
Prin decizia Juriului Internaţional, desemnat de Premiul III - Natalia Croitoru, Chişinău
Academia Europeană a Societăţii Civile - autorul Festi- Secţiunea - Traduceri
valului, învingătorii ediţiei I sunt:
Premiul I - Todur Zanet, Comrat, Găgăuzia
Premiul II - Luca Cipolla, Milano, Italia
Secţiunea - Poezie de autor
Premiul III - Dumitru Marius Gabriel, Ploieşti
Premiul I - Denisa Lepădatu, Galaţi,
Premiul II - Victor Rusu, Călmăţui, Hânceşti
Secţiunea - Eseu
Premiul III - Cibotaru Sandu, s.Pelinia, Drochia
Premiul I - Veronica Popa, Cahul
Premiul Special - Cenaclul “Grai Matern”: Alexandra Han- Premiul II - Ana Maria Gîbu, Dorohoi, Botoşani
ganu, Cahul, Doina Gumeniuc, Ratuş, Teleneşti, Georgia- Premiul III - Laurenţiu Bădicioiu, Mizil, Prahova
na Ingrid Stoleru, Iaşi, Diana Enache, or. Ungheni, Ecate- Premiul Special al A.E.S.C: Galina Matcovschi, prof.
rina Gabriela Trifoi, Bucureşti, Popescu Adrian-Nicolae, N.Iorga, Chişinău, Liudmila Vornicesco, s. Ocniţa, LiPetru Hasnaş, Chişinău
dia Ursalovschi, prof. Rezina, Anna Amoaşii, prof.
Premiul Clubului Consiliului Europei: Ion Băbălău, Lic. „N. Bălţi, Liuba Pamparău, bibliotecară, Drochia, VanIorga”, Chişinău, Tamara Dragovici, Skopje, Macedonia, geea, Scopia, Macedonia
Mădălina Pripa, s.Pelinia, Drochia
Premiul Special - Cenaclul „Grai Matern”: Laura ŢuLaureaţi: Zaharia Cristina, Olga Zaim, Olga Lupu, Edineţ
garev, studentă, Larga, Briceni, Alina Osipov, eleMădălina Partole, Cotova, r. Drochia, Petra Ana Mirică- vă, Căuşeni, Tatiana Scurtu-Munteanu, n. Călăraşi,
Bobiţ, Galaţi, Crudu Xenia, Bălţi, Stan Gabriela-Ele- Univ. “Dunărea de Jos”, Galați, Cătălina Rotaru, ena, București, Delia Tronciu, Liceul “N.Iorga”, Chișinău, levă, Chişinău
Inesa Vlas, s.Mereni, Anenii Noi, Liceul ”E. Nicula”, Corbu Premiul Special al Clubului CE: Valeria Antoniuc, cl.
Mihaela, Lic. “N. Iorga”, Chişinău, Cătălina Răilean, Cri- 7-a, s.Mihălășeni, r.Ocnița; Menţiune: Guzun Rusancova, Chişinău, Andealina Agache, c.Pelinia, Drochia, da, cl. VI-a LT „Orizont”, fil. Ciocana.
Ana Ignat, cl. XII, or. Căușeni, Daniela Creţu, cl. VIII, “N.
Iorga”, Chișinău, Alina Saban, „Alexei Mateevici”, Căuşeni, Elena Mihalachi, Răzeni, Ialoveni, Nadejda Gogu, s.
Mereni, Anenii Noi, Iordache Noni-Emil, Popești-Leordeni,
Ilfov, Adriana Grosu, Bălţi, elevă, Cristina Nicoleta Dumitru, Ploieşti, Prahova, Andreea Violeta Bobe, Galaţi, Cristian Ştefănescu, Ploieşti, jud. Prahova, Ludmila Savciuc,
Bălți, Mardan Mădălina, Berivoi, com.Recea, jud.Brasov,
Mihaela Butuc, L/T “B.Dinga”, Criuleni, Mircea-Andrei Florea, București, Marina Manastîrlî, Gura Bîcului, Anenii Noi
Cristina Croitoru, Chişinău, Ion Beşleagă, Chișinău, Elena
Larisa Stan, Vălenii de Munte, Prahova, Mariana Eftimie
Kabbout, Galaţi, Mihaela Aionesei, Târgu Secuiesc, Lucian-Victor Bota, Aiud, j.Alba, Tatiana Scripa, Cernăuți,
Ucraina, Ion Perciun, Rezina, Zinaida Ambroci, Vasile Pintilie, Piatra Neamț, Iuliana Păun, Constanța, Dorel Gaftoneanu, Ilie Virgil Florin, Craiova, j.Dolj, Vasile Popovici,
Iată declarația câștigătoarei marelui trocom.Corni, j.Botoşani.
feu, la secíunea de Poezie, Denisa Lepădatu:
Menţiune: Doni Vasile, Ştefan-Vodă, s.Răscăieţi Vechi,
“Premiul obţinut la acest festival mă onorează,
Andreea-Claudia Pojar, 11 ani, Bălţi, Valeria Zaiat, Peledându-mi şi mai multă încredere în mine. Fiind
nia, Drochia, Obleac Mihai, s. Popeștii de Sus, Drochia,
unul dintre puținele concursuri literare la care am
Violeta Călărăşanu, LT “M.Eminescu”, Hânceşti, Tudor
aflat rezultatele abia la ora festivităţii de premiMorari, c.Vatici, Orhei, elev, Gabriela Agachi, s.Pelinia,
ere, emoţiile m-au copleşit, dar m-au și ajutat să
Drochia, Miruna Ştefana Belea, Ulmi, j.Dâmbovița, Marius
mă bucur şi mai mult de minunatul trofeu pe care
Cioarec, Hunedoara, Constantin Predescu-Neacșu, Vlăl-am primit pentru poeziile mele. Apreciez atât oreni, j.Dâmbovița, Stejărel Ionescu, Timişoara, Solcan Vaganizatorii, cât şi membrii juriului și gazdele care
sile, Suceava.
m-au adoptat din prima clipă, încurajându-mă și
îndemnându-mă să nu mă opresc niciodată din
Secţiunea – Recital
scris. Am împărtăşit sentimente unice şi am înţePremiul I – Naitan Negară, Chişinău
les că participarea la acest festival este o oportuPremiul II – Maria Alexandrina, Ouş, Bălţi
nitate pentru toţi cei talentaţi. Cred că acest festiPremiul III – Patricia Tanasov, Chişinău
val va reuşi să aleagă cele mai mari talente din
Premiul Special Cenaclul “Grai Matern”: Guţu Marius,
lume, ceea ce mă face să fiu şi mai mândră de
lic. Ion Creangă
faptul că am fost câştigătoarea primei ediţii, dând
Laureaţi: Oxenti Constantin-Eduard, Burjanschi Daniela,
astfel startul unei competiţii de succes”.
Irina Lisnic, Odobescu Irina, Lucinschi Mihaela, Mancoş
Lesi, Grosu Ariadna, Odobescu Ana, Roşca Nicoleta,
Lipovan Iana, Donţu Ana-Maria, Şolcan Daniela, Şoimu
Valeria, Oprea Rodica, Goncear Mirela.

Premianţii primei ediţii a Festivalului Internaţional de
Poezie – Renata Verejanu, ediția I, Chișinău, 2014
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Alexandru COCETOV
POEZIA CREȘTINĂ VIEREANĂ
(Tema mamei)
“Poeţii nu pot fi niciodată cunoscuţi izolat” (A. E.
Baconsky), “Ei trebuie văzuţi în contextul vecinătăţilor şi
înrudirilor spirituale. Iar în ceea ce-l priveşte pe Grigore
Vieru, este clar că vine din Limba noastră, căci domnia sa
mizează pe cuvântul ca loc de întâlnire cu memoria, cu
istoria, cu viitorul. [1]
Grigore Vieru - “Cel mai mare poet basarabean”
(Acad. Alexandru MOŞANU), acel om, care a pus pe hârtie, prin versurile sale, dragostea față de Dumnezeu, față
de părinți, de copii… El este unul din acei scriitori basarabeni care “și-a creat un ritual al adorației materne,
venind din profunda iubire față de cea care i-a dat naștere, i-a vegheat somnul, i-a întreținut existența”. [2] El a
adus “noi ritmuri, noi melodii, o nouă căldură în pieptul fiecăruia dintre noi. El ne întoarcea mereu la casa părintească, acolo unde nucul singuratic se uita în ferestrele
pustii şi întreba mereu: „mamă, unde eşti?” (Eugen Doga).
Poezia creștină viereană descoperă un adevăr profund și
bine pregătit. În opera sa vedem multe adevăruri profunde, care descriu dragostea față de Dumnezeu, față de cea
mai apropiata ființă - mama, care i-a fost mereu alături
etc. “Mama, care exprimă maternitatea, este marele simbol şi marea ei temă. Celelalte motive: copilăria, iubirea,
cântecul, pământul, patria se întreţes într-un întreg, datorită acestui mic fir structurat”. [3]
ROLUL FEMEII
Privind la ceea ce a facut Dumnezeu: a creat femeia după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și ca să fie
un ajutor bărbatului (Biblia, cartea Geneza capitolul 1 și
2). Femeia este acea ființă prin care Dumnezeu dă naștere unor noi oameni. Prin ea, Dumnezeu umple mai departe lumea. Fiind izvorul vieții tuturor ființelor, acest izvor
este cel mai frumos și cel mai voluminos, din care pornesc
multe râuri care țin de el toată viața [4]. În afară de aceste
responsabilități, Femeia este o făptură foarte frumoasă.
Căci, când a fost adusă la Adam, el era foarte fericit și s-a
bucurat de ea (Genesa, cap.2). Gr. Vieru se apropie de
mama sa cu versuri prin care își arată grija față de mamă,
față de cea care reprezintă protecție și îngrijorare pentru
toți și toate: “Mă temeam să nu-ţi fie frig, / zice mama”
(Acasă); “Nu mai vine, mamă, / Nimeni din urmă, / Afară
de pâinea ta / Învelită-n ştergar” (Dar tu); “Născând, tu ești
un geniu, / Un geniu,mamă, ești. / Tu ești zămislitoarea, /
Ești pomul numai vers, / Iar noi de aur mere / Vărsate-n
Univers” (Tu ești un geniu). Mama – cea care își riscă
viața, protejându-și copii “Erou rămas tot mama, / Tot
legănând copii, / Cu teama de războaie, / Cu frica de
tării…” (Tu ești un geniu). Altădată Gr. Vieru dezvăluie –
într-o singură imagine deosebit de cuprinzătoare și de
sugestivă – altruismul desăvârșit al mamei prin mijloace
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alegorice sau parabolice, după cum e cazul în poezia
“Pasărea”: “Când s-a întors / la puii ei cu hrana, /
găsise cuibul gol și amuțit. // L-a căutat / pân’ îi albise
pana, / pân’ când în cioc / semința a-ncolțit”. Aceasta
e mama adevărată, cu grija ei maternală mistuitoare,
ce transpare dintr-o imagine concretă, plastică, proaspată și impresionantă. [5]
MAMA – FĂPTURA LUI DUMNEZEU
“Chiar dacă nu ar exista Dumnezeu, oricum,
nu omul a creat Universul” (Gr. Vieru). Prin acest aforism Gr. Vieru recunoaște pe Dumnezeu – un Creator
adevărat și unic. Unica sursă de viață. Și tot aici, Gr.
Vieru recunoaște în mamă - făptura modelată de
Dumnezeu.
„Mama este începutul tuturor începuturilor”
spunea Grigore Vieru. Pentru el mama e patria, mama e cuvântul (logos), mama e libertatea, demnitatea
națională, zeiţa protectoare, dorul şi jertfa zidirii. [3]
Ea este simbolul adăpostului, căldurii, dragostei și
hranei care pe parcursul vieții poetului îl însoțesc [4].
Relaţia cea mai „profundă”, mai „veche” rămâne a fi
relaţia cu mama, care pentru Grigore Vieru semnifică
relaţia sacră cu Dumnezeu. Mai multe titluri de poezii
sunt relevante în acest sens: ‘‘Făptura mamei’’, ‘‘Mâinile mamei’’, “Ochii mamei”, “Părul mamei” - “Albește
în părul tău, mamă, / Varul acel de demult” etc… Căci
Vieru a vibrat şi vibrează ca nimeni altul la chemarea
înaintaşului său dedicându-se graiului matern, poemele sale fiind neîntrecute în frumuseţe în tot peisajul
limbii române [1]. Iată de ce poetul Gr. Vieru a
înregistrat cu fidelitate întrega-i făptură, reconstituind
imaginea mamei din copilărie și pâna la trecerea în
neființă [2].
IUBIND PE DUMNEZEU – IUBEȘTI PE MAMA
Iubirea în creația lui Vieru este una care
“mișcă sori și stele”. Acest sentiment dat de Dumnezeu nouă, oamenilor, ar trebui să semene în sufletele noastre doar speranță, bucurie și, desigur, putere
de a ierta. Cum spunea, de altfel, și Lucian Blaga:
“Iubind, ne-încredințăm că suntem”. Deci, opera poetului reflectează perfect iubirea împlinită, iar pe cea
neîmplinită acesta o reprezintă ca condiție a omului
de creație (Olga Sternițchi, Grigore Vieru - poet al
valorilor [6]). Pentru Vieru, fericirea s-a născut la sat.
Femeia muncită, Mama, își plimbă doar făptura între
slujbă, Dumnezeu și real, slujba tăcerii de piatră și
slujba pâinii la cuptor. Fără a se evidenția, Mama
poetului a crezut neîncetat în Dumnezeu și această
credință a ajutat-o: “Mama mea viața întreagă / A trăit
fără bărbat / Singuri pre erau în casă / Ploi cu
grindină când bat” [5].
GRIJA FAȚĂ DE MAMĂ
În poezia “Mă rog”, Grigore Vieru prezintă o
dragoste enorm de mare față de cea mai dragă lui
ființă, mama. Și această dragoste se arată prin faptul,
că poetul își manifestă grija față de ea: “Mă rog de
tine, ploaie, / Când zbor către planete, / Stropește
gura mamei / Și-o apără de sete”. După părerea unor
scriitori, poezia “Mă rog” ar putea fi rugăciunea fiului
pentru mama sa. Tot aici, Grigore Vieru continuă: “Mă
rog de tine, codru / (Căci anii tăi tot fi-vor) / Cuprinde-i
(continuare în pag. 15)
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cald ființa / Și-o apără de vifor. / Mă rog de tine, iarbă, /
Mângâie-i talpa goală / Și sarea grea din oase / Și-o
apără de boală”.
Grigore Vieru prețuia mult și ținea la mama sa,
căci ea era unică. Ea singură împlinea rolul de tată și de
mamă. Și pentru acest fiu, pierderea mamei era ca
pierderea vieții sale: “Mă rog de tine, munte, / Cât zboruo să mă poarte / Sărută ochii mamei / Și-o apară de
moarte”.
Poezia lui Grigore Vieru despre mamă are o
misiune și un efect revoluționar. În multe poezii mama
este anume și numai mama Dochița de la Pererita, prin
referirea la care autorul exprima sentimentele adânci și
puternice, care sunt și ale noastre și ale tuturor: “Eu
înaintea mamei / am suflet vinovat - / iubirea pentru
dinsa/ cu bratul am furat…”
ÎN CONCLUZIE
Deci, principiul matern este ideologia de bază pe
care se întemeiază întreaga creație a lui Gr. Vieru, este
veriga de aur ce susține procrearea și continuitatea
vieții, este scânteia ce emană căldura și dragostea. Mama este cuvânt, libertate, dor - în ultima instanță univers
[2]. Acea ființă “cu multiple semnificații etice și sociale”
care “este o altă Maică Marie, un început a toate câte
sunt, devenind Muma însăși. Patrie, plai, grai, izvor și
alte realități primordiale sunt sugerate la Grigore Vieru,
prin simbolul mamei” [5]. Căci, în poeziile vierene, putem
regăsi și noi pe acea maică, iubitoare și îngrijitoare. Pe
cea care ne așteaptă mereu acasă, la casa unde am
crescut, unde am fost educați.
Despărţirea de acest mare om al neamului nostru ne-a îndurerat enorm. Şi totuşi, viaţa pe care a dus-o,
mărturisirea în Domnul Iisus Hristos şi siguranţa mântuirii pe care o avea el faţă de mântuirea sa sunt expuse
în unele din aforisme [7].

Diana Adriana MATEI
Pe ruine
Tuşesc dintr-un plămân
de câine
ce-şi latră luna
de pe cerul gurii
cu intensitatea din care
cuvântul îşi scrie
cerneala-n frunze de albastru
prabuşite-n
propria-mi cădere

Şoaptă
Ascultă-ţi tăcerea
din mine
şi spune-mi
dacă-ţi mai bate ecoul
ca dintr-o inimă
cu două timpuri
în anotimpuri
ca dintr-un trup
cu două trupuri
în nouă ceruri
ascultate
cu urechile tale
într-ale mele

Numărătoarea
Bibliografie:
1. http://www.literaturasiarta.md/pressview.php?l=ro&idc
=3&id=448&zidc=2, Ana Bontaș
2. Cahulul Literar și Artistic, anul 1, nr.1, iulie 2014. Nota
dominantă în creația lui Grigore Vieru, p.7; Liliana Grosu, lector, Universitatea de Stat “B. P. Hasdeu”, Cahul
3. http://www.referatexp.com/limba-romana/fapturamamei-de-grigore-vieru/
4. http://www.referatele.com/
5. http://ru.scribd.com/doc/53461848/LiteraturaViereana-Despre-Mama
6. http://beneficiu.blogspot.com/
7. Batin Irina, http://batinirina.wordpress.com

Ai simţit că
îţi lipseşte ceva
şi-ai început deodată
a te număra
astfel că
de jos în sus la picioare
toată lumea-aveai
şi la mână
toată
nopţile albe şi zilele negre
ţi-erau la locul lor
iar blocul de vizavi
respira tot prin plămânii
unui strigăt mut



în timp ce
te căutai de mine şi
nu erai pe nicăieri
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Petre RĂU
LABORATOARELE MORŢII
La pescuit de cadavre
(Fragment din romanul “Mogoșoaia – istoria unei tragedii”)

- Tovarăşe director, strigă cu putere ministrul.
Strângeţi toţi oamenii care pot fi îmbarcaţi în bărci şi
şalupe! Să-i faceţi să fie pregătiţi! De cum reuşim să
mişcăm din loc epava, ei să pornească la pescuit de
cadavre. S-a înţeles?
Ordinul suna mai mult decât macabru, dar directorul
nu asta sesiză, ci expresia aceea ciudată “să-i faceţi să fie
pregătiţi”. Adică, cum să-i fac să fie pregătiţi? se întrebă el
în timp ce se îndrepta spre locul în care îl aşteptau
muncitorii din docuri.
Erau vreo treizeci de inşi. Stăteau acolo de patru
zile. Pentru că fuseseră prea aproape de evenimente,
prea aproape de oficialităţi şi asistaseră chiar şi la unele
discuţii de-ale lor mai nepotrivite, nu li s-a mai permis să
părăsească zona, pentru a nu răspândi, prin lumea agitată şi nenorocită de dincolo de garduri, ceea ce auziseră
sau văzuseră. Tot ce s-a crezut că ar fi avut nevoie li s-a
adus aici din oraş: pâine, conserve şi apă minerală.
Când se apropie de ei, directorul observă că erau
cu toţii obosiţi, cu feţele livide, bărboşi şi fără vlagă. Se
simţi deodată ca şi cum ar fi nimerit într-un trib de sălbatici, aşa de năuciţi şi speriaţi îl priveau bărboşii aceia slăbănogi şi gălbejiţi din faţa lui. Îşi stăpâni totuşi teama ce-l
invadase şi începu să le vorbească:
- Măi, băieţi! Se apropie clipa când trebuie să fim şi
noi de folos nenorociţilor ăstora de după gard care aşteaptă să-şi recupereze morţii.
Făcu într-adins o pauză pentru a surprinde reacţia
ascultătorilor. Apoi reluă:
- Se apropie clipa când nava va fi mişcată din loc şi
noi trebuie să ieşim pe Dunăre la pescuit de cadavre, o
scurtează directorul, surprins şi el de grozăvia vorbelor ce
le spune.
Chipurile celor din faţa sa căpătaseră o culoare pământie. Se priveau unii pe alţii, nedumeriţi, deşi bănuiseră
de vreo câteva zile că exact pentru asta au fost ţinuţi aici.
Se lăsă un moment greu de linişte.
Într-un târziu, unul dintre ei ieşi în faţă, se întoarse
către ceilalţi şi se scuză:
- Eu trebuie… eu trebuie să-l găsesc pe vărul meu
şi pe unchiul meu. Iau o barcă, dar nu pot singur. Hai, măi,
Iordane! Hai, de mă ajută!
Cel chemat se uită speriat la cei din jur, încercă să
facă un pas înapoi, dar nu avu loc de ceilalţi. Zise, smiorcăindu-se:
- Nu pot. Nu pot, prietene! Ştii doar că sunt bolnav
cu inima. Nu pot, măi, prietene!
În timp ce vorbea, îşi făcu loc printre ceilalţi să se
retragă. Restul grupului părea că vine către el şi îl sufocă.
Îşi duse mâna la inimă. Bătea să-i spargă pieptul. Se
caută cu mişcări febrile prin buzunare. Găsi o pastilă şi o
duse la gură. Imediat după ce o înghiţi, răsuflă uşurat şi
parcă nici teama nu i se mai putea ghici pe faţă.
- Bine că nu te doare inima, bă, când vii ameţit la
slujbă, îi strigă directorul care asistase neputincios la toată scena aceea. Acum, când nenorociţii ăştia au nevoie de
dumneata, acum, când trebuie să ne facem datoria, pe
dumneata te doare…
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Abia acum, după ce aproape că termină de
spus aceste cuvinte, înţelese vorbele tovarăşului
ministru şi tresări. Se întoarse.
- Stane, strigă el după şofer. Vino aici, Stane!
Am nevoie de tine.
Şoferul veni îndată, alergând pe ultimii paşi.
Directorul îl apucă prieteneşte de după umăr şi făcu
împreună cu el câţiva paşi mai înspre gard,
îndepărtându-se de grupul de muncitori pentru a nu
fi auzit.
- Stane, cât faci până în oraş?
- Puţin, tovarăşe director, că am semnul ăla
galben pe maşină şi nu mă opreşte nici dracu’.
- Bine, Stane! Într-un sfert de oră eşti înapoi
cu treizeci de sticle de coniac, dintr-ăla albanez, ştii
tu. Scanderberg. Îl iei în numele meu, ai înţeles?
Şoferul nu păru nedumerit. Aruncă scurt un
“Am înţeles!” şi porni în fugă spre maşină.
Directorul se reîntoarse către grupul de
muncitori. Printre ei nimic nu părea să se fi schimbat. Se mai răţoiau încă unul la altul, fără să fi ajuns
la o hotărâre. Cel care ieşise în faţă era tot acolo.
Nimeni însă nu i se alăturase. Iordan îl privea
impasibil, de parcă nimeni nu i-ar fi cerut nimic.
- Bine măcar că nu e prea cald, începu ca din
senin directorul, ca să le atragă din nou atenţia.
- Adevărat, tovarăşe director, îi răspunse un
muncitor de aproape, de lângă el, cu intenţia vădită
de a-l băga în seamă. Altfel nu ne-ar fi ajuns
rezerva de apă pe care ne-aţi trimis-o azi. Don’
director, ştiţi ce ne-au dat azi la prânz? Rasoale de
adidaşi şi chiftele cu pâine în ele, în loc de carne…
- Iar ieri ne-au dat salam împuţit! interveni un
alt muncitor, tot din apropiere.
Directorul păru să nu-i asculte. Se
amestecă printre ei. Nu mai făcuse asta niciodată.
Din scaunul său, pe care îl ocupa de multă vreme,
mulţimea de oameni pe care o conducea era pentru
el un element cu care nu se văzuse nevoit vreodată
să se confrunte. Iar asta din faţa lui nu semăna
deloc cu lumea aceea pe care o cunoscuse. I se
păru că soarta i-a aruncat împreună în mijlocul
acestei nebunii. Atâta durere era pe mal şi atâta
groază pe Dunăre, încât nimic în jur nu mai părea
normal.
Încercă să se pună în pielea acestor
oameni cărora chiar el, slab de fire, trebuia să le
(continuare în pag. 17)
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(urmare din pag. 16)

ceară să fie curajosi şi să pornească la pescuit de morţi.
Simţea că nu se mai recunoaşte pe sine, că ceea ce
spune şi ceea ce le cere acestor oameni nu au nimic în
comun cu el.
Frânt de oboseală, se strecură printre muncitori şi
intră în cabina dispeceratului. Aici se opri direct pe canapeaua moale din fundul încăperii. Îi ceru dispecerului de
serviciu să-l lase singur şi să-l anunţe când se întoarce
Stan. Încerca să se adune, să nu se lase pradă deznădejdii.
- A ieşit unul! Agaţă-l, Ioane! Agaţă-l! Nu-l lăsa săţi scape!
Se visă pe spaţiul întins al apei bătrânului fluviu.
Peste tot se vedeau cadavre umflate. Peste tot erau şalupe şi bărci, iar pescarii, cu căngi, trăgeau cadavrele la
mal.
Tresări când intră pe uşă Stan cu o ladă în braţe.
- Adună muncitorii, Stane! îi spuse el după ce se
eliberă de gândurile acelea ciudate. Să fie toţi! Apoi le dai
la fiecare câte-o sticlă dintr-asta…
Şoferul îşi privi directorul. Nu-l recunoscu. Nu-i e
uşor nici lui, gândeşte. E om şi el. De cinci zile n-a mai a`juns la ai lui, acasă.
Operaţiunea cu împărţitul sticlelor s-a terminat
repede. Niciun muncitor n-a comentat. Fiecare şi-a luat
porţia şi s-a retras la câte un dos. Cu toate că de data
asta le-a dat de băut chiar directorul lor în persoană, tot
mai aveau jenă să bea de faţă cu el.
Directorul îi lăsă o jumătate de oră singuri. Apoi
reveni printre ei, luă o sticlă din mâna lui Stan, îi desfăcu
dopul şi vărsă câteva picături în iarbă, zicând:
- Dumnezeu să-i ierte!
- Dumnezeu să vă audă! răspund aproape în cor
toţi ceilalţi, imitând acelaşi gest pe care îl văzuseră la
directorul lor.
Directorul trase două înghiţituri dintr-o sticlă
smulsă din mâna lui Stan. Apoi, ca să înveselească
atmosfera, întrebă:
- Stane, ai băut şi tu?
- N-am băut, tovarăşe director! sări ca ars şoferul,
foarte surprins şi aproate speriat de întrebarea directorului
său.
Izbucniră cu toții în râs. Chiar şi directorul râdea, odată cu ei. Acesta mai luă o înghiţitură şi zise:
- Măi, da bun mai e! Nu-i aşa, băieţi?
- Aşa-i, tovarăşe director, răspund câţiva mai
aproape de el.
Încetul cu încetul sfiala dispăru. Limbile începură să
se mai dezlege. Vorbeau între ei, dar nu se mai ascultau
aproape deloc unul pe celălalt.
- Vin cu tine, prietene, strigă Iordan, văzându-şi
partenerul pe aproape. Vin! Dă-o dracu’ de inimă! Ce,
parcă morţii ăştia n-au avut şi ei inimă? Şi la ce le-a
folosit?...
Într-un târziu, directorul, pe care nimeni nu l-a văzut
când dispăruse dintre ei, reveni cu şoferul după el.
- Oameni buni, le atrage atenţia şoferul Stan.
Vrea tovarăşul director să vă mai spună ceva. Să-l
ascultăm!
- Trăiţi, to’ar’şe director! strigă cât îl ţinu gura
Iordan, care se afla chiar lângă el. Sticla sa nu mai avea
cine ştie ce în ea.
Directorul nu-l luă în seamă. Se adresă sobru tutu-
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ror:
- Oameni buni, trebuie să ieşiţi la pescuit!
- Mergem, to’ar’şe director, răspunse acelaşi
Iordan cu şi mai mult curaj, strecurându-şi capul pe
sub mâna directorului rămasă întinsă. Apoi, căutânduşi, cu privirea înceţoşată, prin jur partenerul, adăugă:
- Nu te-am uitat, prietene! Merg cu tine să-l
pescuim pe văr-tu…
- Taci, bă, îl mustră un alt muncitor. Lasă-l pe
tovarăşul director să vorbească!
Iordan tăcu. Era supărat că s-a răstit ăla la el.
Plecă de lângă director ca un câine ascultător cu
coada între picioare şi se opri lângă prietenul său.
- Asta e, încheie directorul. Pentru bărci, grupaţi-vă câte doi, iar pentru şalupe câte trei. Vă aştept
la mal, mai zise şi porni într-acolo.
Muncitorii îşi urmară îndată directorul. Unii mai
storceau încă ultima picătură de licoare din sticle. Alţii,
care nu-şi terminaseră băutura, şi-au luat sticlele cu ei.
Singur, prietenul lui Iordan nu mai părea nici curajos,
nici vesel. Rămase în coada plutonului. Noroc de
Iordan, care-l observă şi îl îmbărbătă, că altfel, cine
ştie, parcă l-ar fi bătut gândul s-o ia la fugă printre copaci şi să uite, să uite, să uite…
Îmbarcarea nu a durat mult. Cel mai mult timp
le-a luat împărţirea căngilor, a păturilor şi ce mai aveau
nevoie.
Iordan se aşeză în barcă, alături de partenerul
său care trăgea la rame. Era roşu la faţă şi simţea în el
o forţă şi un curaj, aşa cum nu mai avusese niciodată.
Partenerul vâslea fără prea mare chef. Părea supărat.
- Prietene, nu fi trist, îl încurajă Iordan. Îi
pescuim. Îi pescuim pe toţi, ai să vezi…
Departe, pe Dunăre, către malul celălalt, o portavoce se declanşă, spărgând liniştea din jur. Mai întâi
hurui puternic, apoi din ea se desprinse cu glas răguşit:
- Atenţie! Cei cu recuperarea, se aude? Fiţi
gata! Să nu vă scape niciunul. Agăţaţi-i cu căngile şi
trăgeţi-i la mal. S-a înţeles?
Iordan se uită în barcă. Două căngi lungi zăceau
pe fund. Apucă una dintre ele. Vârful e prea ascuţit, îşi
spuse. L-oi agăţa de cămaşă, de curea, de ceva. Altfel,
cu cârligul ăsta poţi să-i rupi burta.
Dintr-odată apa se tulbură în apropiere şi începu să lovească cu valuri nu prea mari barca. Iordan
stătea încordat. Partenerul său se opri din vâslit.
Scrutau amândoi apa până în locul din care ştiau că va
apărea cât de curând, ridicată de macarale, epava
Mogoşoaiei. Dinspre acel loc se vedea ceva pe apă.
Venea ca un balot de paie, plutind către ei.
- Uite că vine, prietene! Lasă-mă! Lasă-mă pe
mine, că-i al meu.
Partenerul nu-i răspunse şi nici el nu păru
interesat să audă un răspuns. Era cu ochii pe balot. Se
apropia.
- Prietene, da ăsta-i cam rotofei, strigă Iordan în
momentul în care distinse câteva forme la obiectul
acela plutitor. Văr-tu era slăbănog. N-o fi el, o fi moş-tu
Costică, că ăla era grăsan. Numai de nu s-o grăbi, sămi scape…
Apucă de cange cu ambele mâini, o întinse dea(continuare în pag. 18)
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(urmare din pag. 17)

supra apei şi dădu să agaţe mogâldeaţa. Nu distingea
prea bine dacă leşul acela venea cu capul la vale sau era
cu capul la deal. Se hotărî. De orice îl va agăţa cu cangea, numai de cap nu. Dar unde-i era capul?
Cadavrul arăta de la un capăt la altul ca o băşică
umflată. Aşa i se înfăţişa lui Iordan. Acum era aproape de
el şi putea să-l vadă mai bine. Venea cu capul înainte. Un
cap mare cât o găleată, şi-n urmă o burtă umflată gata să
plesnească. Nişte picioare ca nişe butuci. Se apropia în
viteză.
Lui Iordan îi dispăru curajul. Stătea cu cangea în
mână şi atât. Uitase ce trebuia să facă.
- Iordane, îi strigă prietenul său, agaţă-l!...
- De ce să-l agăţ? întrebă Iordan aproape în şoaptă,
ca pentru sine. De ce să-l apuc? Nu vezi, prietene, că-i gol
puşcă, n-are haine deloc pe el!
- Agaţă-l! Agaţă-l, frate, că altfel îl pierzi…
Iordan ridică cu hotărâre, până deasupra capului,
cangea. Apoi o lăsă să coboare fix în momentul în care
cadavrul trecu prin dreptul lui. Cârligul se înfipse în carne
şi, când fu oprit din alunecare, Iordan auzi în urechi cum
carnea aceea se sfârşie scurt. Partenerul sări să-I ajute.
Curentul ducea şi barca şi captura la vale.
- Ţine-l bine, frate! Ţine-l bine! îi strigă partenerul
său din spatele bărcii.
Iordan simţi în nări duhoarea hoitului. Gura i se umplu de amar. Ochii îl usturară dintr-odată, gata să-i plesnească. Singură inima parcă bătea fără să-i pese. Dar nu
pentru mult timp.
- Prietene, inima! Mai apucă să spună şi se
prăbuşi ca o cârpă pe fundul bărcii.
- Ţine-l bine, frate! Ţine-l bine! abia mai auzi, repetat, ca prin vis, îndemnul partenerului său.


(urmare din pag. 5)

dică decât ca argument liric de poezie de formă fixă.
Sonetele sale, douăsprezece la număr, nu respectă nicio
regulă, nu au nici un fel de constrângeri, zburdă pe
herghelii de idei şi sentimente, ca-ntr-o carte de teorie
literară, care se respectă, dar are propriul canon liric,
ideatic, prozodic şi de impact emoţional, ca o terapie a
revoltei creatoare: „Peste semnul întrebărilor prea pline /
de sarcasm divin, întrevăd incertitudini, / drept răsplată
marginii viitorime, / timpului ce stă de strajă-n finitudini”
(„Sonet 5”).
Volumul de versuri „Vâltoarea clipelor eşarfe” adaugă o nouă pagină la portofoliul creaţiei literare a domnului
Ioan Toderiţă, pe care l-a întregit, numai în ultimii doi ani,
cu două romane, „Războiul lui Puf” şi „Moşia”, cu volumul
de versuri „Bună seara, domnule Mallarmé!” şi cu două
cărţi de istorie şi critică, „Revelaţia şi relevanţa textului
literar - scriitori gălăţeni contemporani” şi „Ion Barbu: Categorii abisale matematice”.
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Monika TOTH
zi și noapte
mă frământă gândurile
nici versurile nu-mi alintă durerea
zi și noapte în casa mea e întuneric
fiecare cameră e plină de mucegai și
amintiri neplăcute
mi-e greu să sper
să respir
să lupt
iubite
când se schimbă totul?
viața
când faci curețenie în odaia mea?

umbra iubirii
umbra iubirii este leacul meu
după fiecare clipă grea

femeia de fum
când o să mă vezi
când o să citești o poezie
înainte să dormi
când culegem gutui
când măturăm casa
când ne îmbățișăm
niciodată
pentru că
eu nu sunt femeia ta de vis
eu sunt
femeia ta de fum

lumea nu va mai fi
cândva lumea nu va mai fi
decât un pahar de rachiu
beată în plus
încet
încet
totul va sfârși

nu sunt zână
nu sunt zână bună
sunt în cele din urmă o colombină
înveselesc pe oricine
dar buzele mele sunt doar ale tale,
iubite, de ce suferi când lacrima mea
te sărută

numai eu
cerul meu e bun pentru umbrelă
trupul pentru plăceri mici și vinovate
sufletul pentru trecere
inima pentru joacă
numai eu nu sunt bună
pentru dragostea lumii
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Cărări de dor

Ioan VASIU
Poezia vieţii
când pâinea aburindă se zbate în desagi
declar şi luaţi aminte la ceea ce vă spun
prieteni de oriunde, prietenii mei dragi,
că poezia vieţii e tot ce am mai bun
când porumbeii păcii în palme poposesc
spre-a ciuguli căldura acestui secol dens
de la tribuna zilei necontenit rostesc
că poezia vieţii e unicul meu sens

de-atâta iarnă-mi vine să m-ascund
între poeme pân` la primăvară
să beau paharul nopţii pân` la fund
şi-n zori să-l umplu cu iubire iară
îmi înfloresc la tâmple ghiocei
îi simt de-o vreme însă nu îmi pasă
şi-un stol de vise zburdă-n ochii mei
iluminând cărările spre casă
în geamul dinspre ziuă bat ninsori
suspină coala albă-n palma dreaptă
mi-e dor amarnic, parcă tot mai dor,
de cei ce-n sat mă strigă şi m-aşteaptă

Târziu în cuvinte

când anotimpul tânăr ne-adună la un loc
vă zic cu voce tare, chiar dacă v-am mai zis
de-atâtea ori – sau poate nu v-am mai zis deloc că poezia vieţii e singurul meu vis

îmbătrânesc şi asta mă-ntristează
nu vreau să cred că e adevărat
rămâne însă-n continuare trează
ambiţia-mi neştirbită de bărbat

când dimineaţa cade ca şi un abajur
peste oraşu-n care iubita o rechem
cu conştiinţa trează şi limpede vă jur
că poezia vieţii e ţelul meu suprem...

chiar dacă flori pe umeri or să-mi cadă e o destrăbălare într-un fel eu încă te aştept pe aceeaşi stradă
încrezător în unicul meu ţel

Dispreţuire

e-atâta de târziu între cuvinte
şi nu-nţeleg ce ar mai fi de spus
când zi de zi pământul ne mai minte
c-un răsărit sau poate c-un apus...

Detest iubirile din interes
Detest minciuna cu picioare scurte
Detest elogiul rostit mult prea des
Detest intruşii care-ţi intră-n curte
Detest grandomania din belşug
Detest eroul care stă ascuns
Detest politicienii care sug
La două ugere ce sunt de muls.
Detest fricosul ce se dă viteaz
Detest beţia de cuvinte oarbe
Detest persoana groasă la obraz
Detest duşmanul ce din ochi ne soarbe
Detest sporovăiala fără rost
Detest amorul rostit rar şi lent
Detest poemul plicticos, anost,
Detest poeţii care n-au talent.

Rechizitoriu
te-ntreb, Maria, până când se-ascunde
lumina dimineţii-n ochii tăi,
de ce mai plângi şi-acum în somn şi unde
îţi faci din fânul dragostei, tu, clăi ?
în care apă-ţi speli iubirea oare
la umbra cărui arbore-odihneşti
şi ce cocor învaţă cum să zboare
în palma ta, ca-n vremuri de poveşti ?
pe cine-aştepţi privind lung pe fereastră,
de care anotimp îţi este dor
şi unde fugi când noaptea e albastră
pierzându-te atâta de uşor ?

Apogeu subţire

cât din melancolia ta-i fardată,
de unde vii şi unde mergi de fapt,
de ce nu dai crezare niciodată
fiorului, de parc`ar fi inapt ?

Acum, când anormalul e normal
În ţara care geme şi suspină,
Te-aştept iubito cocoţat pe-un val
Cu inima de deznădejde plină.

n-aş vrea iubito să te-ntreci cu gluma
privind ironic propriu-ţi univers
de nu-mi poţi da răspunsul tău acuma
aşterne-l pe hârtie, într-un vers !...

Îmi suflă vântu-n buzunarul gol,
Distracţiile-au rămas o amintire,
Trec zile-nşiruite ca-ntr-un stol
Spre-un apogeu fantastic de subţire.
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locul, se duc mai spre margine.
Deeeeeci, puteți voi să răspundeți întrebările mele? Vă văd ridicând din umeri. Mda… Complicat. Nu-i deloc ușor să fii piatră de pavaj!

ELE

Andreea RĂU-NEACȘU
DIFERIT
Sunt o piatră de pavaj. Toată ziua, și uneori toată
noaptea, lumea mă calcă în picioare. Aș putea să vă
povestesc la nesfârșit despre tălpi de adidași, de pantofi,
de sandale, de bocanci, chiar și de cizme de cauciuc și
orice altă încălțăminte, nouă sau veche. Pot să fac și
diferența între ele. Da, pot să vă spun chiar și care talpă
aparține unei mărci de adidași. Pot să vă dau statistici cu
cele mai purtate modele de încălțăminte. Știu chiar și
diferențele între pantofii cu toc, deși ăștia sunt cei mai
“înțepați” și nu prea îi plac.
Lumea mea e simplă și complicată în același timp.
Știu că nu m-ați contrazice pentru “simplă”. Ce poate face
totuși o piatră de pavaj complicat, că doar stă toată ziua și
toată noaptea în același loc?
Lucrurile se complică, cred, ca și în cazul vostru,
atunci când încep și eu să-mi pun întrebări. Și să nu
credeți că sunt o piatră de pavaj extraordinar de deșteaptă, dar văd și eu unele lucruri în jurul meu, și când traficul
pietonal se mai rărește și am un moment de odihnă, stau
și mă gândesc. La ce? Păi, de exemplu, primul lucru care
îmi vine în minte e “de ce unele tălpi calcă direct pe mine,
iar altele mă ocolesc?”. Și… “de ce unele par să mă ocolească în mod intenționat?” Dar cred că asta se întreabă
fiecare piatră de pavaj.
Și apoi mă mai întreb de ce câteodată mă calcă o
talpă și… îmi place. Abia aștept momentul în care va
reveni. Da, știu ce veți zice: care sunt șansele să revină și
de unde știu că e aceeași talpă și nu doar un același
model? Dar eu învăț. La fel ca și voi, cu răbdare, cu profesorii din jurul meu, am învățat încă din momentul în care
am fost pusă în locul acesta și s-a dat drumul la circulația
pietonală. Căci numai pietoni trec pe aici. Mașini deloc.
Știu de masini de la prieteni… ca să anticipez întrebarea
voastră. Mai bine zis, de la vecini. Nu, nu sunt aceiași tot
timpul. Ne mai schimbăm și noi locul, cam forțat, e
adevărat.
Dar să revenim. Talpa… Mi s-a întâmplat de
câteva ori pâna acum - nu de multe ori, e adevărat - să mă
treacă un fior, o senzație ciudat de plăcută, când m-au
călcat anumite tălpi. Care? Mai ales cele de adidași și
pantofi de vară. Mai rar, de bocanci. Și mă întreb atunci…
oare mă voi îndrăgosti vreodată? Și dacă da, nu va fi oare
o dragoste fără speranță?
Am și nenorocul, după părerea mea, când alții mă
invidiază atunci când sunt pe mijlocul drumului. Nimeni nu
se oprește aici mai mult de câteva minute poate, când se
întâlnesc din întâmplare și stau de vorbă. Dar alții îi
grăbesc, căci e și un drum aglomerat și nicio șansă să mai
vină și a doua oară chiar acolo. Chiar daca le-a plăcut
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Scriu, și mâna desenează liber literele ce
par a prinde viață când vârful peniței termină
conturul negru. Iar literele, ținându-se de mână,
încep să danseze pe scena albă a foii de hârtie. Mai
întâi lent, ușor, urmându-și ritmurile proprii, apoi din
ce în ce mai repede, acordându-se cu ritmul peniței.
Le place viața!
Odată puse pe hârtie, devin nemuritoare.
Scriitorul va avea grijă ca ele să danseze în continuare, să bucure privirile și sufletele a mii de oameni.
El știe… chiar dacă ceilalți nu înțeleg…
Literele sunt viața lui. Dansul lor minunat pe hârtie îi
oferă și lui nemurirea. Le iubește. Fiecare literă în
parte e magică, fiecare are propriile puteri, pe care
scriitorul le-a aflat treptat, în anii petrecuți în încercarea de a le afla secretele.
Ele l-au lăsat să pătrundă în tainele lor cele
mai adânci, el a învățat să le dea viața pe care și-o
doresc. A fost o înțelegere tacită, pecetluită pe vecie.
Și de pe scena albă a hârtiei, literele dansează pentru el. Și îi zâmbesc. Zâmbetul lor îl ajută
pe scriitor să le facă din ce în ce mai frumoase, să
le găsească perechea cea mai potrivită pentru un
dans.

OGLINDIRE
Scrisul e un exercițiu minunat de dezvăluire. Mâna merge, împinsă de conștient la început
și apoi din ce în ce mai mult de inconștient. Masca
se desprinde ușor și cade.
Cortina cade! Actorul se întoarce în cabina
lui. Poate fi el însuși din nou. Înconjurat de obiectele
familiare care îi definesc masca, îi e mai ușor să se
recunoască acum pe el însuși. Și un zâmbet îi înflorește pe față. Se simte liber. În cabina aceasta micuță, în fața oglinzii, a costumelor, a trusei de machiaj, se simte liber. Se simte… el.
De ce o face? Fără mască, fără măștile de
pe scenă, nu ar fi învățat cine e el cu adevărat. I-a
luat mult timp să înțeleagă, dar acum știe. Și de
aceea iubește teatrul. O oglindă a sufletului său. O
oglindă magică.
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Laetiţia MITAN LEONTE
GÂNDURI DESPRE TULCEA
S-au împlinit 80 de ani de când am plecat din
Tulcea, dar gândurile, amintirile mi-o readuc in prezent
aşa cum a fost.
Aici am primit lumina vieţii, aici am petrecut primii
ani de viaţă, aici am legat prietenie colegială nestinsă, aici
am învăţat să iubesc Tulcea!
Dacă pentru Şcoala Românească (în genere) şi
pentru cea tulceană în special, candela luminii, a culturii,
s-a aprins în biserică, pentru noi, majoritatea fiicelor
acestui oraş şi judeţ, tot o biserică (”Sfântu Gheorghe”)
ne-a fost leagănul ştiinţei şi a cunoştinţelor de mai târziu!
Am studiat sub ocrotirea unui Sfânt purtător de biruinţă, ales de Ştefan Cel Mare şi Sfânt ca protector al ţării sale.
Biserica este construită pe strada ce se numea
”Basarabilor”, nume dat spre amintirea faptului că Dobrogea a făcut parte din ţara Marilor Domnitori.
Voi evoca imaginea unei situaţii din viata fostelor
eleve: intrarea in şcoală!
După ce sirena Fabricii de cherestea a lui Avramide dădea semnalul de sculare, în sunetele clopotelor
de la catedrală( ce anunţa ora 7:30 dimineaţa), de pe
toate străzile din colinele Tulcii curg şiruri de eleve zglobii
spre Centru, spre Piaţă spre biserica ”cu ceas”, deci spre
liceu.
Vin de pe străzi cu nume de Sfinţi:Sfântul Nicolae, Sfinţii Împăraţi, Buna Vestire... sau de locuri unde sau dovedit ostaşii români ca nemuritori: Plevna, Griviţa,
Nicopol...
Elevele trec pe sub clopotniţa măreaţă şi zveltă,
se opresc o clipă de salută înclinându-se: intră în biserică
cu paşi uşori, cu aer cucernic, se îndreaptă spre icoana
Maicii Domnului, apărătoarea şi nădejdea noastră a tuturor. Cu ochii înălţaţi spre figura frumoasă, ce emană bunătate şi dragoste, murmură o rugăciune, ştiută numai de
sufletul fiecăreia. Câte una îngenunchează şi lăcrămează
sau îşi pleacă până la pământ chipul. Se ridică, scoate un
bănuţ din buzunar, sacrificând covrigul din acea zi, şi, după ce-l poartă în semnul Sfintei Cruci, prin geamul icoanei, îl lipeşte acolo.
Cu bună dispoziţie, starea ce-o dau speranţa în
ajutorul divin şi încrederea în propriile puteri intră în şcoală.
Nu ştiam pe atunci ceea ce oamenii de ştiinţă
constataseră că ”prin rugăciune bioelectricitatea nu se
concentrează numai într-o parte a scoarţei cerebrale, ci
se difuzează peste tot în organism”. (Chirurgul Alexis
Carrel, laureat al premiului Nobel).
Orele de studiu încep şi se termină cu o rugăciune, învăţată încă din şcoala primară la orele de religie.
Obiectul ”religia” îl facem şi în cursul liceal şi îmi apar
figurile preoţilor profesori: Ion Cocea, Emanuil Bogatu,
Cosea Andrei, Alexandru Anghel, Iancu Arventiev, dar şi
al profesoarei Maria Lungu-Pavlov (prima licenţiată în
teologie din ţară).
Toate elevele ne-am îmbogăţit din învăţătura
mântuitoare iar în minte ne-a rămas esenţialul pentru
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toate adevărurile:
1. Din Istoria Religiei Române: Că ne-am
născut concomitent ca popor limbă şi credinţă, propovăduind creştinismul aici, în locurile noastre dobrogene, de la Apostolul Domnului Hristos, Andrei
cel primul chemat de a fi învăţăcel al Său.
2. Din dogmatică, nu ştim să explicăm misterul Trinităţii Celui de o fiinţă, dar ne înclinăm cu
credinţă în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh.
3. Din Morală am rămas cu practicarea Sfintelor Taine.
Parcă văd o şcoală întreagă în genunchi
ascultând molifta Sfintei Spovedanii şi-apoi câte una
sub epitrahivul părintelui profesor şi duhovnic. Văd şi
cum îşi cereau iertare reciproc cele care, din copilăreşti pricini nu-şi vorbiseră un timp. Apoi, tot ”cu şirul”, la bisericile Sfântu Gheorghe sau Sfinţii Împăraţi
pentru a primi Sfânta Împărtăşanie.
Sunt imagini rămase vii de peste 80 de ani.
4. Din Apologetică, Fundamentala religiei
creştine, am uitat alte argumente ale dovedirii existenţei lui Dumnezeu, dar reţinem că ”nu este pe
pământ nici un popor fără credinţă în Dumnezeu”.
În genere am rămas cu evidenţa credinţei
creştine, cât timp a doua parte mai depănă firul vieţii
noastre şi apoi Athropos îl va tăia după cum credeau
marii învăţaţi ai Atenei, ai lumii.
În mintea noastră rămân asemenea imagini,
iar în peisajul Tulcii, în Piaţa centrală va rămâne un
stejar tânăr, ce înveseleşte parcă şi pofteşte la odihnă pe banca ce-o umbreşte şi-i lasă pe tulceni să
privească locul unde cu ani în urmă în curtea din
stânga bisericii Sfântu Gheorghe se plimbau elevele,
repetând la obiectul ce urma recreaţiilor.
Acest stejar împlineşte de abia 16 ani, dar
va dăinui acolo multă vreme să mărturisească dragostea vechilor tulceni faţă de şcoală, de cultură, de
prosperitatea oraşului Tulcea.



Desen de Elena-Liliana Fluture
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Dan VEREJANU
Lucian Blaga - ambasadorul României mari
şi al puterii creatoare
Generația mileniului trei vine nu atât în ambiţia sa
să „reîmprospăteze” cultura din secolul trecut, cât să evidenţieze, să elucideze puterile creatoare ce constituie
patrimoniul cultural al neamului românesc, fiind de acord
că „trecutul poate avea mai mare viitor decât în trecut”,
deoarece „afinitatea dintre spiritul omenesc şi ideile sale
creşte cu timpul”. Paralel cu acest gând al lui Lucian Blaga, aproximativ în acelaşi timp când guvernul de la Bucureşti îl înlătura pe poet din viaţa publică - președintele
american Harry S. Truman se adresa Congresului SUA:
1
Nici un guvern nu este perfect.
Intrând în diplomaţie, în una din cele mai înalte
sfere ale puterii ideologice (politice) şi de stat (funcţie ce
dispune de privilegii şi onoruri, Lucian Blaga cu lux de
amănunte descrie cum a fost el primit de premierul Portugaliei), poetul-filosof spera că (spre deosebire de Eminescu), nu v-a putea fi învinuit nici de timpul său, nici de guvernele ţării sale. Care dintre puterile vremelnice ar dori să
recunoască supremaţia absolută a puterii creatoare?
În speranța că vom depista un document care ar
confirma că Lucian Blaga, important promotor în spaţiul
european al literaturii şi culturii române în prima jumătate
a secolului XX, a vizitat provincia dintre Nistru şi Prut (o
săptămână, confirmă acad. M. Cimpoi), generația perioadei de tranziţie e cea mai cointeresată ca despre poetuldiplomat de la Lancrăm să se vorbească în Basarabia cel
puţin din două motive: or Providenţa a dorit ca poetul să
reprezinte la nivel diplomatic anume România unită (România Mare), în care intra şi Basarabia, nu doar ca spaţiu
geografic, ci şi literar, cultural. Şi un alt motiv - opera poetică şi filosofică a lui Lucian Blaga oferă puterii creatoare
prioritate vis-a-vis de alte puteri (ideologice, economice
etc.). Aşadar, în perioada acţivităţii diplomatice a lui Blaga,
Europa nu era încă „unită în diversitate”, dar era unită
Ţara. Poetul-filosof era reprezentantul unei ţări mari, or
societatea românească interbelică a cunoscut ample modificări după Marea Unire, statul român posedând cele mai
întinse teritorii şi cea mai numeroasă populaţie de până
atunci.
Lucian Blaga intră în activitatea diplomatică în
perioada când „unii gânditori europeni” mai susţineau că
„vărsările periodice de sânge aveau un efect purificator”,
iar „noua faţă a diplomaţiei” căuta cum să întreţină pacea
între popoarele europene. Cercetarea noastră e departe
de a impune gândul că anume cariera diplomatică ar fi
fost scopul vieţii sale - cu certitudine a fost mediul, structura în care intrigile puterii ideologice (putere vremelnică)
se văd ca în palmă, şi el, Lucian Blaga, puterea creatoare,
trebuia să-şi slujească talentul în învălmăşeala acelui
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veac, printre oamenii şi năravurile acelei societăţi/epoci, în vâltoarea evenimentelor în care se
mistuia Europa, deşi veacul Blaga, adevăratul veac
al operei blagiene fără îndoială va domina alt secol,
alt mileniu, deoarece “Spiritele mari îşi organizează
întotdeauna viața și creația după linia celei mai
mari rezistențe, a celei mai mari dificultãți…” (Vasile Băncilă). Lucian Blaga ne oferă destinul/opera
sa care a adus dovada superiorităţii puterii creatoare asupra oricărei alte puteri.
Lumina şi credinţa fiindu-i „zările” și spaţiul,
Lucian Blaga crea acea filozofie a vieţii prin care
veacul său să poată să înalţe şi să evidenţieze
veșnicia puterii creatoare. De la primul vers, din
primul poem, din prima carte (Eu nu strivesc corola
de minuni a lumii) și poemele „vieţii şi ale freneziei
descătuşate”, la poemele din perioada activităţii
diplomatice şi până la postume, dacă e să acceptăm „în creaţia poetică” etapele propuse de critica
literară română, Lucian Blaga a creat nu metafore,
nu chipul metaforic/ filosofic, ci foarte precaut dar
insistent, a conturat măreţia puterii creatoare. Cu
puterea care-l domina a fost şi este într-un dialog
continuu „…pe sub glii ţi-am auzit a inimii bătaie”,
ascultând cu „înţelepciunea unui mag”„cum creşten trupul tău sicriul”, având braţele care ard ca „flăcările unui rug” și „ţine…-n mâni pământul”. Poetul
Lucian Blaga, fiind consiliat de funcţionarul diplomatic Lucian Blaga, sustrage atenţia contemporanilor săi cu metafore care acoperea acest chip
„cu patimi mari în sânge, cu soare viu în patimi”,
destăinuind altui veac: „Eu am crescut hrănit de
taina lumii/ Şi drumul meu îl ţine soarta-n palme, /
Nemărginirea sărutatu-m-a pe frunte / Şi-n pieptumi larg / Credinţa mea o sorb puternică din soare”
Deşi „niciodată” nu l-a „văzut pe Dumnezeu cel mare” (unde să-l fi întâlnit pe Dumnezeu cel mic? La
fel în sufletul său?), poetul dezvăluie puterea care-i
în putere să-i „presimtă” „văpaia” şi „iubirea”, în faţa
cărei ar putea mărturisi: „Spre soare rîd! / Eu nu-mi
am inima în cap, / Nici creieri n-am în inimă”. Blaga
descoperă în sine lumina care e mai puternică, mai
neînvinsă ca lumina din jur (o consumătoare şi producătoare de invidie şi dezmăţ). Lucian Blaga, cel
care şi-a „zgîriat / stăruitor / numele…cu slove mici,
stîngace şi subţiri / - ajunge la Lucian Blaga care
are puterea să vadă: „slovele-au crescut din caleafară – uriaşe / căutând veșnicul ce creează veşnicul: „Nedumerit îl cauţi şi dibuind în întuneric / iadulmeci urma-n tine ori în slava lumii”.
Anume în perioada activităţii diplomatice
creându-şi nu cariera ci Destinul, având în permanenţă conştiinţa veşniciei puterii creatoare, Lucian
Blaga, vede clar cum „razele amurgului se vindecau pe boltă/, atingând un nivel cosmic de gândire, el însuşi contopindu-se cu universul prin conştiinţa fiecărei molecule din „lutul inimii”, din care „a
fost făcut pe vremuri vasul / în care Prometeu a
coborât din cer”… / al înţelesului ce stăpâneşte
deopotrivă / apusul, răsăritul, cerul, marea”.
Şi timpul e creat de geniul creator pe măsura puterii creatoare: timpul în dorinţa-i să „despoaie/
de primăvară trupul, fruntea, nopţile şi dorul”, ”şi
(continuare în pag. 23)
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(urmare din pag. 22)

flăcări de-adorare / îmi ard în ochi, ca-n nişte candele de
jertfă” şi strigătul la cer, lăuntric, auzit doar de poet: „Un
singur gând mi-e rază şi putere: / O, stelelor, nici voi n-aveţi
/ În drumul vostru nici o ţintă, / Dar poate de aceea cuceriţi
nemărginirea?”
Anume puterea creatoare poate fi puterea ce suferă
„de prea mult suflet”. În dialogul cu Dumnezeu, cu soarele
care simte „nebuna bucurie/ de-a răsări”, puterea creatoare
„prinde timpul”, „de mână”, să-i pipăie / pulsul rar de clipe”.
Lucian Blaga fiind convins: “Gândul meu şi veşnicia seamănă / ca nişte gemeni. Poetul-filosof rămâne a fi acel purtător
de bolţi cereşti în veacul în care „Luna - s-a coborât pe-o
biblie / şi de pe file / priveşte înapoi la chipul ei spre cer”. În
liturgiile ţinute pentru gândul poetului de la Lancrăm nu e
durere, e bucuria împlinirii, e un veşnic ecou al unui oftat
larg deschis al celui cu „prea mult suflet” - al puterii creatoare ce-şi caută un trup pe măsură: „Daţi-mi un trup, / voi
munţilor, mărilor…”
În ”sistemele totalitare, menite a-i flata pe liderii dornici a-şi ritualiza puterea” (Gh. Grigurcu), puterea creatoare
poate fi unde nu fiecare putere ajunge: în sufletul omului.
Poetul, marea putere creatoare, mai oferă azi ultima speranţă societăţii şi se bucură că omul nu e lăsat singur în acest
dezastru al perioadelor de tranziţie. Forurile europene monitorizează nu perioada de tranziţie, nu procesul de democratizare, ci minţile politicienilor, posibil ar fi zis filosoful Blaga,
puterea creatoare, cărei i-a fost strâmt în secolul XX, şi iată
că se înalţă în toată plinătatea sa în alt secol, în alt mileniu.
Prin cercetările asupra puterii creatoare şi celelalte puteri ale unei societăţi, a problemelor specifice existenţei umane în
general, constatăm că modul în care le-a conceput Lucian
Blaga îi interesează atât pe filosofi, cât şi pe sociologi.
Gânditorul de la Lancrăm îşi crease de-acum opera
(lirică şi filosofică) - puterea creatoare, care nu a putut fi
învinsă nici de puteri politice (care l-au exclus din viaţa publică, acel deceniu fiind ultimul deceniu al vieţii sale), nici de
puterea timpului. După plecarea în nemurire, Lucian Blaga e
tot mai prezent în viaţa publică a societăţii româneşti, e
prezent în capitalele europene ca în timpul diplomaţiei sale.
Lucian Blaga, având “perfecta conştiinţă a valorii
sale“ (Nicolae Balotă), intervenind şi corectând astfel, din
mers, viitorul unei colectivităţi umane, nu a boicotat istoria
nici pe o clipă, nu s-a retras din istoria ţării sale după cel deal doilea război mondial… deoarece Poetul nu poate fi
exclus nici temporar din istoria neamului pe care, însăşi el,
puterea creatoare, l-a înălţat către Dumnezeu.
Poetul-filosof a adus dovada universului dominat de
puterea creatoare, lucru ce intimidează oricare putere ideologică care produce traiectorii suspecte şi se complace în
pragmatismul său. Văzut de unii exigeţi “în condiţia omului
creator care şi-a pierdut destinul”, azi, în viziunea noastră, a
noii generaţii de cercetători, poetul “cel mai persecutat de
regimul stalinist din acei ani de tristă amintire”, Lucian Blaga
nu e doar filosoful puterii creatoare, e însăşi puterea creatoare împlinită.
1. Lucian Blaga, Opere, volumul I şi II, Chişinău, 1995
2. Henry Kissinger, Diplomaţia, Bucureşti, 2013
3. George Potra, Lucian Blaga în diplomația românească, Sebeș, 2011
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Dragoș IONESCU
31
pasul înfundat cu prima ninsoare
mușcă din pământul umed
al firului de iarbă
ce a ieșit în lume
32
treaz și pudic
goliciuni făr de astâmpăr
urme de gând
visări albastre
între a fi și a nu fi
sete de o râvnă trecută
agat cu un ochi de azur
gustul dulce amărui al lacrimei plânse
cum ți se pare
33
în plin deșert
cu un glas răgușit în atîta rătăcire
flămînzit la țărmul lipsit de împliniri
cerșesc mângâiere la un sâmbure de val
34
în căutare de pământ
brațele întinse între noi
neştiind cu care să încep
cu care să-ți curg
dintr-un gol ce-mi umple un plin
hai hui
35
în plin deșert
cu un glas răgușit în atâta rătăcire
flămânzit la țărmul lipsit de împliniri
cerșesc mângâiere la un sâmbure de val
36
purtat de ale vieții valuri
între lumină și întuneric
închipuiri de așteptare
șchiopătez
37
din necuvinte înfrunzim clipa
tu și eu cuprinși ai sufletului dorit
încătușați ai ramurilor pline
căutăm a le prinde
când ele fug...
38
Smerit prin umbrele luminii
încep vânătoarea
tiptil tiptil prin omătul netopit
aleg ani ce n-au știut
să mă ascundă
39
Din tăceri înflorim clipe sublime
aprinse în sufletul dorit arzând
încătușat al ramurilor pline de fruct
caut prinderea lor fug
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Tănase CARAŞCA
UN POD SPRE ÎNĂLŢIMI
prefaţă la vol. „Pod peste gânduri” de Olga Văduva
O apariţie literară are efecte multiple în rândul cititorilor care percep în premieră un produs şi îl plasează în
funcţie de nivel, gust, preferinţă, pe propria scară a valorilor. Masterchefii literaturii sunt criticii, care au onoarea şi
puterea să plasează o creaţie acolo unde meritul este
răsplătit cu un semn binemeritat pe răbojul ce rămâne
încrustat, fără ca timpul să-l mai poată şterge sau mişca
din punctul fixat pentru eternitate. Nefiind „masterchef”, am
să încerc să „năşesc” apariţia noului volum de versuri al
Olgăi Văduva, „doinind” cât pot de româneşte conceptul
bilingv (română / italiană), gândit şi prezentat în al doilea
volum al poetei, intitulat sugestiv, „Pod peste gânduri”.
Cartea, o nouă treaptă clădită peste aceea numită
„Vis spre înălţimi”, apărută la editura Sfântul Ierarh
Nicolae – 2013, este un proiect realizat majoritar în stilul
consacrat al poeziei clasice, dar şi cu câteva încercări
poetice moderne, cu vers alb, care pot constitui un început
fericit, deoarece par a fi mult mai profunde şi chiar mai bine
aşezate în vers.
„Pod peste gânduri” ar putea fi privit ca un volum
cu poeme ce încearcă o penetrare a trecutului, prin
prezent, înspre viitor, a realităţilor ce ne înconjoară, care
şi-ar dori să deseneze un arc peste timpul trăirilor şi
efectelor lor imediate, cu capetele de bază sprijinite pe
trecerea amintirilor, pe un mal, dar şi pe dorinţele viitorului,
împlântat solid pe malul celălalt. Trecerea „podului”
semănat cu gândurile poetei, străbate un drum al
amintirilor, ce nasc nostalgii, dar şi bucurii de o sensibilitate
inedită. Gândurile, din care se nasc poemele trăite de
poeta Olga Văduva, nu pot fi identificate ca făcând parte
dintr-un segment de idei, sau un anumit calapod care să
vizeze o anumită tematică. Majoritatea poemelor par să
exprime trăiri ale vieţii din care se cristalizează multă iubire
oglindită în etapele trecerii Domniei sale ca OM, prin
această lume relativă, plină de adevăruri şi suspiciuni,
bucurii şi tristeţi, vis şi realitate, progres şi regres, un
sistem oscilant, permanent între binele şi răul ce domină şi
stăpâneşte natura şi conţinutul ei complex. Conţinutul
poemelor, sunt scrise într-o tehnică a rimei împerecheate
(1-2; 3-4) şi rimă încrucişată (1-3; 2-4), ce dau o muzicalitate apropiată de sufletul spaţiului mioritic, pot fi grupate
după o examinare atentă, în trei calupuri de idei:
-dragoste, exprimată prin iubire, atracţie, pasiune,
frustrare, dezamăgire, toate la un loc făcând corp comun
cu omul şi viaţa;
-religie, semnalată ca fiind o dominantă a spiritualităţii şi credinţei în Dumnezeu şi semnele Lui lăsate pe
Pământ, fiind elementul esenţial al vieţii, dar mai ales al
omului dăruit cu conştiinţă. Se simte izul locurilor sfinte pe
care autoarea le-a marcat, nelăsând să-i scape simţiri de
moment care au inspirat poeme cu un conţinut liric deosebit, izvorât din sensibilitatea poetică a autoarei;
-rădăcinile vieţii cu porniri din locurile natale,
ascunse sau la vedere, care au darul să pună un blazon pe
fruntea fiecărui individ şi să-i umple viitorul cu semnul
paşilor învăţaţi în cei „şapte anii de acasă”.
Olga Văduva ca om, se prezintă singură în
„poemele deltei”, un grupaj ce ar merita această titulatură

Boem@ 9 / 2014

deoarece ele desenează în versuri tablouri de o
realitate tulburătoare a necuprinsului apelor Dunării,
Deltei şi chiar a Mării. Nu trece peste satul Mila 23
unde a văzut lumina zilei, dar nici peste oraşul
Tulcea care i-a devenit din fragedă pruncie, locul
unde a copilărit, a învăţat, a iubit, a muncit şi… scrie,
acum când timpul îi dictează coordonatele vieţii.
„Mă-ntrebi cine sunt? Sunt bobul de rouă / Ce udă
pământul şi-i dă viaţă nouă” (Cine sunt, pag.17);
„Daţi-mi răsărit de soare, oglindit în flori de nufăr, /
Solzii peştilor de-argint, amintirile din cufăr” (Dorinţă,
pag.20). Dunărea este un simbol ce dă sens vieţii
oamenilor deltei: „eşti viaţa mea / eşti copilăria mea”
Dunării, pag.33), dar şi sursa vieţii prin ceea ce le
oferă cu mărinimie drept ofrandă pentru iubirea lor
„Deliciu-i la grătar şi ce frumos miroase” (Scrumbia,
pag.2). Oraşul, casa poetei este îmbinarea
farmecelor generate de natură, dar şi de mâna
omului care modelează istoria în încrucişarea
perpetuă a vieţii: „Oraş scăldat de ape, vestigiu getodac, / Eternă aşezare, din veac şi până-n veac, / În
tine m-am născut, cu Dunărea aproape, / Crescută-n
bucurii şi-n legănări de ape” (Identitate, pag.16)
Da, aici sunt rădăcinile, trunchiul şi coroana
vieţii poetei! Delta Dunării, satul Mila 23 şi oraşul
Tulcea, sunt elementele de suflet în jurul cărora
gravitează trăirile revărsate din înalte simţiri umane
şi dăruite nouă de Olga Văduva. Să fie iubire? Da,
cu siguranţă că numai iubirea poate naşte o poezie
atât de vibrantă.
Dar să vorbim şi despre iubirea din dragoste,
despre iubire ca sens al vieţii şi al legăturilor dintre
(continuare în pag. 25)
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(urmare din pag. 24)

„cei mai iubiţi dintre pământeni”, adică, dintre oameni.
Olga a trăit, a căutat, a găsit, a iubit, s-a bucurat, a dăruit,
a primit, a înţeles, a suferit, a sperat, a înţeles din nou ,
dar nu a dezarmat. Din toate trăirile de mai sus, dar şi din
multe altele, Olga şi-a clădit un edificiu din care priveşte
adânc în sufletul şi inima sa şi dăruieşte. Ce? Iubire! Şi în
acest sens, poeta îşi doreşte ca, „În cartea ta să
stau…lumină de altar”(Fluture de vară, pag.1), când,
„Puterea divină pătrunde-n destin” (Sub semnul iubirii,
pag.14), iar în absenţa iubirii „mă pierd în anotimpuri”
(Când mai lipsesc, pag.3) şi „Un scut mi-am făcut din
lacrimi şi gânduri” (Răspuns imaginar, pag. 4). Dar cum
iubirea profundă mai naşte suspiciuni cauzatoare de răni
adânci, de multe ori vindecabile, reproşurile apar „ca
ciupercile după ploaie” şi dreptatea care de regulă, în
dragoste este unilaterală, dar de foarte multe ori se află pe
undeva pe la mijloc, se pronunţă în reproşuri şi acuzaţii.
Dar dacă toate acestea apar şi ceva mai târziu, când în
loc de o construcţie de tip nou totul capătă nuanţe de
„ruină”, atunci, „Te-ai furişat fără veşminte / în castitatea
conjugală / parafrazând fără cuvinte /despre iubirea
imorală”(M-ai amăgit cu vorbe grele, pag.26).
Iubirea Olgăi Văduva se revarsă şi asupra
anotimpurilor, cu binefacerile şi micile nemulţumiri fireşti
conţinute în fiecare dintre acestea. Primăvara-vara, sunt
prezentate într-un contrast dominat totuşi de curcubeul
multicolor şi prevestitor de bine: „Curcubeu de ploaie, rece
după cald” (Magic anotimp, pag.18). Normal şi benefic ar
fi…cald după rece, conform cronologiei calendarului, fiind
vorba de cele două anotimpuri invocate, dar cum natura
este imprevizibilă…
Cel mai invocat anotimp, este totuşi iarna! Ca o
regină a anului, iarna este des invocată în toate culorile ei
sclipitoare. Zăpada şi atmosfera sărbătorilor este un motiv
de bucurie pentru poeta care retrăieşte prin poezie clipele
copilăriei de sub bradul Crăciunului şi aşteptarea Moşului
aducător de daruri în nopţi pline de vrajă (Se aud
colinde…e Sfântul Ajun, / Magii fac cărări pentru Moş
Crăciun, / Stele strălucesc pe cerul senin / Lerui, ler
răsună, în decor divin” (Amintiri trecute, pag.6).
În cuprinsul volumului întâlnim un număr însemnat
de poeme cu un conţinut mai mult, sau mai puţin religios,
cu trimiteri serioase direct la sursă: „Mă lupt cu uitarea, ce
n-are sfârşit / Mereu m-am rugat s-ajung printre stele”
(Dorinţa, pag.5). Poposind la Prislop, la mormântul
regretatului preot Arsenie Boca, poeta cu smerenie se
roagă prin rugăciuni: „În rugăciuni te rog, părinte mă
ridică, / La crucea ta cea sfântă, îţi las acum o carte” (La
Prislop, pag.9), „o carte” însemnând darul său simbolic
dar sfânt, către Dumnezeu, pentru binecuvântare. La
Ierusalim, „mi-e dorinţa împlinită, / am ajuns pe pământ
sfânt”, unde întâlneşte „inimi de dureri cuprinse / rugăciuni
şi iz de mir” (La mormântul Tău, pag.31) şi tot acolo
înţelege De ce e bine să te rogi (pag.30) „Doamne, dă-mi
trezire / să admir cascada despletită…/ a măslinilor
înfloriţi, însetaţi de iubire sfântă…peste oaze de lavandă, /
busuioc şi nemurire”, iar la Milano, „Altar nestins, cu iz de
tuberoză…Podoabă gotică-n absidă roză” (Domul din
Milano, pag.21), este marcată de impunătoarea
construcţie medievală.
Vorbind despre iubire, Olga nu putea trece peste
amintirea mamei, simbol al perpetuări acestei lumi, dar şi
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al dragostei dăruită la rândul ei, celor dragi: „Să
iubesc oameni ca tine / şi să nu-mi părăsesc
CREDINŢA” (Dor de tine, pag.10).
Timpul, este un alt element important
întâlnit adesea în scrierile din prezentul volum.
Clepsidra, simbol al trecerii timpului este o bijuterie
respectată şi evaluată conform importanţei pe care
o sugerează şi o dă poeziei, dar şi speranţa trecerii
spre o lume mai bună: „lasă clepsidra atinsă de vis
/ şi poarta deschisă spre Paradis” (Timpul e liber,
pag.22) pentru că ea este „vibraţie a ceasului închis
/ în clepsidra nemuririi” (Poezie, pag.27.
Curcubeul este un alt element pe care Olga
Văduva îl foloseşte ca simbol artistic în poezie şi
colorează în nuanţe potrivite tablourile ce ies de
sub penelul său scriitoricesc, împodobite cu
metafore cromatice ce înnobilează creaţiile sale
artistice: „Privesc tot infinitul cu zări de curcubeu”
(Fluture de vară, pag.1), pentru că, simte în
„Curcubeu de ploaie…Iz de iasomie, clipencremenite” (Magic anotimp, pag.18).
Folosirea anaforei şi epiforei ca tehnică a
versificării, nu face altceva decât să întărească
ideea accentuării atenţiei asupra unor întrebări sau
răspunsuri. Repetiţia de la începutul strofei a unui
vers, sau a unor părţi din acesta, dă un semnal de
sporită atenţie asupra ideii izvorâte din strofă, sau
textul integral. Exemplificăm în acest sens titluri ca:
Aşteptam iarna, Dorinţă, Timpul liber, Privirea
ta, Poezie şi altele.
În rândurile de mai sus, am pomenit în
trecere, despre o noutate ce mi-a atras atenţia
asupra unor încercări mai mult decât reuşite
(părerea mea!), fiind vorba de o nouă abordare a
poeziei, de data asta a celei moderne, o poezie
liberă, fără reguli stricte şi fără bariere gramaticale.
Chiar dacă, personal am unele rezerve, fiind un
conservator convins, de data acesta trebuie să
recunosc meritul poetei Olga Văduva, care a mai
adăugat un plus la frumuseţea acestui val
modernist care implică mai multă şi mai profundă
filozofie, în dauna unui lirism plin de muzicalitate
şi…poezie. Poeme ca: Dăruire, Poezie, Ultim
popas, Simfonie albă, Oglinda veşniciei, De ce e
bine să te rogi?, ne fac să credem că autoarea
prezentului volum „Pod peste gânduri”, abordând
formele moderne ale poeziei, aduce obolul său, sau
poate că îşi plăteşte una din ratele scadente, către
poezia românească. Prin publicarea volumului în
format bilingv, român / italian, poezia Olgăi Văduva
capătă valenţe internaţionale, cu posibilităţi ca, un
cap de pod, sau un gând, să plece cu prima
delegaţie pământeană spre adrese galactice.
Notă: Volumul bilingv „Pod peste gânduri
/ Ponto tra i pensieri” tradus în limba italiană de
poetul Luca Cipolla, colaboratorul revistei Boema,
va fi lansat la Casa Cărţii din Tulcea pe 13 09.2014,
orele 11,00.
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Denisa LEPĂDATU
Febra examenului de admitere
-Nicoleta! aud ca prin vis vocea tatei. E timpul să
te trezeşti, cred că te-ai culcat târziu aseară!
Deschid ochii buimăcită, privesc spre ceas şi văd
că e aproape opt. Trebuie să mă grăbesc, altfel voi
întârzia la examen şi nu-mi doream deloc asta.
-Mulţumesc, tată! Nu m-am culcat chiar aşa de
târziu, dar ştii cum e, cel mai mult îţi e somn dimineaţa,
când trebuie să te trezeşti...
Mă ridic din pat şi, mergând spre baie, îmi privesc fraţii care dorm încă. Ce bine e să fii mic, să nu ai
nicio grijă! Dar gândul îmi zboară imediat la discuţia mea
de aseară cu Valentina. Mă uit în oglindă şi-mi vine să
strig la mine, să mă cert că nu am fost mai atentă cu ea.
Poate am fost prea egoistă, vrând să caut un pic de fericire, şi nu am stat să mă mai gândesc la ceilalţi din jurul
meu.
Mă doare să știu că sunt cauza suferinței altcuiva. Nu vreau să rănesc pe nimeni. Doar știu cum e să
porţi o rană ce nu se poate vindeca, aşa cum port eu în
suflet de la pierderea mamei. Nu îmi doresc decât să ştiu
că, cei care mă iubesc sunt bine. Va trebui să mă gândesc mai serios la ce am de făcut de acum încolo. Deocamdată, nu am prea mult timp de alocat acestei hotărâri.
Strâng prea tare cu mâna pasta de dinţi şi aceasta îmi stropeşte oglinda din fața mea. Mă văd ciudat
în argintiul oglinzii, pasta se curăță cu mare dificultate. Îmi
dau seama că aşa e şi viaţa noastră, liniștită, curată, până
când cineva sau poate ceva ne face să nu mai vedem clar
totul. Şi-atunci ar trebui să ştergem pata, altfel vom
rămâne mereu în spatele unei umbre care nu ne lasă să
vedem limpede drumul pe care trebuie să mergem.
Mă îmbrac în grabă, îmi iau stiloul şi, strigând un
“La revedere” tatei, privesc fotografia mamei din rama de
pe masa din hol. Mereu îi cer ajutorul, în zilele în care simt
că am nevoie de ea. Privirea ei blândă, privire de înger,
mă încurajează mereu. Sunt prințesa ta, mamă, nu mă
uita! îi spun, zâmbind scurt, apoi ies pe uşă, gândind că
Valentina mă aşteaptă în stradă.
Dar Valentina nu apare. O sun. Nu-mi răspunde.
Mă gândesc că poate a ajuns deja la examen, mă
așteaptă în curtea liceului, pesemne că nu a mai avut
răbdare când a văzut că întârzii.
În dimineaţa aceasta inventez un joc, ocolind
fiecare copac de pe marginea dreaptă a străzii. De fiecare dată când mă rotesc în jurul lor, îmi pun câte o dorinţă. Astfel, când ajung aproape de liceu, observ că nu
mai am dorinţe pe care să mi le pot pune. Îmi doresc atât
de puţine lucruri, mă gândesc, dar atât de greu de obţinut!
Aşez palmele pe trunchiul fiecărui copac, şoptindu-i fiecare dorinţă cu ochii închişi pentru a mă putea
concentra mai bine. Ba chiar am mai scornit câteva dorinţe. Cred că nu cer prea multe lucruri de la viaţă, și totuși
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dorințele mele există și așteaptă să fie împlinite... Mam tot obişnuit să fiu fericită cu puţinul pe care l-am
avut, gândindu-mă mereu la cei care nu aveau nici
atât, nu și la cei care aveau totul. Când mi-a fost
foarte greu, m-am salvat, ascunzându-mă în vise pe
care apoi le-am aşternut în poeme. Fiecare rând a
fost scris cu peniţa sentimentelor mele, poate de
aceea i-au plăcut lui George atât de mult. Primul
băiat din viaţa mea care a reuşit să mă facă să
zâmbesc în fiecare zi, pentru că aveam motive să fiu
fericită.
Într-adevăr, în curtea liceului o zăresc pe
Valentina care mă priveşte neliniştită.
-Bună! îi strig eu de la distanță. De ce nu mai așteptat? Ce s-a întâmplat? Ești un pic supărată
sau mi se pare mie? Nu arăți ca de obicei!...
-Bună, Nicoleta! Nu e nimic. Sunt doar îngrijorată pentru examenul ăsta. Doar e de matematică,
știi bine! Dar până în sală cred că-mi va trece, stai
liniştită!
În spatele ei o văd și pe doamna Scrieru și
rămân surprinsă. Nu apuc nici măcar s-o salut, că
dânsa ne spune:
-Gata, copii? Eu am venit doar să vă urez
succes şi să vă atenţionez că trebuie să fiţi foarte
atente la acest prim examen important din viaţa
voastră! Când terminți, treceți pe acasă pe la noi, vă
voi pregăti un desert delicios! Să-l aduceţi şi pe
George!
Ne îmbrăţişează şi se îndreaptă către poartă, în timp ce noi plecăm grăbite spre sălile noastre,
fără să ne mai spunem ceva. Am simţit-o pe
doamna Scrieru ca şi cum ar fi fost mama și aş fi
vrut să mă păstreze mai mult timp în îmbrățișarea
aceea pe care mi-a dat-o înainte de a se despărți de
noi.
(fragment din romanul în curs de apariție “Orfani în haine
de duminică”)



Desen de Elena-Liliana Fluture
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Şi sub apusuri stă să fiarbă
Delirul serii plin de dor…
De ce te caut în cuvinte
Şi te rostesc fără să vreau?
Pentru că îmi aduci aminte
Că eşti paharul plin ce-l beau.

AL NOSTRU BAL

Marilena VELICU
DE-AŞ FI PUTUT
De-aş fi putut alege ce să fiu
Între iubire şi un ceas târziu,
Aş fi ales minutul de iubire
Ascuns în ceasul fără adormire.
De-aş fi putut alege un izvor
Sau un apus semnat de un gravor,
Mergând prin lanul verde de mătase,
Aş fi ales pădurile frumoase.
De-aş fi putut alege un pian
Pe clape ar fi curs enescian
O mare de trăiri învolburate,
Aprinse-n ritm de inimă-ndurate.
De-aş fi putut ca luna s-o cuprind
În braţe de poetă, suferind,
Lumină ar fi fost în versul care
Avea răspunsul, fără întrebare.
De-aş fi putut sărutul tău să-l am
Pe cerul nopţii mele îl presam,
Când ploile ar coborî din stele
Sărutul tău m-ar mângâia prin ele.

DE CE?
De ce nu-mi mai ajunge timpul
Şi orele se strâng în ghem?
Cu firul rupt şi anotimpul
Pozează într-un mim boem.
De ce clepsidra toarce-ntruna
Nisipul ars de amintiri?
Şi martoră îmi este luna
Când pun în versuri mari iubiri.
De ce aştept să înflorească
Divina floare cu parfum?
În dimineţi să mă oprească
Bătrânul tei stăpân pe drum.
De ce vioara lin valsează
În paşii mei îngânduraţi?
Şi buzele-mi încă păstrează
Gustul fiorilor curaţi.
De ce mă pierd în val de mare
Când scoicile revin la mal?
Sideful lor lucind în soare
Aprind în ochi sclipiri de-opal.
De ce în verdele din iarbă
Toţi greierii cântă în cor?
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Cu fruntea rezemată pe umărul tău cald,
În dansul lent, erotic, în rochie smarald,
Deschid o clipă ochii să vad arcada lunii
Scânteie de lumină căzând pradă genunii.
Şirag de stele coapte fardează ochii mei,
Privirea ta pe buze mi-aprinde vii scântei,
Ne strângem mâini timide pe-o margine
de vis,
Am aşteptat o viaţă, o clipă-n paradis.
Nici vorbele n-au formă, nici oamenii din jur,
Doar stelele divine croiesc drum împrejur,
Un nor ne este pernă, sărutu-i ireal
Trăim un basm feeric, acum e-al nostru bal.

FLUTURI NEGRI
Futuri negri cască aripi,
Catifea de vis furat,
Când sub lună plâng cuvinte
Vântul pare cenzurat,
Ploi cu stropi violacei
Cad nemăsurat pe-asfalt
Şi mă-ntreb în noapte ce-i
Firul scurs prin gând înalt.
Fluturi negri bat cadenţa
În clepsidra fără timp
Şi mă-ndrept acum cuminte
Ca un zbor în anotimp.
Vocea ta, o rezonanţă,
Fluviu viu în vene strâns,
Mărginind durerea-n care
Fluturi negri, mor în plâns.

RONDELUL UITĂRII
Am uitat să fiu poetă
Am uitat să mai iubesc,
Încercând să fiu discretă
Am uitat să mai trăiesc,
Rătăcită pe planetă
C-un zâmbet copilăresc,
Am uitat să fiu poetă
Am uitat să mai iubesc.
Azi uitând tot ce-i firesc,
Ca un cântec de flaşnetă,
Printre ploi călătoresc
Punând pana la beretă,
Am uitat să fiu poetă.
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vulcanic urlă trecutul
din abisurile întinse
la umbra
valurilor...

Mirosul apusului

Patricia LIDIA
Tempus
preţios e timpul
ce trece
fără noi!

`

în braţele norilor
ne dormim
somnul
îngerilor...
dar visul
a risipit norii şi,
ca să nu cad,
soarele m-a prins
cu razele lui...
de azi suntem –
suspendaţi în timp –
parte
dintr-un înger incomplet...
un singur trup...
şi câte o aripă
deschisă
în zbor...

Rai
dimineaţa asta pustie
mă rătăceşte
lângă tine –
lumea noastră
este cerul dimineţii
cu flori de nori –
imaginar paradis nocturn...

Închinăciune
Atlanticul
îşi duce cu mândrie
apele spre ceruri –
steaua timpului
s-a retras
în inima poeţilor –
lacrima pluteşte
ca o închinăciune
în apusul târziu!
simt viitorul
ca nisipul negru
spălat de sare...
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Mi-ai spus că miros a stele, iubite,
miroşi a dimineaţă, ţi-am şoptit,
şi noaptea şi-a lăsat sărutul
pe trupurile noastre
cu miros
de apus.

Eternitatea sărutului tău
Învaţă-mă eternitatea,
timpul meu,
într-un sărut...
Învaţă-mă timpul,
eternitatea mea,
într-o privire...
Învaţă-mă
să te privesc,
să te sărut,
învaţă-mă
să învăţ
eternitatea
timpului
al privirii
al sărutului
tău.

fântână de dor
Îmbrăţişează-mi lumina,
fântâna dorinţelor
nu funcţionează
decât cu
visul potrivit...

Capăt de suflet
timpul mi te-a crescut în palmă,
până la capăt de suflet
te-am căutat
pentru a săruta
aripile soarelui
din inima ta...

Aşteptându-te
aşteptându-te,
toamna şi-a aşternut lumina –
covor de doruri târzii în
culcuşul viselor
ce aşteaptă
truda trupurilor...
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Cristina PAVEL
În temniţa unei legi imprecise
Motto: Acolo unde fluviul enigmatic al
poeziei se varsă în marea vieții

Între cer şi pământ, pe traseul drumului cunoaşterii
de la „-“ şi „+” infinit, rezultatul final a fost afectat de o
eroare de calcul, privind cantitatea de sare din tigaia cu
cartofi prăjiţi şi pui, fapt ce a declanşat un conflict spontan
al papilelor gustative.
Cum era de aşteptat acest conflict a indus un grav
dezechilibru în computerul central al creierului. Ca într-un
lanţ al slăbiciunilor, o altă eroare a determinat schimbarea
neaşteptată a înclinării axei pământului, iar Oceanul şi-a
retras apele care udau continentul Sării. Pentru
descoperirea şi corectarea erorii au fost convocaţi marii
matematicieni ai Universului. Ei au descoperit că greşeala
nu este nici la rezultatul înmulţirii şi nici la extragerea
radicalului. Au considerat acest fapt un paradox şi au
ajuns la concluzia unanimă că răspunsul îl pot afla doar în
poezia matematicii. Pentru a descoperi poezia matematicii, au trasat o tangentă la cercul cu raza „imaginaţie” şi
au prelungit-o până când s-a intersectat cu linia orizontului
într-un punct numit poezie. De la punctul-poezie, au mers
paralel cu linia orizontului şi în cele din urmă au ajuns pe
malul părăsit de ocean. Aici au constatat cu uimire că în
locul oceanului a rămas doar un munte de calcar,
amestecat cu cochilii albastre de cefalopode şi cu alge. În
vârful acestui munte, ce a luat forma unui triunghi echilateral se găsea Zeiţa Sării.
Triunghiul se afla într-un echilibru perfect faţă de
tot haosul ce domnea pe Pământ care, conform „teoremei
fundamentale a asemănării”, era proporţional cu haosul
din tigaia cu cartofi prăjiţi. Acum, Zeiţa era părăsită de
oceanidele şi de sirenele care-i formaseră altădată cortegiul. Planul oceanului şi-a pierdut noţiunea de infinit şi
nemurire, convertindu-se într-o figură geometrică limitată
la arie şi perimetru, iar zeiţa a fost supusă mai multor
operaţii succesive de extragere a rădăcinii pătrate, ajungând, în cele din urmă, o muritoare de rând. Spre deosebire de planul terestru, în planul cosmic, marile Puteri au
luat forme circulare, pentru a păstra mai bine în interior
puterile ce le-au fost încredinţate.
Şi aşa Soarele, ca un superb conchistador fără
scrupule, închipuindu-şi că enorma beţie de lumină care-l
înconjoară este doar propria lui emanaţie, a început a biciui
trupul Zeiţei, care s-a uscat şi mai apoi a strălucit.
În miezul zilei, Zeiţa părea o statuie de diamant ce
se scălda în lumină, iar noaptea, luna o îmbrăca în aur
blând ca să-i alunge tristeţea. Din toate punctele, la
distanţe egal depărtate de vârful triunghiului, veneau
animale şi oameni să i se închine, ca la o divinitate născută
din adâncul misterios al Oceanului.
I-au fost aduse ca ofrandă porumbiţe albe şi
papagali cu penaje de culoarea focului, dar femeia de sare
rămânea tot tristă. La ce mai era bună splendoarea divină,
dacă ea a rămas exilată în vârful unui triunghi echilateral,
căruia i se cunoştea latura şi la care orice element putea fi
calculat!
Departe de mângâierea hipnotică a valurilor, fără
putinţa de a se legăna în dansul algelor marine, în fiecare
noapte Zeiţa de Sare îşi plângea singurătatea. Lacrimile tăcute îi brăzdaseră chipul alb, curgând spre central triun-
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ghiului, sculptând la intersecţia comună a
medianelor, mediatoarelor, înălţimilor şi bisectoarelor un orgolios semn al Infinitului. Destinul
pe care îl invoca în gând rămăsese mut şi o cruntă
indiferenţă îi cuprindea trupul ca într-o armură rece.
Din cântecul lui în flăcări, Soarele, care acum era
înzestrat cu puteri absolute, împărţea, la întâmplare, daruri oamenilor fără să-i pese dacă le
merită. Singurul lui scop era să îi facă să uite de
Ocean şi de Zeiţa Sării. Având drept de viaţă şi de
moarte asupra Universului, strălucea iluminat de
propria sa inconştienţă, brutal, necruţător, primejdios şi lipsit de bunătate.
Era, fără îndoială, un Zeu, dar acest lucru
nu avea sa mai dureze mult, pentru că matematicienii după ani lumină de calcule şi de grea
aşteptare, au făcut ca lanţurile acestei întâmplări să
fie sfărâmate. Între cer şi pământ, în centrul de
greutate al triunghiului echilateral, unghiul razelor ucigaşe ale soarelui putea fi deviat, dacă laturii
triunghiului echilateral i se atribuia valoarea
absolută a cuvântului „poezie”. Odată făcute calculele, cu această valoare, trupul de sare a
început să se desprindă anevoie de vârful triunghiului. Axa Pământului s-a înclinat şi Oceanul şi-a
îndreptat şi el cursul spre Zeiţa Sării, care acum
era o femeie bătrână ce abia se mai târa pe plajă.
Ştia că este ultimul ei drum, că reîntâlnirea cu apa
o va ucide, dar, îmbătată de mirosul de altădată al
Oceanului, înainta ca-n vis spre originea ei.
Oceanul şi Zeiţa s-au reîntâlnit… La primul pas,
apa se dovedi ostilă, piciorul i se topi şi se prăbuşi
în genunchi temătoare. Un val consolator veni în
fugă, prinzând-o într-o îmbrăţişare tandră. Zeiţa de
Sare se dizolvă lent şi fiinţa ei se contopi cu
infinitatea fluidă, regăsindu-şi identitatea pierdută.
Un copil, care privise scena de pe mal, a
numit-o Zeiţa Modul de Poezie şi aşa a rămas în
legendă. Ea s-a născut din poezia gândirii matematice şi din metafizică, dintr-o sclipire a minţii
unor sublimi poeţi matematicieni ai Universului.
Zeiţa Modul de Poezie, există, este Mare,
este Unică. Nu este o zeiţă din basmele naive cu
minuni şi vindecări miraculoase, căci existenţa sa
este dovedită prin calcule complicate, prin întrepătrunderea poeziei mecanicii cuantice, a poeziei
din legile chimiei, ale biologiei şi ale meteorologiei cu mirajul ce se ascunde în spatele acestor legi extrem de precise.
Viaţa însăşi este cel mai bun exemplu
despre cum geometria se aplică în tot ceea ce facem. Ea are forma unui cerc, iar noi de rotim pe
traiectoria razei între a ne naşte şi a renaşte prin
moarte, între lumină şi întuneric, între bine şi rău,
între ficţiune şi realitate.
Notă: Lucrarea a obţinut Premiul revistei Boem@ la
Concursul “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”, categoria 15-21 ani, din cadrul Festivalului Naţional al
Cărţii “Axis Libri”, Galaţi, 20-24 mai 2014.
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Gheorghe GORINCU

predarea obiectului Muzică, obiect care să asigure
organizarea unor serbări şcolare, comemorative,
mai ales în mediul rural.
Ne putem întreba, pe bună dreptate, care erau
mijloacele tehnice care să asigure mobilizarea factorilor de răspundere, ale instituţiilor publice, precum şi ale cetăţenilor pentru transpunerea în practica curentă a acestui măreţ program reformator
gândit de o minte genială şi modernă, dedicată
neamului său?

ŞCOALA ROMÂNEASCĂ GÂNDITĂ ŞI ORGANIZATĂ DE
CEL MAI ILUSTRU MINISTRU AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
ROMÂNESC, SPIRU HARET
Perioada 1925-1952

RADIOUL, PARTENER DE DIFUZARE A REFORMELOR GÂNDITE
ŞI ORGANIZATE DE CĂTRE SPIRU HARET (VI)
Să nu uităm că, în perioada când a fost înfiinţat postul
naţional de radio, la 1 noiembrie 1928 şi, în continuare,
până în 1948, funcţionau dispoziţiile legale şi regulamentele elaborate de către Spiru Haret, postului naţional de
radio fiindu-i încredinţată sarcina de a alege mijloacele
specifice difuzării şi, eventual, comentării acestora pe
întregul teritoriu al ţării.
Pe această linie, s-ar cere să apelez la o mică paranteză. Spun aceasta, deoarece, aşa cum am reţinut din
documentele vremii, încă din anul 1886, deci în urmă cu
42 de ani de la data înfiinţării postului naţional de radio,
Spiru Haret elaborează un prim proiect de reformă a
învăţământului românesc, cu o serie de obiective care să
asigure, în continuare, legiferarea lor, cum au fost:
obligativitatea învăţământului primar, înfiinţarea de
grădiniţe, predarea obligatorie a disciplinei Educaţie fizică
în toate unităţile şcolare, organizarea de internate mai
ales pentru elevii din mediul rural, organizarea învăţământului liceal pentru toate treptele, precum şi şcolii medii pentru fete.
După o perioadă de şapte ani de dezbateri democratice privind conţinutul acestui proiect, în anul 1893, se
publică o primă lege de organizare a învăţământului
primar. Doi ani mai târziu, în 1895, este înfiinţată Casa
Şcolii, care avea menirea să urmărească cum era
transpusă în practică legislaţia privind învăţământul
primar. În continuare, în anul 1897, Spiru Haret este
numit ministru al Instrucţiunii Publice, funcţie pe care o
deţine o perioadă de zece ani.
În acest timp, cât a girat postul de ministru al
Învăţământului Public, tot documentele vremii ne arată că
în anul 1898 are loc legiferarea examenului de bacalaureat, ca un examen general de verificare a cunoştinţelor
absolvenţilor de liceu. Interesant de reţinut a fost şi faptul
că tipul de liceu cu clase reale şi umane, cu examen de
bacalaureat, a fost adoptat de către Franţa, Austria şi
Italia. Un an mai târziu, în 1899, se legiferează învăţământul profesional, cu trei categorii de şcoli: comerciale,
agricole şi de meserii, cu trei trepte: învăţământ primar,
curs inferior şi curs superior de liceu.
Tot în această perioadă, au fost înfiinţate şi şcolile
serale şi de duminică pentru ucenici. În continuare, trei
ani mai târziu, în anul 1902, s-a legiferat, în toate şcolile,
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Sediul Radio București, România

Spun aceasta deoarece în acea perioadă nu
existau mijloace tehnice de comunicare, xerox,
internet etc., eventuala corespondenţă fiind redactată rudimentar, în multe cazuri scrisă manual. În
aceste condiţii, singurele mijloace de comunicare,
atât instituţiilor publice cât şi populaţiei erau deplasările în teritoriu a celor desemnaţi să comunice şi
să aplice în practică legislaţia vremii.
Efectele obţinute în urma acestor activităţi rudimentare nu s-au lăsat prea mult aşteptate. Astfel,
documentele vremii atestă că, în perioada la care
ne referim, au fost înfiinţate 1980 de şcoli noi şi,
totodată, o serie de construcţii noi pentru aceste
şcoli, prevăzute cu cel puţin un hol spaţios care să
servească pentru desfăşurarea unor activităţi cultural-educative, cu locuinţă pentru directorul şcolii şi
altele. S-au iniţiat concursuri pentru cărţi didactice,
adică pentru manuale şcolare care să slujească
atât cadrelor didactice cât şi elevilor. Au fost iniţiate
şi sprijinite activităţi de cinstire şi de comemorare a
eroilor neamului, precum şi ridicarea unor monumente istorice pentru pomenirea acestora. În continuare, în anul 1904, se înfiinţează Şcoala Superioară de Arhitectură prin care s-a asigurat, printre
altele, şi îndrumarea construirii şi amplasării
acestor monumente istorice în locurile istorice din
comunele şi satele ţării.
Să revenim la data de 1 noiembrie 1928, dată
până la care a funcţionat în totalitate atât legislaţia
cât şi regulamentele elaborate pe baza gândirii lui
Spiru Haret şi care a coincis cu înfiinţarea primului
post naţional de radio. Ar fi bine să se precizeze
principalele activităţi, care s-au cerut popularizate
în eter, de data aceasta, cu ajutorul postului naţio(continuare în pag. 31)
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(urmare din pag. 30)

nal de radio, cu mijloace moderne de comunicare pentru
acea perioadă.
S-ar cere să se reţină că postul de radio cu apelul
Alo... Alo... Aici Radio Bucureşti România şi-a început
activitatea, cum am mai precizat, la data de 1 noiembrie
1928, ora 17. După cuvântul de deschidere rostit de
către profesorul universitar Dragomir Hurmuzache, s-a
intrat direct pentru transmiterea în eter a unor emisiuni
de probă pe care auditorii le-ar putea recepţiona în
perioadele următoare.
Aşa, de exemplu, s-a început cu un program de
muzică pentru a asigura buna dispoziţie a auditorilor, a
urmat o rubrică cu ştirile de presă, o emisiune de poezie
şi, în încheiere, buletinul meteorologic, precum şi ştirile
sportive.

`

Ioana STAICU
Amintirea florilor de tei
Fac un pas...fac doi... fac trei
răscolind praful vechi
de pe trotuar.
Respir prin florile de tei
parfumul caselor date cu
ştersul var.
Şi mă gândesc cum altădată
caleştile înaintau
pe Domnească,
Cum domniţele se întâlneau
în centru să mai
povestească,
Cum muşterii şi doamne
veneau la teatru fiece
sâmbătă seară,
Cum scumpul târguşor vuia
de zgomot în multe
seri de vară.
O, Galaţi preaiubit, rămâi
la fel de minunat
ca înainte
Căci tu, prin frumuseţea ta,
ne bucuri şi ne laşi
fără cuvinte.

Parfum de vis…
Pe lângă teii-nmiresmaţi
Adesea am trecut,
Visând la dragul meu Galaţi
Din vremuri de demult...

Gânduri…

Dragomir Hurmuzache

Repet, prin toate aceste emisiuni de probă se urmărea
atât felul cum au fost recepţionate cât, mai ales, al
efectelor care s-au produs şi care se vor mai produce în
continuare. Spun aceasta deoarece, începând cu prima
lună a anului 1929, s-a urmărit să se selecteze pentru a
fi transmise în eter, printre altele, unele emisiuni care să
ajungă, în principal, la instituţiile publice, cât şi la
populaţia din comunele şi satele ţării, cum au fost: Ora
sătenilor, Ora şcolarilor şi Ora copiilor.
Despre conţinutul acestor emisiuni, care se cereau să
fie permanente, precum şi despre selectarea altor
emisiuni tot atât de importante, voi face comentarii
detaliate în episoadele următoare...

Aştern petale de flori de tei
pe filele unei cărţi încărcate
de candoarea istoriei
unui temple sublim
spre care mă înclin:
GALAŢI.

Notă: Lucrarea a obţinut Premiul pentru stil la Concursul “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”, categoria 8-14
ani, din cadrul Festivalului Naţional al Cărţii “Axis Libri”,
Galaţi, 20-24 mai 2014.
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Constantin MĂNUȚĂ
FASCINAȚIA IUBIRII
Sub semnul celebrului dicton „Iubirea care mișcă sori
și stele” al lui Dante Alighieri din Paradisul - Divina
comedie se află volumul de versuri Sete de albastru semnat de Vasile Popovici și apărut la Editura VIF, Constanța,
2013.
Vasile Popovici nu este un nume necunoscut în literatură. Născut la 20 dec.1938, în comuna Corni, județul Botoșani, este poet, prozator, folclorist, eseist, epigramist,
critic literar și a scris aproape douăzeci cărți (alte volume
aflându-se sub tipar) din care enumerăm: Paradoxuri - vol.
I (Poezii), Ediția a II-a, refăcută și revizuită, Joc perpetuum - vol.II (Poezii), Ediția a II-a, refăcută și revizuită,
Obsesia nonsensului - Poezii, Între Esenţă şi Nimic –
Poezii, Remember - reflecţiile unui neoplaz.
La începutul volumului, se află un fel de prefață sub
dictonul dantesc enunțat mai sus, în care încearcă o analiză explicită a versurilor sale. După câteva citate din
Rochefocault, Sir Walter Scott ori I. L. Caragiale, ne aten`
ționează despre ipostazele iubirii din poezia sa: „francă”,
platonică, imaculată, nevinovată, ideală, altruistă, în
antiteză cu luciditatea rațiunii pure.
Volumul se deschide cu poezia Mai ții tu minte…
scrisă într-un stil curat, clasic, capabilă să trezească vii
sentimente și emoții: „Mai ții tu minte-n luncă noaptea
răcoroasă, / că ne-apucase frigul, am făcut un foc / și
cum, pe ani lumină, steaua norocoasă / ne trimitea
blagoslovire și noroc? / Mai ții tu minte, ai vreo tremurare /
când cerul nopții arde-n foc întins? / acum ai alte-ngrijorări
și ți se pare / că alte focuri ard, dar tot de necuprins?” și în
poezia Gentillesse, poezie ce face parte din tema iubirii dimensiunea fundamentală a volumului de versuri în
discuție:„ Eu sunt poet, iubito! / și-ți pot da tot ce vrei, / îți
dau 2-3 luceferi, / dar ce să faci cu ei? / Te pot plimba în
voie / cu Carul mare-ori Mic, / pe drumuri de lactee, / prin
Marele Nimic. / Îți pot da tot ce vrei, / și soarele și luna, /
din stele câte-ți dau, / nu poți avea nici una. / Ți-aș da un
univers / ca să le ai pe toate, / nu cum aevea sunt, / ci
metamorfozate. / …Mai bine-ți dau o floare / în fiecare zi…
/ și vom vedea noi cum e / cu „to be, or not to be”.
Poetul este preocupat de motivul biblic din Cartea
Facerii, când Dumnezeu i-a creat pe primii oameni, Adam
și Eva, într-o oarecare măsură asemănătoare lui Tudor Arghezi din ciclul de poezii Tablouri biblice (Versuri de abecedar), cinci poezii apărute în 1944 în Revista Fundațiilor
Regale: Adam și Eva, Paradisul, Poruncă, Păcatul, Pedeapsa.
Aflat la ora mărturisirilor, poetul explică într-o viziune
proprie păcatul originar al primului cuplu Adam și Eva: În
ziua a șaptea, Domnul, punând Cuvântul la-ncercare, își
terminase marile capitole ființiale, ontologice ale universului. După ziua de odihnă, în marea Lui dumnezeire, începe desăvârșirea creației, ordonând, de la minus la plus
infinit, subcapitolele ontice pe scara axiologică. Așadar:
Adam! Una la mână! Și întru neplictiseala întâiului pe
arealul necuprinsului, Dumnezeu o măiestrește pe Eva. În
costumul evitic, impudică, nu-și puse în față măcar frunza
aceea de lipan; asta pentru că jivina alunecătoare, care
nici până acum n-am întrebat pe nimeni de unde apăruse,
încă n-o ademenise la ispită.
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„Cât n-au mușcat din măr, / nu era bai. / Adam și
Eva / erau singurii din rai, / goi pușcă, / scoși proaspăt
din tipar / și n-aveau / nici o frunză de lipan, / măcar. //
Când s-au lăsat ispitei / spre robire, / călcând porunca
austeră, / grea, / când s-au văzut / cu-atâta dezgolire,
/ se întrebau / de-i bună la ceva” (Inocență).
Pornind de la ideea că divinitatea e oglinda a
ceea ce e necunoscut în om - Heidegger, Originea
operei de artă, poetul nu scrie o poezie religioasă,
gnoseologică în adevăratul sens al cuvântului, ci
portretizându-o pe Eva, își dorește refacerea imaginii
iubitei: „Te-am căutat prin risipire să te-adun / din
infinituri și din colb de stele, / din fiecare Evă să te
recompun / imagine din visurile mele…” (Ascunsă
dup'o stea).
Glisând pe timpul ademenitor, ireversibil și implacabil / inexorabil, vede portretul femeii în diferite
variante și ipostaze: „Eu vreau femeia înspumată ca și
marea în furtună, / cu țâța dulce ca porumbu-n lapte
când îl fierbi, / ca șerpii-n șerpărie care, piatră scumpă-și fierb din spumă, / femeia atică, cu pasul sprințar
ca la goanelor de cerbi. // Eu vreau femeia-abis, din
funduri de oceane, neatins, / femeia-vis ce-n zori să
nu se destrame; / hiperboreele ne curgă liniștit prin
părul nins, / când vremea 'ceea va veni și ne va
prinde-n rame.” (Eu vreau femeia) ori „așa cum flori
de colț pe creștete alpine / Dau muntelui sublimul
culmilor ne-atinse, / La ceasul brumelor prin vremurile
ninse, / Și un blestem e bun când vine de la tine.” (Și
un blestem e bun) sau femeia este efigia mișcătoare
(continuare în pag. 33)
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pe albastrul infinit: „Privesc spre cer cu sete de albastru, /
să se pogoare din senin Fortuna, / să fim doar noi sub
cer, să fim totuna. // Îmi voi purta ca pe un dar cununa, /
mă voi ruga cu rugă de sihastru, / privind spre cer cu sete
de albastru” (Privesc spre cer).
O iubire terestră, alături de cea divină, apare în
poeziile Plata, cu trimitere la poezia lui G.Coșbuc Rea de
plată: „Cine-n cale mi te-a scos / Așa zveltă-mbujorată? /
Mulțumescu-i cui te-a scos / Că-mi erai îndatorată. / Faci
pe sfânta, pe nebuna, / Mofturoasă și în draci. / Nebunatico, știi una? / Plata în natur'o faci. / …Mi se zbate-n
mine dorul, / Când te-mpotrivești ușor, / Și-ascultăm apoi
izvorul, / Îmblânziți de-atâta dor” (Plata) ori: „Îmi amintesc
de parc-aș fi visat / cum luna-și lasă pleoapă, rușinoasă, /
iar tu, candidă, castă, m-ai lăsat / să îți deschei trei bumbi
de la cămașă…” Îmi amintesc) și Balada sihastrului, în
ultima strofă: „…Mi-a spus povestea, ce i-am zis baladă, /
O babă, descântând în ceașcă doi tăciuni; / Găsită printre
abțibilduri, într-o ladă, / Pe o copert'a unei cărți de rugăciuni.” Ultima strofă a poeziei Corolar își trage esența din
poezia blagiană Glas de seară prin sintagma: „veni-va zi”:
`“Vrei să știi cât pot iubi? / Cât să nu te iau cu mine / Când
veni, - veni-va zi”.
Din literatura universală este prezent Omar Khayyam
așa cum reiese cel puțin din poezia Neastâmpăr: „Te știu
naiadă-ntre / limanuri, / cum te-au imaginat / poeții, / poveste spusă / pe la hanuri / cum n-au mai auzit /
drumeții”, dar idolul suprem este Shakespeare - care
apare în poeziile Amor barbar: „…Cercam / s-aprind
amorul cu dulcegării, / cu-mbrățișări / și cu sărut de
poezie; / parfum shakespearian / și fantezie / turnam pe
trupul ei, / în noaptea feerică, / târzie”. Verb auxiliar prin
versurile: „Ești cel dintâi / și ultim suvenir; / erai, / ai fost
și încă ești / un verb ajutător / ce-l folosești / în zicerea /
aceea-a lui Shakespeare.”, Conjugare, unde apar și
Franz Liszt, și A. Rodin: „Te-ascult ca pe o uvertură de
Franz Liszt; / Ca pe-un Rodin în dăltuire te admir / Și te
conjug cu verbu-„a fi” a lui Shakespeare. / În datum,
pentru tine doară mai exist”.
Livrescul din poezia lui Vasile Popovici, influențele
exercitate de marii creatori ai literaturii naționale și
universale au partea lor benefică, indicând faptul că
autorul este un intelectual în poezie și aici l-am apropia
de poetul Corneliu Sturzu.
Lirismul este unul subiectiv și nu obiectiv ca la
G.Coșbuc, ceea ce pune eul poetic în diferite ipostaze
lirice.
Explicând titlul Sete de albastru ca un panaceu
absolut, iubirea are menirea de a-i face pe oameni mai
buni și altruiști. iubitei: „Te-am căutat prin risipire să teadun / din infinituri și din colb de stele, / din fiecare Evă
să te recompun / imagine din visurile mele…” (Ascunsă
dup'o stea).
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Vasile POPOVICI
Ecouri
Cărarea-’ceea prea îngustă
Nu ne-a primit pe amândoi.
Pe ea putea, putea să treacă
Doar unul, unul dintre noi.
M-am dat în lături.
În lături era hăul.
Tu te-ai oprit şi-ai ascultat
Ce ţi-a răspuns ecoul.
Ecouri. Ne însoţesc ecouri,
Regrete şi păreri de rău,
Iar noi, Icarii, temerarii,
Ne rupem aripile-n hău.

Introversiune
Îmi ascund din mine gerul,
Iarna şi nămeţi mi-ascund,
Florile de gheaţă, cerul,
Cu eterul mă cuprind.
Gândul îmi ascund, cuvântul
Şi durerile şi bruma.
Ştie-mi, ştie-mi doar pământul
Gând pe jumătate numa.

Pânza Penelopei
Şi te-am cules din Eve şi din visuri
prin veac secund să-ţi recompun întregul,
iar după, m-am izbit de aisbergul
ce m-a lăsat la fund printre abisuri.
Şi-acum, de-acolo caut timp pierdut;
purtai azur şi ochii Caliopei
şi-ntregul tâlc al pânzei Penelopei
de-abia-n târziul meu l-am priceput.

Filosofăm
Filozofăm când nu avem ce face,
din plictiseală, ori că ne place,
când nu avem răspunsuri la-ntrebări
şi ori de câte ori,
când întrebările-s exhaustive,
imperative, cu, ori şi fără de motive că,
de ce mai dăm cu stângu’-n dreptu’ pe aici
că şi aşa suntem prea mici din cei mai mici,
că şi aşa venim din neant, din haos,
din nimic,
şi ne mai întrebăm încă o dată,
retoric, dacă Adam şi Eva au avut buric.
Şi din reflex, perplex, şi dacă îngerii au sex.
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Vlad-Ștefan NĂSTASE
Din poveştile Dunării
Pe la miezul nopţii, în lumea viselor mele a apărut
o zâna unduioasă. Curios din fire, am întrebat-o:
-Cine eşti, frumoasă arătare? De unde ai venit?
-Sunt o zâna nemuritoare şi mă cheamă Dunărea.
Asta seară am ajuns in România şi te-am ales pe tine să-ţi
spun o legendă despre strămoşii tăi.
-Ce poţi şti despre străbunii ţării mele? Ai locuit
aici?
Deodată am simţit mulţi stropi de apă cristalină şi
un miros pătrunzător de sălcii pletoase... Dunărea se aşezase pe scaunul din camera mea şi parcă se pregătea de
ceva... Rochia albastră se revărsa în lumina lunii şi stelele
se prindeau de marginile ei ca nişte diamante într-o diademă de regină. Părea o fată tânără, dar vocea ei exprima
multă bunătate, linişte iar gesturile trădau experienţă de
viaţă.
-Eu nu am locuit în România. Dar am vizitat-o de
foarte multe ori. Te ştiu şi pe tine... Te-am îndrăgit de când
erai mic copil şi te jucai în prejma mea. Feţisoara ta
`
blândă ţi se reflecta în rochia albastră de argint sclipitor.
Nu era nimic acolo, doar tu şi eu, iar soarele îşi conducea
auriul car de război pe deasupra noastră. Mi-am propus să
vin şi să-ţi spun o legendă despre daci - străbunii tăi. Eşti
de acord?
-Bineînțeles! Poţi începe.
-M-am născut într-o zonă muntoasă, am călătorit
prin 10 ţări de foarte multe ori şi am cunoscut mulţi oameni
cu poveştile lor triste sau fericite. Dar... m-au impresionat
dacii - locuitorii vechi ai acestui pământ.
-Dar ei au trăit în urma cu foarte mulţi ani. Ce îţi
poţi aminti despre ei?
Curiozitatea mea creştea şi aşteptarea parcă îmi
tăiase respiraţia.
-Dacii erau un popor de oameni viteji, bravi, harnici şi primitori. Pacea domnea în căminele lor iar râsetele
copiilor răsunau în câmpiile înverzite, până când apăreau
pericolele. Cel mai viteaz şi mai întelept dintre ei era regele lor, Decebal. Încă de când era copil era curajos, drept,
cinstit, milos cu cei în suferinţă. Şi nu numai cu oamenii, ci
şi cu animalele se purta cu grijă şi milă. Într-o zi, umblând
cu prietenul său prin pădurile Daciei, a găsit un pui de lup
căzut într-o prăpastie. Era mic, abia făcea ochi şi avea un
picior rupt. Tremura, scheuna, părea gata să moară. Decebal l-a dus în cetate, i-a legat piciorul rupt între atele şi la adăpostit într-o şură. Când s-a vindecat, a crescut mare
şi voinic cât un câine ciobănesc. Era domestic, blând cu
cei buni şi aprig cu cei răi. Avea părul sur, aspru, gât gros,
picioare puternice şi colţii ascuţiţi. Când se înfuria, scotea
un scheunat subţire, ca un şuier, de care toţi câinii şi chiar
oamenii se înspăimantau. Numele lui a fost Şuier.
Timid am întrebat-o:
-Nu îi era frică lui Decebal de acest lup? Era totuşi
un animal sălbatic.
-Nu, nici vorbă! Aşa cum ţi-am spus, Decebal era
un rege neînfricat. Dar hai să continuăm… Odată, iarna,
când nămeţii erau cât munţii, Decebal s-a pierdut de ceata vânătorilor. Şi, surpriză, într-o poiană, s-a năpustit asupra lui o ceată de lupi flămânzi.
În primele clipe, Şuier care-l însoțea părea
bucuros că-şi vede fraţii. Decebal, lângă tulpina unui fag
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şi-a tras sabia să se apere de fiare. L-a chemat pe
Şuier să-i fie de ajutor. Lupul îmblânzit i-a venit la
picioare. Dar haita de lupi a înconjurat copacul. Primul lup care a atacat a fost tăiat de tânărul prinţ şi
crestat în ceafă. Ceilalţi lupi se pregăteau să sară...
Deodată, Şuier s-a repezit între lupi, începând o luptă
aprigă cu ei. Dar lupii erau numeroşi şi au prins să-l
sfâşie cu colţii. Decebal, urcat într-un fag, îi străpungea cu săgeţile şi haita s-a retras în pădure. Dar
Șuier a murit în lupta aceea aprigă. Când s-a întors în
cetate, Decebal a povestit tuturor cum a fost salvat
de Şuier, chiar cu preţul vieţii lui, căci nu-şi trădase
stăpânul care îl salvase din pădure. Ca răsplată,
regele Decebal a cerut să se construiască un cap de
lup cu gura cascată, un cap asemănător cu al lui
Şuier, pe care apoi l-a pus într-o prăjină de fier și-l
purta cu el, şuierând în bătaia vântului. Aşa s-a făcut
steagul de luptă al dacilor.
Povestea se terminase, dar parcă nimic nu
mai respira. Eram trist, dar şi mândru. Soneria ceasului anunţa o nouă zi. Zâna se risipea în luminiţele
dimineţii. Am reușit să îngân ceva:
-Te rog să revii şi cu alte poveşti. Mantia ta
strălucitoare m-a învăluit astă noapte şi m-a dus întro lume mirifică.
Dar… Dunărea plecase în lunga ei călătorie,
probabil la alt copil dornic de poveşti enigmatice.
Notă: Lucrarea a obţinut Premiul revistei Boem@ la
Concursul “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”, categoria 8-14 ani, din cadrul Festivalului Naţional al Cărţii
“Axis Libri”, Galaţi, 20-24 mai 2014.
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Melania CUC

`

Luca CIPOLLA

Monade de Melania CUC

Traducere în italiană de Luca Cipolla

Filmul meu mut

Il mio film muto

Silaba asta tot intră și iese
Din ceașca mea cu ceai englezesc.
Mi s-au umezit buzele
Și păru-mi miroase
A mentă sălbatică.
Mă mint că-i firesc,
Și-mi planific să lipesc pe mai departe
Mărci poștale scoase din uz
Pe spătarul băncilor din parcul copiilor.
Mâine dis de dimineață
Cu alte femei voi face figurație.
În filmul meu mut
Vom umbla despuiate printre cai și soldați.
Apa de colonie s-a scumpit între timp
Iar palmele-mi miros a pământ.
Un scurtmetraj cu ziua ce abia
De-mi ajunge la umărul pe care
Berzele tot fac reverențe
Înainte de zbor.

Questa sillaba entra ed esce sempre
Dalla mia tazza di tè inglese.
Le labbra mi si sono inumidite
Ed i capelli miei sanno
Di menta selvatica.
Mento a me che è normale,
E mi preparo oltre ad appiccicare
Francobolli scaduti
Sullo schienale di panchine nel parco dei bimbi.
Domani di buon'ora
Con altre donne farò da comparsa,
Nel mio film muto
Cammineremo nude tra cavalli e soldati.
L'acqua di colonia frattanto è rincarata
E le mie mani san di terra.
Un cortometraggio col giorno che appena
Mi arriva alla spalla su cui
Le cicogne ancora fanno l'inchino
Prima di volare.

Libertatea mea persoanlă

La mia libertà personale

Din fereastra casei mele
Văd urma de iepure de la care începe câmpia.
Doar o linie violet de zăpadă
Ce mă poartă direct
La locul unde
Și-au dat întâlnire Iuda cu Mesia.
De jur împrejur,
Cerc în cerc,
Spațiul e mai anevoios
Decât mlaștina Iordanului.
Lumina becului electric traversează pe brânci
Bulevardul cu motociclete și sticle golite de bere.
Saltimbacii merg în mâini pe acoperișul tramvaiului.
Alaiul revoluției a părăsit adăpostul...
-Scapă cine poate! Îmi spun
Și nu-mi mai pasă de biata mea libertate,
Nici de picioarele în papuci chinezești,
Nici de jenșii tăiați cu briciu-n genunchi.
Stau pe coji de nuncă din obșnuință
Și singura mea pereche de ochelari
Scrâjnește sub omoplații orașului supraponderal.
Mai departe a fost casa școlii
Și grădina cu plantele presate în pildele
Pe care un scrib le scrie în biblii.

Dalla finestra di casa mia
Scorgo l'impronta della lepre da cui s'apre la campagna.
Appena una linea viola di neve
Che mi porta dritta
Al luogo ove
Si son dati appuntamento Giuda e il Messia.
Tutt'intorno,cerchio nel cerchio,
Lo spazio è un cerchio più impegnativo
Della palude del Giordano.
La luce della lampadina elettrica traversa a bocconi
Il viale di motociclette e bottiglie vuote di birra.
I saltimbanchi si muovon con le mani sul tettuccio del
tram.
Il corteo della rivoluzione ha abbandonato il rifugio...
-Scappi chi può! Mi dico
Pure che non m'importa più della misera libertà,
Né dei piedi in pantofole cinesi,
Né dei jeans tagliati col rasoio sulle ginocchia.
Cammino sulle uova per abitudine
E l'unico mio paio di occhiali
Scricchiola sotto le scapole d'una città sovrappeso.
Più avanti c'era la casa della scuola
Ed il giardino con piante pigiate in modelli
Che uno scriba ha annotato sulle scritture.

(continuare în pag. 36)
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Jumătate din sângele Mielului

Metà del sangue dell'Agnello

Pleznesc aerul din mănușile fără degete.
Între timp,
Albinele și-au procurat mierea de subzistență
Direct de la raft.
Pe înserat voi apaluda nebunește campionul la box
În ringul cu colțul împroșcat cu dureri personale.
Acolo se rescrie istoria nașterii
Cu jumătate din sângele Mielului
Lichefiat în cubul de gheață albastră.
-Cocktailul pentru petrecere-i gata!
Scriu de o sută de ori în caietul dictando.
Între timp
Pe plita de fontă
Porumbul explodează gălăgios și obez.
Străzi fără sens pornesc spre rigolă
Și vin gunoierii cu instalații hiteck,
Mătură, adună la groapa comună
Petale de piersic conservate-n oțet.

Fendo l'aria con guanti senza dita.
Intanto,
Le api si son procurate il miele del sostentamento
Direttamente dalla mensola.
In serata applaudirò all'impazzata il campione di box
Sul ring dall'angolo imbrattato di dolori privati.
Lì si riscrive la storia della nascita
Con metà del sangue dell'Agnello
Sciolto nel cubo di ghiaccio azzurro.
- Il cocktail per la festa è pronto!
Scrivo cento volte nel quaderno a righe.
Intanto
Sul piano in ghisa
Il mais scoppietta chiassoso e pìngue.
Strade senza senso muovono al fosso
E vengon spazzini con impianti hi-tech,
Scopano, ammassano nella fossa comune
Petali di pesco conservati in aceto.

Ferestrele mele

Le mie finestre

Cu coțka de zahăr ascunsă în pumn
Și furioasă ca mașinăria perfectă de luptă
Merg cu mâini tremurânde,
Cu ochii arzând
Peste așchii de sticlă înfipte-n plămân.
Diseară e bal la palatul de iarnă
Se va bate stepp în scândura cariată,
Aproape și mai aproape voi fi
De bocancii fără talpă și fără stăpân.
În atelierul de marochinărie din Est
Uncenicii în serie răzuie solzii
De pe pielea șarpelui ucis
În Eden. Ei da, doar un cerc mă mai desparte
De clopotul ce bate a restriște în cer.
Ferestrele mele au degete în gratii
De trec gunoierii prin ele
Cu tomberonul în care doarme iepurește
Noaptea dinspre miercuri spre joi.

Col cubetto di zucchero in pugno
E furente come perfetto macchinario di lotta
Vado con mani tremule,
Con occhi ardenti
Sopra schegge di bottiglia confitte nei polmoni.
Stasera c'è il ballo al palazzo d'inverno
Si batterà lo step sull'asse corrosa,
Vicino e più vicino sarò
Agli scarponi senza suola e senza padrone.
Nella bottega della pelletteria dell'Est
Gli apprendisti in serie raschiano curiosi
La pelle della serpe uccisa
nell'Eden. Eh sì, solo un cerchio mi divide ancora
Dalla campana che suona in cielo per necessità.
Le mie finestre han dita tra le sbarre
Da passarci gli spazzini
Con il carro dove dorme fugace
La notte tra il mercoledì ed il giovedì.

Actul 3

Atto 3

Ascunsă în faldul cortinei de pluș prăfuit
Paiața așteaptă să intre în rol.
Pe scenă a urcat Rigoletto.
Șiruri și șiruri de scaune din mahon
Sunt prezente la evenimentul anului x.
Mă ridic și eu din fosa orchestrei de swing,
Dintre notele risipte ca anii cei tineri.
Departe, și mai departe pe sugativa cu tuș violet
Se lăbărțează memoriile altui regizor.
Din gâtul sticlei cu vinul bătrân
Ies aburii fluierând ca uitatele trenuri.
La garderobă facem schimb de paltoane,
Figuranți și într-un cap de afiș
Și o trăsură plină cu flori de omăt
Își rostogolește roțile peste scena murdară.
Este noaptea în care
Boierii petrec sub marmura din care
Excavatoarele au scos, fără nici o problemă,
Trupul lui David.

Nascosto nel lembo di sipario del polveroso peluche
Il pagliaccio attende di entrare nella parte.
Sulla scena è salito Rigoletto.
File e file di sedie di mogano
Son presenti all'evento dell'anno x.
Mi levo anch'io dalla fossa dell'orchestra di swing,
Tra le note dissipate come gli anni della gioventù.
Lontano, e più lontano sulla carta assorbente
dall'inchiostro viola
Si sforman le memorie dell'altro regista.
Dal collo di bottiglia con vino vecchio
Escon vapori fischianti come treni dimenticati.
Nel guardaroba facciamo cambio di paltò,
Comparse e ad un capo del manifesto
Pure una carrozza piena di fiori di neve
Muove le ruote sopra un lurido palco.
E' la notte in cui i nobili fan baldoria sotto il marmo ove
Le scavatrici han tirato fuori, senza problemi,
Il corpo di Davide.


Boem@ 9 / 2014


36

Nastasia SAVIN
Prizonier al propriului talent
În cazul romanului «Prizonier al propriului talent»
de Coca Elena Gheorghiu, titlul trasează ipoteza implicată,
şi anume aceea de conştiinţă, de spaţiu intim al minţii.
Ilustraţia de pe copertă, semnată tot de către autoarea romanului, nu doar transpune în plan vizual
informaţiile din text, ci aduce şi completări, oferǎ posibilitatea de a pǎtrunde într-o altǎ lume, într-un univers în
care totul este posibil. Mesajul este comunicat prin intermediul a douǎ mijloace: cuvântul şi imaginea care însoţesc textul. Tendinţele dominante ale acestui roman sunt
înţelegerea şi/sau tratarea narativităţii drept o expresie
metaforică a trăirilor profunde ale conştientului şi chiar ale
subconştientului personajului şi al autorului, crearea unor
imagini artistice orientate pe subiectivitate, pe trăire, pe
jocul verbal.
Formula literară întrebuinţează indici de menţionare a coordonatelor de timp: ,,Eroul acestei poveşti se
numea Dan Sorescu şi văzuse această lume nemiloasă şi
`plină de imprevizibil acum 56 de ani, într-o zi frumoasă de
primăvară, 13 aprilie 1957. Era primul băiat născut într-o
familie de muzicieni din Piteşti. Când se naşte un copil,
Dumnezeu îi dă binecuvântarea pe această lume însă nu
îi dă şi sfaturi cum să supravieţuiască.” Aceşti marcatori,
precum şi flexibilitatea punctuaţiei, fluiditatea limbajului ce
creează o discontinuitate a ideilor, nu reprezintă decât o
strategie de elaborare credibilă a discursului, conştientizarea de către instanţa narativă a existenţei unui adresant
dincolo de graniţele scriiturii: „Dar lăsăm gargara şi să
începem cartea, căci nu avem timp de pierdut şi trebuie să
creionăm un destin, dacă Dumnezeu ne dă viza lui să
începem povestea.” sau „O poveste inventată cu unele
născociri şi artificii, pe care dacă cititorul o va savura, iar
dacă nu, alta nu mai face mama decât la anul”. Enunţul
„Ne băgăm uneori în hăţişuri şi nu avem busola să ieşim
de acolo, asta este starea prezentă cu imaginaţia şi cheful
de a scrie” demască identitatea autorului concret şi anunţă
forma de negociere a comunicării narative prin care acesta
avertizează lectorul de omisiunile discursului său. Recunoaştem, cu uşurinţă, amprenta distinctivă a scriitoarei
prezentă şi în celelalte romane (e.g. Mersul melcului,
www.idioato.ro.).
Realitatea brută este un punct de pornire pentru o
realitate interioară, ficțională. Autoarea mărturiseşte că
ideea noii sale cărţi, un microroman, are la bază ,,o
poveste inspirată din realitate, fiind auzită întâmplător, la
o întâlnire cu prietenele. Scriitoarea a împletit, însă,
realitatea cu ficţiunea, creând o poveste scrisă în ritm
alert, cu dialoguri dinamice şi un final imprevizibil, care
captează atenţia cititorului până la ultimele pagini. Acţiunea se centrează în jurul personajului masculin Dan
Sorescu, pianist de mare talent, dar pe care
evenimentele imprevizibile ale vieţii, pe care nu ştie să le
gestioneze corespunzător, îl poartă de pe vârful valului
pe culmile disperării”.
Prin suferință personajul trece spre un alt stadiu al
existenței. Suferința, ca și iubirea, conferă existenţei individului o anumită flexibilitate pe care nu o poate avea în
realitatea imediată. În fapt, romanul Prizonier al propriului
talent poate fi văzut drept un ghid de navigare în care îşi
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duce existenţa individul, între diferitele paliere existențiale. Personajele surprind prin propriul proces de
formare, trăsăturile unei perioade care le marchează
destinul. Subiectul romanului dezvăluie lectorului evoluţia personajului Dan care impresionează prin complexitatea şi natura lui conflictuală. Intenţia auctorială
pare a fi aceea de a demonstra că există o mască
care învăluie existenţa umană şi că această mască
ajunge uneori să se identifice cu cel care o poartă la
un moment dat.
1
Dacă în povestirea Mersul melcului caracterul personajului principal, rotund, mobil prezintă şi
se prezintă sub forma unei măşti morale care înglobează două tipuri de eu (eul- fiinţă „-Băi cretinule,
acum 3-4 ani eram şi eu un mascul ca şi tine. Te-ai
culcat cu un fost bărbat măi bolândule şi chiorule.” şi
eul -lume „-Doamne, de ce nu am avut şi eu parte
de un astfel de „instrument” cănd eram băiat?”),
intersectându-se cu personajul alter ego – narator
(un joc al autorului care ne permite să vedem dicolo
de primul zid al semnificării): „În plină criză economică vom renunţa şi la aerul (pe - n.n.) care îl respirăm pentru că şi acesta va fi impozitat cu 25%. (...).
Istoria acestei fiinţe numit melcul Ionuţ este o invenţie pentru această carte în care dreptul de autor va fi
impozitat 0% că doar nu se va pune monopol şi pe
imaginaţie în Somalia asta europeană”, personajele
romanului «Prizonier al propriului talent» de Coca
Elena Gheorghiu, Dan Sorescu, Alexandru, Nicu, Teodora Secăreanu, Anda Tomescu, Corina Rădeanu
sunt ele însele prizoniere ale propriei existenţe. Imaginea acestora se realizează progresiv prin lectură,
pe toate planurile. Personajele din carte pot fi
raportate la toate nivelele de civilizaţie şi cultură prin
comportament, limbaj, mimică, gestică etc.
Într-o altă ordine de idei, cartea are în primplan Artistul, de fapt, imaginea Artistului în dualitatea
fiinţei sale: pe de o parte avem obsesia pentru frumosul perceput în mod senzitiv, dar plenar, iar, pe
de altă parte, avem instrumentul divin care se sublimează prin muzică. În carte dialogul este redus, muzica - care pare un personaj distinct - fiind cea care
anunţă şi întreţine atmosfera.
Eul care caută să se elibereze de sub tirania
realităţii poate fi identificat şi în romanul www.idioato.ro: “A terminat-o cu poveştile pe internet: «Sunt
un pui de idioată şi regret. Sufletul nostru loveşte,
loveşte aproape totul, pune în pericol ziua de mâine.
Nu se face nicio afacere cu doamna clipă care stă
pe strada Singurătăţii, unde invitaţia de fericire este
pri-ma pusă pe tapet»”, “Ziua independenţei faţă de
calculator, încă nu s-a inventat şi stabilit. După această carte, eu sunt de părere ca 28 iunie, ziua
mea de naştere, să fie declarată ziua în care această invenţie genială a creierului uman, să intre în repaus, iar acei împătimiţi ai ei să facă o binemeritată
pauză”. Dar, spre deosebire de acesta, în «Prizonier
al propriului talent» Artistul falsifică realitatea, eul
încearcă reintrarea în formă. Din nefericire, ambele
încercări sunt supuse eşecului învingătorului.
Cartea aduce la suprafaţă meditaţia asupra
dragostei de frumos, pe un fundal muzical care ac(continuare în pag. 42)
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Georgian GHIȚĂ
Noaptea

Ieri

Noaptea, prin visele mele
fiecare om trăiește în același trup cu câinele său,
de aceea eu umblu cu picioroange.

Seara se scurge peste clorofilele noi
ca un strop de sudoare pe liniile palmelor
urcate în gol cu dungi rigide și grele.

Simt cum în vârful lor aerul este mai dulce,
și praful mai subţire și mai rar,
și vocile unora mai scăzute,
și privirile lor mai mici.

Cerul se umflă în jgheaburile frunzelor slute
oamenii-n ceaţă stau muţi
și neputinţa îi năruie
plouă...

Aici timpul nu are culoare
cu mâini de chiciură îmbrac destine nescrise
și-ncerc să sparg în două părţi egale
oglinda care îmi reflectă raze târzii
de ce-a fost și ce este.

Pe pervaz alunecă toţi norii
în suflet... pustiu... și
plouă...

Celelalte cuvinte
Privirea mea alunecă din oglindă în oglindă
mă subţiez fluvial risipidu-mă către nu-știu-undele din
faţă
către nu-știu-undele din spate.
Stau drept și încerc să fac un pas
o întreagă liotă de cadre fumurii se pune în mișcare
dinaintea și dinapoia mea.
Mă gândesc la strigătul cuvintelor
eu, corbul alb
și prind în mâini zarea
condamnând acest celibatar ameţit
de amprenta secundei.

Minte-mă cu un like
Minte-mă cu un like
șopteşte-mi nuanţe de aburi care să se lase încet
pe umărul meu stâng.

Ca și ieri
îmi adun chipul pierdut
plouă...
cristale curg pe el
și timizi, cei fără vină mă îmbrăţișează.

Pașii din spate
Începuse să bea din ţigare cu coada ochiului.
Prizonier între vene și lună, căuta alt colţ de
chin
mai aproape de himerele pe care cei fără
șansă
le numesc moft.
Ideea despre viaţă i se părea doar o cușcă de
ceară
a cărei soartă ruginită aleargă spre
intersecţiile
în care oamenii dansează cu farurile nopţilor
de august
pe ultima adiere altruistă ce strecoară printre
gratii
un zâmbet la această oră inexactă, când
greierii devin tenori.

Azi nu cred că voi vărsa nici o lacrimă,
chiar dacă zaţul acesta matinal s-a transformat
în ursa mică de ieri noapte pe care o modelam
cu ochii.

Dincolo de înţeles stau cuvintele nerostite
ca un pas alungat din blocul neputinţei
unde zece ochi plini de ciudă lăcrimează pe
cămașa
ce tocmai și-a aruncat logo-ul.

Nici un număr nu îmi mai poartă noroc.
Nici măcar 13-le ce altădată mă făcea să tresar
ca un deţinut când i se deschide ușa la carceră.

În urma pașilor trecuţi nu a mai rămas decât
suveniruri de sare,
note de ieri, azi și mâine.

Minte-mă, dar minte-mă cu un like,
măcar așa voi simţi într-adevăr că exist.
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Maria TIRENESCU
Struguri timpurii
Se pensionase cu doi ani în urmă. Era liniştită,
reuşea să îşi ducă la bun sfârşit majoritatea planurilor pe
care şi le făcea. Îi plăcea să se ocupe de flori, nu se dădea
în lături nici de la alte munci în gospodărie.
Luna august era pe sfârşite. Viţa de vie adusă de
rudele de la Drăgăşani începuse să îşi coacă strugurii. Irina
rupea câte un ciorchine, mai mult să îşi potolească setea,
atunci când avea mai mult de lucru prin curte.
Într-o zi, după ce îi duse soacrei sale mâncarea de
amiază, o întrebă:
- Ai mânca un strugure? Au început să se coacă.
- Da, răspunse monosilabic bătrâna care, de când
era ţintuită la pat, uitase cum e să iei fructele direct din
pom, cum e să faci mâncare, cum e să faci curăţenie…
Irina luă o scară mai uşoară, cam veche, şi o
rezemă de peretele casei. Alesese cu grijă locul. Scara nu
putea să alunece, de pe ea ajungea destul de bine să ia
struguri şi să-i aşeze provizoriu pe pervazul ferestrei.
Rupse un bob, îl strivi cu plăcere în gură, adună 45 ciorchini şi se întinse după altul. Auzi un pârâit şi, în
aceeaşi clipă alunecă. Se opri pe fuşteiul următor celui pe
care se sprijinise.
Surpriza fusese atât de mare că nu îndrăznea să
se mişte. Nu îşi mai simţea piciorul drept şi mâna dreaptă.
Ştia că durerea se va atenua cu trecerea timpului. Încercă
să mişte mâna. Avea o zgârietură la încheietură. Nu era o
problemă! Îşi făcea curaj repetându-şi în gând că, de când
a avut mâna ruptă, a luat sistematic o combinaţie care
conţine şi calciu, recomandată de farmacistă.
Nu ştia cât de gravă e situaţia. La un moment dat,
s-a gândit să cheme pe cineva în ajutor. Pe cine? Pe
vecina de vizavi, care pleacă mai rar de acasă, pentru că şi
ea locuieşte cu mama ei în vârstă. În condiţia în care era,
Irina nu ştia dacă vecina o va auzi.
Mai avea o variantă: să apeleze la vreun trecător,
care tocmai ieşise de la schimbul I şi merge spre casă.
Zâmbi acestui gând. Şi-ar fi stricat imaginea. Lumea o ştia
luptătoare, sprintenă, energică, descurcăreaţă.
După un timp, care putea fi de zece minute sau
mai puţin, Irina îşi făcu curaj şi, fără grabă, sprijinindu-se
de scară, lăsându-şi greutatea numai pe piciorul stâng, se
răsuci cu faţa spre trotuar şi reuşi să păşească pe locul
solid. Nu se lăsă pe piciorul drept. Se temea să nu se fi
rupt. Căzuse pe el, de acolo cedase fuşteiul.
Întoarse capul să privească încă o dată scara.
Arăta ca o gură ştirbă. În toamna trecută, tot de pe acea
scară culesese strugurii, dar acum…
Mâna nu o mai durea. Încercă să păşească pe
piciorul drept, sprijinindu-se de zid. Prinse curaj nesimţind
durere. Totuşi, nu insistă.
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Îşi spunea că are prea multe de făcut
pentru a-şi plânge de milă. În primul rând, soacra
aştepta strugurii, apoi, pisica o chema să ducă
ceva de mâncare pisoilor pe care îi dusese în
podul magaziei. Pe soba din bucătărie fierbea
bulionul. Trebuia supravegheat.
Irina luă farfuria pe care o adusese pentru
struguri, merse şchiopătând la bucătărie, aprecie
situaţia, spălă strugurii şi merse la soacra ei,
căreia îi spuse că a căzut cu scara. Nevăzând
nicio reacţie din partea bătrânei, nu se necăji.
Verifică bulionul, luă într-o cutiuţă puţină
hrană uscată pentru pisici, urcă atentă scara din
magazie, lăsă mâncarea şi reveni în bucătărie
după lapte. Duse laptele în ambalajul de carton în
care se afla. Mereu atentă să aibă o mână pe
scară şi să se sprijine pe piciorul stâng,
operaţiunea „Pisoii” se desfăşură bine.
După ce aşeză sticlele de bulion între
pături, îi duse soacrei mâncare şi o pregăti de
seară. Apoi, se aşeză în faţa televizorului din
sufragerie. Voia să vadă ultimul episod al unui
serial. În timpul unei pauze publicitare, verifică ce
face soacra. Dormea.
Când s-a sfârşit filmul, s-a ridicat în grabă,
ca de obicei, şi a constatat că o mai doare piciorul.
Şi-a amintit că trebuie să fie prudentă.
Coborî cu grijă treptele casei în care
locuia soacra, amintindu-şi că fiica ei mijlocie i-a
atras atenţia că nu mai e veveriţă… Dar nici
struguri nu mai visează.


(urmare din pag. 6)

în carte, ca epilog...
-Vai, Doamne! Mulţumesc mult! Încă nu-mi
vine a crede că vorbesc cu Evtuşenco.
-Cu Evtuşenco, cu Evtuşenco. Să-mi trimiteţi
cartea, să mă uit peste ea, să văd ce poezii aţi
selectat, poate vă mai propun câteva, mai noi...
-Vă voi fi recunoscătoare. Şi dumneavoastră,
nu uitaţi de acea poezie, scrisă de mână, semnată. Să ne-o trimiteţi. Aşteptăm. Să fiţi sănătos. La
revedere!
Încă mult timp, chiar şi acum când redau aici
conversaţia noastră de aseară, îmi sună în urechi
vocea poetului. Are o voce tinerească, deşi în
această lună a înmplinit 82 de ani.
Ce credeţi? S-a ţinut de cuvânt, de-ndată mia trimis acel text. Numaidecât îl voi folosi în carte.
Şi numaidecât îi voi trimite manuscrisul, să se uite
peste el (peste partea rusă, fireşte...).
...Mă aşezasem la calculator să citesc şi să
aranjez textul primit de la fanul poetului, dar... am
scris asta. Să mă iertaţi. Nu m-am putut abţine să
n-o fac. Și nu mă pot abţine să nu împart bucuria
cu voi...
30 iulie 2014
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somnul lor ca un cuib
atent migăleşte
socotitorul -creion ţinut
profesoral şi doct
după ureche
creion chimic muiat
în scuipat
uite cum desenează o
şoaptă
scuipă drace în sân
ce nu ţi-e bine?

Dan SANDU
SUFLET SCALPAT
Te ştiu suflete scalpat
de rutină stăpân este muşchiul
imaculat al nopţii duşmănind
în tăcere lumina mierie
din ochiul tău ieftin
pândind cu cearcăne zorii.
Cu ce spuneai că se ocupă nădejdea
când îşi molfăie pensia ca un vechi
politruc frizând nemernicia
de-a fi fericit aproape
fericit păşind în vârful botinei
prin faţa unui camescop ipocrit
ca un poem în zigzag?

STARE DE PACT
Venim
noi cei minţiţi de pâine iată
nechezul soarelui sângerând zorii
ne urzeşte Stăpânul un Mâine
deopotrivă cu iarba şi ornicul
atent pe măsura fiecăruia
cântărindu-i sorocul
şi în toate o stare de pact
ne aşteptăm unii pe alţii
câini cămile supuse măgari ghiculeşti
cocoşi de peruzea cu fire de mătase-n
gând de trei ori metafora
ca un blestem
ascult culoarea cântului
nelegănat în noi.

SOCOTELI
Mai scrii
un rând
mai mergi la serviciu
mâine poate
un punct
o virgulă nu-i
de colea să
baţi din călcâie
să dai din copite
cazon
deci mai avem şi realizări
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SĂRMAN ORFEU
Vai mie Orfeu nu mai este râvnit
de nici o societate
de binefacere
numai clasa muncitoare se topeşte
de dorul paradisului
tare-i sărman stele şi zei
şi rebele pământuri toate
sunt chit
numai strigătul său
sărea din primejdie se aşternea
drumului mereu mai plin
de perfide oglinzi.

SÂNGE ÎNVINS
Cum ţi-ai învins sângele, prietene,
pământul străin pe florile tale,
scăpat din grădini ca un faun târziu...
ştii să ţii un cântec în palme, rotund,
fără-ntoarceri,
e bine poate aşa, înflorind
într-o după-amiază cu moarte,
cu zeflemeaua iubirii nedesluşite la chip.
Iată gloria, vei zice,
dinlăuntruri de spaimă, vorbind
despre moarte şi naşteri
ca un filosof neinventat,
orgolios şi meschin asemenea.

SĂ VEDEŢI...
Să vedeţi de ce doare amurgul:
pentru că-n larguri ploi
zdrenţuroase izbesc
în cadenţă pirogi jerpelite
un cal se zbârleşte la birja
purtată solemn de lachei bănuiţi
de felonii -dimineţi nenăscute
în ieslea blânzilor magi proiectaţi
mesianic în neclintite oglinzi pentru că vin eu, incomodul,
să vă-ncâlcesc paşii , visul capitonat
cu lirisme, gurile voastre sceptic
scuipând adevăruri.
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Constantin TOMA
CU ACTE DE REVOLUTIONAR ÎN REGULĂ
S-a demonstrat fără tăgadă că de cele mai multe
ori nevoia îl scoate pe om din casă. Dacă la asta mai
adaugi ca respectivul cetăţean să se afle în momentul
potrivit la locul prielnic, succesul este garantat. Succes
deplin şi de durată. Aşa i s-a întâmplat lui Bonifaciu
Aurelian şi deopotrivă consoartei acestuia, care mânaţi de
nevoia schimbării perdelelor de prin casă, au fost luaţi de
valul unor evenimente petrecute în Bucureşti. Norocul lor,
iniţial planificaseră să plece la Paşcani, la deja cunoscuta
fabrică, unde se ştia că pot achiziţiona perdele refuzate la
export, dar bune pentru piața neagră internă. Dar tot
nevăsta-sa insistase să ia drumul capitalei cu gândul să-şi
viziteze şi sora, bucureşteancă din Chitila. În plus de câte
ori au fost în localitatea cu miniştri au găsit la liber şi
diverse produse agroalimentare prohibite în provincie,
cum ar fi adidaşi de porc, ceva salam.
Hoinăreala prin fostul târg al ciobanului Bucur le-a
fost întreruptă de un val de manifestanţi nemulţumiţi de
viaţa grea pe care o duceau sub celălalt regim comunist.
Purtaţi de colo-dincolo, în febra schimbării, Reluş Bonifaciu îşi ţinea nevasta aproape, agăţată strans de mâna
stangă. Cu cealaltă, dreapta, ţinea şi mai strâns o pungă
de un leu al cărei conţinut se limita la trei kilograme de
adidaşi şi un salam de vară. Deşi au stat pe rând la
coadă, vânzătoarea «i-a citit» că sunt împreună şi n-a vrut
să-i mai servească. Erau suparaţi şi pentru faptul că nu
mai prinseseră la liber şi cunoscuţii pui marca «fraţii Petreuş».
- Ţine aproape Afrodito, ţipa bărbatul la nevastăsa! Ţine mai aproape, nu vezi că ăştia ne împinge!
- Ţin, ţin, dar tu ai grijă de pungă!
Reluş făcea a O.K. cu capul şi ca să fie mai
înţeles, cu pieptul bombat, scos în fară ca un cocoş,
clipea din ochi ca o baliză defectă.
Răbdător din fire, cu statura lui mare, bărbatul cu
nevasta agăţată de o mână şi cu punga de un leu în
cealaltă ajunseră până la intrarea într-o clădire cu multe
etaje. Un vajnic membru al gărzilor patriotice îi chestionă
ce şi cum au ajuns ei pe acolo.
- Bineînţeles purtaţi de val, decretă cu emfază
Reluş!
- Purtaţi de val, bine !Dar în pungă ce aveţi?
- Adidaşi!
- Aha, adidaşi! Sunteţi bişniţari de încălţăminte?
- Nu tovarăşe, răspunse femeia, adidaşi de porc!
- Să văd, să văd, repetă cerberul! Aha,afumaţi!
Merg ăştia cu fasole de-ţi rup turul pantalonilor.
- Păi vezi, completă Reluş!
- Şi ce faceţi pe aici?
- Suntem şi noi curioşi să vedem.
- Bine, bine! Arme aveţi?
- Ce? Arme?Doamne fereşte – făcu semnul crucii
Afrodita!
- Intraţi dar să nu produceţi dezordine. Un anume
tovarăş este în clădire, lucrează aveţi grijă!
Prin anihilarea pe cale paşnică a militarului de
ocazie, cei doi se treziră în forfota creatoare menită să
încheie odată pentru totdeauna cu comunismul.
Întrebătoare dar mai mult curioasă consoarta îl
- Ce căutăm noi aici, Reluş dragă?
- Stupidă întrebare, draga mea! Ce facem noi?
Intrăm în istorie, draga mea, asta facem! Aici se scrie
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trăgea de mânecă:
- Ce căutăm noi aici, Reluş dragă?
- Stupidă întrebare, draga mea! Ce facem
noi? Intrăm în istorie, draga mea, asta facem! Aici
se scrie istoria.
- De-a IV-a sau de-a VIII-a ?
- De ambele, proasto! Hai mai în faţă, poate
ne filmează şi pe noi să ne dea la televizor.
- Alb-negru sau color?
- Şi alb-negru şi color. Tu nu vezi că aici se
schimbă orânduirea? Trecem iar la capitalism.
Prostită de-a binelea de ce se petrecea în
jur, nu numai de spusele ilustrului ei soţ, Afrodita
mai încercă scormonind istoria.
- Şi după asta, înapoi la feudalism? Parcă
aşa era? Aşa nu-i bine dragule! Ai grijă de pungă să
nu ţi-o fure careva!
Mutaţi de colo-colo ca nişte bile de rulmenţi
pe o suprafaţă lucioasă soţii Bonifaciu au ajuns întrun birou unde unii se făceau că lucrează, alţii chiar
lucrau la liste cu guverne, unii la dulapuri. Un tip de
o anumită vârstă rostea cu emfază în faţa carului de
luat vederi ideea potrivit căreia ”îi vom pedepsi pe
cei care au întinat realizările socialismului”.
Auraş îşi trase consoarta chiar în spatele
vorbitorului. De acolo cu puţin noroc puteau fi văzuţi
în toată ţara.
***
De altfel în acele ore mai toţi românii şi nu
numai ei, erau cu ochii pe televizor. Chiar şi la
Brotăcenii de Munte, localitate înscrisă în buletinele
celor doi soţi era agitaţie mare.
Printr-o noţiune tehnică introdusă mai
târziu, aşezată în partea dreaptă-sus a micului
ecran şi numită americăneşte “live” cei doi membri
ai familiei Bonifaciu purtaţi de valul schimbării puteau fi admiraţi acum de copii, soacre, vecini şi alţi
invidioşi.
- Io-te, bunică, comentă cel mic, tata şi mama la televizor în spatele lui acela cu gura mare.
- Care mă, care?
- Îl vezi pe acela cu gâtul scurt? Acela de
lângă tata, arătă mijlociul cu degetul pe ecranul prăfuit! Uite-o şi pe mama lângă nenea care seamănă
cu Ignat!
- Care Ignat, mamaie?
- Acela de îngroapă morţii!
- A, de cioclu zici?
- Da, mamaie.
Mamaia uluită se apropie de ecran.
- Da’ ce caută ei acolo? Parcă s-au dus
după perdele!
- Ce le mai trebuie lor perdele acum – completă cuscră-sa? Nu-i vezi unde au ajuns? Nu vezi
că l-au dat jos pe Ceauşescu? Deştepţii mamei!
- Ajung oameni mari!
- Ajung, ajung dar perdele or fi cumpărat?
- De perdele îţi mai arde acum mamaie?
Mai bine du-te şi te piaptănă. Nu vezi ce ciufulită
eşti?
(continuare în pag. 42)
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(urmare din pag. 41)

***
Soţii Bonifaciu priveau prostiţi spre ochiul magic al
carului de reportaj, la fel ca şi cei aflaţi în spatele lui dar
şi în faţa tubului catodic. Reluş îşi etala fruntea bombată,
lungindu-se pe vârfurile pantofilor de 120 lei perechea, în
vreme ce consoarta îşi mişca faţa de o parte şi de alta,
precum posteriorul fâţos al unei curviştine. Erau în miezul
problemei, acolo de unde se conducea ţara. Mai tîrziu s-a
aflat în sat că chiar ei erau să-i prindă pe alde Ceauşescu
şi ce frumos era în biroul unu.
-Reluş dragă, şopti consoarta, tu te vezi?
-Mă văd dragă, mă văd dar…am pierdut punga de un
leu!
-Numai punga?
-Nu numai punga, evident şi conţinutul.
-Tembelule! Cum mama dracului?
-Eh, uite-aşa, la năvala asta!
-Când se înfuria, Afrodita în ciuda numelui ce nu o
caracteriza, devenea o adevărată fiară. Acum având în
vedere locaţia se dovedi calmă.
-Las’ că ajungem noi acasă, boul dracului!
Reluş, acum mai puţin prins de firul evenimentelor
căuta cu disperare în priviri posibilul hoţ dar dintre atâţia
nu putea ghici care este. O bucurie însă avea. Se văzuse
la televizor. Poate vor mai da şi în reluare emisiunea
asta! Pentru asta putea să se ducă dracului fasolea lui
soacră-sa cu adidaşi cu tot. Şi aşa îl îmbalona. De acum
încolo va fi bine! Va curge nectar şi miere!
Ce nu ştia bietul om, era faptul că fără voie, atât el şi
consoarta intraseră în rândul revoluţionarilor. Şi încă între
cei de frunte. Păi îţi dai seama? Prin prezenţa lor acolo
au dărâmat comunismul, chiar cu riscul de a fi pierdut
punga de un leu cu adidaşi de porc afumaţi şi cu salam
cu tot! Cât priveşte scandalul Afroditei, ce mai conta!


(urmare din pag. 37)

centuează destrămarea unei lumi, sufletul separându-le
şi contopindu-le într-o fluiditate de senzaţii care au ca
scop primar purificarea prin artă. Realul pentru Dan este
tot ceea poate fi perceput şi perceptibil.
Încă din primele rânduri, autoarea, Coca Elena
Gheorghiu ne invită să asistăm la despărţirea de
povestirea clasică şi să îmbrăţişăm noua povestire.
Inovaţiile de natură narativă din acest roman au fost
şocante pentru linia epică cu care ne-a obişnuit autoarea.
Cu această scriere autoarea se desprinde de tipologia
clasică a ciocnirii celor două hybris-uri prezentate în
romanele sale: hybris este în dragostea personajelor şi
tot hybris este în reţinerea finală a acestora. Dan
Sorescu, Alexandru, Nicu,Teodora Secăreanu, Anda
Tomescu, Corina Rădeanu sunt personaje născute ca o
transpunere a planului realităţii socio–politico-existenţiale
din perioada comunistă, supuse evoluţiei perioadei de
tranziţie odată cu căderea regimului opresor şi, deci,
implicit, a dorinţei de eliberare de sub dictatura
conformismului, a constrângerilor la care era supus
insul. Poate şi de aceea, Dan Sorescu devine, asemenea
1
Herminei Tomescu, un pseudo Mattia Pascal .
Pentru eroul din romanul «Prizonier al propriului
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talent» arta este locul în care el trăieşte. Prin intermediul artei eroul înţelege care este intuiţia vieţii ca
stare de autenticitate, dar şi imposibilitatea eului de
a se mai putea repeta. Dan Sorescu nu urmează
treptele cunoaşterii frumosului în sine, astfel falsa
contemplare a frumosului în sine din finalul romanului îi aduce damnarea ,,Schimbare de decor şi
timp de 9 ani Dan Sorescu a fost clientul năbădăios
din ospiciu, nu avea voie să bea însă doar alcoolul îl
mai ţinea în viaţă, căci pentru câteva minute uita că
viaţa îl trădase şi slăbiciunile îl încovoiaseră. Din tot
ce avea rămăsese doar cu un pat de spital, o pungă
de medicamente şi un gând care îl tortura din când
în când şi repeta precum un papagal:
-De ce ai apărut aici, Corina, eu nu ţi-am
greşit cu nimica, nu este adevărat tot ce vezi”.
Coca Elena Gheorghiu descrie călătoria unor indivizi, obsesiile şi ţelurile celor care au uitat să
fie ei devenind un alt eu pentru că este mai uşor să
trăieşti în afara formei decât în ea. Totuşi, forma îi
ajunge pentru ca, în final, să îi acapareze în “forma”
finală: moartea spiritului şi, într-un final, a trupului.
Acesta este destinul lui Dan Soescu care se credea
un om superior, pierzând, treptat, respectul celor din
jur. Moartea psihică, la Dan Soescu, nu ţine loc de
alegere. Acesta ajunge dintr-o moarte psihică să
cunoască moartea cu adâncime fără să o şi prefere.
Autoarea ilustrează portretul bărbatului de tip Artist
care a suferit dintotdeauna de două mari slăbiciuni:
lipsa de încredere în el însuşi şi uşurinţa cu care
imită ideea de bărbat fatal. Chiar dacă Dan Soescu
înţelege schemele mentale, morale, valorile,
atitudinile fundamentale, reprezentările vieţii şi ale
morţii inclusiv raporturile dintre oameni. Poate şi de
aceea, arta narativă se concentrează pe individ, pe
instabilitatea, frica şi disperatele încercări ale lui Dan
Soescu de a trăi, de a fi cineva. Totuşi, încercarea
de a-şi depăşi statutul prin inventarea de noi registre
de trăiri poate fi descifrată drept o încercare a
personajului Artist de a supravieţui într-o lume ostilă,
relativă, într-o lume aflată sub cheia golului şi a
insignificanţei vieţii. Tehnica narativă predilectă este
aceea a “punerii în criză”. De aceea, deducem că
avem de-a face cu o istorie semiobiectivă, ordonată
conform unei linii cronologice prestabilite conform
modelului clasic, dar, totodată, oferă şi o proprie
ordine, urmărind libera posibilitate de analiză şi prezentare a ideilor.
Mai mult, am putea spune că autoarea, Coca Elena Gheorghiu, face trecerea de la un dis-curs
parodic, anunţat în romanele anterioare, la o ţesătură narativă poetică a tragicului unui eu fizic agonic
în finalul neaşteptat al vieţii plecând de la o atitudine
demitizantă a propriei existenţe.
Romanul «Prizonier al propriului talent»
poate fi văzut ca un poem sinestezic în care contrastul trebuie înţeles ca un raport între strălucirea
suprafeţelor albastre şi independenţa miraculoasă a
muzicii.
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