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Daniel CORBU
Lecţia de abis
Prea târziu ai venit fericire
prea târziu ai cântat întomnata mea carne!
Aici unde se-amestecă minciuna cu plânsul amar
şi în orice om un Petru se leapădă
am putea asculta împreună mezza-voce a lamentaţiei
am putea decripta istorii sigilate
sau vedea cum se vinde schimonosita
legendă a legendei
şi se recondiţionează bandajele istoriei.
Sunt cel ce aprinde ruguri de vorbe.
Poţi privi mâna care scrie şi mâna care cerşeşte lumina
şi aripile de ceară topindu-se-ncet
şi mâna aruncătoare de pietre
de ţinut moartea la doi paşi mai încolo.
Cui să-i pese că am în aşternut o icoană?
După draperii acelaşi teatru cu păcate egale
aceeaşi lună subţiată de plopi.
Iar de va apărea celălalt
se va-mpiedica de ferestre.
Afrodita din şifonierul veneţian
Cât de pieziş mă priveşti
unsurosul meu timp
epocă spartă-n ţăndări urmărită
de smog şi lehamite
apocalipsă cu ghionturi şi celofan pentru muşte.
Cât de pieziş trec prin noi baloanele tale
de săpun.
Ai văzut vreodată cum se masturbează asfinţitul?
mă-ntreabă tânărul neofit
suflându-şi nasul peste anotimpuri.
SOYONS RAISONNABLES!
Ziua ca un suspin uitat în memorie.
Golul gudurându-se până şi în surâs
sexoterapia jurnalul Katarinei Boz citit
până la pierzanie (silabă cu silabă) calea
ferată abatorul EPITETE PĂGÂNE DE ALFABETIZAT
NEPUTINŢA.
Istoria defilând.
Bărbaţi voioşi ai unei ţări latine.
Citim despre Afrodita din şifonierul veneţian
refuzăm o călătorie prin gaura cheii.
CINE AMÂNĂ A TRĂI CUM SE CUVINE
DOMNULE HORAŢIU?
Poftiţi, Domnule Kafka!
S-ar cuveni un imn pentru
alunecarea-n abis
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s-ar cuveni o dovadă!
Şi pe când se desface-n bucăţi zeul tău
protector
şi înfloreşte văzând cu ochii labirintica civilizaţie
metatextuală
iar miracolul dezgolirii de sine atinge apogeul
cu aceeaşi febrilitate cu care neofiţii
îşi împart Paradisul
nu dispera! Lucrul în care nimeni nu crede
se-nfometează în sine
şi totul e salvator
până şi această peticită speranţă
până şi acest vis amputat
şi chiar această dimineaţă în care
stai şi priveşti picurii ploii pe un mormânt nou.
O trompetă rezemată de zid.
Mâna clipocind uşor înspre inimă.
Puruşa
Când am scris Poema sfârşitului
era o seară smolită de gânduri
când orice disperare îşi creea dreptul la
desăvârşire
iar prinţul Mîşkin cu care ne-ntâlneam
tot mai des
surâdea apocrif.
Ca un înger trecea deasupra noastră
Puruşa în rochia-i de nenufăr
canonizând absenţa.
Dar nu aceasta-i consolarea noastră
clipă neagră şi lacomă clipă
despre munţii ascunşi prin ceruri
am vorbit cu clavăzătorul Von Dogen
până când domestica absenţă da-n muguri
doar el ştia că începusem să scriu erezii
că nu mă interesează urmele zeilor
că nici un bătrân adevăr nu minte.
Totul ştia. Nu râde, visează-nainte!
Un proligomene de şoapte
Zicea: toate uşile dau în haos
Şi mai zicea: nimeni n-a văzut mormântul
unui cuvânt
Şi mai încă zicea: stai singur ca o uşă săpată în
ziduri
râvnind mereu orizontul de după orizont
trece adevărul dintr-o cameră în alta
şi te ignoră
trece umbra morţii şi te sperie
pas encore, Monseur Le Best Daniel,
spas encore!
Zicea: şi mormintele călătoresc
Şi mai zicea: nu-l uitaţi pe cel care-şi are
mormântul în mare!
Şi mai încă zicea: cel ce-ţi opreşte moartea
la fiecare răspântie
cel care-o alungă mereu la doi paşi mai încolo
te va uita într-o zi!
(continuare în pag. 4)
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Întoarcerea magilor

Erosoledada

Ce să facă ei magii cu atâta moarte
s-au întors răscolind neantul
peste Egipt şi Mesopotamia
Etiopia şi Marea Caraibilor
peste creştetul vânătorilor de tigri
peste muzeele din memorie şi fragilele tratate de pace
peste ploile care nu spală niciodată nimic
şi peste tot unde umblă uimire omenească
s-au întors magii.
Şi mă întreb ce zi era şi care
ceas de crepuscul prin spaţii
la orizontul ca o cămilă rătăcind prin deşert
oamenii îşi erau propria măsură iar cimitirele
acelaşi întuneric pe care creşte iarba.

De-ai fi rămas acasă
fără curajul cavalerului rătăcitor
printre ruine
de-ai fi rămas acasă fără să-l cunoşti pe Homer
pe Euridice pe tânărul Alcibiade sau pe Sapho
din Lesbos
aşa îngemănat cu infrastructura indiferenţei
n-ai fi ştiut de elegiile lui Caullus
de batista Desdemondei, de Hamlet citind din
Juvenal în actul al treilea
de Jacques Fatalistul sau dragostea lui Werther
n-ai fi cunoscut abisul
kamicazele arpentorul destinului
n-ai fi găsit coroana asta de laur
după stâncile negre.

Moto: „In hoc signo vinces!” (Prin acest semn vei învinge!)

Hamlet, zadarnicul Hamlet
Motto: Orgoliile ca şi mitologiile totdeauna deasupra

`

Aşa te strecori prin nopţile strâmte ca un sicriu
cu mâinile ruguri în buzunare
scuipi pe încheieturile serii
sfântă coherenţă a gestului
prin care-ţi îngropi plânsul în genunchi!
Treci umbră a morţii
prin sânge îmi bat tobele tale!
Era o vreme când îţi priveam fotografiile
pe ascuns
iar tu ocoleai copacul cu hieroglife
cu toate rădăcinile în inimă
mai scumpe decât firimiturile pâinii
în patria săracilor.
Stă scris: speranţa-i în spiritul spiritului
dar bunule Hamlet pragurile-s tocite mereu
şi aceiaşi actori încolţesc secunda
rând pe rând vin saltimbacii
veselii arlechini
arătându-şi degetele arse de glorie
precum aripile păsării călătoare de soarele deşertului.
Astfel frunzele adevărului cad galvanizate în râu
astfel poţi construi un teatru cu păcate egale
în care memoria îşi îngroapă morţii pe rând
astfel acrobaţia e doar o problemă estetică
iar lumea-i o catacombă cu şobolani hămesiţi
în care tronează Marele Eu.
Treci umbră a morţii
prin sânge îmi bat tobele tale.
Ce mari proteze poartă Dumnezeu!
Ţărmul cu focuri bengale
Ani şi ani am lucrat la aceste lucarne
prin care sufletul se strecoară afară
şi-acum când încerc să le-nchid
mâna îmi tremură.
Pare senin
dar ninge-n memoria anilor 80
ninge pe creierul pluriform şi ambiguu
unde cuarcii leptonii şi gluonii exultă
şi toate războaiele sfârşesc în baletul haotic
pe un ţărm cu focuri bengale. Acolo
în dulci poliedrice confortabile vorbe
acolo voi strecura celesta otravă.
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O mie de biberoane în flăcări
Dimineaţă.
Şi o mie de biberoane în flăcări
plutind pe râu ca-ntr-un tablou de Felix Aftene
şi o apă neagră neagră ca-n poemele
lui Daniel Corbu
şi cerşetorul aristocrat bătătorind cărăruia spre
Dumnezeu
pe când din gură îi ies balonaşe multicolore
mici înjurături de forma plămânului stâng de
forma plămânului drept:
T’ v’ n buburuzele voastre de clopotari
ai nimicului
dă cuburi fericite dă obsedaţi textuali!
Bă fericiri spulberate bă
cutremure de fleonc
bă adoratori de femei abstracte
şi bucolice dorinţi!

Poem de dragoste-Unei necunoscute din secolul XXIV
Aveam
patru sute
de ani. Cu
profilul romantic
de însingurată bacantă
tu
mi te uitai
prin
cărţi
s
u
r
â
z
â
n
d.
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Cristian BIRU
Viaţa ca un foc de armă
Deodată din clădirea năpădită de flăcări se
desprinseră două siluete, dar abia se distingeau pe fondul
incendiului ca nişte pete. Le zări aplecându-se printre
flăcări şi le arătă cu degetul, dar nimeni nu se uită după
ele.
Un balcon în flăcări şi o parte din faţada hotelului
se prăbuşiră peste o maşină de pompieri, aproape
fărâmând-o. Ca dintr-o catapultă o bucată din scara
rabatabilă de aluminiu ţâşni înspre o dubă răsturnând-o cu
roţile-n sus. Din dubă încercau să iasă poliţiştii din trupele
speciale de intervenţie. Abia se puteau descurca în
curelele armelor automate care-i prinseră ca sub un năvod.
Maşinile poliţiei veneau de peste tot ca şi cum hotelul ar fi
fost luat cu asalt. Luminile şi sirenele păreau că
alimentează incendiul care deveni brusc neaşteptat de
puternic, ameninţând tot cartierul vechi. Aerul era plin de
scântei care şuierau ameninţător ca nişte trasoare. Vântul
dinspre Meditereană le transformă în proiectile. Primele
victime ale incendiului deja se întindeau pe caldarâm cu
feţele arse. Toţi cei care încercau să scape din hotel erau
reţinuţi, legitimaţi, controlaţi cu mâinile ridicate şi faţa spre
zidurile clădirilor învecinate. Un poliţist bruscă un pompier
care-şi scăpase casca pe caldarâm, considerându-l
suspect. Încercând să se întoarcă spre colegii lui, întinse
mâinile în faţă să evite un eventual obstacol.
Siluetele fugarilor nu păreau reale. Se înălţau ca
nişte zmeie. Americanul se luă însă după ele. La colţul
hotelului descoperi aleea medievală pietruită, îngustă ca un
drum de fugă spre vechiul port. Când se împiedică de
pietrele neregulate din caldarâm, zidurile vechi construite
acum sute de ani de primii templieri ajunşi de pe mare, îl
împinse uşor înainte ajutându-l să nu cadă. Strada zbârnâi
ca o sabie pe genunchii războinici. Americanul alergă
simţindu-se împins de ritmurile unei melodii de luptă.
Deodată luminile de neon ale unei reclame de bere sclipi
pe chipul primului fugar şi americanul strânse din dinţi
recunoscându-l.
O umbră rămase în urmă pregătind ambuscada. O
scânteie îi aprinse o pată de combustibil de pe pantalon
mai jos de genunchi şi Doyle zâmbi amintindu-şi cum
intrase în hotel cu un bidon de motorină pe care o
împrăştie pe holuri explicându-i recepţionerului în engleză
că este de la deratizarea şi toţi şobolanii trebuie stârpiţi.
Recepţionarul de altfel nu înţelegea nimic. Când încercă să
vorbească la telefon cu patronul, deja flăcările înecară
coridoarele în fum gros şi întunecat. Aplecându-se să-şi
stingă flacără de pe pantalon, auzi împuşcătura făcând
ferestrele să zbârnâie. Glontele îi fluieră la ureche, ricoşă
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într-un gargoyle şi se rostogoli pe pietrele caldarâmului.
“Ucigaş de simbrie, “ gândi Doyle zâmbind,
continuându-şi alergarea. Cu o asemenea armă, îţi
vine greu să tragi din alergare, fellow. Fugarul mai
trase o dată în spate fără să ţintească şi începu şi
el îndreptându-se spre port. Deodată simţi o
lovitură în glezne. Se răsturnă peste nişte tomberoane şi când dădu să privească în spate bordura
ascuţită a trotuarului aproape îl decapită. Sărind
peste el, americanul trase un şut în armă înspre o
pubelă.
Brusc americanul se feri în lături intrând
într-un trafic intens. Lumina bulevardului aproape îl
orbi. Derutat privi stânga-dreapta şi-l zări tocmai
când închidea portiera unei maşini. Maşina demară
icnind ca o hienă în care dai cu piciorul. Aproape că
sări în trafic. “Shittt..., facking hell, blody crazy shit,
shit of shit, şuieră Doyle continuând să alerge după
maşina care dispăru în trafic. Înjurând americanul
alerga dezordonat. Ferindu-se de un motociclist
şterse cu privirea o plăcuţă cu numele străzii La
Canebiere. “Limbă de căcat, gândi încercând să
pronunţe cuvântul.” Când ajunse în vârful dealului
lângă un semafor îşi trase răsuflarea privind
bulevardul. Văzu maşina strecurându-se agil tocmai
aproape de Vechiul Port. Privind mai în faţă, trase
aer în piept şi continuă să alerge printre maşini. Îşi
aminti de şeful său, înainte să-l trimită la Marsillia,
când să intre în birou, şeful tocmai îi făcea
recomandările. “Cine, Popeye?! Popeye are un nas
de ogar. Ogari din ăia care vânează ursul. De altfel
numai el poate să-l recunoască. Când i-a luat
Popeye urma, îl găseşte şi-n gaură de şarpe.
Ridică nasul în vânt şi s-a terminat.”
“Sper să ai dreptate, boss, gândi Doyle,
sărind în faţă.”
Charnier aşteptă la un semafor şi când se
arătă culoarea verde porni. Frână brusc, aproape
atingând maşina din faţă. Claxonă nervos. Coborî.
În faţă era un zid de maşini. Deodată întorcându-se
îl zări pe american aruncându-şi balonzaidul care-i
împiedica fuga. “Trebuia să-l fi ucis, gândi repede
francezul lovind capota.” Îşi întinse mănuşile şi
ambandonă maşina dispărând după colţ. Când
ajunse Doyle la colţul clădirii, o piaţă supraaglomerată plină de turişti îl derută complet. Privi în
toate direcţiile. O băbuţă îl observă supărată. Porumbeii pe care-i hrănea îşi luară subit zborul spre
acoperişul operei. Bărbatul înalt cu pălăria mică
purtată mai degrabă ca pe un fes privea brusc în
stânga şi-n dreapta, înainte şi înapoi, ca şi când ar
fi împrăştia lovituri de box. O criză de pancreas îl
săgetă în partea dreaptă, aproape doborându-l ca o
lovitură de knok-out, executată la ficat de un profesionist. Când îşă ridică trunchiul, văzu sclipind
într-o vitrină de ceasuri privirea lui Charnier. Întorcându-se văzu tramvaiul burduşit de lume îndreptând-se spre vechiul port. Ca şi cum ar fi privit dintro lunetă, îi zări pălăria o clipă înainte să se ascundă
printre lume. Dar a fost mai mult părere, o fracţiune
de secundă. Americanul îşi trase răsuflarea. Privi
(continuare în pag. 6)
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traficul şi se luă după tramvai. Ştia că este acolo. Îşi
scutură piciorul drept încercând să scape de durerea
din zona ficatului. Vru să oprească o maşină, să le
arate legitimaţia de poliţist dar continuă să alerge
dezordonat, păstrându-şi ultimile puteri. Strânse tare
din guma de mestecat, măseaua aproape cedând-i
sub presiune. Deodată văzu tramvaiul oprind lângă
chei. Mulţimea începea să coboare. Cu mâna la stomac intră într-o piaţă care dădea într-un garaj de utilitare.
În stânga se deschideau depozitele cu şiruri
de camioane magrebiene aşteptând să fie încărcate.
În dreapta – intrarea pustie înspre cartierul docherilor.
Ghetoul, duhnind a urină, fumega nemişcat în soarele
amiezii. Sclavii portului erau la muncă. Când se
întoarse în spate privi derutat portul tocmai când un
iaht dispăru după clădirea căpităniei.
Îl zări coborând sub punte sprijinindu-se cu
mâinile pe balustradele înguste. Dar s-ar fi putut foarte
bine să nu fie el. A fost doar o fărâmă dintr-o clipă.
Iahtul înainta silenţios. Americanul aproape se prelingea peste gardurile de lângă chei. Un câine de luptă
îl aruncă aproape de un zid neterminat. Privi cu coada
ochiului iahtul. Urcă peste nişte pubele şi dădu într-o
curte. Propietarul îl privea uluit în timp ce-şi uda grădina. Iahtul întoarse spre golf şi deodată îl zări pe
Charnier ieşind de sub punte cu o cafea în mână bucurându-se de peisajul superb al Mediteranei cu litoralurile pline de turişti şi hoteluri de lux, grădini înmiresmate, străjuite de stâncile munţilor atât de vechi,
încât se prăbuşiseră în ei înşişi într-un zid solid de
cetate.
Cu răsuflarea grea, americanul urcă digul de
lângă vechiul far, sprijindu-se cu spatele de zid. Duse
mâna la gheată şi dădu la o parte capsa tecii. I se
păru că revolverul nu este acolo. Avea ţeavă cât
jumătatea unui deget. Ochi înspre iaht aşteptând să
ajungă mai aproape. Soarele drept în faţă îi amesteca
formele şi distanţele.
Verificându-şi arma, îşi dădu seama că ocheşte prea jos. Atunci ridică reveolverul sprijinindu-l în
palmă deasupra iahtului, coborându-l calm spre siluetă. Îl strigă pe nume pronunţând perfect cuvântul:
Charnier! Şi trase.
Împuşcătura derută zborul unui pescăruş
luând altitudine. Charnier auzindu-se întoarse spre vechiul far distingând o mogâldeaţă lângă scări. Recunoscu privirea poliţistului şi clipi auzind împuş-cătura,
ducând mâna la piept să-şi acopere rana. Iahtul îşi
continua trecerea silenţioasă printre ambarcaţiunile
portului cu puntea pustie. Americanul se răsturnă pe
spate horcâind. Mintea îi căzu ca o piatră spre cer.
Era sigur că-l lovise în inimă. Zâmbi cu gura larg deschisă, muşcând aerul.
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Constantin BEJENARU
CREZUL LUI EMINESCU
EMINESCU viza cu impresionant simţ ideile „a priori”,
care au favorizat înflorirea statului demagogic, rupt de realităţile ţării, dar pus în slujba intereselor de grup ale faimoasei „pături superioare”. Trebuie să amintim că puţini
au dorit, cu ardoarea lucidă a Poetului Naţional, mărirea
patriei: „La trecutu-ţi mare, mare viitor!”. Putea concepe
Eminescu drept model pentru acest mare viitor asiatismul
care nutrise la dezvoltarea ţinutului imperial rusesc? Răspunsul se află în toată publicistica sa, dar mai cu seamă
în seria de articole despre Basarabia şi Rusia (v.Opere, X,
Ed. Academiei, 1989). Apoi, optând pentru intrarea în istoria modernă prin forţe proprii vitalităţii noastre etnice, să
înţelegem că Eminescu voia să ne izoleze de Europa? Nicidecum. Poetul cunoscând bine nivelul civilizaţiei occidentale, trăind în două capitale europene şi simţind pe
viu, ca să zic aşa, forţa catalizatoare a culturii germane,
voia să vadă România în rândul civilizaţiilor europene, formulându-şi astfel crezul său: ”Cestiunea de căpetenie
pentru istoria şi continuitatea de dezvoltare a acestei ţări
este ca elementul românesc să rămâie cel determinant,
ca el să dea tiparul acestei ferme de stat, ca limba lui, înclinările lui modeste şi generoase, bunul simţ, c-un cuvânt
geniul lui să rămâie şi pe viitor norma de dezvoltare a ţării
şi să pătrundă pururi această dezvoltare”. Şi nu întâmplător, Eminescu urca în 1871 la Putna ca spre Altarul de unde avea să ia miruire de cuget şi forţă de simţire strămoşească-românească pentru marea lui încercare de ctitorie
a conştiinţei de sine a României şi a românilor. Şi nu întâmplător supranumea Mănăstirea Putna - măreaţă ctitorie a Robului lui Dumnezeu, Ştefan cel Mare şi Sfânt - „Ierusalimul Neamului Românesc” Şi nu întâmplător acolo se
află mormântul Marelui Voievod pe care acelaşi Eminescu
l-a denumit „Altarul conştiinţei naţionale”! Cum nu întâmplător scriu eu acum despre toate acestea, invitânduvă când ne e greu, când ne simţim înconjuraţi de primejdii, de gol, de negură, să urcăm la Putna (atât la propriu
cât şi la figurat) de unde nu întâmplător drumul nostru prin
timp - peste timp se vede de pe acest pisc suveran de istorie şi spiritualitate românească, strălucind ca o maiestuoasă cometă, rotundă ca o inimă de Voievod sau Poet
Naţional într-o densitate a grandiosului veacurilor care-ţi
taie răsuflarea întru înDumnezeire smerită născătoare de
minuni precum Mănăstirea Putna şi Eminescu care iubindu-se platonic fac dragoste ca să devină Cuvânt-Cuvânt
care, precum cel de la începutul biblic, poate crea o Românie Nouă. O Românie a emulaţiei paşnice în care credea Eminescu, singura în măsură să înlesnească poporului său intrarea în istoria Europei. Astăzi, atât cel ce am
aşternut aceste rân-duri pe iubitoare hârtie, cât şi fraţii mei
români de pretutindeni, credem cu tărie şi asupra de măsură acelaşi lucru cu Poetul nostru Naţional MIHAI EMINESCU. Amin!
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Am să-i vând pe toţi duminică-n talcioc
pe-un sfanţ
de m-o târî trupul însuşi
până acolo.
Dar lipsită de curaj
lepăd pătimitor belşugul cărnii
şi braţul cade inert.

Alina Marieta ION
Povârniş
Ţi-ai zis că n-o să-ţi iroseşti viaţa,
că n-or să meargă vecinele-n urma ta minunându-se
ce gospodină în viaţă, ai fost,
cu ferestre frumos strălucitoare, iarna târziu,
şi chiftele inovate-n frigider.
Ţi-ai jurat strâmb că ai să iubeşti neîncetat
şi intens, cerul şi pământul la fel,
nu să închizi uşa cu cheia
îndată ce-ai intrat în cutia ta de chibrit.
Te-ai călcat singură pe picioare
şi rufele lenjeriei corpului slab
le-ai apretat ani în şir
ca să nu se vadă dolofanul de suflet,
îndărătul dungilor sale.
Te văd, să ştii, şi acum
cum musteşti aşteptând.

Zanmai
Şi fu iarăşi lumină
când se hotărî
să se plimbe cu mâinile drese-ntr-o cupă
pe lângă bulevarde largi,
despicate-n scuaruri potopite de verdeaţă.
Pe jos, pietre încremenite
mirosind a bastonașe şi cerneală,
se scurg pe lângă tălpile lungi,
de înţelept repetent,
şi păsuie adierea trecerii sale.
Apa uscată se prelinge şi ea
Nevăzută-n splendoare
ca să-nmoaie fântâni de tăcere
şi apoi gata,
gândul muri.
Vând fluturi
Nesocotită e arderea stăruinţelor
pe lângă mâna trândavă
ce atârnă senină-nspre pământ.
O ei în palmele tale, o netezeşti uşor
în liniile ce-nşeală cu putere văzul.
Vraja mecanică te sileşte
s-o încălzeşti uşor
crezând că amăgirea-i leacul,
şi toţi fluturii se fac ghem
în punga tubului digestiv
bezmetici şi fricoşi.

7

Combustie internă
Ies în neordine prin deschizătura din creier
şi bat pe la ușile oamenilor.
Strig pe muțenie dreptul consfinţit la durere,
ce pornire cu ceață și vertiginoasă năvălire!
Aprigă la înfățișare,
se face grămadă pe genunchi,
într-o intensă umilire și deznădejde.
Ce blândă e atunci rătăcirea...
mecanic înghit risipa de voință,
şi apoi se resorb, domol, mințile la loc.
Suflet desfrunzit
Străjerul meu de înger se ridică să plece,
mă uit cum îşi bagă scoabele-n traista uzată
şi mă lasă.
Stai!
Ce vântăraie s-a stârnit peste mine,
şi singurul drum spre casă
trece prin mijlocul câmpurilor,
mă înfricoşează lăbărţata de soartă
aşa că, mai stai,
n-o să mă mai cari de acum
o să dau ascultare!
Culeg frunze căzute din mine şi le-mpreunez
strâns
într-un fel opintit,
se rostogolesc crăci descompuse
într-o civilă războială
când reuşesc să mă adun biruitoare-n mine,
şi-l văd cum ridică sprânceana
şi-mi face semn: înainte!
Satisfacție deplină
Ce noroc pe mine c-am trăit gratuit!
Fără temei am căutat prin buzunare
după gologani rotofei și ardeiaţi,
neajunşi, copți și prefăcuți.
Am domnit fără sinchiseală în așternuturi calde,
şi-am înghițit bucăți crude de ocru,
în loc de grâne și fluidice ploi.
Tâlcul vorbelor s-au topit în nesomn,
am făcut economie la griji și reușite
şi-am huzurit în aur alb și magie.
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aceea se distingea clar. Ştiam că va fi acolo, că o
vom întâlni în drumul nostru. Ştiam că se află la
câţiva metri de drum, chiar înainte de a o cuprinde
cu vederea prin binoclu. Înainte se afla o intersecţie
de drumuri, aşa cum apărea şi pe harta noastră. Iată
şi obiectivul, casa aceea era exact acolo unde
trebuia să fie, în dreapta, vie şi imaculată, chiar dacă
era o dărăpănătură. Bucuria ne-a cuprins de îndată
şi ne-a însufleţit, în pofida gerului care devenise de
Petre RĂU
nesuportat.
La doi-trei kilometri în depărtare se afla
Iarna tragerilor
dealul, sub mulajul mătăsos al zăpezii. Putea fi bine
distins prin binoclu. Acolo urmau să se fixeze repere
Iarna începuse de câteva zile cu un ger aspru, noi, să se studieze detaliile, să se calculeze
promiţător. Trebuia să ieşim în teren, să ne orientăm cu coordonatele şi să fie instalate tunurile. Situaţia
ajutorul hărţilor, să transformăm semnele convenţionale tactică a fost minuţios analizată.
adoptate şi studiate la cursul de topografie în imagini vii,
reale, cu valori practice.
Covorul de zăpadă era moale şi neatins. Vântul
sufla slab din direcţia nord-est, însă gerul necruţător ne
strângea adânc unul lângă altul, într-o formaţie compactă
de marş.
Eram înarmaţi cu tot ce ne trebuia: tunuri, busole,
binocluri, hărţi, rigle de calcul, raportoare artileristice. Erau
primele noastre exerciţii de tragere. Pentru prima dată ne
deplasam într-o misiune ale cărei dificultăţi nu puteau fi
învinse decât prin aplicarea cu îndemânare a cunoştinţelor
teoretice căpătate până atunci.
Ziua începuse greu, însă convenţiile erau bine
stabilite iar ordinele erau respectate cu stricteţe. Nimeni nar fi dorit să greşească şi să fie pedepsit într-un astfel de
moment. Noi, artileriştii, am demonstrat nu o dată că
suntem în stare să depăşim cele mai ascunse limite ale
rigurozităţii. Matematica din noi vibra, acum, în prag de a fi
În sfârşit, totul era pregătit. Comenzile au
pusă la grea încercare. Aşa e în artilerie! Suntem de multe
început
să se succeadă ferm şi precis. Timpul era
ori nevoiţi să distrugem un obiectiv inamic, fără să-l
vedem, mai bine zis să-l vedem, dar nu direct, nu din faţă, preţios, toată lumea lucra. Gerul aspru nu ne-a
ci din unghiuri laterale mult ascunse şi îndepărtate de împiedicat să determinăm datele cu exactitate. Totul
punctul de tragere. Până a mă afla în această unitate de a fost gata, executarea comenzilor a fost raportată în
artilerie, am crezut tot timpul că tragerea cu tunul se face cel mai scurt timp. Sub văpaia fierbinte a emoţiilor,
pur şi simplu ochind ţinta direct, aşa cam cum te-ai uita nimic nu ne-ar fi putut împiedica atunci ca totul să
prin luneta unei puşti. Am fost foarte surprins să descopăr iasă perfect. Ne simţeam solidari şi adânc pătrunşi
cu totul altceva. Să descopăr, de pildă, cam câtă de sevele acestei noi arte, adânc înrădăcinată în
matematică trebuie pusă în aplicare atunci când tragi cu o spiritul nostru de cuceritori ai exactului. Parcă aveam
baterie de tunuri. Dacă n-ar fi existat atât de bine pusă la inimile şi trupurile unor împăraţi care păşeau solemn
punct o întreagă artă a măsurării terenurilor, a repre- prin istorii...
Am terminat. Strângem şi pornim mai dezentării sub diferite forme şi aspecte geometrice, a calculului riguros şi rapid, ce ne-am fi făcut? Pentru că - tot parte. Scrutăm adânc în zare, acolo unde ne sfiatunci aveam să descopăr şi tot cu surprindere – proiec- dează, sub bolta de data aceasta senină şi răcotilele nu cădeau direct pe ţintă, chiar dacă aceasta era roasă, cea mai înaltă cotă. Pornim bărbăteşte spre
bine fixată, ci într-o ciudată elipsă din jurul ei. Erorile de ea, călcând adânc albul zăpezii. Negreşit, o vom cutragere, influenţate de o sumedenie de factori naturali, îşi ceri!...
urmau corecţiile exact în acel spaţiu bizar, eliptic, de multă
(din volumul “Întoarsele gânduri”)
vreme prevăzut de marele Gauss şi de alţii ca el. Tot
atunci avea să-mi intre veşnic în minte ideea că nu era
deloc întâmplător că, între elipsa aceea a tragerii şi traiectoriile eliptice ale astrelor exista o indisolubilă legătură.
Gerul era greu de suportat. Emoţia firească a
apărut abia atunci când în cale am întâlnit primul reper
indicat. Era unul dintre cele scontate: o ruină de casă
izolată la marginea unei cărări. Drumul nu se mai contura
bine, din cauza zăpezii proaspăt aşternute, însă casa
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Stejărel IONESCU
timp regăsit
sunt lacrimi pe drumul pe care am venit
acuma la întoarcerea acasă
mi-e casa închisă într-un vid,
lumânarea încă mai arde pe masă,
fereastra e spartă, uşa-i închisă
vântul se plimbă prin curtea pustie,
poştaşul îmi lăsase o recipisă
că m-au trecut în amnistie,
grajdul de vite e părăsit
coteţul de păsări căzut într-o parte,
timpul pierdut l-am regăsit,
era închis în file de carte.

viaţa, o himeră
o minte este mult prea mult,
mormântul iar e gol,
cuvântul, doar un protocol
şi vântul, mult prea cult,
se naşte pruncul
câtă ispitire,
fără iubire,
şi copt e nucul,

femeia din umbra lunii

păcate, peste tot păcate
şi iată că durerea, cade
se cântă iar balade
prin alte sate,

pe faţa nevăzută a lunii
e o femeie fără de profil,
e ea, regină a furtunii
ce poartă de mână un copil,

la porţi bătrâni,
bărbaţi femei,
copiii stau la gât cu chei,
şi latră, câni,

e o femeie care n-are faţă,
e o femeie care n-are trup,
e corpul format din ceaţă
iar capul ei este de lup,

războiul, e o fărădelege
n-am fost la şcoală,
e educaţia în pielea goală
de poţi a mă înţelege,

ea e femeia răului din noi
care provoacă mereu furtuni,
apoi ne lasă muribunzi şi goi
şi mintea noastră dusă la nebuni,

nu am copii, şi nici nu vreau
doar frâul şi desfrâul,
înclină şi omoară grâul,
şi am alcool, dar apă beau,
secat-a râul.

femeia care şade în umbra lunii,
femeia ce nicicând nu e văzută,
primăvara înfloreşte prunii
iar toamna tot ea îi usucă.
căutarea timpului
ieşisem azi noapte să îmi caut timpii de mătase,
mi-am luat cu mine acele de croşetat
ca să îmi împletesc orele,
ceasul din turn bătea ora de neon a nopţii,
pe străzile pustii stelele erau ametisturi
cu colţuri de jad,
întâlneam umbre ce se ţineau de braț
plimbându-se pe sub felinarele oabe ale nopţii,
cioburile erau împrăştiate prin catacombele
vizigoţilor,
m-am oprit la colţul străzii unu cu trei,
bulevardul era gol,
ca să scap de singurătate
m-am aşezat pe bordură
şi am început să croşetez
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din timpul ce mă plictisea, mă plictisea
atât de tare încât din greşeală
mi-am aprins un deget
în loc de ţigara fără filtru
pe care nu o mai aveam în buzunar
şi mă fumam încet, încet
croşetându-mă pe mine
din fumul de ţigară care nu se mai sfârşea.

acasă
am venit aseară acasă,
maica stătea lângă pat,
era pus ştergar pe masă
iarăşi patul îmbrăcat,
focul ardea în sobă
două vreascuri şi-un cărbune
pe foc caldă sta o ciorbă
maica, are multe a spune,
demult n-am mai dat pe acasă
am uitat de-ai mei părinţi
bine că mama-i sănătoasă
şi-i acasă, nu între sfinţi,
ea, cu ochii.
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Ștefan ANDRONACHE
„Născut în zodia Nicoreşti“,
o lucrare documentar-sentimentală
închinată unei așezări legendare
Mă văd nevoit să încep aceste însemnări cu o
mărturisire. De câteva decenii tot consult diverse monografii dedicate localităților din județul Galați având în
vedere diverse motivații, dar niciuna dintre acestea nu
mi-a suscitat interesul ca această ultimă și valoroasă realizare a scriitorului gălățean Petre Rău ce are drept motiv
comuna Nicorești situată în partea de nord-vest a județului nostru.
Cartea autorului a fost structurată în două părți
distincte. Prima dintre ele prezintă cititorilor monografia
propriu-zisă a localității, care ocupă circa două treimi din
întreg spaţiul lucrării. Aici sunt oferite informaţii bogate și
bine documentate privitoare la trecutul vechiului târg din
sudul Moldovei, inclusiv legate de celelalte aşezări sătești
inte-grate actualei comune (Coasta Lupei, Ionășești, Piscu Corbului, Fântâni etc.). Totodată, sunt prezentate: caracteristicile naturale, evoluţia populaţiei, date relevante
despre preocupările de bază ale locuitorilor, agricultură şi
viticultură, precum şi informații despre instituţii (lăcaşuri
de cult, şcoli) sau eroii nicoreşteni care și-au jertfit viața
pentru dobândirea Independenţei sau apărarea patriei din
timpul celor două războaie mondiale. Un loc aparte a fost
acordat diverselor personalităţi (pictori, scriitori) care aparțin acestor meleaguri.
Partea a doua a cărţii constituie un fel de ingredient bine pritocit și adăugat cu generozitate licorii inconfundabile care a făcut Nicoreștiul atât de cunoscut în
țară.
Autorul Petre Rău s-a implicat în realizarea unei
autentice antologii de texte cu caracter literar legate de
Nicorești, printre cei aleși să o ilustreze numărându-se
scriitorii: Vasile Lovinescu, Aurel Brumă şi Victoria Leonov, lucrările lor - inspirate de inconfundabilul areal nicoreştean - completând în mod benefic demersul monografic întreprins căruia îi dă și un plus de autenticitate.
Petre Rău, ca fiu al acestor meleaguri (s-a născut la Fântâni), marcat fiind de „fidelitatea şi dragostea (…) faţă de
locurile copilăriei“, oferă spre lectură câteva proze proprii
(între care una inedită „Tatăl vinului meu“) sau poezii
impregnate de o molipsitoare nostalgie ce dezvăluie
dragostea sa necondiționată pentru Nicorești și oamenii
săi.
La sfârșitul volumului, cititorul are posibilitatea să
descopere o suită de „Documente mărturisitoare“ și o
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bogată „Galerie de imagini“. Concluzionăm spunând că „Născut în zodia Nicoreşti“ este o lucrare
atipică pe care autorul său Petre Rău a dedicat-o
cu generozitate comunei natale unde ochii săi
inocenți au avut posibilitatea să descopere „cea
mai frumoasă privelişte din lume“.
[ Petre Rău – Născut în zodia Nicorești, Ed. InfoRapArt, 2017 ]
Coperta a IV-a:
“Lucrarea - elaborată cu multă pasiune și sensibilitate - așa
cum se înfățișează ea în momen-tul de față te face să crezi că ar
fi nu numai o monografie atipică, ci și o antologie, un almanah
sau o enciclopedie dedicată Nicoreștilor.”
Prof. Ștefan Andronache
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Dorian MARCOCI
Ecouri
Ecouri rătăcesc nestingherite
E-atâta spaţiu pentru fiecare,
Alunecă pe roşu-n destrămare
Tivit pe orizonturi nesfârşite.
Le poartă pânze albe pripăşite
În umbra serii pe albastra mare
Sau pescăruşii-n căutare
De adăposturi potrivite.
Vapoare par s-asculte liniştite
Obişnuite ca mereu din zare
Să-ntâmpine mistere călătoare
Purtându-le apoi cu luare-aminte.
Iar noi, minuscule fiinţe-obişnuite
Păstrând în suflet plaje primitoare
Iubim, trăim, visând fără-ncetare...
Un port pentru ecouri infinite.
La drum
Dinspre curţi se lasă fumul
Cuprinzând o mălăişte,
Galbenu-i se înfrăţeşte
Cu frunzişul urmând drumul
Satului pierdut sub dealuri
Pregătit de înserare
Şi de-o toamnă în formare
Răsfăţând poame şi lanuri.
Fumu-n pas e cu-nnoptarea,
Alte sate, alte mirişti,
Alte lanuri cât priveşti
Îşi arată împăcarea...
Singură, o stea în zare
Mă urmează liniştită
În dorinţa-i neştirbită
Calea noastră să măsoare.
Cântă-mi
Cântă-mi vântule, hai cântă
Cu aleanul tău pribeag
Cântă-mi vântule cu marea
Cântă-mi despre ce mi-e drag,
Cântă-mi despre-o depărtare,
Unde-n vis am fost cândva,
Şi doar gându-mi va ajunge
Cântă-mi totul despre ea.
Să răzbat pân’ la vapoare
Cu destin necunoscut
Şi aşa legat de ele
Să am drum neabătut.
Cântă-mi, ce-aş fi fost acolo?
Cât de liber şi-nzestrat?
Cântă-mi chiar de-i o minciună,
Cântă-mi că-i adevărat.
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Două inimi
Se revarsă liniştea din mare
Deşi valurile bat constant,
Ce va fi în clipa următoare
Vor şti doar tăcerile din larg.
Vor şti-aroma sării să aducă
Sărutându-mi buzele mereu
Sărutându-ţi părul de nălucă
Răsfirat de vânt în gândul meu.
Se revarsă dragostea în aripi
Mângâind albastrul despletit
Mai revăd aievea două inimi
Ancorate-o clipă-n infinit.
Iubirile fără de nume
Ca un suspin vin dinspre mare
Iubirile fără de nume,
Fâşii de nori prelinse-n zare
Se ţes din aripile lor anume
Şi răsuflare după răsuflare
Mângâie-obrajii în tăcere
Cu-aroma stăruind a sare
Din călătoarele mistere.
Îşi caută sprijin cu candoare
În teii noduroşi de vreme,
Se-agaţă-n frunze căzătoare
Scriind pe-alei triste poeme,
Se zbat în colbul prins de soare
Pe sub crengi arse aspre de salcâmi
Descoperind brusc cu mirare
C-au înflorit în doi bătrâni.
Printre frunze căzătoare
Se dezvelesc din frunze amintiri,
O lume ce nu va mai fi vreodată,
Şi pasului i-e greu ca să răzbată,
Şi gândului de-atâtea despărţiri...
Câte-ntâmplări se despletesc în juru-mi,
Nu-i piatră sau copac să nu le ştie
Sau bancă fără o melancolie...
Prea risipite să le mai aduni.
Subit cad frunze, unele-n rotire,
Iar altele bezmetice, chircite,
De ele chipuri parcă sunt lipite
Şi le simt golul umed din privire.
Deşi e-atâta farmec prin culoare,
Din roşu, galben, brun, portocaliu,
Dureri mă mistuie fiindcă ştiu
Că e în van orice recuperare.
Şi-atunci sfios, să nu fac stricăciune,
Doar sufletul îşi lasă slobod pasul
Să descifreze-n frunze tainic glasul
Acelora ce au rămas doar nume.
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Lidia GROSU
Rep. MOLDOVA

CĂPUŞA
În oraşul aglomerat, inundat de mulţi străini în
aceste zile de sărbătoare, maxi-taxiul se deplasează cu
viteza melcului aşa încât panourile publicitare, diversele
inscripţii de pe faţadele unor marketuri, buticuri, chioşcuri,
clădiri etc., etc., ce se perindă, cât poţi cuprinde cu ochii
dincolo de geam, îţi oferă timp pentru meditaţie asupra
conţinuturilor lor. Unele dintre ele bucură pentru grija ce
şi-au asumat-o „executorii”, responsabili de scrisul românesc, consultând dex-ul sau solicitând persoane versate
în domeniu, în timp ce altele vorbesc despte tendinţa de
„cotropire/ ocupare” a spaţiului românesc de către varii
sintagme în limba engleză, rusă – atitudine ce ne ameninţă cu o asimilare lentă prea frumoasei Limbi Româneşti.
Între timp, la una dintre staţii, dau buluc un grup
de oameni, care se grăbesc să ocupe locurile libere din
salonul auto. O doamnă între două vârste, gălăgioasă,
bălmăgind câteva fraze în limba rusă, ocupă un loc pe
bancheta din faţă. O melodie arhicunoscută – „Maluri de
Prut”, pe versurile lui Adrian Păunescu – răzbate până
spre fibrele fiinţei, răsunetul ei provocându-ţi cu atât mai
mult sentimentul de tristeţe, cu cât îţi dai seama că atât
interpreţii ei, cuplul inconfundabil Ion şi Doina Aldea-Teodorovici, cât şi autorul poemului răscolitor de adâncimi sufleteşti, au urcat la Ceruri, înscriind file de aur în palmares
întru promovarea valorilor naţionale şi a idealurilor
româneşti.
Deodată conducătorul auto anunţă în microfon:
„Stimaţi pasageri, cei care au urcat, sunteţi rugaţi să achitaţi taxa...”. Mă gândeam la metropolele lumii, oamenii
acestora, echitatea lor socială... Îi asociam cu cei de
lângă mine, ghicind cine ar fi acel care nu şi-a onorat
obligaţiunea şi cât timp trebuie să mai treacă pentru a ne
schimba mentalitatea de ex-sovietic?”
În liniştea mortală se face auzită vocea stridentă
a doamnei de pe scaunul din faţă: „Ni odnogo groşa ne
uvidete, vî, procleatîie rumânî! Ubiraitesi von, v vaşei
Rumânii, propadite vî propadom s vaşei muzîki, s vaşim
idiotscim iazâcom i daite liudeam jiti spocoino na ătoi,
naşei, russkoi zemle! (”Niciun bănuţi nu vă voi achita,
români blestemaţi! Căraţi-vă în România voastră şi pieriţi
din ochii noştri, cu tot cu muzica şi limba voastră idioţească şi lăsaţi-ne să trăim în pace pe pământul nostru rusesc!”)
Cuprinsă parcă de un şoc, lumea amuţeşte. Majoritatea, pătrunzându-se de cele rostite, în dorinţa de a
rosti ceva în apărarea sa, dar şi a unui întreg popor, făcură un schimb de priviri, vocile lor devenind mai mult un
suspin decât un strigăt, ce trecu, în scurt timp, într-un
murmur prelung deocheat, între care de-abia se mai desluşeau nişte întrebări retorice, rostite într-o limbă frumoa-
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să, ce parcă era marcată de trecerea într-o stare de repaus buclucaşă, - un fel de cădere provocată de o lovitură mişelească: „Dar de când Basarabia-i pământ
rusesc?”, „Şi de când, mă rog?”, „E nebună, sărmana!”, „Lăsaţi-o în pace, că nu-şi dă seama ce vorbeşte!” ,”E o ratată!” „Cine se crede?”...
Mai mult potrivindu-li-se calificativul „demenţi”
decât „echilibraţi”, şi de data aceasta, ca în multe alte
situaţii când alolingvii încercau să-i provoace, românii
basarabeni fură cuprinşi de un val mutual de nerăbdare tacită, care în continuare deveni un amestec de
revoltă caldă cu o tristeţe răvăşitoare, revărsându-se
melodie contopită cu cea care răsuna în salon şi care
avea un singur mesaj – cel al nemuririi idealurilor naţionale pentru care şi-au sacrificat viaţa Ion şi Doina Aldea-Teodorovici, Adrian Păunescu, Grigore Vieru,
Dumi-tru Matcovschi, Leonida Lari şi atâţia alţi martiri
ai neamului românesc:
„Curge Prutul între noi şi plânge / Că ni-i greu
şi lui la fel i-i greu, / La un val de apă – trei de sânge /
Bietul Prut uitat de Dumnezeu. / Lumea se mai stinge,
se mai naşte, / E ghimpată sârma dintre fraţi, / Vom
avea şi noi o zi de Paşte, / Hai, români, din moarte
înviaţi...”
Această reacţie de sfidare, prin interpretarea
unanimă a cântecului patriotic, o dezarmă totalmente
pe inamica dezgustătoare şi, cum numai se auzi vocea
plină de năduf a conducătorului auto: „Ieşi afară, căpuşo!”, ea ieşi val-vârtej, lăsându-i pe cei din jur năuciţi,
pentru un timp, de atitudinea şi curajul conaţionalului
lor.
Imediat urmă un hohot ce cuprinse unanim tot
microbuzul. „Căpuşa” era tocmai cel mai potrivit calificativ şi pentru cei ce şi-au uitat limba, de altfel pe care niciodată n-au învăţat-o, dar şi pentru străinii, care
deveniseră un dictat prin intermediul mancurţilor de
toată mâna.
Asistaserăm cu toţii la o lecţie predată într-un
mod cu totul special. Pe cât de explicită a fost, pentru
a fi înţeleasă de „învăţăceii-musafiri”, care au uitat să
plece pe la casele cui îi are, nu se ştie, dar cert e că
„învăţătorii”, pe rol de gazdă, fiind cuminţii care, fără a
pune în aplicare bâta, creştineşte, aşa cum i-ar plăcea
şi Lui Dumnezeu în cazul în care este călcată în
picioare demnitatea unui popor, au încercat „să-i înveţe
minte” printr-un alt fel de a fi – pacifist – , amintindu-le
că Basarabia este pământ românesc şi toţi cei veniţi
sunt obligaţi să respecte legile şi să înveţe limba
neamului sub al cărui acoperemânt se află...

ALIENATA
O întilneam de fiecrae dată ori în microbuzul
din suburbia unde locuiam, ori în timpul când mergeam
spre cartierul meu, de fiecare dată având aceeaşi
senzaţie: îl aveam în faţă pe un „homo ludens”. Sprinţară, departe de a face ceva rău, ea transmitea o energie pozitivă aparte şi, cu un zâmbet radios, fixându-te
cu ochii ei albaştri, mari, departe de a cunoaşte sensul
cuvintelor „a avea noroc”, adresa una şi aceeaşi întrebare „Ai un leu?”
(continuare în pag. 13)
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(urmare din pag. 12)

Unii, pentru zâmbetul binevoitor cu care îi trata i-l ofereau
fără a se gândi prea mult, în timp ce alţii, compătimind-o
pentru handicapul mintal, despre care se vorbea în
şoaptă, îşi aruncau privirea în altă parte, ea zâmbindu-le
tuturor cu o autoconsolare: „Bine, data viitoare...”
Blondă, cu ochii de cicoare în a căror umbre îşi
săpaseră albia, ca un semnal de alarmă tinereţii, primele
riduri, fata părea că sfidează cei circa 40 de ani pe care îi
avea cu supleţea şi aspectul ei igienic dintotdeauna, dar şi
prin culorile vii ale vestimentaţiei, de cele mai multe ori
sportive, care armonizau perfect cu încălţările ei de vară.
Intuitiv îţi dădeai seama că aspectul ei grijuliu este
asigurat de o persoană foarte aproape, poate chiar de
mama ei, dar care, cu siguranţă, nu o mai putea „ţine în
frâu” la vârsta pe care o avea, nu o mai putea struni sau
„ţine sub lacăt”, aşadar toate drumurile ei conduceau spre
o singură direcţie: cea mai apropiată gară, unde, nevinovată, cerşea de la multimea adunată, în fiecare zi fiind
una nouă pentru ea, cu tot riscul de a nimeri sub roţile
vreunei maşini, când acestea stopau la vreun semafor în
şiruri lungi, cu o distanţă îngustă de la unul la cealălalt, ea
strecurându-se ca o zvârlugă pentru a-şi obţine leul
pretins prin geamurile milostive...
De ceva timp nu o mai întâlnisem. Cineva zicea că
devenise între timp victima unui accident, după care urmase un tratament de durată, altcineva - că un negiob ar fi
violat-o şi ar fi rămas însărcinată, dând naştere unui copil,
al treilea – că mama o ţinea închisă pentru că fuseseră
mai multe tentative din partea unor bărbaţi străini de a o
dezonora...
Dar, într-o vară, am văzut-o de sărbătoarea Limbii
Române. M-am bucurat nespus. În centrul oraşului,
înconjurată de turiştii străini, care ne vizitau capitala în
aceste zile, ea vindea drapele-tricolor şi faţa îi iradia o
frumuseţe interioară într-o armonie perfectă cu cele trei
culori - albastru, galben şi roşu - dar şi cu sentimentul de
binecuvântare şi dragoste pe care îl emana pentru cei din
jur.
M-am apropiat de ea şi, recunoscându-mă, mă
întrebă prieteneşte: „Vrei să cumperi un tricolor?” Şi, fără
a aştepta vreun răspuns, într-un timp foarte scurt, îmi
relată despre componentele de bază ale stemei, despre
acvila cu crucea-n cioc, care apără credinţa, despre sceptrul care semnifică gloria, mândria, despre crenguţa de
măslin care semnifică pacea şi cinstirea prieteniei, despre
bourul care păstează soarele, ca chemare strămoşească,
despre crai-nou şi trandafirul ce semnifică renaşterea...
La sfârşitul discursului său făcu o paranteză care de-a
dreptul mă ului: „Suntem români şi punctum”. Uluită, am
întrebat-o dacă ştie cui îi aparţin cuvintele. „Da, mi-a
răspuns, mama zice că e vorba de Mihai Eminescu”.
Am rugat-o să-mi numere 10 drapele şi, achitând
suma solicitată, i-am zis cu toată sinceritatea: „Eşti un
adevărat patriot al neamului, şi Dumnezeu te iubeşte”. Mia zâmbit şmecher, nu ştiu dacă şi înţelegător, între timp
acordându-i atenţie unui alt cumpărător, care era în
aşteptatea „prelegerii” de demnitate.
Încă nu ştiam ce voi face cu aceste pânze dreptunghiulare, dragi sufletului meu. Ele mai păstrau căldura
mâinilor fostei posesoare şi mă bucuram nu atât pentru
faptul că am contribuit şi eu, pe rol de cumpărătoare, la
„bunăstarea” unui om mai trist ca noi, ci pentru că în acel
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moment ea, această fată considerată alienată, avea o conştiinţă mai sănătoasă decâta mulţi dintre
cei ce formau platforme, alianţe, bătându-se cu
pumnul în piept că sunt mari patrioţi şi că promovează valorile naţionale.
Trăia în lumea ei – o lume lipsită de haos în
care lucrurile erau aranjate pe potriva luminii ce îi
cuprindea sufletul ei nevinovat, curat şi lipsit de
minciună...
ŢARA MEA
Mi-eşti uimitor de dragă, Ţara mea
Şi timp de-o viaţă merg spre tine, iată,
Cu-n paşaport român deschis ca poarta
Să-ncap cu toată Basarabia.
Tu ai putea să ne eviţi…Nu-ţi cer prea mult Doar foc şi pară-un suflet unitar
Ce-a fost înjunghiat şi răstignit
Pe-un inventat, umilitor hotar
Între-ale noastre lacrimi de pe Prut
Zidit, în miezul nopţii, peste-o zi,
Ce ne-a costat un inuman tribut –
De-a exista, a rezista, a nu muri-n
Pofida unor triburi de rataţi,
Ce-au promovat noiane de minciuni…
Sălbătăciţi numai la gândul c-am fi fraţi,
Ne-au pângărit tot dragul din străbuni!
Un odios şi nemaiauzit blestem –
Imperii peste-un neam mereu căznit
Să sufere, când pietrele mai gem
Că-avem istorie , că încă n-am murit….
…Mă zbat să mă destăinui cât doresc
Să-ţi cad iar la picioare, să te mângâi,
Să te dezmierd şi, demn, să te iubesc
Ca numele tău mare să-mi încingă
şi gândurile, şi inima mea…
Eşti ROMÂNIA - de la munte pân-la mare,
În Bucovina, Herţa, Basarabia
Dorită şi visată cu ardoare.
…Mi-eşti uimitor de dragă, Ţara mea,
Şi timp de-o viaţă merg spre tine iată,
Cu-n paşaport român deschis ca poarta
Spre ale tale unduiri de stea.



desen de Andreea Boldeanu
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Ioan Romeo ROȘIIANU
Viorel Birtu Pîrăianu sau (re)naşterea continuă-n
poem
[ Viorel Birtu Pîrăianu - „Pe aripile sufletului”, 2017, Ed. Grinta ]

Prin lărgirea ariei de contraste şi a unui limbaj
numai în aparenţă comun, Viorel Birtu Pîrăianu aduce-n
poezia sa interogaţia şi face din ea instrumentul prin care
(re)scrie o proprie viziune artistică, o cale grea, demers
altfel temerar, ales în limitele cunoaşterii sale poetice.
Poezia sa capătă substanţă, este vădit însufleţită şi
împrumută tonalităţile grave ale unor trăiri ca ieşite din
comun, unele exacerbate, altele subtil creionate, de parcă
poetul s-ar fi temut în atari situaţii să tragă tuşe groase.
Într-un astfel de cadru rolul esenţial al interogaţiei îi permite
să jongleze pe diverse paliere artistice, trecerile bruşte de
la un plan emoţional la altul îngăduindu-i îndrumarea spreo anumită stare de spirit a eului, acest tip de retorică
împlinind cumva un climat liric extrem de încărcat afectiv,
viziunea, ideile şi sentimentele declanşate îndeosebi de
eros având valenţe de spectaculoasă prospeţime.
Vorbim de dramă existenţială şi nu prea, însă tonul
grav al scriiturii lasă a se întrezări tendinţa poetului spre un
mod de adresare eliberat de tipare şi convenienţe, iar în
linia familiară rezultată versul îşi menţine naturaleţea şi
starea lirică vibrantă, astfel întregind reflexele meditative şi
atitudinea care străbat ca un fir roşu întregul volum.
Sub auspiciile acestor tendinţe de contemplare
lucidă a lumii, a existenţei dramatice a fiinţei umane pe
care-o personalizează, poetul preia ceva din viziunea
prozei postmoderne şi se investeşte pe sine însuşi cu rol
principal.
Nu este egocentrism, e doar apartenenţa nemijlocită la un anumit spaţiu de confort emoţional, apă în care
se scaldă cu bucuria vederii soarelui, cu naturaleţea
copilului, aspectul plastic conturându-se singur şi căpătând
irizaţii interesante în urma acestei proiecţii pe un decor
încărcat de emoţie, vibrant, împlinit dintr-un fond luxuriant
de cuvinte.
Cartea începe provocator, poemul „Ultimul vers”
părând a fi mai repede menit să tragă cortina lecturii, pistă
falsă însă, poetul întinzând la tot pasul capcane.
„Eu plecam pe un drum/tu veneai pe ape/printreatâtea valuri/nu ne întâlneam/a trecut o zi/iar la
întâmplare/nu găsisem calea/tu păşeai pe ea/pun pe răni
cerneală/să astup un verb/mă sufocă lumea/unde astăzi
merg” spune el trădând dintru început lupta pe care-o duce
cu el însuşi în mijlocul unei lumi care nu îl înţelege.
E o interesantă fotografiere a stării de gol, un soi
de însingurare în mijlocul lumii, simţire ce străbate întregul
volum, fără a se putea vorbi însă de egocentrism sau
deplângere de milă.
La Viorel Birtu Pîrăianu imaginaţia se mulează pe
şi peste elementele naturii, iar odată stârnite acestea dau
năvală-n poem, imaginile rezultate vorbind cumva de un
poet solar, de un trubadur care nu caută versificaţia şi care
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adulmecă şi explorează lumea din simplă curiozitate, poate chiar joacă, naturaleţea înnobilând
scriitura sa: „desfac cuvântul/într-o împreunare a
gândurilor/rezemând vise/de altarul iubirii/un zbor
între două trasee inegale/de la degetul arătător
către stele/ridic o lume/încrucişând umilinţe şi
iubiri/din suferinţe, din număr de ani/crez o viaţă, un
destin/un drum către cer/mă dăruiesc luminii/zi de
zi/cu fruntea în ţărână/pe buze port surâsul unui vis”
(Un drum), sau: „cu rădăcinile înfipte în anii/trecuţi,
pierduţi/învăluit în ceaţă/ascult valurile ce ţipă
agonic/pe o stâncă/cascadă de gânduri/cad, se
izbesc de mine/strig, în obsesia unui timp trecut”
(Un gând trecut), sau: „e târziu, în lume, în toate/soarele se împleticeşte/printre pietre de moară/îi
stau în cale” (Caut un om).
Multă confesiune, nu deplângere de sine,
multă interogaţie prin care subliniază o anumită vocaţie a sfârşitului, stare cu care poetul trădează regretul vremurilor neintens trăite, iar risipirea conştientizată amprentează spaţiul idilic al poemului.
Viorel Birtu Pîrăianu scrie pasional, cu sufletul pe tavă, jonglează cu uşurinţă cu viziuni şi
mijloace artistice, taie uşor imaginea, iar disecţia
făcută cu pricepere de chirurg (con)duce la
multiplicarea, la înmulţirea, la îmbogăţirea acesteia.
O poezie desprinsă direct dintr-un contact
permanent cu lumea înconjurătoare, cu spaţiul şi
timpul în ansamblul lui ne propune, aşadar poetul,
iar din acest demers el devine un soi de conştiinţă
planetară, una care se impregnează vădit în mai
toate formele de fiinţare, stările rezultate investind
cu plus de emoţie şi sensibilitate oameni, fiinţe, locuri.
(continuare în pag. 18)
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Ioan Romeo ROȘIIANU
Monoteismul, sfinţii, fantasmele şi creştinismul
Toate izvoarele scrise de după moartea lui Hristos şi
până-n prezent au ca bază direct mărturisirile şi scrierile
apostolilor care au intrat în contact cu Mântuitorul, cel
care a venit să împlinească (pre)zicerile despre întreaga
sa viaţă şi despre o credinţă într-un singur Dumnezeu,
aşa cum şi stă scris în Cele 10 porunci.
Biblia în largul ei vorbeşte clar despre acest lucru,
poate cele mai cunoscute şi importante dintre aceste
scrieri fiind cele patru Evanghelii, laolaltă cu Apocalipsa
lui Ioan.
Acestea, plus cele neenumerate aici au ţinut vie
flacăra credinţei şi au subliniat cu tărie minunile
Mântuitorului, dar au şi întărit baza relaţiei cu Dumnezeu,
un Dumnezeu monoteist, o credință desprinsă pe malul
Nilului, adică exact acolo unde a fost găsit Moise când
era mic, perioadă în care iudeii erau sclavi în Egipt.
Apariţia monoteismului
Paradoxal, găsirea pruncului Moise s-a întâmplat
exact în timpul domniei faraonului Akhenaton, poate cel
mai controversat şi radical faraon din toată istoria
Egiptului antic, cel care a instaurat monoteismul, cultul
soarelui fiind impus în detrimentul celorlalţi zei.
În acest context e limpede faptul că pleiada de preoţi
care se închinau şi slujeau altor zei şi-au unit forţele
pentru îndepărtarea acestuia.
Logic, după ce s-a reuşit „eliberarea” de Akhenaton ei
şi-au reintrat în drepturi, totul a revenit ca pe vremea
faraonului de dinaintea lui, templele lui au fost devastate,
numele lui a fost ras cu dalta de pe inscripţii şi monumente, foarte puţine mai fiind astăzi dovezile clare ale
trecerii acestuia prin lume.
Revenirea la vechile închinări se face în perioada
faraonului Smenkhare, cel care i-a precedat lui Tutankhamon, instalat pe scaun la vârsta de numai 4 ani, perioadă în care „regenţa” dată de marii preoţi e clar că incumba manipularea acestuia în privinţa doctrinelor
religioase.
Sunt legende conform cărora Smenkhare ar fi însuşi
tatăl lui Tutankhamon, altele care susţin că însuşi
„revoluţionarul” Akhenaton ar fi, altele că Amenhotep al
III-lea, cel care a domnit înaintea acestuia.
Indiferent de ce şi cum, va mai trece vreme până când
se va afla exact care este linia paternă a lui Tutankhamon, pentru că abia acum la Muzeul de Istorie din Cairo
au început testele de paternitate de la cei trei faraoni.
Pe noi nu această descendenţă ne interesează acum,
ci faptul că în Egipt, într-o vreme în care „poporul ales”
era captiv, a apărut prima naţiune monoteistă.
Evident, fără a insinua ceva, crescuţi şi dezvoltaţi întro astfel de credinţă şi cu o astfel de stare – Akhenaton a
impus prin forţă monoteismul! – iudeilor nu avea cum să
nu li se înşurubeze-n subconştinent o anume realitate a
vremii.
„Legenda Aurea” a lui Jacques de Voragine
„Din Evul Mediu timpuriu până în prezent, faptele
apostolilor au influențat extrem de amplu viața spirituală
și pământească a credincioșilor – deopotrivă catolici și or-
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todocși. În această compilație, venerabilul Jacques de
Voragine, numit episcop de Genova în secolul al XIIIlea și apoi canonizat, reunește întru luminarea sufletească a oamenilor de rând relatări despre viața și
faptele celor doisprezece apostoli ai lui Iisus, precum
și ale altor sfinți. Inspirându-se din diverse surse scrise, Jacques de Voragine zugrăvește cu măiestrie narativă și cu un dramatism remarcabil viețile exemplare
și minunile săvârșite de ucenicii lui Hristos, care au
propovăduit învățătura creștină în toată lumea. Dovada indiscutabilă a talentului de povestitor al cuviosului
Jacques este faptul că Legenda Aurea se număra
printre cele mai tipărite și mai citite cărți din istorie,
aceasta fiind tradusă în numeroase limbi încă de la
apariția sa. Această versiune prescurtată a Legendei
Aurea pune la dispoziția cititorului evlavios – ori, poate, pur și simplu mânat de curiozitate – modele de
sfințenie și de curățenie spirituală oferite de cei doisprezece apostoli ai lui Iisus, menite să-i călăuzească
purtarea și gândurile pe tot parcursul anului. Indiferent
că dau sau nu crezare pe deplin relatărilor lui Jacques
de Voragine, cei care parcurg textul acestei cărți se
vor simți, cu siguranță, mișcați și vor găsi în el o sursă
inepuizabilă de înțelepciune și curaj” – exact aşa sună
prezentarea făcută de Editura Herald care a publicat
această lucrare ce se vrea a fi exclusivistă şi unică
despre ceea ce-ar fi fost cu adevărat „vieţile sfinţilor”.
Ce înseamnă astăzi creştinismul?
În urma jertfei Mântuitorului, a apostolilor, uceni(continuare în pag. 16)
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cilor acestora şi-a altor mii şi mii de mărturisitori întru Hristos s-a ajuns la clădirea unei credinţe care astăzi numără
peste două miliarde de adepţi – 2.185 .000.000 de credincioşi – adică 31,7 % din populaţia lumii.
Pe locul doi se află musulmanii cu 23% din total, pe
trei hinduşii cu 15%.
Conform datelor prezentate de „The Pew Research
Center” în decembrie 2011, Romano-catolicii reprezintă
aproximativ 50% din numărul total de creştini, fiind în
număr de aproximativ 1.094.610.000. Cei mai mulţi dintre
ei locuiesc în Brazilia (peste 133 de milioane), Mexic
(peste 96 de milioane) şi Filipine (aproape 76 de milioane).
Protestanţii de diferite denominaţiuni (inclusiv neoprotestanţii) reprezintă aproximativ 36,7% din numărul total
de creştini, adică aproximativ 800.640.000 de persoane.
Mai mult de o treime dintre ei trăiesc în cele două Americi,
iar 12,6% în Europa.
Creştinii orientali (ortodocşi şi monofiziţi, calculaţi
împreună de acest institut) reprezintă 11,9% din numărul
total de creştini, adică cca 260.380.000 de credincioşi. Cei
mai mulţi creştini monofiziţi sunt în Etiopia (cca 36
`milioane) şi Egipt (cca 3,5 milioane), iar alţii în Armenia,
Siria şi Liban. După numărul de credincioşi apartenenţi
Bisericilor Autocefale, aproape 60% din toţi ortodocşii de
pe glob aparţin Bisericii Ortodoxe Ruse (Patriarhia Moscovei). Urmează Biserica Ortodoxă Română (locul II),
Biserica Ortodoxă a Eladei (locul III) şi celelalte. Nu toţi
ortodocşii de pe glob fac parte din una din cele 15 Biserici
Ortodoxe Autocefale, ci există un procent nesemnificativ
de adepţi ai unor grupări ortodoxe schismatice.
Aproximativ 80% din toţi ortodocşii locuiesc în Europa,
aşa cum s-ar putea uşor crede. Mai exact, în Rusia trăiesc
101,5 milioane de credincioşi ortodocşi, urmează Ucraina
cu 34,9 milioane, România cu 18,8 milioane, Grecia cu
10,1 milioane, Serbia cu 6,8 milioane, Bulgaria cu 6,3
milioane, Belarus cu 5,9 milioane, Georgia cu 3,9 milioane
şi Republica Moldova cu 3,3 milioane de credincioşi
declaraţi.
În lume există şi confesiuni pseudo-creştine, cum ar
fi „martorii lui Iehova”, „Mormonii” ş.a., care au falsificat
substanţial credinţa creştină. Aceştia reprezintă aproximativ 1% din numărul total de creştini. Aproape 2/3 dintre
ei locuiesc în cele două Americi.
Este cât se poate de evident faptul că aceste date s-au
modificat puţin, mai ales în ţările majoritar musulmane,
unde numărul creştinilor este în continuă şi alarmantă
scădere, nefiind deloc puţine atacurile sângeroase
împotriva acestora, astfel putându-se iarăşi vorbi, fără
teama de a greşi de „noii martiri ai lui HRISTOS”.
Sfântul Gheorghe şi... balaurul
Deşi declarată făţiş ca o lucrare menită (doar) să prezinte vieţile sfinţilor de după răstingnirea Mântuitorului,
faptele acestora şi clădirea unei credinţe care astăzi
numără peste două miliarde de adepţi – 2.185.000.000 de
credincioşi – adică 31,7 % din populaţia lumii, cartea „Legenda Aurea” sau „Legenda sanctorum” atinge şi alte
nenumărate subiecte aşa zis „conexe”, fără ca acestea să
aibă cumva vreo legătură directă cu vieţile Apostolilor şi-a
altor sfinţi.
Pe noi nu ne interesează altele, însă peste minimalizarea, chiar aruncarea în derizoriu a mitului „Dragonului
dacic” nu putem trece.
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Este evident faptul că Jacques de Voragine, sau
Iacob de Vorangine, călugăr dominican a ajuns
episcop imediat după punerea în circulaţie a acestei
lucrări pline de interpretări proprii, nu toate argumentate.
Astfel, acest simbol tutelar al identităţii noastre,
a poziţiei noastre într-o lume şi aşa plină de demoni,
făpturi, făcături şi sfinţi. Inexplicabila abordare –
lucrarea se voia una de subliniere a faptelor
Apostolilor şi Sfinților – îngăduie întrebări substanţiale.
Raportarea directă la fantasmele lui Goya ne
îngăduie să vedem în fantasmele acestui călugăr
dominican pasul deliberat făcut (în)spre introducerea
unor scene cu monştri în vieţile sfinţilor. Poate că
scopul iniţial era doar acela de a sublinia devotamentul acestor mărturisitori, a acestor „mesageri ai
Domnului”, însă ceea ce a ieşit a modificat radical şi
substanţial percepţia creştină, ajungându-se, ca şi-n
cazul lui Bram Stokers, ca nimeni să nu mai
vorbească de domnitorul valah Vlad Ţepeş, ci de
inventatul... Conte Dracula.

Indiscutabil această abordare a ieşit din tiparul
intelectual al Celor 10 porunci, din echilibrul existenţial conturat de acestea, iar aruncarea în întunericul neştiinței de carte a celor de atunci avea doar
darul de a le genera temere, conceptul conform
căruia numai lângă Dumnezeu şi Biserică le poate fi
bine, cu respectarea strictă a cârmuitorilor zilei.
Cartea aceasta este cea care scoate „la lumină” mitul balaurului ucis de Sfântul Gheorghe, cel pomenit
în calendarele creştine pe data de 23 aprilie, un
sfânt născut în anul 275/280 şi în ziua de 23 aprilie
303.
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe/George s-a
născut în Cappadocia într-o familie creştină de origine greacă, și a trăit în timpul domniei împăratului
Diocleţian. Mai multe date nu se cunosc cu certitudine, neexistând niciun document al epocii care să
conțină date despre viața sa. Ceea ce se știe despre
el a fost scris ulterior.
S-a înrolat în armata romană și, parcurgând
ierarhia militară, Sf. Gheorghe s-a făcut remarcat
prin îndemânarea cu care mânuia armele. În ciuda
decretului împotriva creștinilor, emis de Diocleţian în
anul 303, Sf. Gheorghe a ales să-și mărturisească
(continuare în pag. 17)
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public credința sa. Din ordin imperial, sfântul a fost întemnițat și supus torturii pentru a-și renega credința. Loviri cu
sulița, lespezile de piatră așezate pe piept, trasul pe
roată, groapa cu var, încălțămintea cu cuie, băutura
otrăvită, bătaia cu vâna de bou și toate celelalte torturi nu
au reușit să-l facă pe acesta să renunțe la credința
părintească.
În conștiința populară românească, Sf. Gheorghe este
unul dintre cei mai prezenți sfinți, numeroase biserici
purtând hramul său. Există numeroase orașe în România
care poartă numele Sfântului Gheorghe și chiar unul
dintre cele trei brațe ale Dunării este denumit astfel.
Imaginea Sfântulului Gheorghe ucigând balaurul este
prezentă până și pe steagul Moldovei medievale trimis de
Ștefan cel Mare la Mănăstirea Zografu de la Sfântul
Munte Athos. Sfântul Gheorghe este, de asemenea, ocrotitorul declarat şi onorat al Forțelor Terestre ale Armatei
Române.
Legenda potrivit căreia sfântul ar fi ucis un balaur pentru a salva o fecioară este o legendă târzie, medievală,
apărută, după cum am arătat mai sus, chiar în cartea la
care facem acum analiză.
Adesea însă, iconografia recentă îl prezintă pe sfânt
călare, doborând cu sulița un balaur, poate simbolic. Unii
comentatori sunt însă de părere că este vorba doar de o
preluare târzie a mitului grec despre Perseu și Andromeda, dar e cert faptul că invenţiile călugărului dominican
nu au nicio legătură firească cu viaţa acestuia.
Încălcarea Poruncii a X-a şi denigrarea Dragonului
dacic
Aşadar, volumul „Legenda aurea” sau „Legenda sanctorum” a văzut lumina tiparului în anul 1260, la scurtă vreme călugărul semnatar Jacques sau Iacob de Voragine
devenind episcop de Genova.
Prin introducerea scenei cu lupta dintre Sfântul
Gheorghe şi balaur pentru o fecioară, călugărul a personificat ceea ce la strămoşii noştri daci exista deja, anume
o hieroglifă, numită şi recunoscută peste tot drept Dragonul dacic, dar nu există nicăieri în afară de acest
simbol dovezi ale existenţei în carne şi oase a unor astfel
de făpturi.
Coborând din mit aşa ceva, poate că Iacob n-a voit
decât să sublinieze credinţa sfântului, însă minciunii i-au
crescut picioarele şi s-a ajuns ca Biserica Creştină de
orice fel să preia până şi-n icoane închipuirea. Cartea a
fost multiplicată rapid, a fost un adevărat best seller al
vremii, a fost introdusă în actele de catehizare, fiind una
din nenumăratele minciuni transformate-n adevăr de
Biserică, fără vreun fundament real, de aici izvorând
conceptul „Crede şi nu cerceta”. Paradoxal sau nu,
Dragonul dacic, recunoscut şi consemnat în scrierile
antice, vizibil în monumente şi temple, a fost primul
însemn al ascensiunii spirituale umane, act cu atât mai
important cu cât el a izvorât din însuşi respiraţia
sufletească a acestor locuri. Alături de pe nedrept
netratatele şi neexploatatele „Tăbliţe de la Tărtăria” acest
Dragon dacic dă măsura măreţiei spiritualităţii unui popor
care avea propriul munte sfânt înaintea grecilor şi-a
indienilor.
Călugărul nostru a scuipat pe imaginea sfântă a
Dragonului dacic, adulat şi cărora strămoşii noştri s-au
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închinat cu mult înaintea apariţiei creştinismului în
numele căruia şi pentru proslăvirea căruia ar fi scris
el cartea aceasta, mai mult ficţiune, decât documentată.
Prin aruncarea pe piaţă a acestei minciuni
grosolane, a distorsionării adevărului şi a percepţiei
corecte din epoca sa, Dragonul dacic a devenit
demonic, monstruos, fapt ce nu explică nicicum
orbirea celor ce s-au grăbit imediat să-l facă
episcop de Genova. Este evident că vorbim de
încălcarea flagrantă a celei de-a zecea porunci,
care spune „Să nu mărturiseşti strâmb”!
În pofida acestei evidenţe, pe lângă ridicarea în
grad a călugărului mincinos – altfel bun scriitor de
texte de ficţiune! – Biserica s-a grăbit inexplicabil să
accepte falsul acesta grosolan. Mai mult, din
postura de călugăr dominican, Iacob de Voragine
jurase să spună numai adevărul, jurământ specific
acestui ordin. Ei bine, exagerările, invenţiile sunt
fără fundament, neexistând izvoare credibile despre
viaţa şi faptele Sfântului Gheorghe. Biserica însăşi
recunoaşte asta, iar mai sus am prezentat singurele
date (re)cunoscute despre un sfânt care este
respectat. Minciunile şi exagerările prin care a
contrafăcut viaţa Sfântului Gheorghe, repet, au şi
darul de-a ponegri Dragonul dacic, spiritul lui.
Multiplicarea şi proslăvirea minciunii
Conform datelor „The Pew Research Center” această carte rivalizează cu însăşi Biblia, carte dovedită a fi luată doar ca pretext până la urma urmei.
Încă din anul 1260 a fost tipărită în peste o mie de
exemplare, pentru ca o dată cu apariţia tiparului să
atingă tiraje uriaşe, anii 1470 şi 1530 reţinând că sa tipărit atunci în exemplare mai multe chiar şi ca
Sfânta Scriptură.
Astfel, până şi pe tărâmul românesc, încetul cu
încetul, adoraţia străveche a Dragonului dacic a
fost înlocuită cu imaginea demonului, a răului, a
păcatului, a necuratului, a înşelătorului, a distrugătorului.
Ca şi dumnevoastră şi Biserica ştie că nu sunt
dovezi care să arate că între anii în care a trăit
efectiv cel ce a devenit apoi Sfântul Gheorghe ar fi
fost ucis ultimul balaur din lume, evidente fiind doar
miturile antice. Cu toate acestea, avem lăcaşuri de
cult cu aceste nume, ne închinăm la icoane evident
mincinoase, numai pentru că un călugăr a spus
asta.
Astfel, prin această carte BISERICA acceptă şi
minciuna conform căreia sfinţii nu ar fi fost oameni
simpli ca noi, ci eroi care au luptat cu fiare cu puteri
extraordinare, nu cu ispita păcatului de orice fel.
Logic, la scurtă vreme după apariţia acestui text
mincinos, Biserica a acceptat ca bună imaginea
ecvestră a Sfântului, a introdus-o în iconografie.
Iată cum, în pofida evidenţelor, Biserica cea propovăduitoare de Adevăr propovăduieşte Minciuna,
oamenii fiind obligaţi să se închine unor chipuri astfel cioplite, cu nimic conforme cu realitatea.
De precizat că acest cult străvechi al Dragonului se
regăsea – până la apariţia acestei cărţi – inclusiv pe
(continuare în pag. 18)
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veşmintele preoţeşti, cele din Mănăstirea Santa Maria de
Guadalupe din Spania fiind elocvente.
Istoria şi tradiţia bisericească însăşi a reţinut imagini de
sfinţi cu cap de dragon sau de câine, totul fiind răsturnat
de imaginaţia maladivă a unui călugăr care-a parvenit
evident în urma acestui fapt. Periculos e că semnul
benefic al Dragonului a devenbit dintr-o dată malefic, până
şi Sfântului Cristofor fiindu-i înlocuită imaginea de dragon
cu una de lup, deşi el e cel ce l-a purtat pe umeri peste un
râu pe copilul Iisus, o altă mare nedreptate făcută de
Biserică pentru a susţine şi întări inexplicabil o evidentă
minciună a unui călugăr oportunist. O vreme, pentru că
trebuie precizat acest lucru, Biserica a jucat teatru prin
înfiinţarea Ordinului Dragonului în 1408, pentru a apăra
creştinătatea de pericolul turcesc, atunci într-o continuă
expansiune. Atunci s-a bătut o monedă de aur pentru
primii 24 de cavaleri ai Ordinului, în care limba scoasă a
dragonului este exact cea ca a celui de la Sarmisegetusa,
dragonul având pe spate semnul crucii. Dragonul de pe
steagul Ţării Galilor aminteşte acelaşi lucru, welsh-ii
susţinând că au preluat simbolul de la cuceritorii romani,
care-l aduseseră din Dacia, simbol adorat apoi de
scandinavi, germanici şi parţi. Ucrainenii poartă şi azi în
ritualurile lor hibernale un lup împăiat, fapt ce aminteşte
nemijlocit de existenţa dacilor liberi la actuala lor graniţă.
Ciudat sau nu, dar deşi a fost adorat ca simbol al binelui,
pentru a susţine un fals al unui călugăr care-a parvenit
mai apoi, Biserica a schimbat din temelii această
percepţie străveche, cu mult implementată înainte de
creştinism. Din Persia până-n Bretania, după ce a strălucit
ca şi credinţă în Dacia noastră străveche dragonul a fost
lumină şi iluminare. Despre importanţa lui a scris mult
Whitney Smith, fostul director al Institului American pentru
Drapelele Lumii, în tratatul său de vexilologie, apărut în
anul 1975, lucrare din care ne-am documentat.


(urmare din pag. 14)

Rămâne definitorie în această carte interogaţia,
confesiunea, starea de gol generată de scurgerea
implacabilă a timpului, poetul ştiind să scoată maximul de
lumină din acest opaiţ existenţial, senzaţia de torţă care
arde pentru semeni plutind peste textura poemelor sale.
Un mai altfel de sacrificiu dacă vreţi este uşor
detectabil, perceptibil iar enunţul liric evită elegant
împodobirile stilistice şi tematice inutile, astfel poetul
trădând nu numai îndelungul exerciţiu liric, dar şi
naturaleţea cu care îşi stratifică-n fiecare poem în parte,
apoi în cartea în sine substanţa şi forţa ideilor.
O carte despre o (ne)specifică relaţie a eului cu
întregul, a poetului ce aduce în exteriorul său propria lume
interioară, un spaţiu originar şi original (în)cântat, un
spaţiu vădit dominat de propria nostalgie.
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Emil NEȘIU
UMBRA DULCE
Despre ea,
mai pot spune că, orbit,
i-am furat imaginea,
şi am ascuns-o în dosul pleoapelor.
Imaginea de pe faţa interioară,
a rămas.
Sufletul,
martorul unei suferinţi trecute,
Umbra dulce,
n-are nici un surâs,
s-a cuibărit pasăre
încât cu grijă clipesc.
IMAGINEA TA
De creşterea spre albastru,
mă durea sângele.
Curcubeul în noapte,
mai dormea.
Mă odihnesc cu pământul ,
reavăn, la tâmple.
ŞI greierii-mi cântă
printre degete.
Cu imaginea ta,
sub pleoape
Au început cioburile,
să curgă , alt început
VORBEAM ….
Vorbeam cu peşterile,
De cuvintele săpate,
Între genele tale.
Iar jos, aproape de golf,
Galbenă se strecura luna
Te-am adunat în căuşul palmelor
Şi ca pe o lichoare te-am sorbit.
Până dimineaţa te-am sorbit;
Beţia şoaptelor
Obosise vântul.
ALUNGÂND IMAGINEA
Nu cred să existe întrebări,
Al căror răspuns
Să treacă-n licăriri verzui.
Dorm într-o floare de ghiaţă,
Aşteptând o rază,
În pieptul nopţii.
Din visări mă trezesc
Alungând imaginea
De poveste.
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Mihai VINTILĂ
Tudor Cicu – fata cu smochine
Poveștile se pare că nu au dispărut cu totul în
aceste zile nebune pe care le trăim. Avem o poveste
învelită într-un parfum nostalgic în romanul Fata cu
smochine semnat de Tudor Cicu. Ca în toate poveștile
bune și această poveste de dragoste pornește pur și
simplu din întâmplare.
Vlad, un licean cu înclinații literare, locuiește cu
chirie într-un apartament la o familie formată dintr-o
doamnă Lucia, pe la patruzeci de ani și soțul ei nea Nelu.
`O familie cu bune și cu rele. Doamna cam iubăreață pune
coarne domnului care îi înmoaie tradițional oasele. După o
astfel de idilă doamna părăsește domiciliul conjugal și se
mută undeva în zona portului din Constanța, la mama ei.
De aici pornește totul. Tânărul Vlad este trimis de nea
Nelu cu misiunea împăcării. Misiunea eșuează dar Vlad
cunoaște o fată care vindea smochine.
Apoi acțiunea se împletește pe două planuri.
Avem mai întâi plin de sentimente jurnalul Adrianei, unde
gândurile fetei o iau uneori la galop și urmărim viața lui
Vlad. Ca o interfață este verișoara Mona care reface
legătura dintre cele două personaje.
Fiorul de dragoste este urmărit gradat, temperat și
cu mare măiestrie de autor. Pe alocuri se poate observa
că această poveste a avut la bază o trăire adevărată și că
romanul nu este numai ficțiune.
Iubirea se finalizează într-un mod trist printr-o
serie de dezvăluiri care fac ca tot ceea ce ați citit până
atunci că fie văzut într-o altă lumină.
În cele 18 capitole Tudor Cicu spune o poveste
credibilă. Folosește un limbaj elevat și adecvat.
Personajele sunt bine conturate, uneori puse chiar într-o
lumină diafană precum Adriana.
Reușește să stăpânească cu bine cele două
direcții ale romanului – desfășurarea propriu-zisă și
intreruperile cu citate din jurnalul Adrianei. Vlad trăiește
din plin viața cu bune și cu rele dar nimic nu pare ai
modifica fiorul iubirii pentru Adriana.
Mi-au plăcut expresiile sugestive pe care le-a
folosit pe tot parcursul cărții precum de exemplu cea de la
pagina 66 i-am observat buzele umede, ca pătate de vin
roșu sau cea de la pagina 135 – în dreptul meu niște
arbori își mișcau crengile asemeni unor oameni care
dădeau din brațe a neputință. Și deodată a început să
ningă mărunt.
Uneori mă întrebam dacă citesc o poezie sau un
roman. Metaforele dau tensiune, învăluie sentimentele și
crează o stare de plutire pe care cred că autorul a căutato în mod conștient. Dar nu numai cursivitatea și alegerea
bine dozată a cuvintelor fac acest roman un roman bun.
Povestea ascunsă în finalul inedit este un ingredient de
cea mai bună calitate.
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Pe Tudor Cicu l-am remarcat mai ales prin
cronicile și recenziile literare pe care le semnează în
diversele reviste literare. Acest roman mi-a confirmat
calitatea scrisului său și m-a determinat să îi schimb
încadrarea din cea e critic literar .... în romancier.
Fata cu smochine este un roman sensibil
care nu ar trebui ratat de iubitorii poveștilor de dragoste.
[ Tudor Cicu, Fata cu smochine, Buzău, editura Editgraph
2016, 136 pagini]



desen de Andreea Boldeanu
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SONET
Iar m-am certat cu somnul şi-a plecat,
Iar visele le-aştept, dar nu mai vin,
Gându-i un câine rău care-a turbat,
De atâta-nstrăinare şi de chin!

Vasile MANDRIC
SONETE ABSURDE
SONET

`

De ce vrei, Doamne, să fiu rob
Şi Poezia s-o servesc cu trudă,
Căci EA, de fapt, îmi este rudă,
Hrănind Sonetul bob cu bob..
M-ai osândit să scriu cu fum
Și gemetele-mi sunt petarde,
În timp ce flacăra mă arde,
Iubirile-s mai toate scrum.
Azi scriu sonete pentru surzi,
Chiar TU m-ai ignorat mareu,
Ce-aveam de spus, n-ai vrut s-auzi,

Perna sub cap îmi pare un pietroi
Și patul are rolul de sicriu,
Unde-odihnesc pe scut ca în război,
Învins şi umilit fiindcă mai scriu.
Aşa mi-a fost destinul de copil,
Cu Muza, veşnic cerşetor de vis,
Căci fără-aceasta totu-i inutil.
Azi m-am certat cu Somnul şi-a plecat,
Eu nu sunt supărat, c-aşa mi-i scris
Şi câinele turbat iar m-a muşcat.

SONET
De câtva timp eu nu mai pot să scriu,
Degeaba caut armonii în cânt,
Deja am pus cu Soarta un pariu,
C-aştept în ospeţie un Cuvânt!

Oriunde Poezie-am dus,
Urcând-o sus ca Prometeu,
Dar când mă uit în urmă...nu-s .

Cu ajutorul lui voi face-un vers,
Cu altele voi costrui o strofă,
Ca să evit aceastră catastrofă,
N-am să opresc nici scrisul meu din mers.

SIMFONIA ABSURDULUI

Vor râde iar metafore pe file,
Și-or suspina de dor iubiri pierdute
Și ce frumos o să mă mint de zile!

Absurdul surd îşi căntă Simfonia,
Prin Cosmos zburdă sunetele mute,
Iar raţiunile-s demult pierdute
Și-un clavecin îngână melodia.
Printre pupitre sunete valsează
Și-adoarme Somnul gândurilor toate,
Unde vârtejul viselor nu poate
Interveni când omul delirează!

Îmi rog talentul, să mă-ajute iară.
Care-o să-mi spună; Nu mai sta! Hai du-te,
Să nu laşi Poezia ta să moară!



Mă simt că-s preistoric în Ocean,
Timpu-a trecut în goană ca taifunul,
Mileniul se ascunde într-un an!
Un peşte-am fost şi-acuma vreau să zbor,
Că înțeleg mai bine ce-a zis UNUL,
„Opriţi planeta ,vreau ca să cobor ”!
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Floarea CALENIC
ANGELA DUMBRAVĂ –
„O ALTFEL DE COPILĂRIE, DAR ESTE A MEA!”
Editura Aegyssus, nouă în Tulcea, îşi începe activitatea cu o carte remarcabilă, scrisă de doamna Angela
Dumbravă, o carte cu un titlu promiţător: „O altfel de copilărie, dar este a mea!”
O scriere autobiografică se naşte dintr-o nevoie,
autorul dorind să transmită cititorilor ceva din experienţa lui
de viaţă, din bucuriile şi durerile personale, dar etern umane. Ceva în care fiecare să se regăsească.
De când ia cartea în mâini, cititorul este impresionat de felul în care doamna Angela Dumbravă şi-a gândit-o: capitole cu titluri atractive, subcapitole, desene, (grafica este semnată de talentatul Mihai Iordan, dar desenele
care ilustrează lumea evocată aparţin unor foşti elevi ai
autoarei), mărturii ale unor prieteni şi elevi care au îndemnat-o să scrie. De altfel, autoarea precizează: „Vreau să
cunoaşteţi… o altfel de copilărie, dar care este a mea, a
prietenilor cu care am crescut, a bunicilor şi a părinţilor
noştri…”
Citind cartea trăieşti o senzaţie intensă: „povestea
copilăriei s-a născut şi a trăit întâi în sufletul autoarei, acolo
„a germinat” , şi la momentul potrivit, a fost scrisă firesc
evocarea curgând uşor şi într-un timp scurt.
Laitmotivul cărţii „Cu dragoste din copilăria mea!”
subliniază bucuria intensă retrăită, atât de vie încât ea
ţâşneşte din fiecare întâmplare povestită.
Evocarea celei mai fericite perioade din viaţa
fiecăruia se face urmând fluxul memoriei afective, nu este
o cronologie, dar există o ordonare a amintirilor, care lasă
cititorul să cunoască etapele fireşti ale vieţii copilei, personajul – narator, eroina a tot ceea ce cuprinde cartea.
Capitolele au titluri sugestive: Începuturi, Lumea
satului, Tradiţii… Originală autoarea completează cu nostalgie sau umor fiecare titlu: „Începuturi. Mi-e drag să-mi
amintesc” sau „Ospăţuri. Poftiţi la masă ca pe-atunci!”
Fiecare capitol are subcapitole, care vin cu precizări despre obiectul evocării: „Lumea satului”, „Despre legende, spaime, poveşti ale copilăriei”, „Despre leacurile
bunicii”, „Despre sfaturi şi poveţe”… Las cititorul să descopere singur tot ceea ce cuprinde această carte emoţionantă.
În centrul narării este universul familiar, cald, în care s-a născut şi a trăit personajul amintirilor până la zece
ani.
Ruralul Ilganii de Sus, este unul sănătos, arhaic, în
prim-plan fiind colectivitatea satului. Descrierea Ilganilor
arată clar talentul autoarei, sensibilitatea, faptul că sufletul
îi este încă plin de imaginile dragi şi luminoase. Toate sunt
legate de succesiunea anotimpurilor: iarna, cu Dunărea
îngheţată, dimineţile „cu peisajul alb şi cerul senin cu nori
albi, gata să-şi trimită fulgii în dansul lor jucăuş spre noi,
copiii, cu bulgăreală şi oameni de zăpadă…” Primăvara, cu
morena (vântul dinspre mare), cu acea „căldură ca o adiere
de catifea, cu explozia de culori, de sunete, de şoapte…”
Vara, cu vacanţele lungi, cu joaca pe izlazul de la marginea
satului, cu scăldatul în Dunăre… Toamna cu „miros de
gutui, de fân proaspăt cosit, de must dulce şi înţepător”.
Copilăria devine astfel miros, gust, mângâiere,
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dragoste, joacă, sporind farmecul cărţii. Pentru naratoare, satul însemnă rădăcini pe care ştie că nu le-a
pierdut. Satul însemnă oamenii care l-au populat, cei
pe care i-a cunoscut, i-au marcat copilăria, au format-o. Toţi apar în lumina timpului, sunt introduşi
rând pe rând cu o mare bucurie, duşi parcă în legendă. Ca şi Ilganii, şi colectivitatea lui apare uşor
idealizată, chipurile au contururi clare, fiecare portret
fiind reconstituit aşa cum a fost receptat de sufletul
copilului. Părinţi, surori, veri, vecini, prieteni defilează
în faţa cititorului într-un univers mirific, cel al Deltei
Dunării, univers în care, copila de altădată se vede
cu tandreţe şi haz „în acele vremuri pure, minunate,
unice”. Oamenii au nume, sunt simpli şi buni, ei
transmit copiilor tradiţii şi obiceiuri. Cu emoţie, naratoarea subliniază: „Toate amintirile pe care le voi
povesti de aici vin, din locul care m-a fermecat şi
legănat în vraja poveştilor spuse de bunica, mama şi
mătuşile mele”.
Om, natură, animale devin pe rând prietenii
copilei, experienţa ei de viaţă se îmbogăţeşte fie cu
sfaturile babei Mariţa, fie cu ceea ce vede în nea Toma, „nu ciudat, ci trist”, fie cu ceea ce află de la moş
Cartoafă, barcagiul. Cu bucurie povesteşte despre
Bombonica, căţeluşa care apare în viaţa copilei dându-i o responsabilitate, „o grijă”. Cititorul va afla de
ce aceasta din albă devine la un moment dat roz!
Satul e viu, obiceiurile, tradiţiile, superstiţiile
apar într-o evocare melancolică, cu o implicare sufletească evidentă. Crăciunul, Boboteaza, descântecele, plecarea bărbaţilor din sat în baltă „la coloană”
pentru recoltarea stufului şi a papurii, nunta (povestitoarea adaugă cu haz: „şi eu… cu tot alaiul de nun(continuare în pag. 23)
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Lucia PĂTRAȘCU
PROZATORUL BACOVIA de Liviu Chiscop
Volumul “Prozatorul Bacovia”, semnat de profesorul şi scriitorul Liviu Chiscop, publicat la Editura “Babel”,
Bacău, 2016, 140 pagini, este “o carte necesară pentru a
arăta că prozele bacoviene nu sunt cu nimic inferioare
poeziei şi merită, se înţelege, acelaşi interes critic …”
(Cassian Maria Spiridon (coperta IV).
Un autor şi o carte... Cine este autorul Liviu Chiscop?
Profesor, istoric şi critic literar, publicist, editor, autor de manuale a publicat peste douăzeci de volume de
critică şi istorie literară, în care a adunat articolele apărute
în ziare şi reviste, cu referire la texte de istoria literară aflate
în paginile îngălbenite ale analelor păstrate în arhive. Ca
profesor, a publicat zece titluri de scrieri didactice (ca să
dăm doar două exemple Literatura română şi Poezia lui
Eminescu - teme fundamentale). Iar ca istoric şi critic literar,
volume interesante despre cultură şi literatură (exemplificăm aleatoriu Tradiţie şi continuitate; Cazul Alescandri;
Scriitori şi cărţi)
Ce este cartea „Prozatorul Bacovia”?
„O primă încercare de cuprindere eshaustivă a
paginilor de proză artistică şi neartistică ale băcăuanului
George Bacovia” după cum arată prefaţatorul volumului
Cassian Maria Spiridon. Sau „o propunere şi un îndemn
spre editarea integrală a ceea ce se cheamă proza
bacoviană”, aşa cum precizează, împătimit de scrierile
bacoviene, însuşi autorul volumului gândit ca o ofrandă
adusă cunoscutului poet George Bacovia, la 100 de ani de
la debutul acestuia ca prozator, cu editorialul De ce...,
apărut în mai 1915 în paginile publicaţiei „Orizonturi noi”,
periodic literar propriu editat la Bacău împreună cu alţi doi
colaboratori. În acelaşi periodic au apărut apoi unele dintre
poemele sale în proză.
Populat cu multe imagini ce reprezintă chipul
scriitorului băcăuan singur sau însoţit, foto copertă de
reviste literare ale vremii şi clădiri memoriale ce păstrează
amintirea sa, volumul „Prozatorul Bacovia” începe cu o
Prefaţă generoasă (XXIX de pagini), semnată de scriitorul
Cassian Maria Spiridon, care face o trecere în revistă a
operei lui George Bacovia, accentuând asupra acestui nou
gen de scriere bacoviană „...proză lirică, proză de notaţie,
de consemnări parcă...”
Continuarea cu un Argument intitulat Poet şi
prozator deopotrivă semnat de autor ni-l prezintă pe
Gheorghe Vasiliu, Iorguţ, George Bacovia, „unul dintre cei
mai importanţi scriitori ai literaturii române”, circumstanţele debutului său, apartenenţa sa la curentele literare,
apartenenţă ce şi-a schimbat caracteristica de-a lungul
timpului. Astfel că poetul considerat ...”ca fiind cel mai
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autentic reprezentant al simbolismul românesc”, aşa cum ni-l prezintă Liviu Chiscop, autorul
volumului de faţă, George Bacovia „s-a ataşat tot
mai mult direcţiei moderniste expresionismul şi
existenţialismul, ... fără reminiscenţe sau ecouri
clasiciste sau tradiţionaliste.”Acest fapt îl îndrituieşte pe autor să considere că „Bacovia este
singurul dintre marii lirici ai epocii interbelice
care aparţine plenar/integral modernismului.”
Structural, lucrarea propriu-zisă este împărţită în mai multe părţi.
Consideraţii preliminare este partea din
volum ce permite autorului aşezarea lui George Bacovia, alături de alţi poeţi care au primit un fel de alt
cognomen şi anume „gazetarul Eminescu”, „pamfletatul Arghezi” sau „filozoful Blaga”, şi, iată, „prozatorul Bacovia”. În ciuda faptului că toată lumea îl
ştie pe „poetul George Bacovia”, doar les connaisseurs, cunoscătorii, specialiştii, iau în consideraţie
şi proza sa (poeme în proză, încercările de roman,
publicistica, memorialistica şi corespondenţa), despre care nu se prea vorbeşte nici în şcoli, decât în
treacăt. Este vorba despre Proza artistică (ficţională) cu poemele în proză, romanele lirice în
volum şi în periodice şi Proza nonartistică (nonficţională) publicistică, articole şi alocuţiuni, recenzii
şi prefeţe, interviuri, anchete, memorialistică, corespondenţă, fiecare cu titlul sub care a apărut sau cu
destinatarul real (după caz).
Partea intitulată Bibliogafie, aduce în faţa
cititorului o clasificare precisă pentru proza bacoviană şi anume:
- Opera în proză cu Scrieri antume (în periodice şi în volume) şi Scrieri postume (în periodice
şi în volume)
- Referinţe critice (în periodice şi în volume)
- Aprecieri critice despre scrierile lui George
Bacovia făcute de Mihail Petroveanu, Constantin
(continuare în pag. 23)
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(urmare din pag. 22)

(urmare din pag. 21)

Călin, Gheorghe Grigurcu , Cassian Maria Spiridon.
- Indice de nume (şase pagini), în care sunt trecute
numele tuturor persoanelor amintite care au interferat cu
scriitorul băcăuan, parte ce încheie acest volum.
Succint, acesta este prezentarea pe care o facem
volumului „Prozatorul Bacovia”. Sigur că intenţia noastră a
fost de a prezenta o carte (cum facem de obicei!), lăsând
exegeţilor travaliul de a se ocupa de autorul volumului.
Vom cita totuşi, cu permisiunea dumneavoastră (şi a
autorilor!), unele păreri despre semnatarul acestui volum,
profesorul Liviu Chiscop. Iată ce spune criticul şi istoricul
literar Constantin Călin: „Contribuţiile, cu adevărat remarcabile sunt în domeniul istoriei literare, chiar dacă situaţia
istoricului este ingrată, opiniile, afirmaţiile, judecăţile pot
suferi, peste timp, din cauza mersului istoriei, se descoperă
noi documente, cunoştinţele se amplifică, apar noi cărţi. De
aceea, istoricul este obligat, el însuşi să fie pe «creasta valului»”. Iar Adrian Jicu, directorul Bibliotecii Judeţene “Costache Sturdza” din Bacău precizeză: „Lucrările profesorului
Liviu Chiscop sunt cărţi de recuperare, de restaurare, de
valorificare a patrimoniului, a ceea ce înseamnă moştenirea
culturală băcăuană”.
Şi dacă, referindu-se la poetul George Bacovia,
Alexandru Macedonski a spus cu preţuire şi reverenţă:
“Poete scump, pe frunte / Porţi mândre flori de laur, / Căci
singur până astăzi / Din plumb făcut-ai aur.”, iată că vine
rândul nostru să mulţumim domnului profesor Liviu Chiscop
pentru faptul că scoate la lumină lucrările de proză
bacoviană “greu de găsit astăzi, nefiind tipărite în
volum, ci rămase uitate în periodice care constituie
deja rarităţi bibliofile.” şi pentru dragostea cu care ni-l
aduce în faţa noastră pe “Prozatorul George Bacovia”, spre
cunoaştere şi luare-aminte. Felicitări!

tă”), dulciurile (cherdele cu brânză şi smântână, vărzări, coraslă) de la ospăţurile „sănătoase” şi multe
altele sunt elemente ale unei lumi bogate văzute cu
ochi de copil curios să cunoască tot şi să trăiască
intens fiecare eveniment din viaţa satului.
Tonul jucăuş, generator al unui comic sănătos, se schimbă uneori, devine uşor trist, în acord cu
alte ipostaze în care se vede copila sau cu întâmplările amintite. Impresionante sunt rândurile în care
se povesteşte despre sacrificarea la Paști a lui Bălănel, mielul iubit, pe care copila vrea să-l creadă
transformat într-o stea.
Aşa cum Nică din Amintirile lui Creangă,
creşte şi pleacă spre alte orizonturi, părăsind Humuleştiul natal, aşa şi eroina acestei cărţi despre copilărie părăseşte spre altă etapă a vieţii, adolescenţa,
şi emoţiile sunt acum trezite de alte evenimente.
Jocul copilului este înlocuit de cel al adolescentului,
fetele descoperă băieţii, începe jocul dragostei, plimbările sunt acum pe malul Dunării, iar copila care
încercase diverse ipostaze – stilist, chimist, cofetar –
îşi ia zborul din cuibul ocrotitor al familiei ca să
descopere o altă lume, o altă viaţă…
Copilăria nu se pierde „ea este în suflet ca
cea mai de preţ comoară.
Cartea doamnei Angela Dumbravă ne întoarce pe fiecare spre propria copilărie, ne face mai
buni, mai împăcaţi cu viaţa. Este o reuşită literară
tocmai pentru că ne trezeşte sentimente fireşti,
caracteristice fiecăruia, fiind scrisă din suflet pentru
suflet!

Epitaf - George Bacovia: ”Aici sunt eu / Un solitar, /



Ce-a râs amar / Şi-a plâns mereu. // Cu-al meu aspect / Făcea să
mor, / Căci tuturor / Păream suspect".
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SONETUL URCIORULUI DE AUR
Când cuprinsul se preface necuprins,
Ocean e sufletul meu învolburat
Întins continent veșnic înrourat,
Paradis feeric de flăcări cuprins,

Mihai MERTICARU
SONETUL IUBIRII (1)
Te-am zărit în a clipei catedrală,
La lumina unui fulger globular,
În cinstea ta, corul intona tropar,
Era un mare spectacol de gală.
Secunda s-a făcut cât un an solar,
Soare intrat-a-n eclipsă totală,
În cer, tensiune fenomenală
Şi-am dedus că Domnul mi-a trimis un dar.
Păreai sau erai chiar total absentă,
Ai tresărit când ţi-am trimis misivă
În plic roziu şi parfumat cu mentă,
Păstrat la loc de cinste în arhivă.
Acum citeşti propoziţia regentă,
Iar eu, subordonata conclusivă.
SONETUL UNEI NEREIDE
Tu ești cea dintâi dintre nereide,
De dragul tău doar soarele răsare,
Să-ți vadă chipul cum iese din mare
Și pe mândra Afrodită desfide.
Suflet de hermină, trup de dogoare
Razelor de aur zarea deschide
Să ajungă-n boabe de aguride,
Mult jinduita, zeiească licoare.
Pe tine doar, te-aș bea dintr-o sorbire
(Și totuși să rămâi mereu întreagă)
Să îmi astâmperi setea de iubire
Cu miraculoasele-ți elixire,
Că Dumnezeu, dintr-o lume beteagă,
Pe noi doi a reușit să ne-aleagă.
SONETUL COPILĂRIEI
Discret, când amintirea mă-mpresoară,
Aud dinspre sublimitatea largă
Cum clipele stau gata să se spargă
În veacuri lungi și-un rest de primăvară.
Prin rouă, văd un copil cum aleargă
Așa, fără nicio țintă,-ntr-o doară,
Se-nchipuie, în sinea lui,că zboară
Vrăjit dulce de o banală vargă.
Cine-o fi copilul acesta oare
Care tot zburdă prin grădina noastră?
Cu ochii în soare, nimic nu-l doare,
Pe pământ nici că mai vrea să coboare.
Iată-l ajuns sus pe bolta albastră
Călare pe o pasăre măiastră.
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Cu mângâieri visându-se-mbrățișat,
Mai tainic spre nemărginire prelins,
Un pic de-adevărul absolut atins,
De neliniști și întrebări torturat.
Eu, fără de tine, n-am niciun destin,
Tu-mi ești tărâmul nins cu crizanteme,
Toiagul de-argint de care mă anin,
Urciorul de aur cu- ambrozie plin.
Pentru poeme, tu îmi dai noi teme
Și, de rea vreme, nu am a mă teme.

SONETUL VINULUI
Hai să savurăm zeiasca licoare,
Să ne bucurăm de tainica roadă,
Ce inimi, suflete şi limbi deznoadă,
Lăsând imaginaţia să zboare,
Să se dezlănţuie ca o tornadă,
Deszăgăzuind fluvii de ardoare
Şi dorinţe c-o mie de picioare
Într-o interminabilă paradă!
Un foc roşu să curgă prin artere,
Făcând, din bicisnic, titanul Atlas,
Ultimul pahar pe un altul cere,
Răpind uitare, dăruind plăcere.
Zicală rară, în popor, a rămas:
Să nu uităm că in vino veritas!
SONETUL ÎNCEPUTULUI DE TOAMNĂ
Toamna-și dezbracă veșmintele de jar,
Pădurile-s în flăcări până- zare,
Din nouri mult aur topit răsare
Să-l ofere-ndrăgostiților în dar.
Vremea își croiește alte tipare,
Se vinde soarele drept mărgăritar
Și îl degustăm din ce în ce mai rar
Ca dulceață de cireșe amare.
Pe unde calci, frunzele de aramă
Doar covoare moldovenești îți aștern,
Amurg, fire de borangic, destramă
Și fetele-și fac din ele maramă.
Din văzduh, fulgii de funigei se cern,
Admirăm același spectacol etern.
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Varga Istvan ATTILA1
Amprente artistice
Scriu aceste câteva rânduri specifice unui manifest, pentru a-mi argumenta demersurile mele de istoric şi
teoretician al artelor vizuale. Scriu acest manifest dorind
a-mi exprima opinia şi viziunea mea asupra artei pentru a
avea o bază la care să pot privi din viitorul spre care mă
îndrept.
Pentru început ţin să stabilesc că ceea ce creăm, este o amprentă lăsată de noi în lume. Amprentă
şi nu urmă, fiindcă fiecare operă de artă devine unică, iar
valoarea se datorează chiar acestor trăiri unice din care
şi prin care a fost creată! Deşi unele obiecte artistice pot
fi recreate şi (re-)produse în serii, totuşi opera de artă
este acel unic produs creat din şi prin trăire, care stă la
baza celorlalte.

Fig. 2. Amprenta artistică
În final aş dori să sublinez diferenţa între
calitate şi valoare. Calitate, în forma folosită de mine
este o funcţie, un rol (ex. în calitate de ceva) şi nu valoare (ex. calitatea lui fiind dată de ceva). Valoarea
operei fiind oferită, şi în cazul lui Russell Power, de
trăirea adânc umană, care iese din artist şi este
dată de sentimentul vieţii care izvorăşte din conştiinţa morţii.
1
Profesor de istorie şi cultură civică, licenţiat în istoria artei
şi masterand la istorie şi socio-antropologia epocii moderne.


Fig. 1. Opera „originală” din palmă.
De exemplu, metafora, ceea mai potrivită pentru
a ilustra viziunea mea este oferită de artistul Russell
Power, profesor în San Jose, California (goo.gl/boC4mk).
El este un artist plastic, care crează opere vizuale de
nereprodus şi neimitat, pictând opera originală în palmă,
după care, folosindu-şi palma asemenea unei ştampile,
lasă „amprenta artistică” pe pânză. Totuşi, fiindcă el lăsă
doar amprenta pe pânză, apare aceeaşi întrebare esenţială ca şi în cazul obiectelor artistice produse în serie:
care este opera originală sau, măcar, există o operă originală în toată povestea asta? Prima lucrare a artistului,
operă de artă, este cea pictată în palmă; urma lăsată apoi
pe pânză, obiectul artistic, este cea care se păstrează.
Astfel, aparent, am întâpinat o întrebare retorică, pe care
sunt nevoit să o las deschisă, fără să îi pot oferi un
răspuns sigur. Însă dacă continui ideile expuse în al
doilea paragraf, se poate deduce, că în creaţie opera/obiectul artistic, fie produs şi re-produs în orice fel şi pe
orice obiect, îşi câştigă calitatea sa datorită rolului de
semn. Acest semn fiind cel care se va perpetua, fie şi
doar pentru o clipă, şi nu „obiectul care crează”, în cazul
nostru palma.
desen de Andreea Boldeanu
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Ion CALOTĂ
literă iniţială
dacă întorci capul
o să răstorni copacii
toată lumina împrejur
se va sparge revărsându-se
dacă întorci capul
alungi această nimfă
această fereastră ce se deschide
această literă iniţială
pe care o ascunde soldatul îndrăgostit
în cămaşa care
explodează
eşafod de şoapte
ceasornicul atârnă
precum liniştea
pe gâturi de lebădă
stau faţă-n faţă cu această zi
abia tăcând
în aşteptare
mă sprijin cu privirea
de marginile zilei
soarele îmi măsoară trupul
un zid alb creşte prin umerii mei
arşi
vietate de zinc

inocenţă
nu ştiu ce să fac
să deschid ochii
sau să-i închid
nu mai ştiu dacă exişti
sau doar umbra ta în greşeală persistă
singuratatea mea te adulmecă
în cetatea rotundă
te aştept cu flăcări
străvechi
prima toamnă
rugina mi se imprimă
singură pe degete
în timp ce te caut
în trupul meu fără de margini
îmbrăcat sunt acum în armură
am sălbăticit
am pielea năpârlită
o piele de hârtie plastifiată
desenez pe inima roasă
ale caldarâmului umbre ciudate
mă izbesc de tramvaie îngălbenite
se răstoarnă în mine
un cilindru de piatră
lichefiată
unul asurzitor de verde
tu deschizi ferestrele toate înspre mine
iar mâinile mele dezbracă pomii
sub care se coc aşteptările
pe pământ cad frunze
parc-ar fi din nou
pentru prima dată toamnă
credinţă

dincolo de mine
îmi uit deseori numele
iar visele nu le mai
duc niciodată la sfârşit
împart în fiecare dimineaţă
pâinea coaptă
pe străzile pustii
lumea e părăsită
de o veşnicie
în loc de inimă ridic
o biserică
fără ziduri
câte o cruce
ploaia asta îmi haşurează privirea
ridică gratii transparente între mine şi tine
lumina oarbă se cojeşte singură
de pe trupurile noastre moi
cât să putem zbura
aşa se face
deodată duminică
începe să ne crească
câte o cruce în spinare
devenim fraţi
deci păsări
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merg peste câmpuri cu teamă
ca şi cum aş călca
peste frunţi de copii
în urma mea
încolţesc guri umede din pământ
prin vazduh mă caută
o rădăcină
ce se încovoaie în aerul crud
mi se face noapte
tot trupul îmi curge
îngenunchind
un sat de statui
şi-a desfăcut trupul său alb
apoi
şi-a desfăcut amintirile
piesă cu piesă
venă cu venă
mai târziu o să-l găseşti
cioplind
un sat de statui
sub zăpadă
un înger
în ger
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Viorel DARIE
Amintiri comice
Am vorbit adesea cu Dumitru Hauca, numit și
Doruț, care are casă chiar la intrarea spre Moldovița,
venind dispre Mănăstirea Moldovița situată în comuna
Vatra Moldovița. Acum îl rog să-și aducă aminte de
lucruri comice din viața lui.
Frica de fotograf
- Spune-mi, Doruţ, ceva glume, din ce mai ţii minte
din copilărie …
- Stai să mă gândesc … nu-mi vine nimic în minte
aşa repede…. Aha, stai că ştiu una… Aveam vreo patru
anişori şi ţin minte cum am luat o bătaie bună! … Tata
chemase pe cineva să ne facă poze, aici în curte, la noi.
Fotograful ne aşeza în rând, dar cum ducea el aparatul la
ochi să ne facă poză, eu o rupeam la fugă. Nu ştiu cine
îmi băgase în cap, că dacă fotograful duce aparatul la
ochi, el te împuşcă! Venea tata, mă aşeza iar să stau
frumos. Eu, nimic, cum ducea aparatul la ochi, o tăiam de
acolo! Ce s-au gândit, să mai cheme doi copii de la o
soră de-a lui tata, mai erau acolo doi veri, o fată şi-un
băiat. Poate aşa o să stau la poză. Ne-au aranjat pe toţi
frumos, să stau împreună cu ei la poză. Vărul cel mic era
mai mic ca mine, avea vreo trei ani, tata cu greu i-a găsit
ciorapi, unul de un fel, altul de-un alt fel, toate erau ude…
Ne-a pus pe toți trei în rând, dar când fotograful să ducă
aparatul la ochi, eu tai-o!… “Mă împuşcă!” ţipam eu.
Până la urmă, mi-a tras tata o mamă bună de bătaie, dar
la poză tot n-am stat! Au prins, totuşi, o poză cu mine,
undeva prin curte, singur, plâns, cu basca pe cap, poză
pe care o am şi acum.
- Dar poate era bine dacă tata îţi dădea aparatul,
să te joci cu el, să-ţi treacă frică de aparat…
- Ei, tata n-avea răbdare să se joace cu mine, sămi explice… Nici acum nu-mi pot explica de ce ştiam că
omul cu aparatul mă împuşcă dacă întoarce aparatul
spre mine…
Fromoșel baiatu’
- Stai, mi-am adus acum aminte de-o altă întâmplare, chiar bună de scris. Eram în clasă cu un băiat
Cornel Prindii, al lui Șuleapco, din Demacușa. Ai auzit de
Șuleapco?
- Da, îl știu …
- Băiatul cel mai mic a lui Șuleapco stătea la
bunicul, unul Prindii, un moșneguț mic, cu mustață.
Baiatul - la școală - obraznic foc, nu alta! Nu se putea
înțelege nimeni cu el. Dirigintele, la un moment dat, zise:
“Măi Prindii, până ce nu vii cu tata la mine, să nu mai vii
la școală! Ori vii cu tata, ori nu mai vii deloc!” Băiatul,
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viclean, nu-l cheamă la școală pe taică-su, ci îl
cheamă pe bunicu-su’. Vedem în pauza de dinainte de
dirigenție, apare un moșulet micuț, cu mustață care dă
să intre în clasă. Buna ziua! - Buna ziua! Cornel,
băiatul cel obraznic, stătea în prima bancă, iar moșul
nu-și lua ochii de la el! Copiii țipau, alergau de colocolo, iar moșul stătea stană lângă ușa de intrare în
clasă și se uita țintă la nepotul său. Venise dirigintele
la oră, moșul stătea la ușă… “Buna-ziua!” zise băiatul
Cornel către diriginte: “uitați-vă, a venit bunicu’” Dirigintele începe: “Dragi copii, avem plăcerea să avem în
mijlocul nostru pe bunicul lui Cornel Prindii… Uitați-vă,
tovarășu’ Prindii, v-am chemat la școală, deoarece
copilul e cam indisciplinat.” Dar moșul nu se uita la
diriginte, se uita țintă doar la băiat, zicând: “Da boiatu e
fromos tare!” Dirigintele îi răspundea: “Bun, bun,
frumușel băiatul, dar e cam indisciplinat!” Dar moșul,
imperturbabil, tot repeta:”Fromoșel băiatu!” Cât a
încercat dirigintele să-i explice cât de obraznic e
copilul, moșul nu-și lua ochii de la băiat, și nu scotea
altă vorbă, decât că băiatul lui e “fromos” și “fromos”.
Imaginați-vă, moșul cel mărunt, cu accentul acela de
rusnac, repetând întruna: “Ai, fromos băiat!” Ce era să
facă dirigintele? I-a dat voie să plece, ca să continue
ora de dirigenție. Alt rezultat n-avusese vizita moșului,
decât că ne-am amuzat copios de bietul de el. De
bună seama, își iubea mult nepotul.
La furat mere de la Ocolul Silvic
- Mai știi alte întâmplări nostime? Poate ceva de
prin Germania?
- În Germania nu am avut timp de glume! Nici în
Germania, nici în Jugoslavia. Munceam toată ziua, dar
în asta nu era ceva care să ne amuze prea tare.
- Atunci povestește întâmplarea aia cu furatul
merelor de la Ocol, cu Gabi Moroșan…
- A, da! Știu. Eram în clasa a întâia, iar Gabi era
cu un an mai mare. Venind de la școală, noi copiii, eu,
Gabi și încă un băiat, Marinelo, din vecini, ne vorbirăm
să mergem la furat mere de la Ocolul Silvic. La Ocol,
în timpul acela, era un pădurar foarte rău, unul Cenușa, toată lumea se temea de el. Aruncarăm ghiozdanele în șant, sărirăm gardul în partea cealaltă.
Băiatul vecinului, Marinelo, fiind un pic mai mare, se
urcase pe o cracă, și se întindea să ia un măr. Eu și cu
Gabi stăteam jos, ne uitam în sus la merele frumoase,
căci pe jos nu era niciun măr. De la Ocol venea cineva
pe cărare, iar unul dintre noi strigă: “Cenușa!” Când
am auzit de Cenușa, Marinelo urcat în pom sărise jos,
iar noi toți repede peste gard înapoi afară, în șant, ne
luarăm ghiozdanele și fuga! Nu ne-am uitat care și ce
ghiozdan am luat. Fugeam așa cât ne țineau picioarele, iar când am ajuns la pod, lângă Ioan Hauca, eu
m-am ascuns sub pod. De pe sub pod, am mers pe
pârâu, la vale, și-am ajuns acasă, fugind pe calea
ferată și prin livezi. Aveam o teamă de Cenușa, n-am
intrat în casă, stăteam ascuns în WC, cu ghiozdan cu
tot. Între timp, Gabi ai lui Moroșan, ajunsese acasă la
el, se uită prin ghiozdan, văzu că nu-s cărțile lui, că-s
ale mele. Vine la noi să schimbe ghiozdanul, intră în
casă, și-o întrebă pe mama mea, unde-s eu? Mama îi
(continuare în pag. 29)
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zise: “Nu-I acasă! Dar ce-ți trebuie?” “Pai… am fost să
furăm mere la Ocol, ne-a speriat Cenușa, am fugit și-am
schimbat ghiozdanele…” “Daa?” “Da!” “Lasă ghiozdanul
aici, și când vine Doruț (adică eu), îți iei ghiozdanul tău”.
Mama și-a dat seama că eu trebuie să fiu undeva peaproape de casă, ieșise în ogradă și mă strigă: “Doruț!
Doruț!” Eu stau chitic în WC. Până la urmă vine ea și mă
găsește acolo. “Tu de ce te-ai ascuns?” “Nu, eu nu m-am
ascuns…” “Uite, a venit Cenușa, pădurarul, și-a zis că pe
tine și pe Gabi, și pe Marinelo, vă ia și vă închide în beci!
Voi ce-ați căutat la furat mere la Ocol?!” Eu, copil mic fiind,
mă gândeam: sigur, vine pădurarul Cenușa și ne închide în
beci! Aceea a fost prima și ultima dată când am mers la
furat mere de la Ocol.
Examenul luat cu o sticlă de Cogniac
- Altceva, altă poznă?
- Nu mai ştiu nimic. Mai gândeşte-te şi tu, femeie,
până îmi aduc aminte … Multe peripeţii am făcut, dar nu-mi
vin în minte atunci când trebuie.
- De la şcoală, ceva …
- Aha! Eram deja mare, în clasa a zecea, eram
secretar UTC pe clasă. Eram de aceiaşi vârstă cu Gabi a
lui Toader Prindii. El era casier. Nici mie, nici lui, nu-I ieşea
media la “Rezistenţa materialelor” şi trebuia să rămânem
corigenţi pe vară. Ce să facem? Noi făceam ore cu
inginerul Puiu, el era şef de secţie la sector, la fabrică, dar
făcea ore și la liceu. În ultima zi de şcoală, profesorul ne
amenință: “Măi băieţi, puneţi mâna şi învăţaţi, că altfel nu
vă trec!” Iar eu, discutând cu Gabi, ne-am zis, ce sănvăţam într-o oră, două, dacă n-am învăţat tot anul. Gabi
îmi zice la un moment dat: “Ştii ceva, hai să mergem la
alimentară, să luăm o jumătate de cogniac, să-I dăm lui
Puiu, să ne treacă!” Am cumpărat sticla aia de cogniac, dar
bani am luat din fondul clasei de UTC, noi n-aveam bani.
Dar cum să-i dăm sticla? Profesorul ne cheamă la
cancelarie şi ne întreabă: “Ei, aţi învăţat?”. “Am învăţat,
tovarăşu profesor!” zicem noi. Dar noi deja luasem de la un
băiat o mapă, cam jerpelită, am pus sticla în ea … Dar cum
să dăm geanta la inginer, căci în pauză erau toţi profesorii
în cancelarie. Ne pune profesorul o întrebare, noi nimic,
habar n-aveam. El zice: “Măcar spuneţi după mine”… Eu
nici nu puteam deschide gura, iar Gabi bâjbâia ceva acolo.
“Mergeţi şi mai învăţaţi!” zise inginerul. Noi, ce să mai
învăţăm? Ne sfătuim, hai să ne uităm, să vedem în ce
clasă intră la ore profesorul nostru. Stând pe hol, vedem că
tocmai intrase într-o clasă. Iau eu mapa cu cogniac-ul, bat
la uşă, intru în acea clasă, şi zic: “Domn’ inginer v-am adus
mapa”. El s-a uitat aşa la mine, s-a uitat, şi-a dat seama că
e ceva cu mapa noastră. Zise : “Așa! … bine! … bine măi
Hauca!”. Și-am plecat. În pauză, ne mai vede pe hol
profesorul, îmi dă repede mapa goală, şi-a plecat.
- Comică situaţie…
- Comică. Cum am luat noi examenul fără să
învăţăm!
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Ignatie GRECU
Bătrân stejar
după Gala Galaction

Bătrân stejar, în ziua morţii mele,
Vei sta cum stai şi azi cu fruntea-n slavă,
Neclătinat şi falnic ca o navă
Cu aripi mari de frunze-n loc de vele.
Că-i primăvară, vară-n cer suavă,
Te desfătezi de ciripit, de stele,
Zefiri şăgalnici mângâie acele
De veacuri sfinte ramuri cu zăbavă.
Când vânturi bat în mine câteodată
La tine-mi fuge gândul şi mă închin.
Ascult furtuna anilor cum pradă
Lăsând în urmă vaiet şi suspin.
Pe marea vremii pururi tulburată
Rămâi acelaşi nalt, măreţ, senin.
Călătoria magilor
Venise iarna. Drumuri lungi şi grele
Ne aşteptau cu râvnă a le străbate.
Lăsam în urmă ranguri şi palate,
Chemaţi de glasul nalt al unei stele.
Cămilele purtau cu greu în spate
Pe lângă vechi poveri şi alte cele Căci vremile erau pe-atuncea rele Şi daruri: aur, smirnă, aromate.
Când am ajuns acolo era seară.
Deasupra peşterii ca o făclie
Ardea clipind călăuzitoarea stea.
Intrând apoi cu daruri subsuoară,
Ne-am închinat adânc cu bucurie:
Din scutece-nflorind Iisus ne surâdea !
Steaua mângâierii
E steaua care tremurând răsare
Şi mângâie-o inimă-ndurerată.
Un cuget lin, prea lin şi fără pată,
Precum o-nseninată, vastă mare.
Lumina ei frumos strălucitoare
Aduce-n suflet pace luminată
Şi cântec, rugăciune neîncetată.
Dator să cânte este fiecare.
Căci Domnul ştie cu nespusă milă
Să mângâie, să bucure-n tăcere
Trist sufletu-ncercat de-amar şi silă.
Mai mult nici inima cea grea nu cere
În revărsarea ei adânc umilă,
Decât o sfântă, caldă mângâiere.
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să ştii demult nu mă mai impresionezi
frumoasă odaliscă, cum stai întinsă, albă,
goală-n faţa mea
în tumbe colorate de satin apare din decor bufonul
pare a fi vecinul, îmi mai citeşte seara din ziar,
pitici artizanali de ipsos în curte-i ţin isonul
sunt rege-nscăunat la curtea mea

Valeriu Marius CIUNGAN
POEZIA FĂRĂ NUME
şi ai tăcut, credeam că te prefaci, stai doar cu ochii-nchişi
şi taci anume
un timp ca să respiri, să-ţi iei curaj o vreme, să îmi spui
din ce-ai fi spus atunci şi nu ai spus şi nu se poate spune
şi respirai uşor,-mi ţineam suflarea ca să te-aud,
respire anume?
un timp irespirabil şi tresăreai în somn,
în somn ai fi-ncercat să-mi spui
din ce-ai fi spus atunci şi nu ai spus şi nu se poate spune
acum că scriu în linişte poemul, întorc privirea,
te privesc-ntr-un fel anume
cum dormi, respiri uşor în vis,
nu te-aş trezi defel să-mi spui
din ce-ai fi spus atunci şi nu ai spus şi nu se poate spune
te mişc încet, şoptesc, e gata, am poezia gata,
dă-i un nume,
nu-ţi spun acum, mai lenevesc puţin, n-ai chef să-mi spui
nimic din ce-ai fi spus atunci
şi nu ai spus şi nu se poate spune!
SEMNE DE ÎNTREBARE
nu mi-ai răspuns la multe întrebări,
nelămurit rămase în mansarde-anotimpul lunii marte,
şi plouă infernal, cerneala curge dintre foi, în alte zări
lumina poeziei, ştiu, am s-o găsesc,
mi-ai pus cândva un semn de carte,
nu mi-ai răspuns: unde-ai păşit răsare-n urmă versul?
îngăduindu-l treci prin carte cu nobleţe, nonşalantă,
visătoare,
mai răsfoiesc prin răsărituri,
alene-adulmec de leoaică mersul,
şi nu răspunzi, mă laşi cu poezii nescrise,
cu atâtea semne de-ntrebare,
poate că pleci doar pentru-a te întoarce,
privesc cum te întorci mereu,
răsai, apui pe pagini albe, nimbul îţi fie soarele şi luna,
rămân poet şi scriu, mai risipesc o şansă-a câta?
-de-a fi zeu,
un vers subţire ca o rază-ţi înconjoare chipul,
versul îţi va fi cununa!
FRUMOASĂ ODALISCĂ
să ştii demult nu mă mai impresionezi
cum stai şi leneveşti întinsă-n faţa mea
abia te mai ating, abia de îţi mai laşi atinsă
frumosul nud,albă,cucernică,supusă odaliscă
şi regele e gol, pe umeri jderul a murit
şi capa de mătreaţă îi e ninsă
sunt rege-nscăunat la curtea mea
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coroana-i ruginită, uitată-n cuiul cheii de la poartă
tu stai frumoasă, albă odaliscă-ntinsă-n faţa mea
mici stele de pucioasă, o lampă mică luminează
universul cât odaia
acuma suntem singuri, aud materia plângând,
în ţigle cum începe ploaia
doar eu şi tu la un pahar de vin, o ceaşcă de cafea
sunt rege-nscăunat la curtea mea!
MUNCILE DE PRIMĂVARĂ
sunt un om neîmplinit,
nu mai privesc de-o vreme cerul, înspre stele,
prins cu trecerea lentă a anotimpurilor,
cu treburile pământului, cu-ale mele
tăceri, păşesc cu umbra lângă şi-un nespus cuvânt
e steaua căzătoare înfiptă lângă, în pământ,
mă opintesc cu tălpile în glie, de-un colţ
lumina, cu tina împreună, să o trag afară,
să ar cu ea, să-ncepem muncile de primăvară!
NAIVĂ ACUARELĂ
unde eşti tu poezia mea,
am rătăcit, te-am rătăcit,nu mai ştiu unde te-am pus,
unde te-am scris, pustiu,
doar masa goală, nici urmă de vers,
nici urmă de poezie,
doar foaia albă de hârtie!
să fii întemniţată, n-ai fost de piatră,
pentru iubire în turn,
închisă în volum, între coperţi, fără sigiliu,
ca într-un scrin,
răvaşul de iubire-nfăşurat,
pergament secret al-unui rege crin?
abia păşeai, urcai poteci, o poezie strânsă-n pumn,
pomelnic dus la schit,
te rogi să nu fi scris, te rogi să nu mă fi citit,
ceaslov îngălbenit de vreme, la foc de lumânare,
în psaltire, ruga ai pitit,
deasupra lumii mele o pânza-ntinsă ca un cer,
naivă-albastră acuarelă,
cu virgula-agăţai lumina poeziei albă, un bucolic nor,
ci în albastre naufragii, naive alte peisagii, naivă mai
credeai în zbor,
te furişai cu alte poezii frumoase,
peniţa lasă urme, încă scrie,
şi nu sunt singurul ce scriu,
mai sunt poeţi ce scriu frumos,
refugiul poeziei-ntr-o frumoasă antologie,
şi chiar şi-aşa tot te-aş cunoaşte dintr-o mie,
frumoasa noastră poezieI
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Lucia PĂTRAȘCU
LOCUIREA ÎN POEZIE
O estetică a supravieţuirii. Convorbiri
Nicolae Grigore Mărăşanu; Viorel Coman
În ziua de 8 decembrie 2017, în primitoarea sală a
Muzeului „Carol I” din Brăila, amfitironul, domnul Ionel
Cândea, directorul muzeului, a primit oaspeţi preţioşi. Este
vorba despre scriitorii Nicolae Grigore Mărăşanu şi
Viorel Coman, cei care au dantelat un volum de convorbiri
amicale cu titlul „Locuirea în poezie - O estetică a supravieţuirii - Convorbiri”, apărut la Editura Istros Muzeul
Brăilei Carol I, Brăila 2017.
O întâlnire de excepţie, un regal, ce a conturat, ca
într-un perfect triunghi echilateral, trei evenimente: 6 decembrie, ziua Sfântului Ierarh Nicolae şi a numelui marelui
poet brăilean, 7 decembrie, zi aniversară în care poetul a
sărbătorit cununa celor 80 de ani şi 8 decembrie, ziua de
ieşire în lume a acestui volum de confesiuni.
Alături de amfitrion şi de autori, la masa festinului
literar au fost prezenţi scriitorii Valentin Popa, Vasile Datcu,
Zamfir Bălan, iar în sală, colegi de condei, cei ce sunt
întotdeauna împreună la asemenea întâlniri frumoase,
liceeni dornici să se împărtăşească din izvorul cuvântului
scris al acestor doi mari autori şi un numeros public.După
prezentările de rigoare făcute de moderatorul întâlnirii, a
urmat un moment emoţionant, în care academicianul, prof.
Univ. Dr. Ionel Cândea, directorul Muzeului Brăilei "Carol
I", i-a înmânat poetului Nicolae Grigore Mărăşanu, Brevetul şi Medalia Mihail Kogălniceanu, cu ocazia celor 80
de ani de viaţă şi 55 ani de poezie. Apoi au fost rugaţi să
cuvânteze invitaţii prezenţi.
Scriitorul Valentin Popa, vorbind despre „inter-ievat”, a arătat că îl consideră un poet pe care îl vede aşezat alături de alţi mari poeţi, ca Marin Sorescu de exemplu, în cărţile de specialitate. A avut o întrebare retorică cu
referire la ţinta celui care a iniţiat acest interviu. Răspunsul
reiese din intenţia de a-l prezenta şi altfel pe acest valoros
poet, N. G. Mărăşanu, care „Deşi născut în balta Măraşului, la margine de lume, deşi a debutat târziu (la
peste 30 de ani), în timp ce colegii săi de condei băteau
deja cărarea clasicizării, deşi are o formaţie juridică, nu
filologică, iată că, zestrea de creaţie, păstrată cu grijă
şi ocrotită în starea ei de gestaţie, revizuită apoi şi abia
într-un final publicată, a făcut dovada unui talent inconfundabil.”
Scriitorul Vasile Datcu, omul cu un discurs şăgalnic şi jucăuş, a accentuat nuanţa de „luptă” între cei doi,
agresor (cel care întrebă) şi victimă (cel care răspunde),
vrând parcă să afle de câte ori, pe parcursul acestui interviu, a avut loc un schimb de roluri. Accentuând ideea de
„spaţiu deltaic”, considerând „Delta” un fel de „Destin”, a
remarcat transformarea triunghiului isoscel al deltei într-un
triunghi echilateral, perfect, format din timp, spaţiu şi eul
poetic al celui care s-a dovedit a fi un „crescător de poeme”, un făuritor de „poezii cu poveste”, în care din spatele
cuvintelor explodează omenescul. Dovadă aceast volum ce
poate fi considerat „un adevărat manual de supravieţuire”.
Scriitorul Viorel Coman, coautorul acestui volum,
a mărturisit că, pornind în acest demers al interviului, a
abordat tactica „întrebărilor în straturi” şi consideră că
longevitatea creatoare a acestui „măr bun în an cu rod
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bun” este dovada incontestabilă că poetul N. G.
Mărăşanu posedă o „genetică literară” decantată
în timp „sub capac sadovenian”, ca o zestre ce
porneşte cu texte sclipind „ca nişte fulguraţii, retuşate apoi cu taine de creaţie (cu argăsiri, precum păstorul priceput), cu înşurubări de vorbe,
care l-au ajutat pe poet să supravieţuiască prin
poezia ce l-a ocrotit ca o centură de siguranţă”.
Acest volum supraîncărcat cu multe „confesiuni
grele de amintiri” va fi reluat în ediţia a doua ce
va primi încă 100 de pagini de întrebări şi răspunsuri.
Poetul Nicolae Grigore Mărăşanu, cu modestia ce îl caracterizează, a arătat faptul că a răspuns cu ezitare acestei provocări, deoarece „nu
este aşa uşor să mărturiseşti”. Chiar l-a suspectat pe Viorel Coman: „vrei să-mi furi adâncul?”.
Apoi, plin de atâtea amintiri legate de balta copilăriei sale ce a pierit aproape de tot, a hotărât că până nu „ne desţărăm” cu toţii, este necesar ca lucrurile să fie spuse, pentru a nu lăsa adevărul să
se piardă în vălurile cenuşii ale uitării. Ca noutate,
însuşi autorul mărturiseşte şi în carte că urmează
un nou dar ce se va numi „Comedia valahă – balade...”, volum în care va aprofunda tema „spaţiului
deltaic”, cum frumos numeşte dumnealui ţinutul acesta al bălţii brăilene din ce în ce mai puţin povestit în scrierile ultimilor ani.
A fost o întâlnire de suflet la care emoţia
vorbitorilor s-a transmis publicului care a primit cu
emoţie autografe pe volumul de excepţie ce va
rămâne o carte de căpătâi pentru iubitorii de Brăila
şi nu numai. Felicitări celor doi „complici” în făurirea acestui fapt literar de excepţie!
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Florică VASILE
Niculiţeană
Când stai la Niculițel
Și ești ispitit de cramă
Cu un pix și-un păhărel
Din pelin faci… epigramă.
Primului om din comună
Tu fii bun și ia aminte
Și apără doamne sfinte
Bețivul de cârciumar
Și comuna de… primar.
Primei doamne
Dumneaei este stăpână
Cât se crede el de as
Când spune c-o are-n mână
Atunci îl duce de… nas.
Unui pădurar
`

Mi-a șoptit discret securea
Cu durere și amar
Ferește doamne pădurea
Mai ales de… pădurar.
Șefului de post
Polițistu-și află locul
Și își știe bine rostul
Când e antrenat în jocul
S-a-ntâlnit hoțul cu prostul.
Unui preot
Din pomană în pomană
Preacuviosul părinte
E bârfit că sub sutană
Manevrează lucruri sfinte.
Unui medic veterinar
Testul de capacitate
L-a dat cu multe ispite
Și-a făcut o facultate
Doar ca s-ajungă la… vite.
Unui inginer zootehnist
Specialist în șeptel
Te învață drept cadou
Cum poate un biet vițel
În cinci ani s-ajungă… bou.
Vulgaritate eoliană țărănească
Fasolea precum se vede
Este pofta dumnealui
Fiindcă e convins și crede
În puterea vântului.
Concepția orășenească despre sat
Iată ultimul răvaș
Copt de legea funciară,
Poți sta bine la oraș
Când ai niște proști la țară.
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Parlamentară
Noi de-aicea nu plecăm
Și vom sta până la ziuă
Numai ca să demonstrăm
Cum se bate apa-n piuă.
Unui prefect
Studiat în linii mari
Crezi că e un om perfect,
Când îl vezi printre primari
Constați că e doar… prefect.
Caragialiană
Guvernând în nepăsare
Cu efortul cel mai mic
Dorește modificare
Dar... să nu schimbe nimic.
Unui marinar
Ne face mereu probleme
Fiindc-a fost purtat de vânt
Și n-a avut multă vreme
Picioarele pe pământ.
Cosmetizare
Nu-i prea dificil să vezi
Că șansele sunt pierdute
Atunci când cosmetizezi
Înseamnă că fondul pute.
Ordonanță
Astăzi s-a oprit fumatul,
Nu ne crește avuția
Dar ne-a îndulcit oftatul
Că nu s-a oprit... hoția.
Fotbalistică I
Educația-n fatalitate
Are următoarea strategie:
Inginerii-n universitate
Fotbaliștii la… academie.
Fotbalistică II
Cu Popescu-n pușcărie
Și Burleanu la comandă
Fotbalu-i o fantezie
Bifând eșecuri pe bandă.
Fotbalistică III
La noi fotbalul se joacă
Respectându-se conceptul
Să-l articulezi la moacă
Și să dai cu stângu-n dreptul.
Fotbalistica IV
În fotbal adevărul doare
Și îndoieli nu mai încap;
Nu e de-ajuns să ai picioare
Că îți mai trebuie și cap.
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Constantin OANCĂ
NĂSCUT ÎN ZODIA NICOREȘTI de Petre Rău
Oricât de entuziast pare să fie scriitorul Petre Rău
în această carte, privind la frumusețile și la transformările
ținutului natal, el tot nu-și poate ascunde un sentiment de
nostalgie, la gândul că a fost un alt timp, când lipsurile cu
care se confruntau părinții săi nu erau resimțite ca atare de
către copii, poate pentru faptul că puritatea lor sufletească
este dintr-un alt aluat decât toate acestea. E un mister casa copilăriei și a tinereții. La vârsta aceasta se produc mutații psihice necesare mai târziu nașterii unei viziuni de
gânditor. Nu degeaba unul dintre basmele noastre poartă
numele de ”Tinerețe fără bătrânețe…”. Intuiția este clară:
ținutul copilăriei prefigurează Grădina Edenului (a se vedea
”Verde vale de rai”, pag.281). Și-apoi versul blagian dedicat satului ca așezare umană ancestrală: ”Eu cred că
veșnicia s-a născut la sat” este unul dintre necuvintele
limbii române, după spusele lui Nichita Stănescu. (Și
Alexandru Vlahuță zice în România Pitorească: ”La început
țara noastră a fost o țară de sate”). Așadar copilăria și satul
românesc, două popasuri temporale din care se naște eternitatea, dar și lucrarea monografică NĂSCUT ÎN ZODIA
NICOREȘTI a lui Petre Rău, binecunoscut scriitor, poet,
eseist, matematician, editor și mentor.
Au mai fost scrise monografii ale locurilor natale:
cercetătorul Ștefan Andronache (Tecuciul și împrejurimile
sale - ghid turistic), pr. Ion Croitoru (pentru Liești), pr. Ion
Ariton (pentru Corod), poeta Mihaela Gudană (pentru Ghidigeni), dar nimeni nu a făcut-o cu atâta lirism, conferind
cărții, pe lângă caracterul ei științific, și unul literar. El singur se alătură lui Ion Creangă, descoperindu-și sensibilități
asemănătoare, aceeași dragoste pentru satul natal, pentru
obiceiuri, tradiții și sărbători, pentru ”părinții mei, surorile
mele, băieții satului, tovarășii mei din copilărie,… pentru
malurile prăpăstioase din Valea Rea, malul stâng al Siretului, țarinile cu holde bogate…”. ”Satul meu – mai zice el
– are în ochii mei cea mai frumoasă priveliște din lume și
este cel mai important nod de drumuri pe care l-am întâlnit
vreodată”. Și iar: ”Iată de ce am optat pentru o monografie
lirică și nu pentru una stereotipă, cu date seci și descrieri
pe măsură care, în afară de specialiști interesați de date
concrete pentru lucrările științifice cu privire la spațiul ales,
cred că i-ar plictisi pe mulți cititori”. Și încă: ”Determinarea
temporală a celor mai multe dintre exprimările privind locurile natale, chiar dacă ar putea părea cam vagă, în fond are
rolul de a proiecta satul pe dimensiunile eternității” (cum
spuneam mai sus).
Apoi legendele despre originea Nicoreștilor au parfum cronicăresc, bat înspre vârsta copilăriei neamului românesc, când credința, moralitatea, dragostea de țară și
hotărârea de-a o apăra erau vii, motiv pentru care și biruiau mereu oștenii lui Ștefan. Este momentul de a reproduce o legendă despre originea numelui localității natale a
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autorului și a celui mai renumit vin de aici, care a
dus departe faima locului, coroborată și cu unele
documente istorice potrivit căreia ”în toamna anului
1474 o oaste de 120.000 de turci, comandată de
Soliman Pașa a fost trimisă să lupte împotriva voievodului Ștefan cel Mare. Acesta dispunea doar de
circa 40.000 de luptători, iar ca ajutoare dispunea
de 5.000 de secui și de 1.800 de maghiari din
Transilvania. În fața armatei năvălitoare Ștefan cel
Mare alege locul potrivit pentru bătălie la 10 ianuarie 1475, un loc mlăștinos aflat în apropierea orașului Vaslui. Pe o vreme cețoasă atrage armata turcească în cursă, unde este măcelărită, iar Soliman
Pașa, cuprins de groază, a dat ordin de retragere.
Turcii sunt însă urmăriți și loviți din flancuri cu ploi
de săgeți. Unii fugari încearcă să treacă apa Siretului pe la Ionășești, unde locul se numește azi
”Vadul Turcilor”. În urma victoriei atât de strălucite
Ștefan cel Mare a dat poruncă ca oștenii să fie îndestulați cu mâncare și băutură. Voievodul se
instalase sub un stejar, care se află și astăzi în acel
loc, la distanță de 7 km de Nicorești (azi la intrarea
în satul Braniștea există trei stejari care se pare că
au vârsta de doar 200 de ani, după știința cercetătorului tecucean Ștefan Andronache). Hatmanul Nicoară, pus în încurcătură, căci li se împuținase
băutura și nu le mai ajungea, pornește împreună
cu fratele său, care era duhovnicul lui Ștefan cel
Mare, să cerceteze împrejurimile, mergând în satul
Policin, Nicoreștiul de astăzi. Aici au găsit un vin
bun, roșu, la o babă, l-au încărcat și s-au îndreptat
spre locul de popas al oastei. Hatmanul tratează cu
vinul adus și pe voievod, care a rămas surprins de
calitatea acestuia și l-a întrebat de unde a adus
acea minunată băutură. Domnitorul, după ce se lămuri, a poruncit atunci ca de aici încolo satul Policin să poarte numele hatmanului Nicoară, iar poama care producea acel vin să poarte numele de
babă, adică <băbească>”.
O monografie rurală ca aceasta are în vedere civilizația locului, o construcție, ai cărei stâlpi
de rezistență sunt familia, biserica, proprietatea,
școala, iar armătura lor sunt virtuțile oamenilor de
aici: cinstea, hărnicia, credința, răbdarea, spiritul de
sacrificiu - așa spune autorul și bine zice.
Comuna NICOREȘTI are în componența
sa zece sate situate pe un relief mai mult colinar,
ce oferă noului venit o priveliște mai mult decât în(continuare în pag. 34)



Boem@ (107) 1/2017

(urmare din pag. 33)

cântătoare, asemenea celei din Toscana. Ochiul este în
primul rând atras de lanurile de vii așezate în diferite
poziții, ca-ntr-un joc de puzzle, ce se strâng în jurul
acestor bijuterii de sate ori crează punți de legătură între
ele. Turlele bisericilor se văd de la depărtare, iar noile
case își colorează acoperișurile mai mult în roșu, descoperind bucuria celor care le locuiesc. Fără îndoială că
vinul roșu de băbească, dar și de fetească, contribuie și el
din plin la buna dispoziție și generozitatea prin care se
caracterizează nicoreștenii.
Chiar dacă proprietatea este în mediul rustic o linie de forță care continuă să joace un rol important în
gândirea oamenilor, centrul de interes pare să se fi mutat
pe școală, că așa se explică curentul de modernizare a locului și faptul că o seamă de personalități s-au ridicat de
aici; în cuprinsul cărții sunt trecute numele acestora, iar în
interior li se acordă spațiu pe măsură: Florin Balaban –
caricaturist, sportiv; Aurel Mihai Brumă – gazetar, scriitor;
Ștefan Buțurcă - profesor, pictor; Constantin Z.Buzdugan
- gazetar, poet, traducător; Mircea Cojocaru - pictor; Cornel Diaconu - regizor, scenarist, producător; Gabriel Drăgan - scriitor; Maria Iordache (Maica Mihaela)- martir; Vasile Gh. Popa - preot, profesor, folclorist, scriitor; Petre
Rău - matematician, scriitor, editor; Anghel Rugină – economist, profesor, nobelist; Ștefan Savastre - pictor ș.a.
Cum mai spuneam, adevărul despre Nicoreși se
vede numai cu ochii curați ai copilului Petre Rău, copilăria
fiind vârsta edenică a omului și de aceea este de dorit ca
această stare de spirit să se perpetueze, ca o necesitate,
în acest veac al tuturor posibilităților, dar și al tuturor curselor, care pândesc la orice pas.
De la modernitate sar, fără să vreau, la veșnicia
care s-a născut la sat. Că această veșnicie înseamnă și
naștere de prunci și știm câți se nășteau în urmă și câți se
nasc azi. Asta era faima satului românesc. Vidul este
aproape. Sau poate că acesta este locul și pretextul în
același timp al renașterii noastre, al celor în viață încă
fiind. Am încălcat (și asta e în general valabil) prima poruncă a lui Dumnezeu: ”Creșteți și vă înmulțiți și umpleți
pământul și-l supuneți!” (GENEZA). Asta e problema. În
rest e primăvară.



desen de Andreea Boldeanu
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Constantin OANCĂ
CĂTĂLIN DUMITRESCU
ÎN MÂNĂ CU O CLEPSIDRĂ ALBASTRĂ
Când un om reușește să convingă de reușita
creării unei lumi suprasensibile – contrapondere la
derapajul înregistrat în lumea sensibilă – atunci se
naște o sărbătoare. Azi e sărbătoarea lui Cătălin Dumitrescu, care a trecut Rubiconul în lupta cu îndoielile
proprii, dar și cu neîncrederea multora vizavi de poezia sa, pe care a făcut-o cunoscut din când în când
prin ședințele de cenaclu. Faptul că nu a renunțat l-a
făcut să apară azi ca un adevărat poet. Avea intuițiile
lui în ce privește propria-i valoare, dar suferea din lipsa confirmărilor din afară. De curând a citit în cenaclu
din cartea pe care de mult timp o pregătește, primind
de astă dată mult așteptatele aprecieri. De-atunci lucrurile au intrat în linie dreaptă și acum cartea este
gata. Un paradox: deși evoluția lui a fost lentă, la lectură lasă să se înțeleagă că gândirea lui este poetică
și asta e garanția faptului că lucrurile nu se vor opri
aici.
Din modul lui de-a gândi reiese că totul este nisip, numai iubita îl mai poate convinge, dar și ea cu
oarecari rezerve. Dragostea – că aceasta este centrul
de greutate aici – e ca lichidul din vasele comunicante, dacă iubita iese din joc rămâne ca el să preia
și partea ei, întregul rămânând neatins, dragostea
fiind mai mare decât omul. Și este așa pentru că:
„Dacă dragoste nu am nimic nu sunt” (1Cor. 13, 2) și
„Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4, 8).
Cătălin Dumitrescu este un călător pe Pământ,
ca toți oamenii de altfel, numai că el e unul dintre cei
care realizează acest fapt, neasumându-și o condiție
umană impusă. Și cum să nu fie așa dacă tot pământul este acoperit de nisip? Mai mare decât deșertul este deșertăciunea. De aceea de nisip sunt și viața
(NORI ALBI) și cuvintele (DIMINEAȚĂ) și iubita (ALTAR DE STICLĂ) și cerul (STEA PE CERUL DE NISIP) și orașul (ORAȘUL DE NISIP) și castelele
(PLOAIE și DIMINEAȚĂ), motiv pentru care apare silueta unei clepsidre albastre în: DAR MAGIC, RESTURI DE ZIARE ori STEA PE CERUL DE NISIP. Dacă pământul cu tot ce-i pe el apare ca fiind de nisip,
rămâne ca timpul să fie „clepsidra albastră”, el care
ne sărută pe toate încheieturile vieții: „Scurgerea
clepsidrei e un tren/ Șuierând în depărtare/ Ca o
umbră de argint” (STAȚIE). Numai dragostea, am mai
spus-o, și visul (ca alternativă a ei) nu se regăsesc în
această clepsidră (AUR ȘI PLĂCERE și HIMERĂ A
NOPȚII), numai acestea îi aparțin cu adevărat poetului.
De ce peste tot nisip? Deoarece lumea este în
dezalcătuire. Soluția ar fi în recompunerea pietrei originare (RECLĂDIRE), metaforă a dezmeticirii omului
și întoarcerii lui din căile rătăcirii. În acest context un
tren îi aduce poetului iubita, pe care el o identifică după „candela ochilor”, ce „e aprinsă în mintea mea”
(STAȚIE), iar când o luntre i-o ia rămâne doar cu
imaginea aceleiași „candele uitată aprinsă” (ORAȘUL
(continuare în pag. 35)
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DE NISIP). Numele ei de alint este „larvă de înger”. Trenul
reapare (ULTIMA STAȚIE), ca-n vis, de aceea iubita stă
doar cât „să spargă liniștea vitraliilor din gând” (ÎN TRECERE). Ca și luntrea de mai înainte trenul acesta pleacă
din vis cu iubita, poetul rămânând iar doar cu ochii care
„se pierd/ dincolo de fereastră” (TRENUL PLEACĂ).

când plouă” (ORAȘUL DE NISIP).
În partea a doua a cărții (începe cu ÎNTR-O
ZI), că trebuie spus, la citire se simte ca fiind două
părți, poezia scapă de teroarea așteptărilor zadarnice, performanță ce face ca versurile să dobândească în valoare. Toate textele de aici sunt aproape superbe. Reproduc două, CÂNTECUL DE LEBĂDĂ și FLOARE DE CAIS: „Focul unui artist/ S-a stins
undeva pe asfalt/ Cântecul lui de lebădă/ Îl auzim
încă/ În difuzoarele minții/ Mai profund ca niciodată!//
Luminile pe scenă/ Nu s-au stins încă,/ Spectacolul
se va ține și mâine/ Dar el abia se naște/ Dincolo de
culise!// Suntem pinguini pe asfalt/ În sunet de
iarbă!” și celălalt: „Iubito, părul tău/ Miroase azi a
floare de cais,/ Atunci când mijește noaptea/ Urechea ta e rece/ Ascultând cărarea,/ Sunt doar pașii
stingheri!// Limpede lacul suspină/ Sub umbra luntrei
negre,/ Livada e-n floare/ Ascultându-ți teama,/ Sunt
doar presupuneri răzlețe!// Sunt cu tine azi/ Floarea
mea de cais!”.
Metaforele cărții sunt parcă de natura timbrurilor de harpă, vioară ori pian – instrumente ce refac
și întrețin tonusul poetului în clipele lui rare. Simple,
dar subtile, imponderabile precum gândul care le-a
conceput, poemele lui Cătălin Dumitrescu izbutesc
să atingă corzile curate, de astă dată ale inimii, producând delicii estetice asemenea miniaturilor din arta sonoră.


Din această dulce visare arareori poetul se
trezește: „Sunt un străin./ Pe aleea din fața inimii tale/
Trec privind la stele/ Amăgind gânduri amare!/ Nu sunt eu
cel ce îți cere/ Pentru un ceas amintire/ Sunt un străin/
Mă-ndepărtez de cuvânt/ Și uit pe o piatră o floare”
(STRĂIN). Și: „Azi nu mai vreau să știu că trăiești/ Umbră
a nisipului ce ești/ Tu nici nu mai știi cum mă numesc/ Dar
asmuți stihiile naturii asupra mea!// Minciunile și
avatarurile/ Propriilor noastre vieți/ Ne sfâșie ca niște tigri
înfometați,/ Dar azi nu mai vreau să știi că trăiesc!/ Vreau
să mă uiți/ Ca pe o dală de asfalt/ De piatră” (NU MAI
VREAU). Nisipul și frunzele uscate sunt asociate cu
plecarea ei:„Nisipul răvășit în urma ta/ Furtună”; „Frunze
uscate/ Covor adierii tale de înger!”. De-atunci și marea și
ploaia sunt făcute din lacrimi: LA MARGINEA NISIPULUI
și în O RAZĂ DE SOARE, dar mai ales în DIMINEAȚĂ
(citez toată poezia): „Cafeaua-n aburi de argint/ Îți mângâie obrazul,/ De sub ultima coastă te prind/ Iar tu întrebi
cât e ceasul!// Urmele pașilor tăi au dispărut/ La fel ca
dalele din nisip făurite ieri/ Scăldate de valurile mării de
lacrimi!// S-au liniștit furtunile/ În clepsidra albastră? Cerul
e senin, dar eu/ Doar nisip așternut pe cuvinte!/ Viața
orașului, un morman de nisip/ La poarta castelului dărâmat!”. Și: „În orașul de nisip/ Lucrurile iau contur/ Doar

35

desen de Andreea Boldeanu

Boem@ (107) 1/2017

Împodobeşti fiinţa cu armindeni,
Ca vechii daci cu sânziene-n plete;
De-o să te cauţi, tu eşti pretutindeni
Când vezi fântâna şi eşti mort de sete!

Anateme

Alensis De NOBILIS
Braconieri de vise
Oraşul de aur
Oraşul de aur cu havuze-n livezi,
Cu valuri de ambră curgând peste toate,
Din stoluri de păsări cu ochi de aezi,
Ferestrele-s toate cu diamante drapate;
Cadâne cu daruri în braţe-mprumută
Ulcioare cu mirul curat de Damasc,
Iar îngeri de smirnă în inimi ascultă
Cum pruncii din pulberi stelare se nasc.
Vibraţii de muzici se-aud, ori se pare
Că visele cresc înspre nouri liane,
Secunde clipesc dintru ceasuri arare
Parfumuri de mosc, valsând curtezane.
Oraşul e parcă ascuns după zare,
Dar nimeni de el nu ştie să spuie,
Acolo îşi scarpină-n cap de visare,
Oamenii locului imaginare cucuie.
O lene domneşte-n oraşul de vis,
Un somn te-nveleşte din arbori şi frezii,
Domniţe visează feţi-frumoşi de plictis,
Aşteaptă pe însuşi dumnezeul zăpezii.
Din turnul oraşului un semn doar se face
Şi arborii cântă-n copiii ce cresc,
În voaluri de vânturi lumina se coace,
Eu caut oraşul. Visez? Mă trezesc?

Azi
Azi sărbătoarea îţi inundă casa
Cum aripi cresc din zâmbet de copil,
Auzi cum clopotele bat suav în Lhasa,
Iar în Samoa cânt-un crocodil;
Vibraţii te străbat cu muzici sfinte
Şi braţele deschizi să-mbrăţişezi
Mătăniile sfinte din cuvinte,
Că în cuvinte doar imagini vezi.
Ca diavolii pe flăcări de comori,
Dansezi, ascet ce levitează-n munţi
Peste zăpezi atinse doar de nori,
Ca florile din ochi ce cresc din nunţi;/ la nunti
În voaluri de lumină te-nfăşori
Şi curgi ca păpădiile pe Criş,
Ţi-e sufletul mireasmă de ninsori
O fragă ce se coace-n luminiş,
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Pe culmile uimirii raza-i pură
Cu oglindiri de pleoape fanteziste
Când aura îţi cade pe carură
Şi genele-ţi mângâie ametiste
În umbra mării zeul duce vinul
Să înflorească-n împletiri de coapsă
Vei levita odată cu sublimul
De fericirea vei primi pedeapsă
Iar văluriri de aer ondulează
Intuitiv pe chip uimirea ta
Căci îngerii surâsul îţi citează
De câte ori pe nori tu vei dansa
Ţi-aş desena pe chip credinţa fermă
Că porţi în ţine un secret divin
Să mă convingi că dragostea-i eternă
O să mă-ncui în cupa unui crin
O să-ţi pictez pe buze anateme
Când mă apropii să mă stăpânesc
Căci gura ta mereu o să mă cheme...
Eu o să vin mereu să te... citesc

Crucea
Ferestre-n pleoape cresc în sângerare,
Iar cuie-n palme simţi ca în stigmat;
O clipă istovirea îţi taie din suflare,
Dar înfloriri de viaţă te duc pe Ararat
Şi te apuci cu mâna de o stâncă,
Iar drumul tău spre-nzăpeziri te duce.
Cum inima ţi-e pură şi adâncă,
Încât încape-n ea o-ntreagă cruce,
Tu porţi în inimă o cruce-nalţă,
Iar trupul tău de lacrimi e scăldat:
Ia-mă la tine, Tată, de-s unealtă,
Ce-aveam a face-aici am terminat!
Însă din nouri tună-nfricoşare,
Parcă vorbeşte-ntregul Univers:
Să vii când piere orişice-ntrebare,
Ţi-e drumul aspru, dar mai ai de mers!
Porneşti spre vârf umil pe Ararat,
Să te înalţi la cer ca niciodată,
Însă rămâi de cruce agăţat,
Iar crucea stă de tine agăţată.
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Nicolae ROTARU
NOTE DE TRECERE
(Jurnalul intim al lui NICOLAE ROTARU)
(urmare din numărul anterior)

Luni, 6 noiembrie 2017
S-o luăm metodic. Uitasem urgenţa zilei dar beteşugurile care abia m-au lăsat să cobor din pat mi-au adus
aminte: trebuie să merg la nutriţionistă şi la... familistă sămi transcrie reţetele.
Azi s-au născut Aurel Vlaicu, Mihai Zamfir, Alex Ştefănescu, Olga Delia Mateescu, Cesare Lombroso, Robert
Musil şi au murit Petre Sălcudeanu, Piotr Ilici Ceaikovski.
Atentatele se ţin lanţ. În Texas, SUA, au fost mitraliaţi
într-o biserică toţi cei aflaţi la slujbă. O islamistă cu
origine britanică spune: m-am căsătorit să fac copii care
s-ajungă mujahedini ai lui Allah. Ea şi soţul au plecat în
Siria să-şi exercite rolul de războinici pentru cauza
aceluiaşi. Şi noi ieşim în stradă la protest să cerem ceea
ce nici nu ştim. Lume în care trăim!
Lume care, pentru noi, se poate rezuma şi aşa: între
1415-1877 (460 de ani) Impeiul Otoman a secătuit Ţara
`de 341 tone de aur, între 1678-1918 (240 de ani) Imperiul
habsburgic a scor din Ţară 876 tone de aur, între 17111877 (166 de ani) Imperiul Rus a scos din Ţară 46 tone
de aur. Deci, între 1415-1877 (460 de ani) am pierdut
1263 tone de aur. Între 1918-1945 s-au mai adăugat
12.564 de tone scoase de corporaţii străine.
După uciderea lui Ceauşescu, care redresase totul,
adică în 27 de ani de atunci, cantitatea de aur scoasă din
Ţară de Imperiul Transnaţional prin privatizări şi retrocedări, este de 46.000 tone aur! Cum ar veni, democraţii
globalişti au văduvit Colonia în 27 de ani de 135 de ori
mai mult ca otomanii, de 53 de ori mai mult ca habsburgii
şi de 1000 de ori mai mult decât ruşii. Să nu-i mitraliezi
pe toţi până la al nouălea neam!? Cine s-o mai facă?
Românii sunt la cules de căpşuni în Spania şi la şters
cururi de bătrâni în Italia.
Zic, scriu, mă-nchin şi mă resemnez a neputinţă, ca
un fost trăgător de elită care am depus armele! La fel ca
ziaristul silenţios, curat şi modest de la Flacăra, Victor
Niţă, care s-a stins în debutul acestei luni.
Citesc şi mă crucesc: primarul care a câştigat fotoliul
din partea PNL la Deva, este cel ce a trimis la un examen
de masterat pe şoferul său, decan al facultăţii fiind fostul
şef al Poliţiei Române. Cu asemenea soldaţi vrea opoziţia să câştige războiul contra corupţilor din PSD!?
Fac o glumă, apropo de plăcile memoriale aşezate de
Ion Lazu, solicitând şi eu una la periferie, dar temător că
de va fi de marmură sau bronz va fi furată de colocatarii
bruneţi, iar de va fi să fie nu se poate instala că s-a
anvelopat blocul cu polistiren, la care el nu achiesează,
explicându-mi ce lupte a dus să pună asemenea însemne pentru foştii locuitori de mahala ca Th. Pâcă şi cât de
neajutorat a fost de USR şi de MCC. Nu mai supralicitez.
Mă culc şi visez că n-o să mor niciodată, drept care nu
voi avea nevoie de dreptunghi doveditor al locuirii şi
duelului cu muzele în Colentihna mea ţigano-arabochinezească.

mele sdelano v SSSR, azi debutează ca o zi... ocupată,
mai ales că trebuie să merg la doctoriţa de familie sămi transcrie reţeta pe trei luni. Zoe a plecat cu noaptea
în cap la nepotul nostru drag.
Eu, până una-alta notez că s-au născut: Mihail Şora,
Dorina Lazăr, Marie Curie, Albert Camus şi, desigur,
Leon Troţki, şi c-au murit Ion Jalea, Amedeo Nazzari şi
Steve McQueen.
La ora haş plec în centru. Am o sacoşă grea cu cărţi
şi un bagaj de nervi produs de troleibuzul care întârzie
exagerat de mult. Ajung, în fine, la Cişmigiu şi, de
acolo, la sediul Editurii MAI, unde las cărţile, cunosc pe
noua şefă a Editurii (Flori) şi-l vizitez pe noul şef al
Culturii (fostul subordonat Alin). Dialog puţin, la uşă
sunt mulţi, inclusiv Lupu Rednic (fac gluma cu „Vorbeşti
de lup şi Rednic la uşă”!), plec însoţit, mă salut cu mulţi
cu care mă revăd şi-nsoţitoarea se miră, promit să fie
reuşit momentul meu la Salon, după care merg la Editura Detectiv literar. Aici, beţivăneală boemă, ca de obicei. Firiţă Carp, Dorel Vidraşcu, Daniel Dincă, Tică
Ardeleanu şi alţi creatori mă vor apt combatant alături,
dar eschivez, că merg la doctoriţă să-mi schimbe reţeta
de „cadavru viu”, ceea ce şi fac, după ce iau o revistă
(Detectiv cultural) şi poposesc printre porumbei, în
Cişmigiu, unde-mi citesc editorialul şi de unde evadez
pe Liscani, la cabinetul doctoriţei de familie. „Vizita” durează puţin, noua reţetă (cardio) conţine: Nebilet, Aspenter, Omez, Triplixam şi Sortis. Asta înseamnă că
mă despart de Norvasc, Concor, Aprovel, Lipanthyl şi
Crestor! Voi muri şi voi vedea ce va mai fi.
Pe Lipscani mă revăd cu alt fost subordonat la
Pentru Patrie (azi purtător de cuvânt la Institutul Naţional de Statistică), apoi trec prin „Pasajul latin”, foarte
bine agrementat cu basoreliefuri din copii de pe Columnă şi cu un avertisment că e supravegheat video. Aş,
peste tot sunt graffiti, iar acei pângăritori sunt liberi şi
vii, căci la noi legea şi cei ce ar trebui s-o aplice sunt
sublime absenţe contra cost!
În Tramvaiul 21 citesc din revista primită texte foarte
bine scrise de Mioara Bahna, Daniela Şontică, Florin
Dochia, Nicolae Dabija, Theodor Codreanu etc.
Acasă constat că n-am mâncat de prânz. Continui
lectura, postez secvenţa a 500-a din Lăcrimariu pe reţeaua socială virtuală. Aştept provincia şi mă pregătesc
de somnia dinaintea zilei... nutriţioniste de mâine!

Miercuri, 8 noiembrie 2017
Da, azi e mohorâtă Ziua Arhanghelilor Mihail şi
Gavriil, când plec la Policlinica Roma, unde ajung la
timp şi constat că am o mulţime de babalâci înaintea
mea. Mă bucur, exact când luasem foc, să constat că
la zece minute peste ora rezervării, iese asistenta şi mă
strigă pe nume spre murmurul celor ce blocaseră şi
uşa. Mă-ntreţin umoristic cu doctoriţa, îi ofer cartea
despre Israel, obţin reţeta şi revin la mahalaua mea rezidenţială. Iar am trecut prin capătul străzii G. Călinescu şi iar am reportat vizita la casa memorială a Gigantului.
Iau maşina care, surpriză, porneşte, îi completez
antigelul (roz) şi lichidul de parbriz, merg apoi la farmacie de unde-mi iau diabeticalele şi revin acasă. Mă buMarţi, 7 noiembrie 2017
Ziua (a treia) liberă (după 1 Mai şi 23 August) din cele cur c-a pornit Albena, care sper să facă acelaşi gest şi
(continuare în pag. 38)
patru (ultima fiind 30 Decembrie) din vremea prunciei
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mâine când trebuie să merg la ANIMV şi la depozitul RAO.
Să nu uit obligaţia asumată: azi s-au născut A. C. Cuza, Nicolae Paulescu, Bram Stoker, Alain Delon, ş-au murit Iosif Conta, John Milton, Jean Marais şi nobeliatul Ivan
Bunin.
Aflu (şi văd, şi-mi place) că logo-ul României pentru
preşedinţia UE din 2019 a fost ales (din 122 de propuneri)
„Lupul dacic” stilizat cu cap roşu, lance şi coadă argintii,
precum şi trup tricolor pe orizontal! Bravo Alina Bârgăoanu, Rareş Bogdan, Andrei Borţun, Dan Cărbunaru,
Bogdan Chireac, Mihai Coman, Mircia Dumitrescu, Bogdan Enoiu, Dana Grecu şi ceilalţi membri ai juriului care au
votat (80 la sută) lupul! Mai ales că abia s-au estompat
propunerile cu oaia lui Daea!
Nu mai pot vieţui în apartament din pricina şantierului
de dedesubt. Şi leul (derbedeul!) se tot depreciază.
Joi, 9 noiembrie 2017
Coşmaruri, nesomn, stres. Trezire matinală. Dureri de
cap. Trebuie să plec, dacă va porni maşina. Porneşte.
Ploaie, răcoare, aglomeraţie, desfrâu şoferesc. Fac două
ore şi o baniţă de venin până la sediul ANIMV. Intru uşor
unde am nevoie, am luat o adeverinţă, am făcut un popas
la bibliotecă, apoi am ajuns la depozitul RAO, de unde am
luat cărţi. Revin pe centură. Aglomeraţia s-a mai
estompat. Ajung un bagaj de nervi acasă, mai ales că
locul de parcare e ocupat. Noroc că sunt singur.
Recapitulez: am primit o somaţie de la ANAF să dau o
sumă consistentă (contribuţia la asigurări pentru sănătate,
pe anul 2012, când eram angajat ca profesor civil la
Academia Naţională de Informaţii a SRI), am telefonat la
angajator care mi-a spus că nu e de la ei. Şi totuşi, de la
sediul din Maria Rosetti, unde am stat la cozi, interminabile (Ce altceva aveţi de făcut ca pensionar? mi-a zis o
angajată de la ghişeul 14!), am fost trimis (altă zi, alt timp
pierdut, ca ce altceva am de făcut!) la Gara de Est
(serviciul taxe şi impozite al Primăriei sectorului 2), de
unde am fost redirecţionat la sediul ANAF acelaşi sector
(persoane fizice) din strada Avrig, unde am ajuns prea
târziu (veniţi mâine, că sunteţi pensionar şi aveţi destul
timp!), iar a doua zi, după ce am fost învins (şi eu, şi
neputinciosul paznic în uniformă, de-o liotă de ţigani
agresivi) am reuşit să obţin (după ce s-a reparat sistemul
electronic şi a venit „fata cu toner” o hârtie din care rezulta
că vinovată este UM 0418 , adică ANIMV, exact cea care
mi-a spus că nu sunt ei de vină (e drept prin vocea
contabilei şefe angajate în locul pensionatului Nicolae G.
despre care va mai fi vorba în scrierile mele despre
matrapazlâcurile epoletiştilor din unitatea unde am fost
angajat profesor!), sens în care am redactat o cerere,
pentru a obţine o adeverinţă din care să rezulte că s-a
plătit ceea ce ANAF reclamă, am expediat-o electronic (cu
impedimentele de care nu vreau să-mi mai aduc aminte,
mai ales că acest dialog... modern se produce în reluare!),
am revenit telefonic, am fiert la foc mic şi, în fine am fost
anunţat că pot veni să ridic documentul (că ce altceva am
de făcut ca pensionar cu maşină beteagă!?), s-a irosit altă
jumătate de zi şi mi-am încordat arcul ceasornicului din
piept mai să-l dau peste cap. Citesc acea adeverinţă din
care nu îţeleg nimic şi, oricum, nu mi se răspunde la
cerere. Poate, mâine, ANAF-ul din Avrig mă va lămuri.
Ce mai contează: notez născuţii (Lucian Pintilie şi Ivan
Turgheniev) şi morţii (Ion Dragalina, Iurie Darie, Guillaume

Apolinaire, Charles de Gaulle şi Yves Montand),
mănânc de prânz, fac postările pe care le cred de
cuviinţă pe facebook (inclusiv afişul-invitaţie, corectat, pentru lansarea celor trei cărţi (Tchau, Portugal!, Poet fără Pegas şi Erev tov, Israel!) scoase în
acest an de Editura Detectiv literar, şi trec la lecturi.
Am ce, de la RAO am adus o cutie plină. Păcat că
mă doare în continuare capul. Nici nu îndrăznesc să
mă tângui ştiind că în cătunul natal Valea Seacă,
singură şi suferindă, mama (de aproape 93 de ani)
strigă după ajutor şi nici măcar un câine sau o
pasăre nu mai are s-o audă. Iar dintre consăteni,
din leatul ei, ea e singura supravieţuitoare. Tata,
care spunea mereu că e leat cu regele Mihai I
(personaj istoric aflat pe patul de moarte în Elveţia
şi el, dar şi în centrul unui scandal, fiindcă fiicaprincipesă moştenitoare Margareta şi soţul ei, Radu
Duda au hotărât ca nepotul suveranului, principele
Nicolae să nu poată intra să-şi ia rămas bun de la
unchiul său!) s-a mutat peste două decenii în
cimitirul Călugăriţa.
Vineri, 10 noiembrie 2017
Am ogit toată noaptea. Chin de unul singur. Mau prins răceala şi curentul ieri. Şi acum trebuie să
plec iar în frig şi umezeală. Dacă neghiobia cretină
a administratorilor de la SRI (fostul angajator) şi de
la ANAF (liderul impozitărilor) o cer. Ar fi a patra zi
pe care o pierd ca să câştig ce? Tuşesc de parcă
trag cu tunul. Poate şi unde azi e Ziua Artileriei.
Beau cafeaua suportând junghiuri în urechi şi defilez pe facebook. E o invazie de cărţi şi lansări dominate de Adrian Alui Gheorghe, Horia Gârbea şi (din
nou) premiatul Gabriel Chifu!
Să nu uit că tot azi s-au născut Ştefan Cazimir
(are 85 de ani, îl sun să-l şi invit la Salonul de carte
al MAI, dar îl găsesc la medic!), Ovidiu Genaru,
George Ţărnea, Martin Luther, Friedrich Schiller, Richard Burton, Enio Moricone, şi c-au murit Gheorghe Dinică şi Arthur Rimbaud.
Plec cu 21. Dialoghez cu un ţigan care a blocat
trecerea în tramvai cu un ditamai cazanul de ţuică
(„Cinşpe căldări, şefu’, da’ dacă vrei matale, îţ fac la
capacitatea care o ceri!”) pe care-l duce la piaţa Obor. Unde-o fi căzănelul meu cu care ani în şir, tata,
şi după el, mama, a transformat prunele din pomii
puşi de mine în licoare pentru poftă de mâncare?
Cine ştie. Constat c-a apărut un nou tramvai: 10.
Care mă duce la intersecţia cu strada Iancului. Unde am nevoie. Mă recunosc şi omul în uniformă, împreună cu care am fost învins de ţigănetul gălăgios
data trecută şi femeia de la registratură care-mi ia
dosarul, citeşte adeverinţa, se strâmbă a mirare, îmi
dă un număr de înregistrare, îmi cere un număr de
telefon şi mă invită să aştept. „Nu vă impacientaţi:
aveţi la dispoziţie alte 60 de zile, începând de azi,
fiindcă această nouă cerere are rol de contestaţie!”
„Sper să nu mai vin şi altă dată, că am pierdut deja
patru zile pentru aceste mişcări de hârtii!” „Ce vă
plângeţi, nu sunteţi pensionar. Vă mai plimbaţi, vă
clătiţi ochii, scăpaţi de gura nevestei!...” „Sărutmâna, doamnă. Şi mulţumesc!”
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Marin MIHALACHE
LA ŢẰRMUL MARILOR LACURI
La ţărmul Marilor Lacuri am stat şi am plâns
Aducându-mi aminte de voi, Dunăre,
Mare cea Neagră.
Pe un mal la un ţărm era turnul CN din Toronto
Pe celălalt mal turnul Willis din Chicago
Ca două semne înalte, mirabile, de exclamaţie,
Trimiţându-şi prin noapte semnale luminoase,
Făcându-şi tainic cu ochiul, deasupra norilor,
Deasupra preieriei, deasupra oglinzilor
Marilor Lacuri!!
Priveam lacurile, oglinzi întunecate ale nopţii
Ṣi luna cu un ochi pe jumătate orb priveghind refluxul
Clepsidrelor de nisip mişcător dezvelite de valuri.
Pe coame de spume herghelii de vânturi
Se retrăgeau liniştite la mal să înnopteze.
Noi, atât de mulţi exilaţi de pe aici,
obişnuiţi cu plecarea,
Copii îmbătrâniţi de vremuri înainte de vreme
Tânjind după elixirurile depărtării şi ale reîntoarcerii.
Sirenele care ne reaminteau cântecul trist al exilului,
Al înstrăinării şi al reîntoarcerii în regatul Ithaca.
Ṣi apoi în coclauri cu vântoasele uzurpând liniştea,
Tulburaţi de răsfrângere ca peştii înnotând în plasele
Lacrimilor şi visând că undeva preapline
Marile Lacuri
Se revărsau iar noi călătorind
spre mal rătăceam drumul.

Se întorceau din lungi călătorii subterane, de vis
Spre zariştea luminoasă,
clarobscură a preieriei.
Ṣi se auzeau precum un ecou din adânc
Lovind disperate în chingile de piatră
ale malurilor.
Ṣi atunci sepiile cernite
şi somnii molcomi tresăreau
Presimţind că se vor reîntoarce printre oglinzile
Lucii ale râului, printre adormitele savane
Ṣi colinele de cupru ale porumbiştiilor indiene,
Printre colnicele de aur, îngălbenite,
Pe şeile săltăreţe ale tumultosului Mississippi
Până în vadul liniştit al Golfului Mexic.
Ţărmul ardea ca un rug mistuit de flăcări,
Picături de stele topite în lacrimi.
La mal bătrânul pescar înnoda navoadele
Umede ale zorilor. Printre valurile încoronate
De spume, despletite mirese.
Vâsleam apoi pe-o barcă lăsată la mal
De ultimii plecaţi dintre noi,
răposaţi întru Domnul.
Tu mai rămâi Ulysses, mai zăboveşte un timp
Pe acest ţărm ospitalier,
care te-a primit regeşte,
Ṣi potriveşte-ţi ceasornicul inimii
După bătaia repetată a valurilor.
Eu am să deznod în tăcere ancorele,
Am să ridic pe nesimţite pânzele
Ṣi am să pornesc pe o corabie de vis
pe Marile Lacuri
Spre un port de unde nimeni nu s-a mai întors.
Am să mă îndepărtez uşor, însingurându-mă,
În noaptea care îşi trage năvoadele
spre celălalt tărâm.



Vântul rupând zăbalele de foc ale fulgerelor
L-am întâmpinat, cal sălbatec venind din preierie,
Sub bolţi de aur, învelitoare ale cerului.
Ziua galbenă înflorea pe colinele încă însorite.
Apoi pe coama Marilor Lacuri furtuna
A sculptat valuri adânci ca brazdele de plug
In cenuşiul stins mocnit al înserării.
Ochiul farului de veghe din Chicago
rămas singur la ţărm
Privea valurile tulburi înşeuate de albi pescăuşi.
În peşteri pluteau liliecii ca nişte pânze de corăbii
Răstignite pe catarge, fantome înnotătore în vis.
Păianjeni negri cohorteau prin întuneric,
Iar veşnicia amurgea. Crugul fierbinte ascundea
Acolo ochiul sticlos al viziunilor profetice.
Râurile din Illinois şi Ontario coborau
Vrăjite pe braţele valurilor,
Ca nişte fecioare despletite, abia trezite din somn.
desen de Andreea Boldeanu
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Angela BURTEA
Semnele iubirii
M-am îmbătat și-mi este bine! Nu-mi pasă de nimic și
nici n-am teamă. Privesc în jurul meu și toate lucrurile au o
normalitate aparte, pe care altădată n-o pricepeam.
Oamenii îmi par frumoși, deci îi accept. Azi descopăr că
mai există bun simț și zâmbesc a plăcere. Oricum aș luao, bucuria emanată de sufletul meu e total diferită de
celelalte bucurii.
Chiar nu mă mai interesează dacă capacul wc-ului este
ridicat sau lăsat (semn că trăim și se folosește), dacă simt
sub tălpi gunoaie care mă deranjează la mers (semn că se
trăiește), dacă chiuveta este împroșcată cu resturi
vegetale sau animale (semn că se mănâncă, deci se
trăiește), dacă aparatul de radio merge și nimeni nu-l
ascultă (semn că cineva i-a dat drumul pentru a-l asculta
și suntem avizi de știri/muzică) și nici dacă hainele sunt
lăsate la voia întâmplării (semn că lumea se schimbă și-i
pasă de felul cum arată). Azi e altceva și din când în
când, măcar, e bine să fii beată.
Mă uit în jurul meu și mă surprind plăcut. Zâmbesc
larg, ochii îmi sclipesc de parcă aș fi văzut visul visurilor
împlinit, dau binețe trecătorilor, determinându-i să întoarcă
instinctiv și admirativ privirea spre mine, sunt foarte
generoasă, oferind foarte multe daruri, pe care altădată nu
le-aș fi dat nici picată cu ceară, sunt foarte comunicativă și
receptivă la noi proiecte, mă urc la volanul mașinii mele,
pe care o iubesc ca pe ochii din cap, și merg fără a
periclita viața celorlalți conducători sau pietoni, în ciuda
faptul că sunt beată!
La primul colț mă întâmpină un ehipaj al Poliției
Rutiere. Îmi face semn să opresc.
Trag elegant pe dreapta, de, o doamnă sunt, zâmbesc
din toată puterea ființei mele, scot actele la control sub
auspiciul aceluiași zâmbet. Polițistul ia actele și se uită
lung la mine. Continui să zâmbesc, deși-i simt primii
muguri ai nervozității. Mă fac că nu pricep și-mi întăresc
zâmbetul. Fracțiune de secundă se îndepărtează de mine
și merge spre mașina Poliției. Se-ntoarce trap, de parcă iar fi fost teamă că fug și-i scapă cel mai mare infractor al
secolului, șansa avansării lui în grad, și-mi întinde cu o
politețe falsă, plină de eforturi milițienești, o fiolă.
-Suflați, vă rog! șuieră el, sperând că a dat peste cea
mai mare captură a anului prezent.
-Să suflu? am întrebat. Sfinte Sisoe, scoate duhul rău
din acest om și fă-l să-mi redea libertatea! am zis ca
pentru mine.
-Ați spus ceva? întreabă slujitorul statului.
-Nimic, nimic, doar că e pentru prima dată și mă tem că
n-o să-mi iasă. Dumneavoastră vreți să vedeți ce cantitate
de alcool am ingerat în ultimele ore, nu? am răspuns eu,
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fără a părăsi vreo clipă zâmbetul și liniștea mea de
zile mari.
-Exact! răspunde agentul.
Nu știu cine mi-a dat putere, dar am suflat cu
atâta entuziasm, încât ochii polițistului mai aveau
puțin și ieșeau din orbite. Fără să-mi facă semn, mam oprit și-am zis:
-Încă, domule polițist?
-Suficient, doamnă! Iertați-mă! Am fost convins
că sunteți sub influența băuturilor alcoolice!
-Să te iert? Nici vorbă! Până nu-mi scrii pe foaia
asta ceea ce-ți dictez eu, nici nu te iert și nici nu plec
de-aici.
-Să scriu după dictare? întrebă polițistul.
-Exact, după dictare! Scrie: Văzut-am azi o
doamnă beată și-ntorsu-m-am direct spre ea,
cerându-i aprig să îmi sufle, că dragu-mi-i figura sa!
-Doamnăăă, vă rog! Două-trei cuvinte voi scrie,
dar restul...
-Restul ce? Atunci suflă în fiolă! Suflă, suflă!
-Doamnă... azi e 1 aprilie și am vrut să vă
păcălesc! zise prietenul meu polițist, dorind să iasă
din pitorescul zilei imaculat.
-Nu cred! Întâi aprilie a trecut de mult, acum...
În spatele nostru se auzi un scrășnet de roți, apoi
un claxon scurt, după care două bătăi pe capota
mașinii. În urma acestor semne, numai de mine știute, aud: ”Frosi, dă bice cailor, ne întâlnim la ciupercă
în zece minute!”
Era Trif, șeful îndrăgostiților! Eram beată de iubirea lui, de omul care șlefuise în sufletul meu cea mai
frumoasă rază a soarelui, de îmbrățișările lui care
mă determinau să văd lumea așa cum voiam eu și
nu cum era, de nebunia pe care n-o întâlnisem până
atunci, o nebunie care luminează minți și suflete,
care așază pentru totdeauna pe chipul omului
zâmbetul cel de toate zilele.
În fuga mea, i-am spus polițistului: Tinere, învață
să iubești, căci de scris corect românește mai ai
vreme! Și-am apăsat aprig pe accelerație și m-am
făcut nevăzută.
În câteva minute, îl zăream pe Trif stând rezemat
de capota mașinii sale, cu brațele larg deschise,
strigând fără să privească în jur: Vino, Frosi, vino
iubire, m-am perpelit toată noaptea de dorul tău!
Eram beată! Lumea dispăruse, polițistul se topise
sub imperiul dictării mele, iar mașinile noastre
priveau, și ele îndrăgostite, spre îndrăgosteala noastră. Eram beată de iubire, iar fiola ar fi trebuit să se
înroșească de atâta bucurie sufletească. Am căzut
topită în cea mai adâncă îmbrățișare a lui Trif, iar
ochii lui străluceau ca luminița de la capătul tunelului
visat de noi toți, în clipe de deznădejde.
Bietul polițist! Și-ntorsu-m-am direct spre ea,
cerându-i aprig să îmi sufle, că dragu-mi-i figura sa!
Oare o să învețe a iubi vreodată, căci de scris după
dictare mai are timp! Sau invers, cine mai știe!
Pentru mine, oricum n-are importanță! Eu chiar
eram beată! De iubire!
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Mihaela FARCAȘ

Demonul galben

Alien-self

Un covor de trandafiri galbeni,
spinii mă-nţeapă în tălpi,
privesc printr-o lentilă galbenă,
picur acid pe orice sentiment
ce nu e legat de viciu.

Acest carusel care-mi tranşează minţile,
condamnare la libertate precum şi
îngrădire în cuşca senzaţiilor primitive, brutale,
dure precum grindina.
Nu cred în Dumnezeu
dar pentru tine aş aprinde
o lumânare să-ţi umple golul,
cataracta din piept.
A, mi-ar plăcea să ne ţinem în braţe,
goi, sub pătură în timp ce
aşteptăm să treacă furtuna,
să îmi trasezi linii pe spate,
să mă cuprinzi.

În uterul meu sunt răni
de la prea multă sau
prea puţină iubire,
am orbit în teatrul ăsta
al păpuşilor vieţilor trecute,
atâtea roluri jucate,
pierzând din vedere esenţa.

Mi-am plasat sufletul în cap,
nu mă pricep la geografie,
abia acum încep să-mi
descopăr schema corporală,
cu punctele sale cardinale, erogene.

Am râcâit cu unghia
prin corpul încă viu al relaţiei
până am făcut-o bucăţi,
am distrus, am ruinat, am ars.

Mi-am creat masca din lutul viciului,
antidepresivul, anxioliticul- salvarea prin carne,
cervixul în care mă zvârcolesc.

Cercul simptomelor

Poezia mea e ca un tot,
se schimbă constant ca o mandală,
se concentrează într-un punct,
sinele în stare pură,
explozii de afecte nediluate.

Simt că în ultimii ani
am privit în ochii Medusei,
căutarea fiind combustibilul
care m-a trezit la viaţă.

Anatomia haosului

Asta este...setea de viaţă
care se dilată ca un uter,
s-a născut o somatizare
ce trebuia să estompeze vidul.

am descompus haosul în fragmente
pe care le-am tot privit prin
lentila coşmarului că
apăs întrerupătorul şi
becul nu se aprinde.

Te-ai săturat să-mi absorbi egocentrismul...

Aneantizare, angoasa prezentă,
mă întrebi de ce nu scriu
despre altceva.

m-am tăvălit prin aşternuturi
de toamnă aşteptând iarna
în care urma să privim goi
fulgii căzând pe balcon.

Nu înţelegi e tot ce am?
Dumnezeu a ruginit în mine
precum o frunză.

am tăiat bucăţi din cord
şi ţi le-am oferit,
te-ai agăţat de venele mele
după ce soarele a îngheţat
în timp ce eu aşteptam
să îmi spui...

A da, ochii Medusei,
jocul infidelităţii,
care înfige petale de
narcisism în mine,

goana obsesivă după senzaţie,
o călătorie fără final,
saltul de la un mozaic
la altul, culori prea vii
pentru pata oarbă,
prea mulţi volţi pentru
o singură inimă
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Plutesc pe un nor de
benzodiazepine, metafore,
într-un univers galben.

care mă aruncă în cuptorul Sylviei Plath,
zvârcoliri lângă cinismul lui Bruckner,
în sfârşit am timp să gândesc!
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Brândușa DAN
Spre mine însămi
Un pas mă mai desparte
De toate câte sunt.
Un pas către divinitate,
Acolo unde nu mai sunt.
În faţa mea mă-nclin
În infinită graţie.
Mă-nalţ către interior,
M-aplec către înalt.

Lucica DRAGOȘ
când aerul despică gândul
mă învăluie
o bucurie simplă
într-o mare de linişte
desculţă prin ierburi
în propria poveste rătăcind
îmi imaginez
cum după ani şi ani
sfioşi cu fluturii albi în gene
am rămas aceiaşi
umăr lângă umăr
cu spatele lipit unul de celălalt
făcând
tot felul de planuri .

Iubirea este cheia
A toate câte simt.

În sens mai larg

Reîncepută sunt
Respir din mine însămi.
Nu mai ştiu dacă ceea ce simt pe buzele sărate
E sărutul mării sau sunt eu însămi.
Căci lacrimile au spălat orice dorinţă.
M-am curăţit. Aştept cu braţele deschise
Şi inima-nălţată să mă ridic.
Asemeni unui şarpe cu coada-n gură
Sunt eu acum reîncepută.
Căci am pornit de unde sunt
Şi am ajuns tot unde sunt.
Acum doar muşc din mine însămi,
Mă macin fin într-o iubire infinită...

cu obrajii împurpuraţi
nu ai avea de ce /să intri în alertă
nici să te sperii
nu ai avea de ce
atâta timp
cât lumea trudită
cu o avalanşă de gânduri
amuţite mărgăritare
dezmierdând cuvinte
mai scrie poezie
şi duce avântul slovei
mai departe
zelos arc
spre zenit.
fără grabă îţi spun

Iubirea topeşte egoul
Divitatea ne-o face câteodată atât de bine,
încât nu mai e loc pentru altceva lângă noi.
Aparent singuri, rămânem în infinită dragoste
şi împlinire.
Din forma fizică e trist şi dulce să vezi spiritul
care zboară prin adâncuri.
E greu de înţeles. E greu de adâncit toată simţirea
care te loveşte. Căci nu ai înţelesurile cunoscute.
Te izbeşte de stânci şi de nisip ca apoi să te ridice
către soare, pe lângă zborul pescăruşilor.
Şi totul simultan. Căci în acelaşi acum tu eşti şi apa
şi pământ şi aer şi soare.
Da, e posibil să trăieşti totul într-o clipă, atât de intens
încât nu mai eşti nimic!
Brusc pierzi orice contur...
Dorinţele dispar într-o iubire infinită.
Nu mai dăruieşti nimic. Devii dăruire.
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nici unul dintre noi
nu a inventat
lumea
ia-ţi inima în dinţi
iubeşte viaţa
ascultă-mi sfatul
fără grabă
bucură-te
cât poţi
de şansa
pe care ţi-o dă.
în flacăra inimii
se aprindeau stelele
nopţilor albe
care îmi dănţuiau
mintea
pline de mistere
alunecau
în sufletul meu
viscolit
de trecătoare
nelinişti
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