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Carne îndrăzneață.
Care nu se mai topește.
Care nu mai curge din forme. Dar care nici nu se
mai mântuiește.

Mihail GĂLĂȚANU
PROBABIL CĂ NU NE-AM ÎNTÂLNIT
(dacă ne-am fi întâlnit)

`

Probabil că nu ne-am întâlnit. Probabil
că nu ne-am mai întâlnit. Poate că, într-adevăr,
nu ne-am mai întâlnit niciodată. Sau, dimpotrivă. Poate
că dimpotrivă. Cel mai probabil este că, totuși, ne-am
întâlnit. Ne-am întâlnit, poate, chiar
fără să știm. Fără să ne cunoaștem
măcar. Nimeni nu ne-a făcut prezentările.
Nimeni nu ne-a prezentat
pe noi
nouă înșine.
Nimeni n-a găsit de cuviință
să ne introducă,
după cum se spune
în lumea bună.
Dacă ne-am fi întâlnit, cu siguranță
ne-am fi iubit.

OPERA TRĂITĂ
Eu am trăit opera,
Nu am scris-o.
A scris-o altcineva, în locul meu. Eu am trăit-o
imprudent, până la capăt, cu sânge. Nu știu cine a avut
atâta imprudență ca să o scrie. Am lepădat
atâtea piei de șarpe
că n-ar fi sunete-ntre-harpe
că n-ar fi șapte
arte între șapte arte.
Sub mine
Opera a ars încontinuu,
când cu voce pierită
când, în jurul capului meu,
pe pereți,
ca sânge închegat,
ori ca slinul.
Oi linu lin,
striga, afară vântul, estimp,
oi linu-i linu…

ÎNMORMÂNTATĂ MAI DEVREME
Carne nebună de meteorit,
carne de aiurea şi carne dulce, de lemne.
Carne care a plâns, s-a îndurerat, a iubit.
Carnea de pe urmă nu e precum carnea dintâia.
Carnea aceea de la sfârșit e definitivă.
E carne de copârșel - sau de sicriu, cum îi mai
spun unii. Sau carne de raclă mortuară. Ori chiar carne
de mic şi stingher monument funerar.
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*
Nu sunt de mâncat
şi nici măcar de băut,
pentru că doar El, Unul, este.
Eu sunt numai de îndumicat
şi de ciugulit firmituri
de pe crestele agreste.
Eu sunt numai una cu maestrul meu,
Fiindcă, de la El, vine mâncarea.
Şi de la El vine şi înserarea.
*
Luminez prin carnea celor pe care îi iubesc. Ştiu
Câte puţin
Din ce-nseamnă să fii viu.
Luminez prin oase
Şi de aceea mi se spune fluorescenţă
Sunt, numai, pace şi cadenţă.
Trăim într-o lume de drone.
Şi clone. Deasupra noastră se învârte
Osârdia sfântă - şi lasă
Oase în cripte Poezia mea e precisă.
E un instrument chirurgical.
E prescrisă. Şi beau
Pocal după pocal.
Jivine. Luminal. Pastile
Care dorm şi-n trupul tău şi-al meu.
Poezia mea a fost amară
amară ca iarba
şi ca pelinul, şi ca lucerna.
Doar steagul ştie
Doliul şi berna.

SUNT UNA CU MAESTRUL MEU
(Intru în carne la cine mă iubeşte)
Cine se atinge de mine se face scrum. Nici nu ştiu
de unde ţâşneşte sângele. Nici nu ştiu.
Nici nu ştiu de unde
Îngheaţă meningele.
Cine se atinge de mine se taie
ca de o muchie ascuţită a lumii. Versul meu
nu se moaie.
Cuvântul meu nu se-ncovoaie.
Cine se atinge de mine se rupe.
Cine mă atinge se despică.
Fiindcă eu nu sunt de atins. Nu sunt de iubit.
Nu sunt de sărutat cu buze
Păcătoase
Şi nici cu buze perfide.
Şi nici, măcar, cu buze virgine.
Intru adânc, la cine mă iubeşte,
În carne
Şi-n oase.
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Ioan VASIU
Emilian Marcu ne convinge că
„ninge cu lumină-n cartea de istorii“
Născut la 28 septembrie 1950, în comuna Heleşteni
din judeţul Iaşi, Emilian Marcu a absolvit Liceul Teoretic
din Târgu Frumos, iar în 1973 a absolvit Institutul de
Biblioteconomie din Bucureşti. Debutul său în presa literară a avut loc în 1974, fiind prezentat concomitent în două
reviste, bine cotate la acea vreme, respectiv de Ştefan
Augustin Doinaş în “Familia” de la Oradea şi de Constanţa Buzea în Amfiteatru de la Bucureşti. Un an mai târziu a
debutat şi editorial în caseta „Zece poeţi tineri“ cu placheta intitulată „Nunta în sâmbure“.
De atunci şi până astăzi a publicat mai multe volume
de versuri, bine primite de critica de specialitate. Printre
cei care au apreciat creaţia lirică a talentatului Emilian
Marcu îi amintesc pe Ioan Holban, Gheorghe Lupu, Corneliu Ştefanache şi Ion Roşioru.
Am în faţă ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, a volumului intitulat atât de inspirat „Feţele insomniei“, publicat
la Editura Premier, Ploieşti, 2013. Prima ediţie a fost publicată în anul 2001, la Editura Augusta. Cartea înmănunchează 108 poeme patriotice, scrise, în majoritatea lor, în
dulcele stil clasic, cu ritm şi rimă, ceea ce le îmbracă întro muzicalitate ce îndulceşte auzul cititorului.
Puţini sunt cei care au crezut că după anul de
răscruce istorică, 1989, se mai poate scrie şi publica în
ţara noastră poezie patriotică, dar şi mai puţini au fost
poeţii care s-au încumetat să abordeze un asemenea
lirism, considerat de unii un compromis, un risc greu de
asumat, un demers sortit eşecului.
Iată însă că Emilian Marcu, cu un curaj ieşit din comun, dar şi cu un talent de invidiat, „a spart gheaţa“
dăruind iubitorilor de poezie adevărată un minunat volum
de versuri patriotice.
Poetul reuşeşte să ne demonstreze că sentimentul patriotic nu se ofileşte şi nu seacă niciodată, iar poezia
angajată face cinste oricărui poet.
Cred că încet-încet cititorii de poezie, atâţia câţi mai
sunt în ţara noastră s-au cam săturat de aşa-zisa „poezie
de tranziţie“ care ne-a sufocat în ultimii douăzeci şi cinci
de ani, preferând să se întoarcă la poezia adevărată,
curată, sinceră, decentă şi plăcută auzului. O asemenea
poezie se găseşte din belşug între coperţile acestui
minunat volum pe care ni-l oferă Emilian Marcu: „Suntem
aici cu ţara deodată / Cu apele, cu câmp şi cu Carpaţi
/ Şi de ne-au mutilat prea des o hartă / Am fost mereu,
mereu rămânem fraţi. //...// Suntem aici cu ţara
deodată / Din milenare timpuri. Temerari. / Din trupul
nostru am zidit o ţară / De care s-au zdrobit şi regi şi
ţari.“ (Legământ - pag.131).
Cine ar avea impresia că Emilian Marcu este un poet
de modă veche se înşală şi stau mărturie în acest sens
toate poeziile sale scrise, fie în vers clasic, fie în vers alb,
fără rimă, dar caligrafiate cu un har dumnezeiesc.
Într-o emoţionantă poezie ne asigură că este „greu
cât un semn de întrebare“: „Poartă-mă doamne, poartămă blând / În aer, sunt ca pe un pat de ninsoare / Voi
fi într-o zodie de pământ: / Doamne sunt greu cât un
semn de întrebare.“ (Rugându-se Ioan - pag.82). Acum,
într-o lume degradantă şi intoxicată cu fel şi fel de versificaţii de prost gust, aruncate pe piaţă de poeţi făcuţi la
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normă, fără talent, dar infatuaţi şi grandomani, Emilian Marcu ne dă speranţa că Poezia (scrisă cu
majusculă) nu a murit şi nici nu va muri vreodată.
Evocarea unor bărbaţi de seamă ai ţării (Ştefan
cel Mare, Mihai Viteazul, Gheorghe Doja, Horea,
Cloşca şi Crişan, Bălcescu şi Cuza, Brâncoveanu
sau Miron Costin), dar şi a unor locuri şi oameni atât de dragi poetului, sunt temele predilecte ale
acestui volum: „În fiecare noapte peste Alba / Seabate un cântec ne-ncetat / Cu umbra să ne încolţească iarba / Mihai Viteazul în fulger îmbrăcat //…// Mihai Viteazul e pecete-n toate, / E umbra lui o flacără arzând / Şi-n fiecare noapte
peste moarte / Se-arată ca un fulger din pământ“ (La Alba - pag.110). Pentru Emilian Marcu
patria e „cetate eternă“, „loc sfânt, de vecie“, „zidire
de inimi“, „leagăn de vecie“, „sunet de nai“ şi „eternitate“. Poetul nu se sfieşte să dedice memorabile
versuri unor „pietre de hotar“ ale istoriei noastre,
cum ar fi Putna, Valea-Albă, Curtea de Argeş,
Câmpia Română, Alba Iulia, Câmpia Libertăţii.
În frumoasa poezie care deschide această carte
deosebită, Emilian Marcu încearcă să ne convingă
(şi reuşeşte !) că: „Ninge cu lumină-n cartea de
istorii, / Ninge cu lumină ca pe un lan de grâu. /
Roua-mbracă morţii cum îmbracă zorii / Sângele
lor care-i cel mai amplu râu. //...// Ninge, cum
mai ninge-n cartea de istorii / Pe albite oase-n
fluiere de fag / Piedestale sacre spală-n ceruri
norii / Fântânarii sapă în icoane-un steag.“ (Efigii
sub lanuri de rouă-pag.9).
Lecturând acest volum am avut impresia la un
moment dat că răsfoiesc o carte de istorie scrisă
într-o „limbă românească fără spini“, „neumbrită“,
ca un „fagure de miere“ şi „tainică fântână“.
Mai mult ca sigur, Emilian Marcu şi-a câştigat
deja, prin creaţia sa lirică, un loc distinct şi binemeritat în ansamblul literaturii noastre. El este un poet
de excepţie în „plutonul“ generaţiei sale, respirând
prin versurile înmănuncheate în cărţile aşezate la
loc de cinste în rafturile bibliotecilor şi a librăriilor.
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Mihai PĂSTRĂGUȘ
„Anotimpurile iubirii” în lirica de dragoste
la Nina Gonţa
Lecturând volumul de poezii Toamna îndrăgostită,
semnat de Nina Gonţa, apărut la Editura PIM Iaşi, 2015,
se reconfirmă ideea că autoarea are un stil de creaţie
simplu şi direct, despovărat de subtilităţi semantice care
să-i obnubileze sensul. Stilul său este mai degrabă un joc
ludic în care ideile şi sentimentele sunt exprimate într-o
curgere naturală şi firească, în care figurile de stil şi
construcţia tehnică a versului sunt în raporturi de complementaritate.
Exprimarea concisă şi elegantă în limitele simplităţii,
conferă poemelor forţă lirică şi capacitate persuasivă. Tot
arsenalul de mijloace poetice sunt utilizate cu abilitate de
poetă pentru a sublinia dimensiunea majoră a temei dragostei şi a forţei acesteia de a genera conţinutul vieţii sociale şi frumuseţea acesteia – frizând ideea augustiniană
că «dacă dragoste nu e, nimic nu e».
Încercând să surprindă o definiţie a dragostei, dar
negăsind una satisfăcătoare din cauza varietăţii în spaţiu
şi timp a fenomenului, cât şi al particularitălor individuale
ale iubirii, poeta este convinsă că dragostea se înscrie în
zona fenomenelor enigmatice şi incognoscibile, motiv
pentru care o plasează în sfera misterului ca pe ceva
luciferic.
Nina Gonţa nu se complică cu teoriile metafizice ale
fenomenologiei dragostei, şi nici nu ar avea cum s-o facă,
deşi prin intuiţia sa surprinde şi confirmă aderenţa la concluziile psihologilor, filosofilor şi esteticienilor privind particularităţile fenomenului. Poeta este preocupată mai mult
de latura pragmatică a poeziei, de capacitatea limbajului
poetic de a vehicula sentimente şi trăiri afective generate
de experienţa iubirii, de a transmite sentinţe morale cu
caracter imperativ în volatila zonă a iubirii. Poeta priveşte
iubirea ca pe o necesitate, deopotrivă, naturală şi spirituală, în care cei doi parteneri alcătuiesc un binom generativ
de valori. Sistemul filosofiei sale de viaţă se construieşte
pe iubire - ca un leitmotiv în creaţie şi ca un dat natural fiinţei umane, dar ca poetă este mai aplecată spre a demonstra frumuseţea şi utilitatea iubirii.
Poeta Nina Gonţa pledează, atât direct cât şi indirect,
pentru validitatea concluziilor la care au ajuns marii
înţelepţi ai omenirii privind tema iubirii: Filosoful Platon cu
Dialogul Banchetul unde sunt amintite pentru prima dată la
nivelul Antichităţii europene personaje simbol ca, Erosul,
şi Daymon, ultimul ca un interpus între fiinţa umană şi
divinitate; în perioada timpurie a Evului Mediu, Aureliu
Augustin cu ale sale Confesiones, în care, într-o cheie
creştină, vorbeşte despre iubire, clasificând-o pe patru
domenii: iubirea de lucruri, iubirea altor persoane (iubirea
aproapelui), iubirea de sine şi iubirea de Dumnezeu.
În modul cum se apropie de explicarea fenomenului
dragostei, poeta se apropie de trubadurii cruciadelor, dar
şi de viziunea lui Freud şi a psihologiei contemporane. Se
agreează ideea că iubirea este un fenomen psihic de atracţie, mai mult sau mai puţin electivă şi tainică, dintre două persoane diferite, simbolizată vizual printr-un copil înaripat, numit Amor sau Cupidon - în variantă latină. Traseul
de la binomul polar masculin-feminin, cu caracter de lege
universală din domeniul biologiei, la unitatea socială de
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tip superior - familia, sau parteneriatul de cuplu –
cum e definit contemporan, în care cei doi poli
indisolubili se condiţionează reciproc prin iubire şi
comunitate de idealuri, este subînţeles şi marchează poezia Ninei Gonţa pe tot parcursul ei.
Integrând nucleul filosofic al viziunii sale despre iubire într-o poetică proprie, Nina Gonţa apelează la similitudinea dintre anotimpuri şi vârstele
sau etapele iubirii dintre oameni. Pentru poetă,
toamna - anotimpul cel mai consistent şi plin de frumuseţe conferită de simfonia culorilor şi bogăţia
roadelor este ales ca simbol al frumuseţii iubirii
mature, împlinite şi bogată în reverberaţii poetice.
Deşi este cunoscut că toamna îşi exprimă frumuseţea printr-un act general de degradare trep-tată,
pentru autoare contează efectul şi nu cauza. Paralelismul dintre cei doi termeni ai comparaţiei,
toamna şi viaţa umană, utilizat de poetă este relativ.
Şi îndrăgostirea sau iubirea de toamnă are corespondenţe naturale, exprimate cel mai ades prin nostalgii. În poezia Eu pot zâmbi din volumul invocat,
autoarea asociază dorul şi aşteptarea de ceva de
care este frecvent lipsită – exprimând o stare de
nelinişte la diminuarea conţinutului vieţii normale,
dar de care, totuşi, autoarea îşi exprimă satisfacţia
că mai poate zâmbi. «Eu pot zâmbi mereu.../Când
negura absoarbe soarele pe cer,/când luna se
ascunde printre nori/şi când necazurile mă-nconjoară... / de-atâtea ori!»
Ca o poetă care nu e lipsită de simţul realităţii
şi al umorului, cu un fel de autoiluzionare în concilierea dintre un prezent mai bogat şi un viitor mai
secetos în gustarea vieţii, Nina Gonţa în poezia O
ultimă iubire, defineşte starea de dragoste într-o
formă patetică, dar şi regretul de a nu o mai avea
ca o stare de durată:
(continuare în pag. 6)
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(urmare din pag. 5)

«Fiecăruia / îi este dată /o ultimă iubire, / ce vine pe neaşteptate, / nechemată. O ultimă iubire / e o viaţă toată... / E
o zvâcnire-nfierbântată / a sufletului răvăşit / care se
zbate, / e o experienţă crudă, / e o prăpastie… / splendidă!
/ O ultimă iubire… / e-o frumuseţe zdrobitoare, / e roua
dimineţii, / e-n ceaţă – răsărit de soare, / e o lumină-n /
întuneric greu, / e-o veşnicie, / E… poate, / drumul către
Dumnezeu!», pentru ca apoi poeta să conchidă optimist,
autoiluzionându-se: «O ultimă iubire, / atunci când vine, /
n-o neglijaţi / O ultimă iubire, / cred, / e-o floare rară! / O
ultimă iubire / n-o pierdeţi! / E poarta către… / Rai!»
Visul ca stare diurnă sau nocturnă, ca mod de a refuza,
uneori, sordidul vieţii, cât şi modul de a trăi într-o realitate
paralelă proiectată de propriul subiect, conştient, este utilizat din belşug şi de Nina Gonţa, desigur cu alte conotaţii.
Poeta este conştientă că un artist care nu visează, nu
are sorţi de izbândă. Pe de o parte, autoarea aduce
fragmente de vis pe care le compune cu realitatea,
făcând-o mai agreabilă, pe de altă parte, proiectează prin
poezie o lume cu alţi parametri de existenţă, mai frumoasă
decât cea dată, dar nu idilică, feerică, ci înscrisă într-un
cadraj raţional.
Relevantă pe sensurile invocate este poezia Te văd :
„Te văd în faţa ochilor, / mereu... / Şi când mi-e bine / şi
când mi-e rău... / Te văd... / Te văd în frunza / de pe ram, /
în floarea din ghiveci, / din geam. / Te văd... / în ochii
frumoşi / de copil, / în verdele de-april. / În cer albastru / şi
senin, / în seara de carmin. / În dimineaţa limpede / de
toamnă, / în strugurul mirositor/de poamă / Te văd...” sau
în poezia O, Doamne ! „Am visat? / A fost aievea? / Ţinându-ne de mână, / o mănăstire am înconjurat, / stingher,
sfios, / sub zidul ei, / ne-am sărutat… / într-un apus măreţ
/ de soare. / Ce splendoare!„
Alegerea ca opţiune conştientă pentru ceva, care poate fi un lucru, un mod de viaţă, o direcţie în actul educativ,
o cale de urmat în credinţă, un sens al iubirii etc., în cazul
de faţă, un partener de dragoste.
Alegerea are importante dimensiuni axiologice şi
este un drept natural care presupune maturitate, înţelegere şi responsabilitate, implicit sănătate şi un grad de
cultură. Chiar dacă termenul aparţine altui domeniu de
referinţă decât poetica, artistul îl poate utiliza oricum. În
poeziile Tu ai ales..., Accept...cu drag, Pe mine...cât şi în
altele, autoarea dezvoltă tema alegerii în dragoste ca pe o
mare răspundere în configurarea destinului uman.
În Tu ai ales...: „Tu ai ales... să nu mai fii cu-aceea / pe
care o iubeşti şi care te iubeşte. / Tu ai ales / ca să trăieşti
cu-acea, / ce nu te preţuieşte. / Tu ai ales, / în loc de răsărit de soare- / ceaţă şi ninsoare... / în loc de dimineaţa
zâmbitoare - închisoarea. / Tu ai ales, / în loc de adevăr minciuna, / în loc de multe zile fericite - niciuna. / Tu ai
ales, / în loc de linişte în suflet - chinul şi tortura. / În loc de
cer albastru – zgura. / În loc de mângâiere şi sărut – un
fals şi negru... / scut... Tu te-ai ferit să cauţi / de-ieşire-o
poartă, / atunci, te rog, / să nu te mai aud / că te mai
plângi... / de soartă!” sau în Accept... cu drag: „Ai vrut.../
să-mi fii profesor de engleză. / Am acceptat, / cu drag. / Navut-am eu aşa profesor, / pân-acum, / de cum soseşte-n
uşă, / să vrea să mă sărute, / chiar din prag... Ai vrut / sămi spui tu totul / ce te doare. / Am acceptat, / cu drag. /
Acum ştiu sigur: / sincer eşti în toate. / Şi nu-i cântar / ca
să măsoare, / cât... / îmi eşti de drag. /... Ai vrut... / să mă
iubeşti, / Accept. / Cu drag!”
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Harul dăruirii, ca dimensiune umană, pe care poeta
îl pune în discursul său, are un pronunţat accent
moral. Iubirea nu înseamnă numai să dai şi să
primeşti în echivalente relative, înseamnă şi un
sacrificiu care nu întotdeauna este preţuit. In dramele
shakespeariene sau în tragediile din clasicismul
francez (Corneile şi Racine), clasicismul german
(Schiller şi Goethe) etc. Dragostea mare presupune
un mare sacrificiu, adică dăruirea totală pe altarul
iubirii, vezi Romeo şi Julieta.

Poeta Nina Gonța

Din această perspectivă Nina Gonţa sancţionează
sever amorul modern lipsit de afecţiune şi conţinut
uman şi îndeamnă, subtil, subiecţii iubirii să se uite la
marile modele din trecut, care pot fi luate ca etalon
moral. In poeziile O gutuie şi Un har ideea dăruirii
este edificativă.
Poezia Ninei Gonţa, deşi simplă în aparenţă, are
un pronunţat şi motivat caracter filosofico - moral.
Profilul personajelor, construit pe principiul libertăţii,
este complex şi măreţ, iar comportamentul lor este
sincer şi responsabil. Toate poeziile au un mesaj educativ. Poeta nu se mulţumeşte numai să transmită
mesaje morale în actul iubirii, în egală măsură
poetica sa pledează pentru o formă estetică pe
măsura mesajului.
Versul este viu şi clar, lipsit de preţiozităţi inutile,
natural ca ritm şi izbutit ca formă. Comparaţiile,
metaforele, conversiunile, epitetele, gradaţiile etc.
sunt într-un acord raţional cu mesajul.
Ca punct de plecare, poezia Ninei Gonţa are un
start destul de promiţător şi original, confirmând cu
prisosinţă afirmaţia savantului francez Georges
Buffon că „Le styl c’est homme”.


6

Noni-Emil IORDACHE
dacă sufletul nu ne aparţine,
cum îl putem vinde?
închis din lipsă de probe
poetul îşi jupoaie
nisip de pe trup
să nu-şi dorească bani
să scoată
la iveală
amfore albe care să-ţi dea târcoale
de fapt
el îşi doreşte ceea ce nu
poate cumpăra
:
un interior cu chip de exterior
care să-l facă să-ţi pună la
picioare
cuvinte închise în celule cu
tâlcuri suprapuse
o clipă cu mesaje
un sân de duioşie pe coapsa de hârtie
el cade
dispare
se zăreşte
curge şi se scurge
deschide ochii când sărută
i se face frică şi fuge
albăstrui-roşiatic
când
se ciocneşte nas în nas cu tine
joacă ţintar într-un borcan
(tu cu boabe de curiozitate el) cu
sâmburi de cuvinte
un asemenea om nu ştie ce este
uitarea
căci el a îngenuncheat răbdarea

misterul de-un metru şi 1/4
cine fuge de raţiune
are o mică deschizătură
în spate
fără superstiţii
prin care
se chinuie
să îşi descarce
12 tuneluri curbate
spre dreapta
o cameră migdalată

7

împărţită
în 11 şantiere cu 10
muncitori
cu 9 senzaţii de nord
răpite de 8 dureri
pe şira spinării
cu 7 lămpi
atârnate de 6 ţigle pe care
stau
ca un nechezat de peşte
5 pumni timizi cu îngeri
cu care joacă tabinet
4 solzi de pământ cu spaimă
udat
în formă de gheară
de 3 lacuri ca o cobră neagră
a cărei glorie o regăsim
soldăţeşte
în 2 culcuşuri rar întâlnite
pe-1 vârf de pernă

cronica unui ochi orb
0 inim@ $ingur@
nu-$i $t3rg3 ist0ri©ul d3 p3 Fb
♐
ea se bagă la somn
cu doisprezece cai sălbatici
ca un copil
care se ascunde într-o chitară
tot închide uşile
mierlei care-şi bea ceaiul
între timp şi spaţiu
trezindu-se între
avânt şi
fără şanse şi nu numai
cel cu inim@ $ingur@
are zile cu ceaţă
surcele
oraşe în miniatură
cabaret pe scoarţa de copac
stele după propriul tipar
o geană de câini
care latră toată noaptea
sute de pagini numite dorinţă
silozuri cu supravieţuire
uniforme solide
el
sapă
sapă
sapă
sapă
s
apă
sa
pă
s
(continuare în pag. 8)
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(urmare din pag. 7)

apă
s
a
p
ă
c-un ochi de cruce
feţe
intrări reguli predici poduri staţii
toate adevărate
toate să nu-l ţină mult
unde el ar sta fricos
murdar de mers
de vorbe sărite din piept
de atâtea linii orizontale
că nu-şi mai poate simţi deloc
verticalitatea
în manifestări
0 inim@ $ingur@
nu mai are rinichi

Cibi condimentum est fames
himerele nu se prostituează
ele
- stau de vorbă
cu năpârcile
scriitorilor de amidon
agaţaţi de ochiul bătrânului
[ abur ca un abuz ]
suit pe rădăcinile vârfului
deconectat de intersecţie
- fac dragoste
metric
cu fiecare metru
eu
meu
îmi
mi
până seara
7 zile pe din ce în ce mai rar
- se apără
şi
se aranjează
plastic
să
nu
intre în gura zvârcolită
dată jos de pe om
goală
şi fără noroc
a zilelor
stăpânite de copci
himerele
sunt un soi de lacăt alb
blond
neras
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al voinţei
care se apucă de nas
pentru a-şi putea închide ochii
lacătul alb…

Vade mecum
e 10! cafeaua mă desprinde-ncet
şi mă duce
mai devreme ca de obicei
într-un troleibuz
gol
cu ochii spre uşa de la mijloc
cu mâinile îndopate
cu pumni scoşi din ţâţâni
mă văd singur
în surdină
fără rude
tot mai aproape de scaun
cu dinţi de armăsar
urechi scorojite de duba stearpă
care tocmai a produs un accident
nu-i nimeni în troleibuz
doar eu ca un stâlp
şi teama
care se tot dă în stambă
ţurloaie de staţii
mai tinere
şi
mai frumoase decât miezul nopţii
flutură
suflete spre altă lume
concentrat la drum
semaforul a luat-o razna
dimineaţa este ca o mireasă
din caroiaje încăpăţânate
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Mirela SAVIN
Feţele multiple ale iubirii
Anda Hristu, pseudonimul literar al Anne-Mariei
Gheorghe, debutează în anul 1987 cu romanul Timp
pentru dragoste; în 1994 apare Dragoste ciudată, urmat,
doi ani mai târziu, de romanul Delia şi de O lume trucată
în 2002. Scriitor minor, în perspectiva reprezentării
naţionale, reconsiderat de către criticii dobrogeni şi nu
numai, Anda Hristu intră în categoria scriitorilor de sorginte decadentă, lucru care reiese din lecturarea romanelor Dragoste ciudată, Delia, O lume trucată.
Accentele celor trei romane amintite mai devreme, pot fi atât de natură avangardistă (în special în Dragoste ciudată), cât şi de natură post-modernistă dacă
avem în vedere romanul Delia. Dragoste ciudată, spre
deosebire de celelalte romane, prezintă o paletă spaţială
sugestivă, de tip bacovian, în care moartea este egală cu
întunericul actului de a trăi: „viaţa devenise prea urâtă şi
1
grea pentru ea ” , dar întunericul presupune şi „o energie
2
3
neobişnuită ” căci „era în sfârşit liberă ”. Romanele pe
care le supunem analizei în acest eseu apar, printr-o
lectură a previzibilităţii matematice, ca victorie a vieţii
asupra cotidianului obscur. Din nou, şi pe această linie,
notăm motivul bacovian al victoriei temporare. Romanele
Andei Hristu sunt romane în care obiectul narativ aparţine
postmodernităţii, realul este de-realizat, omul visează prin
limbaj (e.g. Andrei, Simona). Astfel, aceste romane instalează în literatura dobrogeană un nou tip de epistemă
născută dintr-o insolită atitudine faţă de lume, atitudine pe
care o regăsim şi la George Bacovia, Octav Şuluţiu,
Anton Holban sau Camil Petrescu. Lumea (re)prezentată
este o lume în care digitalul substituie analogul, imaginile
irump în locul cuvintelor. Omul acestei lumi este omul
saturat de imagini, de informaţii pe care nu le mai poate
digera căci, aşa cum afirmă criticul Nicolae Rotund,
personajele sunt apte de analiză şi autoanaliză tocmai
datorită pierderii inocenţei deoarece cultura actuală este
4
depozitara unor multiple informaţii rostite anterior . Spaţiul
romanelor de care ne ocupăm în această analiză poate fi
privit ca un Disneyland, o lume unidirecţională, un declin
al vieţii, un regat al recreării dinlăuntru a universului uman
în care idealurile, plăcerile trupeşti şi banii se potenţează
reciproc: „personajele se apropie sub semnul nevoii de
5
dragoste ”, a impulsului sexual. Pentru lectorul virtual,
fiecare personaj vede altceva. Aceasta este experienţa
lumii Andei Hristu, lume care nu poate fi redusă la nişte
modele perceptive. Înţelegerea lumii narative din romanele mai devreme amintite presupun un construct care nu
există în afara unei construcţii numite dragoste ciudată
într-o lume trucată a Deliei care are nevoie de timp pentru
o dragoste ciudată. Lumea Andei Hristu este o lume cvasischizofrenică cu experienţe şi roluri diferite (e.g. Andrei,
bucureştean care vine în Constanţa pentru a scrie o carte
despre Ovidius şi care primeşte o moştenire etc.) fără
sensuri clar definite. Notăm că această lume este una a
limbajului multiplu în care discursurile se concurează iar
întâlnirea autorului ca producător de text cu receptorul
este înscenată prin experiment, resemantizare şi restructurare. Astfel, cheile de lectură ale romanelor presupun
descentralizare, decreaţie, descompunere, diferenţă, deplasare, demistificare, dezintegrare, detotalizare

9

şi delegitimare. În mod clar, personajele romanelor
6
sunt de tip oriental, soarta acestor „essere ” stă sub
7
semnul bipolarităţii viaţă – moarte .
O lume trucată aduce la suprafaţă o experienţă psihologică: o femeie tânără îşi recuperează
treptat propria identitate. Lectorul, în majoritatea cazurilor, nu evaluează structura compoziţională a romanului, ci valorile pe care acesta le propune, le induce.
De la primele pagini lectorul este întâmpinat de o
situaţie neclară, ambiguă, singurul lucru pe care îl află
este că protagonista şi-a pierdut memoria în urma
unui acccident. Femeia amnezică se găseşte pe un
iacht, alături de salvatorul ei, tânărul medic Bogdan
care „renunţase la viaţa din oraş, la cariera într-un
mare spital pentru a rătăci în cele mai mizere locuri,
pe coclauri bântuite de vânt şi locuite de păsări, un loc
8
fără nici un viitor” . Personajul încearcă sa-şi recupereze identitatea, să o reconstituie, să o valorizeze, „nu
sunt o fetişcană, poate am 28 sau 30 de ani [...] Cine
9
sunt de fapt?” , dar nimic din ceea ce se petrece în
jurul tinerei nu îşi găseşte explicaţie. O lume trucată
reprezintă romanul de naştere al scriiturii, autoarea
scoate în evidenţă faptul că totul trebuie descoperit şi
reconstituit în acelaşi mod în care personajul principal,
Graţiela îşi recapătă adevăratul nume, Camelia, şi se
redescoperă pe sine. Revenirea memoriei conduce la
apariţia problemelor şi a întrebărilor. Recuperarea numelui poate semnifica regăsirea propriei biografii, biografie care este alta decât cea imaginată în primele
pagini ale romanului. Ieşirea din amnezie conduce
spre abandonarea lumii în care Graţiela-Camelia trăise in primele foi ale romanului. Masca ţine de dramaticul existenţial, de intuiţia care trimite la reciprocitatea
între a fi şi a părea. Masca personajelor oferă posibilitatea de a realiza o analiză profundă, intimă a eului,
criticul Nicolae Rotund afirmând că prin scoaterea şi
punerea lor se ajunge uneori la identificarea personajului cu masca. Jocul măştilor personajelor este
unul dual: unul cotidian şi unul aluziv, având în acelaşi
timp de-a face cu o absenţă şi cu prezenţa pierderii
identităţii descoperirii propriei unităţi. Portretele personajelor mizează atât pe tematizări cât şi pe prezenţa
predicatelor funcţionale „Eram palidă, cu părul dezordonat, faţa mea păstra semnele îndelungatei suferinţe
m-am pieptănat cu grijă în timp ce mă gândeam că ar
10
fi trebuit să-mi găsesc fardurile” . Jocul este dat de
disputa dintre cele două situaţii, dintre cele două identităţi ale personajului. Pierzându-se o mască se recuperează o alta în momentul redobândirii memoriei, în
momentul recuperării biografiei. Acest lucru se poate
observa şi prin relectura următorului fragment: „-Nu
am avut niciodată curaj să mă comport aşa cum aş fi
vrut sau cum mi-ar fi convenit. Am făcut ceea ce mi sa spus că ar fi cuminte să fac. Nu m-am împotrivit
niciodată, am acceptat să mă îmbrac, să-mi cumpăr şi
să locuiesc unde au vrut cei din jurul meu dar nu unde
aş fi dorit eu. Toţi se entuziasmează pentru lucruri şi
situaţii care mie nu-mi spun nimic şi eu accept ca să
nu-i supăr: este una din comportările mele obişnuite,
aici e răul! Îi mărturiseam melancolică într-o seară lui
Bogdan. [...] -Şi pentru tine casa este simbolul unei
vieţi liniştite, departe de ochii celorlalţi? Crezi că este
totul?”
(continuare în pag. 10)
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(urmare din pag. 9)

Avem o descriere reprezentativă, în care se insistă asupra funcţiei mimetice. Această pauză descriptivă
aminteşte de scriitura balzaciană. Prezenţa indicilor textuali, pe care îi aminteşte Jean Ricardou (ambreiori pronominali, verbe „să mă comport”, „aş fi vrut”, „nu m-am împotrivit”, „să mă îmbrac”, „aş fi dorit”, adverbele „niciodată”,
„aici”), au rolul de a semnifica partea ascunsă a realităţii,
universul lăuntric, ceea ce este dincolo de mască. Apare
atât supradeterminarea, cât şi izotopia, care orientează
lectura, totul fiind încadrat într-o descriere de tip voir. Din
perspectiva planului temporal în tipul narativ actorial
„organizarea temporală este determinată de actor, servind
11
ca centru de orientare” . Naratorul respectă experienţa
temporală a actorului, Graţiela-Camelia, care trăieşte în
prezent şi îşi rememorează trecutul. Povestirea este
transpusă la persoana întăi „Nu am avut niciodată curaj...”, eul narant identificându-se în întregime cu eul narat.
Coeziunea textului descriptiv este marcată de progresia
predicatelor. O oglindă în care se reflectă imaginea fiinţei
umane este casa, acest simbol reprezintă centrul şi spaţiul
domestic. Casa este simbolul, conform lui Bachelard,
fiinţei interioare, este şi un simbol feminin, cu sensul de
refugiu, de protecţie. Confesiunea exprimă dorinţa de
schimbare interioară. Lumea personajelor este una „trucată” în care masca, suferinţa, speranţa se amestecă confundându-se într-un spectacol fascinant în care totuşi se
poate găsi o portiţă de ieşire, pozitivă sau negativă nu
contează este, totuşi, o cale de evadare „De sus s-a auzit
un strigăţ trist de pescăruş. Nimeni nu-i răspundea”.
În paginile romanului identificăm o versiune, o
viziune proprie a creatorului asupra sensurilor existenţei,
uneori aflate în contradictoriu. Jocul personajelor trebuie
privit ca o structură guvernată de legi fixe, legi cu rol de a
modela lumea romanelor pe care o manifestă într-o formă
recognoscibilă, creându-se astfel mimarea unei atmosfere
de real. De aici rezultă şi faptul că personajele refuză
facilul în favoarea pustiului, murdarului, sordidului, plictisului, uneori a vulgarului (dar este un vulgar esteticizat),
stupidului, chiar a penibilului. Marea îl fascinează, însă
este o fascinaţie aproape morbidă, fascinaţia de a surprinde realul contextual. Personajele (Andrei, Simona în
Dragoste ciudată) îşi manifestă plenar criza existenţială,
de aici apărând şi criza verbului naratologic. Se poate
constata că roamnele stau sub semnul atmosferei disforice în care ideea de speranţă apare înmugurită la final:
„Şi totuşi dacă existau toate acele lucruri de făcut şi toate
acele speranţe de împlinit, atunci putea să privească fără
teamă, ore întregi, cerul şi luna nefiresc de roşie şi mare.
O energie neobişnuită i se revărsă în suflet şi înţelese că
putea înfrunta timul şi amintirile, singură. Era în sfârşit
12
liberă!” , „M-am oprit pe dig să mă simt aerul sărat al
mării. Valurile se loveau de stânci, se spărgeau în stropi şi
se retrăgeau pentru a-şi strânge forţele şi a se năpusti din
nou asupra pietrelor. Se crăpa de ziuă şi dungi roşietice
tăiau cerul deasupra orizontului. Începu vâtul.. .Spre casă
paşii mei târşiţi răsunau în liniştea dimineţii. De sus s-a
auzit un strigăţ trist de pescăruş. Nimeni nu-i răspun13
dea” , „De la balcon. O mână micuţă îmi făcu semn să
mă grăbesc. A doua zi plecam amândoi în voiaj de nuntă
spre Viena. Acesta era, din păcate, adevăratul curaj: ‘să
14
trăieşti castrat, ca un câine de casă dolofan’”
Limbajul personajelor uzează de categorii definite
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de noi hristuvisme datorită caracterizărilor juste dar
restrictive, pertinente dar înşelătoare referitor la
realitate. Anda Hristu este un scriitor complex, opera sa narativă cunoaşte faze diferite: fiind bacoşuluţiană, holbaniană şi camipetresciană de aici şi
originalitatea ei.
La prelectura celor trei romane se observă
că textele pot fi integrate unei serii incifrate, cea a
dragostei, chiar dacă Delia şi O lume trucată trimit
la conceptul de viaţă ca re-modelizare. Semnificaţia
acestor romane trebuie însumată axei dragostei,
accentuându-se astfel latura semnificat. Delia reprezintă trecerea printr-o Dragoste ciudată, contemplarea a ceea ce este O lume trucată. Textele
manifestă un dinamism structural la toate nivelurile,
traspunând un pseudo-registru fiabesc, o transformare fie că avem în vedere Dragoste ciudată, fie
că ne referim la O lume trucată. Actualitatea semnificaţiei de interioritate este indicată de Delia, totul
având loc într-un cadru al hipersemnificaţiei ca
inflaţie semantică care trimite la O lume trucată, cadru care scoate la suprafaţă artificialitatea acestei
lumi. Structura romanească perfect matematizată
exclude orice formă de spontaneitate. Aceeaşi calitate de unitate minimală, reconstruirea matematică
a lumii în dezordine, generează permutabilitatea.
Totuşi, mesajul narativ-poetic nu se schimbă, dragostea este ciudată.
În continuarea acestui eseu vom reprezenta
rolul sensurilor conotative şi denotative din cele trei
romane referitoare la lexemul dragoste deoarece
subiectul este în dezagregare: spaţiul (marea,
Constanţa, Bucureşti etc.) /vs./ trăirea (dragostea
ciudată) /vs./ logos (structural, naraţiunea este
cristalină). Spaţiul dragostei este construit pe orizontală, este un spaţiu dual, potenţial infinit (deschis) şi potenţial circular (închis). Rezultă că romanele Andei Hristu pot fi interpretate din punct de
vedere monografic, viziune dublată de o perspectivă
simbolică şi datorită enunţării narative obiective
camuflată de perspectivă fals subiectivă. La nivelul
structurii de suprafaţă, observăm construcţia clasică
a romanului. Totuşi, un lector avizat poate accede şi
la un alt tip de citire a romanelor, într-o manieră
structurală, prin re-construirea informaţiei: eul
narant este, în acelaşi timp, subiect şi obiect –
„Întâi trebuie să înţelegi ce se petrece în jurul tău. E
15
linişte: - o linişte de suprafaţă ” (subiect) şi „Balcanism împins la extrem? Războaiele, revoluţiile scot
16 17
înfaţă toată murdăria umană: profitorii ”. ” (obiect).
Astfel, trecerea în spaţiul narativ se face prin cuvânt, prin lumea semnificativă: „- Mirosul mizeriei!
Ah, trenurile noastre! Este o problemă naţională!
Să-ţi spun mai departe: am tras pe mine o rochie de
casă, largă, plăcută şi răcoroasă, încât nu mă
înduram să renunţ la ea, atât de bine mă simţeam
în ea sau bucuria îmi crea o stare deosebită, era
senzaţia aceea de plăcere ce ţi-o dau lucrurile din
18
jur ”. Notăm un real fisurat prin parcurgerea inversă
a triunghiului semiotic, obiectele formând astfel un
sistem semnificativ: „Apasă descurajată clanţa uşii:
nici măcar Cristina nu venise. Întotdeauna întârzia,
(continuare în pag. 11)
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(urmare din pag. 10)

chiar şi atunci când promitea că va veni foarte devreme ca
19
să mai stea amândouă puţin de vorbă ”.
Ca fundament al producerii textelor prezentate în
aceste rânduri, autorul Anda Hristu expune, plecând de la
pretextul unei dragoste, ciudate în fiecare lume narativă, o
biografie a iubirii. Sistemele normative ale universului
diiegetic care trimit la izotopia de bază – iubirea – nu sunt
întotdeauna confirmate de text/e şi datorită fuziunii
perspectivelor narative. Astfel, în lumea „Dragostei ciudate” Andrei, bucureştean, vine în Constanţa pentru a
scrie o carte despre Ovidiu dar, această venire nu reprezintă decât un motivem (îndepărtarea de Amina, fosta
soţie), poate acea încălcare a limitei, a unui spaţiu, cel al
Simonei, arheolog. Prin extrapolare, rolurile diverselor
personaje care populează lumea ficţională a Andrei Hristu
ar putea fi asimilate, la nivel extradiegetic, diferitelor tipuri
20
de lectori, cu raportare directă la „lectorul ideal ” poate şi
pentru că Cititorul Model trebuie să urmărească „efectul
21
urmărit ”: Amina întruchipează o lectură îngustă, Andrei
pare a fi corespondentul lectorului „fiinţă de hârtie” (dacă
ne gândim la faptul că Andrei îi vorbeşte Simonei despre
viitorul său roman, Simona îi vorbeşte despre credinţa că
va descoperi într-o zi mormântul lui Ovidiu şi îi mărturiseşte dragostea pentru Ted şi, în ciuda unor „aprecieri privind degradarea existenţei materiale şi morale a oame22
nilor ”, Andrei pleacă în Ardeal pentru că nu înţelege iubirea Simonei pentru Ted), iar Simona pare a fi corespondentul unei lecturi superficiale (dacă luăm în calcul
faptul că are un eşec în căsătoria cu un muzician, la Viena
îl întâlneşte pe Ted de care se îndrăgosteşte dar care o
părăseşte, apoi, începută sub forma unei relaţii de camaredenie, are o relaţie cu Andrei care, într-un final pleacă şi
el, Simona se înscrie în galeria personajelor previzibile,
tratând iubirea, aşa cum este ea înţelesă, drept o sursă de
energie a spiritului) înscriindu-se în afirmaţia lui Cioran
despre om: „omul este atât de alipit de vidul existenţei, că
pentru el şi-ar da oricând viaţa, şi atât de îmbibat de
infinitul plictiselii, încât martirajul vieţuirii îl suferă ca pe un
23
deliciu ”.
Din această viziune asupra lectorului am putea
chiar să vorbim despre ceea ce Wittgenstein a denumit a fi
2
„mecanica sufletului 4”. În romanul Dragoste ciudată
există acea înclinaţie de a vorbi despre efectul Ovidiu,
senti-mente, obsesie, imagini etc. Senzaţiile sunt multiple:
obse-sie pentru frumos, obsesie pentru necunoscut,
obsesie pentru iubire. Astfel se poate traduce obsesia
pentru Ovidiu. Reacţia faţă de această obsesie este diferită, interesul este acelaşi: autoscopia prin intermediul lui
Ovidiu. Fenomenul obsesiei faţă de Ovidiu este asemănător cu eliberarea de amintiri a Simonei din finalul romanului. Acest lucru poate fi redat astfel: intratextualitate –
hipersemn narativ – intratextualitate – amintire – extratextualitate. Rolul lui Ovidiu în Dragoste ciudată este acela al
25
lui ’Ayya , bān kullati, bēl uzni . La limita dintre istorie şi
cunoaştere, fascinaţie şi idolatrie se află acest „eu” care
perturbă istoria: Ovidiu. Dar, aşa cum afirmă criticul
Nicolae Rotund, „în spatele desfătării lecturii stau gravele
reflecţii despre timpuri şi oameni a căror imagine încă ne
26
urmăreşte ”, lucru care permite decodarea obsesiei pentru descifrarea misterului numit Ovidiu drept o „amor inte27
lectualis ”. Dragostea, citită prin intermediul obsesiei pentru a descoperi mormântul lui Ovidiu, obsesie care poate
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permite identificarea in nuce a motivelor care au dus
la eşecurile sentimentale (dacă luăm în calcul faptul
că este o femeie divorţată, relaţia cu Ted dar şi cu
Andrei se destramă), este privită de femeia – personaj, fie că este Dana Vernescu, fie că este Simona Vernescu, drept acea perfectă „îmbinare între
28
planul biologic şi cel psihic ”.
Accesul la substanţa iubirii, în romanele
Andei Hristu reprezintă scopul ultim al cunoaşterii.
Dacă „în Timp pentru dragoste este exprimată ideea
iubirii ca o condiţie „sine qua non” a existenţei
29
omeneşti ”, în Dragoste ciudată între feţele iubirii şi
procesul de creaţie există o strânsă legătură: „scrisul este privit ca un „modus vivendi” şi ca o ergote30
rapie ”. Astfel, substanţa iubirii este prezentată în
momentele apogetice concentrând esenţa concretului, revelând aspectul imanent al existenţei, identificându-se prin intuiţiile de tip noosic – exprimată cel
mai bine la nivelul eroticului (aşa cum se poate
observa şi în romanul Timp pentru dragoste), un
erotic sentimental, ataşat de sinceritate dar şi un
erotic noosic, tipic pentru Dragoste ciudată, un
erotic care se raportează la loialitatea faţă de spirit,
ca o categorie care îl verifică („amore intelectualis”
/vs./ „amore esthetico”).
Metoda cunoaşterii prin iubire cunoaşte o
schimbare. Dacă în Timp pentru dragoste relaţia de
iubire nu este bazată pe o relaţie logică în care
subiectul se raportează obiectiv asupra unui obiect
pe care doreşte să-l cunoască, în Dragoste ciudată
domină relaţia de confruntare între subiect şi obiect.
Totuşi, pentru ambele romane, în plan narativ,
notăm imposibilitatea personajului feminin, a eului
narat şi narant de a avea o viziune globală asupra
evenimentului. Nici măcar lectorul nu are, la o primă
lectură o viziune globalizantă. Dispare funcţia de
regie. Perspectiva este subiectivă, incompletă, mincinoasă, dar este autentică. Intriga nu mai este
importantă. În momentul în care sensurile iubirii nu
numai că se dezorganizează dar se şi inversează,
lectorul nu mai poate valoriza pozitiv ceea ce
anterior părea a fi un sistem ordonat, o lume
ficţională legitimă. În cazul particular al romanului
Dragoste ciudată, un lector avizat va semnala
incapacitatea lectorului superficial de a judeca altfel
decît diferenţial iubirea, în termeni de plus şi minus.
Indiferent de gradul de instrucţie, posibilul cititor nu
va putea inventa termeni care să desemneze
realitatea specifică a iregularului prezentat în Dragoste ciudată decât prin raportarea, cu semn schimbat, la corelatul ordonat. Pe această linie, lectorul
avizat va semnala faptul că cuplul ordine / dezordine (Simona – Petru şi Amina – Andrei) nu se mai
prezintă ca antinomie ireductibilă ci o structură
iregulară acceptată de către societate sub forma:
concret-abstract, particular-universal, minim-maxim
şi spaţiu-timp. Anda Hristu se înscrie în seria autorilor care au evoluat puţin, foarte puţin din punct de
vedere interior. Totuşi, autoarea, conştientă de
acest lucru, aşa cum se poate observa inclusiv la o
lectură atentă a romanelor, la nivelul scriiturii a
evoluat atât în intensitate cât şi în extensiune,
(continuare în pag. 12)
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particularizând simplificarea actului de a iubi prin actul de
a scrie. Se înscrie în seria scriitorilor stăpâniţi de mare,
marea triumfă atât iubirea cât şi moartea, marea presupune iubire şi moarte, Eros şi Thanatos. Conştientă de puterea mării, Anda Hristu a făcut din mare un temei al personajului solitar, al personajului care iubeşte viaţa, situaţiile, obiectele, marea, al personajului care iubeşte iubirea.
Lipsa spontaneităţii, dicteul automatic lasă drum liber ordinii riguroase.
Am putea considera romanele Andei Hristu drept
o istorie a degradării idealurilor erotice şi în interiorul
căreia personajele feminine se izolează într-o singurătate
trufaşă căci „dacă dragoste nu e, nimic nu e!”.
Corpusul sistemului de semnificaţii
care fac
trimitere la romanele Andei Hristu are la bază diferite
soluţii tehnice ale discursului narativizat: alegerea unui
narator, desenarea unei anumite lumi, o lume nu prea
îndepărtată de universul mintal al autorului real dar în
contrast cu autorul implicit, o lume care aparţine aceluiaşi
nivel cultural dacă avem în vedere personajele etc. Chiar
analiza unei singure istorii dezvăluie semnificatul lumii
Andei Hristu. Redus la un schelet al funcţiilor actanţiale,
Delia nu se deosebeşte de O lume trucată sau de Dragoste ciudată. Conceptualizarea abstractă a iubirii, reformularea modelului actanţial şi narativ, descompunerea
gradată a subiectului nu sunt decât câteva elemente care
conduc, totuşi, la deosebirea acestor lumi narative chiar
dacă identitatea instanţei narative transpare dincolo de
măştile instanţelor ficţionale. Experienţa lecturii fiecărui
roman al Andei Hristu aduce atât sub aspectul structurilor
narative cât şi al celor descriptive, dar mai ales în ceea ce
priveşte tipologia personajelor, o nouă modalitate de integrare a acestor structuri într-o perspectivă postmodernistă.
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Dumitru ANGHEL
ASEDIUL, de Gheorghe LUPAŞCU
Volumul de versuri „Asediul”, semnat de
poetul Gheorghe Lupaşcu, Editura Pastel, Braşov,
2014, 96 de pagini, structurat pe două capitole
tematice – „Predestinare” şi „Cuante” – uşor
„preţioase” şi cu trimitere la un anume nivel de
infatuare scriitoricească, certamente de mare
rafinament, completează „cartea de vizită” a unui
poet autentic, cu o autoritate inconfundabilă şi cu un
statut valoric verificat în timp.
Personalitatea sa, poziţia socială şi un
parcurs de excepţie ca scriitor consacrat şi o carismă
pe măsură, ca om de acţiune, i-au dat dreptul să se
afirme oricum, în orice ipostază, fără ifose de circum stanţă. Convingătoare este doar opera sa literară, 20
de volume de lirică abstractă, uneori, conceptuală,
alteori, cultivând o metaforă rară şi elaborată, încă de
la debutul editorial cu placheta de poezii „Laocoon
împăcat”, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1969,
şi continuând cu „Întoarcerea arlechinului”, Editura
„Cartea Românească”, Bucu-reşti, 1980; „Stăpânul
Timpului”, Editura „Eminescu”, Bucureşti, 1978; „Ziua
Delfinului”, Editura „Emines-cu”, Bucureşti, 1988;
„Singurătate pe planeta Pământ”, Editura „Enos”,
Brăila, 1994; „Iubire exilată pe Terra”, Editura „Enos”,
Brăila, 2000; „Excelenţa”, Editura „Enos”, Brăila,
2001; „Iambirul”, Editura „Enos”, Brăila, 2004; „Strigăt
în Alcandoria”, Editura „Enos”, Brăila, 2004;
„Monologul secret al prinţului Hamlet”, Editura „Enos”,
Brăila, 2005; „Vocaţia osândei”, Editura Bibliotecii
Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”, Bucureşti,
2006; „Baladin într-o fabulă”, Editura „Enos”, Brăila,
2008; „Eram... Erai...”, Editura „Dealul Melcilor”,
Braşov, 2009; „Cabala corifeilor”, Editura „Enos”,
Brăila, 2010; „Când...”, Editura „Enos”, Brăila, 2010;
„Vieţuitoare”,
Editura
„Pastel”,
Braşov,
2011;
„Transurania”, Editura „Enos”, Brăila, 2012.
Revenind la volumul de versuri „Asediu”, sunt
tentat să remarc titlul agresiv, care mă trimite cu
gândul la sensul de dicţionar al cuvântului: „atac
asupra unei cetăţi medievale, cu ziduri groase şi porţi
zăvorâte, cu oşteni gata să reziste, de foame şi de
sete, zile întregi, la asaltul inamicului...”. Dar, pentru
un poet modern ca Gheorghe Lupaşcu, cuvântul
asediu s-ar putea să reprezinte altceva decât
prozaicul sens de apărare în faţa unui peric ol iminent.
Este clar că avem o metaforă cu cel puţin o singură şi
majoră semnificaţie, şi semantică, şi poetică: asediul
asupra conştiinţei, asupra limitelor vulnerabile ale
condiţiei sale umane, predestinat să greşească după
modelul părinţilor biblici Adam şi Eva, izgoniţi din Rai
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într-un moment de... furie şi de intoleranţă divină.
Primul capitol, „Predestinare”, cu 54 de
poeme, trimite direct, insinuant şi programatic, la
originile fiinţei poetului, cu repere genetice şi geografice, Berteştii, satul din câmpia Bărăganului
brăilean, unde a văzut lumina zilei, cu elogii şi
nuanţări sentimentale dinspre „clişeul liric” al
poetului Lucian Blaga: „veşnicia s-a născut la
sat”. Asediul, atacul, pericolul vin de la originea
primară, de-acolo de la Berteştii naşterii şi ai copilăriei poetului, deşi sunt multe şi convingătoare
alte cauze de eşec, de suferinţă, de nefericire şi
impas sufletesc: „Caut pe întinsurile de la Ber teşti / Brazdele din care au fost întrupate ursele, /
Când pe mine m-au precuvântat / Dânsele... / Şi
pământurile / Sunt eu dedemultul / Suferind de
boala jertfirilor” („Întinsurile”, pag. 14), deşi nu
face altceva decât să contabilizeze posibile,
virtuale cauze, fără impact acuzator, justiţiar.. .
Din această perspectivă, evident perturbatoare, poetul Gheorghe Lupaşcu şi-a pliat
exerciţiul poetic pe-o imagine bastardă, pentru
că, mai întotdeauna, n-a prea ştiut ce să facă cu
viaţa sa, cu toată conştiinţa sa, tributară unor
veleităţi vulnerabile, cu toate efluviile unei personalităţi făcută să zâmbească şi să nu plângă
niciodată, nici măcar atunci când a fost nedrep tăţit, umilit, acuzat pentru vini, pe care nu şi le-a
contabilizat niciodată, deoarece a jucat doar pe
„cartea” norocului, fără să-l tenteze şansa „cacealmalei”, iar imaginea sa a avut compensaţia
indulgentă a unui Don Quijote în luptă perpetuă
cu „morile de vânt” ale unei lumi vulnerabile: „Am
stăpânit Doamne / Cum bine ai rânduit, / Peste
(continuare în pag. 14)
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fiinţele apelor , / Peste tot am stăpânit, / Până când /
Doar un singur drept mi-a rămas: / Să-mi fiu însumi
devoratorul...” („După creaţie”, pag. 15).
Adică, un poet introvertit iremediabil, supus
unei... „predestinări” (!?), din care n-au lipsit eşecul,
neşansa şi o anume... genetică eroare programată ca...
impas: „Nu vom mai avea concurenţă... / Vom trăi în
paradisul de consum vegetal / Şi pentru că nu mai
există / Nici miei / Nici fiare absolute / Vom pieri vânaţi
/ De noi înşine..” (Ibidem, III, pag. 16).
Şi în segmentul de poezie erotică, „de dragoste rănită...”, poetul Gheorghe Lupaşcu pare a... înota
tot contra curentului, ca o soartă damnată, predes tinată: „Toată ziua / Ori / Toată viaţa / Femeia / Cu care
înotam / Cu vietăţile fluviului / M-a iubit / Alungândumă...” („Uitarea”, pag. 17); incapabil să dea curs unei
comunicări din iubire, lăsat pradă unui dis perat S.O.S.,
venit tocmai din partea femeii iubite: „Doar ea / Senină
/ Cu trupul ei / Din carne şi cer / Mă răpea în uitarea /
De a nu mai muri...” (Ibidem).
Predestinarea este pentru poet şi condiţia unui
existenţialism, pe care nu-l poate nega: „De spaimă /
`Că nu mai exist... / Nu mai ştiam / Dacă eu eram / Ori /
Geamănul meu / Mistic” („Pieton”, pag.19), dar şi o recunoaştere a imposibilităţii de a lupta cu destinul, cu
soarta stabilite de Divinitate; ori ca un semn al nepu tinţei şi al imposibilei împotriviri: „De câteva secole /
Merg / Doamne, / Pe aceeaşi câmpie / Privindu-mă”
(„Pământean”, pag.28), în tonuri de gri sufletesc şi des cumpăniri marcate de acordurile Simfoniei a V-a „a
Destinului”.
Sau o patetică „biografie”, un încrâncenat
„curriculum vitae”, care trimite spre o nedreaptă şi tot...
predestinată neşansă de destin dirijat parcă de forţe
oculte şi de-o întâmplătoare, haotică „loterie de destin
uman”, dintr-un poem, „Asediul”, care a dat şi titlul
volumului de versuri al domnului Gheorghe Lupaşcu:
„Strigam / Mă rugam / Dar nu mă auzea / Nimeni, / Nici
Dumnezeu nu mă auzea” (Op. cit., pag.30), iar protestul şi revolta poetului damnat se consumă, până la
anihilare, în sacrificiu şi în condiţia de învins: „Nimeni /
Nu mai avea nevoie / De moartea mea asiduă, / Când /
Totul / Devenise Totul / Şi / Nimic...” (Ibidem, pag. 31).
Există un obsedant... tragism în meteorica
fiinţare umană, iar poetul trece prin încrâncenate
„atacuri de panică” de tip existenţial, pe fondul unei
atitudini de frondă, între neputinţă şi revoltă: „Dacă mi
se va termina viaţa (sau altfel zicând) / Dacă mi se va
termina terminarea” („Dacă”, pag. 36), încheiate într -o
conciliantă comunicare, mai mult umilă decât revoltător
reproş: „Dacă-ţi vei pierde răbdarea / Vino şi tu aici / ...
/ Împreună ne va fi mai uşor / Să trecem dincolo de
orice amânare...” (Ibidem).
Rolul şi funcţia predestinării divine, dinainte de
Facerea biblică, de la Marele Big-Bang, sunt deturnate
de poetul Gheorghe Lupaşcu spre o altă... predes tinare, dinspre fizica cuantică... din zona „proceselor
elementare ale unui câmp electromagnetic şi interacţiunea dintre acesta şi substanţa corpurilor”, în cel de al doilea capitol al volumului de versuri „Asediul”:
„Cuante”, cu doar douăsprezece poeme, fără titlu,
nume-rotate doar cu cifre latine, I-XII. În scurtul capitol
„Cuante”, domnul Gheorghe Lupaşcu modifică cu totul
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esenţa ideatică a mesajului poetic, dar păstrează forma, structura prozodică din primul
capitol; un vers sacadat, de tip „cascadă lexicală”, ca un recitativ, din care răzbate impetuos
o atitudine rebelă, nonconformistă, faţă de tot
ceea ce-i provoacă angoase, dezechilibre,
proteste, nemulţumiri şi chiar o suspectă şi mai
mult... mimată atitudine atee, în ciuda realelor
sale convingeri creştine: „Călătorind... / În
egipetul de oarecând / În niciundele / De
nicicând / Iertând... iertând... iertând / Doar cu
inima mea de pământ...” (poemul IV, pag. 86).
O conştiinţă în delir, incertitudine şi
nesiguranţă, o atmosferă a unui destin tematic
beethovenian, cu reverberaţii patetice şi nevoia
de echilibru imposibil de controlat: „Ca o arcă
eşuată / Sunt / Mai aproape de Marele Balans /
... / Când / În niciundele de nicăieri / Nu se mai
întunecă / Nu se mai moare” (poemul II, pag.
84).
Cum remarcam şi în primul capitol, şi în
„Cuante”, erotica are în lirica poetului
Gheorghe Lupaşcu o altă substanţă şi o altă
simbolistică, uşor intelectualizată, pedant
livrescă,
pe
partituri
sacadate,
voalat
spiritualizate şi împinse spre disconfort sentimental: „...Cădeam / Ca un lanţ / De la fântâna
câmpiei / La gleznele gândului tău / La muntele
trupului tău / Când / tu / Mă ocroteai de moarte
/ Cu umbra cărnii tale / ... / Când / Noi / Eram /
Aceaşi iubire / Duală... (poemul III, pag. 85).
O perpetuă pendulare între oniric, existenţialism, etică, morală şi canon creştin, în
alternanţă cu un erotism incomod, perturbator
de echilibru, fac din capitolul „Cuante” treapta
spre poezia intelectualizată în exces, aparent
programatică, în ciuda unui aer de uşoară
frivolitate venită dinspre lexicul „în doi peri” (!?)
În fine, remarc prezenţa în mai toate
poemele a adverbului de timp când, ca o obsesie a Timpului, a trecerii timpului, din zona unei
filosofii existenţiale cu nuanţe interogative
dintr-o percepţie halucinatorie a realităţii şi un
liric nucleu emoţional: Când / Nu mai ştiu / Dacă boala lucrurilor lumii / Este boala mea, /
Când / Tu proclami / Doamne, / Că eşti bolnav
de mine / Că sunt bolnav de tine... (poemul XII,
pag. 94).
Volumul de versuri „Asediul” este cartea
unui poet care are propriile reguli, în planul
prozodiei şi al ştiinţei versificaţiei; nicio minimă
simbolistică tradiţională nu-l îndeamnă pe
modernul scriitor să-şi pondereze elanul liric.
Domnul Gheorghe Lupaşcu este poet cu state
vechi în arealul literaturii române contemporane
şi are asigurată imaginea standard a unei
recunoaşteri dincolo de „reţete”, certificate,
diplome, premii sau poziţii oficiale de scriitor
autentic.
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Dumitru ANGHEL
LUMINILE DUNĂRII, de Marin CIORANU
Volumul de versuri „Luminile Dunării”, Editura
Proilavia, Brăila, 2014, 110 pagini, semnat de scriitorul
Marin Cioranu, adună 180 de poezii în metrică
modernă, în afara oricăror restricţii prozodice; poeme
scurte, cam câte două pe o pagină de carte – format
scurt – pe o singură, obsedantă „linie melodică” lirică:
un univers poetic la parametrii unei parcurgeri
temporale, cu doar... „accidentale” ieşiri dintr-un alt
decor... Fără nicio altă alternativă decât cea a Marelui
Timp, alcătuit din „frânturi” de Istorie şi din ipostaze
umane: iubire, zbucium sufletesc, dragoste de glia
străbună, sufocată de un... patriotism uşor de suet,
existenţialism în doze homeopatice, marcate de
recesiuni dezolante şi o întreagă tevatură mistică, între
alcov duhovnicesc şi „revolte” atee, cu descumpăniri
de tot felul sau sub presiunea unei independenţe
spirituale convingătoare.
Este evident însă un parcurs de creaţie literară,
pe care domnul Marin Cioranu şi-a asumat-o într-un
registru stilistic generos în cele 15 cărţi publicate, cinci
de proză şi zece de poezie, de la debutul editorial cu
„Taina unei femei”, roman, Editura „Porto-Franco”,
1995; „Cu faţa spre soare”, poezii, Editura „Libertatea”,
1996; „O corabie cu cântec”, poezii, 1998; „Îngerul de
noapte”, poezie, Editura „Enos”, 2002; „Şoapte în
oglindă”, poezie, Editura „Opinia”, 2003; „Caseta cu
surprize”, poezie, Editura „Enos”, 2002; „Lacrimă de
rob”, poezie, Editura „Danubiu”, 2004; „Memoria, cuib
de iubire”, poezie, Editura „Danubiu”, 2005; „Trădat în
iubire”, roman; „Singurătatea în oglindă”, poezie,
ambele volume la Editura „Opinia”, 2006; „Lumea din
care vin”, proză scurtă; şi „Zâmbetul din lacrimi se
naşte”, poezie, ambele volume la Editura „Opinia”,
2008; „O privighetoare cu chip de fată”, schiţe şi
povestiri pentru copii şi tineret, 2010; „Ultima şoaptă”,
poezie, Editura „Proilavia”, 2011; „Strigătul Laurei a
fost auzit”, roman, Editura „Proilavia”, 2013.
Volumul de versuri „Luminile Dunării” este
alcătuit, aşa cum afirmam mai sus, din 180 de poeme,
care n-au nicio legătură cu bătrânul Danubius în afară
de titlu şi nici nu beneficiază de vreo organizare
tematică din partea Editurii, aşa că recenzia mea va fi
una de-o... firească „dezordine organizată”(!?), pe
măsura descoperirii... „ideilor şi sentimentelor” care au
bântuit sufletul poetului şi, din aceste motive, îmi asum
o posibilă şi scuzabilă eroare de discernământ analitic
ori de vulnerabile judecăţi şi afirmaţii, în ciuda codului
meu de conduită profesional-critică...
Ceea ce pot afirma, după o lectură de prim
contact, este că poezia domnului Marin Cioranu este...
eterică, supusă unei presiuni sentimentale din care
parcă ar lipsi controlul, capacitatea de a canaliza fluxul
liric spre o motivaţie, un impuls, o finalitate, într -un
amestec de cauzalităţi, deopotrivă reale şi simbolice:
„Vreau să-mi găsesc o cărăruie / printre aştri, / printre
gloanţele războiului / care nu se mai termina /
niciodată, / să pot ajunge acolo...” („Din umbră”, pag.
33).
Poetul îşi asumă nonşalant orice posibilă

15

ipostază... socială, civică, artistică, în nume
personal, dar nu acceptă responsabilităţi din
considerente de prudenţă sau... de teamă:
„Peste noi nu se mai face / primăvară - / Cântecul a amuţit în cer / Şi nimeni nu a văzut /
când a plecat...” („Zâmbetul”, pag.34). Are chiar
şi... revolte de tip proletar, cu accente de condamnare a inegalităţilor sociale, în maniera
poeziei proletcultiste a anilor ’50 din secolul
trecut, promovată de poetul Al. Toma, uşor
naiv, într-un joc de umbre şi lumini, ca o
indigestie estetică, perimată: “În loc de trei vile,
/ trei maşini de lux / şi o piscină, / eu am numai
/ un roman / în care mi-a încăput / toată planeta” (“A fi sărac”, pag. 39).
Există, deopotrivă, atâta nelinişte, şi
incertitudine, şi negativism dilematic: “Eu sunt
al tău, / ţie ţi-a furat inima / Dumnezeu / pentru
a sădi / În grădina luminii” (“Prin noapte”, pag.
42), încât nici măcar pravoslavnica şi liniştitoarea dogmă creştină nu-l convinge: “Să
ajungi la rana / ce pare un răsărit, / trebuie să
te duci înlăuntru / adânc foarte adânc, / până
vei da de o fiinţă albă / care zâmbeşte la tine”
(“Durerea”, pag.42).
Sau elegiace, ca-ntr-o “Nocturnă” de Fr.
Chopin: “Dacă vrei / să mă vezi / cum arăt
plângând , / trage sertarul / şi uită-te în sufletul
meu” (“Troenit”, pag. 44); în acordurile unui
“portret-damnat” şi ca un sindrom al ratării, dar
revine cu cosmetizări meşteşugite: “Eu vin la
tine / numai noaptea / noaptea mă vede / numai
(continuare în pag. 16)
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(urmare din pag. 15)

Sonia ELVIREANU

Dumnezeu” (“La tine”, pag. 45); o erotică... în
disperare, în lipsa unui dialog şi a nevoii de a convinge: “Eu sunt idolul tău - / de-o viaţă mă cauţi”
(“Aura”, pag. 51).
Există o obsesie lirică a... oglinzii în mai toate
cărţile poetului Marin Cioranu ca o reflectare a unor
neşanse, încrâncenate dizarmonii, a lipsei de di alog,
cu sine şi cu lumea din jur: “În mine / zace cineva / ...
/ Apoi am simţit / cum se zbătea / să scoată capul /
singur în lumină” (“Se zbătea”, pag. 53); o tristeţe
fără margini, anulată prudent de doar un... click de
echilibru: “În traista mea / de o mie de ani / se zbate
un pui golaş / să mă mângâie / cu aripile...”
(“Aşteptând”, pag. 54).
Impresia dominantă, pe care mi-o asum ca pe
o posibilă eroare, ar fi că poezia din volumul
“Luminile Dunării” este intelectualizată în exces, pe
nişte parametri nostalgici şi artificializaţi, cu o
ritualică tulburătoare: “Din tristeţea mea / florile ies /
de parcă aş fi un mormânt / ... / Dar florile ies, tot mai
vii din mine, / de parcă ar vrea să vorbească / despre
depărtările ştiute” (“Inele”, pag. 68).
O astfel de poezie, strict meditativă, cu
incantaţii elegiace de resemnare, sugerează patetic
un tragism izbucnit din existenţa obişnuită: “Pe ţărm /
se mai plimbă şi acum, / pasărea mea, / care mă
veghează / când intram în noapte / ... / la ultima
lacrimă / ca un salut / dintr-o privire oarbă” (“Acum”,
pag. 75).
Un existenţialism împins spre resemnare,
dintr-o biografie ideatică, cu trepte abrupte dar şi cu
piscuri optimiste, se desprinde dintr-o lirică
spiritualizată şi un canon iniţiatic: “În scrierile mele /
urcând şi coborând, / târziu am dat de un punct / în
care am văzut marea, / unde mă aştepta / cineva... să
mă ia / ... / În timp ce umerii îmi plângeau”
(“Vremea”, pag. 77).
Şi, spre sfârşitul volumului, o singură şi
necesară trimitere
spre Dunăre, fluviul-reper
sentimental, nevoia de a accede spre altceva, chiar
spre Marea cea mare, deşi aceeaşi undă nostalgică
bântuie sufletul poetului Marin Cioranu, incapabil să şi găsească echilibrul: Înotând pe Dunăre / am prins
din urmă / o lebădă / cu aripile smulse / .. / Am
ocrotit-o în casa mea, / până şi-a deschis aripile / ca
o umbrelă, / şi când i-am dat drumul - / a grăbit să
intre în unghiul / de zbor, spre ţările calde (“Lebăda”,
pag. 104).
“Luminile Dunării”, o carte de poezie în
acorduri de Ivanovici sau Strauss, despre sentimente
nestatornice şi nevoia de altceva, concret sau ireal,
posibil sau fantastic, dar cu dorinţa de împlinire, deşi
mereu în impas, ca un carusel al idealurilor răsăr ite
dinspre Estul speranţei.
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Steluţa Istrătescu - Între două călătorii
Volumul de proză scurtă a Steluţei Istrătescu Între
două călătorii (eLiteratura, 2015), ediţie îngrijită de
scriitoarea Marilena Lica-Maşala, cuprinde 6 povestiri datate, scrise între 1979-2014. Titlul poate face
aluzie la periplul autoarei, care precizează timpul şi
locul unde le-a scris, ca şi cum ar fi fost inspirate de
călătoriile sale. Tematic, autoarea invită lectorul să
pătrundă în două lumi: comunistă şi postcomunistă.
Prozatoarea evocă secvenţe de viaţă, focalizându-şi atenţia pe personaje, un anumit tip de personaje, predestinate singurătăţii şi neîmplinirii, în ciuda
structurii lor psihice luminoase ce le dă o anumită nobleţe. Sunt personaje feminine neînsemnate şi sărmane, abia observabile, unele apariţii stranii, anacronice în peisajul cotidian al urbei lor, ca personajul feminin din Când înfloresc castanii. Au în comun suferinţa şi o frumuseţe sufletească aparte, firea optimistă care le salvează de depresii, o atitudine de acceptare a condiţiei lor.
Perspectiva din care sunt privite e realistă, un realism impregnat însă de duioşie şi culpabilitate pentru destinul amar al unor femei ce ar merita reversul.
Deşi inferioare social, demne de milă, persiflate de
semenii lor, sunt superioare prin caracter, printr-o
demnitate care emoţionează. Sunt private de iubire,
dar rezistă dispreţului celorlalţi prin puterea visului.
Cea mai reuşită, ca portret şi forţă epică, este Când
înfloresc castanii.
Decalajul între momentele în care au fost scrise
(o perioadă de 35 de ani, după cum indică datele)
explică atât subiectele alese cât şi diferenţa de
limbaj. După brânză readuce în atenţie un aspect tipic lumii comuniste din veacul trecut: umilinţa trăită
de intelectuali, obligaţi să supravieţuiască în condiţii
precare. Limbajul exprimă şi el caducitarea şi depersonalizarea individului din acea perioadă.
Subiectele nu au nimic palpitant, însă personajele
sunt emoţionante ca tipuri umane. Proza Steluţei Istrătesu comunică ataşamentul şi duioşia faţă de ele,
o anumită complicitate a naratorului cu personajul şi
simpatie reciprocă. Personajele par proiectate cu
intenţia de a reda lumii contemporane calităţi şi
atitudini umane uitate.
Povestirile valorifică în parte experienţa didactică
şi livrescă a autoarei, au pe alocuri o prea pronunţată
tentă romantică, o duioşie şi o candoare în discordanţă cu realitatea contemporană prea crudă, urmează un singur tipar în construirea personajelor defavorizate de soartă: femei singuratice, umile, nefericite, atinse de suferinţă, a căror existenţă se întemeiază pe puterea visului. Nevoia de vis ţese povestea
în care personaj şi narator se lasă prinşi, personajele
convieţuiesc cu visele lor, le sunt fidele. Tendinţa
spre portret, unul reuşit, e un element definitoriu al
prozei Steluţei Istrătescu, care ştie însă a mânui
dialogul şi descriptivul în cadrul naraţiunii.
Bibliografie: Steluţa Istrătescu, Între două călătorii, ediţie
îngrijită de Marilena Lică-Maşala, prefaţă de Marin Ifrim, posfaţă
de Elena Radu, Bucureşti, eLiteratura, 2015
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Îmbrăcată în petale
De amurg nespulberat
Ţine în palmele sale
Destinul unui regat.

Denisa LEPĂDATU
sunt lacrimă

voi învăţa să cresc

ai vrut să m-ascunzi
între două zbateri de pleoapă
genele se lipeau cuminţi de trupul meu
mai transparent decât orice
surâs ivit nefiresc de devreme
mă strecuram în interiorul
irisului tău parfumat
refuzând să fiu lacrimă
înmuguream în fiecare primăvară
până-ntr-o zi când mi-am descoperit
gândurile într-o prefaţă
am început să mă joc
adunând în palme cuvintele
rostogolindu-ne împreună până se făcea
dimineaţă
îmi plăcea să fotografiez pescăruşii
desprinşi din călimara sufletului tău
mai alb decât orice culoare

nu-ţi face griji pentru mine
într-o zi voi despărţi în silabe
inimile celor indiferenţi
reconstruind tot ce-au rostit ursitoarele
într-o toamnă
ce uitase să veştejească frunzele
voi învăţa să cresc
străbătând destinul
de la sfârşit către început
fără nicio oprire
vei auzi uneori
cum sub tălpile mele goale
se furişează cuvinte însiropate
în sentimente mai verzi
decât primăvara

în seara aceasta
te îmbraci cu o noapte de toamnă
prea lungă şi subţire
pentru tine
cu o mână ştergi frunzele
lipite de aerul ce îl respiri
mângâi uneori ruginiul şi galbenul
scurs pe trupul lor subţire
mi-amintesc cum uneori
îmi povesteai
că tu le aduni mereu
în acelaşi loc secret
alături de fiorii născuţi în poeme
balerine pe care le descoperi mereu
în altă parte
în ochii unui necunoscut
sau într-un cerc pe care eu îl desenez
când păşesc între gânduri
în seara aceasta
mă distrez ridicând în picioare
continentele amorţite de frig
şi nu ştiu dacă mă voi opri vreodată
să rotesc cu un deget
copilăria

amurg de toamnă cu dor
Peste-o lacrimă se-ndoaie
Cerul cald, neîmblânzit,
Strânge-n dinţi albastra ploaie
Prelungită-n asfinţit.
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Scrie-ntr-una, printre frunze,
Cu un tuş multicolor
Rupt din nopţile difuze
Un poem sfios de dor...

Sunt nerăbdătoare
am prescurtat numele florilor
ce ne priveau prin ferestrele
îngândurate
mă întrebau întruna
în care duminică
îmi aerisesc gândurile
primăvara
le-am pus în piept
câte un nor îngâmfat
fără şnur sau dedicaţie
promiţându-le ca între frunzele toamnei
să aşez înfrângerile
care vor arde
până la ultima bucăţică
au mişcat genele în sus şi în jos
împrăştiindu-şi parfumul inocent
prin toate ridurile orizontului
îmbătrânit de-atâta aşteptare
-sunt nerăbdătoare!
am strigat înrămându-mi glasul răguşit
cu braţele lunii dată prin zahăr vanilat
şi-am văzut cum stâlpii indiferenţei
se clatină
eliberând lumina ce-mpodobeşte
zilele sfărâmate
între degetele raţiunii
păstrez cei doisprezece ani
la rădăcina bolţii cereşti
ce se confundă cu mine
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Mihaela AIONESEI
ceasul regăsirii
insectă cu solzi de metal
sau bufniță cu iernile în plete
mă regăsesc deseori
la o intersecție echidistantă de mine
și-atunci îndrăznesc
urc treptele căii lactee
provizii de tăcere să adun
iluziilorjoc de popice
mânuite de mâinile oloage
ale altui stăpân
viața mea-i un spectacol
cu ușile închise și măști triste
în spatele lor
inima cusută în fiecare zi
trudește pentru ceasul de sărbătoare
când înfloresc pietrele
adunate în ani
și timpul vindecat
gonește hotarele
să obțină împăcare și o fereastră
pentru odihna de dincolo
întind mâna
liniștea prinde rădăcini
mă înalț
arbore cu fructe târzii
din care a căzut o viață amară

dimineața se ridică sângerândă
în locul unde se primenesc diminețile zbârcite
păsările vin să-și verse gura de zare adunată
cu trudă
căprioarele își leapădă umbra și umblă goale
în unda lacului fecioare stranii
cu plete de foc zvârcolesc șerpii adunați sub tălpi
stelele și luna țin aprinsă turma de nori
greierii fac tumbe cu noaptea sub braț
în chip de cobză
mioarele și-ntorc mirate privirea către cer
zorii scapără din copite
pe prispa timpului un bătrân cu palma frântă
sună din clopoțel
iarba răsună
în jur
nimeni să-L asculte

memoria ochiului
mult aș vrea
spațiul îngust în care mă învârt
să nu-mi arate cum îmbătrânesc
în toate oglinzile
carnea și sângele
foșnet al umbrelor mereu crescânde
mai stinse
mai aproape de frontiera
unde cineva pregătește podele pentru

Boem@ 4 / 2015

ultima notă desprinsă de mine
parcă-i aud vaietul de cui ruginit
înfipt până în memoria ochiului
acolo unde încercările nu mai au importanță
strigătul nu mai aleargă să mute Everstul din loc
copleșit
încearcă starea de tremurare
cu mâinile în rugă

perpetuum mobile
octombrie m-a obligat să stau cu fața spre cer
așa pot vedea mai bine zborul destrămat
în rugăciuni
câte una pentru fiecare ploaie
în care nu au încăput îngeri.
între noi munți de greieri și câțiva bănuți
mă feresc de provizii,
ce nevoie ar avea de rod o fereastră
bătută în cuie ?
mă abandonez asemeni călătorului
care își vede de drum,
din coastă în coastă adun singurătăți
îmbrățișez într-un surâs iarna colosală
știu că dincolo de ea e primăvara veșnică
și unde e veșnicia ești și Tu.

cotlon camuflat
să mă avânt câțiva centimetri pe zi
încurajez cotloanele
să-și ascută de umbra mea colții
seara târziu ies din colivie
stau la taifas cu morții mei
înnădesc viața din os în os
până spre dimineață
când lacrimile prind miros de tămâie
de fiecare dată mama
cu năframa înnoptată pe cap
cu o mângâiere pe frunte
mă întreabă ce mai fac
tac...mă străduiesc să par că sunt
deșir o moarte
fugăresc un plâns
printre iertări
desprind gura pruncului de sân
și apoi oftez
oftez spre orizontul nimănui
să prind iluzia la urechea destinului
prea surd să audă scâncetele
din piatra în care mă prefac
uneori că dorm
spun „ bine ”
și dinții nu mă mai încap...
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Andreea DONE
Scriitori talentaţi ai culturii româneşti
postdecembriste
Vorbim adesea prin diferite mijloace, media sau
conferinţe despre cultură şi promotorii ei, dar puţini suntem
cei care ne cunoaştem adevăratele valori. Raportându-ne
la identitatea unui popor, acesta rezistă în istorie prin trei
mari izvoare şi anume cultura - prin oamenii ei de valoare,
spiritualitatea şi folcloricitatea. Unul dintre tinerii talentați,
care a adus un aport deosebit culturii românești este scriitoarea Cristina Plămădeală, originară din Republica Mol`dova, care, grație inteligenței sale și talentului cu care a
fost înzestrată de Dumnezeu a ajuns să studieze la cele
mai prestigioase universități ale lumii, Harward, Georgetown și Concordia University.
Chiar Cristina Plămădeală spunea că „cei care
ajung la Harward muncesc pentru talentul lor” și trebuie so credem. Dacă părinții săi medici de profesie ajută la
restabilirea sănătății trupești a omului, Cristina, datorită
harului său de a scrie, ajută omul în regăsirea frumosului
pierdut din sufletul lui. Nepoată a marelui ierarh și cărturar
al secolului XX, Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, ea moștenește darul de a scrie și de a mângâia prin
cuvintele calde, frumos așternute pe pagina alba a hârtiei,
sufletul cititorului chinuit de dor și de singurătate. Cu o
astfel de ocazie și-a lansat romanul „Visul Mariei”, o carte
profundă, ce analizează omul modern și starea sufletească
a acestuia. Romanul în sine tratează un punct sensibil
pentru timpurile contemporane pe care le trăim azi, și
anume starea unei societăți și a indivizilor săi. Cu toții neam îndepărtat astăzi de viața autentică a omului simplu
care trăia laolaltă în dragoste și armonie. Omul secularizat
a devenit incapabil să mai iubească, iar atunci când este
doborât de boală și de durere devine debusolat, nu le
înțelege taina sau rostul și nu în ultimul rând modul cum le
poate depăși sau cum poate urca, valorizându-le mai
aproape de Dumnezeu.
Sensibilă și delicată în același timp, autoarea își
proiectează lumea sub chipul „celor două tărâmuri”, „satul
fără nume” și „tărâmul celor care nu pot ierta”, finalizânduo cu „hanul sufletului rătăcit” care avea să însemne prin
prisma autoarei locul de întâlnire cu Creatorul său, adică
Biserica.
Deși locuiește astăzi în Canada, în plin modernism
și tehnologizare a societății contemporane, ea nu și-a uitat
locurile natale și, nu în ultimul rând, satul frumos și tradițional, cu locuitorii ei simpli, parcă desprinși din povestirile
lui Creangă.
Foarte frumos scria Lucian Blaga în opera sa o
odă închinată satului românesc, unde orice gând e mai
încet decât centrul civilizației moderne, și anume „veșnicia
s-a născut la sat”. Ambițioasa și luptătoarea,Cristina -
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Scriitoarea Cristina Plămădeală

- această „micuță Marie”, pornește pe un drum al
desăvârșirii sale personale, plecând din boema
Moldovă, lăsând în urmă jocurile copilăriei poate mult
prea devreme, făcând loc studiului și scrisului,
talente ce avea să și le șlefuiască ani și ani la rând,
devenind ceea ce este astăzi. adică un om care poate la rândul său să-i slujescă pe alții. „Visul Mariei”
poate fi în același timp și un răspuns al Divinității, cu
privire la întrebările sale personale sau la alegerile
pe care individul social le face în viața sa de zi cu zi.
Acțiunea romanului este una complexă, trecând de la o stare la alta, de la bucurie la tristețe și,
într-un final, la regăsire. Sunt trăiri pe care însăși
autoarea le simte din tot sufletul, deoarece marea
dramă a omului contemporan este neputința lui de a
se regăsi pe sine și de a-l pune pe Creatorul său în
adâncul sufletului.



Acuarelă de Constanța Abălașei-Donosă
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mamă

Lia MUREȘAN
lăsaţi-mă să tac, vă rog
vă rog, lăsaţi-mă să tac.
e-atâta întuneric în oameni de o vreme,
nici urmă de lumină nu-i în ochii lor,
în suflete-i pustiu şi gheaţă -iubire nu-icuvântul lor este grozav, dar, fără viaţă.
din vorbe goale, pe nesimţite, s-a născut o nouă lume
condusă de măgari, de neghiobi şi de nebuni.
uneori râd ca să nu plâng;
prin râs învins-am disperarea şi neputinţa,
învineţit-am ura cu râsul meu.
mai strâng din pumni din când în când
de-aş sfărâma întreg pământul, dar tac.
în vacarmul lumii noi, ca un gând de neclitit,
s-a cuibărit în mine pe furiş tăcerea,
toate dorurile le-am încătuşat într-un surâs;
sunt patimi care au tăcerea lor
chiar dacă-n veci nu mor,
lăsaţi-mă să tac, vă rog.

Ioane
cât îmi par de triste cărările printre vii
pustii ajuns-au vechile vetre
dintr-un hotar într-altul flămânzi de noi tipare
ne-a îmbiat capriciul şi-am năruit treptat
credinţa şi dragostea de neam
-cine-şi mai aduce aminte
de tine Ioane ţăran român
pornit pe jos desculţ din vatra-ţi străveche
spre Bălgradul lui Mihai Viteazul şi câţi
te mai cinstesc pe tine Gheorghe
Petru Vasile Teodor Ilie care-aţi purtat cu fală
Tricolorul pe câmpul lui Horeavenerăm străinătatea
pruncii ni-i botezăm Carlo Ianis Mario...
nimic din ce-i românesc parcă nu mai este bun
limba ne-o stâlcim
negându-ne apartenenţa la neamul de ţărani
care-au scris istoria
ne ruşinăm cu pajiştea din faţa casei
şi de muşcata din fereastră
această ţară-şi pierde încet încet poporul
ah
cât de triste şi pustii ne-au devenit cărările
Ioane
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mamă
mă prefac că nu văd strâmbătatea lumii
iar dacă plâng uneori plâng cu lacrimile
copilului din tine care locuieşte în mine acum
nu pot să-l alung mă prefac uneori că nu ştiu
privesc prin ochii tăi ce-au devenit ai mei
dacă nu-mi-i dăruiai nu i-aş fi avut
dacă nu-mi dădeai lacrimile tale
poate că ar fi fost mai bine
sau poate ar fi putut fi mai rău
nu ştiu şi nimeni nu-mi poate spune
dacă nu mă învăţai drumul aspru al muntelui
dacă nu mă lasai să alerg desculţă prin iarba
înrourată
desculţă prin colbul cald al drumului
sau prin băltoace în ropotul ploilor de vară
dacă nu mă învăţai să înot ca păstrăvul
să alerg urmărind norii albi soarele seninul
să ascult vocea şoptită de vânt
şi cum să dau totul pe nimic
poate că ar fi fost mai bine
sau poate că ar fi putut fi mai rău
nu ştiu şi nimeni nu-mi poate spune
poate am pierdut amândouă din start
pentru că drumul netezit cu smoală
ne pare mai pustiu decât orice pustiu
durerea tăcută încovoaie ca vântul tinerii copaci
dar mă prefac că nu văd strâmbătatea lumii
doar plâng uneori
mamă

cuvântul
cuvântul oricât de frumos ar suna
nu semnifică nimic dacă nu vine din interior
niciodată nu se va putea extrage sevă dintr-un verb
fără rădăcini adânc înfipte-n propria fiinţă
rostirea fără trăire rămâne un ceva venit dinafară
o limbă străină târziu învăţată
căreia nu-i cuprinzi toate sensurile
nu poate fi nu va fi niciodată cu adevărat a ta
cuvintele n-au rezonanţă dacă nu emană senzaţii
din interior
prea ne-am obişnuit să imităm
împrumutăm de toate
până şi limba pe care o vorbim
îmbrobodeli fără noimă a devenit cuvântarea
circari bufoni păpuşari oratori ocazionali
amestecă disecă eviscerează cuvintele
goale de conţinut au devenit cadavre îmbălsămate
întâmplător mi-a fost dat să mă tem de morţi
mă simt pierdută în lumea asta fantasmagorică
cuvântul oricât de frumos ar suna
nu semnifică nimic dacă nu vine din interior
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Tănase CARAŞCA
DUPĂ 40 DE ANI
(fragment de roman)
-Doru, se auzi vocea lui Niky strigând de afară.
Cel strigat sări din pat şi trase uşa. Vocea fetei
se auzi clar, cum se adresează şi celor din cameră:
-Ce staţi mă ca strugurii agăţaţi în vie. Am venit
să vă culeg şi să vă mustuiesc, că de mâncat…sunteţi
încă destul de acri. Dacă vreţi să vă mai îndulciţi,
mişcaţi-vă fundurile, că vă aşteaptă fetele să mergem în
pădure. Luaţi-vă şi chitarele, poate încercăm să ne
distrăm puţin.
-Auziţi mă’ leneşilor ce ne propune fata? Să nu
mai trândăvim, că ne aşteaptă fetele să facem o
plimbare prin pădure şi să ne luăm şi instrumentele, să
le distrăm. Niky, eu am instrumentul la purtător, încercă
Doru o obrăznicie, discretă în mintea lui.
-Bine tăuraş, zâmbi Niky, dar i-aţi şi chitara, să
fii mai sigur. Fără ea, eşti zero! Şi hai mişcaţi-vă odată,
fetele vă aşteaptă, sunt deja în buza pădurii.
Se întoarse pe călcâie şi plecă, iar Doru se grăbi să-şi
tragă pe el un tricou cu o poză şi o inscripţie într-o
limbă… necunoscută lor. „Jinks” scria pe pieptul lui
Doru într-un semicerc sub poza celor patru de la The
Beatles pe care îi ştiau, dar se întrebau nedumeriţi de
ce sub ei nu scrie numele adevărat al formaţiei.
-Hai Lenon, i-aţi şi tu chitara şi să mergem, n-ai
auzit-o? Vrei să mă taie de la raţie? Hai şi tu Radule, ce
stai? Aştepţi invitaţie specială?
-Măi eu n-am talente, eu am doar însuşiri. Ce să
fac, nu m-a dăruit domnul cu harul vostru lăutăresc. Eu
sunt mai modest, aşa că stau aici…
-Hai nu te mai lălăi şi tu acum, ne invită fetele,
poate au gânduri bune, astăzi dau ele, încercă Doru din
nou o glumă de-a lui cu gust nesărat. Iei cutia de şah şi
ne ţii hangul, că la asta te pricepi. Eu şi Titi la chitară, tu
la baterie, poate găsim şi guriste…
Ieşiră toţi trei. Radu cu cutia de şah în subţioară,
cum îi indicase Doru, iar ceilalţi cu chitarele pe umeri,
purtate ca nişte odoare aducătoare de veselie. Fetele,
într-un cerc destul de agitat îi aşteptau sub umbra teilor
din marginea pădurii şi când i-au văzut venind, au început să aplaude.
-Hei, fetelor, nici n-am cântat şi aţi început să vă
bucuraţi. Cântăm, le spuse Titi dispus, dar mai întâi
aşezaţi-vă pe două rânduri, noi trecem printre, şi voi ne
pupaţi, ca să ne meargă bine şi să ne dregem vocile.
Surprinzător, dar gluma a prins şi imediat, felele
dispuse, chiar bucuroase, făcând glume ceva mai obrăznicuţe, au făcut un coridor de trecere, iar cei trei au intrat
veseli între pupătoarele de la uman. Niky a dat tonul pupându-şi zgomotos pe rând cei trei amici, apoi au urmat
celelalte şapte: Lenuţa, Maria, Ghiulşen, Geta, Stela,
Nina şi ultima o machidoancă venită dintr-un sat din
județul Constanţa, pe numele ei Sultana, dar căreia i se
spunea Katy (cu k-pa normal, la început şi tot cu i-grec
la sfârşit). Doru, Radu şi Titi s-au lăsat pupaţi în funcţie
de saţul sau nesaţul fiecăreia pe unul sau amândoi
obrajii de colegele lor, însoţiţi de glumele celor trecute
sau viitoare, şi exact la sfârşit, ca într-o ambuscadă,
machidoanca îl prinse zdravăn pe Titi cu amândouă
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mâinile, îl încolăci în strânsoare şi îl sărută prelung,
tăindu-i răsuflarea, în aplauzele şi uralele tuturor. S-a
agăţat de gâtul lui, şi-a arcuit picioarele şi forţându-l
să se încline pe spate ca să-şi echilibreze starea de
surpriză, i-a mai aplicat un sărut de secetă. Năuc şi
roşu ca un rac fiert, Titi s-a desprins din braţele
acaparatoare ale fetei care a depăşit în accepţiunea
lui orice limită a îndrăznelii, s-a holbat la ea, apoi l-a
auzit pe Doru rostind celebrele cuvinte ale aceluiaşi
profesor de franceză:
-Şi ţie nu-ţi place, aşa-i?!
Hohote de râs au izbucnit în grupul şcolarilor veseli,
doar Titi încă nedumerit, privea la colegii lui încercând
să înţeleagă semnificaţia gestului fetei. Aceasta s-a
postat în faţa lui cu un zâmbet larg întipărit pe chip, ca
într-un joc, i-a pălmuit uşor obrajii purpurii şi a reluat în
felul ei ceea ce rostise Doru:
-Te pomeneşti că nu ţi-a plăcut!?
-Dacă-ţi cade un tort cu alune şi frişcă în cap,
aşa din senin ce faci? răspunse Titi încă stânjenit de
cele întâmplate, dar încercând o tentativă de a intra în
atmosfera generală.
-Te lingi pe bot, interveni Niki plimbându-şi
limba pe deasupra buzelor în jurul gurii într-o mişcare
circulară cu vizibile semnificaţii lascive.
-Sau te laşi lins, interveni şi turcoaica
Ghiulşen, ca de obicei veselă, gâlgâind în râsul ei
molipsitor.
-Sau poate mai vrei o dată interveni şi mai
îndrăzneţ machidoanca.
-Dacă-i dai şi ceva brânză…râse şi Doru
obraznic făcând aluzie „ca să se-nţeleagă” şi la faptul
că machidonii sunt cei mai mari crescători de oi din
Dobrogea, sau poate gândind la altceva…
-Vreau şi eu să vă pup, sări Cocuţa, colega lor
de clasă care tocmai sosise, cu gura până la urechi în
zâmbetu-i larg.
-Stop!!!! răsună în vacarmul general vocea
clară a lui Titi. Cocuţa, pupă-mă numai pe mine, că
ajunge. Gata! A fost bine, mi-a plăcut, v-aţi distrat
destul, acum să schimbăm subiectul. Dar până atunci,
încă ceva: Altă dată, dacă mai are de gând cineva să
facă gesturi dintr-ăstea…nu găsi cuvântul potrivit, dar
se redresă şi continuă, să mă anunţe din timp, să mă
pregătesc, să-mi dau şi eu cu strugurel, un ruj fin,
frumos mirositor… am buzele crăpate! Să mă spăl pe
dinţi…
-Da ce mă, îţi pute gura? îl înţepă iar Doru în
aceeaşi veselie generală.
-Nu, o spun eu în calitate de cunoscătoare, a
intervenit iar Katy, încercând să abordeze o mină
serioasă. Are buze faine Lipoveanul, s-ar putea să-l
angajez cioban la oile mele. Până atunci trebuie să
mai exersez, că nu prea ştie să sărute.
-Aaaaaa, interveni şi Radu făcând ochii mari.
Păi dacă-i aşa, îl duc eu la mănăstire la călugări. Ăştia
dau lecţii de sărutat de la 5 la 6 seara, în fiecare zi,
înainte de vecernie. Pentru prima săptămână e gratuit,
dacă îţi place şi mai vrei, plăteşti… La ora 17:00 când
trage clopotul, asta anunţă.
-Du-te dracului, şi tu…Te credeam om serios
şi când colo… te laşi prins în atmosfera asta
(continuare în pag. 22)

Boem@ 4 / 2015

(urmare din pag. 21)

pupăcioasă şi puternic agresivă, i-o întoarse Titi tot în
nota veselă ce revenea cu insistenţă ca subiect al
discuţiei.
Doru cuminţit, s-a aşezat pe o buturugă, a scos
un acord atingând strunele chitării şi a atacat timid o
compoziţie de moment care încerca să răspundă
atmosferei generale pe o melodie cunoscută:
Un sărut, draga mea, draga mea
Mai dă-mi un sărut, dragul meu, dragul meu
M-am topit, mi-a plăcut, draga mea, draga mea
A fost şi-a trecut, dragul meu, dragul meu…
-Acum cu toţii la refren spuse Doru şi a reluat
versurile compuse atunci în urma întâmplării care a
stârnit veselia generală. După câteva încercări, corul a
fost completat de alte şi alte voci care auzind zarva s-au
grăbit să se alăture grupului cântător. Doru şi Titi şi-au
intrat în mână, Radu îşi trimitea cu putere degetele în
tabla de şah într-un ritm uneori temperat, alteori strident,
dar într-un aranjament cu note apropiate de ale unei
baterii profesionale. Vocile se echilibrau cu sunetele
instrumentelor şi toţi erau cu ochii la Titi care conducea
din priviri. Rareori când ritmul îi permitea, cu mâna
ridicată, dirija această „adunătură” muzicală încropită fără
nici o pregătire şi apărută prin voluntariat. Interpretau
melodii de-ale formaţiei „Sincron”, The Beatles,
Margareta Pâslaru, Dalida, Giani Morandi, Charles
Aznavour şi câţi alţii, ale căror nume s-au estompat, dar
nu s-au şters odată cu trecerea timpului. Pădurea s-a
umplut de cântecele pe care le propunea unul sau altul,
iar tinerii se antrenau în frumuseţea clipelor izvorâte din
tinereţe şi bună dispoziţie. Deodată, într-o mică pauză, o
voce caldă şi mângâietoare încercă timid o melodie
franţuzească la modă, tradusă în limba română şi
interpretată de Margareta Pâslaru:
Camera e rece şi pustie,
Lacrimi bat în geam necontenit
Aş vrea să cred iar în visul
Care va pieri cu zorile
Refren
Azi vreau să râd din nou…
…………………………………..
Azi am să golesc melancolia…
Titi intră în ritm, iar la refren îşi ridică ochii de pe
gâtul chitarei şi privirea i s-a intersectat cu a proprietarei
vocii de aur. Era Lili, care cânta cu patos acea melodie
pe care o ascultau toţi cei prezenţi, impresionaţi de
calităţile vocale ale fetei. Cineva încercă să dubleze
vocea, dar Titi făcu un semn şi dublura amuţi lăsând
acele triluri cu acorduri minunate, aşa cum izvorau din
fiinţa acelei fete care se redescoperea acum cu vocea ei
de aur. Îndată ce cântecul s-a terminat, un ropot de
aplauze s-a dezlănţuit de sub copacii din buza pădurii.
Titi şi-a abandonat chitara, s-a dus la Lili, i-a întins
mâinile, a ridicat-o din locul unde se cuibărise în iarbă un
pic speriată de reacţia colegilor, a privit-o lung de la
distanţă, apoi a sărutat-o apăsat pe frunte ca un om mare
şi i-a spus privind-o cu admiraţie adânc în ochi:
-Unde ai fost până acum? Cum de nu te-am
descoperit? Eşti fantastică, nu m-am aşteptat la surprize
atât de mari. Eşti o minune Lili! Ai o voce superbă!
-Cea mai superbă, se auzi ca o zeflemea vocea
baritonală a machidoancei, pronunţată pe cele mai joase
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note ale gamei muzicale.
Cu bună ştiinţă Katy se agăţase de acel pleonasm
adăugat superlativului absolut, tocmai pentru a
persifla încântarea generală şi mai ales, pe cea a lui
Titi care se vedea de la o poştă că o admiră sincer pe
fata emoţionată din faţa lui.
-Tu eşti „Fata cu vocea de aur”, a continuat
Titi privind atent fata, neacordând atenţie vocii care
tocmai încercase interpelarea şi pe care o
recunoscuse. Lucrează…
Lili a roşit simţind toate privirile îndreptate spre ea,
dar cel mai mult s-a emoţionat simţindu-se privită
intens de partenerul ei de cules struguri. A avut o
tentativă de a se aşeza, dar a fost imediat reţinută de
tânărul ei admirator, care acum o fixase strâns de
amândouă mâinile, fără a simţi acea timiditate de
care suferea şi de care era conştient. O să mai
cântăm împreună, îngăimă el abia auzit. Sigur, o să
mai cântăm…
-La masă, fraţilor, pierdem masa de seară
dacă mai cântăm o melodie. Gata, repede la masă şi
după aceea, la dans. Uşcheala, a ordonat Doru, apoi
şi-a aruncat chitara pe umăr şi a luat-o spre curtea în
care nu se zărea nimeni mişcând. Puţinii care nu
participaseră la şedinţa muzicală ad-hoc, erau deja la
masă iar ceilalţi s-au repezit care încotro, să ajungă
acolo în timp util. Titi, cu chitara sub braţul stâng, o
proteja cu mâna dreaptă pe Lili, de teamă să nu cadă
pe panta puţin abruptă care ducea spre dormitoare.
Nu o sprijinea, dar mâna ridicată şi arcuită între
mijlocul şi sub omoplaţii fetei, o atingea din când în
când involuntar dându-i de înţeles că o protejează.
Ajunşi în colţul curţii, băiatul şi-a învins pentru o clipă
emoţiile şi-a lipit mâna de mijlocul fetei şi într-un gest
grăbit a strâns-o lângă el, mai mult spontan, apoi a
eliberat-o şi a plecat grăbit spre dormitorul lui să se
pregătească de masă şi pentru serată, normal. Şi
totuşi, gândul lui nu era la masă sau serata dansantă
ci rămăsese lipit de trupul acela pe care l-a simţit
fremătând la atingerea de mai înainte. Inima îi bătea
nebuneşte, să-i sară din piept. S-a oprit o clipă în loc
să se liniştească, a respirat adânc de câteva ori, a
strâns chitara la piept ca o dorinţă şi a intrat în
dormitor. Era pustiu. A abandonat chitara pe pat, s-a
spălat în grabă şi a ieşit repede din acea singurătate
care îl apăsa. Străbătu curtea cu paşi grăbiţi, apoi a
urcat scările şi a pătruns în sala de mese. Prietenii lui
mâncau deja. Îi luaseră din nou raţia de mâncare
aburindă care îl aştepta pe masă. Şi-a rotit privirea
prin sală, dar nu a descoperit ce căuta. După ce s-a
aşezat la masă, Doru l-a atenţionat:
-Uită-te spre colţul opus din stânga, Lolo s-a
aşezat la masă cu Lili şi Doina. Bă fraiere, harpia asta
ţi-o suflă dacă tu nu te hotărăşti odată! L-am văzut şi
l-am citit. Sigur, pe el fetiţa îl interesează, iar tu ştii cu
cine ai de-a face.
-Dă-l măi la naiba de nesimţit, tu ştii cum se
bagă în sufletul omului, încercă Titi un soi de
autoîncurajare, cu ochii bolovăniţi spre locul cu
pricina.
-Titi, interveni serios şi Radu. Nesimţit, trombonist, afemeiat, păcătos, plin el de calităţi
(continuare în pag. 23)
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negative, dar asta o ştim doar noi. Tot noi mai ştim că
Lolo, chiar dacă este un mare trombonist, ştie să plaseze
şi vorbe de duh şi mai este şi maestru la sucit gâturile
bobocelelor. Atenţie deci!
-Măi fraţilor, nu uitaţi că Lili nu mai este
boboacă… încercă Titi ceva, dar a rămas cu furculiţa
suspendată şi imobilă deasupra farfuriei cu tocăniţă de
cartofi, gândind pentru câteva clipe la posibila intersectare
a harpiei între el şi Lili. Oftă. Clătină din cap. Ridică din
umeri a nedumerire. Apoi gândi: „vom vedea” şi înfipse cu
furie mascată furculiţa într-un cartof. Înghiţi cu noduri
câţiva dumicaţi, apoi sorbi câteva înghiţituri de compot din
cana din aluminiu. Lăsă fructele în cană, se ridică şi ieşi.
Păşi pe dalele mari din beton mozaicat, parcă vrând să le
numere, s-a aşezat pe un crenel al bordurii exterioare şi a
căzut pe gânduri. Tresări. Lili venea spre el cu paşi
hotărâţi şi cu privirea întrebătoare.
-Ce-i cu tine, ce s-a întâmplat? a răsunat vocea ei
ca un clinchet.
-Te interesează? a zâmbit Titi amar, privind în
lateral.
-Zău, că acum am să-ţi spun că eşti un copil
adevărat. Acum înţeleg că eşti…
-Da, sunt, i-a tăiat-o băiatul cu o blândeţe
agresivă încercând să evite pronunţarea acelui cuvânt de
care se temea. Ce se tot învârte mereu în preajma ta
harpia aia nenorocită?
-Te interesează? a replicat fata cu o mină
întrebătoare.
-Da, mă interesează. Mă interesezi tu Lili şi nu-l
mai suport pe trombonistul acela care cu toate răutăţile
lui, are şi calităţi de care mă tem. O fată poate vedea că
este mai mare ca mine de exemplu, că este mai
experimentat, că este mai îndrăzneţ, că este un băiat
prezentabil, cu mai multă iniţiativă şi…mai trombonist.
Lolo este de fapt o harpie şi cu asta…
-Şi tu crezi că pe mine mă interesează faima lui
de mascul feroce, de harpie? Mi-a făcut apropouri şi mi-a
dat de înţeles că i-ar plăcea să fim un fel de amici, să
vorbim, să găsim preferinţe comune, să ieşim
împreună…Apropo, era vorba să mergem azi la
mănăstire, parcă aşa vorbisem…, ca să vezi că de fapt
vreau să ies, dar numai cu tine.
-Mergem mâine, sau duminică. Da, duminică eu
cred că este mult mai bine, este şi slujbă la biserică.
Poate aprindem şi câte o lumânare şi ne rugăm pentru
sănătatea şi viitorul nostru, ce zici? Sunt puţine ocazii de
genul acesta, zâmbi Titi mai destins, uitând de Lolo.
-Da, duminică e cel mai bine se bucură Lili
uşurată de povara subiectului de mai înainte. Dar fără
amânări, că s-ar putea să mă invite altcineva, s-a distrat
ea, dar imediat s-a lovit peste gură. Râdea. Era să facă
involuntar o gafă şi să reactiveze un foc abia potolit.
-Fără, sigur fără amânări, a răspuns şi Titi
înveselit de momentul de bună dispoziţie al fetei. Mergem
numai noi doi şi pe drum poate îmi mai cânţi. Ai o voce
minunată. Te-am mai auzit, dar până azi, nu ţi-am
perceput glasul atât de armonios. Îmi doresc să ascult
mereu trilurile tale de privighetoare. Eşti minunată Li!
Tresări. Era pentru prima dată când îi prescurta
numele, reducându-l la doar două litere. Suna frumos…Îi
plăcea găselniţa şi nu se gândise până atunci la ea. O
avea depozitată prin vreo celulă a memoriei, iar acum îi
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venise vremea germinării… Citise o carte, o poveste
de dragoste a unui scriitor român care îl impresionase şi acolo întâlnise acest nume scurt, dar nu
avea timpul necesar pentru a-şi forţa memoria. Fata
zâmbi plăcut surprinsă auzind cognomenul-alint pe
care i-l aninase atunci prietenul ei încă nedeclarat.
-Li? Ridică ea din sprâncene cu zâmbetul
afişat ca o bucurie. Li… sună frumos, îmi place. Liliana, Lili, Li! Hai că-i bine, mai scurt de atât nu se
poate. Li… de unde l-ai luat?
-Aş fi vrut să-ţi spun că eu l-am inventat, dar
nu. L-am împrumutat de undeva, dar acum nu-mi
aduc aminte. Am să-mi cotrobăi prin memorie şi o
să-ţi spun. Acum, că uite au ieşit de la masă toţi, hai
să ne pregătim şi noi de dans. Ţi-ai completat
carneţelul cu priorităţi?
-Da, dar aduceţi-vă şi voi instrumentele…
-Nu, spuse hotărât Titi şi aşa am rând la
acordeon şi n-am ce face, trebuie să te las pe mâini
străine. Dacă mai aduc şi chitara… Li, îndrăzni
băiatul, aş vrea să dansez tot timpul cu tine. Li eşti
frumoasă, eşti plină de talente şi mistere. Li, te…
-Liliana, s-a auzit strigătul autoritar al Doinei,
hai, ce Dumnezeu întârzii atâta!
-Du-te, oftă Titi cu năduf, întrerupt exact întrun moment când credea că reuşeşte să articuleze
acel cuvânt magic, extrem de important pentru el,
dar greu de pronunţat. Îngerul tău păzitor te caută.
Ne vedem peste jumătate de oră. Pa, pa!
-Pa, răspunse şi fata în acelaşi fel prietenesc pe care nu-l mai utilizaseră până atunci.
Şi ea se gândea cu regret la magia acelui moment
pe care îl simţise atât de aproape, dar pe care
Doina, fără să ştie, îl spulberase cu intervenţia ei
inoportună. Şi ea îşi dorea o stare cât mai limpede,
cât mai clară, s-ar fi simţit bine într-o ordine afişată,
ştiută de colegi, pentru a fi evitate speculaţiile.
Simţea că în unele grupuri era deja ţinta discuţiilor,
ba chiar că se mai glumea pe seama ei şi a lui Titi în
termeni nu tocmai potriviţi cu realitatea. Toţi vedeau,
toţi ştiau, dar nu era sigur nimeni de nimic. „Ei şi?”
îşi spuse Lili intrând în camera fetelor gălăgioase,
care au tăcut pentru o clipă cu privirile către intrare.
„Poate că au dreptate să clevetească” gândi Lili în
drum spre baie. „Dar oare eu m-am îndrăgostit de
băiatul… de Titi, doar în două zile? Prea repede! E
bine? De fapt mie mi-a plăcut de el de când l-am
văzut, anul trecut la începutul clasei a IX-a” îşi
mărturisi ea încercând să-şi scuze sentimentele
puternice, pe care nu se mai simţea în stare să le
stăpânească. „Oare greşesc?” se întrebă şi încercă
să-şi răspundă: „Poate da, poate nu…dar ce să
fac?”. A făcut un duş aproape rece, s-a frecat bine
cu un burete, s-a înfăşurat într-un prosop şi a ieşit
din baie mai limpezită decât atunci când intrase,
chiar dacă răspunsurile care şi le dăduse nu erau în
stare să lămurească lucrurile pe deplin. „Vom merge
la mănăstire” se bucură ea ca un copil, sperând că
acela va fi momentul unui început aşteptat cu înfrigurare.
-va urma-
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Livia FUMURESCU
CU PANA ÎNMUIATĂ ÎN IUBIRE
(Ion Vasiu - Târziu în cuvinte)
În domoala curgere a vremii, iubirea este
totdeauna şi pentru toţi liantul, care le conferă oamenilor
bucurii şi puterea de a înfrunta nebănuitele încercări ale
Fortunei. Poate de aceea, volumul „Târziu în cuvinte”
de Ioan Vasiu (Editura Eurostampa, Timişoara, 2014) se
înscrie pe acelaşi orizont liric, purtător al emoţiei cu gust
dulce-amărui, care generează miracolul celui mai frumos
sentiment, unind partenerii într-un cuplu. Dacă tinereţea
erupe vulcanic, stârnită mai mult de simţuri, maturitatea
aduce calmul, înţelepciunea, devotamentul, nevoia iubirii
împărtăşite şi trăirea plenară în mijlocul naturii
generoase. Fără a se înscrie pe linia „poeziei postmoderne” (Ion Evu), poetul Ioan Vasiu „cultivă o literatură
care poartă amprenta unui romantism personal şi a unei
viziuni existenţiale izvorâtă dintr-o intensă şi îndelungă
tăire de viaţă” (prof. dr. Nicoleta Milea).
Titlul volumului sugerează neiertătoarea trecere a
timpului, ce nu exclude bucuria cuvântului purtător de
gând al iubirii, care nu cunoaşte vârstă. Structurat în trei
capitole care se complinesc ideatic şi afectiv (Dulce şi
amar; Iubind în şoaptă; Târziu în cuvinte), volumul recompune biografia lirică a poetului, care dezvăluie cititorului o
largă paletă de sentimente şi trăiri de mare intensitate,
circumscrise strămoşescului mit al iubirii.
Înmugurirea sentimentului se împlineşte în „Iubirea sfântă”: „într-un anotimp de pace botezat dumnezeiesc / îmbăcată în narcise m-ai făcut să te iubesc”.
Poezia „Destin” sugerează etapele care au urmat căsătoriei din dragoste, firească în circuitul existenţial: „între
iubiri / mi-am făurit o casă/ şi-am îmbrăcat-o/ toată-n
primăvară”. Dragostea naşte familia, responsabilitatea şi
tenacitatea clădesc căminul, iar cei doi , după ce au urcat
„ pe-un drum abrupt şi greu” (O singură femeie), îşi unesc
efortul şi priceperea în a sădi în jurul lor frumuseţe şi
bucurie, trăind mulţumirea împlinirilor: „simt zborul/ necurmat al unei stele”. Abia atunci, confortul psihic al stabilităţii naşte patima creaţiei: „ Atâta vreme cât iubesc şi sunt/
Mă risipesc în fiece cuvânt” ( Căldura ultimului vers).
Definind iubirea, poetul găseşte echivalent între
elementele naturii: „ iubirea mea e-o calmă libelulă/ cealunecă pe-un râu vijelios; iubirea mea e vântul .../ iubirea
mea e-un cântec.../e-un curcubeu...( Iubirea mea).
Mai toate poeziile stau sub semnul iubirii, al
naturii şi al timpului, într-o magică şi stimulativă interferenţă. Efuziuni lirice cu caracter personal se suprapun
peste misterioasele chemări ancestrale ale omului, în
care simţurile şi sentimentele se potenţează reciproc,
împingându-l la păcatul biblic, folosit aici cu sens punitiv: „
deşi ştiu toată biblia pe de rost/ şi în biserici mi-am tocit
genunchii/ azi recunosc că păcătos am fost...” (La fel de
păcătos). Intervine însă pocăinţa sub forma spovedaniei
în efervescenţa creaţiei: „ o să mă pocăiesc aşa să ştii/
ascuns într-un volum de poezii”. În dragoste, remarcăm
ipostaza chemării ( mereu te caut şi mereu te chem), a
dorinţei (aş vrea iubita mea să mai rămâi), a fiorului (visez
în fânul de abia cosit/ că ne iubim cum nu ne-am mai
iubit), a aşteptării ( iubito te aştept să vii la noapte), a
ispitei ( îmi place să te vindec c-un sărut) şi a îndrăznelii
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(îmi place să m-ascund în poala ta). Aşteptarea prelungită sporeşte dorinţa reîntâlnirii (iubito, aşteptarea-i
tot mai lungă), iar în gară „ nerăbdarea fierbe” şi „ se
răzvrătesc săruturi pe gura mea flămândă”(Pe un
peron de gară demodată). Poetul e provocat de ispita
simţurilor (îmi place bucuria să ţi-o fur/ îmi place
începutul - ne-nceput). Ceremonialul sacru pe altarul
iubirii se consumă, de regulă, în taina nopţii, când
miracolul contopirii celor două semisfere brâncuşiene
vibrează în vers: „cade noaptea ca un clopot/ peste
somnul ne-nceput/ când iubirea dă în clocot/ într-o
ciutură de lut” (Când iubirea dă în clocot). În „lutul
pătimaş” pulsează setea de iubire (gura mea-nsetată...
te vreau ciutură-nsetată/ în fântâna mea de dor), care
luminează şi completează fiinţa oamenilor.
Frumuseţea iubitei se oglindeşe în ochii şireţi... căprui „ca două sărbători” şi în glasul ei cu
inflexiuni chemătoare, când poetul trăieşte acel da-şinu specific etapelor iubirii care înlănţuie sufletul: „în
dragoste sunt ca un exilat/ aş evada dar tot mai mult
îmi place... în dragoste sunt ca un exilat/ce-ar vrea să
plece dar să şi rămână” (Exilat de bunăvoie).
Dragostea e proiectată la nivel macro şi
microcosmos (aleargă fluturii prin noaptea mută/ când
stelele cu luna se sărută” şi „undeva se coace
dragostea-n amiază/ cerul şi cu marea se îmbrăţişează / undeva sub talpă iarba mai suspină/ de pe
munţi coboară bulgări de lumină), finalizându-se în
embrionul unei vieţi noi: „undeva pe lume viaţa naşte
viaţă/ dragostea iubitei iarăşi mă răsfaţă”( Undeva).
(continuare în pag. 25)
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(urmare din pag. 24)

Pe de altă parte, momentele de derută, când afecţiunea dintre parteneri scade în intensitate, aduc nelinişte şi suspiciune (pe cine-aştepţi privind lung pe fereastră / de care anotimp îţi este dor...de ce nu dai crezare
niciodată fiorului...) lacrimi şi tristeţe. Poetul e convins că
trădarea iubirii lui va genera tardive păreri de rău în
sufletul iubitei: „ vei regreta târziu ori mai devreme/ când
glasul meu nu o să te mai cheme” (Vei regreta). Deziluziile motivează blestemul, împrumutat din recuzita
folclorică, dobândind scânteieri contextuale inedite: „te
blestem să nu uiţi niciodată/ soarele din ochii mei când
pleci”( Blestem). De altfel, încă din 1984, Laurenţiu Ulici
aprecia poeziile lirice ale lui Ioan Vasiu ca fiind „ de un
sentimentalism acut în trăire, discret în exprimare, scrise
cu talent şi uşurinţă versificatorie”.
Ioan Vasiu operează cu un ansamblu de simboluri
plurivalente, ale căror semnificaţii se ţes în urzeala versului liric: noaptea (ca un clopot), curcubeul (tu zâmbind
precum un curcubeu), macii (se aprind în lanuri roşii maci)
surprinzând cromatica universului vegetal, vântul (se-ascunde, ...îţi recită poezii) etc.
Admirabile tablouri de natură surprinse în secvenţele unor pasteluri dezvăluie sensibilităţi ale celui care
descoperă farmecul anotimpurilor şi bucuriile simple ce-l
înconjoară, dorind să le împărtăşească iubitei: „ţi-aş oferi
o toamnă arămie/ o iarnă ca-n poveşti ţi-aş dărui/ o vară
despletită pe câmpie/ o primăvară grea de gelozii” (O
primăvară grea de gelozii). Iarna „ca o nălucă” predispune
la amintiri, melancolii, tristeţi, stârnind disponibilităţile
scriitorului, în timp ce „ninge mereu ca-ntr-un prelung
colind / de parcă îngerii se-aud şoptind” (Elegie de iarnă).
Remarcăm şi noi că „În poezia lui Ioan Vasiu se petrec
anotimpuri, o iubire nestăpânită configurează un peisaj şi
un timp nemărginit...” (Ion Horea). Impresionat de frumuseţile înconjurătoare, poetul trăieşte bucurii generatoare
de potenţial creator: „ în jurul meu e-atâta poezie/ amurgul
e un ghem imens de jar/ ce se rostogoleşte pe câmpie/
când toaca ploii bate tot mai rar” (Atâta poezie).
Sentimentul trecerii timpului revine şi în poeziile de
dragoste, amplificat prin repetarea sintagmei „mai am
timp”, scriitorul conştientizând ireversibilitatea momentelor
fericite care să-i lumineze anii: „mai am timp destul pentru
iubire / mai am timp să plec şi să revin / mai am timp sadmir iarba subţire / mai am timp să sorb un strop de vin”
(Mai am timp). Comunicând succint stări poetice de mare
intensitate, Ioan Vasiu împleteşte constant aspecte din
natură cu stările sale sufleteşti, precum în prefigurarea
sfârşitului : „când voi muri va ninge cu petale / de trandafiri peste iubirea mea / şi va ploua cu lacrimile tale /
peste ţărâna umedă şi grea (Dragoste).
Doar accidental, atitudinea civică a jurnalistuluipoet trece prin „buzunarul gol”, fiindcă „anormalul e normal / în ţara care geme şi suspină” , semănând deznădeje
(Apogeu).
Ultimele două capitole grupează, chiar repetitiv,
secvenţe din laboratorul creaţiei poetice, fie prin formulări
aforistice, sub formă de versete sau metafore (Iubind în
şoaptă), fie reluând motive anterioare, poate chiar cu
intenţia de a sublinia titlul cărţii (Târziu în cuvinte). Poezia
„La Orăştie” încheie volumul cu declararea apartenenţei la
oraşul drag sufletului, rătăcind boem pe deal, străzi,
munţi, pod şi în gară, simbolizând plecările şi revenirile
Poeziile de autentică trăire lirică sunt infuzate cu
sugestive metafore ( păduri de vise, cămăşi de vise, pana
înmuiată-n crin), comparaţii (te privesc...ca pe-o icoană,
se scurg...ca printr-o firidă) şi personificări (vântul moare,
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între care se ţese viaţa noastră.
Poeziile de autentică trăire lirică sunt infuzate cu sugestive metafore ( păduri de vise, cămăşi
de vise, pana înmuiată-n crin), comparaţii (te privesc... ca pe-o icoană, se scurg... ca printr-o firidă) şi
personificări (vântul moare, dă năvală toamna), realizând imagini artistice de mare vibraţie. Scrise cu literă mică, titlurile, ca şi cuvintele de la începutul versurilor, deschid cititorului perspectiva înţelegerii afectivităţii spiralate a scriitorului, căci: „E salutară muzicalitatea organică, intrisecă a versurilor lui Ioan Vasiu,
care se revarsă firesc din trăirile sincere ale poetului”
(Ion Dodu Bălan).
Coperta sugestiv realizată de Cătălin Marius
Moş, dar şi oportunele ilustraţii, semnate de Miron
Simedrea, complementare ca semnificaţie versurilor
alăturate, deschid interesul pentru volumul amintit,
ale cărui poezii se pliază admirabil pe trăiri afective
general-umane.



Acuarelă de Constanța Abălașei-Donosă
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Îndepărtarea-şi pierde din picioare,
Se-nalţă tronuri vechi pe noi poteci.
Mătasea ceţii trece-n cimitire
Şi haosul rămâne ne-ntrerupt
Când cerul sorţii-şi pune sânul
La gura nemuririi ca să fie supt.

Marin MOSCU

Miroase a petale în iarna care vine,
Păsări se înalţă peste nori,
Eşti garoafa crescută din zăpadă
Şi-n jurul tău buchete, miile de flori!

Val nou

Camera secretelor

Moartea colorează fericiri sufocate,
Prin deşert curge vântul liniştirii,
Silueta aluziei trece încântată
Pe trista icoană a firii.

În camera secretelor se pun
Oase peste oase, - n ochii mei
Tăcerea e odihnă colţuroasă
Ce-atârnă greu în bărbile de zei.

Ziua loveşte ieşirea în cântec,
Picură raze de rouă pe geam,
Viaţa ciuruită de scrisori nescrise
Îşi pune scări de-albastru macadam.

S-ascunde taina în cenuşi târzii,
Galop de iele trece-n veşnic vis,
Ordinea lucrurilor e migratoare
În putred nod de paradis.

Esenţa adâncului se vede înaltă,
Zgâlţâie sângele uscarea de sine,
În vacanţa prelungă trec stelele semn
Pe înălţimea lor, memoria revine.

Adună zborul libertatea
În secrete nude, mişcătoare,
Infinitu-aşteaptă lămurirea
Ce-n sânge desenează-un soare .

Rătăceşte câmpia popasul
Întins în sunet de repetat ecou,
Silueta aluziei trece încântată
De victoria tristă a valului nou.

În camera secretelor se fierbe
Clorofila oaselor ce-ncap
În ceara formelor turnând odihna
În noua baionetă a unui vechi satrap.

Răcorire
Câmpiile îşi răcoresc în mine
Rodiile puse-n ochi flămând
Prin care luna a trecut în mare
Şi soarele în vise şi în gând.
În coaja-mi de stejar aşează vremea
Valsul ei de lacrimi şi frământ,
Doi porumbei sunt sânii tăi de aur
Din care sug lagunele pământ
.

Statuile se lasă-ades purtate
Pe aripă de fluture în zbor,
Câmpiile se răcoresc în mine,
În sângele cuvintelor ce dor.
Rotund mi-e gândul de viaţă,
Aş vrea să fiu aripă-n nalt,
Prin zborul meu să treacă universul
Şi tu, iubire, poezie-n salt!

Miros de flori
Miros ninsorile de flori,
Imperiul veşniciei poartă obiceiul
De-a pune în icoane sărbători,
În poezia vieţii înveşmântează teiul.
Harul rotunjit de pomenire
Deschide clanţa vâltorilor în zbor,
Se rotesc domniile în mine,
Istoria renaşte în popor.
Încalec roibul desenat cu smoală
În poveşti cu tonomate reci,
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Atârnă greu în bărbile de zei
Cuvântul meu plecat ca o spirală
Spre ceaţa unde ochii umezesc
Istoria ce de trecut se spală.

Îndurare
Hainele femeilor fac maratonul
Cu un cal suspendat în neon,
O maşină traversează pământul
Şi ielele îşi pun statuile-n beton.
Umbra apune-n cimitir, curând
Ecoul neauzit este confiscat
De câinele politicianului împuşcat
În transhumanţa travestiţilor din stat.
Cucul cântă durerea grădinii
Din care-au fost mutate hainele-nflorate,
Pentru îndurare Domnul s-arată
Adunând lumina neoanelor sparte.

Inventar
Sub frăgezimea melancoliei
Clopotul face inventarul
Pe unde pasărea neagră
Poartă cântarul.
Pe talerul debarcaderului
Îşi uită liniştea
Harul!
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Viorel DARIE
Pădurarul Scheffer
- Hai, mătuşă, povesteşte-mi tot ce-ţi trece prin cap.
- Stai un pic, nu mă zori! Să mă gândesc ce să povestesc.
- Spune-mi orice. Poate ceva despre pădure şi pădurari…
- Stai, stai un pic! A, da! Am o mulţime! Aşteaptă un
pic!
- Da, aştept!...
- Uite, mi-am adus aminte cum lucram noi, fetele, la
plantări de puieţi în pădure. Odată lucram în pepinieră la
pădurar, împreună cu Parasca Cerniucova. Nu prea e
chiar comic ce voi povesti, cum ne chinuiam noi, fete
tinere, la pepinieră. Unele plecaseră deja să planteze
puieţi, iar noi două am rămas la pepinieră să scoatem
plantele din straturi, să le udăm, să facem un fel de noroi
în care să punem plantele, apoi să le punem în căruţa
care le ducea unde trebuia, în parchet. Eu şi cu Parasca
am apucat să facem doar jumate din treabă, şi jumătate
era încă nefăcută. Căruţa care ducea puieţii venise deja.
Cei cu căruţa ne-au zis că nu pot să mai aştepte, că şi pe
ei îi aşteaptă oamenii în parchet. Au încărcat puieţii aşa
cum fuseseră nepregătiţi. Pe mine m-a trimis Schefferca,
soţia pădurarului neamţ, să merg cu căruţa cu puieţii aceia pe jumătate pregătiţi. Când am ajuns în parchet, m-au
trimis să-l chem pe pădurar să vadă puieţii. Văzând că
erau doar pe jumătate pregătiţi, s-a supărat foc, ne-a pus
să descărcăm din nou legăturile cu puieţi şi să aducem
apă, pământ, să facem noroi, să punem plantele acolo.
Am avut ce munci până spre noapte târziu. Am muncit
cam mânioase în ziua aceea.
Lucram, de obicei, la Scheffer - pădurarul, în pepinieră,
pliveam molizii cei mici. Vara, pădurarul făcea şi fân la el
acasă. Noi aveam vreo 12 sau 13 ani. Pădurarul ne învăţa
să greblăm gospodăreşte. Trebuia să întoarcem brazdele,
mergând toţi în rând şi întorceam cu grijă fânul. Iar când
era vremea de greblat, ne învăţase să nu adunăm fânul
grămadă, ci să lăsăm brazdele întregi, aşa cum sunt ele,
şi să aruncăm brazdele pe căpiţă în aşa fel încât să prindă
unele pe celelalte puse dinainte. Până și în ziua de azi eu
greblez aşa cum ne-a învăţat atunci pădurarul Scheffer.
Greblam începând dinspre dreapta spre stânga, la rând.
Tot aşa aruncam şi pe căpiţă, nu aruncam dezordonat, din
toate părţile.
După treabă, ne dădea de mâncare. Mânca și el cu
noi, nu se fudulea. Odată cosea la el bătrânul Hremaliuc.
Femeia pădurarului a făcut de mâncare şi i-a trimis vorbă
bătrânului să vină la masă. Iar el, nu ştiu cum mergea, a
călcat peste un gunoi şi-a intrat aşa în casă, murdărind
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nişte ţoale. “Ioi! Cum de mi-ai murdărit ţoalele!” făcu
femeia pădurarului. Iar bătrânul Hremaliuc, auzind
dojana asta, a fugit înapoi la lucru, fără să mănânce.
Mai apoi intră pădurarul în casă şi întrebă: “Tu ai
dat de mâncare bătrânului cosaş?” (Aşa era el, pădurarul Scheffer - trebuia să lucrezi întocmai cum zicea el, dar la plată sau la mâncare era foarte omenos). Deci o întrebă pe soţia lui: “Tu i-ai dat cosaşului
de mâncare?” Iar ea îi zice că fusese moşul pe aici,
dar i-a spus că murdărise ţoalele, iar el se supărase
şi plecase înapoi la coasă. Pădurarul a ridicat glasul:
“Da’ tu trebuia să-l chemi aici? Nu puteai să-i duci
mâncare acolo, la coasă?“ N-avea ce face biata femeie, a trebuit să pregătească mâncarea şi s-o ducă
pe câmp! Aşa a fost pădurarul acesta neamţ, la muncă aspru, dar omenos la plată şi la mâncare.
Dor de Bucovina
- Şi s-a dus pădurarul Scheffer în Germania atunci când Hitler i-a chemat pe nemţi acasă, înainte
de-al doilea război mondial, prin anul 1939. Hitler ştia
că o să aibă nevoie de mulţi oameni pentru războiul
pe care-l pregătea. Avea pădurarul case frumoase la
Rija, unde e Bodnărescu. Acolo avea grajd şi-o casă
neterminată, pe care a luat-o mai târziu Mişco Balabasciuc. Avea pădurarul multe familii de albine, multe de tot. Pe atunci era bine să ai stupi, erau păduri,
parchete, poiene, zmeură, aveau de unde strânge albinele miere. Era o recoltă de miere grozavă în anii
aceia, iar pădurarul avea multe butoaie cu miere,
vreo şase butoaie de miere au rămas când a plecat.

- De ce a plecat de aici?
- Ei, era aşa o idee, să plece nemţii în Germania.
Ei aveau case grozave în Moldoviţa, pământuri şi vite, tot ce-şi doreau aveau. Dar l-au ascultat pe Hitler,
cu ideea lui de repatriere. Nu erau forţaţi să plece,
dar oamenii lăsau aici totul şi plecau, credeau că o
să fie grozav acolo, ca-n rai. Statul român a aprobat
plecarea nemţilor, eram atunci aliați cu Germania. Iau luat pe nemţi și i-au dus în Germania. Dar la început n-aveau unde să-i adăpostească, îi ţineau în nişte lagăre. Ne povesteau nişte nemţoaice care veniseră de acolo. Era o viaţă cumplită în Germania. Pe
bărbaţi i-a luat la război, iar femeile trebuiau să se
(continuare în pag. 28)
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(urmare din pag. 27)

descurce. Cică ele, nemţoaicele venite din România, se
duceau la afine, mergeau şi câte 12 kilometri până să le
găsească. Era undeva o zonă muntoasă unde se puteau
strânge afine. Mai aveau în tabără nişte cartofi şi mâncau
afine cu “barabule”, adică cartofi. În timpul războiului, asta
a fost mâncarea de bază a femeilor: barabule cu afine.
Dar, cu toate astea, erau nemţoaicele aşa de frumoase,
voinice!
Pintre nemţii care au plecat, era un vecin de la noi,
Milco, care era atunci secretar la Sfat. Locuia în Bosanci
la Demacuşa. El avea patru băieţi şi două fete cu care am
copilărit. Una s-a măritat, iar una încă nu. Băieţii erau
colegi cu noi de la şcoală, eram vecini. Milco era secretar
la Sfat când a plecat de aici. Tatăl lui făcuse armata în
Germania şi şi-a luat de acolo o soţie nemţoaică, cu care
a avut doi copii, pe el şi încă o fată. Apoi şi Milco a făcut
armata, tot pe vremea Austriei şi-a luat şi el o nemţoaică.
Milco avea nume de familie Comoriţan, ca şi tatăl său, dar
îi ziceau neamţ din cauza mamei şi a soţiei, nemţoaice
amândouă. Avea Milco ăsta şapte clase, de aceea l-au
pus secretar la Sfat. Cu copiii lui Milco am copilărit împreună, umblam prin păduri, pe râu departe, cu vite, peste
tot, îmbrăcaţi, mai aşa, sărăcuţ, cum era pe-atunci.
Şi s-au dus tinerii aceia, împreună cu părinţii lor, şi nu
am mai aflat nimic despre ei! Unul dintre ei, Eugen parcă,
a mai revenit pe aici. Acolo au dat de necaz şi sărăcie. Ar
fi vrut să se întoarcă înapoi în România, dar nu mai aveau
la ce, statul român luase toate casele şi pământurile lor.
După o vreme, au mai dat semne de viaţă unii, chiar şi
Milco şi cumnatul lui, unul Ştaitz. Dar n-au găsit nimic aici
din ce avuseseră cândva şi au plecat înapoi în Germania.
Cât au stat un pic la noi în sat, văzând că n-au case, nu
se pot însura, au plecat înapoi. Atunci, în Germania se
luau copii încă nevârstnici şi erau duși la război. Unul din
băieţii lui Milco chiar s-a prăpădit în război.
Deci nemţii trăiau în Moldoviţa cu mult mai bine ca în
Germania. Acolo trăiau în lagăre, erau slugi la tot felul de
munci. Primeau porţii la cazan. Aici lăsaseră averi, vite,
iar acolo nu aveau nimic. Cu timpul, după război, nemţii sau mai ridicat. Cine scăpase viu din război, a reușit să se
mai întremeze. În timpul războiului se trăia foarte greu la
ei, nu era de mâncare… Cum au lăsat ei aici asemenea
averi şi case şi tot ce trebuia şi s-au dus să se chinuie în
Germania!…
Milco, când trebuia să plece în Germania, n-a putut să
vândă nimic aici. Deşi avea mult pământ, pe atunci nu se
prea vindea pământul, aşa că a ajuns pământul lui la Stat.
Şi mai aveau cei ai lui Milco o vacă, care şi ea a fost luată
la Stat şi dusă la nişte grajduri din Rija. Dar biata văcuţă,
umblând ani de zile la păşunat prin păduri, cunoştea bine
satul şi potecile. Fugea când şi când prin sat şi venea înapoi la casa ei, la Milco și tot aştepta să iasă stăpânii la
poartă să-i deschidă. Dar Milco cu ai lui erau acum în
Germania… Şi ne umplea şi pe noi plânsul, văzând cum
plânge biata văcuţa la poarta casei lor, care nu se mai
deschidea!
Iar la stână, la Stat, erau nişte oameni răi, care băteau
vitele cu bâtele pe spinare, ca nişte oameni negospodari,
lipsiţi de omenie, nişte ţărani proşti, veniţi de undeva de
departe, parcă de pe la Botoşani. Erau nişte oameni înapoiaţi. Cică la ei capra era legată de ţăruş, iar câini, câte
zece, umblau slobozi. Aşa de înapoiaţi şi de proşti erau.
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La ei în sat câini erau mulţi în ogradă, nu se apropia
nimeni de casa lor. Cine venea la casa lor trebuia să
strige de la depărtare.
- Da, am văzut şi eu, vara, în unele sate de la
ţară, chiar şi acum, pe călduri insuportabile, în miezul
zilei, stau vacile sub soarele nemilos fără apă, fără
un pic de umbră, legate de ţăruşe, mâncate de vii de
muşte şi tăuni. Nimeni n-are milă de bietele vite.
- Aşa este! Nu ca în Bucovina, unde oamenii sunt
edu-caţi, gospodari buni. Ţin vite multe, iar ziua, pe
căldură, duc vitele în grajd sau în pădurice, să aibă
umbră. La noi, în Bucovina, este altfel. Sunt oameni
gospodari, și evreii, şi nemţii. Şi ai noştri au după
cine să se ia. Ai noştri lucrează mai mult prin păduri
sau pe la stâne. Dar nemţii şi evreii aveau liceu, erau
oameni educaţi. Încă mai de mult, austriecii au început să civilizeze populaţia, umblau autorităţile de pe
la Sfat şi obligau părinţii să trimită copii la şcoală.
Uite, atunci, chiar la Cernăuţi era centru universitar, erau facultăţi, care apoi au fost mutate la Iaşi.
Şi ce case frumoase erau în Bucovina, prin oraşe
precum: Câmpulung, Rădăuţi, Vatra Dornei. Şi acum
mai dau frumuseţe acestor oraşe casele făcute atunci. Erau case nemţeşti, ei ştiau să construiască
frumos.
(Fragment din volumul Trai în stil vechi – De vorbă cu
mătuşa Marica Moroşan)
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În cifrele eternului păcat,
Căci pagina din urmă e tăcerea
Iar viaţa-n ecuaţii - timp sculptat.

Zâmbetul eternităţii
Denisei Lepădatu

Dincolo de piscurile sensibilităţii
îmi zâmbeşte eternitatea prin ramuri de lumină…
braţele ei cuprind cu ardoare izvoare şi păduri
care numără paşii unui mit…
zborul meu se ţese din mătasea amintirilor
pe un prag de doruri neîntinate…
Dezmierd clipe în buchete de trandafiri
care se adapă din inocenţa timpului…
stelele mă călăuzesc spre un ideal adânc
în care au adormit mările şi oceanele…
Din noapte fac strajă la porţile idealului
ziua îmi este doar un sfetnic
sculptat în marmura vremii
unde am zdrobit esenţele necuprinsului
învăţând că surâsul unui copil
e scânteia dintre hotarele lumilor
iar eu pot zidi veşnicia în lacrima unui înger doar
printr-un surâs.

`

Alexandra MIHALACHE
Copilul toamnei
Mariei Ieva

Copil al toamnei sunt şi port cu mine
O amintire care nu s-a stins,
În ochii mei au scăpărat rubine,
Din cerul tău cu dragoste a nins.
Cu toamna am purces spre veşnicie
Şi merg la braţul ei fără a şti
Că haina mea ţesută-n poezie
A plâns arama altor veşnicii.
Am întomnat în doruri şi tăcere
Iar uneori chiar stele am aprins,
De-n ochii mei s-a strecurat durereDin cerul tău cu dragoste a nins.

Matematica poeziei
lui Petre Rău

În cartea veşniciilor mai scrie
Că versul este puntea către soare,
Dar oare câte versuri ştiu să zboare
De nu ar fi rigoare-n poezie?
Prin forme şi mărimi redăm culoare,
Cioplim din timp şi spaţiu armonie
În jocuri care nasc o simfonie
Când socoteala timpului ne doare.
De-am calcula cu sufletul puterea
Ce zace-ntr-un cuvânt netulburat
Pe file s-ar mai odihni durerea
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Vremelnicie
Noi scriem veșnicia prin iubire
Când plânge clipa vieții la hotar
Și timpul nemilos își cere prețul Dar să iubești nu este în zadar.
Să prinzi în palme-o clipă de iubire
Și să devii prin ea nemuritor,
Înseamnă să trăiești vremelnicia Dar nu mai ești un simplu trecător.
Să ții în palme razele de soare
Și răsărit prin ele să devii,
Înseamnă să trăiești vremelnicia Dar razele în veci să-ți fie vii.
S-aduni în palme lacrimi de iubire
Și să renaști prin ele infinit,
Înseamnă să trăiești vremelnicia Dar să rămâi de-a pururea iubit.
S-atingi cu mâna stele căzătoare
Pe cerul altei vieți, apoi să scrii,
Înseamnă să trăiești vremelnicia Dar veșnic într-o inimă să fii.
Să strângi în palme neaua lucitoare
Cu jar de stele,-apoi să o topești,
Înseamnă că trăind vremelnicia Ai învățat de-a pururi să iubești!
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Marin IFRIM
Povestaşul de bună-credinţă
„Rochia de mireasă” (Ed. Timpul, Iaşi, 2014) este
cel de-al şaselea volum al Steluţei Istrătescu. Cartea
respectivă, însumând un număr de 5 povestiri, este
îngrijită şi prefaţată , cu eleganţă şi rafinament, complet
asortată cu nota generală a volumului, de către o bună
cunoscătoare a fenomenului literar feminin românesc,
scriitoarea plurivalentă Marilena Lică-Maşala, din care
cităm un pasaj semnificativ: „Farmecul desăvârşit al
nuvelelor Steluţei Istrătescu stă în măiestria cu care ştie
să împletească tehnicile literare, creând personaje de o
delicateţe sufletească şi spirituală aparte, personaje
armonioase, ce au nevoie de adâncimi, nu de aparenţe,
rămânând imune, lucide, străine faţă de răul ce pare că
le-a invadat ireversibil curtea, strada, oraşul, cetatea.
Nuvelistica nu este nici moralizatoare, nici demascatoare,
nici politică. Este reuşita unui condei iscusit de a ne
transmite nouă, celor născuţi după 1950, perenitatea
valorilor profunde ale unei elite decimate între 1948 şi
1964, dar lucide, conştiente de potenţialul ei misionar”.
Aş mai adăuga, acestor observaţii pertinente,
subtilităţile narative prin care, într-un fel aparent banal,
autoarea amestecă timpul clasat al curgerii sale cu un
prezent afectat de însăşi rădăcinile lui cronologice, în
acest sens, reprezentativă fiind povestirea Fiul Colonelului”, o desfăşurare epică ce ar putea fi considerată un
miniroman de sine stătător, alert, pilduitor, ironic, şi
antrenant spre deliciul unor virtuali cititori avizaţi.

Scrierile Steluţei Istrătescu au un anume cod
deontologic al povestaşului de meserie, cum ar zice
inconfundabilul Radu Coşaşu, scriitor cu care, prin alianţă
spirituală, aceasta poate fi considerată rudă de gradul
unu…semantic!
Dincolo de mode şi modele, autoarea denotă o
siguranţă expresivă caracteristică doar celor care, întradevăr, fără nici o intenţie gratuită de a cocheta cu cititorul, au ceva esenţial de spus. Treabă aproape imposibilă pentru cei care, în goana lor după un succes facil,
renunţă la obligaţia fundamentală faţă de cititorul de
bună-credinţă, onestitatea. În această privinţă, Steluţa
Istrătescu merită tot respectul şi consideraţia breslei!
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Legendele Buzăului, legendele întemeierii!
Nicoleta şi Raul Gâlmeanu au realizat o carte
unică, în felul ei, în puzderia de cărţi apărute în ultimii
ani. Este vorba despre volumul „Legendele Buzăului legendele întemeierii”, apărut la Editura „Renaşterea
Culturală”, în Colecţia „Tradiţii uitate”. O carte de
aproape 100 de pagini, în format A4, cu un consistent
cuvânt înainte, de fapt un eseu sobru intitulat „Legendele întemeierilor buzoiene” - semnat de ambii autori.
Predominante sunt etalările legendelor următoarelor
localităţi: Balta Albă, Bălţaţi, Beşlii, Blăjani şi Soreşti,
Ciomagi - Satu Nou, Brătileşti, Brăieşti şi Goideşti, Glodeanu Siliştea, Glodeanu Sărat şi Cârligu, Grăjdana,
Grebănu şi Racoviţeni. Alte legende conţin, legate de
numele localităţilor şi numele întemeietorilor: Mânzală,
Starchiojd, Ţintea, Zmeu, Vintilă Vodă etc. După fiecare text, autorii precizează şi sursa fiecărei documenttări, începând cu Al. Odobescu şi continuând cu nume
mai mult, mai puţin sau deloc cunoscute: Dumitru Cristea, Ana Radu (Ciobănoaia, Merei), Girel Barbu (Brăeşti), Petre Rotaru (Colţi), Costică Radu şi Elena Pandele, Popescu Costică şi Ghizela Suliţeanu, Marian
Apostol (Năieni), preot prof. dr. Mihail Milea, Dida Niţă
(Călţuna).
Unele texte reprezintă adaptări după izvoare
istorice şi bisericeşti. Aş zice că, dincolo de utilitatea
sa ştiinţifică, lucrarea celor doi autori poate stârni curiozitatea oricărui cititor interesat de trecutul îndepărtat
al acestor locuri care au făcut istorie în marea istorie a
neamului.
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Alexandru COCETOV

„Eu și Dumnezeu” de Petre Rău
Petre Rău este un nume bine cunoscut în orașul
Galaţi în care locuiește, şi nu numai, având o largă paletă
de preocupări de natură literară: este scriitor - membru al
U.S.R., director al revistei literare Boem@, preşedinte al
Asociaţiei Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Ar`
tistice, director al editurii InfoRapArt, mentor al cenaclului
literar online “Noduri şi Semne”, promotor al unui important Festival Naţional de Literatură (“Prietenia cuvintelor”)
și a unor activităţi culturale şi evenimente literare semnificative (lansări de carte, lecturi publice, târguri de carte,
concursuri, promovări, prezentări ș.a.).
Traseul său literar se conturează mai bine cu
aparițiile unora din cărțile sale importante precum „Anul
cub” (1996), „Mogoșoaia - istoria unei tregedii” (1999),
„Întârziata vestire” (2002), „De Lingua Universalis” (2008),
„Oglinda lui Eminescu” (2009), „Judecata de apoi” (2011)
ș.a., continuând apoi cu cărți minunate și interesante și
culminând, după părerea mea, cu ultima sa carte publicată în anul 2014 la Editura InfoRapArt și intitulată „Eu si
Dumnezeu”.
În acest volum, scriitorul Petre Rau vine în fața
publicului cu niște adevărate „gânduri care ne pun pe
gânduri”. Și de ce spun asta? Pentru că însuși autorul notează undeva: „mintea noastră nu este niciodată suficient
de deschisă pentru a revela marele adevăr, acela de a
conștientiza exact ce suntem, de unde și de ce suntem și
cât vom mai fi, pe aici sau pe oriunde” (În loc de cuvânt
înainte, pag. 5).
După Cuvântul înainte, Petre Rău începe să-și
destăinuie propriul său Crez. Pe care îl expune în multe
locuri din carte, dar care debutează cu microeseul intitulat
„Cred în bunul Dumnezeu”, în care menționează: „În îndoielile mele totuși mă rog, mă închin și-mi doresc să-l
știu aproape pe Dumnezeu” (pag. 8). După mine, cred că
acesta ar fi și motivul pentru care s-a angajat să scrie această carte.
Într-adevăr, cartea ne pune pe gânduri: „...nu-i
așa că uneori ne simțim Dumnezeu? Nu-i așa că putem
să ne imaginăm orice? Numai că toate aceste iluzii ne
sunt date doar pentru a avea puterea de a rămâne sclavii
propriilor noastre închipuiri”.
Fiind un căutător al lui Dumnezeu, Petre Rău își
notează pe hârtie gândurile, ideile, o bună parte din viziunile sale. El nu încearcă să declare ceva ce trebuie urmat
sau împlinit; el scrie ceea ce a văzut, ceea ce a simțit și
ceea ce vrea să ne împărtășească: „Tot ce putem face
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este să ordonăm în spațiu și în timp, de multe ori într-o
interdependență cel mult liniară, tot ceea ce ni se întâmplă” (Viata noastră cea posibil veșnică, pag. 216).
Ca orice om, Petre Rău încearcă să găsească
răspuns la întrebările fundamentale, cum ar fi: „Viața
noastră cea posibil veșnică” (pag. 216), unde și notează: ”ne întrebăm adesea dacă moartea există cu adevărat”. O alta o întâlnim în „Arca lui Noe a existat?”:
„...prin urmare, așa numita Arcă a lui Noe era total diferită de imaginea populară a unei bărci tradiționale.
Arca aceasta nu trebuia să fie manipulată precum o
corabie, ci era destinată doar să plutească liber pe
apele rezultate în urma marelui potop” (pag. 218).
În acest volum autorul își expune într-un anume fel propria sa credință în Dumnezeu. El notează
ideile, valorile, dar și dubiile ivite în viața sa. Nu încearcă să convingă pe cineva (Există sau nu Dumnezeu!), ci doar își expune viziunile după experiența
sa de o viață. Dar vine și cu unele convingeri: „fiecare
din noi credem la modul în care ne trăim viața, după
preceptele binelui și răului de care suntem conștienți
sau nu” („O altă poveste a unei credințe”, pag. 196).
Vine adesea și cu explicații plauzibile: „un sondaj
recent efectuat pe meleagurile patriei noastre a relevat
faptul că aproape toată lumea serbează Paștele, dar
numai 5% dintre cei intervievați știu exact semnificația
religioasă a sărbătorii...” („Sondaje despre religie”,
pag.199).
Volumul se încheie cu un ultim gând, expus
de autor în microeseul „Rătăcirea mea”, unul care ar
putea ține și loc de concluzie: „nu mă frământă faptul
că în mine nu mai există acea chemare către forța
divină pe care am avut-o în copilărie... Nu mai simt
acea forță care mă cuprindea după ce în prag de
(continuare în pag. 33)
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Constantin BEJENARU-BECO
BALADA MÂNTUITORULUI CRUCIFICAT
(se dedică regretatului Saint-Simon Ajarescu)
Când a fost arestat
Trecuse cu-o oră
De miezul nopţii.
A fost predat preotului Căpetenie
Şi Sanhedrinului,
Care fusese convocat
În şedinţă.
În timp ce era judecat –
Judecat? Oare e judecată dreaptă,
Atunci când martor după martor
Vorbeşte sub jurământ,
Fiecare dintre ei atât de fals,
Încât face ca mărturiile celuilalt
Să fie minciuni? - ,
Travestiul a fost jucat
În aşa fel că până şi Scribii şi Fariseii
Zâmbeau diabolic.
Preotul Căpetenie se ridică
Şi veni pompos înaintea Lui
-Eşti sau nu Fiul lui Dumnezeu?
-Ai o zicală care spune
„Mai apoi vei vedea pe Fiul Omului
Stând la Dreapta Puterii Eterne
Şi purtat de norii Raiului”.
La aceasta Preotul Căpetenie
Îşi sfâşie tunica,
Pentru că acesta era obiceiul atunci
Când se-auzea o blasfemie,
Şi strigă cu făţarnică milă
Că prin aceste cuvinte
A fost martorul propriei Lui blasfemii.
Scribii şi Fariseii au votat
Că era vinovat de blasfemie,
Lucru pentru care trebuia să moară.
L-au scuipat şi lovit,
L-au legat la ochi cu-o eşarfă
Şi L-au lovit din nou cu duşmănie,
Cerându-I în bătaie de joc,
Să profeţească cine-o să fie
Următorul care o să-L lovească.
Dimineaţa devreme,
La şase ore după ce a fost arestat,
A fost predat Guvernatorului Iudeei
Pontius Pilat.
Conducătorii evrei nu intrau
În clădirea Tribunalului său,
Pentru că era o clădire Ariană
Şi se gândeau că asta
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I-ar fi pângărit
Şi i-ar fi făcut impuri
Pentru Ospăţul Pascal
Ce îi aştepta peste câteva zile.
Pontius Pilat ordonă Curţii
Să se îndepărteze până la
Un caldarâm înălţat
În faţa scărilor
De pe care-şi exercita
Funcţiile în Stat.
De la estrada de marmură şi aur
Cu covor roşu,
Privi în jos la El şi întrebă:
-Susţii că eşti Regele Evreilor?
-Tu ai adus vorba
A răspuns El zâmbind
-Nu răspunzi? Priveşte
Acuzaţiile care ţi se aduc!
Scribii şi Fariseii se-ngrămădeau
Să-L acuze de lucruri ridicole
Care n-aveau nevoie de apărare.
Obiceiul timpului era
Ca Guvernatorul să elibereze
Un prizonier pentru mulţime.
Cum grupurile soseau
Din tot Ierusalimul şi stăteau
În faţa Palatului, de unde strigau
Să li se elibereze prizonierul,
Pilat merse pe balcon şi-ntrebă:
-Să vi-l eliberez pe Regele Evreilor?
-Dă-ni-l pe Barabas! Dă-ni-l pe Barabas!
Au răspuns într-un glas
-Şi ce să fac cu Regele Evreilor?
-Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!
Răstigneşte-L,
A tunat mulţimea, drept răspuns.
Biciuit pe treptele Palatului,
Epuizat de durere, a fost predat
Gărzii Pretoriene.
Acolo soldaţii L-au îmbrăcat
În purpuri şi I-au pus
O coroană din ţepi de trandafir.
Apoi au dansat în jurul Lui
Cântând: „Trăiască Regele Evreilor!”
Distracţia însă le-a fost
Tăiată din scurt de un Centurion:
-Crucificaţi-L acum! E un ordin!
Împins afară din sală,
Pentru El s-a trântit o cruce,
Dar cum era prea epuizat
Ca să poarte povara
A căzut pe pietrele străzii.
Stând acolo şi icnind,
A auzit zeflemeaua soldaţilor,
Apoi vocea de obicei liniştită
A lui Nicodim:
-Ţi-am spus odată că
Într-o zi am să-Ţi port crucea.
Primul cui i-a fost bătut
În mâna Lui dreaptă,
Fiindcă se păstra obiceiul
(continuare în pag. 32)
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(urmare din pag. 31)

(urmare din pag. 31)

Să fie ţintuită mai întâi
Mâna aceasta.
Apoi a fost bătut cuiul în mâna stângă.
Cuiul care i-a trecut prin picioare
A declanşat o şuviţă de sânge.
Apoi a fost ridicat
Iar deasupra crucii s-a pus un însemn
Pe care scria: ISUS DIN NAZARET, REGE AL
EVREILOR.
În apropierea Sa au fost crucificaţi
Doi Tâlhari, răstignirea fiind
Cea mai josnică şi rea dintre morţi.
Până şi Pilat a tresărit
Şi a strigat spre mulţime:
-De ce? De ce? Ce rău a făcut?...
Mulţi curioşi se opreau
Pe drumul roman din apropiere,
Iar cei care ştiau să citească
Rosteau cuvintele cu voce tare
Pentru însoţitorii lor.
Mai târziu au venit
Scribii şi Fariseii triumfători.
l-au batjocorit şi provocat
să se dea jos de pe cruce
sau să se vindece aşa cum
îi vindecase pe alţii.
Însă cei mai mulţi
Dintre cei care-L urmaseră,
Nu râdeau ci gândeau şi CREDEAU
Că doar EL este Calea, Adevărul şi Viaţa
Pe care, deşi o iubea,
O ceda acum pentru binele lor,
Pentru Binele Tuturor,
Ca Mielul Jertfei
Să ispăşească astfel
Păcatele Lumii.

`

mă așezam în genunchi... și-l rugam pe Dumnezeu să
aibă grijă de mine și de ai mei. Acum parcă totul e mai
rece. Simt un gol pe care rugăciunele nu-l mai pot
umple și de multe ori mă simt vinovat pentru asta.
Poate că nu am renunțat defintiv în a crede în
Dumnezeu. Uneori îmi mai trece prin minte gândul că
Dumnezeu m-a părăsit și el într-o oarecare măsură, și
pe bună dreptate” (pag. 218-219).
Într-un interviu din publicistica sa scriitorul
Petre Rău s-a exprimat că nu se mai poate opri din
scris. De fapt, după anul 1980 şi până în prezent a
publicat o serie întreagă de scrieri literare originale
(eseu, critică, poezie, proză) în diferite reviste literare,
precum: “Noduri şi semne”, “Antares”, “Porto-Franco”,
“Convorbiri literare”, “Luceafărul”, “Bucovina literară”,
“Ex Ponto”, “Oglinda literară”, “Revista Nouă”,
“FeedBack”, “Flacăra”, “Viaţa de pretutindeni”, ”
Dunărea de Jos”, “Boema”, “Dominus”, “Opinia”,
“Imparţial”, “Dialog sindical” ş.a. sau reviste literare
online precum (“Poezie”, “Agonia”, “Europeea”, “Conexiuni”, “Presa Alternativă”, “România liberă”, “Respiro”,
“Excite”, “Poetry” ş.a. Acest “talent cu resurse multiple”
este unul din importantele inele ale lanțului literar
românesc, respirația sa literară însemnând atât poezie,
cât și proză și critică, dar mai ales eseul de contemplație, care îl caracterizează și îi dă o notă aparte
printre condeiele care participă la dezvoltarea literaturii
românești.
Să-i spunem un mare mulțumesc și pentru ultima sa carte cu adevărat remarcabilă, „Eu si Dumnezeu”.





G
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Radu Ștefan FOCȘENEANU
5 MINUTE
Avea un suflet bun, era gospodină, arăta bine,
dar eu m-am îndrăgostit de altă fată. Am făcut alegerea
nepotrivită. Până la urmă, nu gospodina a fost aleasă,
totuşi îmi rămăsese în minte şi în suflet. Nu puteam să o
uit. Mergeam pe stradă şi ceva îmi aducea aminte de
parfumul ei. Ceva îmi aducea aminte de obrăjorii ei, de
coapsele ei. De acum nu mai ştiam de ea absolut nimic.
Când întâmplător o întâlnesc într-o zi pe stradă. Vreau să
o iau prin surprindere. Când s-a întors cu faţa la mine, cu
adevărat a fost o surpriză. Era altcineva! Asta m-a pus pe
gânduri. Îmi doream să o regăsesc. În cele din urmă, am
reuşit să îi aflu numărul de telefon. Am sunat-o.
-Buna ziua! Cu ce vă pot ajuta?
-Ce faci, măi, Mari? Mă mai recunoşti?
Normal că m-a recunoscut, dar nu se aştepta la
un telefon după atâta timp din partea mea. Eram tare
bucuros să îi aud vocea.
-Ce faci tu, dragu’ meu? Cum să nu te recunosc.
Chiar mă gândeam la tine acum cinci minute.
`
Sigur glumea.
-Vorbesc foarte serios. Mă gândeam la ce îmi
spuneai tu, că eu aş fi o bună gospodină. Poate tu
glumeai şi când mi-ai spus ca am un suflet bun. Mai ştii,
la masă acolo, la Pizza Napoli. Apropo l-au desfiinţat. De
ce nu vorbeşti? Iar stai şi faci pe filozoful?
-Nu îţi dai seama cât mă încântă auzul vocii tale.
Mi-e dor de tine. Cu ce te mai ocupi?
-Vorba ta, nu te-am mai văzut de data trecută.
Lucrez la o firmă de farmaceutice. Şi mie mi-e dor de tine,
că îmi eşti tare drag. Oricum, intru în concediu
săptămâna viitoare.
Acum era ocazia să o invit undeva, dacă tot a zis
ca îi sunt drag.
-Păi, hai să ne vedem şi noi ca fetele. Ştii tu, doar
noi doi, mai stăm la o tacla, ne plimbăm. Ce zici?
-Măi, mi-ar face plăcere, dar trebuie să fac nişte
analize săptămâna viitoare. Să văd ce face pruncul. Am
uitat să îţi spun, sunt însărcinată.
Îmi venea să o întreb cine a fost nesimţitul, dar
am tăcut. Cred că a fost înţelept din partea mea.
-Nu mă întrebi dacă e băiat sau fată?
-E băiat sau fată?
-De ce ridici tonul? Te-am supărat în vreun fel? E
băiat.
-Nu am ridicat nici un ton, măi. Să îţi trăiască! Să
fie sufletist, gospodar şi frumos, la fel ca maică-sa.
-M-am şi căsătorit. Îmi pare rău că nu te-am
invitat, dar tu nu ai mai dat nici un semn.
-Mă ştii pe mine supărăcios? De când eşti
măritată?
-De un an. El e pompier. E cel care îmi făcea
curte când erai tu cu fata aia mai zgubilitică. Acum s-a
dus la un amic. Joacă NFS pe computer. Sunt şi ei copii,
nu? Ce să le faci, măi.
-V-aţi mutat sau...
-Da.
-Bine. Poate ne vedem. Până atunci te pup şi ai
grijă de tine sau, mai bine zis, să aveţi unul de altul grijă.
Să vă trăiască băiatu’!
Telefonul s-a închis. Mă gândesc şi acum că ăla
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care îi făcea atunci curte e soţul ei, iar fata zgubilitică e
cea de care m-am îndrăgostit eu, în loc să mă
îndrăgostesc de una cu un suflet bun, gospodină, care
mai şi arată bine.

ADEVĂRUL
Azi chiar nu am ce face în casă. Dacă nu fac un
drum cât de mic, înnebunesc. Să merg la piaţă, să
vizitez pe cineva. Trebuie să ies din cuşca asta în
fiecare zi. Aleg să fac o vizită în cartierul unde am stat o
perioadă înde-lungată. Mă duc la fostul meu bloc, am
locuit acolo ani de zile. Merg pe jos mai multe staţii ca
să-mi aduc aminte de trecut, de copilărie. Sunt într-o
stare cam melancolică. Urâte blocuri mai are cartierul
ăsta în care am stat. Nu m-aş mai muta aici. Observ că
Internet Cafe-ul s-a desfiinţat. Obişnuiam să mă duc
zilnic şi să împuşc nişte roboţi. Ce-or mai face roboţii
ăia acum? Stau pe bară? Îmi aduc aminte de un
prieten. Prieten e prea mult zis, dar să o lăsam cum a
căzut. Încă mai ştiu unde stă. Nu cred că s-ar supăra
dacă îi fac o vizită. Am ajuns la blocul lui, dar am uitat
ce interfon avea. Mă învârt o vreme prin faţa scării, iese
o bătrână cu un scaun şi îl aşază pe alee. Mă uit la ea,
nu seamănă cu babele pe care mi le amintesc. Şi totuşi
parcă stă acolo în faţa blocului de vreo douăzeci de ani.
În sfârşit, ca să vezi, am memorie bună şi îmi amintesc
interfonul. Nu ştiu cum, dar nu m-a întrebat nimeni cine
sunt. Fără nici o vorbă, uşa mi-a fost deschisă. Nici
etajul nu l-am uitat. Ca să mă bucur de această zi, liftul
este stricat. Trebuie sa urc până la etajul cinci. Bat la
uşă şi aud într-un târziu pe cineva. Cu toate astea, uşa
nu se deschide. Îmi spun că trebuie să am încredere în
mine. Apăs butonul soneriei cât de tare pot. Şi iată că
mi se deschide uşa. E maică-sa. Înainte, mă invita în
casă, ba chiar mă servea cu bunătăţi făcute de
mânuţele ei. Încet, s-a apropiat şi tatăl prietenului. Mi-au
spus că trebuie să plece la spital. O rudă era grav
bolnavă. Le-am cerut numărul de mobil al băiatului.
Maică-sa îmi spune că mi-l dă, dar nu ştie când aş
putea să mă văd cu el. În primul rând că are un
program la serviciu extenuant. Iese seara târziu şi, mai
nou, s-a mutat într-un apartament cu chirie împreună cu
prietena lui. Am întrebat-o când urmează să se
căsătorească. Nu mi-a răspuns, dar, în sfârşit, mi-a dat
numărul de telefon. Mi-am cerut scuze daca i-am
deranjat şi mi-am văzut de ale mele. Am înjurat până la
parter. Toţi au muncă şi gagică. Numai eu stau
degeaba. M-am gândit, în cele din urmă, să ii dau un
telefon. Era ora două după-amiaza. L-am luat prin
surprindere.
-Scuză-mă că nu ţi-am răspuns mai repede,
dor-meam. Ce mai faci?
-Voiam să te scot la o plimbare. Am fost la tine
acasă, dar nu ştiam că te-ai mutat.
-Stai să-mi revin... Unde să mă mut, mă? Eu
mai stau la Lulu acasă. Mai venim şi pe la mine.
-Adică nu aţi închiriat o garsonieră?
-Vreau să îmi găsesc serviciu, jupâne. De unde
bani ca să dau pe chirie? Daca tot ai dat telefon, hai ne
vedem, dar până la ora cinci sunt prins, m-a încuiat fata
asta în casă şi până nu vine de la serviciu n-am nici o
şansă.
(continuare în pag. 35)
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AUTOSTOPUL
Ăsta da ghinion...
Maşină ţi-ai dorit, nu? Poliţia e pe fază să mai prindă
vreun fraier cordit. Ţi-a plăcut să bei, nu? Poliţistu’ vine la
tine cu fiola. Te-ai dat mare. A fost bestial, nu? I-ai zis c-ai
băut doar o bere şi te-a prins cu minciuna. I-ai vorbit urât,
aşa că ţi-a luat carnetu’. Rezumatul nopţii: eşti un fraier
cordit. Scuză-mă dacă te-am jignit în vreun fel, dar noaptea
zic adevărul. Să vedem ce faci săptămâna viitoare când
pleci la mare. Cine conduce? Gagică-ta, nu? S-o văd şi pasta.
Mai rău decât am crezut a început băiatul ăsta ziua.
Chiar sunt nesimţit. E bărbat în toată firea. Mâine-poimâine
împlineşte şi el douăzeci şi şapte de ani, se căsătoreşte,
are copii, serviciu. Poate mai bine să aibă întâi serviciu, dar
haide să uităm de asta şi să începem ziua aşa cum trebuie.
Omuleţu’ nostru a uitat să facă bagajul. Peste noapte iubita
lui a dormit la el, dar şi ea e la fel de zăpăcită. Toată noaptea s-au uitat la filme şi au băut. Dacă stau să mă gândesc
mai bine, doar el a băut, pentru că ea lua nişte medicamente şi nu avea voie alcool. Ce a fost a fost. Au făcut ei
un fel de bagaj. Într-o geantă au băgat haine, prosoape... O
să mă întrebi unde se duceau tinereii. E vară şi eşti tânăr.
Trebuie să faci măcar o vizită pe an la Vamă. Altfel eşti
expirat. Coboară grăbit la maşină. Portbagajul mirosea a
hoit. Îi oferă domnişoarei cheile. Ea îi spune ceva care îl
determină să îşi aprindă o ţigară. Erau toţi trei. El, ea şi
maşina. Bagă cheia în contact, însă motorul nu vrea sa
pornească. A fost nevoie ca el să înjure de două ori. Aşa
se înţelegeau ei. El cu ea, ea cu el. Mă refer la maşină.
Toate stopurile sunt verzi. Să vezi tu de n-o să fie o zi cu
ghinion. Mama mă-sii de treabă! La ieşirea din Bucureşti
era un nebun care făcea autostopul. Avea un rucsac mare
de tot în spate. S-au decis să îl ia şi pe el. O să se distreze
până la mare. Uite că şi el tot la Vamă voia sa ajungă. Era
un hipiot, un singuratic. Le-a povestit câte ceva până când
proprietarul maşinii a simţit că nu-şi mai poate ţine ochii
deschişi. I-a rugat un singur lucru: să îl anunţe şi pe el când
ies de pe autostradă. Şi aşa singuraticul a rămas numai cu
fata de vorbă. A început să îi spună ce cărţi a citit şi ce cărţi
are de gând sa citească. Ce filozofi îl fascinează, că vrea
să plece în Tibet şi multe alte lucruri. La kilometrul 147 nu a
mai putut să se abţină. Mirosea prea frumos, prea feminin.
A început să o mângâie. Şi ei îi plăcea. Îi plăcea povestea,
misterul. Asta până la kilometrul 170, când prietenul nostru
care dormea a zis un lucru deştept foc. La următoarea
benzinărie vreau sa mă piş! Să opreşti şi tu. Domnu’ hipiot
aţi avut despre ce vorbi? La kilometrul 185 este o
benzinărie Peco. Fata a oprit. El voia să pară de treabă. I-a
întrebat daca pe ei nu îi trece. Au zis că nu. I-a întrebat
dacă nu vor să iasă la o ţigară. Au zis că nu. Oricum, pe el
îl durea exact în fund. Cum a intrat în benzinărie, maşina a
demarat în trombă. Nu uita că era un Volvo şi că era
maşina lui, care se îndepărta, în vreme ce el rămăsese
acolo. Fata se întreba de ce-o fi fost aşa de proastă încât
să stea cu el atâta timp. Să stea cu un beţiv atâta timp. Cei
doi au ajuns la Vamă. După o seară de neuitat, s-au retras
la cort. Intră amândoi şi îşi dau seama că mai era cineva
acolo. Nu ştiu cum a reuşit. Era băiatu’ nostru, mă. Ăsta da
ghinion. Mai departe nu ştiu ce s-a întâmplat. Nu uita un
lucru: la kilometrul 185 e o benzinărie Peco. Poate te trece.
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CHINA
Ce ţară frumoasă!
De mult timp voiam să vizitez China. Ştiu şi eu
câte ceva despre ei, adică oamenii cu ochi oblici,
rasa galbenă, Marele Zid care se vede şi de pe
staţia spaţială internaţională. Capitala lor este la
Beijing. Au multe atracţii turistice, că doar este o
ţară mare. Dacă nu ai auzit la televizor, ei au
populaţia cea mai mare de pe glob. Am auzit că
fiecare cuplu are voie să facă un singur copil. Sunt
prea mulţi. Era o glumă: cum au spart chinezii siteul Pentagonului? Fiecare a încercat câte o parolă.
De fapt, se numeşte Republica Populară Chineză
şi se spune că sunt comunişti. Se spun multe şi
fiecare interpretează cum vrea. Numai numele a
rămas - pentru că la ei a fost liberalizare economică. Şi vor să aibă şi Taiwanul. Bine că nu sunt
vecini cu noi. Erau în stare să ne ceară Ardealul.
Mă uit de fiecare dată la documentare în care e
vorba de peisajul unei ţări. De deşerturi, cum e Gobi, sau păduri subtropicale. China a fost condusă
de dinastii mult timp. Din tată în fiu. O specie pe
cale de dispariţie şi faimoasă este ursul Panda. Da,
am trecut la alt subiect. Frumos animal. Mă întreb
cum arată ursul tibetan. Au atâtea specii de animale pe teritoriul ţării – şi nici nu se gândesc la
poluare. Au o problemă gravă la capitolul ăsta.
Sunt cea mai mare forţă militară permanentă din
lume şi o ţară care deţine armă nucleară, deci ai
grijă cu cine te pui! Au şi submarine, elicoptere, ce
vrei tu. Erau cea de-a doua cea mai mare
economie din lume. Acum se pare ca au trecut pe
primul loc. Deci stăm bine şi aici! Am uitat să zic,
China e lider mondial în domeniul științei și tehnologiei. A fost, este şi va fi. Ei au descoperit hârtia,
tiparniţa, busola, praful de puşcă. Cele Patru Mari
Invenţii răspândite în Europa şi în Asia. Ăsta a fost
doar începutul. Huawei și Lenovo sunt lideri mondiali în telecomunicaţii şi calculatoare personale.
Supercalculatoarele lor sunt printre cele mai bune
din lume. Băieţii ăştia au fost şi în spaţiu. Mă refer
la astronauţi. Au cam un miliard de utilizatori de
telefoane mobile şi cei mai mulţi utilizatori de internet. Doar sunt mulţi. Alimentul de bază este orezul.
Condimentele şi mirodeniile sunt alese cu grijă. Cu
grijă. Poate asta să fie metoda... Şi tot aici este
locul de origine al ceaiului. Yin şi Yang aici îşi au
originea. Iubesc ţara asta! Confucius, aici te-ai
născut. Trăiesc filozofia ta... văd dansul dragonului... văd scrisul pe care nu îl înţeleg şi totuşi îmi
pătrunde simţurile. Iubesc China.
-A fost greu să ajungi aici, băiete?
-Săru-mâna! Deloc. Am luat maxi-taxi şi am coborât la Dragonul Roşu.
-Ce mai faci tu?
-Visez cu ochii deschişi, ca de obicei.
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Petre Ioan CREȚU
Secvenţă
cum stăm noi aliniaţi şi spânzuraţi de perfuzii în paturi
de fier la perete
la etajul trei salonul unu salonul spânzuraţilor
salteaua-i subţire şi noi ne facem tot una cu fierul
năluci mov sprijinind o ţeavă de calorifer fac filozofie
la o ţigară pe balcon
câţiva bolnavi recită versuri de Nichita strânşi într-un colţ
iar marea-i zbârlită şi afară a nins ruginiu
frunze de aramă strivite
- cocori de argint străpung zarea pufoasă mă ascund
după pietre şi tac
cei de la salonul trei se preling pe lângă perete
pe hol în şir indian
cei de la doi desenează curcubeie cu creta
din când în când mai trece câte o asistentă blondă
bâzâind în zbor
ori levitând pe deasupra paturilor
iar pe pereţii reci e tot o fojgăială de gândaci vioi
ori de bolnavi şchiopi şi îngrijitoare cu mopul
- s-a înserat deja noi cei din salonul unu stăm tot aliniaţi
şi spânzuraţi de perfuzii
în paturi de fier la perete

Poemul de luni
cineva îmi spunea că păpădiile au prostul obicei
de a încărunţi din plictiseală
- ridică-te Lazăre tu eşti Dumnezeu şi biserică
ia-ţi patul şi te du şi s-a dus
nici el nu ştie unde
s-a trezit deodată aşa în pustiu cu un pat în spinare
şi cu o mare durere în suflet
de abia se obişnuise cu moartea
mai schimba şi el o vorbă cu Dumnezeu
sau cu alte persoane interesate de nimicuri
în lumea mea mofluz fac vaporaşe din hârtie cu două etaje
şi ele plutesc aşa boţite şi nepăsătoare
prin sângele meu îngroşat
până când îmbibate deja se vor lăsa încet încet la fund
şi se vor lipi de vene
nu ştiu cum de s-a nimerit să locuiesc mereu la ultimul etaj
poate nevoia mea de cer poate nevoia mea de aer
îmi bălăngăneam picioarele deasupra oraşului cocoţat
pe pervazul ferestrei înainte să sar

Un alt poem de luni
cumva acolo sus se'ntamplă ceva fabulos
momentul acela de linişte de dinaintea creaţiei poate
în mine încolţesc sacre icoane le ud cu lacrimi
le hrănesc cu suferinţă cotidiană puţin rom poate o vodcă
până cresc mari
când le vin sorocul vin iconarii să le cumpere
iar eu le lipesc timbre ştampilate pe frunte

Al treilea poem de luni
e luni
ziua când Dumnezeu şi sfântul Petru joacă barbut
îmi şopteşte conspirativ îngerul
de pe umărul meu stâng
- smulg toate icoanele încolţite în mine
şi fac un foc înalt pâna la cer

Poemul de marţi
prin geamul murdar deodată văd o lumină ciudată
ceva între verde şi mov,
soarele cumva agăţat biciuia marea
c-o mie de cnuturi
parcă ploua cu stropi mari ploaie de vară
- undeva nu departe de mal delfinul meu albastru
îmi făcea semn cu aripioarele,
eram la etajul al treilea al spitalului
într-un scaun cu rotile
care nu era al meu dar era comod
şi priveam marea
beam o cafea şi trăgeam cu nesaţ din ţigară în
mine se-auzea muzică Deep Purple parcă Fools
ţin ochii închişi şi sorele cumva mi
se lipise de tâmplă
tâmpla aceea sprijinită de geamul murdar
şi mă desprind cu greu iar pasii mă poartă
spre blocul operator tocmai urma să mă operez
o operaţie uşoară pe creier

Poemul de miercuri
Dumnezeu ne-a chemat la el
într-o după amiază de vară
ne-a dat câte un poem să-l scriem pe suflet
cu un crin
după care puteam chiar să şi murim aşa uitaţi
în ţinuturi barbare
e drept că cel mai greu se dăltuiau versurile clasice
se încăpăţânau mai tot timpul la nemurire
literă cu literă
şi noi ne pierdeam răbdarea ori căutam rime
sublime în vinul prost
mai rătăceam şi printre alte poeme
în tribunale sticloase cu ciclopi jumătate himere
jumătate şchiopi
fratele meu geamăn s-a sinucis
cu o frunză în somn
i s-a părut o crimă să atingă un poem
cu un suflet de om
nu am plâns deloc despărţirea pe atunci lacrimile
erau la mare preţ
iar despre moarte mi se vorbea numai de bine
când toţi am terminat de scris poemul până la
ultimul vers
sufletele noastre pline de versuri şiroind
deveniseră inutile ca şi cum te-ai fi dezbrăcat de
femeie pe întuneric
atunci mi-am aprins o ţigară şi priveam cum unii
aruncau suflete de-a valma
în groapa comună peste crinii rămaşi
(continuare în pag. 37)
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Un alt poem de miercuri
La moartea mea de azi nu a venit nimeni să mă vadă,
obişnuiesc să mai mor câteodată sub privirea
femeii răstignită în zilele de miercuri,
în staţia tramvaiului şapte,
pe pielea ei solzoasă, iubirile cicatrizate
se întind ca nişte pecingini.
Niciodată nu mi-am dorit ca acum,
ca ziua să se facă repede noapte, deşi
toate dimineţile sunt încremenite în mine şi râd
şi deodată am poftă de viaţă,
iar fluturii, fluturii nu au uitat să zboare în spiralele,
timid desenate pe pereţii de sticlă,
ai saloanelor de-aici, de puştiul cu ciuf bălai
şi ochii vii albaştri,
cumva întins pe-o aripă de înger, în salonul trei.
- Cât de frumoasă şi vie e marea dimineaţa la ora şapte,
stau în căruţ, privesc şi învăţ gândul să zboare departe.

Poemul de joi

`

Uf, iau aşa, unul câte unul, cuvintele
şi le storc de tot ce au ele mai bun
după care le arunc pe străzi să le devoreze şobolanii
albaştri ascunşi adânc în noi
pot să răstignesc toate cuvintele pe crucea tăcerii
dar mi se pare o pedeapsă prea aspră pentru ziua de joi

Poemul de vineri
merg în neştire în bejenie bălăngănindu-mă
la marginea nopţii
sau călăresc muchia subţire a clipei
ca pe o femeie flămândă
după care mă îmbăt crunt cu albastru în dimineaţa
abia începută
ce tot îmi aduni de pe plajă scoici sparte
mai bine construieşte-mi un castel din nisip
cu patru turnuri
iar eu îmi voi potoli setea de zdrobire a călcâiului
înşurubându-l în turnul din nord
ori în turnul din sud în turnul din est sau în cel din vest
nimic nu mai contează poate doar eu
aşa amestecat cum sunt
sau împletit cu zarea sau cu neputinţa

poemul de sâmbătă
e dimineaţă dar mai ales e sâmbătă aici sâmbăta e o zi
specială asistentele nu mai târâie după ele cărucioare
cu seringi perfuzii pansamente sterile morfină
îşi fâlfâie halatele lor albe străvezii într-un zbor lin
se preling printre paturile bolnavilor
pe care-i mângâie pe frunte sau îi sărută pe tâmplă trist
prin salonul nostru mai trece şi moartea deschide uşa
şi ne face bezele
n-avem timp poate nici stare e sâmbătă cum îţi zic
ne îmbrăcăm pijamalele de gală noi bolnavii şi ieşim
încolonaţi pe balcon
să privim marea lacomi şi tâmp
aşteptăm să ne străfulgere sufletul fiorul ei clasic
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ca şi cum am primi împărtăşania din urmă
murim nefiresc cu fiecare clipă încolţită de umbre
cu degetul în sevraj desenez o floare
pe geamul murdar
urletul lupului alb îmi stă de-o veşnicie în gât
nici nu mai sunt în stare să mă aud tânguit
îmi sfâşie doar tâmpla prelung
încă mai e sâmbătă totuşi cum îţi spun
gândacii mărşăluiesc mii se scurg pe gresie şi zid
am prins unul şi i-am zis vasile gândacul vasile
pe care l-am ţintuit cu-n bold şi l-am pus la păstrare
între orele stupide dintre noapte şi zi
dintre mine şi cel ce încă mai îmi poartă numele
răstignit pe-un pat de spital aburit
e dimineaţă şi sâmbătă îţi zic
am să intru în mare şi voi înota tot timpul promis

Gândacul Vasile
Anul trecut în spital salonul unu etajul trei
dintre gândacii care foşgăiau pe pereţi
unul dintre ei atrăgea atenţia era mai leneş mai încet
l-am prins şi-a devenit gândacul Vasile
ori de cate ori aveam dureri foarte mari venea lângă
mine îi făcea bine cumva se hrănea cu chinul meu ca
mârţoaga din poveste cu jăratec
şi asta mă făcea să fiu mândru de durerea mea
aveam un sentiment de responsabilitate mă simţeam
în sfârşit util
Vasile devenise celebru în salon îl împrumutam
şi celorlalţi şi cumva şi nouă ne era ceva mai bine
oricum un zâmbet timid ni s-a iţit în colţul gurii
pe care-l purtam fiecare ca pe Steaua Republicii
Vasile crescuse mare elitrele îi străluceau printre
paturile de fier şi umplea toată încăperea
trei zile şi trei nopţi am muncit să-i fac un locaş
confortabil o vizuină puţin decadentă într-o crăpătură
din zid acum nu mai se ducea din pat în pat
cumva interacţiona cu durerile noastre le pipăia le
mustra şi le făcea albastre
deja durerile noastre nu-i mai ajungeau deşi noi ne
străduiam să suferim mai mult mai intens tot degeaba
din vizuina lui nu ştiu cum a început să se hrănească
şi din alte saloane deja nu ne mai băga în seama dar
să hrănea cu durerea noastră
când m-am externat la despărţire abia a mişcat
antena dreaptă şuie beteagă din născare şi am plâns
până când autobuzul a ajuns la Constanţa.
Azi după aproape un an m-am internat din nou
şi primul meu gând a fost la Vasile cineva mi-a zis
că a murit fara să-şi dea seama dintr-o datată vizuina
devenise prea mică
şi din lupta asta surdă dintre Vasile
şi zid din amintirea gândacului a mai rămas
doar o gâlmă în perete şi câteva picături de durere
prelinse pe mochetă
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Oleg CARP
Roşii în ataş
Cu câte o frunză de susai între buze, duminica
trecută, pe la opt dimineaţa, Puk şi cu mine, pândeam la
colţul gardului. Aşteptam să treacă Buş călare pe ruginitura
lui de trotinetă cu ataş. Buş livrează roşii în sat. A preluat
această meserie de la mătuşa Alta, una dintre surorile
mamei lui. Aia care a murit fecioară, neatinsă de bărbat. Cât
ţinea ziua trăgea sau împingea un cărucior pentru copii
supraîncărcat cu zarzavaturi de vânzare. Pe mătuşa Alta o
cunoştea tot satul, la fel cum ea ştia foarte bine fiecare
potecă sau vrabie din sat. Ca să nu îi pară lui Buş duminica
aia ca toate celelalte zile, împreună cu Puk am întins o
sârmă dea curmezişul drumului. Buş poartă barbă şi este
mai mare cu un an decât Puc şi mai mic decât mine cu doi
ani, poate cu trei. Cam la înălţimea buricului, - Puk dintr-o
parte, eu de cealaltă -, am întins sârma până la nu se
poate. Un capăt al sârmei l-am legat temeinic de stâlpul
gardului iar celălalt capăt Puk l-a încolăcit de craca
`copacului de peste drum. De acolo de unde stăteam
vedeam şi auzeam totul ce se petrece în partea din vale a
satului. Cu toate acestea, Buş întârzia sau poate că noi doi
am ieşit cam târziu la pândă.

Îi lipsesc fluierele
Când Vipus împlinea unsprezece ani, Lupinka îşi
făcea primul avort. Cu cireşii în floare curtea arăta ca o
femeie goală planând în aer liber. Cu toate că ambii erau de
aceeaşi vârstă, Lupinka respira greu, de departe părea a fi
un strat masiv de şuncă astmatică. Lupinka îşi dădea
genele cu rimel, îşi făcea bagajele pentru a pleca la mare
împreună cu vlăjganul din sat, Urtek. Pe Vipus îl dureau
oasele din cauza Lupinkăi. Cu două zile în urmă, de dragul
Lupinkăi, Urtek a pus mâna pe Vipus, l-a zdrobit în bătaie
pe Vipus. Astăzi lui Vipus îi lipsesc fluierele de la picioare şi
o bună parte din dinţi. Vipus molfăie mămăligă, se abţine să
răsfoiască presa. Îşi săpuneşte întreaga faţă; îşi va rade
barba, o va rade cum nu a mai raso demult; Vipus se
priveşte chiorâş într-un colţ de oglindă, respiră; din nări îi
fâlfâie câte un tulei; trece cu vârful limbii prin cele mai
adânci cotloane ale măselelor; are măsele lungi şi stricate,
parcă sunt nişte pahare sparte la gură, încărcate cu resturi
împuţite. Locuia în Iugoslavia singur într-un apartament
mereu înţesat de muşte, indiferent de anotimp. Un
apartament destul de modest, lipsit de electricitate, fără
WC, fără balcon, fără bucătărie, fără pat, fără ferestre.
Două săptămâni mai târziu, după ce i-au fost sfârtecate
fluierele de la picioare, cu toate acestea, Vipus a înţeles că
nimic mai bine nu poate fi pe lumea asta decât ceea ce i s-a
întâmplat lui. Stătea întins pe podeaua din scânduri, cu
cioturile de picioare unul peste altul, tuşea rezemat cu ceafa
de perete. Lupinka avea mari dubii în ce priveşte
supravieţuirea lui Vipus. Între timp divorţată, recăsătorită, pe
urmă iarăşi divorţată, deşi Lupinka n-a mai apucat să îşi
nască copiii săi. În schimb, trimitea din paşte în paşte pe un
copil al vecinilor ei de bloc ca să îi ducă lui Vipus de
mâncare pesmeţi şi gutuie. După lovitura fatală, Vipus
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transpira în febra somnului. Erau zile când Vipus
medita la fostele lui picioare care adesea îl
conduceau visătoare la uşa Lupinkăi.

Aripioare de India
Joi dimineaţa, după ce îşi luă micul dejun în
tăcere, nouă ouă crude de prepeliţă şi o lingură de
miere de albine, Vipus s-a trântit cu toată greutatea
sa în fotoliul moale bătut cu pietre scumpe.
Plescăind din buze, luă un chibrit şi îşi curăţă fără
grabă ceara din urechi. Păstrând liniştea aruncă în
scrumieră chibritul unsuros şi galben la un capăt, cu
un alt chibrit a aprins obişnuitul trabuc cu aromă de
cireşe, apoi după un oftat prelung a cerut să i se
facă legătura telefonică cu Lupinka, nevastă-sa.
Aceasta refuza nu atât să vorbească la telefon dar
în general, de la moartea lui Puklov umbla tot timpul
posacă negăsindu-şi locul din cauza tristeţii. Lupinka
n-a ieşit nicăieri din casă încă de săptămâna
trecută, voia cu orice preţ să trăiască moartea
amantului în singurătate.
Era într-o duminică, ora prînzului, cînd
Vipus a anunţat portarul deservici că în seara
aceleeaşi zile va părăsi ţara pentru câteva zile. Va
lua avionul de cinci seara ca să aterizeze spre
dimineaţă în oraşul în care se stingea de dorul
amantului mort Lupinka. Vipus îşi pregăti bagajele
pentru zbor, îşi luă periuţa de dinţi şi cartela de
bancomat. Trecuseră peste cinci ani de când Vipus
aflase de legătura Lupinkăi şi a lui Puklov. Într-o zi
Vipus, în loc de cheie, a găsit sub preşul de la uşa
casei o romaniţă. Când a intrat în hol Lupinka
tocmai ieşea din baie ajutată de Puklov să-şi pună
halatul. Zărindu-l pe Vipus, Lupinka a încremenit iar
Puklov s-a apucat de plâns. Vipus chipurile nu a dat
atenţie celor întâmplate urcând sus în dormitor. A
trecut pe lângă îndrăgostiţi de parcă nici nu i-ar fi
văzut.
Lupinka nu ştia ce să aleagă din două: să
meargă sus după Vipus ca să dea explicaţie celor
întâmplate în lipsa lui ori să rămână pe loc ca să îl
liniştească pe Puklov, care din cauza plânsului şi a
situaţiei în cauză se chirci sub uşa bucătăriei mai să
leşine. Foarte curând, de sus din dormitor se auzi
vocea lui Vipus care implora pe cineva în receptor
să i se rezerve un loc în cimitirul din preajma uzinei
de tractoare. Vocea lui Vipus se desluşea atât de
bine şi clar prin pereţi şi prin uşile deschise încât
Lupinka auzind, îşi făcu semnul crucii în faţa uşii de
la frigider. Lupinka încă nu îndrăznea să urce după
Vipus, aşadar se chirci şi ea alături de amantul său
aşteptând ambii verdictul lui Vipus.
Lupinka şi cu Vipus împlineau anul acela
douăzeci de ani de căsnicie fericită şi iată că
Lupinkăi aşa îi veni într-o zi şi îl înşelă cu Puklov.
Lui Vipus nu îi venea să-şi creadă ochilor şi
urechilor, cum intră în dormitor aşa şi rămase pe loc,
stătea în picioare nemişcat ca stana de piatră în faţa
patului proaspăt mototolit. Din când în când, de jos
(continuare în pag. 39)
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Vipus încă de mic visa la Lupinca

se auzea foarte pronunţat scâncetul şi scrâşnetul din dinţi a
lui Puklov. Între timp, Lupinka a pus la dezgheţat sub
robinet un cap de miel şi câteva perechi de aripi de curcan
de India. Lui Puklov îi plac aripioarele de curcan de India iar
Vipus are rău de aripioare de curcan de India. Cu toate
acestea, Vipus în schimb adoră filmele mute. Ceasul situat
pe perete chiar în faţa lui Vipus a bătut de două. Dupăamiaza acelei zile se anunţa a fi cea mai caniculară din vara
aceea. Iată de ce Vipus, Lupinka şi cu Puklov stăteau uzi
lioarcă transpiraţi care şi pe unde i-a prins vremea.
Ajuns acasă, din cauza celor întâmplate, Vipus nu
apucă nici măcar să îşi scoată sacoul de caşmir, îşi făcea
aer cu periuţa de dinţi pe care o purta în buzunarul interior
al sacoului. Privea abătut dincolo de perete şi îşi făcea vânt
cu periuţa de dinţi. În casă domnea o linişte mormântală,
din cinci în cinci minute se auzea frigiderul. După mai mult
de un sfert de oră de ros unghiile de la mâini şi de bocete,
Puklov, încă fiind în aceeaşi poziţie de şoarece prins în colţ,
`în sfârşit îşi luă inima în dinţi, se ridică şi porni ţanţoş pe
scări ca să aplaneze situaţia creată cu Vipus. Însă Vipus
era într-atât de şocat de înşelăciunea Lupinkăi că după un
zece minute de stat în faţa peretelui a adormit buştean din
picioare. Puklov a coborât din nou în bucătărie după o halbă
cu apă ca să îl stropească pe Vipus. Capul de miel şi
aripioarele de India se dezgeţaseră între timp iar Lupinka
decojind o ceapă roşie întrebă de Puklov ce face Vipus
acolo sus. Puklov a spus că e nevoie de apă, că Vipus pare
a fi pe altă lume. Lupinka a aprins aragazul, a pus carnea la
prăjit în tigaie, a spălat sub robinet vasul plin de sânge în
care s-au dezgheţat capul de miel şi aripioarele de India, l-a
închis pe Puklov cu tot cu halbă în baie şi cât te-ai întoarce
Lupinka s-a ras cheală cu cuţitul de bucătărie şi a dat foc la
casă. Trei luni mai târziu Lupinka a învăţat să cânte la
acordeon.

S-a închis pe la patru
Zămosul era copt. Puklin a curăţat zămosul de
sâmburi. I-a întins o felie Lupinkăi apoi şi-a scos ochelarii, ia pus pe masă oarecum îngândurat. Ieri, împreună cu
muncitorii de la benzinărie, Lupinka şi cu Puklin au
sărbătorit Ziua Păcii. Lupinka mai întâi a propus, pe urmă a
început să insiste să continue sărbătoarea împreună până
la sfârşitul săptămânii acelea. Puklin încerca omneneşte să
îi explice Lupinkăi că are rău de Ziua sărbătorită ieri. Puklin
şade pe un scaun improvizat din două borcane de vopsea
clădite una peste alta. Lui Puklin i se ivea deasupra mesei
doar capul de la gât în sus. Lupinka s-a ridicat de pe scaun
să arunce coaja de zămos peste fereastră. Puklin a înghiţit
muşcătura de zămos. În timp ce Lupinka s-a întins în
hamacul instalat în bucătărie, Puklin a râgâit, apoi din nou a
râgâit iar Lupinka visătoare naviga pe agenda telefonului
său mobil. Când Puklin a mulţumit pentru zămos şi a dat să
se ridice de la masă, Lupinka a tresărit, surprinsă de musca
care tocmai îi ateriză pe pleoapa ochiului stâng. Mişcânduse cât de lent putea, Puklin scoase încet polonicul din sertar
şi de acolo de unde stătea, cu precizie milimetrică Puklin
ochi musca.
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Lupinca şi Vipus nu ştiau să scrie nici să
citească. Într-o zi friguroasă, când Lupinca se uita pe
fereastră cum sclipeşte zăpada pe întinsul maidanului, Vipus s-a dus pe ascuns să cumpere o carte.
La întoarcere din oraş, Lupinca l-a dojenit că a ieşit
din casă fără să dea socoteală unde se duce. Mai
mult, când îl văzu pe Vipus stând în pragul uşii cu
limba scoasă afară şi cu cartea în subraţ, Lupinca se
făcu foc, îi veni în întâmpinare ronţăind un morcov.
Lupinca arătă cu ciotul de morcov spre carte: Asta ce
mai e? Judecând după întrebare, Vipus nu ştia încă
să se bucure sau să se mâhnească. De aceea, Vipus preferă să înghită un nod zâmbind cu colţul gurii.
Lupinca făcu încă un pas spre el insistând. „Nu
cumva e o carte?!”. De cum Vipus încuviinţă din cap,
Lupinca cu ochii înroşiţi de mânie, aruncă cu morcovul în fereastră şi începu să îşi rupă părul din cap.
Abia când rămase aproape cheală, când doar câteva
fire lungi îi mai spânzurau rătăcite pe după urechi,
Lupinca îşi lăsă capul în pace şi trecu la capul lui Vipus. Cu iuţeala şarpelui cu clopoţei Lupinca îi smulse
lui Vipus cartea din subraţ. “Nenorocitule, ai cheltuit
ultimii bani de pâine!”. La fiecare cuvânt rostit Lupinca îi dădea cu cotorul cărţii în moalele capului.
Văzând-o înfuriată pe fapta lui, Vipus nu a mai îndrăznit să îi spună Lupincăi că a rămas dator la magazin. Cartea costa cât zece cozonaci iar Vipus avea
bani numai cât de trei pâini. Vipus fusese nevoit să
împrumute diferenţa de bani de la un cunoscut care
tocmai se învârtea prin librărie. Adresându-se către
amic, acesta se învoi uşor să îi dea bani în împrumut
lui Vipus, atât cât nu îi ajungeau pentru achitarea
cărţii, cu atât mai mult că amicul avea numai de câştigat. Acesta îi puse lui Vipus în palmă o bancnotă
nouă de o sută cu condiţia ca Vipus să îi întoarcă
banii peste o oră iar în plus Vipus să îi facă cinste cu
trei beri şi un peşte pentru serviciul prestat. După ce
Vipus îi mulţumi vânzătoarei pentru amabilitate,
amicul îl bătu peste umăr felicitându-l cu prilejul cărţii
cumpărate. „Vipus, eşti un norocos, ai făcut o alegere nemaipomenit de bună!... Acum întreabă-te ce
te făceai dacă nu eram eu aici?”. De acum părăseau
ambii librăria, în drum spre staţia de troleibuz, au dat
colţul. Unul vorbea tare despre ceva, gesticulând cu
mâinile mai să atingă cerul gangului prin care treceau, celălalt ciocănea cu buricul degetului arătător
în carte şi se gândea la Lupinca. Atunci amicul îi sugeră lui Vipus locul unde ar fi bine să se revadă întro oră. Cafeneaua pe care o menţionase amicul său
se afla la doi paşi de clădirea în care locuia Vipus cu
Lupinca. Este vorba de o cafenea periferică, din acelea scunde şi lipicioase în care îşi scuipă timpul
oamenii nenorociţi. Lupinca o vedea de la fereastra
sa ca în palmă. Ba mai mult, când se întuneca afară
şi se aprindeau neoanele din cafenea, Lupinca putea
zări şi musca care se aşează pe nasul ceainicului de
pe tejghea.
Lupinca l-a trimis pe Vipus înapoi la magazin
să întoarcă cartea.


Boem@ 4 / 2015

Boem@ 4 / 2015

40

