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Cristian BIRU
Vânzătorul de cărţi
Când i-a apărut prima carte Studentului, acum
vreo doi ani, tatăl său care era zidar se întorcea de la
şantier cu nişte ziare sub braţ în care ascundea cartea,
cum îşi ţineau ţăranii cândva banii înveliţi în suman, iar
cum întâlnea un cunoscut prin cartier ridica braţul ca pe
o aripă şi arăta discret cartea fiului său care însă
publicase sub pseudonim.
-Nu înţeleg de ce ai scris sub pseudonim. Pe
mine mă cheamă Patraş Mitică, iar tu eşti Andrei Patraş
şi nu Arthur Romanesco. Ce nume mai este şi ăsta?
Nume de corcitură. Eu nu sunt Romanesco, eu sunt Patraş.
-Este un pseudonim, tată, de rezonanţă franceză, pentru că eu întotdeauna mi-am dorit să învăţ la Paris, la Sorbona şi să locuiesc în Cartierul Latin, în inima
Avangardei, îi explica Studentul, clipind din ochii lui albaştri. Tatăl se prefăcea supărat, dar imaginaţia îl umplea cu lumină. Iar Arthur, Arthur este regele Cavalerilor
Mesei Rotunde, continua Studentul, depănând întâmplări
despre cavaleri pe care-i cunoaştea atât de bine, de parcă îi erau colegi de facultate şi nu personaje din cărţi
vechi pe care abia dacă le mai citesc câţiva oameni de
pe planetă.
Studetul văzuse de mai multe ori pe stradă, de
departe, gestul tatălui său de a ridica braţul, un gest de
pasăre Phoenix care protejează un talisman sau o comoară, dar nu-i dădea atenţie. Când vecinii îl urmăreau
prin cartier, de la balcoane, de după colţurile blocului, de
după maşini ca nişte trăgători de elită, Studentul nu
realiza asta, fiind un tip cu capul în nori şi preocupat de
teorii literare. Fără să ştie devenise în cartier o vedetă,
adică o ţintă. Tătăl său ştia să-i facă publicitate.
-A scris sub pseudonim pentru că are contract
cu Avangarda care-i sponsorizează studiile la Paris. În
Franţa toate universităţile se bat pentru a-l avea student,
explica nea Patraş cu ochii plini de lumină ca nişte
izvoare de pădure. Academia Franceză, cea mai înaltă
instituţie de cultură din Franţa, i-a oferit o distincţie, o
medalie de Cavaler al Mesei Rotunde, ceea ce înseamnă că deja i se pregăteşte un fotoliu de academician.
-Nu se poate, îl ascultau cunoscuţii în cartier,
interesaţi şi uluiţi de aceste veşti, mai ales pentru că nea
Patraş după ce le arăta articolele din ziare care scriau
despre cartea fiului său, se simţea obligat să facă cinste
şi de fiecare dată intrau în bodegă, la Cireşica la un
cincizeci de Athos. Aproape în fiecare seară nea Patraş
punea cartea pe masă în bodegă lăsând-o răsfoită de
curioşi. Într-o seară de masa zidarului se apropie unul,
numit Sile Pletosu, un om care dormea pe străzi, despre
care se spunea c-a făcut moarte de om. Acesta aruncă o
privire peste carte şi întrebă:
-Cum se numeşte cartea asta?
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Find luat prin surpridere, nea Patraş îşi scoase ochelarii din buzunarul salopetei şi citi silabisind:
-Se-mi-na-rii-le cri-mei…
-Seminariile crimei? întrebă Sile să fie sigur,
lăsând să iasă din el un damf de cartofi putreziţi. Apoi
ieşi în stradă preocupat, repetând: “Seminariile crimei”.
După acest eveniment aparent lipsit de importanţă, în
bodegă nimeni nu s-a mai apropiat de cartea zidarului,
iar nea Patraş care era un om totuşi sensibil a sesizat
asta şi a început să se întrebe de ce se numeşte
cartea aşa, promiţându-şi să-şi facă timp s-o citească.
Numai că timpul în cartier nu prea avea
răbdare cu oamenii care citesc şi mai ales cu cei care
scriu. Cu timpul sentimentul de mândrie şi bucurie că
fiul său a scris o carte se transformă într-un sentiment
de jenă şi neputinţă, de iritare şi nevroză pentru că
Studentul, fără nicio explicaţie umplu casa cu cărţi,
făcând turnuri şi turnuleţe, care se înălţau obraznice
chiar şi în bucătărie, iar cărţile ca firele de nisip dintr-un
deşert aduceau din camera Studentului frânturi din
cântece folk, gemete de plăcere şi prezervative.
La un moment dat când un turnuleţ de cărţi
răsturnă farfuriile de borş de pe masă, mama
Studentului care era o femeie de o blândeţe nesfârşită
îşi privi soţul în ochi şi-i spuse:
-Eu cred că ar trebui să vorbeşti cu el.
Nea Patraş intră în camera Studentului, bătând
totuşi la uşă, cu un coş de birou într-o mână şi cu un
prezervativ folosit în alta şi-i spuse Studentului pe un
ton răspicat, arătând prezervativul:
-Aceste lucruri ar trebui să stea aici, spuse
zidarul aruncând bucata de cauciuc în coş şi lăsând
coşul în braţele studentului.
Iar de azi înainte, nu ştiu cum faci, dar îţi iei
toate cărţile din casă. Le duci unde ştii. Noi nu mai
putem trăi aşa. Vino să vezi, şi zidarul îşi apucă fiul de
gât şi-l împinse afară din cameră să vadă mai bine, o
casă burduşită de cărţi, zidită în pagini de literatură, cu
tuneluri şi coridoare de coperţi, iar când văzu ce le-a
făcut părinţilor cu aceste cărţi, Studentul avu viziunea
unei grote troglodite cu pereţii umezi de cărţi în care
sălbaticii tăiau dintr-un animal doborât în jurul unui foc,
care le proiectau gesturile pe pereţii subterani, neliniştind coloniile de lilieci şi creaturile de peşteră
prelingându-se lichide pe bolta de incunabule.
-Cine ţi-a dat bani pentru cartea asta? întrebă
tatăl, aducându-l pe Student cu picioarele pe pământ,
iar Studentul întorcându-se spre tatăl său, înghiţi în sec
amintindu-şi de o doamnă care se ridica peste Student
în valuri de plăcere ca un călăreţ într-un rodeo, cu sânii
robuşti ca două ghiulele, săltând în şa în gesturi nefireşti ca şi cum ar fi intrat cu capul prin tavan în apartamentul de sus.
-Câte cărţi ai vândut până acum? întrebă tatăl
ca la un interogatoriu, iar Studentul şopti dând din cap:
-Destule, iar cum şopti asta, revăzu cu ochii
minţii toate studentele şi femeile tinere care-i cumpăraseră o carte pe stradă, dar nu le văzu ca şi cum ai
schimba o fotografie cu alta, le văzu în cădere într-o
cascadă de trupuri proiectată direct în pat, fiecare
femeie căzând cu sânii fluturând ca nişte steaguri ale
unei armate cucerite.
(continuare în pag. 4)
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-Chiar nu ştiu cum îmi cumpără femeile cărţile, îi
zise săptămâna trecută Studentul unui coleg de liceu care
acum învăţa undeva în America. Pentru mine este un
mister ce le spun. Deci eu nu îmi amintesc ce le spun
exact, după ce le arăt cartea, pur şi simplu brusc ajung în
camera mea şi nu o să-ţi vină să crezi se dezbracă în
câteva secunde. Este ceva neînchipuit de repede.
-Asta este bine, teoretic.
-Teoretic este bine, aşa zic şi eu, practic mă
întristez că va trebui să mă căsătoresc o dată şi o dată. Miar fi cu neputinţă să mă căsătoresc cu o femeie care se
dezbracă aşa de repede în faţa unui necunoscut care
vinde o carte. Asemenea vechilor cavaleri aş vrea ca
nevastă-mea să poarte o centură de castitate şi eu să i-o
descui când ajunge acasă. Dar cred că o astfel de centură
cântăreşte destul de mult şi o incomodează la mers.
-Ai înţeles sau nu? întrebă deodată nea Patraş
răvăşindu-i Studentului amintirile.
-Sigur că da, zise Studentul începând să-şi adune
cărţile în camera sa. Le adună toată ziua cu grijă,
`ştergându-le de praf, măturând în urma lor, astfel încât
casa deveni deodată sclipitoare ca o bijuterie şi mama
Studentului, domna Sultana Patraş zâmbi soţului care
înţelese din priviri că poate vorbise prea dur cu Studentul.
Acesta deja terminase lucrarea de strângere a cărţilor din
casă şi închise repede uşa în camera lui dar cu grijă pentru
că, la cea mai mică mişcare, o avalanşă de cărţi ar fi putut
să smulgă uşa din rădăcină. În camera lui, toate obiectele
de mobilier, patul, covorul, dulapul, biroul, televizorul
dispăruseră într-un zid de cărţi în care studentul îşi săpase
un fel de nişă în care se întindea ca într-un vagon de
dormit.

-A, gândi Studentul amintindu-şi femeile în cădere
lichidă, am să vând câte 10 cărţi pe zi, nu chiar… 10, hai
cinci, cinci mi se pare o cifră acceptabilă. Deci prima carte
este aşa de întâmpinare, a doua este o carte de
cunoaştere, a treia este temeinică, a patra este cireaşa de
pe tort, iar a cincia este o carte de adio. Cu cinci cărţi
vândute pe zi poate o să ajung să văd şi eu cerul din
camera mea, îşi zise Andrei încercând să străbată prin
cărţi până la fereastră. Chiar astăzi am să vând patru cărţi
şi ultima am s-o vând Doamnei Diamant, îşi zise Studentul
gândindu-se la sponsorul lui.
-Unde te duci? îl întrebă mama lui îngrijorată.
-”Mă duc să vând nişte cărţi”, vru să spună Studentul, dar ascunzându-şi cărţile sub haină se corectă –
ies la o plimbare.
-Bine, dar ia-ţi fularul şi fesul… zise mama
Studentului îngrijorată, privindu-l cum coboară scările
alunecând pe bara de protecţie.
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Ajuns în stradă, Studentul îşi închise nasturele de la cămaşă de la gât, simţind gerul pătrunzător.
Opri prima femeie pe stradă şi-i arătă cartea
încercând să-i explice semnificaţia titlului, dar aceasta
ori pentru că nu auzise prea bine din cauza căciulii îşi
feri într-o parte geanta şi se întoarse cu un umăr
împotriva Studentului iar când înţelese ce vrea Studentul se îndepărtă zăpăcită.
Spre seară Studentul se opri obosit şi
îngheţat în faţa unei bodegi din cartier atras din
instinct de căldura dinlăuntru. Nu vânduse nicio carte
după trei ore. La un moment dat încercă să vândă o
carte unei femei cu un piept generos care conducea o
limuzină. Aceasta crezu că Andrei vrea să-i şteargă
parbrizul la stop şi-i întinse un leu, dar el refuză banul
pentru că i se părea chiar prea mult. Explicând femeii
că e vorba de o carte, Studentul se aplecă spre
maşină periculos de mult, iar când şoferiţa demară la
culoarea verde a semaforului, aproape că îl trase pe
tânăr după ea. Cu picioarele ude, lovindu-şi adidaşii
unul de altul, Studentul se opri în faţa bodegii
privindu-şi faţa de cremvuşti fiert în fereastră. Era
desfigurat de frig.
“Normal că nu am cum să vând aşa nicio
carte”, îşi zise Studentul privindu-şi faţa vânătă şi
părul răvăşit de parcă ar fi fost ascuns de un ciorap.
Am o faţă de spărgător de bancă, făcu Andrei
aranjându-şi părul, tocmai când se deschise uşa şi
instinctul îl împinse în bodegă.
Se aşeză, punându-şi cărţile îngheţate pe
masă. Ridicându-şi gulerul de la haină, zări un
cerşetor care-l cerceta cu privirea.
Dădu să-l întrebe pe cerşetor dacă nu vrea o
carte, dar se opri pentru că i se păru gestul absurd.
“Eu aş citi o carte, îşi zise Studentul, chiar dacă aş fi
cerşetor. “
-De ce se numeşte cartea asta aşa? îl întrebă
deodată cerşetorul care ajunsese chiar în spatele
său. Poţi să-mi spui?
-Luaţi loc, îl invită Studentul la masă pentru
că se dădea pe spate să-l privească pe cerşetor.
Sigur că pot să vă spun, e doar cartea mea, simţind
un damf de cartofi putreziţi şi reprimindu-şi foarte bine
dezgustul.
-Se numeşte “Seminariile crimei” pentru că în
ideea cărţii există doar două sentimente care pot lega
doi oameni pe viaţă, dragostea şi crima. Doi îndrăgostiţi sunt legaţi pe viaţă ca şi doi complici la o
crimă.
-Cum aşa? se apropie Sile Pletosu de Student, aplecându-se într-o parte şi în cârciuma aglomerată se făcu linişte cristalină pentru că era poziţia
din care Sile dădea neve-ul.
-Doi complici la o crimă se ţin minte toată
viaţa, zise politicos Studentul. Cartea spune că sentimentele sunt pe cale de disparţie şi cu timpul dispar
ca fiinţele, adică se nasc, îmbătrânesc şi mor, iar cum
dragostea este fragilă, singurul sentiment autentic
care pot lega doi oameni pe viaţă e crima. Într-un fel
sau altul toate sentimentele care i-au mai rămas
omului sunt nişte seminarii ale crimei.
Cerşetorul îi puse în faţa cincizeci de Athos şi
(continuare în pag. 5)
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(urmare din pag. 4)

Studentul dădu alcoolul peste cap simţindu-l cum îi arde
pieptul.
-Îţi cumpăr o carte, cât costă?
-Cât o cafea. 2,5 lei.
-Atunci dă-mi două, zisei Sile dându-i Studentului 5
lei.
-Pot să vă scriu un autograf?
-Da, spuse Sile scrutându-l cu atenţie.
Studentul scrise o dedicaţie, dar observă că
cerşetorul nu e prea interesat de ea.
-Nu citiţi ce v-am scris pe carte?
-Eu nu am carte, nu ştiu să citesc, zise Sile
şuierând cuvintele.
-Atunci de ce mi-aţi cumpărat două cărţi?
-Să fie acolo. Dar ce-ai scris în dedicaţie?
-Am scris, explică Andrei, “Simpatie şi prietenie!”
Abia atunci observă Studentul că toată sala privea
spre masa lui. Se ridică în picioare scuzându-se că trebuie
să plece. Îşi privi ceasul şi îşi aminti de întâlnirea cu
doamna Diamant. Vorbise la telefon şi stabilise o întânire la
ora 20.00 la sediul firmei. Îi mai rămâneau doar zece
minute. Cum se ridică însă şterse un umăr de la o masă şi
un zidar solid ca o tanchetă îi zise arătând spre carte,
întinzându-i o bancnotă de cinci lei:
-Dă-mi şi mie una.
Dar pentru că Studentul nu avea rest, îi luă două,
una pentru el şi una pentru prietenul său de la masă, care îi
aruncă o privire lui Sile Pletosu ca şi cum i-ar fi arătat un
gest de supunere.
Studentul ieşi grabnic din bodegă să păstreze o
carte pentru doamna Diamant.
“Am vândut patru cărţi”, zâmbi Studentul în sinea
lui, alergând pe străzile îngheţate şi alunecând cu adidaşii
pe podurile de gheaţă. Când intră în sediul firmei îşi dădu
seama că totuşi nu se cade să-i ceară bani pe carte tocmai
sponsorului care i-a finanţat întreaga operă. Dar patroana
era într-o şedinţă şi secretara care-l cunoştea pe student îl
lăsă în birou. Numai că şedinţa de afaceri întârzia nefiresc
de mult. Bucurându-se de căldura biroului, Studentul
aproape că adormi când îl găsi doamna Diamant pe fotoliu.
Studentul o numea aşa pe această femeie cu sânii fierbinţi
ca două ghiulele care se pregătesc să explodeze pentru că
vindea diamante şi de fapt îi şi uitase numele. Femeia îl
invită pe o canapea dar era deja foarte târziu şi Studentul
cerându-i banii pe carte nu prea se simţea în largul său şi
voia să plece. Privind spre cecurile de pe birou, când în
sfârşit înţelese ce vrea Studentul, vru să cheme după
secretară pentru că nu avea decât cecuri şi cardurile de
debit. Când în cele din urmă găsi o bancnotă într-un
portofel, Studentul o luă dar îşi dădu seama că nu are rest,
aşa că luă bacnota şi alergă până la un magazin, o schimbă
şi-i aduse patroanei restul care-l întrebă dacă nu poate să
mai rămână, arătându-i cu înţeles canapeaua şi umflându-şi
decolteul. Dar Studentul ruşinat îi spuse că sigur săptămâna viitoare o va suna şi se vor întâlni într-un week-end.
Ieşi brusc în strada îngheţată trăgând aer rece în piept, îşi
promise să nu mai vândă niciodată o carte tocmai sponsorului. Ajuns acasă îşi sărută mama adormită care-i simţi
faţa îngheţată dar nu reacţionă ştiindu-se privită de Student,
dar se trezi speriată auzindu-l pe Student cum plânge dându-se cu capul de bibliotecă.
-Dar ce s-a întâmplat? îl întrebă mama dând un val
de cărţi la o parte să ajungă la Student.

5

-Am vândut cinci cărţi toată ziua, suspină
Studentul printre hohotele de plâns. Am alunecat
înainte să iau ultimul maxi-taxi. Cred că… atunci
mi-a scăpat bancnota din buzunar.
-Dar îţi dau eu banii, zise mama îmbrăţişându-i chipul.
-Dar nu e acelaşi lucru, făcu Studentul
smulgându-se din îmbrăţişarea mamei şi ieşind pe
stradă şi cum ieşi pe stradă întunericul îl linişti. Pas
cu pas se trezi în centru lângă un teatru din care
tocmai ieşea un actor căruia acum doi ani îi dăduse
o carte pe stradă încercând să i-o vândă, dar
actorul îi explicase că se însoară şi nu are bani să-i
dea pe carte chiar acum, urma să-i dea săptămâna
viitoare. Dar de fiecare dată când îl întâlnea, Studentul observa că actorul se fereşte de el, de aceea
îl întreba politicos preventiv dacă a citit cartea,
amindindu-i indirect de preţ. Actorul îi spunea că a
citit-o şi trecea mai departe. După alte săptămâni,
când Studentul îl întâlni din întâmplare chiar lângă
Universitate, alergă după actor şi-l întrebă dacă i-a
plăcut cartea, în felul acesta înlăturând varianta plăcerii estetice. Adică dacă i-a plăcut cartea, înseamnă că o păstrează, dacă nu i-a plăcut cartea,
înseamnă că poate să o returneze. Actorul grăbit
răspundea că da, i-a plăcut, lăsându-l pe student
nedumerit - dacă i-a plăcut şi o păstrează, atunci de
ce nu i-o plăteşte? Oricum, de la un timp când se
întâlnea cu actorul, Studentul nici nu mai apuca să-l
întrebe ceva pentru că acesta mărea pasul urgent.
Cu sufletul răvăşit de pierderea banilor pe cărţile
vândute, Studentul îl privi pe actor îndepărtându-se
ca şi cum s-ar fi uitat dintr-un revolver şi-l ajunse
grabnic într-un teren viran şi-l apucă de braţ tocmai
când actorul voia să urineze.

-Hei, acum doi ani ţi-am dat o carte pe
stradă. Te-am întrebat de atâtea ori dacă ţi-a plăcut
sau nu, mereu amâni să-mi dai banii pe ea. Ştii
ceva, ori îmi dai banii pe carte, ori îmi dai cartea
înapoi. Este simplu.
Actorul surprins îşi smulse mâna din strânsoarea Studentului şi se pişă, după care încheinduşi prohabul îl privi dispreţuitor gârâind, lăsând să
iasă din el un damf de bere. Se aplecă într-o parte
şi dădu să-l lovească pe Student, dar acesta îi
aştepta lovitura şi arcuindu-se pe spate îi evită
pumnul revenind cu o palmă zdravănă, astfel încât
actorul dezechilibrat îşi pierdu toate foile dintr-o
(continuare în pag. 6)
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mapă care zburară nehotărâte, împrăştiindu-se printre dărâmături. Studentul îl ajută să-şi recupereze foile de pe jos,
i le puse în mapă iar actorul ajuns pe trotuar luă mapa se
uită la Student mai bine şi zise:
-Dar mie nu mi-ai dat niciodată nicio carte, făcu
actorul sigur pe el, încercând să-şi amintească, iar Studentul nu apucă să-i explice, pentru că acesta o luă la fugă
înjurând ca şi cum ar fi plecat dintr-o puşcă.
Venise primăvara şi Studentul nu apucase să
vândă atâtea cărţi să ajungă la fereastra camerei. Făcuse
un tunel prin care privea soarele cum se uită pasagerul
unui avion prin hublou. Teii de pe Strada Domnească se
sărutau în cântece verzi. Ţâşneau rândunicile printre
crengile lor ca nişte trasoare. În cămaşa lui înflorată
Studentul tocmai reuşise să vândă o carte unei fete
frumoase căruia îi lăsase în dedicaţie numărul de telefon şi
deodată îl văzu pe un tip care semăna perfect cu actorul
de la Teatrul Dramatic şi cum îl privi, individul îi răspunse
privirii ca şi cum ar fi vrut să-l salute. Deodată spuse în
trecere.
-Salut.
-Salut, răspunse Studentul fiind luat pe nepregătite şi grăbind pasul îl ajunse pe tip din urmă. Scuzămă, nu cumva acum doi ani ţi-am dat o carte?
-Ba da, zise tânărul.
-Şi ai citit-o? îl întrebă Studentul uluit.
-Da. ...era ceva cu crima şi dragostea.
-Şi ţi-a plăcut?
-Nu era chiar genul meu, dar nu a fost rea.
-Dar mi-ai dat banii pe ea?
-Nu, cât costă?
-Cât un bilet de maxi-taxi. 2,5 lei.
-Poftim banii, îi spuse tânărul lăsând în mâna
studentului monezile care sclipiră în palmă cum sclipesc
corăbiile la orizont aşteptate de un naufragiat pe o insulă
pustie. Amintindu-şi că este în drum spre Universitate,
Studentul îşi îndreptă părul şi hotărî că va ajunge la cursuri
după ce va vedea măcar o dată Dunărea în ziua aceea şi
o luă liniştit spre faleză.



Mónika TÓTH
sunt
sunt o fiinţă fără noroc
nu mai am miros de trandafiri
tăcerea mea de aseară sângerează
pupila iubirii arde
nu pot să fac nimic
nu pot să schimb nimic
mă bâlbâi pe crengi de stele
atingerea ta, Gheorghe…
soarele mă renaște
în fiecare zi
cerul
îmi spală fața obosită
vântul veghează dorințele
stelele somnul
iar absența ta
iubite
e o lungă durere de cap
ceasul se sparge
în bucătărie
și sufletul meu
tremură zi de zi după
atingerea ta
ai devenit
ai devenit
în poezie nu ai devenit
un trifoi uitat în iarbă
câmp de maci
frunze reci
dimineață de mătase
un fluture fără aripi
ori un fior de adiere
în poezie ai devenit
glasul doinei neobosite
bate
m-auzi
bate lipsa de iubire
ca un clopot spart
din turnul cetății
am vrut să tac
să-mi continui versul
dar îmi e frig
în pădurea cuvintelor
stau
stau în coridorul cuvântului
uneori rima ține companie
iubite, fără tine începe să îmi fie frig
în locul tău
numai un haiku îmi împrumută
geaca subțire și veche
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se scurg lângă diguri păsări de iarnă
şi fete morgane cu sufletul gol.
Destinul rămas mereu pe la vămi
e-mbrăţişarea dintre cer şi ape:
Marea naivă înserează pe scoici,
tulburarea din suflet desenează cuvinte.
NIMENI NU ŞTIE

Olimpiu VLADIMIROV
ECOU
Colindă-mă! Ce strigăt luminos
peste un val de stele în plutire…
Cuprins de-o bucurie fără glas
sănii nebune prelungesc sub privire
Din ochi adânci şi glasuri crude
se înfioară verbe. Uimirile au nume
şi poate numai Dumnezeu aude
ecoul unui început de lume.
CINE MĂ JUDECĂ
De-o veşnicie am crescut împreună
cu seceta, ciulinii, calcarul,
gutuile şi aburul Dunării;
Ştiu că fiecare silabă poartă
bătăile unei aripi ascunse
numai sub cerul Dobrogei:
Cine mă judecă
pentru încă o poezie pierdută?
EMOŢIE
N-am tulburat niciodată
cuiburi de îngeri,
deşi ispite, fără remuşcări,
m-au incitat cu oarbe veşnicii.
Risipite nelinişti tremură
sub streşini de blestem;
Doar lumina pluteşte
lângă nimicuri, spre inimă.
UMBRA VISĂRII
Dumnezeu îmi numără paşii:
din vânător am devenit vânat
şi port acest blestem ne-nduplecat
fără să pot iubi nimic cu-adevărat.
Clipele confuze agonizează-n elegii
când sponsorii tristeţii toarnă-n versuri, plumb;
Mă pierd în norul de deasupra mea
sub cerurile care vor mai fi.
Umbra visării nu-i decât un suspin
la o rugăciune către Dumnezeu.
MADRIGAL
Malurile urcă în priviri şi cern
lumina drumului spre casă;
Lângă nelinişti de furtuni aduc
pământul unde-mi creşte o mireasă.

În priviri, corăbii de fum…
Aleargă furtunile printre catarge
cu alte spaime să mă-mbete;
Dezlănţuit balans între ape şi cer,
tangajul înfioară risipa clipelor,
înainte şi-napoi către moarte,
ascunzând refrenul disperării.
Nimeni nu ştie unde voi lăsa ancora,
Breloc pentr-un buchet de speranţe.
SPOVEDANIE
Roade din oase suferinţa mută
întemniţând tăcerea pe măsură;
De îndoieli să nu întrebi. În umilinţă
îmi mistui deznădejdea, pe flăcări de arsură.
Dospeşte o silă fără speranţe
când lumea mă priveşte în treacăt, ciudat;
Încărunţesc lângă lacrimi secate,
iar umbra ţipă că s-a micşorat.
Ai lăsat, undeva, vreo urmă?
se face auzit un înger blajin;
Tac, neputincios, pe aripi de fluture,
printre remuşcări care pleacă şi vin.
O ALTFEL DE SĂPTĂMÂNĂ
Luni –
povara unui univers de vis:
Cine mai urcă în paradis?
Marţi –
poveste de ore nebune şi rele;
Ocolesc tot cerul vorbelor grele
Miercuri –
mă pierd, hoinar, în mulţime
nimeni nu ştie dacă mi-e bine
Joi –
arunc manuscrise – totu-i gunoi –
creşte depărtarea dintre noi
Vineri –
oare mai are rost,
să ne vedem în zi de post?
Sâmbătă –
o bornă la sfârşit de săptămână
ce n-are stare. Poate să rămână
Duminică –
blondă regină, nu cred în minuni
şi nu aştept răspuns la rugăciuni.



Trec prin anotimpuri presimţind logodne,
cutreier prin bezne visând la un far,
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Constantin BEJENARU
UN ROMAN CARE MĂRTURISEŞTE DATUL DE BAZĂ
AL EXISTENŢEI - DRAGOSTEA
Un roman al complexităţii vieţii, fireşte un „Roman
de dragoste” scris cu har scriitoricesc-îngeresc în modalităţi inefabile, diferite, dar şi la un nivel metafizic recuperator, este „Timpul şi răstimpul” adjudecat şi semnat
„Tănase Caraşca - Ed. PIM, Iaşi, 2015”. Autorul e din
categoria acelor scriitori totali şi profunzi (poeţi, prozatori,
eseişti, umorişti) la care este necesară o lectură repetată
pentru a putea aproxima câteva propoziţii, respectiv fraze
critice asupra nucleului de originalitate al prozei Domniei
Sale.
Făptură delicat-solară, subtil-robustă, atât cât
poate să încapă fragilitate şi forţă într-o rază de soare
răsfrântă în bobul de rouă, nu-l pot altfel vedea pe
Tănase Caraşca decât ca un ţăran robust şi înţelept din
Dobrogea de Nord, uimindu-mă prin generoasa bogăţie a
spiritului la care oricând pot merge ca să schimbăm
`planuri şi voroave de duh, în jurul unei căni de lut cu vin
vechi ot Sarica-Niculiţel sau al unui „ciocănel” de ţuică
bătrână ot Monastirea Cocoş. Nu-l pot altfel vedea pe
Tănase Caraşca, alias Nică decât febril, nerăbdător,
elegant şi decent, cu un bun simţ suveran, tipic românesc
ce-i conferă acea marcă de aristocrat autentic al literelor,
lăsând mult în urmă confraţi – „intelectuali” al căror
leagăn s-a balansat numai între asfalt şi beton, generaţii
de-a rândul.
Hotărâtoare în proză sunt stilul şi tehnica literară
pe care Tănase Caraşca le stăpâneşte cu virtuozitate şi
originalitate în noul său roman, dovedind că este un
scriitor important prin ştiinţa de a face să existe o lume în
conul unui punct de vedere generos. Lume cu savori şi
mister, candoare, devotament şi tragism neostentativ.
Citindu-i şi – apropo de răstimp – răscitindu-i „Cartea” ca
un diletant ce sunt, m-a captivat mai ales plăcerea
autorului de a povesti, plăcere oarecum metafizică pentru
că se transformă în bucuria lectorului de a trăi citind nu
întâmplări senzaţionale ci fapte de viaţă „obişnuită”
reţinută pe pagini în aspectele ei mirabile.
Nu ştiu cum s-a întâmplat dar în urmă cu ceva
ani, în mijlocul grupului din jurul revistei de cultură
„Steaua Dobrogei”, în viaţa noastră apăruse dintr-odată
cu un suflu unic – răscolitorul suflu al prieteniei –, Tănase
Caraşca. Spun asta pentru că din prima clipă a devenit
nu numai „prietenul nostru de totdeauna”, dar a adus în
relaţiile noastre cam fade şi reci, o lumină aparte, încât
noi înşine simţeam că devenisem în bună măsură mai
buni. Dar să revin la scriitorul Tănase Caraşca. Cred că
ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost şi este,
credinţa sa fanatică în literatură, în rosturile grave ale
scrisului. Eminamente liric, Tănase Caraşca are un ochi
de o luciditate deconcertantă atunci când se apropie de
pagina scrisă, nefăcând observaţii sau judecăţi de
complezenţă. O bucată de vreme în prozele sale din antologiile „Dincolo de cuvânt” şi „Noaptea curcubeielor
lungi”, a stat să-şi facă mâna. Apoi a scris romanul
„Desculţ prin urzici” bine primit atât de cititori cât şi de
critica literară. Când a trecut la „Bazarul maratonului
roşu”, găsise deja care este universul lui anume şi-şi
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forjase mijloacele în stare să-i dea puterea de a
stăpâni tehnicile narative moderne care în „Timpul
şi răstimpul”, romanul despre care facem vorbire,
apar admirabil topite într-o manieră de a povesti ce
poartă marca „T.C.”. Priceperea de a conduce lejer
acţiunea, dispunerea capitolelor după o compoziţie
originală, tăierea sigură a secvenţelor, contrapunctul lor muzical subtil, toate contribuie la reuşita
de excepţie a romanului. Există apoi o lumină
blândă revărsată precum Dunărea primăvara, peste
orice făptură sau obiect asupra căruia se opreşte
romancierul care nu-şi idealizează personajele şi
fuge de orice înfrumuseţare a lor. Ba aş îndrăzni a
spune că are o senzaţie reconfortantă atunci când
le zugrăveşte normalitatea, semn pentru el al unei
anume cuminţenii şi împăcări cu soarta, poate chiar
o dovadă de „filosofie”. Lumină blândă, care la T.C.
izvorăşte dintr-un ataşament estetic-cognitiv pentru
universul zămislit de proza sa. E dragostea care-l
făcea pe Caragiale să spună despre Miticii lui: „Nu
sunt drăguţi?”.
Capitolele cărţii, atât din Partea I – Timpul:
Începuturi, Scânteia, Practica agricolă, Norocul,
Competiţia, Confirmarea, Curat iubit, Mămică iubesc!, Scrisorile vacanţei, Revederea, Vacanţă la
fermă (Maşa), Încă un an, Continuarea, Singuri,
Banchetul şi Bacul, Capcana, Paşii, Amândoi,
Surpriza, O directoare tânără, Inspecţia, Admiterea,
Ghinionul, Liana, Hăul şi visul, Convalescenţă,
Recuperare,, Acasă, Vino!, Speranţă, Şansa, Îndoiala, Trădarea, cât şi din Partea a II-a Răstimpul:
Repatriat, Încă un noroc, Profesor, Trepte, După 40
de ani, Răstimpul, respectiv Despărţirea, în înlănţuirea lor sunt un fel de variaţiuni pe temă dată, în
accepţia cea mai nobilă a cuvântului, fiecare fiind
conţinătorul unui discurs al cărui mesaj „secret”
(continuare în pag. 9)
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este refuzul oricărei atitudini convenţionale, un fel de
cânt original având la bază biblicul adagiu: „Deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciuni”, în afară
de DRAGOSTE.
Romanul nu este unul vesel, dar nici trist,
întrucât de-a lungul şi latul epicului, ca să zic aşa, îşi
fortifică plenar consistenţa. După capitole precum: Curat
iubit, Mămică, iubesc!, Of inimioară sau Scrisorile vacanţei, lirice prin excelenţă, se anunţă o vie dispoziţie
pamfletară prin „Vacanţă la fermă(Maşa), Banchetul şi
Bacul, Capcana, sau Surpriza, ori una la fel de vie,
nostalgică chiar prin Ghinionul, Hăul şi visul, ori Convalescenţă. Apoi urmează alta, molcomitoare prin care un
foc ce îţi dădea impresia că va să se aprindă este stins
(Recuperare, Acasă, Vino) dar în chipuri atât de lipsite
de radicalitate, încât reaprinderea pare iar posibilă,
câteva capitole mai încolo (Speranţa, Şansa, Îndoiala).
De aceea, spuneam că este un roman ce surprinde
însăşi complexitatea vieţii şi este cu totul de laudă
inventivitatea autorului de a găsi într-o multitudine de
sensuri o cvasiinfinitate de forme stilistice. Toate fuzionează într-o reprezentare a eului epic care mărturiseşte
datul de bază al existenţei – DRAGOSTEA, unde la un
capăt al Timpului este torentul de foc mesianic revărsat
în scriitura uşor sarcastică, topită la rândul ei într-o mare
caligrafică alimentată de un fluviu de lirism sapienţial ce
reliefează bizarul existenţei noastre – răsTimpul.
În cadrul ei, starea paroxistic-spirituală a scriitorului Tănase Caraşca, îşi are drept soră siameză empatia divină. Se înţelege, aşadar, că la o nouă lectură, o
discuţie analitică asupra acesteia, de-abia din acest
punct de vedere ar începe. Dixi!



Mirela SAVIN
Un simplu joc între pro absente şi pro memoria
Atmosfera pe care o creează Cercul Literar Mihail
Sadoveanu (din Constanța - n.r.), în mod conștient
sau inconștient, reprezintă un punct de reper pentru
aparenta socializare. Instaurarea unui climat favorabil
de conlucrare fructuoasă între părţile implicate în
procesul de opus laudatum căci această problemă nu
există. Eminescu a devenit un Pontifex Maxi-mus şi
receptorii săi fac un simplu joc între pro ab-sente şi
pro memoria.
Discuţia la care am asistat la un moment dat
despre Eminescu se vrea a se înscrie într-o condiţie
sine-quanon a reprezentării moderne, fie că este vorba de oneiros, onoma sau phantasia. În realitate, pentru a putea ajunge la axa Eminescu - psyche trebuie
să ținem cont de faptul că în epoca contemporană
nivelul de instruire a populaţiei este un factor hotărâtor. Astăzi toţi sunt literaţi, theos şi se plaseză sub
semnul aletheiei. Din păcate, prea puţini au conştiinţă,
morală şi etică.
Aici apare diferenţa dintre Marele Poet şi aşa-zisa
lume cultă de astăzi. Dacă pentru Eminescu conştiinţa, morala şi etica erau cuvinte cheie, căci fără ele
sic transit Gloria mundi, pentru lumea contemporană,
tot mai avidă în a arunca cu noroi în alţii atunci când
nu înţeleg propria lor limită morală, socială, etică şi
culturală, aceste patru noţiuni fundamentale operei
eminesciene devin nişte simper idem, bătute într-un
loc fix, fără posibilitate de ieşire din formă pentru că
acest lucru presupune etică.
Opera eminesciană presupune două perspective:
una informală (contextul operei este nestandardizat) şi
formalizată (presupune urmărirea unor teme şi motive
riguroase și se desfășoară într-un context standardizat).
Eminescu a fost, cu adevărat, designer al literaturii
române, scenograf, regizor, actor, co-evaluator al literaturii. Astăzi, toţi sunt regizori şi actori într-un ambalaj
al formelor fără fond.
Este ușor a critica, iar în momentul în care cineva
încearcă să construiască este considerat un outsider,
un intrus ce trebuie eliminat chiar şi prin denigrare.



desene de Elena-Liliana Fluture
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Valeriu VALEGVI
O CĂLĂTORIE FĂRĂ SFÂRŞIT...
O călătorie fără sfârşit sau impresii dintr-o viaţă sublimată ne propune Petre Rău cu cea mai recentă apariţie
editorială Îndrăgostirea de zmeu – poem filosofic şi
memorialistic - (Editura InfoRapArt, Galaţi, 2015, 148
pag. preţ neprecizat).
Într-o scurtă şi concisă Pagină de citire de la începutul
cărţii poetul afirmă: ...Un călător, dacă pleacă, n-ar trebui
să se mai întoarcă, pentru că altfel n-ar mai fi călător. Şi
nici n-ar trebui să poarte cu el aţa de zmeu de care să fie
tras înapoi... Mereu mi-am dorit să mă duc, să fiu acolo
unde n-am fost niciodată. Dintre toate destinaţiile posibile,
aş fi ales-o pe cea de zmeu. Tânjesc să mă pierd în văzduh. Să mă rătăcesc de cele pământeşti... De cumva ai
de gând să mergi în această lectură până la capăt,... miam propus să te iau cu mine într-o călătorie ce nu se va
sfârşi niciodată. Această pagină ne pune cumva în gardă,
ne pregăteşte să parcurgem cartea cu sentimentul că trăim o aventură, o unică aventură; ei da, poetul are capacitatea de a ne molipsi/ impregna cu trăirile sale, dândune iluzia identificării. Cuvintele sunt încărcate cu energie
vizionară, sunt purtătoare şi totodată stăpânesc ofurile
poetului (... cuvintele / stăpânele / grijilor mele).
Motto-ul cărţii certifică existenţa unui spirit, muza inspiratoare ce l-a călăuzit pe poet şi l-a convins să scrie această poveste: Denisei - fetiţa pe care am cunoscut-o
înainte ca ea să fi împlinit primul deceniu pământean. După câţiva ani de clipe simultane, tot mai cred că e un
înger.
Îndrăgostirea de zmeu este descinderea poetului în
povestea vieţii sale, întâlnirea de taină la care suntem
ispitiţi să participăm toţi cei ce iubim poezia, o întâlnire la
intersecţia dintre gândirea, simţirea poetică şi gândirea
matematică (să nu uităm de pregătirea autorului în domeniul matematicii).
Impresionează în demersul poetic construcţia şi viziunea ce fac posibilă menţinerea unui tonus înalt. Cititorii nu
au cum să se plictisească, iar odată începută lectura, ar
dori să nu se mai sfârşească (apropo de călătoria fără
sfârşit...).
Cele 79 de poeme, părţi componente ale megapoemului propus, sunt atent gestionate şi riguros conceptualizate astfel că, pe bună dreptate, îţi poţi pune întrebarea dacă inspiraţia (divina inspiraţie!) îşi mai găseşte
locul în ele. Poetul s-a gândit şi la acest aspect (în lunga
gestaţie a cărţii, desigur că şi-a luat măsuri de siguranţă
pentru reuşita deplină a demersului său), încât în destule
poeme se simte ceva din briza unui lirism în notă personală (mi-ar plăcea să fiu zeu să opresc ploaia aceasta /
stupidă / şi sperioasă / bucuria stolului de păsări să se
arate - Clopotul; Îmi spuneai să întind mâinile pe lângă
corp / să pot să-mi iau zborul / precum zmeul din povestea ce se termina / la urechea ta în trezire -Puştoaica).
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Rând pe rând, genezele (7), ipotezele (6), teoremele (4), axiomele (4), corolarele (13), lemele (6), întro sarabandă a înţelesurilor şi fanteziilor care mai de
care mai provocatoare, dau viaţă, pun în scenă zbaterile, deziluziile, opiniile pro şi contra ale unui poet căruia îi pasă de ce şi cum se întâmplă toate cele văzute
şi nevăzute.
Poetul este convins că toate vin de la UNU (La
început era UNU şi UNU era de la Dumnezeu şi
Dumnezeu era UNU - Geneza genezei), că Dumnezeu
este un arbitru (abia când am avut nevoie de arbitru /
am socotit că e nevoie de dumnezeu - Clopotul bătea
eroarea), întoarcerea la poezie este calea cea mai sigură de salvare a eului rătăcit. Conflictele întreţin o
anumită aparenţă (cine ştie / sunt mare pe cât / vreau
eu să mă văd mare / sunt mic pe cât / vrei tu să mă
vezi... - A mea lume conflictuală). Poetul se mişcă
natural în lumea cotradictorie şi contrariantă a gândirii.
În această lume există tendinţa de a se extinde supremaţia lui unu (una dintre obsesiile preferate ale poetului), lucru ce provoacă, bineînţeles, cheful de revoltă
(...oare cine o să mă ierte dacă / nu-l iubesc pe Dumnezeu - Unu din doi). Poetul nu-şi poate refuza niciuna
din trăirile cotidiene: sfâşietoarea singurătate, ce are
un singur leac - îngerul păzitor (aveam nevoie acută
de-un înger / să-mi ţină isonul... Singurătatea); nevoia
de a se desprinde, de a nu mai depinde de vreo
motivaţie materială (de câte ori să mai fac cruce mă
întreb / cheltuieşte-ţi carnea omule n-o ţine pentru /
tine că într-o zi te va încurca şi / nu vei mai avea
nevoie de ea - Nevoia de zmeu); exprimarea revoltei
împotriva unei realităţi strâmbe (...am de gând să pun
lucrurile la locul lor / să las inefabilul din cuvinte surprins uneori în / echivalenţă cu nişte numere iraţionale... - Antisimetria).
Sunt momente când poetul pare sedus, de-a dreptul copleşit de situaţii şi întâmplări din propria copilărie,
tinereţe, maturitate. Figura tatălui este surprinsă în
esenţa, în înţelesul ei profund. Tatăl devine un fel de
(continuare în pag. 11)
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vehicol-martor al viziunilor: Tata avea un plămân găurit /
aşa / din timpul războiului /...// Dar / pentru a fi înţelese
unele treburi / trebuie privite pieziş... // Iată o pasăre ziceam... / întotdeauna am asociat urcarea cu o / iminentă
coborâre... (Tatăl meu găurit).
Tatăl poetului este un reper pentru propriile reîncarnări,
iar vorba sa “ceea ce trebuie să rămână după om tot viaţă
ar trebui să fie” rămâne memorabilă. Un sentiment contradictoriu provoacă bătăile primite de la acelaşi tată, ceva
indecibil atrage: Încă mai ţin minte când pace / făceam cu
trupul meu hulit de curelele tatii / ... gândul meu / readuce
înapoi blândeţea / mereu mi-au plăcut filmele / care mă
cutremurau de sensibilitate (Mă fugăreşte tata).
Mama este cea care animă discursul poetic. Mama îndumnezeită este singura care poate dori binele pentru fiul
ei: că mai bine decât mi-ai dorit tu nu mi-a dorit / nimeni
pe lume (Rugăciune). Ea i-a inoculat în suflet frica de diavol (ce conotaţii are el în mintea unui copil!) dar şi cea de
cimitir: ...urăsc cimitirile şi nici ziua nu mai / trec prin ele /
cu toate că ele mai trec prin mine / de frica asta n-am
scăpat / se pare (Frica). Din manifestările ei drăgăstoase
a luat naştere nevoia imperioasă de mamă, poetul neui`tându-i sfatul dat: să am grijă să nu părăsesc / viaţa mai
greu decât / am intrat în ea (Nevoia de mamă).
O importantă secţiune din carte, cu care mărturisesc că
am rezonat mai mult, este dedicată apariţiei târzii în viaţa
poetului a unei fetiţe-înger. Fenomenul, controversat şi
contrariant, este descris cu lux de amănunte într-un ciclu
intitulat Lema (în matematică, înseamnă teoremă preliminară a cărei demonstraţie serveşte, la rându-i, demonstrării teoremei următoare),alcătuit din şase poeme –
asta nu înseamnă că acest subiect nu este tratat şi în
restul cărţii. Îngeriţa a apărut când poetul pornise deja pe
drumul ateismului şi întors a fost apoi din drum: Era cam
pe vremea târzie când lumea începuse / să mă prigonească / negarea interpusului iisus în viaţa mea... / ... adevăr vă spun vouă / mi s-a întâmplat / chiar mie / ereticul
care credeam în Dumnezeu / dar aveam ce aveam cu fiul
acestuia (Cânt de îngeriţă). Momentul întâlnirii cu ea este
ora astrală a poetului, ora care i-a schimbat destinul (aici
mai este loc de lămurire: câtă realitate şi câtă fantezie a
încăput în această întâlnire...). Poetul nu este reţinut când
îi descrie chipul, ba dimpotrivă, dintr-un turbion de imagini
abia de-i putem distinge alura: ochii păreau ca două ploi /
într-un cuvânt semăna leit cu un chip ciudat / nici rău nici
blând / cu inima ca un puf de piersică... / şi mai avea o
gură fastuos împroşcată cu flori / când mai prindea câte o
clipă liberă / dormea frumos cu înfrigurare... / era cireaşa
mea vişinie din vârful meu de gând... (Îngeriţa). Între ei are
loc un dialog neverosimil, deschis capcanelor, în care el
află că are ochii albaştri, deşi ştie că sunt verzi (...şi de
atunci / m-a condamnat la moarte lentă / una pe rug să
simt căldura ochilor ei / una în ştreang să mă holbez mai
bine - Prinţesa), primeşte sfaturi de îngeriţă (spune-i ţâncului o parte din adevăr omule / şi ai să vezi că îl reduci la
tăcere / ca un bun milostiv crescător de copii - Povaţă de
înger; Hai să nu comparăm visele mi-ai zis şi / fluturi s-au
adunat în jurul lumânării aprinse... - Puştoaica), sau aruncă la rândul său câte o mică ameninţare (Nu uita că am să
te bântui îi spun / acestui înger al meu care şi el mă crede
zmeu - Ea e prinţesa- îngeraş).
Relaţia poetului cu Dumnezeu este sinuoasă; permanenta încordare şi suspiciunea organică îi fortifică convin-
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gerile ateiste şi totuşi, este un adept a lui Meister
Eckhart (a merge către Dumnezeu fără Dumnezeu). Nu
se poate împăca cu ideea de a răspunde la atâtea întrebări pe care și le pune, faptul că se face prezent numai în închipuirea sa, nu şi-n realitate; nici pretutindenea lui nu-l mulţumeşte, priveşte cu neîncredere înainte: de ce tu eşti pretutindeni / iar eu pe nicăieri / eu am
de gând să mor de moarte bună... / dacă la început a
fost cuvântul mă tot întreb / ce va fi la sfârşit (Întâia
mea risipire). Imaginea Dumnezeului-perete are un puternic impact. Este imaginea limită peste care nu ai
cum să treci. Dialogul poetului cu divinitatea este întrun impas: nu poţi fi în acelaşi timp / şi matematician şi
profesor / i-am tot explicat lui Dumnezeu / nu poţi fi credincios şi profesor de religie (D-zeul meu peretele).
În faţa iubirii, a fiinţei iubite, poetul este în restart (Nam încetat să învăţ să iubesc / ca o sulemenită pasăre
în cuib / când văd prinosul rostului ceresc / cu dragoste
aş vrea să mă îmbuib - N-am încetat), pus în situaţia
de a nu fi înţeles (nu asculta deloc pledoariile mele / se
văita că nu înţelege... / ...ţintuită era femeia / hulind ca
şi când nu ştia prin care univers / să se plimbe / de una
singură – Femeia - o neascultătoare) şi totuşi, copleşit
de o infinită tandreţe (...iată de ce într-o dimineaţă mi-a
/ venit aşa dintr-o dată / să îmbrac plopul de la
fereastra / ta cu haine de-ale dragostei mele...Noaptea blândei iubiri).
Acolo unde îşi modelează limbajul după chipul şi
asemănarea gândirii şi concepţiilor sale (în ipoteze,
teoreme şi axiome) poetul pare a fi în siajul limbajului
nichitastănescian, cel din Laus Ptolemaei. Acolo unde
se lasă purtat de inefabilul prospeţimii întâmplărilor din
copilărie şi prima sa tinereţe, dintr-un ademenitor itinerar biografic (în geneze şi în special în corolare), poetul
adoptă deliberat(?!) un limbaj de sorginte soresciană,
cel din La lilieci. Aceste două observaţii ţin mai mult de
opţiunile autorului în a-şi alege instrumentele de lucru,
conforme cu eul creator.
La începutul prezentelor consideraţii remarcam tonul poetic înalt, atmosfera de un straniu inedit a cărţii,
faptul că poetul nu plictiseşte, ba dimpotrivă, întreţine
curiozitatea cititorului trează. Viziunea poetică este impregnată de o gândire matematică, supusă rigorii şi
extrem de mobilă. O viziune deschisă marilor întrebări.
Petre Rău are un discurs aparent simplu, direct, cu
inserţii de simboluri şi metafore bine asimilate; adoptă
o naraţiune bântuită pe alocuri de o fină ironie.
Cele 14 impresii de manuscris din finalul cărţii nu
alcătuiesc un corp străin, ci au fost astfel gândite de
autor ca fiind parte componentă din carte, partea de
critică vie şi caldă susţinută de prietenii scriitori.
Una dintre impresii mi-a atras atenţia: Nu ştiu dacă
există o unitate de măsură pentru emoţii. Dacă ar
exista, aş putea spune, citind pe îndelete această
carte, că cititorul va atinge propriile înălţimi ale tulburătoarelor dorinţe de zmeu care zac în fiecare dintre noi
(Denisa Lepădatu).
Prin Îndrăgostirea de zmeu, cu siguranţă cea mai
împlinită carte a sa de până acum, poetul Petre Rău
mai urcă încă o treaptă, mai arde nişte gheare de vultur, în călătoria-i fără sfârşit...
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Ioan VASIU
Dumitru Tâlvescu - poetul care „strigă în zări
despre vise albastre“
Remarcabilă este, în noul volum de versuri semnat
de Dumitru Tâlvescu, condensarea metaforică, nota elegiacă, eleganţa şi sinceritatea discursului liric.
Intitulată simplu, ALB, cartea a fost tipărită în condiţii grafice deosebite, de tot mai cunoscuta şi apreciata
Editură Limes, Floreşti-Cluj, 2015, beneficiind de „filtrul“
valoric al unuia dintre cei mai buni editori, Mircea Petean.
Bun mânuitor al condeiului, stăpânind bine regulile
limbii române, Dumitru Tâlvescu nu a intrat în poezia
românească pe o uşă lăturalnică, ci pe uşa din faţă, cu
fruntea sus, sigur pe forţele sale, fiind remarcat imediat şi
salutat de unii dintre cei mai cunoscuţi critici literari ai
zilelor noastre.
Poetul „se mişcă“ foarte bine, cu aceeaşi nonşalanţă şi siguranţă, atât atunci, când caligrafiază versuri
în stilul clasic, îngrădit fiind de ritm şi de rimă, cât şi atunci
când aşterne pe hârtie poezii în vers alb: „Gândurile s-au
ascuns în lut / Ca într-o toamnă bună, roadele-n hambare
/ Nimic din ce e-n jur n-aduce a chemare / Spre o trăire
bahică, cu gând spre absolut.“ (Stare de veghe - pag.21)
sau: „Poeţii sunt carnea cuvintelor / Lumea lor e adâncă /
Totul e permis acolo / Pentru găsirea Verbului / Înotul în
apele cu şi fără rime / După sămânţa îndurării ascunsăntre lumi / Culori nesfârşite în aşteptarea albului / Ascunse după neputinţele zilei.“ (Poeţii sunt carnea cuvintelorpag.72).
Cel care lecturează cu atenţie poeziile grupate în
acest volum, observă că autorul este obsedat de culoarea
albă. În universul liric al poetului Dumitru Tâlvescu „albul
cel alb se pierde în noapte“, „albul neşters al clipei ce uită
s-apară“, „vara s-a oprit, alb, într-un prun“, „azurul alb se
joacă şi se plimbă“. Şi exemplele ar putea continua.
Aş putea spune, fără teama de a greşi, că Dumitru
Tâlvescu este poetul care „strigă în zări despre vise
albastre“, din dorinţa de-aş face auzit mesajul. În versurile
sale „Cuvintele-au împietrit în priviri / Stau cuminţi şi
căprui, indecise / Spusele devin mai grave / Adevărul
ascuns în cuvântul nespus“ (Despărţire -pag.32).
Cititorul avizat poate descoperi cu uşurinţă în
paginile acestui volum o poezie cu pronunţate tonusuri
sentimentale, adeseori optimistă, fără însă, a aluneca în
desuetitudine. Poetul este mereu ancorat la tot ce se
petrece în jurul său, versurile având o „curgere“ uneori
lentă, adeseori vijelioasă: „Cu zâmbet ars, aşez chipul în
palme / Hoinar printre gânduri, în vara cu basme / Mă
simt ca un pustnic şi-aştept, bată-i vina / Făurătorii de
ceaţă să-mi fure hodina“ (Nostalgie-pag.11) sau:
„Realitatea nu mai naşte alb / Se zbate în somnul sorţii,
ca o caracatiţă / Cerneala amintirilor învăluie ziua şi arde.
/ Drumurile mi s-au stafidit în rugăciuni.“ (Despărţirepag.32). Pentru frumuseţea metaforelor, pentru sinceritatea degajată, dintr-un discurs liric ce impresionează şi
emoţionează, dar şi pentru muzicalitatea ce mângâie
auzul iubitorului de poezie adevărată, citez două strofe
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dintr-un minunat poem de dragoste, intitulat simplu,
„Pentru Maria“ (pag.63): „Nu-i greu să-ţi spun că te
iubesc / Cuvintele spun prea puţin ce simt / Devin
nostalgic mereu când te privesc / Dar îţi ofer tot
dragul ce-l resimt. // Acum, când între noi rotundul /
Doar întregeşte o viaţă lungă-n doi / Din sentimente,
dintre noi niciunul / Nu poate zice că le spală-n ploi.“
Chiar dacă, uneori, Dumitru Tâlvescu lasă
impresia că are o fire de boem, în realitate el este un
visător care-şi poartă mereu poezia în buzunarul mic
de la haină. Şi, din când în când, oferă celor din jur,
dispuşi să-i admire lira, câte un poem fermecător,
sincer şi luminos, care nu e altceva decât o oglindă a
sufletului său.


Ioan VASIU
În poeziile sale, Alexandra Mihalache
„dezmiardă cuvântul“
Volumul de versuri, intitulat „Între cer şi pământ“, semnat de tânăra poetă Alexandra Mihalache, a apărut anul trecut la Editura Universitară din
Bucureşti. Volumul este împărţit în patru capitole
distincte. Primul capitol, intitulat „Pe aripi de iubire“
grupează mai multe sonete, al doilea este intitulat
„Zâmbetul eternităţii“, cel de-al treilea, intitulat „Vitralii“, grupează 15 rondeluri, iar ultimul capitol se
intitulează „Târziul din noi“.
(continuare în pag. 13)
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Fie că sunt versuri care respectă regulile fixe ale
sonetului sau rondelului, fie că sunt scrise în versuri albe,
toate poeziile grupate în acest volum trădează un talent
incontestabil, o stăpânire a limbii române, o uşurinţă a
versificaţiei şi, nu în ultimul rând, o îndemânare rar întâlnită pentru caligrafierea unor inedite şi frumoase metafore:
„Mai lasă-mă să îţi dezmierd cuvântul, / S-a cuibărit în
noi eterna toamnă, / Privirea ta şi astăzi mă condamnă
/ Să-ngenunchez a săruta pământul.“ (Mai lasă-mă să îţi
dezmierd cuvântul - pag.31) sau: „Dezmierd clipe în buchete de trandafiri / care se adapă din inocenţa timpului...“ (Zâmbetul eternităţii - pag.67).
Alexandra Mihalache este o îndrăgostită pătimaşă,
sinceră şi deloc prefăcută. Ea priveşte lumea înconjurătoare cu atenţia unui bijutier dornic să descopere strălucirea ascunsă a inelului fermecat. Ea respiră cu nesaţ
aerul binefăcător al unei realităţi ce-i „hrăneşte“ iubirea:
„Vor scrie mulţi şi vor cânta iubirea / Cu pană şi vioară
îngerească, / Dar cine va-ndrăzni să o privească / Prin
ochi de foc a-şi înfrunta menirea ?“ (Vor scrie mulţi pag.63).
În poeziile Alexandrei Mihalache „strigă iubirea
printre ramuri de speranţă“, când „taina nopţii s-a risipit într-o tăcere“. Poeta este convinsă şi încearcă să-şi
convingă şi cititorii că „la ţărmul făgăduinţei se va odihni
iubirea“...„când soarele învaţă să zâmbească“.
Alexandra Mihalache lasă condeiul să „zburde“ în
voie pe coala de hârtie, aşa cum penelul alunecă pe şevaletul capabil să imortalizeze îmbrăţişarea mirifică a
culorilor: „...O rază de lumină / M-a mângâiat pe tâmple
cu ardoare, / Iar toamna deveni atunci senină / Şi
cerul meu a căpătat culoare.“ (Te-am cunoscut - pag.99)
sau: „Doar alb şi negru într-o armonie - / Să dezveleşti
a timpului culoare, / Expresii care curg în simfonie /
Căci arta e a inimii valoare. // Se îmbracă albul doar în
întuneric / Şi se dezbracă negrul de asprime, / Penelul
artei este unul sferic / Iar arta doar un joc de
limpezime.“ (Între alb şi negru - pag.83). Tânăra poetă trăieşte prin şi pentru poezie, lăsând impresia că îi place să
viseze cu ochii larg deschişi. Sufletul vibrează precum
coarda unei viori pe care lunecă un arcuş imaginar: „Uneori plouă şi în suflet / cu speranţe sau regrete“ (Ploaia
de azi - pag.123) sau: „Când soarele răsare-n poezie / O
muzică divină se aprinde, / Iar fiecare vers e-o
ciocârlie / Şi-n scoruşi de lumină ne cuprinde.“ (Cântec
- pag.71).
Un talent poetic incontestabil, Alexandra Mihalache
evoluează cu fiecare nou volum publicat, impresionând
prin trăirile sale poetice, prin muzicalitatea versurilor, prin
crezul său optimist, prin spontaneitatea şi aerul nostalgic
al discursului liric: „Când inima îmi cântă la vioară /
Pulsează un fior dumnezeiesc, / Lumini de aur care
mă-nconjoară // O doină în priviri îmi împletesc, / Apoi
din ceruri îngerii coboară / Şi raiul meu la viaţă îl
trezesc.“ (Sonetul regăsirii - pag.54).
Pentru eleganţa şi frumuseţa versurilor, aş reproduce câte o strofă din toate sonetele grupate în primul
capitol al acestui volum, dar, cu regretul că spaţiul
tipografic pe care-l am la dispoziţie de data aceasta nu îmi
permite mai mult, reproduc două strofe din sonetul intitulat
„Tu ai plecat“- pag.12: „Tu ai plecat şi şlefuiesc în daltă /
Metafora iubirii nesfârşite, / Să-mi readuci puteri
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nebănuite / Când inima-n acorduri vii tresaltă. //
Dar marea veşnicia ne promite, / În dansul ei
nisipiul care saltă / A dezmierdat speranţa cea
înaltă, / Pictând culori pe vise răvăşite.“
Ar mai fi multe de spus despre poeziile pe
care Alexandra Mihalache le scoate în lume, fie în
revistele literare sau în volumele tipărite, fie
publicându-le pe o binecunoscută reţea de
comunicare. Nu pot să închei fără a sublinia
sensibilitatea, eleganţa, căldura şi tonul uşor
elegiac al scriiturii sale lirice. Zbuciumul interior al
poetei „erupe“ adeseori ca un vulcan nestăvilit.
Ceea ce o detaşează categoric de mulţi dintre
colegii ei de generaţie, care bat la porţile afirmării,
este faptul că nu se abate deloc de la traiectoria
drumului ce o duce spre un orizont tot mai clar şi
mai senin. Sunt sigur că adevărata poezie nu poate
să izvorască decât trecând prin „filtrul“ unui suflet
curat ca al său.
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Undă şi cuvânt
Cum merge unda gândului melodic
neauzit pe căi cu plinu-n bolţi
reverberând ca freamătul prozodic
scăpat sub cer de pomii dezinvolţi;

Paul SÂN-PETRU
Orologiu
Promis-a vremea la răspântii aspre
Că ne vom revedea curând, curând.
Dar noi priveam ploios la dânsa, ca-nspre
Un om ce-şi dă în crâşmă un cuvânt.
...Şi ne-a luat un orologiu-n veghe,
Nepământesc, imens, transplanetar,
Cu dinţi răriţi rotund din leghe-n leghe,
Lucrând plictisitor la minutar.
Greoi, secunda mare se-nfiripă
În aşteptarea noastră fără har,
Şi nu mai sună ora, nu mai ţipă
Din roţi dinţate rar, atât de rar.
Jucătorii pământului
E timpul să dăm înapoi zarurile
dar să mai adunăm încă o dată
feţele lor dinspre trei,
să tăiem pentru ultima oară
acest amestec norocos de cărţi,
să ne grăbim, Stăpânul vrea să-nchidă –
lui nici nu-i pasă, care
cu ce ne-om alege în jocul final.

cuvânt al meu, nu-ntârzia la tâmplă cerneala în peniţă se usucă;
o umbră prinde-n gheare, cum se-ntâmplă,
această clipă-n obicei de ducă...
Zăpada din urmă
Zăpada a intrat în mers de ducă
Doar câte-un cerc albeşte înapoi,
Merg după ea şi, totuşi, tu, nălucă
În ochi mi-ai stat prea mult cu ochii goi;
Aveai puterea-n pleoape şi-n rotirea
Acelor clipe către-un alt tărâm –
Tu mi-ai umplut cu flori binevenirea
Frumosului absurd ce-l coborâm!
Poezia ca ispăşire
Poeţii sunt iertaţi prin poezie
pentru-ndrăzneala de-a iubi în plus;
ei chiar de-ar mai trăi o veşnicie
tot n-ar sfârşi ce-ar fi avut de spus!
Nu e deajuns că moartea nu îi iartă, –
puteţi voi fi mai rele decât ea?
Măcar minţiţi-i cu duioasă artă
când îi serviţi c-o ultimă cafea...



Dar ce mai puteam câştiga de la voi:
aţi jucat pe văzduh şi pe apă,
v-aţi pierdut lumina şi lanurile
nu mai aveaţi nici unde merge-acasă
şi tot aţi jucat, pe voi înşivă,
şi tot am jucat, pe mine însumi.
Ochi retras
Cum ispiteşte raza ochiului orb,
Ea trece sfântă-n voie mai departe
Şi lucrurile-n preajmă o absorb
Trezind culori care o scot din moarte;
Şi ochiul cel retras, la loc închis,
O rază-l umple din închipuire Mai irizată, mai ca într-un vis,
Mai izbucnind serbări de nemurire.
Pasărea lui Poe
Cutreier mai în voie ochii tăi
Râvnind iubirea-n două cu poeme,
Îmi spui că noaptea nu mai are loc Sau celebrând-o, poate că te-ai teme;
Târzii sunt pentru stele-n zori cocoşii
Iar noi, cu lumea care încotro,
Ne vom preface-n stânci spre cei din urmă
Ademeniţi de pasărea lui Poe.
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Cu ocazia împlinirii onorabilei
vârste de 80 de ani Colegiul de Redacție al revistei Boem@ urează venerabilului și prețiosului poet și coleg
Paul Sân-Petru un călduros și sincer
“La mulți ani”.
Îți mulțumim, Paul Sân-Petru,
că ai existat și exiști, noi suntem siguri
că vei exista mereu!
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Cornel GALBEN
„Simplitatea este modul meu de exprimare“
(Interviu cu poetul Constantin Oancă)
- Domnule Constantin Oancă sunteți, după cum
bine vă definea scriitorul C. D. Zeletin, „un stoic
modern, care nu acceptă nici lepădarea de vibraţiile
viului, nici emanciparea de rănile prezentului, care-l
tulbură fără să-l cuprindă”, un „cugetător ce ştie să
înlăture magma vorbirii pentru a accede la cuvântul
ideal, la conceptul surprinzând prin noutate, la
sunetul propriu al noţiunii pe care o exprimă.“ Fiind
„Înzestrat cu simţul lapidarităţii, virtute salvatoare
astăzi, când avalanşele destrăbălate ale facondei
sufocă puritatea şi dreptul la trăire“, dumneavoastră
rămâneți „un devotat al adecvării cuvântului la noţiune, un artist ce se aşează în nobilul şir al atleţilor în
luptă cu improvizaţia agresivă şi ravagiile verbiajului,
în luptă cu indiferenţa la norma morală, cu macularea
limbii şi cu lepădarea de evlavie.“ Cât timp v-a trebuit
să ajungeți la acest nivel de înțelepciune?
- E prea mult spus „înțelepciune“. Poate că aceasta
e o rezultantă a trăirilor și experienței acumulate în timp.
Întotdeauna am scris cu gândul de a simplifica lucrurile,
despovărându-le de materialitate. Adevărurile nu sunt
multe, multă este căutarea lor. Dacă s-ar ști unde sălășluiește adevărul am pune capăt chinului de-a-l căuta. La
urma urmei, ce ochi ne trebuie pentru a vedea că iarba-i
verde? Confruntându-te cu „improvizația agresivă și ravagiile verbiajului“ tu, fire sensibilă, născut altfel, automat te
detașezi de „lumea comună“, ca măsură de apărare, fără
însă a te lăsa afectat câtuși de puțin în „vibrațiile viului“.
Magma vorbirii ce erupe din multe guri te obligă la simplificare (atât oral cât și în scris), așa face și corăbierul
surprins de furtună, în primul rând aruncă peste bord tot
ce e în plus în corabia sa. Simplitatea este o componentă
a adevărului. E suficient să ne gândim la picătura de rouă
de pe frunză și la cum se reflectă în ea toată lumea din
jur. De asemenea a fi devotat adecvării cuvântului la
noțiune presupune să ai simțul proprietății cuvintelor, iar
acesta vine din multă lectură în primul rând. E ca și când
ai fi un croitor de lux pentru îmbrăcămintea gândurilor
tale. Apoi să nu uităm că „limba română este o duminică“
(Nichita Stănescu). Macularea limbii este ca anularea
duminicii, ea nu este impusă neapărat dinafară, în timpul
somnului a venit răul și ne-a furat trezirea, așa se rămâne
fără „patria de cuvinte“, iar până la pierderea patriei de
pământ n-ar mai fi decât un pas. România pare a fi un
gigant cu picioare de lut.
- În tot ce ați scris până acum v-ați plasat la
intersecţia planurilor liricii, credinţei şi filosofiei...
Care dintre cele trei vă este mai apropiat?
- Cele trei planuri (credința, cugetarea și lirica) sunt
aproape de nedespărțit. Toate operează cu sentimentul.
Credința în primul rând am primit-o în dar, cum se
primește inteligența, frumusețea ori talentul. Apoi am
dezvoltat-o prin lecturi. Eu am făcut un pas înspre
Dumnezeu, iar El a făcut o mie înspre mine. Cugetarea a
venit și ea de la sine, căci credință fără cugetare nici nu
există. Iar în ce privește lirica/poezia, ce să spun? E
suficient să întinzi mâna și vei da de poezie. Întreaga
creație (atât omul, cât și natura) este zidită pe poezie.
Când ești pătruns de frumusețea omului și a acestei lumi
se produc în tine, fără să vrei, mutații valorice/etice de
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cea mai înaltă clasă; nu degeaba a spus Dostoievski,
prin gura prințului Mâșkin, că „frumusețea va salva
lumea“.

Poetul Constantin Oancă

- „Poezia prin definiție - spuneți la un moment dat - este o stare, o dimensiune a sufletului,
un semn de mirare care se așează la sfârșitul
multora dintre întâmplările noastre, motiv pentru
care nu numai cei ce scriu poezie sunt poeți, ci și
cei care o citesc și o trăiesc.“ Dumneavoastră
cum ați descoperit-o și cum ați izbutit să v-o
apropiați până la a vă contopi cu ea?
- Cum mai spuneam, talentul este o sensibilitate specială care cheamă lucrurile înalte, iar
inspirația este un „moment“ în care lucrurile înalte se
revelează celui talentat. Asta nu e greu de înțeles,
important e să știm care sunt lucrurile înalte și de ce
sunt ele așa. Că dacă apreciem lucrurile efemere ca
fiind înalte, atunci și talentul și inspirația rămân sub
semnul întrebării. Dacă poezia este pretutindeni, cum
am convenit, atunci ea este atât scrisă, cât și nescrisă. Toți oamenii sunt chemați la ea, cum sunt
chemați la credință. Mai toți poeții se plâng că nu sunt
citiți. Nu-i nimic, să recurgă la poezia nescrisă, viața
noastră este și ea o carte și cine ne vede trăind
frumos a citit o carte de mare folos. Și pentru că
suntem la poezie vreau să spun două cuvinte despre
doi dintre cei mai mari poeți români. Timpul este
socotit în literatură ca fiind o temă filozofică de primă
categorie, fără să se țină seama că la Eminescu
timpul este luat în stăpânire de eternitate, după logica
alcătuirii omului: trup și suflet. În „Trecut-au anii…“
este subliniată limita temporalității: „Și timpul crește-n
urma mea, mă-ntunec.“, ca în „O, rămâi…“ timpul să
se reflecte în eternitate și invers: „Anii tăi se par ca
clipe, / Clipe dulci se par ca veacuri.“ Iar în „Scrisoarea I“ asistăm la trecerea definitivă a timpului în veșnicie: „Timpul mort și-ntinde trupul și devine veșnicie.“
Nichita Stănescu revoluționează poezia română. Pe
acest temei și-a depus dosarul candidaturii la premiul
Nobel. El a trecut ușor de la poezia prozodică la cea
modernă de inspirație metaforică, ajungând apoi la
„necuvinte“ („cuvinte de deasupra metaforei“, le numește el). Petru a-și susține conceptul (el l-a creat)
aduce doar trei exemple de versuri din literatura de
dinaintea lui: „Nu credeam să-nvăț a muri vreodată“
(Eminescu), „Eu cred că veșnicia s-a născut la sat“
(Blaga) și „E timpul, nervii mă dor“ (Bacovia). Din
creația lui e suficient să amintesc de versul daimonian
„Schimbă-te în cuvinte repede cât mai e timp!“. El a și
scris un volum de versuri numit „Necuvintele“.
(continuare în pag. 16)
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- N-ați debutat, totuși, cu poezie, ci cu o carte de
însemnări aforistice, „Îngerul din singurătate“ (2002),
urmată pest trei ani de o alta similară, „Clipa cea repede“. Care a fost motivația pentru această opțiune?
- Citind Biblia am fost fascinat de lapidaritatea versetelor din cartea Eclesiastul, a lui Solomon, dobândind
astfel o predispoziție pentru tot ce este simplu și adevărat. Dar poezia-mi dădea și ea ghes, multe aforisme
având caracter poetic. Iată câteva: „Singurătatea este un
nor mare care se ridică în urma omului iubit.“, „Cea mai
mare prăpastie este cea dintre dreapta și stânga lui Dumnezeu.“, „Noaptea Dumnezeu ne privește cu stelele, iar
ziua cu ochii copiilor“, „Cine stă pe loc se îndepărtează
de cel care merge“, „Bărbatul ideal este acela care face
din femeie un înger, iar femeia ideală este aceea care
face din bărbat un poet“, „Kitschul este o jivină ce atentează la cântecul unei păsări“, „Viața noastră este un fluviu care curge în lumea aceasta și se varsă în lumea
cealaltă“, „Vioara cântă numai dacă este iubită“, „Adevărata zidire este aceea cu pietre de forma inimii“ (Meșterul
Manole).
- Ca poet ați intrat în lumea literară cu „Elegie
pentru o sută de violoncele“ (2003), carte la care ați
revenit peste un lustru, după ce mai întâi ați revizuito și întregit-o cu noi poeme. Asta înseamnă fie că nu
ați fost în totalitate mulțumit de prima ediție, fie că vă
place să reveniți asupra textelor, dându-le o formă
cât mai aproape de perfecțiune. Pentru cei ce nu vă
cunosc laboratorul de creație, ar fi interesant să ne
dezvăluiți câteva dintre tainele lui…
- A fost o carte, căci a fost un vis. Criticul literar
Constantin Trandafir a scris așa despre ea: „Demult n-am
mai citit poezie de dragoste atât de simplă și profundă,
de o asemenea delicată intensitate și cu o scriitură așa
de expresivă… ca în cartea de față a poetului Constantin
Oancă“ Când l-am sunat să-i mulțumesc, s-a mirat că nu
sunt așa tânăr cum a crezut. Asta ar fi o dovadă că
sufletul nostru nu îmbătrânește, ca în basmul „Tinerețe
fără bătrânețe și viață fără de moarte.
- Făcând „Pod peste o cădere“ (2008), ați trecut
de la însemnări și poezie, la proza aforistică și, apoi,
la microeseuri. Cum și acestea mustesc de sintagme
aforistice, este aforismul arma dumneavoastră predilectă de exprimare?
- Mai bine zis simplitatea este modul meu de exprimare. Și aforismele, și eseurile, și cronicile mele sunt
tributare poeziei.
- Ca un fin mânuitor al cuvântului, excelați
deopotrivă în cronica literară și cea muzicală, semn
că tindeți să deveniți un scriitor complet. De unde
pasiunea aceasta pentru Euterpe?
- Muzica este piatra de încercare cea mai șlefuită a
vieții mele. Sunt multe de spus aici, dar din nou invoc
simplitatea: atunci când copilul gângurește la sânul mamei sale, fără să înțeleagă un cuvânt din dezmierdările
ei, sau când noi cei maturi iubim fără să rostim vreun
cuvânt, atunci putem vorbi despre existența muzicii. Dau
câteva nume care-mi sună ca adevărate versuri: Vivaldi,
Handel, Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert,
Chopin, Schumann, Verdi, Puccini, Wagner, Bruckner,
Rachmaninov, Ceaikovski, Mahler etc. De aproximativ
șase ani fac emisiuni muzicale (o dată pe lună, cu două
reluări) la televiziunea locală „Express Tv“ (Galați).
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- Sunteți, totodată, și un publicist împătimit,
actitivate soldată inclusiv cu fondarea și editarea a două reviste, „Visul Meșterului Manole“ și
„Zbor“. Mai apar? Și-au respectat programul?
Faceți-le cunoscute și cititorilor noștri…
- Cu părere de rău vă spun că niciuna nu mai
trăiește, mai ales din lipsă de bani. „Visul Meșterului
Manole“ s-a vrut a fi o revenire asupra semnificației
simbolice a baladei populare, aceea că „zidul părăsit și neisprăvit“ este trecutul nostru discutabil, căruia vrem să-i dăm o înfățișare nouă, iar zidul astfel
înălțat trebuie să fie unul din pietre de forma inimii.
Cât privește „Zbor“, revistă de cultură școlară, pe
care am făcut-o împreună cu elevii și colegii
profesori, învățători și educatori, i-am împrumutat
structura de la „Visul Meșterului Manole“, reușind să
obținem cu ea de două ori premiul întâi pe județ și o
dată premiul întâi pe țară la categoria revistelor de
cultură școlară. Ea a trăit cinci ani.
- „Punctele cardinale ale omului - spuneți sunt pământul, cerul, trecutul şi viitorul.“ Care
este legătura dumneavoastră cu pământul natal?
- Din formularea mea rezultă că centrul universului este aici și acum. Și în continuare
răspunsul: locul meu natal este în Paradis. În Corod
(acesta este satul meu din județul Galați) am gândit
la cele înalte, motiv pentru care l-am numit Paradis.
- Dar cu cerul?
- Dacă pământul este adâncimea lui Dumnezeu, cerul nu poate fi altceva decât înălțimea Lui.
Cerul începe de pe pământ.
- Dacă despre trecut am aflat câte ceva,
cum vede viitorul scriitorul Constantin Oancă?
- Viitorul scrisului nostru nu poate fi despărțit
de zidirea noastră duhovnicească mai întâi, numai
după aceea vom putea trece la transfigurarea
realității, la întoarcerea lumii în cuvânt (aceasta este
și funcția poetului), de unde ea a purces. Și un
răspuns nimicitor sub formă de întrebare: Ce fel de
viitor va fi acela, din care va lipsi însuși viitorul?
- Ce proiecte aveți pentru lunile următoare?
- Acum am în vedere cel puțin două cărți, una
de muzică, în care să-mi exprim gâdurile, urmând
firul emisiunilor realizate la televiziune pe această
temă și însoțită de un DVD cu ilustrații video. A doua carte, pe care, probabil, voi intitula-o „Cruciada
Copiilor“, va fi una despre salvarea mea din veacul
acesta nefericit prin întoarcerea în Cuvânt. Copilul
din mine o cere. Salvat în alt veac – un alt mod de
înțelegere a realității. Dacă azi urâtul și răul mă
prigonesc, în celălalt veac mă voi liniști, când voi
constata că „toate sunt bune foarte“, că și cele
socotite până nu demult ca fiind rele lucrează înspre
binele celor ce iubesc Adevărul.
- Le vom aștepta cu interes, mulțuminduvă totodată pentru amabilitatea cu care ați
răspuns invitației noastre la dialog!
- Și eu vă mulțumesc, cu speranța că nu vă
voi dezamăgi așteptările!
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Dan VEREJANU
File de istorie

Un sfert de veac de la prima sărbătorire a Zilei Unirii
Cât n-ar fi de straniu, constat, că pentru unii
semeni de-ai mei cu vârsta de până la treizeci de ani,
noţiunea de istorie pur şi simplu nu există. Alţii sunt şi
mai fericiţi - nu numele vreunei personalităţi să păstreze
în memoria sa de scurtă durată, ei nu cunosc (cel puţin),
care e numele şefului statului în care trăiesc. Şi mă întreb dacă nu cunosc nume recente, de unde să cunoască tinerii noştri ce s-a întâmplat în Chişinău acum câteva
decenii? Mai ales că toate aceste pagini de istorie au fost
şterse cu mare grijă. Ci eu cred să suntem mulţi care ne
amintim cu multă pietate de unele evenimente…
Era martie 1991… La iniţiativa Cenaclului „Grai
Matern” (care se afla pe linia întâi a renaşterii naţionale,
preşedinte-fondator fiind poeta Renata Verejanu), în
colaborare cu Asociaţia „Pro Basarabia şi Bucovina” a
fost organizat la Chişinău un eveniment grandios şi, lucru
important, anume în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Era
prima sărbătorire în Republica Moldova (mai precis în
URSS) a Zilei Unirii. Una era să ceri limba română, pe
care mulţi o vorbeau, să ceri tricolor - oricum după destrămarea Uniunii Sovietice fiecare republică ex-sovietică
îşi căuta un steag. Dar şi acestea cu mare greu fuseseră
dobândite. Acum, însă, lumea cerea UNIRE!... Aceasta
era cu totul altceva. Cine putea să ceară unirea cu România când încă nu fusese proclamată independenţa
Republicii Moldova, încă trăiam în ţara care se numea
Uniunea Sovietică?! – doar marii patrioţi, doar lideri cu
mare curaj, neînfricaţi, proorocii… Doar marii patrioţi ai
neamului au îndrăznit să ceară UNIREA cu România.
Organizatorul şi moderatorul evenimentului, poeta Renata Verejanu, la acel eveniment a avut-o alături în permanenţă, la tribună, în faţa monumentului lui Lenin, pe colega sa, poeta Leonida Lari. Cenaclul „Grai Matern” şi
distinsele doamne îşi asumau toată responsabilitatea.
Printre tufarii celor două parcuri din preajma Pieţii Marii
Adunări Naţionale se plimbau patrioţii din partide. Renata
Verejanu s-a apropiat de lideri, invitându-i să se alăture,
să nu stea ca nişte spectatori, de parcă ar urmări cine şi
ce zice, doar reprezentau partidul care se dădea cel mai
pro-român… Dânşii au refuzat, motivând că ei nu se implică în manifestări organizate de alţii. Acei “alţii” erau
reprezentanţii Societăţii Civile, mai concret, primele ei
structuri de tip nou pe teritoriul Moldovei, care mai era
încă teritoriul sovietic, şi mulţi dintre „marii patrioţi” de azi
nici nu voiau să audă atunci de destrămarea cândva a
imperiului.
Cenaclul „Grai Matern”, care din 1988 organiza
săptămânal evenimente cultural-sociale dedicate personalităţilor care nu erau agreate de sistem, de putere, cum
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ar fi: Aniversarea de 80 de ani ai renumitei cântăreţe
Maria Cebotari, serate dedicate lui Grigore Vieru, Ion
Vatamanu, 70 de ani ai artistului plastic Glebus Sainciuc, 50 de ani a lui Dumitru Matcovschi, care se
afla în gura morţii după groaznicul accident organizat de sistem, lansarea unui film interzis al scriitorilor-cineaşti Vlad Ioviţă şi Gheorghe Malarciuc, ultimul, entuziasmat, chiar a candidat apoi la funcţia de
preşedinte al Republicii Moldova, fără a intui că nomenclaturiştii nu-i vor permite şi că ei nu iartă aşa
ceva. Apoi tot Cenaclul „Grai Matern” venise cu ideea de a schimba denumirea străzilor din Chişinău,
care semăna mai mult cu un oraş siberian, începând
cu sectorul Ciocana al capitalei, unde şi activa cenaclul, unde a şi fost apoi deschisă prima bibliotecă de
carte românească din Chişinău, şi tot Cenaclul „Grai
Matern” a înaintat primul scriitor (pe dl Mihai Cimpoi,
care la acel timp era mai puţin cunoscut), la primele
alegeri cu adevărat libere şi independente (din
1989), asigurându-i biruinţa din primul tur într-o luptă
electorală foarte crâncenă…

Ziua Unirii la Chișinău

Şi iată că Cenaclul „Grai Matern” ieşise în
stradă, în Piaţa sfântă, unde peste câteva luni avea
să se desfăşoare Marea Adunare Naţională care a
proclamat independenţa Moldovei… Era primul pas,
următorul trebuia să fie unirea cu Patria, dar… lăcomia golanilor ajunşi la putere pe ambele maluri ale
Prutului nu a mai permis acest lucru.
Acum stau şi mă întreb cum de-i reuşise Cenaclului „Grai Matern” să adune atâta lume (nu era
un partid, nu era la putere nimeni din membrii săi) şi de unde se luaseră atâţia oameni care voiau reîntregirea ţării… O delegaţie atât de impunătoare din
dreapta Prutului venea la Chişinău pentru prima dată… Sute de români… Mi-l amintesc pe scriitorul
Dan Anghelescu (cunoscut poet şi editor român, care apoi a invitat o delegaţie de oameni de cultură din
Republica Moldova în frunte cu poeta Renata Verejanu, organizând la Bucureşti şi în tot judeţul Buzău
întâlniri de neuitat), renumitul jurnalist Mihai Creangă
(plasând în România Liberă mai multe materiale şi
un interviu cu R. Verejanu), regretatul Virgil Tatomir
de la TVR, venit cu o echipă întreagă, care a filmat
toate evenimentele desfăşurate cu acest prilej trei
zile încontinuu, filmul său fiind apreciat la sfârşit de
an la TVR ca cel mai bun material publicistic (doar
că neînfricatul jurnalist a murit în condiţii foarte suspecte, fiind găsit mort, singur, acasă. Poeta Renata
Verejanu s-a dus să-l petreacă şi a plâns ca după un
frate), Dan Coste, reporter de la Ziarul „Dreptatea”
(care a publicat apoi mai multe articole de la acel
(continuare în pag. 18)
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eveniment, câteva poeme şi un interviu cu dna Verejanu),
un număr impunător de membri de la Pro Basarabia şi
Bucovina, conduşi de jurnalista Iulia Scutaru şi fiul lui Pan
Halipa - Nicolae Halipa.
După mai multe discursuri (Renata Verejanu,
Leonida Lari, Dan Anghelescu, Antoaneta Apostol, Valeriu
Matei, Ştefan Safronovici, Iulia Scutaru etc.), au urmat
folkiştii şi minunata voce a lui Tudor Ungureanu de la Capriana, a răsunat poezie patriotică… Şi, eu ţin minte, de
parcă ar fi și acum aievea, cum Renata Verejanu a decis
că e timpul şi locul să se danseze Hora Unirii, anume în
Piaţa Marii Adunări Naţionale… Şi poeta Leonida Lari,
surâzând enigmatic, s-a uitat la fiul micuţ al Renatei Verejanu, care stătea între aceste neînfricate doamne, întrebându-şi colega: Nu te temi? Hai, anunţă, e pentru prima
dată, mai ales în Piaţa Marii Adunări Naţionale... Dar
mergem şi noi să ne prindem în Hora Unirii, a insistat Renata Verejanu. Şi, din faţa monumentului lui Lenin, Renata
Verejanu şi Leonida Lari au prins oamenii de mână şi pas
cu pas Hora se tot lărgea şi cele două poete românce
basarabene îndemnau lumea prezentă la marea adunare
`să se prindă şi dânşii în Hora Unirii. Unele persoane intrau
singure în horă, cu drag, altele parcă cu frică, nu cumva
să-i zărească cineva şi să fie eliberaţi din serviciu, iar alţii
refuzau să se prindă în Horă, privind prin părţi de parcă
veneau tancurile de peste Nistru. Or, Horă Unirii din Piaţa
Marii Adunări Naţionale, până seara, deja era raportată la
Moscova de lingăii regimului totalitar, care acum se dau
drept mari patrioţi. Şi chiar a doua zi, Komsomoliskaia
Pravda scria cu mâna unui turnător de la Chişinău, că
organizatoarea evenimentului e cea mai reacţionară organizaţie din toate timpurile.
În Piaţa Marii Adunări Naţionale, unde se adunase
mai multe mii de cetăţeni - mari patrioţi ai neamului – cereau unirea cu România. Adevărat că pentru acest curaj
nemaipomenit distinsele doamne au avut mult de pătimit,
ori au urmat mai multe atentate asupra securităţii personale şi a familiei lor. Leonida Lari a fost nevoită să plece în
România. Asupra securităţii personale şi a familiei Renatei
Verejanu au urmat mai multe atentate, în 1991, 1992,
1994, iar în 1995 a fost omorât soţul poetei. Deşi nu avea
nicio posibilitatea financiară, Renata Verejanu și-a dat fiul,
încă mic (era în clasa a VI), la un liceu din Bucureşti, iar el
deseori îşi punea perna pe faţă să nu-l audă stăpâna la
care stătea în gazdă cum plânge în el dorul de mamă. Dar
aceasta li s-a părut puţin slugilor sistemului şi, din acea zi
până în prezent - un sfert de veac - nicio carte a poetei
Renata Verejanu nu a fost inclusă în planurile editoriale
ale statului.
După mitingul şi Hora Unirii din Piaţa Marii Adunări Naţionale s-a mers la un liceu din Durleşti, unde s-au
prezentat nu doar elevii şi profesorii, ci întreaga localitate,
iar seara sărbătoarea s-a transferat la Palatul Republicii,
cel mai luxos edificiu al Guvernului, unde veniseră şi preşedintele, şi ministrul culturii, care au ţinut câte un discurs,
apreciind efortul organizatorilor evenimentului. Apoi a urmat un spectacol de zile mari, cu muzică şi poezie românească. Noi, tinerii de azi, stăm şi ne întrebăm cum de a
reuşit Cenaclul „Grai Matern” să desfăşoare o asemenea
sărbătoare, să fie permisă de autorităţi şi însuși preşedintele statului să vină şi să ţină un discurs… Adevărat,
organizatorii grandiosului eveniment nu bănuiau că peste
câţiva ani acest preşedinte va fi autorul celui mai groaznic
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genocid, sărăcind poporul într-atât, încât basarabenii
nici azi nu-şi pot reveni.
Acum, la un sfert de veac de la prima sărbătorire a Zilei Unirii în Piaţa Marii Adunări Naţionale,
îmi amintesc cu pietate de oamenii pe care i-am
cunoscut la acel eveniment şi cu care mă împrietenisem apoi: doamna Iulia Scutaru devenise cea
mai bună prietenă de la Bucureşti a familiei noastre,
domnul Mihai Creangă, care se mira deseori cum de
cei care în Basarabia nimiceau tot ce era proromânesc primeau la Bucureşti apartamente.

Nu există altă perspectivă decât Unirea

După plecarea în nemurire a poetei Leonida
Lari, poeta Renata Verejanu deseori a susţinut: îmi
lipseşte Leonida Lari. Şi-ar fi închipuit oare Leonida
atunci, în Piaţa Marii Adunări Naţionale, că peste UN
SFERT de VEAC acest popor pătimit va fi furat ziua
în amiaza mare chiar de cei pe care ei, alegătorii, iau ales să guverneze… Să fi avut loc reunirea, și
jaful secolului nu ar fi fost posibil…
Cu prilejul Aniversării de UN SFERT de
VEAC de la prima sărbătorire în Basarabia a Zilei
Unirii, Cenaclul „Grai Matern” (care în tot acest timp
a fost la straja valorilor naţionale, şi care a stat la
temelia celor mai importante pentru ţară şi neam
ONG-uri şi structuri ale societăţii civile) în colaborare
cu Academia Europeană a Societăţii Civile organizează un spectacol cultural-literar în Piaţa Marii Adunări Naţionale la care, pentru a fi alături în această zi
istorică, invită toţi prietenii de pe ambele maluri ale
Prutului: poeţi, ziarişti, interpreţi, reporteri, declamatori, profesori, studenţi, oameni de afaceri, simpli
cetăţeni cărora nu le este indiferent care e destinul
Republicii Moldova.
Sărbătorim Ziua Unirii, 27 martie 2016, ora
11.00, în Piaţa Marii Adunări Naţionale, Chişinău,
Moldova. Informaţii la floridetei999@yahoo.com
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Decalaj

Renata VEREJANU
La mare
Aici nu-s om, - o dulce melodie
Pe care valul o retrage de la mal…
Caut o ţară
Caut o ţară a copiilor talentaţi...
Intru în societatea amorfă până la brâu
Înspăimântată când o zi întârziată
Se frânge între un nume nou şi
propriul fiu…
Las uşa deschisă şi plec din mine deseori
De bunăvoie în inimă să intre
Nenumăratele sărbători
Pe care le-am născut doar eu cu mintea
mea. Să mi le-ntorc din nou
În sufletul cât luna şi fraged cât un ou.
Stol de păsări – un şir de bucurii
Le dau zborul zilnic şi nu le număr...
Să nu mă prindă o vârstă anume
Cu zorii înfloriţi pe un singur umăr.
Caut o ţară, şi copii talentaţi
Să prindă de aripi câte o bucurie
Să am motiv aici să mă reţin
O toamnă, o viaţă, o mie...
Caut o ţară cu copii cuminţi Să am umerii amândoi înfloriţi.
Nu sunt ramuri goale
Nu sunt ramuri goale, ci semenii mei Cei cu vorba clară şi cu suflet trist,
Nu au case proprii, trăiesc pe alei
Într-un nesfârşit dans de rock şi twist.
Către dimineaţă au priviri de brumă
Şi o planetă necerşită la părinţi,
I-am găsit odată oropsiţi de-o glumă:
Prin ţigări de-un metru fum turnau din dinţi.
Nu sunt ramuri goale, când nici pomi nu vezi,
Şi nici găuri multe la un suflet-nai…
Mlaştina se adună, absorbind dovezi
Ne vorbite încă într-al nostru grai.
Adevărul, însă, nu s-a dat atras
Nici de marea unde valul e de miere.
Umăr lângă umăr – merg cu ei în pas.
Am mandat, de om, dar cine mi-l cere…
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Lent intru în vocala zilei –
Am vocale pentru toate vârstele –
Zidesc poemul timpului, ermetic
În care gândul se răsfaţă, se impune
Licitaţiei mileniului în care surâsem:
E clipa naşterii unei virgule enorme
Ca să se poticnească plictisitorul
Pun ideile pe faţa de masă
Şi musafirii mi se duc sătui
Derutaţi că am vocale mai multe
decât tot alfabetul…
Mă şi înjură, înmulţindu-mi vocalele –
La temelia poemului nu le pui
La temelia poemului găsesc vocale din
Demnitatea înaltului, din visul fiului, senin,
Din ochii copilului născut odată cu acest poem.
E mare decalaj între mine şi călăul ce crede
Că de el mă tem…
Cântec pentru o despărţire
Poate ar trebui şi lacrimi să existe...
Şi dungi de durere, şi aripi de tristeţe,
Şi păsări să zboare cu făgăduieli,
Şi culorile mai schimbătoare pe feţe,
Şi, poate, străinii uimiţi, mulţumiţi,
Să ne prindă în sfere multicolore
Ca într-o capcană a propriei satisfacţii,
Până istovindu-ne, fără de putere,
Ne vor lăsa în ochi la alţii...
Şi, poate, încă ceva ar trebui,
Ca un strop de sare... Dar tu stai uimit
Departe de orice peron, de orice plecare
Şi îţi închipui că mă vezi cum fug,
Apoi nu mai sunt, şi vorbe nu-ţi aduc,
Şi nu-mi arunc privirea înapoi...
Şi-atât de simplă este despărţirea...
Dar care-i despărţirea pentru noi?...
La rangul de elită
La rangul de elită i-am ridicat pe mulţi
Cu riscul sănătăţii noastre Şi iată-i stau în aroganţă, muţi,
Pe cerul sărăciei se vor aştri…
La rangul de elită i-am ridicat pe toţi…
O, care-i azi valoarea, doamne?
Când taie-n om surâsul unor hoţi
Şi demnitatea ţării iar adoarme.
La rangul de elită i-am ridicat, ci ei
Rămas-au cine-au fost şi sunt:
Mai puţin oameni şi mai mult mişei,
Şi eu în calea lor - unicul scut…
La rangul de elită i-am ridicat, ci azi
Din ziua de duminică privesc Cum în invidia lor ai putea să arzi
Atât de simplu şi firesc…
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Dar o bufniță ochioasă
Se arată curioasă,
Taina nopții vrând s-o rupă
Tot privind cu ochi de lupă
Ba în sufletul ce plânge
Ba spre rănile cu sânge…

Marilena VELICU
TĂCEREA MEA, TĂCERE
Cerne luna praf de vise
Peste pleoapele închise
Aducând din țări albastre
Flori de dor pictate pe-astre.
Simfonia unor stele
Îmi pătrunde prin perdele
Și mă-mbată cu arome
De iubiri cândva bonome.
Strâng în pumni cu sârguință
Stele, doruri și credință
Ca-ntr-un cântec de iubire
Mărginit de nemurire.
Noaptea asta magistrală
Coace visul în spirală
Și te cheamă și te-alungă
Dorul meu să te străpungă…
Fără lună fără stele
Versurile-ar fi rebele
Iar tăcerea mea, tăcere,
Și iubirea, mângâiere.
IUBIRE ȘI NOROC
Nu am nici punct nici virgulă când scriu,
Am doar un scop și-un prea imens pariu
Că viața e doar spumă și decor
Fără bilet la teatrul cu umor…
Nu merg în rând cu oamenii normali,
Am pasul meu, cam fad, și ochii pali,
Doar eu și stelele avem un har
Să luminăm obscur, fără habar.
De n-ai fi tu, eu nu aș fi poet
Și pașii noștri n-ar dansa-n duet,
Iar luna asta plină de mister
Nu mi-ar fi fost suportul din eter.
În noaptea asta caldă la extrem
Îmi voi învinge dorul la barem,
Și-am să îți strig cu litere de foc:
Îmi ești, sau nu, iubire și noroc?
N-AI ȘTIUT
Ochiul lunii mă sfidează,
Mă simt strop de apă trează,
Noaptea mă apasă tandră
Ca pe umeri, o buleandră…
Stele mii privesc tăcute
Umbra lumii nevăzute,
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Noaptea-i rece, luna plină,
Sentimente se dezbină,
Dorul macină speranța
Gura-și mușcă toleranța…
Dar mi-e dor de noaptea-n care
Îți furam o sărutare,
N-ai știut și nici nu știi…
Că am ochii goi, pustii…
PLÂNGE...
Plânge muza-n poezie
Izolată şi pustie,
Plânge codrul singuratic
Ca un gând uşor fanatic...
Plânge iarna-ntr-o batistă
Furioasă şi cam tristă,
Plânge sufletul pe-o tavă
Inocentă şi concavă...
Plânge melodia care
A fost simbol şi-mpăcare,
Plânge cerul peste noapte
Înghiţind a mele şoapte...
Plânge scrisul în cerneală
Mărginit de-albastră boală,
Plânge ploaia indecentă
Sub privirea mea absentă...
Plânge ochiul lunii oarbe
Într-un vis care mă soarbe,
Plânge plânsul meu albastru
Într-un vers voit, sihastru...
FULGI ZBURDALNICI
Noaptea cerne fulgi zburdalnici,
Felinaru-n colț de stradă
Înghețat ca la paradă
Învrăjbește-ai nopții paznici
Să adune nu știu unde
Fulgi ușori dar nebunatici
Care zboară cam apatici
Unde gândul nu pătrunde…
Ca-ntr-o simfonie oarbă
Fulgii mă izbesc în frunte
Printre firele cărunte
Și se-adună dulci în barbă…
Eu zâmbesc, așa mi-e firea,
Deși gerul mă cuprinde
Am un foc ce se aprinde
Tot mereu… și e iubirea.
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Alexandra MIHALACHE
Maria Ieva, un mărgăritar de dor
Sub semnul crucii
În versurile poetei Maria Ieva se revarsă lumini
îngereşti şi doinesc ecourile nemuririi, căci sufletul său vibrează profund când fuzionează cu tainele lumii. Poeta modelează din lutul vremelniciei forme perfecte ale existenţei
şi atinge înălţimile divine prin cântece lăuntrice de o rară
sensibilitate. Frământările sale prind contur în poeme pline
de farmec, prin care ne captează şi ne atrage ca într-o
`
magie
în universul său interior.
Fiecare poem poartă cu el un mister, o descătuşare, dar şi amprenta originalităţii cu care ne surprinde
poeta. Întrebări mistuitoare parcă vor să scrie cu foc o
poveste a trăirilor sale. Pe pragul tăcerilor, poeta este
prinsă într-un vârtej de gânduri care o macină. “Suntem la
fel şi totusi ne-am schimbat/ Cu ochii goi, cu mâinile de
ceară,/ Ne întrebăm: de ce ne-am întrupat?/ Dac-am ştiut
că viaţa o să doară?” (Din constelaţii). Cu fiecare vers
caută o alinare, un leac pentru suflet, sorbind imaginea
pătrunzătoare a lumii în a cărei ochi se citeşte frigul şi a
cărei mâini de ceară încearcă să îmbrăţişeze vindecarea.
Maria Ieva ştie cum să îmbrace cuvintele într-un
veşmânt de lumină şi să le sculpteze în senin. Poezia sa
este mereu o rugă curată, născută din credinţă şi recunoştinţă pentru Creator. În versul său, albastrul cerului a lăsat
limpezimea să grăiască în cel mai pur mod. Iar poeta se
cufundă în această frumuseţe netulburată, păşind cu încrederea pe care credinţa i-o zideşte pe umeri. “Când ţintuiam
cuvintele pe cruce,/ Nu întrebam de cerul e rotund,/ Am
bănuit că viaţa-i o răscruce,/ Un loc albastru-n care mă
cufund” (Cuvintele pe cruce). Ajunsă la răscruce, poeta
înţelege că drumul pe care trebuie să îl urmeze cu sfinţenie
este iubirea adevarată şi că de acolo existenţa poartă
numele de viaţă. Săpând tăcerea în cuvinte, Maria Ieva a
înţeles cum îşi poate vindeca frământările. “Îmi voi săpa
tăcerea în cuvinte,/ Pe crucea ce mi-a dat-o Dumnezeu,/
Iar la răscruce voi păşi-nainte/ Spre jumătatea sufletului
meu.”(Spuza amintirii).
Natura înrămează imagini simbolice în perfectă
simbioză cu natura interioară a poetei. Astfel, vântul îşi
strânge teama în aşteptări reci, iar marea se despică în
două dezlănţuindu-se într-un zbucium intens. Însă, la
hotare rămâne îngerul care, prin ruga sa, încearcă
necontenit să aducă liniştea, echilibrul şi pacea în ochii
necuprinsului .“Când vântul se-nfioară de-atâta aşteptare,/
Despică marea-n două pornirea să-şi înece/ Şi pentru tineun înger se roagă la hotare/ Ca vameşul să ceară tributul şi
să plece” (Lăstari de meri)
Întorcându-şi privirea spre lumina cerească, poeta
încearcă să aprindă cea dintâi rază interioară, anume cea
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prin care a cunoscut strălucirea acestei lumi. Cea
mai sfântă amintire pe care caută să o reînvie este
braţul mamei care o cuprinde cu dragoste profundă
întru eternitate. “Şi iar întorc privirea spre lumină/ Să
văd în mine raza cea dintâi / Şi pumnul de ţărână
cum suspină/ Sub braţul mamei pus la căpătâi”.
Emoţionantă este viziunea sinceră a poetei despre
maniera Domnului de a zidi în adâncurile noastre
cuvântul. Un cuvânt îmbrăcat în straie de foc şi aur,
asta fiindcă, pentru poetă, cuvântul are o strălucire
aparte şi o valoare primordială. “Ai dăltuit în suflete
cuvântul / Cu litere de aur şi de foc / Şi ne-ai făcut
din lacrimă mormântul/ Să stăm cu toţii, Doamne, la
un loc?” (Şi iar).
Poemul care dă si numele cărţii sale Sub
semnul crucii, zugrăveşte dorinţa vie a poetei ca
iubirea să-i fie sfinţită cu credinţă, doinind în ecouri.
Palmele iubirii să verse lacrimile nemuririi în numele
trăirilor care s-au închegat dar s-au risipit în negurile
vremelniciei. “Sub semnul crucii să îmi laşi iubirea, /
Ca un ecou al vieţii ce-a apus / Şi palmele să-ţi
plângă nemurirea / Trăirilor ce s-au născut şi nu-s”.
Strofa finală a poemului este simbolică, fiecare vers
redând o stare lăuntrică pecetluită cu emoţie, neputinţă, magie şi mister. Imaginea oamenilor de zăpadă
scrie cu candoare o amintire intensă. Şi, pentru că
stelele spulberă misterul şi vor împărtăşi magia lor,
se vor aşterne peste tăcerea lumii, învăţând-o să
vibreze. Iată cât de sugestiv este tabloul lumii care
stă “sub semnul crucii”: “Ne vom întoarce oameni de
zăpadă / Şi vom privi neputincioşi în noi, / Iar stelele
(continuare în pag. 22)
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(urmare din pag. 21)

vor învăţa să cadă/ Peste tăcerea lumii de apoi”.
În acest volum, Maria Ieva închină unul din poemele sale unei poete deosebit de talentate pe care o admiră şi o preţuieşte din toată inima - poeta Denisa
Lepădatu. Poemul Copil al florilor de nard este o expresie
a purităţii şi frumuseţii. Maria Ieva citeşte în ochii Denisei
răsăritul de soare şi simte cum ard luceferi în versurile
sale împletind vise magice din firul nemuririi. “Copil al
florilor de nard, / Porţi zorii zilei în privire / Şi-n versul tău
luceferi ard / Sculptând alt dor de nemurire”.
Poeta zboară peste timp şi se cufundă în seninul
unei rugăciuni prin care resimte candoarea iubirii. O iubire
pură ca sufletul unui copil, o iubire care a uitat că soarele
mai apune, cuibărindu-se în braţele destinului. “Ne cufundăm desculţi în rugăciune/ Ca doi copii îndrăgostiţi de-un
vis,/ Ne`nţelegând că soarele apune/ Peste destinul care
ne-a fost scris” (Peste timp).
Maria Ieva poartă la gât mărgăritarul zărilor albastre, căci versurile sale o împodobesc cu rafinament şi
eleganţă. Aşa cum poemele au izvorât din lacrimi cristaline, aşa îşi cere şi iubirea sa dreptul de a învinge.
Veşnicia parcă are gustul mamei, cel mai sfânt şi mai fin
gust şi doar acesta poate fi leacul unui suflet îndurerat,
iubirea care nu cunoaşte timp şi spaţiu şi pe care o poate
sorbi neîncetat. “Din lacrimă poemele au curs/ Şi gust de
mamă veşnicia are,/ Pentru iubire a făcut recurs/ Când a
simţit că sufletul ne doare”(Mărgăritarul zărilor albastre).
Într-un alt poem, Maria Ieva meditează la
misiunea noastră pe acest pământ şi drumul pe care îl
parcurgem pentru a ne împlini destinul. Deşi tărâmul spre
care purcedem poartă o taină, trebuie să lăsăm crinul să
înflorească sublim în palma care ne-a solidificat misiunea
în această viaţă. “Plecăm să împlinim destinul,/ Spre un
tărâm necunoscut,/ Lăsând să înflorească crinul/ În palma
care ne-a crescut” (Plecăm).
Îmbrăcând alt strai de lumină, poeta contemplă
imagini ale vremelniciei pe rugul tăcerii. Deşi suntem efemeri, în noi va arde mereu o scânteie divină. Iată cât de
frumos îşi ţese tăcerea sa încă o haină din lumină îngerească: “Se naşte o zi ca alta să piară / Şi arde în noi
scânteia divină, / Cu smirnă, cu rug şi lacrimi de ceară, /
Îşi ţese tăcerea alt strai de lumină” (Strai de lumină).
O altă zi aduce emoţii şi trăiri puternice în sufletul
poetei. Toamna fără iubire a lăsat tristeţea să coboare
peste copacii desfrunziţi şi doar fiori de dor prind muguri
înt-un decor care-şi plânge pustietatea. “A mai trecut o
toamnă fără tine/ Şi au rămas copacii desfrunziţi,/ Privind
spre primăvara care vine/ Printre fiori de dor înmuguriţi”.
Absenţa iubirii înseamnă pentru poetă şi absenţa luminii,
precum şi vise îngheţate care oftează adânc în pieptul
său. “Şi-a mai trecut o noapte fără tine,/ E-o altă zi în care
să te-aştept,/ Mi-a îngheţat lumina pe retine/ Şi visele miau amorţit în piept”.(O altă zi)
Din nou, poeta surprinde toamna în imagini
sugestive. Acest anotimp este adesea prezent în versurile
sale căci reprezintă în cel mai tainic mod universul său
interior. Maria Ieva simte cum toamna o cheamă prin
cântecul său profund. “Când toamna mă cheamă, desculţă mă vrea, / Să-şi smulgă din mine veşmântul de nea, /
S-ascundă iubirea în fulgi de lumină / Şi chipul tăcerii de
mână să-l ţină.”(Chemarea toamnei)
Revarsarea luminii spre tâmplele sale este pre-

Boem@ 3 / 2016

cum o sfinţire, iar răsăritul înseamnă renaştere şi
redefinire. Peste acest botez al luminii, coboară
tăcerea sub care zac statuile de piatră care poartă
noroiul unor vremi tulburi. “Botezul cu lumină coboară peste noi, / Un răsărit ne naşte redefiniţi şi goi /
Lăsând statui de piatră spoite cu noroi / În stupul de
tăcere rămas fără de roi” (O lume deghizată). Aşa
grăieşte tăcerea dorului prin ochii Mariei Ieva: “Saşezi o palmă peste vise / Şi dorul să mi-l culci sub
cap, / Când vor rămâne lacrimi stinse / Şi clipa va
pleca la trap”.
Poeta ar vrea ca dorul să o străbată intens,
iar prin absenţa iubirii să încerce să dezlege enigmele existenţiale. Ar vrea să se arunce fără nicio
teamă în braţele dorului pentru a cunoaşte doinele
iubirii între poeme. “Să-mi fie dor ca apei de ulcior, /
Să te aud doinind între poeme, / Un trubadur al
nopţilor ce vor / Să ne înveţe-a dezlega dileme”.
Parcă ar scrie cu foc o ultimă scrisoare în care doar
glasul iubirii răzbate printre clipele unui efemer grăbit. “Să-mi fie dor, de dorul tău să mor, / S-aud
iubirea scrisă printre rânduri, / Când ucigaşii clipelor
iar vor / Să ne ascundă după negre gânduri” (Să-mi
fie dor).
Maria Ieva oglindeşte un adevăr trist al realităţii dure în care păşim. Am devenit mai străini, mai
goi, mai reci. Parcă nici timpul nu-l mai îmbrăţişăm
spre a iubi, iar vorbele au devenit deşertăciune. “Navem altare pentru rugăciune, / Nici timp să ne iubim
nu mai avem,/ Iar vorbele ne sunt deşertăciune/
Între oglinzi în care nu vedem…” (Între oglinzi).
Sub genele poetei s-au cuibărit toamne de o
rară frumuseţe a căror lumină a venit din strălucirea
stelelor. Bruma primăverii sale a ars frunzele de rug,
dar toamna îşi are adăpost în fiinţa sa pentru vecie.
“Sunt arse frunzele de rug / Cu bruma primăverii
mele / Şi printre gene toamne-mi fug / Furând
lumina de la stele” (Bruma primăverii mele).
O altă dorinţă arzătoare a poetei este ca Domnul să-i lumineze nopţile, să simtă lumina în întuneric dar şi dimineaţa să îi fie sfinţită cu mir şi pe
obrajii ei să-şi depene visele. Ar vrea să-i fie
cuvântul înălţător şi sensibil precum o floare, dar şi
strălucitor asemenea unui safir.“Mai lasă-mi, Doamne, o noapte cu soare/ Şi-o dimineaţă spălată cu
mir,/ Cuvântul să poarte aripi de floare/ Şi strălucire
de-albastru safir” (De vorbă cu mine).
O declaraţie de iubire nespus de frumoasă
curge în versurile unui poem sensibil. Maria Ieva
mărturiseşte că iubirea îi este o dimineaţă senină a
gândurilor, iar sufletul ei scrie în numele iubirii primul
apus care tremură în veşnicie. Parfumul vechimii din
stele şi cel al rozelor exprimă fineţe şi eleganţă, cei
doi rămânând pe o filă precum două cuvinte
nerostite, aşteptând îngemănarea. “Tu dimineaţa
gândurilor mele,/ Eu, bucuria primului apus/ Parfum
de roze şi de stele,/ Două cuvinte care nu s-au spus”
(Ne întâlnim).
Maria Ieva ne dezvăluie un paradox plin de
însemnătate. “Ne naştem pentru visele ce mor“,
astfel viaţa e o luptă spre a ne împlini ţelurile care
uneori se destramă. Dar mereu purtăm în noi dorul
(continuare în pag. 23)
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(urmare din pag. 22)

pentru veşnicie. “Cu aripi ude încercăm un zbor/ Ca
fluturii închişi în colivie,/ Ne naştem pentru visele ce mor/
Purtând acelaşi dor de veşnicie” (Cu aripi ude).
Păsările s-au născut să zboare, nu să înveţe a
zbura. Iar în zborul său către iubire, poeta accentuează
acest mesaj. Când sărută pământul cu piciorul, înţelege
că nu aşa decurge împlinirea unui zbor şi că totul trebuie
să vină de la sine, într-un zbor care sărută cerul. “Când
ne-am trezit că aripa ne doare,/ Am sărutat pământul cu
piciorul/ Şi-am înţeles că nici un rost nu are/ Ca pasărea
să îşi înveţe zborul…” (Mărgăritar de dor).
În ochii prea negri ai iubirii se citeşte
nemărginirea, iar sub pleoapele poetei deşarte chemări
tremură neostenite. Cuvântul parcă ia foc iar tăcerea
zărilor se cuibăreşte între paginile existenţei. “Ai ochii
prea negri, pământu-i prea verde,/ Îmi tremură-n pleoape
deşarte chemări;/ Mă arde cuvântul şi clipa mă pierde/
Când strâng între pagini tăcerea din zări” (Ai ochii prea
negri).
Maria Ieva este poeta iubirii, a toamnei, a luminii
şi a tăcerii. Fără iubire nu e toamnă şi nici fără toamnă nu
există iubire pentru poetă. Tăcerea stă pe pragul iubirii
mângâiată de lumină în aşteptarea toamnei. Lumina îşi
are adăpost în sufletul şi ochii săi de unde izvorăşte atât
de limpede încât ia forma unei rugăciuni. Toamna se
refugiază în fiinţa sa şi o învaţă că anotimpurile nu cunosc
nici timp, nici spaţiu, numai iubire. Îi mai povestesc că poţi
scrie cu lumină în toamnă sau te poţi aşterne în tăcere
precum o poveste de iubire, singurul suvenir fiind un
mărgăritar de dor.



desen de Elena-Liliana Fluture
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Andreea Violeta BOBE
Primăvară discromată
Primăvara și-a pierdut din lungimile de undă,
se bucură doar de nuanțe de sidefuri închise-n cutii
de plastic, marouri calde risipite-n iarbă. Roșul nu
mai e roșu, verdele asemenea, multe marouri amestecate, doar albastrul mai distinge monotonia melancolică. Nu puteam vedea îmbujorarea copiilor veseli,
doar un chip palid cu un zâmbet naiv, nu distingeam
macii de pe câmpuri, nici culorile semaforului. Nu
știam când trebuia să traversez strada, nu știam dacă fructele sunt coapte sau dacă se ascund sub
crengi de mine, de copiii cu chipuri galbene, lipsiți de
emoții.
Nu știusem ce e roșul în nicio primăvară,
sau vară sau în orice alt anotimp. Mărțișoarele de
ziua mamei erau doar maro și ocru, lipsite de
strălucirea unei iubiri proaspete. Ghioceii mereu miau părut ofiliți, striviți de banii comercianților fără
sentimente, mult mai orbi decât mine. Verdele a fost
o enigmă și mai mare, nu-l puteam regăsi în niciun
dicționar explicativ, nu-l puteam înțelege, precum un
concept abstract distorsionat de mintea simplă a
omului.
Albastru și maro, galben și ocru, ăsta un
tablou perfect pictat de alți discromați în lumea
imperfectă a lungimilor de undă.
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Lucia PĂTRAȘCU
Sărut mâna, bunii mei
Crezi că, dacă te apropii de trei sferturi de veac, nu prea
ştii ce te-ar mai putea scoate din praful zilelor care trec
una după alta, aproape la fel, de parcă ar fi copiate la
indigo. Un indigou prăfuit şi el!...Că, doar, bătrâneţea nu
vine cu cetera!...
Ce să te mai mire?...Ce să te mai surprindă?...
Sigur că mai priveşti uimită cum înfloresc grădinile, cum
se îmbracă pomii în veşmântul lor verde, care te cheamă
an de an, să te bucure cu darul lor peren!...Sigur că mai
asculţi cu aceeaşi bucurie primul ciripit al păsărilor!...Apoi
cu oarecare teamă şi tristeţe, înneguratul croncănit al
ciorilor…Şi dacă eşti o persoană blazată nici nu le mai
consideri aşa cum sunt de fapt: o minune mereu trează şi
mereu vie!…
Ba, se poate să le priveşti ca pe un lucru firesc!..Care ţi
se cuvine!...Care trebuie să se întâmple!...Oricum!...Şi
pentru tine!...Egoism?!...De ce uiţi, oare, să mulţumeşti
pentru tot ce este în jurul tău?!...Poate eşti şi
invidioasă!...Că viaţa lor, a florilor, a pomilor pare scurtă,
dar este repetabilă!...A ta, cum o fi?...
M-am pomenit într-o bună zi cu ceva veşti cum că m-ar
căuta neamurile mele dinspre tată, neamuri, care locuiesc
departe, în alte oraşe. Cu care, spre ruşinea mea (sau a
noastră?), nu prea mă ştiu…Adică m-am văzut rar, foarte
rar… Şi nu cu toate!...
Aşa au fost vremurile, vrerile, nepăsările sau neputinţele… Pentru că, murind tata pe vremea foametei, când
eu şi fratele meu eram foarte mici, iar vremurile de după
război se arătau aşa de aprige, n-a fost cine să ne mai
hrănească dragostea şi dorul de rădăcini…Şi distanţa
locurilor dintre noi era aşa de mare!...Iar noi abia supravieţuiam!... Eram seminţele unui neam, aruncate de vânt
pe un alt ogor!...
Este adevărat că bunul Dumnezeu, şi viaţa, ne-a ajutat
să nu ne ofilim şi să nu ne pierdem!...Ba, chiar să rodim
după puterea şi priceperea noastră…Şi să lăstărim
mlădiţe noi…Iar apoi, mlădiţe din mlădiţe!...
Deci, iată că, la o vârstă prea coaptă, destinul vine să-mi
deschidă o fereastră a timpului şi să mă îndemne să
privesc prin ea… Şi dincolo de ea!...Cu ce mă
momeşte?!... Cu nu ştiu ce proces, în nu ştiu ce
succesiune, pentru nu ştiu ce şi cât pământ rămas de la
bunicii paterni…
Deodată, uit că sunt bătrână, însingurată, uit că zilele
mele sunt cam prăfuite şi aflu că mai exist, încă!...Prin ce
exist?...Oare, prin palma aceea de pământ, care ar fi să
fie!?.. .Poate prin faptul că neamurile mele au ştiut, totuşi,
că sunt?...
Sau prin bunicii mei de demult, care, ardeleni aşezaţi,
ştiau ei că trebuie să aibă ceva, un ceva care să rămână
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aici, ca să ne facă şi nouă punte peste timp!...De la
dânşii înspre noi şi de la noi înspre dânşii!...Şi, ca
să mă lege pe mine, peste ani şi ani, cu glia
străbună, dacă, oarecum, m-oi fi dezlegat de
ea!...Cu voie sau fără voie!...Cum mă leagă?...Prin
vestea unui pumn de ţărână trimis către mine peste
ani şi ani…Mult timp!...Prea mult timp!...Să-mi
amintească, dacă voi fi uitat cumva!...Să-mi
amintească acum, mai spre capătul drumului meu,
că trebuie să-mi întâlnesc toate amintirile!...Să le
caut…Să mă scald în roua lor...Şi să mă
împărtăşesc cu miruirea lor binecuvântată...Fiindcă
nu este drept să plec din lumea aceasta fără să
ştiu!...
Căci, de m-ar întreba careva de unde sunt de
pământ, nu pot să nu spun că şi de acolo!...Din
Pianu de Jos!...Căci acolo este şi osuarul bunicilor
mei dinspre tată!...
Pământ?...Pământ!...
Mult?...Nu prea mult!...
Puţin?...Nu prea puţin!...
Căci, oricât de puţin ar fi, este mult!...
Atât de mult, încât îl cuprind în palmele făcute
căuş de dragoste, precum erau odată când îmi
legănam în ele mlădiţele-prunci!...Şi îl ridic la
fruntea luminată de amintiri!...Şi de poveşti cu
bunici, pe care n-am avut bucuria să le trăiesc, dar
le-am citit prin atâtea şi atâtea cărţi prietene!...
Poveşti adunând dorite amintiri în pumnul de
ţărână!...
Împreună, facem plecăciune de respect!...Către
bunul Dumnezeu, că vă ţine acolo, dragilor, aproape, de-a dreapta Sa Binecuvântată!... Plecăciune
către Dumneavoastră, bunii mei, cei care mă priviţi
de acolo, de sus, cu ochi duioşi de bunici, cărora le
zâmbeşte în colţul pleoapei seninul cerului!...
Sărut mâna, Bunică Rafilă!...
Sărut mâna, Bunicule Ioan!...
Bunică de demult şi dintotdeauna blândă, mai
citeşti, oare, cărţile acelea multe şi dragi, adăpostită
la umbra unui frăgar de prin grădinile din cer!...Şi tot
aşa frumoase şi lungi rugăciuni sfinţite ştii spune?...
Bunicule, fecior falnic de Şugag, mai duci Învârtita
din Pian cu aceeaşi pricepere şi pe tăpşanul din
cer?...Că acolo ai timp!...Nu te mai mână nevoia şi
nici vrednicia la arat, la semănat, la cules sau la
cosit!...Şi dacă tot v-aţi întâlnit cu tatăl meu Pătru,
plecat primul acolo, demult, să vă aştepte pe toţi
sau cu tetea Onu, şi cu mătuşa Veta, cu tetea
Sabin, şi cu toţi ceilalţi ai noştri, care-i însoţesc,
poate, le aminteşti tuturor Fecioreasca de prin
Lancrăm sau Brâul de la Săsciori!...Jocuri faine!...Că, doar, te pricepi tare!... Şi, nici pe ei, nu-i
vei lăsa să le uite!...
Bunii mei buni!...Nu aţi luat nimic cu dumneavoastră acolo, nu aveţi nimic de aici, de jos, decât
gândurile noastre de acum!...Adică totul nostru, pe
care vi-l putem trimite!...Gânduri, pe care le învelim
în florile dalbe ale recunoştinţei şi ale amintirilor,
care vin prin sunetul alintat, cântat pe clapele unui
duios Pian de jos!...Flori, pe care, vi le închinăm cu
pioasă plecăciune!...
Desigur că, uneori, priviţi la noi şi vedeţi că noi,
(continuare în pag. 27)
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Adrian SECARĂ
Lăudând pe Dumnezeu
[ Nicolae Mărunţelu - Printre stele călător, Ed. InfoRapArt, Galaţi ]

Aşa cum se întâmplă întotdeauna după ce umbli
după o stea, să nu uităm că primul volum de poeme al lui
Nicolae Mărunţelu despre care am scris se intitula „Alerg
după o stea”, realizezi că stelele sunt mult mai multe,
frumuseţea lor nu poate fi comparată cu a niciuneia
singure, dar unicitatea este importantă în sine, ca şi
experienţa oricărei călătorii, fie ea strict de plăcere sau un
pelerinaj, aşa cum este, de fapt, cel mai nou volum de
poezie al autorului mai sus menţionat, carte care ne
confirmă faptul că autenticitatea poetului îl situează printre
cei mai interesanţi, dar şi prea puţin cunoscuţi, poeţi reli`gioşi din spaţiul literar al Dunării de Jos.
Desigur, se va face greu o comparaţie între un
Ignatie Grecu, Săndel Stamate, Paul Sân-Petru, Zorica
Laţcu Teodosia, (unii dintre ei apreciindu-i la adevărata
valoare creaţia poetică, precum Ig. Grecu sau Paul SânPetru, la care putem adăuga şi alte nume sonore, precum
Dionisie Duma, Maria Timuc sau Tase Dănăilă) şi Nicolae
Mărunţelu, ultimul punând accentul, ca şi în prima carte,
pe un anti-calofilism literar (nu vom vorbi aici despre o
paralelă între pictură naivă şi aşa-numita literatură naivă,
pentru că nu este cazul), poetul având convingerea că nu
şlefuirea exagerată, de dragul artei pentru artă, poate
înduioşa sau îndupleca forţele sacre ale lumii…
Poetul Nicolae Mărunţelu poate fi comparat cu
acel poet al lui Ignatie Grecu din poemul „Lăudând pe
Dumnezeu”: „Poetul suie la voi / cu harfa pe umăr / o
amforă plină cu vin / întru fericită cântare / lăudând pe
Dumnezeu / îmbrăţişând pe fiecare”.
Cu mare iubire de oameni şi de tot ce-i frumos în
omenesc vine Nicolae Mărunţelu în faţa cititorilor, pe care
îi anunţă încă de la început, într-un fel de „Ars poetica”: „O
carte deschisă este ca o fiinţă vie, / Este o fereastră către
cer, / Un mijloc de a-l regăsi pe Dumnezeu, / este o
adevărată şi dorită bucurie, / O renaştere a învierii, / A
iubirii şi a înălţării… // Vă dăruiesc volumul de poezii: /
Printre stele călător / Fiind o picătură din izvorul viu, /
Nesecat al cărţii / Iubit şi binecuvântat de Dumnezeu, / În
care îşi găseşte: / iubirea, frumuseţea şi respiraţia / Din
totdeauna numai Dumnezeu / A iubit şi binecuvântat
poeţii…” (p.9).
Practic, deşi nu se prea obişnuieşte la o carte de
poezie, volumul este împărţit în trei capitole: „Poemele
iubirii, 1982-2004”, „Din durerea timpului, 2005-2007”,
„Creaţii literare religioase creştine, 2008-2011”…
Spuneam despre Nicolae Mărunţelu că este neoeminescian, dar se simt ecouri şi din alţi mari poeţi români,
precum Octavian Goga, dacă este să ne gândim, de pildă
la un poem precum „În România de azi” (p.591): „… E pară
şi foc, / Mi-e teamă, Doamne, mi-e teamă! / De lacrimile ce
se aud prin case, / Case dărâmate, arse / În viaţa românului e foc şi pară, / Pământul se dizlocă cu case, /
Izvoarele izvorăsc printre vase… / Rămân din sate, dealuri, văi şi povârnişuri!... / Fântânile s-au umplut de mâl şi
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oase.”
Revolta lui socială apare deseori în paginile cărţilor
sale, uneori atacurile fiind îndreptate şi asupra clasei
politice, împotriva violenţelor de orice fel, a nedreptăţilor, sperându-se că în viitor va fi mai bine, invocându-se Pacea, liniştea sufletească. Prin contrast,
se prezintă o imagine apocaliptică: „marile combinate
s-au dărâmat, / oţelării şi furnale / ce s-au ridicat cu
sudoare, / În ani şi ani de trudă, peste toţi, / zdrobite
de crâncene ciocane. / Oţelării, maşini-unelte, dezmembrate, / Încărcate, transportate // În navele cu
hoţi, / Ţara a rămas cu braţele întinse, / Cerşind
pomană la mafioţi… / Astăzi, ţara-i mai săracă,
îndoliată! / Cu dureri multe şi lacrimi, îndepărtate, / A
fost şi este mulsă, ca pe o vacă, / De mafioţii şi
bogaţii ţării! / ce printr-o lege strâmbă / a împărţit-o şi
o împarte!” (p.592).
A se vedea şi „Despre unire”, p.473: „Piară
duşmanul, să piară / în unire prin zicală, / Din holdele
ţării bogate, / Hoţii fură ca la carte. // unde-i unul din
români / la crâşma cu doi nebuni, / puterea le scade,
frate, / Duşmanul huleşte-n spate”.
Precum se observă, câteodată se renunţă la
lirism total, pamfletul dur înlocuind substanţa delicată
a metaforei, mai lipsind un Terminator venind dintr-un
viitor fără de zei ca să ne înspăimânte definitiv. Cum
altfel să trezeşti o conştiinţă?
Credinţa intervine însă salvator întotdeauna,
chiar sub fiorul îndoielii: „Iisuse, presimt / că mă
prăpădesc / Nu ar fi demult / de când îmi vuieşte… //
Doamne, ascultă-mi ruga, / Luminează-mi mintea! /
Sfinte, tu, părinte, / la tine dau fuga. // Nu las în urma
mea dureri / Să pătimească pentru mine / Decât un
suflet bun în primăveri / Să vă gândiţi la bine” (p.216).
Deşi nu voi insista aici asupra liricii erotice a lui
(continuare în pag. 26)
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Nicolae Mărunţelu, urmând să revin altă dată, putem da un
exemplu, de pildă, din poemul „Frumoasa Cleopatra”: „Am
inima în piept pictată / Cu imaginea chipului tău, / a ochilor
albaştri precum cerul / Şi al părului bălai sculptat / pe
altarul sufletului meu. // (…) Împodobeşte-ţi trupul complet /
Cu mătăsuri ca piatra, / Să fii o mândră zână. / Tu îmi eşti
frumoasa mării, / Frumoasa Cleopatra. // Aş fi în stare să
ucid / Doar ca să te pot admira în voie, / Să mă desfăt doar
în privirea ta / Şi apoi să mă aud murind…” (p.217).
Iubirea sa trebuie să reziste unei lumi tot mai încâlcite şi mai grăbite, aşa cum rezultă din oglindirea realităţii
în versuri: „Suntem toţi mai grăbiţi. / Luna din cerul sfânt /
Se uită cu galeşă privire, / privirea-i tristă, nu ca oricând, /
Când aveam credinţă şi iubire / Între cer şi pământ”(p.428).
Necazurile, mai mici sau mai mari, sunt şi ele surprinse:
„O!... Spune-mi cu ce am greşit / De ce ai plecat aşa
tăcută? / M-ai trişat cu altul, am văzut / Când vă luaţi de
mână în noaptea nevăzută!” (p.283).
Multe dintre poeme par a fi mici omilii: „La fiecare
pas schimbăm ocări pe gură, / Că Dumnezeu din cerul
sfânt / nu cred că ne-a iertat / Că facem rău pe lume,
Doamne, / aducând multă suferinţă / Deşi mereu ne jurăm
credinţă / Şi plângem în durere şi-n oftat. / Eu cred că-i
nebunie / Când spuneţi că în suflet aveţi iubire şi credinţă”.
Pentru o altă faţetă a personalităţii scriitorului, putem să
enumerăm unele dintre persoanele şi personalităţile cărora
le-a dedicat poeme: Pavarotti „al Munţilor Carpaţi”, Costel
Busuioc, Nichita Sănescu. Mihai Eminescu (poemul „Inimă
vie”, care începe aşa: „De ziua ta, iubite, / Nici gând că am
uitat / Imaginea ta vie, / Acum şi peste ani…” şi care se
termină astfel: „Eminescu, îmi eşti lumină / Ce luminezi
pământul sfânt, / Eşti inima mea vie, / Inimă şi scut, /
leagăn de legend / Am inima pustie, tristă / În sicriul rece
de mormânt”), dar şi Antigona, poate cea mai importantă
muză a sa, Domnului Iisus şi Sfintei Treimi, papei Ioan
Paul al II-lea ş.a.m.d.
Nicolae Mărunţelu este dovada incontestabilă că
nu contează deloc vârsta când este vorba de căutări existenţiale, lirice, poezia sa este tânără, poate fără doar şi
poate încânta cititorul răbdător, care ştie să aprecieze critic
–creştineşte (dacă tot făcea poetul o distincţie între tot felul
de elemente, printre care unele trebuiau să fie creştineşti),
adică să vadă şi binele şi răul, cele care ne fac atât de
umani şi nu ne fac să visăm precum un Nietzsche la dincolo de bine şi de rău, de data aceasta în literatură (…)
Nicolae Mărunţelu este aproapele nostru, al meu,
şi aşa cum observa Petr Mamonov, actorul din filmele „Ostrov” și „Țarul”, într-o serie de texte apărute în „Lumea
Credinţei” (în traducerea lui Vladimir Bulat): „Dar cum să
trăieşti, dacă nu crezi în nimic?! Te agiţi de colo până colo.
Iar când ai credinţă, oricât de obosit ai fi, tot vei ceda locul
tău unei bătrânele în transportul public. Ăsta e întregul
creştinism. Sari să speli vesela, fără să ţi se ceară. E o
faptă creştinească? Fireşte că e. (…) Dragostea nu e
floare-verde-pe-câmpii. Este efortul de a-l duce şi suporta
pe cel de lângă tine.
Iată, vedem un om cu faţa în zăpadă. De ce gândim imediat că e un beţiv: poate că l-a lăsat inima?! Şi
dacă e beat? Ajută-l să se ridice, aşază-l pe un parapet, să
nu îngheţe. Dar nu: fugim în drumul nostru! Fugim de noi!
Dar când faci o faptă bună… stai întins, şi simţi o căldură
benefică în suflet. De ce oare îţi este bine? Parcă nici n-ai
băut. Aha… ai ajutat o bătrânică să-şi ducă povara zilei, fie
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şi doar trei trepte… (…)
Ne-am obişnuit să trăim de-a-ndoaselea.
Pe capetele noastre, dacă e să luăm aminte, s-a
format un loc plat, pe care se poate şedea
confortabil. De aceea, trăim cu capul în jos. Toate
cele bineplăcute lui Dumnezeu le respingem. (…)
Avem o viziune stricată despre creştinism. Dar
lucrurile sunt simple. Cât sânge poţi da altuia?
Căci scris este: „Ce ai făcut unora dintre cei mici,
Mie Mi-ai făcut“. Să poţi sta cât mai mult la
căpătâiul mamei tale, care şi-a pierdut minţile de
atâta bătrâneţe şi boli. Iată unde şi cum trebuie să
murim în fiece zi! Precum copiii trimişi în Cecenia.
Un cretin aruncă o grenadă, iar un locotenent-colonel, înainte ca aceasta să explodeze, o acoperă
cu trupul său. N-a ezitat, s-au ales pulberile de el.
Alţi opt ortaci rămân în viaţă. Era comunist, nebotezat, n-a mers niciodată la biserică, la Dumnezeu
nu se gândea, dar era un adevărat creştin. În Rai!
Ca o rachetă! Căci ce folos e să vii la biserică, să
baţi mătănii, să pui lumânări multe, dacă inima îţi
este goală? O faptă creştinească, ceva? N-ai să
vezi! Chiar dacă vei bătători toate Athosurile, şi ai
săruta toate moaştele, tot degeaba e. Priveşti pe
un amărât şi te gândeşti: „Aha, e din cei pe care îi
arată la TV, mafioţi, escroci…“ Dă-i 50 de copeici.
Nu vei sărăci. Acceptă să greşeşti. Ce, crezi mai
mult cutiei catodice? Adevărata mafie sunt cei
care, puţini fiind, vreo 5 să fie, manipulează
masele cu televizorul.
Deşi e greu, mă străduiesc să trăiesc
după lege. Din zece situaţii, două sunt cu reuşită,
mulţumitoare. Îmi ţin gura, ca să nu scape vreun
cuvânt spurcat. Nu vorbesc peste alţii, îi ascult.
Căci aşa ne învaţă Sfinţii Părinţi: să stăm unii în
faţa celorlalţi, precum în faţa unei vechi icoane. Ce
înseamnă să nu judeci? Să nu formulezi sentinţe.
Dar păreri suntem obligaţi să avem. Domnul
nostru a încercat să-i lămurească pe farisei, iar
mânia Lui era mânie dreaptă. Ai dreptate atunci
când te înfurii pe tine, că te-ai îmbătat, ca nebunul, aseară. Atunci când urăşti păcatul din tine,
obişnuinţa păcătoasă, care te macină, şi căreia
nu-i găseşti leacul. Numai ajungând să o urăşti
profund, vei gusta din parfumul biruinţei. (…)
Toate sunt în mâinile noastre: cum ascultăm, dacă nu ne sunt mânjiţi ochii, dacă urechile
nu sunt înfundate, sufletul să ne fie descuiat,
conştiinţa curată. Iată lucrurile de care trebuie să
ne ocupăm.
Sfinţii ne învaţă: Mântuieşte-te! – şi e destul pentru o viaţă. Mod de acţiune? Construieşte-te
pe tine însuţi! Un minuscul punct. Dar acest
punctişor va aduce lumină mai multă. Dar dacă e
să ne limităm numai la indicaţii: că asta nu e aşa,
că pensiile sunt mici, guvernul e de vină, că
americanii sunt capul răutăţilor, că Bin Laden, să-i
fie de haram… nu se va schimba nimic. Doar răul
se va înmulţi, care şi aşa e destul. Să împuţinăm
răutatea. Despre asta este umila noastră încercare, prin filmul „Ostrovul“. (…) Precum copiii, nu
căutăm să înţelegem, ci să reţinem ce se întâmplă
(continuare în pag. 27)
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(urmare din pag. 26)

cu omul care a început să creadă, şi s-a avântat către
Dumnezeu, cum era eroul meu… cât de responsabil şi
greoi este păcatul. Deoarece uităm mereu că păcatul e
lipsa luminii. Nu are substanţă. Răul ca atare nu există.
Noi îl materializăm, îl facem palpabil. Prin iritările noastre.
Prin lipsa de respect faţă de celălalt…
Ce este raiul, dar iadul? Părinţii ne învaţă că
peste tot e doar un ocean de iubire dumnezeiască. Pe cei
greşiţi îi pedepseşte cu biciul iubirii. Imaginaţi-vă doar: un
ocean al dragostei, unde toată lumea se iubeşte. În viaţa
acesta nu am învăţat să iubim. O ţineţi una şi bună: ce să
facem acolo? Iată iadul! Chinuri neîncetate. Şi dacă
întunericul e lipsa luminii, sufletul cel tenebros, când iese
la lumină, se topeşte. […]
Nu transmit nimic, doar împărtăşesc din experienţa proprie. Sunt ca toţi ceilalţi: slab, neputincios. La fel
de oarecare. Dar mi-a apărut o nevoie. Simt urgenţa Adevărului, ca un nod în gât. Unul dintre numele lui Hristos
este Soarele Adevărului. Către acest soare mă şi îndrept… (…)
Când Mântuitorul intra în Ierusalim, pe mânzul
`
asinei, i se aruncau flori în cale, crengi de palmier, precum şi cuvinte de întâmpinare. Animalul credea că lui i se
adresează urările de bun venit. Astfel suntem şi noi:
mânjii asinei, pe care merge Domnul. Talentele mele sunt
nenumărate, dar care e meritul meu? O mână generoasă
le-a semănat… Trăiesc cu astea. Fac efortul să nu le
dezmint, să nu le trădez. (…) Cică se spune că noi, poeţii,
putem vesti adevărul şi din glodul cel mai de jos. Prostii!
Taman celor care li se dă, li se cere. Trebuie să trăim cât
mai curat, în curăţie supremă. Căci totul e aşa fragil, aşa
lipsit de apărare. Vedeţi cum buruienile podidesc răzoarele cu flori…”.
Cu alte cuvinte, bine aţi venit în „Ostrovul” lui
Nicolae Mărunţelu, cel care continuă să se construiască
pe sine însuşi… Un ostrov printre stele, de unde nimeni
nu te alungă… Un asteroid precum în „Micul prinţ”, unde
poţi cu evlavie să sădeşti cuvinte sau alte flori…


(urmare din pag. 24)

aceştia de aici, am cam uitat să ne bucurăm curat!...Iar
ochii sufletului nu ne mai râd…Poate că am îmbătrânit
noi!... Poate au îmbătrânit vremurile şi ne-au îmbrobodit şi
pe noi!...Ne-au împovărat!...
Nu fiţi trişti!...Am înţeles deja că fiecare generaţie poartă
în spinare sarcina cu vreascuri uscate şi pline de spini, iar
pe frunte cununa de ramuri verzi!...Sau învers?!...Şi
generaţia noastră, la fel!...Dar o veni vremea când o să
învăţăm din nou să râdem!...Dacă nu noi, măcar urmaşii
noştri, deie-le Dumnezeu numai bine!...
Sărut mâna, Bunicule Ioan!...
Sărut mâna, Bunică Rafilă!...
Cu închinăciune, de la nepoata Dumneavoastră Lucica,
fiica lui Pătru, fiul pierdut de mult timp şi regăsit acolo,
sus, în Sfintele Ceruri.
(Din volumul „Evantaiul albastru”, Brăila 2011)
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Daniela CRIȘAN
Orașul
Mărunt, cât o fărâmă
de gând,
orașul îmi vorbește noaptea,
cu pași de șoaptă.
Colindă vântul prin el
răvășindu-i străzile.
Dealurile ce-l strâng
ca nişte valuri fine,
rupte de lucirea apei :
ochi de şarpe.
Colindă oameni prin el,
lăsându-i gândurile.
În noaptea adâncă
pare o lumânare aprinsă,
invitând la tainice
contemplări.
Colindă prezentul prin el,
făurind viitorul.
Au adormit dealurile…
Au adormit dealurile
sub lumina blândă
a asfințitului.
Se zăresc abia deslușit
copacii despuiați
de straie.
Luna sărută pământul
cu razele-i timide.
Dorul meu rătăcește
împovărat de gânduri,
ca un păianjen singuratic
ce-și țese straniu pânza.
Aștept visarea,
misterul somnului
și calda,
amorțita îmbrățișare
a uitării ...
Drumul meu
Mă înalț către tine, iubire!
Prinde în mâini cheile de mult uitate
și descuie cuvintele îngropate în suflet.
Caută răsăritul luminii din adâncuri,
sparge piatra ce acoperă pământul,
desprinde fluviile mele de tăceri
și transformă-le în valuri,
spune-i pădurii să-mi cânte doinit,
lasă munții să îmi păstreze taina,
șoptește păsărilor că aș vrea să zbor,
oprește timpul și lasă-l așa o vreme ...
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FĂRĂ TEAMĂ

Mircea Marcel PETCU
MĂ DOARE

`

Când am să mă
întorc
am să-ţi spun
cea mai frumoasă
poveste
din viaţa ta,
dar până atunci
trebuie să ştii că
mă doare
când trece o zi
fără să-ţi aud
vocea,
sufăr când nu-ţi văd
zâmbetul
ce-mi luminează
zilele
şi-mi face viaţa
mai frumoasă,
mă doare când
mă trezesc şi
nu eşti lângă mine,
da…te iubesc atât
de mult încât
vom trăi
cea mai frumoasă
poveste
de iubire.
AJUNS
Merg fără rost
pe un coridor
întunecat
mă ciocnesc
de oameni cunoscuţi
care au devenit ciudaţi
şi-mi aruncă
în flăcări
gândurile bune,
sufocându-mi Eul,
omul e o lume
arzândă
şi fiecare om
un coridor pierdut
ajuns într-un loc
necunoscut
şi-n întunericul îngheţat
îţi ucizi gândul necunoscut
ce te-a acaparat.
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Şi bate fără noimă
vântul
şi-aleargă stele
pe cer,
făcând pământul
să tresară
ca biciuit de
omul rău,
netulburat de-a sa
putere
el ne suportă
cu stoicism
şi ne-nconjoară
fără teamă.
UITE…
Uite cum aleargă
noaptea
printre gândurile
toate
cunoscând în taină mare
vise înfricoşătoare
de iubire, de mânie,
de durere
le adună
şi le ţine, le păstrează
ca un preot
taina
spovedaniei.
GÂNDURILE
E linişte,
o linişte de care
mă tem
simt sufletul cum
pulsează
cuprins parcă de
panică,
există un resort uman
teribil,
teama de
necunoscut,
teama de moarte,
teama de prea multă
fericire,
teama de singurătate…
şi totul la finele
unei muzici nepământene,
e linişte, o linişte
cumplită
în care nu-mi mai aud
bătăile inimii,
în schimb în această
tăcere de gheaţă
îmi pot auzi clar
gândurile pierdute
în haosul cotidian.
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Lucian GRUIA
Victoriţa Duţu - Gabriel
(Ed. Carolina, Cluj-Napoca, 2015)
Victoriţa Duţa a absolvit Facultăţile de: Matematică
(1995) şi Filosofie (1999) din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Este profesor de matematică
şi pictoriţă cu numeroase expoziţii naţionale şi internaţionale. Tablourile sale reprezintă astre, cruci, pe Iisus
răstignit, pe fecioara Maria, pomi din grădina Raiului etc,
toate având un bogat fundal celest. De altfel, unul din
personajele principale ale romanului Gabriel (Ed. Carolina, Cluj-Napoca, 2015), pe care îl comentez în continuare, Maria şi ea pictoriţă, afirmă că cel mai important
lucru pentru artistul plastic este să reprezinte cerul
specific modelului. Cu alte cuvinte, pictorul trebuie să
caute relaţia omului cu transcendentul: “Da, eu cred că un
artist adevărat asta ar trebui să facă, să aducă cerul pe
pânzele lui ca să-l arate oamenilor. Da, oamenii de acum
au nevoie de cer şi de lumină, (…) da, pentru că noi purtăm ceva ceresc în sufletul nostru care este nemărginit.”
Din acest punct de vedere, Maria are chiar o relaţie
specială cu Dumnezeu. Credinţa ei este supusă unor
probe iniţiatice şi până la urmă învinge. A fost măritată cu
Mihai, un bărbat egoist, preocupat în exclusivitate de
propria-i carieră. Soţul nu se preocupa nici de ea şi nici de
fiul lor, Gabriel, născut fără esofag şi supus unor
numeroase intervenţii chirurgicale. Urmează divorţul,
după ce, colac peste pupăză, soţul îşi îmbolnăveşte soţia
cu o boală venerică, iar aceasta, prin laptele supt, îi
transmite microbul şi micuţului Gabriel.
După aceste nenorociri, Rafael, un profesor de
matematică, o descoperă pe Maria, leşinată pe o bancă în
parc, în apropierea Spitalului Universitar, unde îi era
internat copilul, şi o duce la urgenţă. Dragostea lor se
înfiripă la prima vedere. Rafael fiind şi el cast şi credincios, potrivirea lor va fi perfectă. Discuţiile dintre Maria
şi Rafael abordează în special problemele condiţiei
umane contemporane şi teme religioase.
Mihai, ateu prin excelenţă, sub impulsul dorului
vrea să se apropie de familia pierdută dar se retrage sesizând armonia acesteia.
Maria şi Rafael vor mai avea o fetiţă astfel că familia se împlineşte.
Dincolo de întâmplările dramatice, captivante sunt
meditaţiile şi discuţiile dintre personaje, legate de problemele cotidiene şi religioase.
Pentru Maria şi Rafael, viaţa de astăzi este decăzută, valorile sunt răsturnate, morala desfiinţată, corupţia
în floare, dragostea a devenit o marfă, ne îndreptăm spre
distrugere. Mihai este personajul care ilustrează decăderea, el care îşi va înfiinţa o firmă prosperă îşi cheltuie
banii pe aventuri nocturne şi se poartă urât cu angajaţii
săi. Pentru el contează doar câştigul şi satisfacerea
plăcerilor animalice. A ajuns în această stare întrucât nu a
urmat preceptele religioase.
Maria şi Rafael, în contrapartidă, se vor împlini ascultând de cele 10 porunci şi practicând iubirea de semeni.
Rafael este profesor de matematică şi scrie şi el
literatură ca şi autoarea. Maria care pictează şi Rafael
care scrie reprezintă fiecare câte un alter ego al
naratoarei. Prima carte a actantului va fi un succes.
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Personajele Maria şi Mihai sunt construite
antagonist, Maria este altruistă, bună, credincioasă, delicată şi dedicată familiei pe când Mihai este
egoist, violent, ahtiat după bani, ateu.
Romanul este construit clasic, intriga o
constituie nepotrivirea de caracter dintre Maria şi
Mihai, punctul culminant îl reprezintă tentativa de
sinucidere a Mariei care nu mai putea suporta
situaţia familială şi lipsa de perspectivă de
însănătoşire a băiatului, iar deznodământul, căsătoria fericită cu Rafael.
Stilul este modern, pendulând între agonie şi
extaz, în funcţie de evenimente. Romanul reprezintă o pledoarie înfocată pentru credină, a celui
care şi-a pierdut speranţa în oameni şi singura
certitudine a rămas Dumnezeu. Şi după toate
aceste probe ale suferinţei, totul se termină cu
bine, Gabriel se vindecă şi i se naşte o surioară.
Astăzi, romanul Victoriţei Duţu, Gabriel, reprezintă o provocare. A face elogiul creştinismului,
astăzi când credinţa este în declin, pare anacronic.
Autoarea se dovedeşte tradiţionalistă, considerând
valorile supreme: credinţa, familia şi morala. Ceea
ce înseamnă normalitatea. Poate în viitorul apropiat, după atingerea ultimei trepte de decadenţă,
omenirea va reveni la ceste valori.
Cartea incitantă reprezintă o meditaţie dramatică asupra vieţii şi se citeşte cu interes.
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Nastasia SAVIN
Duminica păpădiei
Duminica păpădiei, de Mihaela Maravei, este un
volum în care autoarea meditează asupra condiției
poetului, a modului acestuia de a interacționa cu ceilalți,
dar și asupra trecerii ireversibile a timpului, o meditație
lirică despre moarte, într-un timp nehotărât și într-un
spațiu pe care memoria eului liric le modifică. Coerența
volumului nu reiese dintr-un artificiu, ci din chiar
arhitectura cărții. Poemele sunt ordonate în trei secvențe,
cu titluri semnificative pentru cuprinsul lor Porția de viață,
Unde începe povestea și Aproape de al nouălea cer.
Volumul poate fi văzut și drept o interogare a cuvântului
înainte de a fi rostit.
Impulsurile ascensionale apar chiar din poemul
care deschide volumul “Doar eu ascultam chemarea mării/
din pântecul mamei prin glasul tatălui;// precum un puf de
păpădie/ am sărutat cuvântul înaintea nașterii.” (Duminica
păpădiei).
Un tulburător “nu” produce sondarea sinelui și a
universului. Eul liric se ia pe sine şi se aşează în centrul
universului pe care încearcă să-l înțeleagă, să-l
descifreze: “Aceste rânduri sunt șiraguri de pietre/ căzute
din ochii icoanei,/ întâlnite undeva în copilărie.// Nu citiți
acest poem, el seamănă cu o pasăre oarbă care/ și-a
spânzurat credința într-un ram de ulm și acum/ orbecăie
printre umbre de oameni/ căutând începutul altui capitol;//
prin urmare, vă rog.../ nu trăiți acest poem, este doar
rugăciunea dinaintea nașterii.” (Nu citiți acest poem).
Suferința este marcată prin invocarea morții minerale, iar
răceala și indiferența determină lamentările eului liric.
Astfel, este evocat chipul poetului care nu poate fi fericit,
dar nici nu poate aduce fericire celor din jur.
Există în poezia autoarei o serie de semne poetice
care includ genealogia sacră a arhetipurilor şi reprezintă
ilustrări subtile, transfiguratorii ale stărilor poetice.
Elementele figurative primesc și o valoare funcțională,
simbolică, devenind un gen de semne ale unei realități
profunde: “Nicio amintire nu mai poate șopti virilă/ și nici
nu-mi va mai reconstitui lumea în culori mov,/ nimic din
mine nu poate să explodeze.// În acest capitol șifonat pe
alocuri de graba timpului,/ totul este ceară, din ea respir cu
intuiția luminii;/ luând forma stupului am ajuns să mă
cunosc/ până în a șaptea coastă,/ aceea din care am fost
cioplită pentru ceilalți.” (Despre mine, cu mine însămi).
Cuvântul pare temporal şi spaţial, asemenea lucrurilor, dar
sensul său pare a fi atemporal. Textul poetic pare a-şi
trage sevele expresive din substanţa internă a cuvântului.
Poeticitatea rezultă din tensiunea dintre metaforă şi
antimetaforă. Triunghiul timp-amintire-cunoaștere este
spaţiul în care se vede eul liric și se surprinde gândirea
poetică in actu.
Autoarea încearcă o cunoaştere prin fuziunea
subiect – obiect, prin realizarea unei identităţi a acestora.
În fapt, are loc sacralizarea actului alimentar. Totul este de
mâncare, totul se hrăneşte şi devine hrană. Aceasta
reprezintă atât o lege a existenţei, o mişcare de
distrugere, cât și o foame de cunoaştere: “Te-ai gândit
vreodată cum/ își crește Dumnezeu îngerii?/ Din trupul
său face firimituri –/ păsările își hrănesc fericirea/ din care
se naște muzica./ Sufletul meu este un scaiete/ scăpat din
colivia destinului,/ înfometat caută miezul cuvântului/
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pentru Cina cea de Taină,/ din atâta plin de iubire/ a
devenit suflet de om/ împărtășindu-se prin păsări.”
(Dumnezeu împărtășește păsări). Muzica însoțește
armonia galactică din acest poem și reliefează
geneza lumii poetice originare oglindită în titlu, iar
cuvântul-metaforă “pasăre” dizolvă imaginile
zborului şi pe cele ale aspiraţiei spre edenic.
Prin asocieri ingenioase autoarea reuşeşte
să transforme într-o constantă raportul infinit – finit,
să închidă infinitul temporal într-o îmbrățișare
“Soarele, când seara îmi dă ultima îmbrățișare” (Nuți spun să iubești cum iubesc eu), sau să
oglindească finitul pe pânza infinitului „într-o fără de
margini noapte...” (Rătăciți în iubire)
Nevoia de îngeri și erotica sunt condensate
discret, eul poetic are certitudinea că iubirea
împlinește, prin frenezia ei, aspirația spre sacru
“Când nu ne vorbim,/ devenim un bulgăre cu care/
se joacă îngerii/ printre genele copiilor/ de-a v-ați
ascunselea.// Dumnezeu îl ține aprins/ să lumineze
singurătățile lumii.” (Bulgăre de lumină).
Autoarea îl invită pe lector la un joc de
decodificare a cuvintelor care-i populează lirica.
Cuvântul este învăluit în sugestie, dând naștere la
noi semnificații la nivelul receptării. Spre exemplu,
în versurile de mai jos, eul liric se identifică cu
Creatorul “-Să-ți spun cum sunt oamenii./ -Cum
sunt? mă-ntreabă îngerul curios.// Au mâini prelungi
ca niște aripi și uitătura tot în jos/ prinsă de ciocul
acvilin,/ seamănă cu vulturii, însă nu pot vâna,/ doar
mimează./ Au trupul firav ca trestia,/ la orice lună
nouă se apleacă de parcă sunt tulpini de crini,/ dar
sunt violet ca bobul de pelin./ Au picioare de forma
unor rădăcini,/ înfipte în propriile paradoxuri,/ nu pot
fi smulși din principii de niciun răsărit al cuvântului,/
prea dependenți de propriul ego.// Se uită îngerul la
mine debusolat.../ -Și eu de ce le-am fost trimis?//
Mai au ceva pe care de multe ori nu-l simt-/ lumină
de veghe în sinele lor/ se aprinde și se stinge
precum un far în furtună,/ de care nu sunt conștienți/
decât atunci când tu începi să plângi.” (Dumnezeu ia spus suflet).
Versurile Duminica păpădiei celebrează vitalismul, pasiunea, darul sacru al vieții și recunoștința.
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Afirm, cu certitudine că proza mea e o poezie în
enunțuri, eul liric nu mă lasă niciun minut și muzicalitatea cuvintelor îmi joacă sub peniță. Am încercat să scriu de toate, mai ales atunci când participam la olimpiade. Mai puțin am contemplat genul
dramatic, însă poezia rămâne a fi oda lăuntricului
meu. Speranța e în poezie, iar poezia este totul.

Alexandru COCETOV
Dialog cu Doina Strulea
Doina Strulea a cucerit un public mare în Moldova, România și Italia. Este autoarea volumului de poezii “Vioara din mansardă”, traducătoare a zeci de poeme din română în italiană și laureată a mai multor concursuri naționale și internaționale. Este deținătoarea titlului Omul Anului 2013 (Raionul Criuleni, RM).
“Respir cu aroma acordurilor de vioară și pian care, de
fapt, îmi servesc ca sursă de inspirație”, acestea sunt cuvintele
Doinei Strulea, tânăra poetă din inima Republicii Moldova. O scriitoare care, la vârsta sa fragedă, a reușit să publice un volum de
poeme (“Vioara din mansardă”), să traducă zeci de poezii din
limba ei maternă, limba română, în limba italiană. A cucerit publicul cu poemele sale dulci și atrăgătoare, obținând premii și medalii
la concursuri naționale și cele internaționale. Ca studentă în Italia,
Doina continuă să scrie poeme chiar în limba italiană, pe care le
publică în revistele literare și culturale din Italia.
Citindu-i și recitindu-i cartea sa, “Vioara din mansardă”,
am simțit nevoia că trebuie să fac un dialog cu poeta Doina Strulea, pe care dânsa l-a acceptat “cu mare plăcere”.

Alexandru Cocetov: Ce cărți îți place să citești?
Care sunt autorii tăi preferați?
Doina Strulea: Nu aleg cărțile. Citesc tot ce am la
îndemână, cu toate că aventura/fantasticul nu mă tentează.
Îmi place foarte mult să citesc, aceasta mă relaxează și
totodată îmi hrănește conștiința. Îmi place mult Danielle
Steel, Mircea Eliade, Paolo Coelho, Murakami, Aurelian Silvestru.
A.C.: Care a fost prima persoană ce te-a încurajat
să scrii poezii?
D.S.: Mama. Nu a fost o încurajare directă, a fost
un legământ de la distanță, care m-a încurajat să scriu, căci
poate așa... o chem mai repede acasă. După care a urmat
doamna Zina Izbaș - poeta/jurnalista de la TeleRadio Moldova. Această distinsă doamnă mi-a provocat eul liric și mia dat de înțeles că trebuie să scriu.
A.C.: De când ai îndrăgit poezia?
D.S.: Ne-am îndrăgit reciproc, a fost dragoste la
prima vedere. Acum am 19 ani, ultimii 5 inundați de poezie.
Scriu de când suferința s-a transformat în vers, de când am
atins limita Gândului și am început să respir odată cu
Poezia.
A.C.: Despre ce anume îți place să scrii mai mult?
D.S.: Distanța, oamenii, Mama, dragostea, Omul
creator și spiritul patriot care mă domină. Abordez aceste
teme în creația mea lirică și nu le aleg, fac parte din mine.
A.C.: Ai încercat să scrii proză, teatru sau eseu?
Ce îți este mai aproape?
D.S.: Recent am avut o tentativă de a scrie proză.
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Poeta Doina Strulea (Rep. Moldova)

A.C.: Am observat în cartea ta, “Vioara din
mansardă”, scrii multe poezii despre viață, strigătul
lăuntric (singurătatea), patriotism… sunt teme care
îți provoacă durere?
D.S.: Sunt teme care mă dor, care trezesc
o revoltă în mine. Un poet spunea: "Poezia se
naște din suferință sau extaz". Poate că trăiesc
aceste stări și, până la urmă, poetul reflectă ceea
ce simte în poezie.
A.C.: Sunt poezii despre mamă. De ce
anume despre ea?
D.S.: Mama e un capitol aparte în viața
mea. Un capitol din Biblie, fără de care cartea vieții
mele nu poate fi editată. A fost o perioadă când nu
era alături de mine, plecase la un sanatoriu. Mă
simțeam neajutorată, lipsa ei mi-a marcat foarte
mult cursul vieții, dacă nu pleca... poate că azi nu
mai scriam. Îi datorez poezia, pentru că Ea mi-a
chemat spiritul creator și mi-a deconspirat profunzimea Cuvântului.
A.C.: Ce planuri ai pe viitor? Mai publici
vreo carte?
D.S.: Îmi doresc să creez o orchestră, una
din cărți. Pe lângă "Vioara din mansardă" mai
vreau multe, multe alte volume de poezii. Abia aștept să dau viață altei cărți, să aduc lumină.
A.C.: Care ar fi cuvântul tău pentru cititori?
D.S.: Dragi cititori, trăiți în armonie cu lectura și nu încetați să citiți. Cărțile deschid noi orizonturi, vă duc într-o lume feerică, acolo unde e liniște și pace.
A.C.: Dar tinerilor debutanți în arta poetică, ce le spuneți?
D.S.: Dragi condeieri, nu încetați să scrieți.
(continuare în pag. 32)
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(urmare din pag. 31)

Făceți-o ori de câte ori vă cere inima. Și chiar de nu vă cere,
scrieți oricum. Veți ajunge să îmbrățișați întreaga omenire a
cuvântului cu un singur pas - calea spre cugetare.
Vă îmbrățișez cu vers! "Sunt Doină de dor, de jale sau de
înstrăinare... / o să-mi spui tu care"
A.C.: Doina Strulea, îți mulțumesc! Îți dorim multe
bucurii alături de cei dragi, în special de mama ta pe care o
iubești așa de mult. Domnul să te ajute să scrii bine în
continuare, cu minte limpede, cu maximă dedicare și multă
satisfacție. Domnul să te aibă în pază!

P.S. Menționăm că poeta Doina Strulea s-a născut
pe 06.12.1996, în Republica Moldova. A publicat în mai
multe reviste literare și culturale: revista NOI (Moldova),
ziarul Literatura şi Arta (Moldova), revista MICUL PRINŢ
(Moldova), Revista Boem@ (România). A obținut premii și
locuri fruntașe la diverse concursuri: (aici sunt menționate
doar câteva):
-Premiul Internaţional “In memoria di Ettore Villa - al
miglior giovane autore” (Cel mai bun tânăr autor), 2013
(Italia)
-Diplomă de ONOARE “Omul anului” 2013 (Moldova) înmânată de Preşedintele raionului Criuleni pentru
efortul depus în activităţile culturale şi sociale.
-Premiul III la Concursul Literar Internaţional “Visul”
2013 (România)
-Premiul III la Concursul Naţional de creaţie literară
“Ars Nova” 2013 (România)
-Premiul III la Concursul Naţional de Poezie
“Maranata” 2014 (Italia)
-Diplomă “Câştigătoarea Concursului de poezie al
Revistei NOI” 2014 (Moldova)
-Câștigătoarea bursei de merit pentru talent "Exploit
your talent" din cadrul Universității din Milano, Italia.
Și în sfârșit, debut literar editorial, cu cartea “Vioara
din mansardă” – Chișinau 2014, volum de poezii bilingv
(română şi italiană).
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Petre RĂU
Îmi place cu mine
De mă surprind uneori în gând cu vise de
mult începute dar niciodată sfârşite, lângă o apă
calmă, pe o vale verde cu iarbă proaspătă, cu
multă iarbă proaspătă, nu-mi doresc nicio şoaptă
să mă trezească din contemplare. Pământul
umezit pe care mă simt aşezat îmi este frământat
şi mângâiat iar sub el nu se mai află nimic şi
nimeni care să-mi tulbure liniştea gândului.
Îmi place să vorbesc cu mine, sunt cel
mai bun ascultător al meu. Când stau de vorbă cu
mine gândurile aleargă mai uşor şi mai limpezi.
Ceva îmi acoperă respiraţia şi pielea şi
verticalitatea şirei spinării. Pot fi sigur că aud paşii
tăi prin iarbă cum se strecoară pe lângă privirile
mele, îmi vine să las să lunece gândul meu în
braţele tale. Tu ştii cel mai bine să-mi mângâi
gândul. Pentru că orice mângâiere a ta se
întâmplă mereu în creier, pentru că numai mintea
mea te poate aduce atât de aproape. Sunt singur,
dar tu eşti aici în creierul meu şi rămâi veşnic,
pentru că numai aici ştiu să te păstrez. Cineva mia mutat inima în creier şi odată cu ea şi pe tine.
De aceea îţi pot şopti atâtea, de aceea stau de
vorbă atât de des cu tine. Pentru că îmi place să
stau de vorbă cu mine.
Nu mi-e frică deloc pentru că nu mă simt
niciodată singur. Pentru că mereu vorbesc cu
mine. Vorbirea asta cu mine îmi este ispititoare,
pentru că am putut-o inventa şi, mai bine, pentru
că am păstrat-o cu sfinţenie de atunci de când mia fost dată. Cu faţa către cele înalte şi veşnice
sticla cerului nu mai este friguroasă când o
privesc prin ochii tăi din creierul meu.
În creierul meu viaţa şi iubirea se
întâmplă la fel. Iubirea este nemurirea mea. Nu
mă pot rătăci în afara stării de iubire pentru că nu
mai sunt o persoană oarecare, te port şi pe tine
cu mine, în inima mea, adică în creierul meu.
Nu mă privi, uitându-te! Nu mă părăsi,
ducându-te! Nu mă uita, amintindu-mă! Fii mereu
acolo, că numai aşa mă simt împăcat cu veşnicia!
Lângă mine se aşază un bătrân fără să
mă observe. Nu-i văd decât faţa, dar nici el nu mă
priveşte mai mult de o secundă. Aşezarea sa
lângă mine nu mă tulbură. Îmi vine doar să caut
printre ridurile frunţii sale pe Dumnezeu cu care
aş avea multe de discutat.
(Din volumul Autograf, Editura Vinea, București, 2008)
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Arsenie AUGUSTIN
Miros de poem
Am înflorit
Într-un colţ de tăcere
Uitându-mi neliniştea şi ploaia
Din ochi.
M-am deschis ca un mugur
De floare albastră,
Oglindă de cer surâzând
Pe furiş
În taina argintată
A inimii.
Mă trezesc din nou
În noapte de vară
Cu mâini împreunate-n cuvânt
Rostind vorbe cu miros
De poem.
Aş vrea
La marginea mării
Cu valuri cântând palpitaţii divine
Aş vrea să-nvăţ în tăcere
S-adun armonii,
S-ascult melodia în care
Răsăritul se oglindeşte.
În ramuri de codru
Să scriu pagini de cer;
Să ridic piramide cu vârful
Sfredelind gânduri în care
Se-aşterne ruga
Curată de seară.
Gând de seară
E ziua aplecândă spre-ntuneric
Şi sărutând pământul leneş
Cu bolta alipită de cele două zări;
Se-aprinde noaptea
Turnând din raza mută, adormită
În inima-mi plăpândă
Uitată pe cărări de tot mai sus.
Privesc cu ochii aţintiţi prin flama
Lumânării scurse
La chipul unui rob ce trist
Şi cu surâs de Domn aievea
Îmi face semn să vin să m-odihnesc
Pe pieptul Lui împreunat cu cerul.
Dar o fi fost real sau gând
Alunecat din piscurile verii calde
Din care cugetu-mi se-adapă
Visând izvoare nesecate de lumini?
Întreaga frumuseţe
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S-au plecat genunchii ploii
Pe rănile Tale dulci
Iar în străfundul meu răsare
Soarele ce s-a întunecat
Când Tu erai pe cruce.

O, preaiubită noapte
Din miez de zi,
Tu eşti fulgerătoare de lumină
Umplând cu adierea ta
Întreaga frumuseţe.
Fuga către cer
Cu tremur prelung aţipesc
Vârfurile rugilor în lacrimi
Şi-aripi de linişte se-aşează
Pe colbul luminii
Aprinse-n drumul
Fugii către cer.
Mireasma cuvintelor devine
Rană dulce uitată-n potirul
Iubirii înmugurite-n fir
De cânt nemărginit.
Întind mâna să iau
Din surâsul icoanei
Florile împărăţiei crucii
Iar coloanele timpului căzură
Pe pleoapele-mi ostenite
De veghe.
Aşteptare
Tu m-ai chemat când florile
Erau pe ram
Dar a trecut atâta primăvară
Că frunzele s-au veştejit
Şi-au început să cadă
Pe pământ.
Te rog mă iartă
De multa-Ţi aşteptare
Că drumul meu e lung şi-anevoios
Adesea calc în deznădejde
Şi plâng în noapte pipăind
Un verde renăscut din darul
Luminii Tale presărate-n cer.
Darul dimineţii
Necontenit Ţii palma pregătită
Cu darul dimineţii
Şi roua zilei o împarţi
Pe trandafirul nud ce-aşteaptă
Un răsărit mai cald,
O undă de-armonie.
Asemeni lui mă ştiu
Tot vrând lumina cea mai pură,
Un aşternut de veghe
Din petale
Căzute din slava culmilor.
Arată-Ţi Tu pecetea
În ceasuri de tăcere şi amurg,
Vorbeşte-mi în mărgăritare
De infinit
Ca trandafirului gingaş
Din palmă.


Boem@ 3 / 2016

Lucia PĂTRAȘCU
UMBRE PRELINSE
Mai suflă-n dungă vântul
şi frunze se înfoaie,
zburătăcind în aer
ca zdrenţe de răvaş,
peste un gard rănit
ramuri târzii se-ndoaie
şi noaptea albă curge
dincolo de oraş.

plasa ucigaşă,
pentru a prinde
prigoriile zilelor
şi a trimis spre depărtări
ecoul ochilor?
Ogarii întrebărilor latră în van?



Pe slovele puţine
se-nvolburează ceaţa,
căci neînţelese treceri
anină peste gând.
În pajişti de tăcere
mă prinde dimineaţa,
tot aşternând silabe
pe coasta unui rând.
Şi doruri rătăcite,
ca vorbele-n glosare,
îşi cată rânduirea
în şirul indian,
secera lunii încă
aşteaptă la hotare,
urzind pe eşafodul
de lacrimi nou arcan.
Prin melcii de lumină
ce se târăsc sub pleoape
durerea-nrămurează
pe sângele pierdut,
eu caut rădăcina
atâtor clipe şchioape
şi iau cămaşa slovei
să pot să nu vă uit.
Ca umbrele prelinse
ce nasc o noapte-adâncă,
voi aţi plecat departe
prin scrumul otrăvit.
Eu mai aduc ofrandă,
argint de lacrimi, încă,
străluminând morminte
ce-ascund un infinit.
OGARII ÎNTREBĂRILOR
Coji de amintiri
străjuiesc consecvent
în pragul serilor
către uitările ameţite
de neprevăzut.
Sub povârnişul gândului
mai răsună încă
strigătele cenuşii,
ce curg şi acum
pe neştiutele uliţi
ale bănuielelor.
Cine a amăgit
aripile de fluturi
în amiaza vârstelor?
Cine a aruncat
prin văzduhul tinereţii
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Sorina TRESTIAN
De-aș putea
De-aș putea, m-aș face soare
Ca să pot să îți admir
Frumusețea uimitoare
Și-al tău glas de copil.
De-aș putea, m-aș face mare
Ca să pot să îți cuprind
Dragostea nemuritoare
Și prin valuri să te plimb.
De-aș putea, m-aș face vară
Ca să pot să te-ncălzesc
Și în fiecare seară
Să îți spun că te doresc!
De-aș putea, m-aș face zare
Ca să pot să îți cuprind
Dragostea fermecătoare
Și în brațe să te prind.
De-aș putea, m-aș face stea
Ca să pot să te privesc
Toată noaptea pururea
Și să-ți spun că te iubesc.
Elevă, clasa a VII-a, Liceul “Grigore Vieru” or. Briceni,
Rep. Moldova
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Ana Maria CHEȘCU
Răsunetul mișcării memorandiste în presa
și diplomația belgiană
Lupta românilor pentru libertate, egalitate și unitate
s-a bucurat de un puternic ecou și în rândul opiniei publice
belgiene, care a manifestat o atitudine de simpatie și
solidaritate față de cauza poporului român. Procesul
memorandiștilor a atras atenția asupra situației reale a
`naționalităților oprimate din cadrul imperiului dualist, mai
ales că în această campanie pre-memorandistă s-au
implicat numeroase personalități politice și culturale belgiene.
Presa belgiană a protestat, de asemenea, împotriva nedreptăților la care au fost supuși membri P.N.R
proteste care au contribuit alături de protestele celorlalte
țări la conturarea unei imagini cât mai reale și cât mai
favorabile în ceea ce privește situația minorității transilvane
aflate sub stăpânirea austro-ungară în presa din toată
Europa. Din acest punct de vedere, se poate spune că
acest proces a fost unul dintre cele mai mediatizate ale
perioadei.
După înaintarea Memorandumului cele mai de
seamă publicații se vor întrece în realizarea de articole
privind desfășurarea procesului. În numărul din 16 martie
1891, în ziarul „Le Precurseur”, profesorul Louis van Keymeulen, dedica un articol transilvănenilor, națiune foarte
viguroasă, ce număra 3 milioane de suflete în cadrul
Imperiului, națiuni ce nu puteau fi asimilate vreodată.
Acesta atrăgea atenția Europei Occidentale că ,,națiunea
română este santinela înaintată a civilizației în Orient și de
aceea Europa nu poate fi indiferentă la ceea ce se petrece
1
în acest moment la poalele Carpaților” .
Atitudinea oficialităților maghiare a fost criticată de
toate publicațiile belgiene, care erau îngrijorate de
desfășurarea ulterioară a evenimentelor. „L'Independence
Belge” și-a informat cititorii cu obiectivitate și obiectivitate
despre situația memorandiștilor, despre lipsa oricăror
libertăți: vechile drepturi pe care le aveau românii au fost
desființate, bunurile le-au fost confiscate, ziarele suprimate,
ziariștii lor trimiși în închisoare, iar învățătorilor și preoților li
2
s-a făcut viața cum nu se poate mai mizeră” . Același ziar
se arăta interesat de manifestările de solidaritate
organizate în Regatul României, unde își vor da concursul
o serie de nume marcante. Condamnarea fruntașilor
români și slovaci, Vasile Lucaciu și Hurban Vajanski, a
stârnit furia poporului belgian. Ziarul „Le Reforme” saluta
unirea românilor, croaților, sârbilor, din Imperiu contra
asupririi naționale, luând apărarea celor doi fruntași con3
damnați de către Curtea de la Budapesta . Pentru a fi la
curent cu desfășurarea procesului, cele mai de seamă
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publicații au trimis reprezentanți care să participe la
proces „L'Independence Belge”, „La Reforme”, „Le
Precurseur”.
Toate aceste publicații și-au exprimat
admirația față de manifestările de solidaritate
organizate în toată țara în favoarea fraților de peste
Carpați. În mod unanim, toate au condamnat
măsurile luate de către autoritățile maghiare pe
toată durata procesului:
 Interzicerea convorbirilor telefonice.
 Hărțuirea țăranilor veniți din Transilvania,
blocați în jurul Clujului.
 Împiedicarea românilor să asiste la proces.
 Intervenția armată de nenumărate ori.
Pronunțarea sentinței a creat un val de
manifestații, atât în presa din țară, cât și în cea din
străinătate. „L'Indepence Belge” considera acest
proces „o pată în istoria guvernului ungar, o
4
parodie a sistemului judiciar” . Dezbaterile au fost
dirijate de un președinte, care i-a considerat, de la
bun început, vinovați pe inculpați și pe câțiva jurați,
care, în pasiunea lor, i-au insultat pe cei învinuiți.
Totodată, tribunalul a refuzat interceptările în limba
română, singura limbă folosită fiind maghiara. În
încheiere, autorul articolului concluziona: „Afacerea
de la Cluj a demonstrat definitiv că românii sunt un
popor oprimat, a cărei cauză este de acum simpatică întregii Europe civilizate și trebuie să sfârșească
5
prin a triumfa” . Georges Lorand, publicist de mare
excepție, a urmărit cu mare interes desfășurarea
evenimentelor, fiind ferm convins că echilibrul în
această parte a Europei putea fi garantat numai
prin garantarea drepturilor fiecărui popor. În plus,
această mișcare în opinia sa putea duce la crearea
6
României iredente, la fel ca în cazul Italiei” . În
articolul „Le proces de Roumanie”, acesta considera de neconceput ceea ce se întâmpla în
Transilvania, unde reprezentanții românilor au fost
judecați pentru vina de a fi scris Împăratului,
„cerându-i să respecte legile votate de însuși
7
guvernul maghiar, legile rămase doar pe hârtie” .
Un alt ziar „L'Ami de l'ordre”, își informa cititorii cu
privire la situația memorandiștilor, făcând apel la
solidaritatea poporului belgian cu cei acuzați, dând
exemplu mitingurile din România. Comentând atitudinea liderilor maghiari, ziarul belgian sublinia că:
„poporul român din Transilvania, victimă a tiraniei,
exploatat și proletarizat de către oficialitățile
maghiare, și-a apărat naționalitatea cu o cre-dință
și energie pe care nimic nu le-a putut-o distruge, el
fiind un adevărat exemplu pentru toți cei oprimați
8
și amenințați în naționalitatea lor” .
Diplomația belgiană a fost preocupată de
evenimentele din Transilvania. Diplomatul belgian
de la București, Sertevend, îl va informa pe Westerloo (1856-1908), ministru de externe al Belgiei
între anii 1892-1896, despre începerea procesului
de la Cluj, arătând că principala revendicare a
memorandiștilor era autonomia Transilvaniei. Totodată, acesta relata despre curentul de simpatie din
cadrul regatului român, subliniind că acesta era
(continuare în pag. 36)
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atât de mare încât „guvernul de la Budapesta n-a îndrăznit
9
nici măcar să reprime agitațiile” . Diplomatul Belgian din
capital Imperiului, Berchrave, a rezumat, într-un raport,
principalele evenimente ale procesului și ecoul său în
Europa, arătând că „în România, cercurile neoficiale par
hotărâte să nu dea înapoi în fața nici unui sacrificiu, pentru
a impune românilor din Transilvania în fața întregii
10
Europe” . La fel ca și în alte țări, și aici tinerimea studențească s-a implicat în activitatea Ligii Culturale. Simion
Mehedinți a avut ideea inițierii unei foi jurnal care să circule pe la toate secțiile, pentru ca aceasta să-și consemneze
activitatea. Prin această măsură, se asigura contactul
nemijlocit cu toate secțiile. Dintre cele mai importante era
Anversul, unde se înființase, încă din anul 1896, Senatul
studenților români, cu scopul de a susține lupta ardelenilor. De la începutul procesului, studenții ardeleni îl vor
asigura pe Urechia că nu vor cruța nimic pentru interesele
11
românilor . Pentru a face cunoscută problema românilor
din Transilvania, secția din Anvers a tipărit o broșură
privind activitatea românilor din țara de peste munți,
realizată de E. Henrion, membru influent al partidului
socialist și bine documentat în această problemă. Broșura,
răspândită în celelalte orașe, a avut un real succes în
rândul opiniei publice. Profesorul de drept de la Universitatea din Bruxelles, A. Van der Rest, i-a scris președintelui Ligii Culturale, la 27 mai 1894, rugându-l să fie
„înscris printre aceia care își ridică vocea în favoarea celor
din Transilvania, pe care o politică strâmbă și egoistă îi
12
amenință în drepturile lor cele mai sfinte” .
Acestea sunt doar câteva exemple de solidaritate
cu cauza memorandistă în presa și diplomatia belgiană.
1
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Academia Europeană a Societăţii Civile
comunică:

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL de POEZIE
“RENATA VEREJANU” - ediția a III-a
se va desfăşura la Chişinău, Rep. Moldova,
în perioada 1 martie - 1 septembrie 2016
Comunicăm potenţialilor participanţi:
-Festivalul Internațional de Poezie “Renata Verejanu” a devenit o frumoasă tradiție, iar desfășurarea
acestui proiect nu poate fi stopată, indiferent de cine
vine sau pleacă de la putere… Acest original proiect
literar/cultural din spațiul Limbii Române se va realiza an de an, atâta timp cât îndrăgostiţii de frumos
vor căuta Poezia.
-Cei care doresc să se înscrie la ediția a III-a a
Festivalului au posibilitatea să ne comunice direct,
la sediul Academiei ESC din Chișinău, sau la adresa de e-mail: festivalnationalrv@gmail.com
-Primele ediții au dovedit că numele protagonisttei garantează succesul acestui proiect prin care
se promovează talentele neamului românesc şi nu
numai: poeți, declamatori, traducători, eseiști, compozitori, interpreţi...
-Pentru a participa la cea de-a III-a ediție a
Concursului, participanții de dincolo de frontierele
Republicii Moldova vor trimite online, astfel:
Secțiunea ”Poezie de autor” - până la 5 poezii
proprii, CV, 1-3 poze color
Secțiunea ”Eseu” - un eseu despre poezia Renatei Verejanu (max. 3 pagini A4 (despre o carte, un
grupaj de poezie sau o poezie), CV, 1-3 poze color
Secțiunea ”Traduceri” - 1-5 poezii de-ale poetei
Renata Verejanu, traduse calitativ din limba română
în oricare altă limbă, CV, 1-3 poze color
Secțiunea ”Compoziție” - un cântec pe versuri de
Renata Verejanu (în orice limbă), CV, 1-3 poze
color. La această Secțiune materialele se primesc în
perioada 1 martie - 1 iunie 2016
-Secțiunea ”Recital” - participanţii comunică titlul
poeziei din opera poetică a scriitoarei, pe care o vor
recita în Concurs (ar fi un plus dacă se alătură şi o
înregistrare audio/video), CV, 1-3 poze color.
La primele trei secțiuni materialele se primesc în
perioada 1 martie - 1 mai 2016. Fiecare concurent
poate participa la maximum 3 secțiuni. La Festival
pot participa cetățeni indiferent de: țara de origine,
naționalitate, religie, stare socială, limită de vârstă.
Serviciul de Presă al Academiei Europene a Societății Civile, autorul și realizatorul proiectului
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Nicolae Alexandru POPA
Viața mea și viața lui
Luna iulie... ce amintiri, ce trăiri, ce viață... Soarele
mirific învăluia totul și toate cu puterea sa nedeslușită,
trimițându-și razele ocrotitoare către noi, precum niște
limbi de foc. Arșița își punea intens amprenta pe lanurile
de grâu, și în special, după cum mi se părea mie, pe
hectarele noastre de grâu. Așa era când eram copil...
Căldură, trudă și străduință, dar nu în ultimul rând,
umbră. Acel aspect pe care-l căutăm în zilele toride,
oferindu-ne o stare de bine, liniște și odihnă. Să nu credeți
că mă refer la persoana ce ne urmărește necontenit
noaptea pe lună plină, fiind parcă urmăriți de propria
persoană la fiecare pas, ci la punctul de reper situat în
mijlocul lanului de grâu, la stabilitatea solului asigurată de
sute de ani, la unicitatea pe care ne-o oferea, la stejarul
bătrân.
Acest arbore a luat viață datorită străbunicului meu, ce
a avut strălucita idee de a planta un stejar în mijlocul
lanului de grâu. Am aflat aceste lucruri de la tatăl meu, cemi povestise multe întâmplări pe când eram împreună cu
el și cu mama la seceriș în luna iulie.
Era foarte obositor și mi se părea că nu mai terminam,
că paiul de grâu devenea din ce în ce mai gros și mult mai
greu de tăiat. Soarele era de neclintit de pe cer și alunga
din răsputeri norii ce-i așteptam dis de dimineață. Nu
puteam să lăsăm grâul așa, în picioare, ci ne străduiam din
răsputeri să-l punem pe tot la pământ în câteva zile, pentru
ca ploaia și furtunile nedorite să nu ne îngreuneze situația.
Pe la amiază ne-am retras sub stejarul bătrân ce ne făcea
cu ochiul de dimineață, de la înscăunarea soarelui pe cer.
Vântul adia ușor printre frunzele bătrânului stejar,
răcorindu-ne și luându-ne parcă toată oboseala și roșeața
de pe obraji. La fiecare poposire pe care o făceam sub
stejar, tata avea obișnuința de a depăna câteva amintiri pe
care le trăia cu străbunicul meu, tot sub acest copac, tot pe
acest pământ. Îmi spunea istoria acestui stejar, de unde
fusese luat, cum ajunsese la străbunicul meu, cum și cu
cine l-a plantat. Timpul zbura și nu puteam privi cum ziua
trecea pe lângă noi, așa că ne-am mobilizat și am trecut
din nou la treabă. Ore-n șir mă luptam cu spicele de grâu
groase și pline de boabe, învăluite într-o foiță ca de aur cu
niște țepi în vârf, ce le protejau de dăunători, de vânt, și,
desigur, de noi... Seara se apropia și pe drumul spre casă
trăgeam linie și vedeam ce-am făcut în acea zi. Zilele
treceau și rutina zilnică se repeta... Într-un final, după cinci
zile de muncă în continuu, puteam să ne luăm recolta
acasă, să o punem în grânar și să ne primim câștigul pe
deplin meritat. M-am trezit de dimineață și mi-am ajutat
părinții la punerea cailor la căruțe, pornind către câmp cu
trei căruțe ce abia așteptau să fie pline ochi de fân
proaspăt cosit. Încărcam, duceam și descărcam... Asta
făceam în ziua respectiva: cultivam ceea ce am semănat.
Pe la amiază ne-am retras, ca de fiecare dată, sub stejarul
bătrân pentru a ne odihni și nu în ultimul rând, pentru a
asculta o altă istorisire. Inițial, tata îmi spusese despre
stejar, de unde l-a luat străbunicul meu și așa mai departe.
Acum așteptam cu nerăbdare să înceapă. Spre surprinderea mea, tata îmi spunea o istorisire tot legată de stejarul
bătrân, despre cum a crescut. L-am ascultat până la final
și apoi l-am întrebat de ce îmi povestește tot de stejar, el
răspunzându-mi că voi afla la momentul potrivit. Așadar,
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aflasem în ziua aceea cum a crescut acest stejar de a
ajuns la o înălțime și grosime inexplicabilă.
Pe la începutul lunii august, tata găsise cumpărători
pentru grâu și a obținut un câștig substanțial. Cu toate
acestea, el spunea că se putea și mai bine și că
pentru anul viitor are o idee ce ne va ajuta să cultivăm
mai mult și să obținem dublu cât am luat atunci. Lunile
treceau precum a-i clipi și sosise luna prielnică pentru
semănat. Înainte de a se întâmpla acest lucru, spre
surprinderea mea, tata luase hotărârea de a tăia
stejarul bătrân, pentru a obține mai mult loc pentru
semănat și pentru ca coroana stejarului să nu mai
acopere lanul de grâu cu umbră. Am fost în acea clipă
zguduit ca din temelii de către un cutremur mare și mam opus numaidecât ideii tatălui meu. Nu m-a ascultat
și în câteva ore am privit neputincios cum bietul stejar,
ce odinioară ne găzduia la baza trunchiului său gros și
sub coroana sa bogată și ocrotitoare, era târât pe
drum de către doi cai osteniți de atâta greutate. În
acea zi furtunoasă totul luase o întorsătură greșită și
toate erau învăluite în negru. Stejarul fusese trântit în
mijlocul curții, acoperind-o cu a sa coroana bogată și
plină de însemnătate...
Luna iulie sosise și pentru acest an, și, de asemenea, ziua secerișului. Ne-am trezit de dimineață și am
pornit cu repeziciune către lanul de grâu sau mai bine
spus către cimitir. Așa numeam eu acea zonă, acel
pământ: un cimitir în care a murit o ființă, o bunătate, o
bunăstare, o istorie. Când am ajuns la locul cu pricina,
am rămas efectiv mască. Grâul crescuse atât de mult,
încât ne ajungea până la brâu. Tata începuse atunci
să sară în sus de bucurie și să se mândrească cu
decizia pe care a luat-o, aceea de a tăia stejarul. Când
am făcut câțiva pași în interiorul lanului, am avut o
surpriză: grâul era sufocat la propriu de iarbă și pir.
Nimic nu crescuse în acel an și recolta a fost
inexistentă. Atunci i-am spus tatălui meu că a greșit și
că străbunicul meu l-a blestemat. A acceptat cu greu
adevărul și s-a căit foarte mult pentru greșeala comisă.
Într-un final, știți foarte bine că acest stejar are o
istorie neterminată, tata spunându-mi doar de originea arborelui și de modul cum a crescut. Ciclicitatea
vieții are o ordine și etapele ei sunt întotdeauna respectate: naștere, trăire și moarte. Ultima părticică din
istorie v-o voi spune eu, pentru ca și voi să o spuneți la
rândul vostru generațiilor ce vor urma, dar de această
dată completă, cu un final: stejarul bătrân a murit din
dorința tatălui meu de a se îmbogăți peste noapte, de
a avea și mai mult, apelând la atingerea vieții unui biet
copac, ce oferea stabilitate și era celula vieții pentru
acel pământ, acum înțelegând însemnătatea lui și
motivul pentru care auzeam numai povești despre el.
Natura renaște, totul revine la viață și primește o a
doua șansă: trecând pe lângă „cimitir”, am zărit cum
din acel infern, din acea luptă între viață și moarte, din
inima bătrânului stejar ieșea un pui micuț și plăpând,
dorind cu ardoare să continue tradiția lăsată de tatăl lui
și să găzduiască și el, la rândul său, alți săteni însetați
de umbră și mai ales de istorisiri.
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Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU
Reflecţie şi poezie
Doamne iubito, cum îmi pun eu nădejdea în tine
ca într-o nălucă spre care alerg cu braţele pline de
grădini cu flori şi tu fugi mai departe fără să te ating.
Ochii mei văd ce nu se poate vedea, urechile-mi aud
freamătul sufletului tău ca o pădure de zadă, trupul meu
aleargă odată cu trupul tău pe miriştile soarelui şi te
locuieşte fără chirie. Spune-mi dacă totul este o poveste
şi tu eşti cea din copilăria mea, de la marginea
orizontului unde râuri de cleştar îşi aşteptau cai înaripaţi
să se adape. Unul din căpriori aş fi putut fi eu ca să nu
zic cerb când tu treceai pe poteca asfinţitului spre casa
cu stâlpii de lemn ciopliţi în inima unui popor care nu-şi
recunoştea arta. Şi acum păstrez poza aceea cu fulminantele tale treceri călare pe un cal roib prin ierburile
înalte spre podul de piatră căruia îi stăteau de strajă
păduri de liliac înfloriţi lângă care era un câmp de
narcise. Dar dincolo de toate acestea braţele tale arcuite
m-au cuprins pentru prima dată, mi-au lăsat legătura cu
acele frângii nepieritoare care-mi cuprind inima şi pieptul
în strânsoarea minunată ce nu se uită. Nu pot să cred că
totul a fost real şi lumea în care mă mişc mi se pare o
forfotă dezarticulată fără minunea care ar fi putut să
continue.Lumea în care se umple sufletul cu trăiri nu ne
desparte de amintiri, imagini şi persoane dragi, ele cu
timpul se estompează şi devin ca un văl aşezat peste
ochii noştri gata să vadă dincolo de realitatea prezentă.
Ei fotografiază realitatea din trecut plină de întâmplări, o
redau în gând cu aceeaşi acurateţe, ba mai mult, o
încarcă cu un fel de nostalgie care exacerbează frumosul
şi-l fac prezent cu o undă de duioşie şi înţelegere. De
aceea orice clipă simţită face parte din zestrea noastră
lăuntrică şi capătă o aură de lumină care se varsă ca o
lacrimă peste timpul trecut înfăşurându-l în purpură fină.
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Acum sau niciodată cuvintele îşi caută rostul pentru a
strânge şi păstra filonul de aur al iubirii noastre, de
mă întreb cum am putea vieţui fără acestă iubire care
musteşte prin toţi porii şi-şi caută astâmpărul şi
echilibrul în persoana de lângă noi. Sigur convergenţele şi divergenţele au curbele lor de întâlnire şi
despărţire dar ele au ca axă iubirea şi prietenia
statornicită. Nimeni nu ne poate îndepărta de la calea
dumnezeiască a cuvântului prin iubire şi simţire a
aproapelui cel mai legat de inimă şi suflet. Iubindu-ne
între noi îl vom iubi şi pe Dumnezeul nostru. Dimineţile nostre aşteaptă cu bucurie răsăritul soarelui nu
numai pe pământ ci şi în suflete. Şi ce poate fi mai
minunat decât o rază dătătoare de lumină şi
încredere chiar şi atunci când cerul este acoperit de
nori şi se prefigurează o furtună. Dar întotdeauna
după furtună se limpezesc apele şi gândurile oamenilor, fiecare capătă un alt imbold în realizarea activităţii. Tenebrele se ascund şi suflul muncii şi al
creaţiei îmbracă valenţe noi, se valorizează ideile şi
conceptele profunde, arta cuvântului împreună cu
celelalte arte îşi dau mâna şi apropie copia creaţiei
omului cât mai mult de creaţia perfectă a naturii.
Credinţa îşi adaugă şi ea dimensiuna aceea înalt
umană de dragoste şi apropiere faţă de noi înşine şi
prin aceasta faţă de Dumnezeu. Lumea se zbate în
aceeaşi paradigmă a înţelegerii de sine împreună cu
scopul şi sensul aspiraţiei sale spre deprinderea
locului pe care îl ocupă în spaţiul şi timpul destinat.
Caută permanent resursele care pot izvorî din interior
şi posibilităţile de folosire intensivă a celor existente
în exterior, fără să fie afectat datul naturii de a se
regenara singură. Atmosfera în care ne naştem ne
formează şi educă în spiritul tradiţiei şi moştenirii
culturale specifice, ne înscrie în spirala evoluţiei fizice
şi spirituale al adăugării la datul preexistent al destinului sau sorţii, al dobândirii prin experienţă şi învăţare a cunoştinţelor necesare ori superioare, a perceperii conştiinţei de sine şi a rolului şi locului la care
trebuie să aspiri în societate. Omul nu se confruntă
cu natura ci se integrează-n ea şi se situează într-un
univers al său care-l plasează-n universul mare, infinit. E ca şi cum ai spune că infinitul mic existent în
noi se distribuie în infinitul mare. Poezia este un mod
inefabil de a reflecta sentimentele şi trăirile omeneşti
şi a le transmite prin scris , cu tot ce înseamnă forma
cuprinderii lor în cuvânt şi prin rostire ori citire,
comunicarea lor celorlaţi semeni care au cultura şi
sufletul deschis pentru formele cele mai înalte de
percepere a realităţii transfigurate în forme sensibile
ale artei cuvântului. Prin poezie ca şi prin celelalte
arte fără excepţie căpătăm deprinderile înfrumuseţării
noastre ca spirit, ne apropiem de inepuizabilele posibilităţi de creaţie ale demiurgului şi ele devin hrana
noastră binecuvântată. Nimeni nu trebuie să ignore
oferta de a se clădi pe sine după legile naturale ale
creaţiei divine şi lucrarea sa devine opera sa .
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Ion GOCIU
DARUL - Proză scurtă, de Lucia PăTRAȘCU
Editura LUCAS, Brăila, 2014
Cu oareşce sfială - sincer mărturisesc că nu am
înclinaţii în acest domeniu – doresc să inserez câteva impresii despre volumul de proză scurtă „Darul”, publicat în
anul 2014 de doamna scriitoare Lucia Pătraşcu. Cine îl
va citi, pe drept cuvânt se va întreba: „de unde până unde
acest imbold?...De când şi cum s-au cunoscut cei implicaţi
(scriitor-cititor)?” Aceste întrebări şi altele despre două
persoane care nu s-au văzut niciodată şi locuiesc la sute
de kilometri depărtare unul de celălalt (Brăila şi respectiv
Târgu Jiu) pot fi considerate, şi chiar sunt, fireşti. Dar,
precizez eu, amândoi suntem utilizatori de internet şi,
implicit, beneficiari ai avalanşelor de informaţii răspândite
cu dărnicie pe Google.
Deci, ne-am întâlnit virtual! …Opera doamnei Lucia
Pătraşcu nu este cuprinsă numai în cele 12 volume tipărite
până acum (Cunună la Nunta de Aur; Cu anotimpurile
în viaţă; Rugă; Fluturi de iubire; Brăila-poveste de dor;
Pe plai de baladă, Poeme îmblânzite-Poemas domados, poezie; Zoo-alfabet; Roade timpurii pentru voi,
copii!; Teatru scurt pentru copii; Zoo-ghicitori-Zoo
adivinanzas, versuri pentru copii şi volumul de proză
Evantaiul albastru, ci şi în peste 50 de materiale ce
conţin păreri/cronici despre scrierile altor autori, publicate
în reviste literare de prestigiu. Doamna Lucia Pătraşcu
este o talentată poetă şi cred că nu mă înşel. Între cărţile
publicate de Domnia Sa, alături de cele patru cărţi cu
versuri pentru copii, alte şapte sunt volume de poezie.
Subsemnatul, am luat la cunoştinţă de existenţa lor de pe
coperta volumului de proză scurtă „Darul” care, cu dărnicie
mi-a fost expediat poştal. Totuşi, beneficiind de internet
am citit câteva poezii trimise cu multă modestie, on line,
de distinsa autoare.
Deşi amândoi suntem la o vârstă onorabilă, scriitoarea Lucia Pătraşcu şi-a publicat primul volum de versuri în anul 2008, iar subsemnatul primul roman în 2010.
Pe mine, într-o împrejurare determinată de lansarea celui
de al cincilea roman, un domn avid de literatură, mirat de
„întârzierea în a scrie”, m-a întrebat: „Unde ai fost până
acum, domnule Gociu?”
În ceea ce mă priveşte, nu-mi permit s-o întreb pe
dumneaei, că nu-i frumos, cred eu!
Dar mă întinsei - cum zice olteanul - prea mult cu
ceea ce nu interesează pe toată lumea şi n-am spus nimic
din ce plănuisem, despre talentul şi valoarea scrierii
doamnei Lucia Pătraşcu.
…„Darul”, acest volum de literatură autentică, înglobează 30 de Titluri de proză scurtă pe care, figurat, leaş asemui cu roua, nişte „bobiţe de argint” aruncate de
Dumnezeu, în zori de zi, pe florile de busuioc ce parfumează grădina din faţa casei unei doamne care locuieşte
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între oameni gospodari.
Dacă n-ai de lucru şi te apuci să citeşti Florina,
proza de început, uiţi ce mai ai de făcut, pierzi întâlnirea programată sau ţi se arde mâncarea pe foc.
Înainte de culcare nu-i deloc recomandată! Lecturând-o seara, îţi fură somnul. Toate naraţiunile din
volum sunt „perle”. Te cuceresc şi uiţi de tine, fiindcă au darul de a te transpune empatic, în acţiune.
Aproape la toate începutul se declanşează prin
propoziţii/fraze scurte. Parcă vor să te avertizeze:
„fii atent că urmează ceva, la care nu te aştepţi!”
…Dar, după câteva pagini parcurse, ai ajuns la
finalul, fapt ce te desmeticeşte. Îngândurat şi curios
treci la următoarea. Cu multă măiestrie, din lucruri,
atitudini şi situaţii obişnuite, ce par banale la început, dar sunt redate cu multă sinceritate, în care se
iau hotărâri spontane, cu nonşalanţă, autoarea te
introduce şi te smulge din acţiune.
„Florina era hotărâtă. Nimic n-ar fi convinso pe ea să se răzgândească. Nu va rămâne aici
cu nici un chip!” (Florina, pag. 9). Aşa începe, ca
să te „prindă” în curiozitate prima povestire intitulată
Florina. Faci pauză şi te întrebi: cine-i şi ce este
această femeie/fată care de la început te„agaţă de
mânecă”? Apoi, cu frumoase şi sensibile figuri de
stil, prin gura ei, a Florinei, cu note de moralitate,
autoarea te poartă, cum ştie ea mai bine, până la
deznodământ. Fără excepţie, toate povestirile te
provoacă în fel şi chip să nu laşi cartea din mână şi,
cu vocabularul obişnuit folosit, te copleşesc. Sunt
întâmplări din viaţa de zi cu zi, redate cu atâta
acurateţe şi întotdeauna cu un final pe care nu-l
bănuieşti, ce te ia prin surprindere.
Oricine ai fi, ca lector te simţi şi te vezi în
mijlocul acţiunii, participi în mod serios la desfăşurarea evenimentului. Imaginaţia îţi este excitată şi
personal eşti prezent în fapte. Totul este marcant.
Inserată într-un mod foarte cursiv, scrierea te atrage. Când începi orice povestire din această carte,
(continuare în pag. 38)
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(urmare din pag. 37)

o parcurgi pe nesimţite şi eşti nemulţumit că s-a terminat
aşa de repede. În unele rămâi surprins ca şi când, cu
adevărat, ai fost martor la cele petrecute, descrise cu mult
realism de autoare.
Un subiect mult povestit ce trece ca un fir roşu prin
toate naraţiunile este ORDINEA vieţii de la ţară (mediul
sătesc de odinioară). Cumpătarea, respectul, obiceiurile,
credinţa, etc. sună spre generaţiile viitoare ca nişte porunci
pe care nu trebuie să le încalce. (Busuioc sub pernă).
Cu lux de amănunte este prezentat municipiul Brăila
cu împrejurimile, (Era de rând), disciplina pe care o
dovedeau copiii – mai ales preşcolarii – respectul ce se
acorda persoanelor vârsnice, bunicilor, dar şi celor străini
de familia lor. Jocurile găsite, (inventate) cu isteţime,
bravuri pe care le încearcă toţi copiii, indiferent de mediul
în care locuiesc. Poţi să uiţi de copilăria ta atunci când le
întâlneşti în „Darul” doamnei Lucia, (pag. 94-100), o
povestire plină de candoare. Citez: „Ziua se risipea,
strecurându-se afară prin ochiurile de geam. Odată cu
seara inevitabilă, răcoarea binevenită se aşeza peste
pământul încins, intrând în camera micuţă. Prin genele
fetiţei începură să se joace ocheadele lui Moş Ene.”
(Darul, pag.94).…Cât de frumos începe şi această
povestire! Dintr-o dată, ca cititor, deschizi şi tu fereastra
spre copilăria ta. Te vezi cu capul aşezat în poala bunicii
şi, în sfârâitul fusului care aduna firul de fuior răsucit,
adormeai înaintea terminării basmelor spuse/repetate de
atâtea ori cu Feţi Frumoşi şi Ilene Cosânzene. Ca şi fetiţa
din povestire şi tu, cititorule, acum la vârsta senectuţii,
aveai Îngerul tău păzitor!
Fetiţa ştia de existenţa lui Dumnezeu şi a Sfântului
Petru, desigur din ce i se spunea înainte de rugăciunea de
seară, pe care, tot timpul o rostea înainte de a se culca, ca
să aibă somnul lin şi vise frumoase. Câtă sensibilitate
izvorăşte din sufletul copilei şi din preocuparea de a se
achita de datorie faţă de Cel de Sus şi a-i aduce lui
Dumnezeu şi Sfântului Petru cea mai gustoasă pâine.
Autoarea, doamna Lucia Pătraşcu, descrie cu
măiestrie preocupările copiilor din mediul sătesc de altădată, în lumea bunicilor, zic eu, pentru a face numai lucruri
bune şi a fi ascultători (La vopsit; Pe sârmă).
Nu este neglijată nici bucuria vârstnicilor de a se lăsa
plimbaţi de inocenţa prichindeilor în lumea basmelor…
Nu sunt lăsate nebăgate în seamă nici inconvenientele produse de realizările tehnicii actuale, trimitere
directă la telefoanele mobile care, acum, se găsesc şi în
posesia copiilor, cu efectele deranjante pe care le produc
în mod obişnuit, mai ales când sunt folosite în locuri
aglomerate şi mijloacele de transport.
Multe lucruri banale, care în vremurile de azi ne
scapă din cauza preocupărilor zilnice, sunt punctate cu
atâta acurateţe: soţia neînţeleasă de soţ, neputinţa acestuia în a se descurca, necunoscând ordinea şi locul
lucrurilor din casă, mai ales ale consoartei. (Fusta neagră,
pag. 72). Ca şi bărbat trebuie să recunosc că doamna
Lucia are dreptate.
În încheiere doresc să o felicit pe autoarea acestui
volum de proză scurtă pentru valoarea literară şi
educativă. Şi o asigur că, oricui îi pică în mână cartea şi o
răsfoieşte, o citeşte ca şi mine, cu sufletul la gură!
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Cristian CHIRIPUCI
Lutul
Am visat că zburam
cu avionul
ți bărci pluteau pe sub
noi şi se legănau cu
îndrăgostiţi
soarele pentru ei era
o lună
pentru că fata nu avea
voie la plimbare
nocturnă,
se înfiripa dragostea în mine
fără să ştiu de ce
d-aia sufeream din dragoste
dar sufeream și de alinare prea
rapidă şi iubeam prima
venită că toate sunt pentru
mine la fel
ca fata căreia în genunchi
visam
să-i dau un inel.
Lasă-mă cu raza
Lasă-mă cu raza
sigur pe mine
aici curge lapte şi miere
și ea bucuroasă
în mine e un bănuţ
pe care îl dau fiecăruia
făcător de argint şi de aur
cât pot eu să duc
cât poate să cânte un cuc
ei se pare firesc
să cânte prin copaci
care îşi lamentează
toate crengile
stau pe un scaun privind
îngenuncherea copacului
care mă roagă să-i slăbesc
apăsarea rozului
ce trebuie să devină
într-un verde gustos
Şi raza ne dă
voie să bem apă
că ea e săţioasă
în roşu închis.
***
vântul fulgilor ninsoare zglobie,
scenă de nor
oxigenând apa
micul izvor,
fulgi din cuib cumulus
fulgi ca noi înghesuindu-ne
unul în altul
să formăm un strat
sau poate un parteneriat.
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A.S.P.R.A.
Cele mai frumoase poezii despre Mamă
(din volumul “Mirajul mamei”, Editura InfoRapArt, ediția a III-a, 2015)

Scrisoare
de Lucian BLAGA
Nu ţi-as scrie poate nici acum acest rând,
dar cocoşi au cântat de trei ori în noapte şi-a trebuit să strig:
Doamne, Doamne, de cine m-am lepădat?
Sunt mai bătrân decât tine, Mamă,
ci tot aşa cum mă ştii:
adus puţin din umeri
şi plecat peste întrebările lumii.
Nu ştiu nici azi pentru ce mai trimis în lumină
Numai ca să umblu printre lucruri
şi să fac dreptate spunându-le
care-i mai adevărat şi care-i mai frumos?
Mâna mi se opreşte: e prea puţin.
Glasul se stinge: e prea puţin.
De ce m-ai trimis în lumină, Mamă,
de ce m-ai trimis?
Trupul meu cade la picioarele tale
greu ca o pasăre moartă.
Mama
de Nicolae LABIȘ
N-am mai trecut de mult prin sat şi-mi spune
Un om ce de pe-acasă a venit
Cum c-a-nflorit la noi mălinul
Şi c-ai albit, mămucă, ai albit.
Alt om mi-a spus c-ai stat la pat bolnavă.
Eu nu ştiu cum să cred atâtea veşti,
Când din scrisori eu văd precum matale
Din zi în zi mereu întinereşti.
Scrisoare mamei
de Serghei ESENIN
Tot mai trăieşti, bătrână mamă?
Ţie, cu supunere, mă-nchin!
Mica-ţi casă, seara de aramă,
Lumineze-o paşnic şi senin.
Mi se scrie că eşti tulburată,
Că ţi-e dor de mine ne-ncetat,
Că ades baţi drumul, supărată,
În paltonul vechi şi demodat.
În albastre seri ţi se năzare
Gând pustiu, ce lacrimei dă val,
Că la crâsmă-ntr-o-ncăierare
Mi s-a-nfipt în inimă-un pumnal.
Mamă, nu-i nimic! Delirul fură
Gândul tău, ducându-l spre prăpăd.
Nu-s beţiv chiar în aşa măsură
Că pierind, să nu te mai revăd.
Ca-n trecut, mi-i inima duioasă,
Am un vis, un vis pe care-l storc;
Să mă smulg din dorul ce m-apasă
Şi la noi acasă să mă-ntorc.
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Eu voi reveni, pe când răsfaţă
Pomii-n floare, satul meu tăcut;
Dar să nu mă scoli de dimineaţă,
Cum opt ani în urmă, ai făcut.
Nu trezi deşertăciunea crudă,
Nici regretul că mă risipesc,
Prea devreme, pierdere şi trudă,
Mi-a fost dat, trăind, să pătimesc.
Să mă rog, tu nu-mi mai da poveţe!
Nu-i nevoie! Duse-s câte-au fost.
Numai tu-mi eşti reazem la tristeţe,
Numai tu dai vieţii mele rost.
Fie-ţi deci, neliniştea uitată,
Nu-mi mai duce dorul ne-ncetat,
Nu mai bate drumul, supărată,
În paltonul vechi şi demodat...
Eu bine ştiu
de Rudyard KIPLING
traducere în limba română: Luca Cipolla

Dacă aş muri spânzurat pe deal,
mama mea,
eu bine ştiu cine m-ar iubi totdeauna,
mama mea!
Dacă aş muri aruncat în fundul mării,
mama mea,
eu bine ştiu cine ar plânge totdeauna,
mama mea!
Şi dacă sufletul meu ar fi damnat,
ştiu cine, rugându-se, atunci m-ar salva,
mama mea!
Cea mai scumpă
de Nichita STĂNESCU
Spune-mi care mamă-anume
Cea mai scumpă e pe lume.
Puii toţi au zis de păsări,
Zarzării au zis de zarzări,
Peştişorii de peştoaică,
Ursuleţii de ursoaică,
Tigrişorii de tigroaică,
Mânjii toţi au zis de iepe,
Firul cepii-a zis de cepe,
Nucii toţi au zis de nucă,
Cucii toţi au zis de cucă,
Toţi pisoii de pisică,
Iară eu de-a mea mămică.
Orice mamă e anume
Cea mai scumpă de pe lume.
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Mâinile Mamei
de Rainer Maria RILKE
traducere în limba română: Luca Cipolla

Tu nu eşti mai aproape de Dumnezeu
decât noi; toţi suntem îndepărtaţi.
Dar tu ai minunate
binecuvântate mâinile.
Se nasc clare în tine din mantie,
contur strălucitor:
eu sunt roua, ziua,
dar tu, tu eşti planta.
Pentru mama

`

de Virgil CARIANOPOL
Tare necăjită ai fost mamă,
Iarna, vara, orice timp trecând,
Cât era de frig sau de căldură
Tot desculţă te-am văzut umblând.
N-ai purtat o haină mai ca lumea,
O scurteică veche doar aveai,
Dar şi pe aceea totdeauna
Doar la sărbători o îmbrăcai.
Ochii tăi ardeau ca două stele.
Le mai văd luminile şi azi.
Boabe mari de lacrime, ca jarul,
Le striveai cu mâna pe obraz.
Tot aşa ai fost de când ţin minte,
Pe picioare-ai mers la drum mereu.
Nici în car nu te suiai, de teamă
Boilor să nu le fie greu.
Ce păcat că n-ai trăit, măicuţă,
C-ai plecat fără de timp în lut.
Ce pantofi ţi-aş fi adus acuma
Şi ce haină azi ai fi avut!
Mama
de Victor EFTIMIU
Cât e de drag cuvântul sacru "mamă"!
Un gângurit când pruncul vrea s-o cheme
E lângă noi, în clipele supreme,
Din leagăn pân' la cea din urmă vamă.
Din veşnicii, ca focul unei steme
Îşi flutură a dragostei maramă...
Păstrează-i chipu-n aurită ramă
Şi de nimic, nicicând nu te mai teme!
Ocrotitoare-n oarba vijelie,
Chiar umbra ei se schimbă în făclie
Pe drumul drept menită să te poarte
Ỉn faţa ei, de-a pururi te prosternă
Simbol, duios al patriei, eternă,
Te leagănă de dincolo de moarte!
Viţa-de-vie
de LAMARTINE
Viţa-de-vie casa noastră
O-mbrăţişa cu ramuri grele
De boabe ce, către fereastră,
Momeau un cer de păsărele.
Cu-nfrigurata-i mână albă
Mama o coardă ne-apleca:
Copiii se-nfruptau în grabă
Din viguroasa miere-a sa.
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Azi păsări nu-s, mama e moartă;
Viţa-de-vie-i doar un ciot;
Văl de păianjeni uşa poartă;
Eu plâng şi mă gândesc la tot.
Mama
de Ana BLANDIANA
Mamă, întâiul meu mormânt,
Bezna fierbinte,
Cu-atâta nerăbdare prostească părăsită,
În timp ce fiecare bulgăr
Al ţărânei sale
Se-mpotrivea plecării fără rost.
Îmi vei ierta vreodată învierea,
Grăbita înviere ce mă rupea de tine
Pentru că, din lumină în lumină,
Să mă apropie de-o altă moarte?
E tot mai frig,
Străinătatea mă pătrunde,
Pe cum mă urc se şterge drumul înapoi.
E-atâta depărtare pân' la tine,
Că s-ar putea-nălţa biserici
Să mijlocească rugile-ntre noi.
Mâinile mamei
de Grigore VIERU
Când m-am născut, pe frunte eu
Aveam coroană-mpărătească:
A mamei mână părintească,
A mamei mână părintească.
Duios, o, mâna ei întâi
Cu mâna dragei mele fete
S-au întâlnit la mine-n plete,
S-au întâlnit la mine-n plete.
Copii am. Dar şi-acuma când
Vin zorii noaptea s-o destrame,
Găsesc pe frunte mâna mamei,
Găsesc pe frunte mâna mamei.
O, mâna ei, o, mâna ei,
O, mâna ei, ca ramul veşted,
A-mbătrânit la mine-n creştet,
A-mbătrânit la mine-n creştet.
Tânără veşnic
de Attilio BERTOLUCCI
traducere în limba română: Luca Cipolla

Eşti tu, invocată în fiecare seară, pictată peste nori
Care înroşesc câmpia noastră
şi cine se mişcă în ea însăşi,
Copiii reci ca frunze şi femeile umede pe traseu
Către oraş în lumina unei averse care încetează,
Eşti tu, mamă tânără veşnic în virtutea morţii
care te-a strâns, trandafirul pe punctul de ofilire,
Tu, originea fiecărei nevroze şi anxietăţi
care mă torturează,
Şi din toate acestea îţi mulţumesc pentru vârsta
trecută, prezentă şi viitoare.
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