BOEM@
Iulie 2018 (Anul X) Nr. 7 (113) - 42 pagini

ISSN 2066-0154
Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Iași
editată cu sprijinul A.S.P.R.A.
Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice
Editor: S.C. InfoRapArt Galaţi - Editura InfoRapArt

7 / 2018
COLEGIUL DE REDACŢIE
Director:
Petre Rău
Redactor-şef online: Mihail Gălăţanu
Redactor şef:
Cristian Biru
Redactori: Constantin Oancă, Paul Sân-Petru,
Tănase Dănăilă, Denisa Lepădatu, A.G. Secară,
Victor Marola, Cristina Roşu
Grafică:
Elena-Liliana Fluture
Tehnoredactare: Daniela Caşu
Colaboratori: Maria Timuc (Bucureşti), Tănase Caraşca (Tulcea), Luca Cipolla (Italia), George Filip
(Canada), Dan Verejanu (Chișinău), Melania Cuc
(Bistriţa), Lucia Pătrașcu (Brăila), Petru Jipa
(Germania)
Revista literară BOEMA o puteţi citi şi pe site-ul
www.boema.inforapart.ro
actualizat permanent de: InfoRapArt
Email: boema@inforapart.ro,
petrerau@yahoo.com
Telefon: 0726 337376, 0740 596225
ADRESA REDACŢIEI: Str.Regimentul 11 Siret, Nr. 17,
Bloc C20, Ap. 42, parter, Galaţi, 800331

Abonamente: boema@inforapart.ro, tel: 0726 337376
În numele libertăţii absolute de exprimare, autorii răspund în mod direct de conţinutul materialelor publicate.
o Materialele trimise la redacție trebuie să fie în format electronic (Word, RTF etc.) și să conțină diacritice.
o Din respect pentru cititorii noștri, revista nu publică decât în mod excepțional articole apărute anterior în alte publicații (inclusiv pe internet).

Literatură şi Artă

DIN CUPRINS
Poezie: Daniel Corbu (p.6), Stejărel Ionescu (p.16), Sebastian Golomoz (p.26), Maria Filipoiu (p.27), Mircea Marcel
Petcu (p.31), Cătălin Dumitrescu (p.32), Veronica Bumbu
(Rep.Moldova) (p.35), Sabina Cojocaru (Rep.Moldova)
(p.36), Mónika Tóth (p.39), Aurel Scarlat (p.40)
Proză: Aurel Brumă: Cei șase (p.3), Denisa Lepădatu: Vise
la microscop (p.9), Titi Damian: Sanctuarul Dacilor (p.13)
Cronică de carte: Cezarina Adamescu: Poeme în zbor spre
acel acolo partea a II-a (p.7), Ioan Romeo Roșiianu: Mariana
Petrache și confesiunea cuvântului în poem (p.17) / Petronela
Apopei Ignat și substanța cuvântului în poemul de dragoste
(p.18), Lidia Grosu (Rep.Moldova): Poetul Dumitru Brăneanu:
O melodie a sufletului intonată în limbajul metaforei (p.19), D.
Anghel: Dincolo de patul armei, de Vergil Matei (p.21)
Note de lectură: Lucia Pătrașcu: Vitrina cărților – 2 - Emilian
Marcu (p.25), Constantin Bejenaru: Marilena Velicu – poeta
cuvântului dor... (p.30), Mihai Vintilă: Cecilia – viața la feminin (p.33), Elisabeta Drăghici: Cărți și oameni în vreme de
război... (p.37)
Teatru: Eugenia Mihaela Miulescu: Nopți cu pene arse (p.23)
Interviu: Victor Marola: De vorbă cu Monica Boauru (p.28)
Istorie: Dr. V.H. Baumann: Bazilici paleocreștine din secolul
al IV-lea d.H. în mediul rural de la Gurile Dunării (p.11)
Eveniment: Redacția: Premianții la Concursul de creație “Scriitori de ieri, de azi și de mâine”, ed. a X-a, Galați, 2018 (p.5)
Anunț: Redacția: Festivalul Poeților Uitați - “Dor de Coșbuc”
(p.34)
Cărți: Redacția: Cărți sosite la redacție (p.41)
Grafică:
Coperta I: Chad Knight – Artă vizuală
Coperta IV: Colecția InfoArt
Interior: desene de Elena-Liliana Fluture

www.boema.inforapart.ro

Boem@ (113) 7/2018

2

Aurel BRUMĂ
Cei șase
1. Da, acolo, în cimitir, pe fotografia de pe marmura de
Ruşchiţa, privirea lui Mano, tristă, obosită parcă, stătea
lipită de clanţa porţii. Cine s-o mai deschidă?
În dreapta lui Mano, a crucii, Maiorul. Ţine o mână încleştată pe muchia rotunjită a marmurei, aparatură de
supravieţuire, capătul nevibrat al colivei, semnul absurd al
propriei existenţe, comă prelungită, cu boală pre moarte
călcând. Maiorule, muşca din aer Mano, Maiorule, pe tine
boala te ţine în viaţă. Ceilalţi mor devreme dar sănătoşi, tu
ai să expiri inutil, deja eşti un mort în viu. Te ţii de clanţa
vieţii.
Şi în ochii Maiorului apăru brusc desenul clanţei
cotineţei din Şchei.
Moştenise un hleab de coşmelie, păducherniţă cu
pălărie de şindrilă înverzită de umed, de muşchi şi, icicolo, câte un fir de iarbă. O odaie, aia de curat, holul tivit
cu suiş de scară şi, pe stânga, odaia de suflet. Sufletul lui
obosit. Uşă deschisă în zid şi ligheanul te arunca cu tot cu
zoaie direct pe caldarâmul trotuarului. Dincolo de scară,
de acoperiş, olane, ziduri, ferestre un labirint indescifrabil
de vieţuiri, clanţe şi uşi, deschideri frecvente, rare, rugină.
Biografii. Cine şi de ce le-ar ţine catalogul? Sub plită
câteva brichete de rumeguş, ardere mocnită, ibricul, iar pe
prichici, sticluţele de moarte amânată, mereu amânată de
catârul Mano. Cobai, mama ei de boală. Din peretar
poliţe: ierburi în mănunchi, argile, probe de apă.
- Luna asta, Maiorule, merge untul pământului. O iei
dintre jnepeni, din Spartul Morţilor. De la Cei Şase.
Pe Cei Şase îi găsise Zego. Şase. Se odihneau în
oase, cu hârcile între picioare. Şase hârci - şase găuri
occipitale. Ai noştri? Ai lor? Dumnezeu ştie. Că li se
topise stofa mantalelor, izmenele, cizmele. Oase. Atât.
Identităţi şterse. Sigur c-au fost legaţi strâns, gât şi
picioare, surplusul de teamă al lichidatorilor, frica de a li se
uita în ochi, în fântânile de anafor care te pot absorbi,
îneca mărunt, coşmar de coşmar şi noapte de noapte,
pluta aia de deasupra apei, aia din vis, supraplinul
pescuitului inutil, frecvent, îndobitocitor.
- Tu cum stai cu partea asta, Maiorule? Duci vreun
mort în cârcă?
- Nu.
- Nu, că n-ai apucat, ai venit cu alt val, dar morţii alor
tăi, gradaţii şi ceilalţi, ăştia nu te bântuie?
- De ce ar fi aşa? Că ăştia de bagă cuţitul în jugulara
porcului, de-i beau sângele îs mai îngeri? Crima este
încuibată în individ. Şi nu neapărat crima de dicţionar ci
crima de tot soiul şi de necuprinse feluri: trădare,
delaţiune, umilire, nepăsare, trucare de sentiment, falsul,
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ranchiuna. Îl ştii pe Daxy, ăla cu ochii albaştri, omul
bazarului. I-a pus Dumnezeu surplus de lumină în
privire, o cortină după care aproape este imposibil
să-l descoperi pe adevăratul sau, ştiu eu, fostul
Daxy, nume de câine. O singură dată, atât, a ieşit
din spatele propriei existenţe împins de băutură, de
coşmaruri sau cine ştie ce naiba l-a apucat. Şi l-am
văzut, l-am închipuit pe coama dealului ăla, La
Arţari, plesnind, explodând ceafă de ceafă grupul de
amestecătură, ăia încă trecuţi sau bifaţi la Tribunalul
Poporului, în ′48. Băi Daxy, vorbeşti de-a şuia. Chiar
ai făcut tu asta? ″Jur pe copiii mei″. Că înfiase trei
copii şi cu ai lui, ăia veniţi la îndreptat de cumpănă,
şase. Tot şase. ″Aveam faţa ca de vărsat de vânt că
le suflam din spate şi pistolul cât mai aproape, că navea precizie. Plesnitoare. Îmi intrau stropii de sânge, de creieri, în ochi, în gură, obrajii″. Şi nu te
cutremuri? ″Nu. De ce aşa ceva? Dacă nu-i împuşcam eu aveau să moară în cine ştie ce hrubă, chinuiţi, îndobitociţi, arşi pe bucăţele, desfiinţaţi″. Ai
avut ordin pentru aşa ceva? ″Ordin? Să zicem. Că
spusese ăla, mahărul, că niciunul din grup nu valora mai mult de un fund de polonic cu terci. Atunci,
exact atunci, nu ştiu ce mi-a venit că am făcut o
cruce mare, eu jidovul cel de toate zilele, şi i-am
ajutat să moară ca oameni. Cât încă erau purtători
de suflet. Să poată povesti, în veci de veci,
nenorocirea lor″.
Gramele acelea invizibile, haloul acela stelar, fiecare dintre ei o galaxie contopind memorii, date, reflexe.
2. Discursul Maiorului s-a frânt sub prăbuşirea
buzei de mal, de prăpastie. Cei Şase erau înghiţiţi,
contopiţi în aluatul amestecat de pământ, piatră şi
crengi, în povestea care îi absorbea cum toate tainele părelnice ale lumii. Iar deasupra, cu o palmă
despicând meridianul clipei, Iraclie: Veşnica lor hodină!
Şi s-a lăsat să alunece spre cei de jos.
Iraclie, dincolo de barba bogat inspicată, părea
un bărbat încă tânăr, sub pragul a şaizeci de ani.
Sutană cenuşie şi pe cap, în locul obişnuitului comănac, o strămătură, un fel de ţesătură deslânată
cu însemn de cruce, distorsionat desenată deasupra
tâmplei drepte. Nu scund, nu înalt, suplu, cu degete
prelungi, mereu în mişcare, în nerugină. Mulţumescu-ţi Ţie, Doamne, pentru liniştea răposaţilor. Mucenici la uraniu, asta erau, continuă gândul nerisipit
deasupra capetelor celor vii. Cred că i-au împuşcat
ruşii. Aşa făceau cu toţi cei care fugeau din pântecul
subteranei. Nu putrezeau acolo, putrezeau afară, în
puţina libertate pe care şi-o găseau până îi săruta
glonţul. Aceştia şase sunt câtimea câtimii.
Mureau iradiaţi, întreabă Maiorul. Nu, dragule, nu
cred. Ii ucidea nemâncarea, umezeala, lucrul peste
putinţă, răutatea gardienilor. Dorul de acasă. Străinătatea din propria ţară. Asta se îndură cel mai
greu. Dar să ne întoarcem spre Lainici, că acolo
sunt icoanele şi răspunsurile. Că-mi zicea un oarecare frate, ştiut de mine, neştiut de voi, zicea despre
Pomul Vieţii, un măr. Acelaşi, exact acelaşi ca să(continuare în pag. 4)
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mânţă şi rădăcină de părinte al mărului, se despoaie de
culoare, de arome, de calendarul existenţei la doar câteva
alergături de cal de pământul dintâi. Imn împărătesc în
tâmpla casei părinteşti, lingoare dincolo, la casa cea nouă,
abia scoasă la roşu cu muncă şi cheltuială. Cine pe cine
trădează? Neştiutul, prelungea vorba Iracli, psalmodiind
cuvintele parcă, un fel de priveghi la cei şase, aştepta de la
mine deslegarea întâmplării, deschiderea Molitvenicului la
descântecul de apă rouroasă şi la celelalte minunate poeme ale firii aşezate în ferecătura înţelepţilor părinţi. Nu, i-am
zis, mărul e măr şi-i dar de la Dumnezeu în mijlocul Grădinii
Raiului. Răspunsul trebuie căutat în pământ. Pământul e
miezul parabolei. Pământul de aici şi cel din mintea
noastră. Poate şi apa care îi ţine adâncul, izvoarele şi toată
călătoria lor. Uite, scoate dumneata din răstoaca amintirilor
alergarea de câini. Zăvodul bătrân dar şi căţelandrii, când
au durere, de durere merg în locuri doar de ei mirosite şi
ling lutul, pământul. Şi apoi nu beau apă un timp. Şi revin în
alergare şi în sănătate. Aşa că i-am dat fratelui schimnic să
guste pământ. Şi am trecut şi dincolo şi am gustat. Acelaşi
dar mereu altul. Gustul. Şi să credeţi, dragilor, că ăia de-au
`
făcut casa veche ştiau lucrurile de aşezare a începutului.
Au adulmecat mişcarea aerului, au gustat lutul şi mai apoi,
după măsura femeii, au hotărât şi înălţimile de pridvor şi de
odăi, verzimea ierbii şi aşezarea grinzilor de viu ale merilor
şi nucului, a porţii şi a semnului binecuvântat de calapăr,
Mâna Maicii Domnului. Cât despre femeie, tocmai în
această fiinţă în care se aruncă cu pietre, cum citim din
primele scrieri cunoscute, s-a topit şi piatra unghiulară,
piatra de susţinere a vieţii şi armoniei existenţei prin
prelungitori. Femeia, dragilor, este lutul cel bun despre care
Evanghelistul laudă în parabola semănătorului. Aşa trebuie
citit şi înţeles şi nicicum altminteri.
Şi cuvintele se subţiară într-o nouă metanie întru
pomenirea Celor Şase.
Între ei cădea apusul. Oblicitate de ardere şi arsură pe
mâinile lui Manolo, pe somnul lui Zego şi ceva mai tulburat
în ochii Maiorului. Şi Iraclie i-a dat deslegare de vorbă.
− Încerc şi eu, cuvioase, să înnod cele nedeslegate. Să
înţeleg felurile de cătină după felurile de pământ, că asta nu
a vrut să-mi spună Mano, şi mai înţeleg că aici, în surpătura
asta, rădăcinile sunt prelungite până spre rocile alea care
iradiază, toarnă energia lor filtrată, nevătămătoare în viul
plantei şi al fructului. Umblu tehui prin lume iar adevărul e
mereu în urma mea, exact la zece metri.
Şi lăsă restul de cuvinte şi întâmplarea să se macine în
interior, în tăcere, pentru a nu supăra lumina aceea
specială de deasupra lor.
3. Fusese scos din treburile zilnice şi, sub acoperire,
devenise şofer şi hamal şi bun la toate, proaspăt angajat la
Institutul de Fizică şi Geodezie. Pleci, i s-a spus, cu echipa
aceea de radio-stezişti sau ce mama naibii mai fac ei. Şi te
cheamă Ion, nume de slugă, şi ca sluga te şi mişti. Fără
orgolii, damfuri, cai verzi pe pereţi. Lasă-i să-ţi dea şuturi,
scatoalce, tu, gura cusută şi să iasă doar prostie din tine şi
nimic altceva.
Şi a ajuns la Cumpăna, cătun sprijinit în patru-cinci case
şi doar în una au găsit locul de perini. Dis-de-dimineaţă,
încărcaţi cu tot ce era de cărat, mai ales acumulatorii aceia
de rupt oasele. Intrau în galerii, ăia scoteau aparatele şi pe
scalele lor, uraniul îşi trimitea prezenţa pulsatorie în
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resturile care mai rămăseseră după ″esploatarea″
vegheată de Volodia şi Ivan şi care rusnaci mai
fuseseră pe acolo. Maiorul măsura în paşi, din zece
în zece, segmentele de întuneric, aşeza pe carnet
desenul sinusoidelor, plusul şi minusul, vectorii,
adevărul care să adeverească şi adevărul
specialiştilor: fizicieni, ingineri, oameni înstrăinaţi de
clasa muncitoare din făbrici şi de pe ogoare. Că
intelectualii, tovule, apăsa cuvintele şeful de birou
ridicat din genunchi, de la căşăria târlei, intelectualii
ăştia sunt tentaţi să ne vândă străinătăţii. Care
străinătate, şefu? Ruşilor? Nu, că ăia au două
continente sub cur. La americani, engleji, la nemţi.
Iar ăia, când o fi situaţia de aşa ceva, pac, direct la
aur, la uraniu, la plumb şi la ce mai colcăie prin
afunduri. Ne lasă cu aia goală. Dar ruşii, şefu? Ce-i
cu ruşii? Pe ăştia mai lasă-i în aia mă-sii ca şi cum
n-ar fi, că-s peste tot.
Şi sare unul, mustaţă subţire, din cotul unei
galerii: ce tot scrii acolo, Ioane? Păi ce să scriu
dom′ şef? Poezii. Că am apărut şi-ntr-o carte cu
rapsozi populari. Uite: Sub pământ, în galerie/ dorul
apăsat se scrie/de ai tăi şi de acasă/de copii şi de
nevastă. Adică aşa ar gândi tovarăşu miner care,
fiind analfabetizat, ar compune o scrisoare în
versuri. Aha. Şi ţi le publică? Nu neapărat. Eu scriu
pentru nepoţi. Când or să găsească gioarsa asta de
carneţel, nepoţii or să se bucure că n-au avut un
bunic martalog. Aha. Nu eşti chiar tâmpit. Da, aşa
or să zică şi nepoţii.
Chestia cu radiolocatorii sau ce-or fi fost ei, a
durat mai bine de o lună. Odihnă, aer curat, baterii
peste baterii şi baterii de şpriţ în salonul căsoaiei
aceleia de două nunţi. Ce-aţi făcut-o aşa de mare?
Să fie loc pentru ăi de-or veni. Că acu o sută de ani
şi mai bine aici a fost o pereche şi am ajuns la
patru. Peste altă sută or să fie de patru ori patru şi
tot aşa până s-o adeveri Apocalipsa. Şi dacă n-ar fi
fost aşa de mare voi aţi fi dormit în paie, ca porcii,
nu? Cam aşa.
În ultima seară, cea a împachetării de drum, pe
masă, alături de petromax, o glajă: rachiulrachiurilor, zamă de pere cum doar în rai s-ar mai
găsi. Era o palincă parfumată, densă, de băut
picătură cu picătură, fiecare un nou răsărit de soare.
Ne uitam unii la alţii întro prosteală generalizată.
Că, aşa se întâmplă cu minunile. Şi ne zâmbeam
cum nu ne mai zâmbisem iar deasupra lămpii fluturi
ciudaţi dansau topindu-se în flacără. Mâine, înnodă
(continuare în pag. 5)
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vorba gazda, mâine om merge fiecare pe calea lui: noi la
coasă, că ne aşteaptă fânaţa, voi la trebile voastre din
capitală. Dar rămâne un rest de întrebare la care nu am
ştiut să răspund copchiilor ăştia. Cum de scoateţi voi bani
din aparatele astea, cum lucrează ele fără gram de
electricitate şi ce fac adică? Asta doar aşa, dacă nu e cu
supărare. Şi nu a fost supărare. S-au deschis lădiţele, s-au
mişcat comutatoarele, lumina ecranelor şi brusc, într-o
vârtelniţă a ielelor, alertele de supraintensitate au început
să urle, să împingă la maximum coaja timpanelor.
Îngheţase parcă pălinca pe limbă iar zidurile salonului,
indiferent care, explodau sonor, piatră cu piatră, în
oscilografe, în sunet, în fiecare cută a tinichelei. La fel de
brusc, oprire automată, şi în liniştea nefirească o singură
întrebare s-a scurs subţire din gura şefului: Voi cum de mai
trăiţi? Iar răspunsul veni firesc, normal, însăşi povestea a
patru generaţii, vârste matusalemice, oricum cu vieţuire de
peste optzeci de ani, copii dolofani, boli puţine, muncă cât
încape. Asta mi-i sfânta cruce.
4. Şi o nouă metanie tulbură aerul din jurul călugărului
apoi, ca şi cum ar fi ascultat povestea tăcută a Maiorului ca
o spovadă: vezi, frate omule, dumneata te gândeşti la
piatra aceea şi i-ai şi pus eticheta: ucigătoare, malefică. Ai
însă şi dreptul să judeci lucrarea Domnului? Piatra aia e din
viul adâncului, ea însăşi vie, mereu în lucrare cum şi omul.
Totul este armonizat cum apa repede plimbă păstrăv şi nu
crap, cum râul purtător de mâlitură refuză păstrăvul. Piatra
de acolo nu şi-a refuzat omul.
- Bine, cucernice, aşa o fi, ca sens biblic, dar noi mai
ştim de fisiune şi de fusiune şi de Hiroşima şi de centralele
atomice, plus statisticele cu nenorociţii din zonele de
iradiere.
- Iar toate astea nu stau tot sub mâna Celui de Sus?
Astea ce-s? Sunt păcate, gânduri nemărturisite până la
capăt şi întoarse de om în contra omului. Găurile negre,
devoratoare, găurile noncreaţiei. Priveşte şi învaţă.
Urmă gestul frânt al lui Manolo, sinusoida degetelor şi în
vârful lor o Amanita aureola: cu moarte pre viaţă călcând.
Un sărut, al morţii. Camorra. Rotund ucigător, ostie
absurdă, damnată, dinţii lui Manolo sclipind în terciul morţii.
Nu, nu ploua. Auzeam propria transpiraţie, frica, neputinţa amplificată de zâmbetul tâmp, elaborat eroic al lui
Mano. Bluf. Cacialma.
- Mereu alături, Maiorule: copiii-îngeri, ciupercile prunci.
Răutatea se amplifică prin cultivare, prin educaţie sau lipsă
de aşa ceva, mama ei de civilizaţie. Tu însuţi şi cei ca tine
cultivă otrava. Voi aţi ucis bucuria Crăciunului fiindcă ai
ucis pruncul din tine.
Iar în faţa noastră, parcă asumându-şi copilăria întreruptă a celor şase, Iraclie binecuvânta verdele şi cerul şi pe
noi înşine, zale ciudate din lanţul neîntrerupt al sorţii, al
vieţii şi al morţii.
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Premianții la Concursul de creație ”Scriitori de
ieri, de azi și de mâine”, ed. a X-a, Galați 2018
Categoria I, 8 – 14 ani
Premiul Revistei ”Axis Libri” - Marina Irina
Suvac, Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”,
Galați
Premiul Revistei ”Boema” - Crina Munteanu,
Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, Galați
Premiul special ”Armonia” - Alexandru Bolea,
Școala nr. 16, Galați
Premiul pentru stil – Loredana Agapi, Colegiul
Național ”Vasile Alecsandri”, Galați
Premiul pentru originalitate – Martha Petcu,
Școala nr. 16, Galați
Mențiuni: Ivona Teodora Drăguț, Colegiul
Național ”Vasile Alecsandri” și Roxana Bașchir,
Școala nr. 16, Galați

Categoria a II-a, 15-21 ani
Marele Premiu – Marcela Mâță, Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, Galați
Premiul special ”România – Centenar”:
 Andreea Lidia Bucur, Colegiul Economic
”Virgil Madgeanu”, Galați
 Denisa Anton, Colegiul Național ”Mihail
Kogălniceanu”, Galați
 Diana-Maria Călinescu - Colegiul Național
”Vasile Alecsandri”, Galați
 Ioana-Teodora Todorescu, Colegiul
Național ”B.P. Hașdeu”, Buzău
Premiul special ”RetRomania - Galați” Marcela Mâță, Colegiul Național ”Vasile
Alecsandri”, Galați
Premiul special ”Armonia” – Andreea Finichiu,
Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu”,
Galați
Premiul pentru stil – Oana Elena Mocanu,
Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, Galați
Premiu pentru originalitate – Eugenia Mihaela
Miulescu, Colegiul Tehnic ”Gral Gh.
Magheru”, Târgu Jiu
Premiul Revistei ”Axis Libri” - Diana Alexandra
Hamza, Liceul Teoretic ”Emil Racoviță”,
Galați
Premiul Revistei ”Boema” - Eugenia Mihaela
Miulescu, Colegiul Tehnic ”Gral Gh.
Magheru”, Târgu Jiu
Mențiuni:
1. Ionela Cosmina Coman, Liceul Teoretic
”Emil Racoviță”, Galați
2. Claudia Cociug, Liceul Teoretic ”Dunărea”,
Galați
3. Daniel-Vasile Măcișanu, Colegiul Național
”Spiru-Haret”, Tecuci
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în plin decolteul verii
stă adormit cerșetorul cel orb
cu muzicuța și pălăria alături
cu câini credincioși apărându-l de
trecătorii cei răi
și nu știu de ce întârziind cu privirile
mi se pare o veche statuie
cu totul și cu totul din aur.

Scrisoare domnului Dante

Daniel CORBU
Ferestre oarbe
Oricând un vers amar va-ntârzia în mine.
Trec orb și surd prin
toamna cu fantomatice suspine
pe-acelea;i străzi călcate de sclavi
și de-mpărați.
Mulți zice-vor:
Uite-l pe Daniel Corbu
poetul blestemat ce scrie despre ființă
univers despre necunoscutele glorii și istorii
ale sinelui
despre agonii cetăți obosite și alte aiureli
metafizice și este dușmanul de moarte
al poeziei roz!
Iată-l pe cel jefuit de îngeri și nopți
pe cel ce poartă în vers holograma ruinii!
Se spune c-ar admira potopiții de haruri
hohotul cruciadei divine
că ar purta în fiecare rană un sacerdot
al sardalnapalnicei vorbiri.
Dar eu sunt trecătorul posac
pe-aceleași străzi printre aceleași zădărnicii
sunt cel ce șterge cu grijă
ferestrele oarbe ale desăvârșirii.
ORICÂND UN VERS AMAR VA-NTÂRZIA ÎN
MINE.
Statuia
În parcul cu mireasmă de tei
pe banca solitară
stă ațipit cerșetorul cel orb
cu muzicuța și pălăria alături.
Și în timp ce câini vagabonzi îi ling tălpile
și-l păzesc de trecătorii cei răi
precum regii perși sau azteci de demult
el visează treceri pe lungi coridoare
urmat de pitoreasca-i camarilă
de dame servitori și măscărici
spre îmbelșugatele mese din
salonul palatului.
Pe-o bancă în grădina cu mireasmă
de tei
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La candida-ți întrebare care-a străbătut
secole
găsindu-mă
voi răspunde repede fără temeri și fără
poticniri.
Prin urmare, iubite Poet, Serenissime
Dante Alighieri
ca și în vremea Domniilor Voastre
în acest eon postmodern
se moare pe dinlăuntru
ca un pământ mușcat de șarpele
viziunii mărunte
ca un microb duios izbit de iceberguri
ca o fantoșă orbecăind precum
brownienele mișcări ale norilor
ca o pasăre tocită de zbor
ca floarea sfărâmată-ntre platforme
și ca îmbolnăvirea unei noi forme
ale nesuferitei vorbiri
Se moare frumos, se moare concav
ca suferința suferindă de apatia rugului stins
ca atletul interzis alergării
ca speranța neurmărită până la capăt
sau ca duhul strămoșilor ne-mai-întors
în sufletul muritorilor de rând.
Se moare frumos, se moare concav
se moare pe dinlăuntru
ca aerul nepotrivit pe respirare
ca asra turmă de secunde din marele arsenal
al pierdutelor ore
în timp ce Purgatoriul răspunde
cu același ecou.
Se moare frumos, se moare concav
Se moare fără de știința morții
și fără strălucirea și fără amestecul
în trebuirile interne ale iubirii de sine.
(din volumul “Ferestrele oarbe”, Editura Princeps
Multimedia, Iași, 2018)
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Cezarina ADAMESCU
POEME ÎN ZBOR SPRE ACEL ACOLO
Maria Ieva, Foșnetul umbrei, poezii. Cu o prefață de
Melania Cuc, Editura Absolut, București, 2017
(continuare din numărul anterior)
În viziunea Mariei Ieva, până și păcatul este curat,
precum crinii: ”În ochii plini de patimi îngenunchează
crinul, / Ca focul sfânt să ardă în valea dintre
sâni”(Scama de pe haină). Și oricât ar fi iubirea de
intensă, de arzătoare, ea rămâne pură fiindcă e de la
Dumnezeu: ”Întinse sunt spre tine ca aripile-n cer, /
Aceste mâini bolnave de patimi și de ger; / Orfan rămâne
`visul închis între spirale, / Ca mugurii ce-așteaptă
dulceața gurii tale. // Pe-ncheietura mâinii alunecă o
șoaptă, / Ca sâmburul luminii pe zmeura cea coaptă / Și
în ocean, potopul, trecutul vrea să-l ducă, / Dar e-ncuiat
în mine ca sâmburele-n nucă. // L-ai încuiat în vene, l-ai
încuiat în atrii / L-a încuiat vocala în ochii verzi de aștri, /
E încuiat în crucea făcută din cuvinte, / În aripa de flutur
ce crește din morminte...// În ochiul orb din piept mi-ai
încuiat trecutul / Și mâna ta de mirt rescrie începutul.”
(Amnezic). Un foarte frumos sonet de iubire.
Poeta nu uită nici crucea de care cu toții suntem
legați cu fire invizibile: ”De pe spinarea dunei, un înger ne
privește, / Îmbrățișați cu vântul, cum stăm pe sfânta
cruce. // Nu-i cruce de stejar, e cruce de lumină, / Noi am
răscumpărat trecutul pe vecie / Și vinul de pe buze l-am
împărțit la cină, / Cât îmi scriai în suflet eterna poezie...”
(Scama de pe haină).
Maria Ieva este o autoare care pune mare preț pe
suflet. Ea spune: ”fiecare suflet așteaptă un alt tren” (În
gara zugrăvită în galben).
Sunt prezente și unele animale fabuloase precum
inorogul: ”Când inorogi duc vise ascunse în secunde, /
Să mă aștepți ca mire, să mă dezbraci de vini!” (Prin
ochiul inimii). Și elemente de basm, ex. naiade adormite.
Pentru Maria Ieva iubirea este o ardere intensă, până
la mistuire: ”N-am știut să poți să mori de atâta iubire, /
să rămână din tine doar primul zâmbet de copil, / să simți
atâta duioșie și atâta nevoie de celălalt / încât să-ți
părăsești trupul din dorința de a-l îmbrățișa” (N-am știut).
De altfel, tot ce face poeta este ardere, contopire,
mistuire pe altarul existenței: ”N-am știut că se poate
muri într-un vers / și nici că poți învia dintr-un cuvânt. / Nam știut ce înseamnă iubirea / până când nu m-ai învățat
să iubesc. / Și acum, dacă te iubesc, dacă te iubesc, / Eu
nu mai sunt eu, / sunt parte din tine, din frunze din flori, /
sunt muguri fragezi și toamnă-n culori, / sunt fumul ce
trece prin hornul pustiu / și visul ce vine acasă târziu, /
sunt miezul luminii ce umblă desculță / și umbra
desprinsă în zori de ființă, / sunt murmurul rece ce-l simți
ca pe-o boare / și mâna ce-ar vrea să ia ce te doare, /
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sunt ce am fost și tot ce voi fi, / o singură noapte
făcută din zi / și pentru tine-s așa cum am fost, / când
nu-mi cerea clipa să-i aflu un rost.”(N-am știut). Tot
despre ardere este vorba și-n poezia ”Pe mori de
vânt”: ”Pe rug să arzi și rug să ardă-n tine. / De-ai
cunoscut o clipă de-nălțare, / Nu poți să negi că focul
curs prin vine / E nimbul sfinților din catedrale”.
Iubirea, în viziunea Mariei Ieva, învinge și moartea:
”Din crucea de rubine în pumni adun lumină / Și te
privesc uimită, ca un copil te chem, / Să împărțim
cuvântul și mărul copt la cină - / De când îți simt
iubirea, de moarte nu mă tem” (Alt rai).
Pentru autoare, mirele e înger, ea asociază aceste
două atribute firesc și crede în cele afirmate. Mai mult,
iubirea ei îl transformă pe mire, în înger: ”Că te aștept
cu soarele-n privire, / Ai știut de când te-am cunoscut;
/ Pe cămașa ta de înger-mire, / Florile iubirii le-am
cusut”(Dincolo de cele nouă ceruri). Altăoară, poeta
dorește: ”Și-n curcubeul prins de nor, / Să-mi fii un
mire de lumină”(În ie, ia-mă). Cei doi iubiți nu sunt
altceva decât ”două lumini într-o lumină” (Iluzie
optică).
Câteva poezii sunt dedicate mâinilor, atât ale sale
cât și ale iubitului, pe care autoarea le personifică: ”De
câte ori nu le-am certat / Când și-au dorit să te sărute,
/ Au lăcrimat și au oftat, / Dar m-au privit în noapte
mute. // Gemeau în vise uneori, / Cum geme umbra
când o doare, / Pe zidul unei închisori, / Scriau cu
(continuare în pag. 8)
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(urmare din pag. 7)

razele de soare. // Și se trezeau din vis plângând,/
Ținând o carte între ele, / Ardeau cuvintele pe rând, /
Cum arde focul sfânt în stele. // Și, iar certate, au tăcut, /
Cum tace fluturul în carte, / Dar din privire mi-au cerut /
Să-ți spun că dorul n-are moarte” (Mâinile). Altă poezie
se numește: ”Mâinile mele din mâinile tale”: ”Mâinile
mele în mâinile tale - / O rugăciune de fluture orb, / Roua
stelară căzută-n sepale, / Lumina din aripi albe de corb. //
Mâinile tale în mâinile mele – Săgeată din iris trimisă
spre El,/ Agheasma din buze venită să spele / Trecutul
pe care îl port în inel. // Mâinile tale din mâinile tale – O zi
de zidit de-ai ști că mai ai, / Cu strigătul nopții ascuns în
vocale / Ți-ar spune atât: iubite, mai stai! //Mâinile mele
din mâinile mele - / Segmente de drepte cioplite în lut, /
Cu fulgere albe ascunse sub piele, / E viața în care doar
eu
m-am durut.” Altădată mâinile sunt aidoma unor
petale ce flutură-n vânt: ”Ca două petale ce flutură-n
vânt, / Stau mâinile azi spre ceruri întinse / Și-un înger
coboară aici, pe pământ, / Cu două comete pe umeri
aprinse. // Prin ceață îi vezi nimbul pe frunte, / Din palme
îi curge lumina dintâi; / Când clipa începe în tine să
cânte, / Ai vrea doar să pleci și totuși, rămâi. // Aluneci în
tine, prin șapte oglinzi, / Le numeri o dată, le ștergi
surâzând, / Dar giulgiul atârnă ca umbra din grinzi, /
Pășești mai departe, nu știi până când. // În urmele tale,
pe-altare, aprinzi / Acele trăiri ce par nesfârșite / Și viața
din umeri încet o desprinzi, / Lăsând în icoane dureri
adormite.”(Șapte oglinzi). Iar odată, autoarea spune:
”Plâng, mâinile mele, plâng, / dar plâng cu lacrima
dimineților tale” (Alt vis).
Despre poeți, Maria Ieva spune: ”Poeții au un alt fel
de a fi, / ei trăiesc răstigniți pe crucea aproapelui”(Un alt
fel de a fi). Atât de proprie, melancolia este pentru poeți,
un fel de status din care, arareori ies: „Te-ai furișat în
mine ani de-a rândul / Și-am învățat de tine dor să-mi fie,
/ Am împletit cu mâna mea rotundul / Și te-am găsit și-n
vis, melancolie!”(Melancolie).
Cât despre rostul poeziei în viața sa, poeta spune:
”Când casa mi-a rămas pustie / Și rost în rost n-am mai
găsit, / Te-am regăsit târziu, poezie, / Și ți-am făcut în
mine schit.”(Schit).
Dovada unui anume fel de romantism, stă poezia
”Văpaia iubirii”: ”Hai să facem o casă din stele, / Să-i
punem perdele din raze de lună / Și porți să-i zidim din
două inele, / Prin care să trecem visând împreună. // Să
punem un pin la poarta din față, / Prin vidul din conuri
lumina să curgă, / Privirea să treacă prin turnul de
gheață, / Amurgul în vise să nu mai ajungă. // La poarta
din spate să punem doi crini, / Când dorul de verde
acasă ne cheamă, / Văpaia iubirii să curgă prin mâini /
Cum mirul țâșnește din sânul de mamă. // Hai să ne
facem o casă din ape / Și porți să-i zidim din raze de
soare, / Când cerul în palme nu ne încape, / Să strângem
lumina, să-o facem izvoare”.
Nu o dată, autoarea susține că îi cresc din umeri aripi:
”Căci aripa ce mi-a fost dată, / A fost un dar de despărțire”; ”Și aripile le-am donat, / Căci altele aveau să
crească; / Pe calea ce s-a luminat, / Ieșim ca îngerii din
frescă.” (Lumina iubirii). Aripi de pasăre, aripi de înger?
”Aripa unui înger câmpiile-o sărută / Și stelele se scaldă
în cupele de crini, / Copacii sunt albaștri și mâna-mi este
mută,/ De-atâta frumusețe ce-ți cere să te-nchini”(Alt
rai).
În limbaj metaforic, aripile iubirii, aripile timpului,
aripile
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vârstei, aripile vântului, aripile poeziei, aripile muzicii,
stele cu aripi, aripi de lumină, și celelalte: ”Din brațe
îmi cresc aripi, în palme port spirale, / Să pot veni la
tine cu inima curată” (Steaua dintre pleoape).
Din totdeauna fascinată de metamorfoza fluturelui o făptură care, fragilă și puternică în aceeași măsură, din omidă ajunge o zburătoare îndrăgită de
flori, autoarea, se visează aidoma unui fluture, cu aripi colorate, mărturisind chiar, că odinioară a fost
chiar fluture. Ea realizează astfel, o corespondență
între viața sa și cea a fluturelui: ”Am avut un fluture,/
l-am prins în căușul palmei pe când eram copil,/ i-am
mângâiat aripile/ și visurile i s-au lipit pe degetele
mele./ M-a privit când l-am așezat pe o floare,/ dar
nu i-am înțeles privirea/ până când nu am fost și eu
un fluture./ Nu zborul a fost minunat,/ ci căușul palmei care m-a primit de fiecare dată/când degetele nu
se potriveau aripilor./ Am avut un fluture,/ avea aripi
albe și visuri colorate./ Am fost un fluture,/ am avut
aripi colorate/ și inimă albă” (Am avut un fluture).
Aceasta ar fi dorința poetei de metamorfozare, de
schimbare, de zbor. În același timp, Credința e cea
care animă sufletul: ”Nu sunt minuni mai mari ca ochii ce se pleacă / Și Duhul Sfânt coboară pe creștet
ca pe-altar, / Când știi că veșnicia nu va putea săntoarcă / Îmbrățișarea care e darul cel mai rar. // (...)
// Că m-a durut o viață, nu-i nimeni vinovat, / Primitam îndoiala să pot avea credință, / Să știu că drumul
trece oricum prin Ararat / Și soarele se naște chiar
dintr-o suferință” (Nu-i nimeni vinovat).
În alt poem autoarea evocă suferința și patima
Celui care, prin această suferință, ne-a mântuit: ”În
haina umilinței s-a îmbrăcat un rege / Și pietrele-l
loveau ca pe Maria fiică; / Știind că suferința e cea
mai veche lege, / Din brațele durerii el ochii și-i
ridică. // Nu cere pentru sine nici pâine și nici apă, /
Nu cere-ngăduință ca rostul să nu-l strice, / Dar
fulgerul luminii coboară peste pleoapă, - / S-adune
depăr-tarea ca grâul strâns în spice. // Primise-n altă
vreme iubirea drept sentință / Și pietrele nu dor cum
îndoiala doare, / Lăstarul de pe cruce e urma de
voință, / E zâmbetul ce naște în suflet sărbătoare. //
Tu să privești mirarea din ochii ce zâmbesc, /
Smerenia din mâna ce semnu’ crucii-l face, / Lumina
care crește din pieptul îngeresc / Și vântul ce se
joacă prin colbul care tace!”(Sentință).
Îndrăgostită de azur, poeta spune: ”Ca un dans
de umbre într-o zi cețoasă, / Fluturii luminii-ți vor
intra în casă / Și când rana ta, geana o ascunde, /
Eu voi fi albastru risipit în unde” (Lacrima albastră).
Dincolo de mesajul lor, cifrat sau lesne de înțeles,
poemele Mariei Ieva au acel ceva inefabil, plăpând,
înaripat și sacru, au o muzicalitate a lor, dincolo de
rimă și de structura lor clasică ori modernă. Frumusețea și sonoritatea în ele însele, care le face căutate, citite și reținute. Maria Ieva este o conștiință artistică și o voce distinctă în poezia de azi și așa va rămâne în Istoria Literaturii Române, indiferent ce scrie. Ea știe să surprindă frumosul în starea lui naturală, fără să-i adauge artificii. Cu fiecare nou volum,
poeta mai urcă o treaptă spre consacrarea definitivă.
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Denisa LEPĂDATU

Vise la microscop
Sunt o persoană nonconformistă... ador să întorc
lumea pe dos, să cutreier prin buzunarele ei şi să scot de
acolo cele mai profunde şi sofisticate sentimente. Le
studiez la microscop şi adaug, acolo unde e cazul, şi mai
multă culoare. Am întâlnit, de exemplu, mai deunăzi, un
oftat care zăcea dezamăgit lângă o casă mai veche
decât povestea pe care bunica o ştergea de praf în
minimuzeul din podul casei. L-am luat în palmă şi l-am
simţit cum caută adăpost, temător de privirea mea
indiscretă. Cu o pensetă, am dat la o parte pielea lui
sfărâmicioasă şi cu stupoare am descoperit o inimă mică,
mică, aproape deloc observabilă. Rămase mai inocent ca
nicicând: doar cu privirea pură îndreptată spre pielea ce
atârna neputincioasă şi cu inima micuţă, imaculata inimă
ce tremura uşor. Pe lângă aceasta, i se vedeau câteva
vene care, în loc să pulseze sânge, pulsau sentimente,
care, desigur, aveau la rândul lor privire, inimă şi vene ce
pulsau sentimente din ce în ce mai profunde şi mai
sofisticate. Un fel de păpuşi Matrioşka ale sentimentelor.
Sentimente cu privire, inimă şi vene. Matrioşka cu privire,
inimă şi vene ce pulsează sentimente.
Dar, vai! a venit iarna. Pielea sentimentelor
atârna înfrigurată şi privirile lor dârdâiau de frig. Păreau
ca nişte cifre zgribulite de vremea posomorâtă. A trebuit
să pun la loc, ca la început, fiecare venă, fiecare inimă,
fiecare bucăţică de piele şi fiecare privire pentru ca nu
cumva să degere vreuna. Am hotărât ca până la
primăvară să le las acolo, în sertar, ca pe nişte obiecte
pe care le depozitezi temporar, nişte obiecte cu inimă,
vene şi privire. Însă aţi mai văzut vreun copil să stea aşa
de mult timp (din iarnă până-n primăvară!) fără hobby-ul
său preferat?!
Am încercat să dau la o parte cu aceeaşi
pensetă pielea cerului. Dar ce dezamăgire! Niciun
sentiment! Prin inimă curgeau nori, iar prin vene
cutreierau stele albe, stele roşii, stele mici şi stele mari.
Dar niciun sentiment, niciun pic de emoţie, nicio privire
care să fie urmată de altă privire care, la rândul ei, să fie
urmată de o altă privire! Nicio Matrioşka a privirilor, nicio
venă în care să găseşti alte şi alte priviri care să te
urmărească drept spectatori timizi şi neputincioşi.
Aceeaşi dezamăgire am avut după ce am dat la
o parte pielea unei frunze, inima ierbii şi venele unei
vrăbiuţe. Dar nu am renunţat!
Am călătorit departe, departe, atât de departe,
încât nicio hartă nu mă putea dumiri unde mă aflam.
Eram doar eu şi penseta pe care o ţineam ascunsă în
buzunarul rochiţei cu buline. Păşeam cu grijă printre
anotimpuri, numai senzaţia de rece sau cald şi parfumul
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ce se simţea în aer mă ajutau să pot face diferenţa.
Deasupra mea, în clopote de diferite culori, pluteau
gândurile oamenilor. Doar câteva care stăteau
neclintite, ţinându-şi palmele pe pereţii de sticlă, cu
obrajii umezi, priveau către surâsurile ce răsăreau
printre copacii prinşi cu rădăcinile de cer şi crengile pe
huma transpirată, numărând rotaţiile pământului. Pe
crengi se aflau înfăşurate cu grijă o mulţime de
destine. Din interiorul lor se auzea ticăitul orologiilor ce
se jucau, suprapunând perioadele de timp pierdute
fără niciun rost. Firavele secunde desenau cu creta
forme geometrice, pornind dinspre interior către
exterior. Rareori deschideau uşa timpului pentru a-şi
arunca o privire către o altă dimensiune a vieţii.
În dreapta mea răsărise printre ierburi un
şotron conturat cu raze de lumină. M-am îndreptat
către el timidă, ţinându-mi respiraţia pentru a nu
deranja pe cineva care în acel moment ar fi putut să se
joace acolo. Dar surpriză! Eram singură, aşa că am
îndrăznit să păşesc printre căsuţele în care cifrele
romane se roteau după soare. Privindu-le, mi-am
amintit de cifrele fosforescente, primite în dar de la
tatăl meu ca urmare a rezultatelor frumoase pe care
le-am obţinut la olimpiada de matematică. Ori de câte
ori deschid ochii în timpul nopţii, le zăresc pe pereţii
camerei şi mereu sunt invitată să pornim împreună în
vreo călătorie…
Curioasă, am luat în palmă cifra unu şi deodată
am simţit-o cum toarce, asemenea unei pisici alintate.
Celelalte cifre mă priveau cuminţi, studiindu-mi fiecare
mişcare. Cifra şase îşi tot închidea şi deschidea bucla,
încercând să se rostogolească. M-am aplecat şi, cu un
deget, am împins-o uşor. Printre hohote de râs mi-a
mulţumit, îndemnându-mă să fac şi eu acelaşi lucru.
La început am refuzat, dar văzând cât de dezamăgită
era, mi-am luat inima în dinţi şi m-am rostogolit în
iarbă, având grijă să nu strivesc din greşeală vreo
creatură ivită de nicăieri. Nici nu am apucat să mă
ridic, că am şi auzit aplauze.
Cel mai mult şi mai mult m-am bucurat văzând
că cifrele mă considerau deja prietena lor şi se
bucurau că le-am acceptat jocul. Într-o clipă aveam
braţele pline de cifre catifelate ce aşteptau să le alint,
aşezându-şi capul pe umerii şi braţele mele. Le
simţeam cum respiră şi nu am rezistat rugăminţilor.
Aşezându-mă pe şoapta vântului care tocmai încerca
să se strecoare printre noi, am pornit în călătorie. Am
hotărât să coborâm abia când am ajuns pe linia
orizontului, locul unde visele neîmplinite erau
depozitate temporar, până când cineva se încumeta să
le creioneze un final fericit. Picioruşele celor mai
(continuare în pag. 10)
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neastâmpărate dintre ele ieşeau din sertarele
întredeschise. Le priveam neputincioasă, imaginându-mi
că într-o zi, acolo nu va mai fi decât ecoul râsetelor de
bucurie.
Deodată, zăresc printre ele o luminiţă aurie ce se
mişca atât de repede, încât cu greu reuşeam să observ
unde se află în următoarea clipă. Simţeam că sunt
urmărită şi nu înţelegeam de cine şi de ce.
- Hei! Cine eşti şi ce vrei? întreb eu cu vocea
strivită de emoţie.
În tot acest timp cifrele s-au înghesuit în
buzunarele mele şi le simţeam tremurând atât de tare,
încât am fost nevoită să îmi aşez palmele deasupra lor
pentru a le proteja.
Un foşnet ce se auzi în spatele meu mă făcu să
întorc capul. Am apucat să văd o umbră care a dispărut
într-o fracţiune de secundă. Nu ştiam ce să cred: mi s-a
părut doar, sau într-adevăr fusese ceva? M-am hotărât să
plec de acolo cât mai repede, aşa că am făcut doi paşi
înapoi şi m-am pregătit să fug din acel loc.
- Au! M-ai călcat! aud strigând de undeva, de jos,
o voce subţire.
Am rămas nemişcată şi am privit foarte, foarte
atent. Lângă piciorul meu, am zărit un omuleţ străveziu
care, atunci când gesticula, împrăştia în jurul său o lumină
strălucitoare. Mă privea cu ochii în lacrimi şi în acea clipă
am gândit că am făcut cea mai urâtă faptă din viaţa mea.
- Iartă-mă! Nu am vrut să-ţi fac niciun rău! Îmi poţi
spune cine eşti şi ce cauţi aici?
Văzându-i trupul fragil, mi-am dat seama că nu
eram în pericol. M-am aplecat şi, întinzând braţul, l-am
lăsat să urce în palma mea. Picioruşele lui mă gâdilau şi
am început, fără să vreau, să râd foarte tare. Privindu-mă,
începu şi el să râdă. În clipa aceea nu mai exista între noi
nicio urmă de frică. Cifrele începură să scoată încetişor
capul, să ne privească foarte curioase, neînţelegând de ce
suntem atât de veseli.
- Sunt un vis rătăcit, spuse omuleţul. Într-o iarnă,
înainte de Ajunul Crăciunului, o fetiţă m-a ţinut alături de
ea zi şi noapte, timp de o săptămână...
În acea clipă, omuleţul se uită trist la mine şi se
opri din povestit.
- Şi? îl întreb eu curioasă. Ce s-a întâmplat mai
departe?
- Of! Când a trebuit să scrie ce doreşte să-i aducă
Moş Crăciun, a renunţat la mine, alungându-mă. Când ne
adunam noi, toate visele copiilor, la un loc, aduceam multă
fericire pe chipurile oamenilor. Dar acum rătăcesc,
aşteptând ca cineva să mă dorească din nou. Cineva care
vrea să fiu acolo pentru totdeauna.
Ascultându-l, am început să mă simt vinovată. De
câte ori nu am renunţat şi eu la visele mele, unele dintre
ele crescând odată cu mine! Nu mi-am imaginat că,
renunţând la vise, acestea ajung să fie abandonate într-un
loc lipsit de viaţă. Regretele m-au copleşit şi am simţit cum
lacrimile îmi curgeau fără voie.
Îmi amintesc cum am renunţat brusc la unul din
cele mai importante visuri ale mele, acela de a fi balerină.
Prin mintea mea trec şi acum imagini din ziua în care
bunica m-a dus la prima lecţie de balet. Antrenamentul mi
s-a părut pe atunci foarte greu şi la finalul orei i-am spus
bunicii, pe un ton hotărât, că renunţ pentru totdeauna la
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această dorinţă. Bunica m-a îmbrăţişat şi, foarte
calmă şi blândă, mi-a spus să fac ceea ce simt, deşi
vocea ei îmi spunea altceva...
- Hei! Ascundeţi-vă! A început să plouă! strigară speriate cifrele, ascunzându-se repede, repede în buzunare.
Uitându-mă după ele, îmi dau seama că, de
fapt, lacrimile mele le-au udat. Amuzat, visul îmi
făcu uşor cu ochiul.
- Ieşiţi afară, pentru că nu plouă! E vina
mea...
Strecor mâinile în buzunare şi le scot,
aşezându-le pe rând în faţa mea.
- Faceţi cunoştinţă: el este un vis, spun eu
privind către omuleţ, iar ele sunt nişte cifre!
Bucuroase că au un nou prieten, acestea
încep să alerge în jurul lui, provocându-l la joacă.
Entuziasmat, acceptă, ajungând astfel să joace
Baba-Oarba, Omul Negru şi, bineînţeles, De-a v-aţi
ascunselea. Unde altundeva, dacă nu printre
hainele mele şi prin părul meu? Simţeam cum
ţopăie dintr-o parte în alta şi mă bucuram şi eu cu
toţi laolaltă. Când au obosit s-au aşezat în braţele
mele şi-au adormit.
Nu ştiu cum, poate de fericire, am adormit
şi eu. Nu-mi amintesc mare lucru din ce s-a
întâmplat după aceea, dar cel mai mult şi mai mult
m-am bucurat când, trezindu-mă, am constatat că
sunt acasă, în patul meu. Pe pereţi, cifrele
fosforescente cumpărate de tatăl meu luminau
întreaga cameră. Acum le priveam cu alţi ochi,
ştiind că am fost împreună într-o călătorie pe care
puţini au ocazia să o facă.
M-am întors de acolo cu un singur gând:
niciodată, oricât de greu va fi, să nu-mi abandonez
visele! Ele merită trăite!
Notă: Proza a obținut Premiul I la concursul "Cele mai
frumoase povestiri ale adolescenților" din cadrul Festivalului Național “Salut Adolescență”, București, mai 2018.
Publicată în volumul antologic al câștigătorilor “Matrioșka
- nouă prozatori adolescenți”, editura Tactus Arte, București 2018
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Dr. V. H. BAUMANN
BAZILICI PALEOCREȘTINE DIN SECOLUL AL IV-LEA D.H.,
ÎN MEDIUL RURAL AL ZONEI DE LA GURILE DUNĂRII

răsăritean se afla o amforă încastrată în pământ, iar
în dreptul intrării laterale, în încăperea centrală a
bazilicii, a fost găsit un fragment de amforă cu o
8
cruce, monograma chi-rho incizată după ardere ,
dovedind încreştinarea recipientului.

Ridicarea de bazilici creştine în secolul al IV-lea p.
Chr. la Dunărea de Jos este rezultatul unui proces profund de ascensiune a creştinismului şi de organizare a
structurilor sale instituţionale, administrativ-juridice, specifice Bisericii.
Până în prezent, cercetările arheologice din Dobrogea au scos la lumină 36 de edificii bazilicale paleo1
creştine din secolele IV-VII p.Chr. . Dintre acestea, 11 au
fost construite în secolul al IV-lea., trei reprezentând
monumente ridicate în mediul rural din zona gurilor
2
Dunării .
Descoperirea vestigiilor paleocreştine şi, în special,
a bazilicilor din mediul rural, reflectă pătrunderea în satele
romane de la Gurile Dunării a creştinismului organizat,
fenomen evidențiat arheologic după preluarea puterii
depline asupra Imperiului de către Constantin cel Mare,
din al doilea sfert al secolului al IV-lea p.Chr...
1.0. Descoperirea unui opaiţ creştin, cu ansa decorată cu o cruce cu braţe inegale incizată la bază, în aşezarea autohtonă de la Teliţa / Amza, dovedeşte că, la
începutul secolului al IV-lea p.Chr., o comunitate creştină
3
exista deja în aceste locuri . Opaiţul este un produs local
care imită un prototip corinthic, întâlnit în secolul al IV-lea
4
p.Chr. şi în centrele greceşti din Argos . Obiectul circula,
desigur, la gurile Dunării, fiind cerut de creştinii din aceste
locuri. Că este aşa, ne-o dovedesc şi vestigiile paleocreştine descoperite în villae-le rusticae din vecinătate, am5
fore încreştinate cu dippinti şi graffiti , dar, mai ales, prezenţa unei bazilici paleocreştine din prima jumătate a secolului al IV-lea în aşezarea romană târzie de la Teliţa /
6
Amza , descoperire de o excepţională valoare ştiinţifică.
Acest edificiu creştin a fost realizat cu zidărie din
piatră legată cu pământ, prin reamenajarea unei construcţii dreptunghiulare absidate, care a funcţionat în cursul secolelor II-III ca atelier meşteşugăresc, ceea ce explică atât orientarea sa spre sud-vest, cât şi arhitectura
originală a ansamblului, la care vechea structură a fost
7
regândită pentru a folosi nevoilor liturgice ale cultului .
Clădirii iniţiale i-a fost adosată, pe latura de sud, o
construcţie rectangulară, compartimentată, în care a fost
plasată intrarea principală. Aceasta se deschidea într-o
tindă de unde se putea pătrunde în spaţiile rezervate
clerului, situate la vest, şi în cele dinspre nord, destinate
credincioşilor. Din extremitatea vestică se putea intra în
zona altarului, situat pe centrul absidei. Cele două încăperi care flancau la sud întregul presbyterium avea probabil rolul de prothesis şi diaconicon.
Corpul principal al bazilicii era împărţit prin ziduri
transversale în trei compartimente, dintre care, încăperea
absidată, destinată clerului, reprezenta aproape jumătate
din spaţiul interior. Pe linia de bază a absidei s-a păstrat
piciorul de la prestol-ul altarului, construit din pietre legate
cu pământ. Bazilica ocupa o suprafaţă totală de 220 mp,
cu o lungime de 23 m pe axul longitudinal şi o lăţime de
9,70 m. În colţul de nord-est al compartimentului
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Fig. 1. Bazilica paleocreştină de la Teliţa-Amza,
vedere dinspre NE (foto M. Matarangă 1988)

Această descoperire, care se adaugă celorlalte descoperiri de cruci simple sau monogramatice din zona Teliţei, întâlnite pe obiecte ceramice
de uz comun, relevă marea popularitate a cultului
Sfintei Cruci în rândul creştinilor din zona gurilor
Dunării. Crucea, cel mai important simbol hristic al
resurecţiei victorioase asupra morţii, al Învierii, ca
9
dovadă supremă a credinţei , crucea întâlnită în
mediul rural la Teliţa, încă din pragul secolului al IIIlea p.Chr., evidenţiază răspândirea timpurie a concepţiei creştine despre viaţă şi moarte în mijlocul
10
populaţiei romanizate din mediul rural .

Fig. 2. Material amforic din prima jumătate a sec.al
IV-lea p.Chr., descoperit în ruinele bazilicii paleocreștine
din satul autohton de la Telița/Amza.
(continuare în pag. 12)
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3

Vezi, Baumann 2003 (1), 169-183.
Bovon 1966, 480 (pl. 12).
5
Baumann 2003 (1), 173-174.
6
Baumann 1995, 31-33.
7
Alexandrov 1980, 39-42.
8
Analogii la Tirighina-Barboşi pe o amforă cu dippinti
de la începutul secolului al IV-lea. Cf. Barnea 1979, 46-47,
pl. 5; vezi şi Nestori 1972, 228-229, fig. 110-111 a şi b.
9
Câteia 2001, 533.
10
Lungu 2000, 32; Baumann 2003, 175.
11
Tchalenko 1955, pl. 13 / 1,6,7 – în special marile
edificii creştine din secolul IV de la Qirqbize şi Nurye, şi
din secolul V, de la Kfeir.
12
Tinda şi pridvorul sunt derivate din polată şi prispă,
elemente de arhitectură folosite de daci (Antonescu 1984,
20-23), perpetuate la autohtonii din epoca romană
(Baumann 1995, 30-31), şi transmise arhitecturii populare
româneşti (Vlăduţiu 1973, 159-160).
13
Sâmpetru 1994, 88. Nu credem că meşterii din
aşezarea rurală de la Teliţa / Amza, care au reamenajat
vechea construcţie, aveau cunoştinţă de faptul că, în zona
orientală a lumii romane, la bisericile cu plan grecesc
(elenistic), podeaua altarului era mai înaltă în raport cu
cea a naosului.
14
Suceveanu, Barnea 1991, 288.
15
Zugravu 1997, 244.
16
Lungu 2003, 141.
17
Baumann 1990, 9.
18
Din a doua jumătate a secolului al IV-lea p.Chr.
asistăm la elaborarea legislației imperiale anti-păgâne.
Decretul imperial din anul 356 p.Chr., al împăratului
Constantius II, de închidere a templelor și de pedepsire cu
moartea a celor care se închinau idolilor (Câteia 2004,
531), considerăm că a marcat hotărâtor momentul definirii
unei noi noțiuni, aceea de păgân. Dntr-un document oficial
din 10 iulie 399 p.Chr., al cancelariei împăratului
Theodosius I, aflăm că acest fenomen, aducător de
pagube materiale și morale, s-a extins în întreg imperiul,
pricinuind pierderi mari și în lumea satelor” – apud Pippidi
1969, 303.
4

1.1. Prin soluţiile arhitecturale pe care le adoptă,
edificiul bazilical de la Teliţa / Amza, se înscrie printre
creaţiile originale ale mediului romanic autohton din zona
limes-ului nord-scythic. Din punct de vedere tipologic,
prezintă asemănări cu bazilicile simple de tip „sirian”, cu o
singură navă, în care se pătrundea printr-un portic
11
lateral . La Teliţa / Amza întâlnim o interesantă compartimentare interioară care servea scopurilor liturgice, și, unde
porticul lateral era înlocuit cu o tindă cu pridvor, elemente
12
derivate din arhitectura populară autohtonă .
Fiind vorba de adaptarea unei construcţii mai vechi,
din secolele II-III p.Chr., cerinţelor desfăşurării cultului
creştin, a fost efectuată o nivelare masivă în partea
absidată a edificiului, în scopul realizării unui spaţiu larg
destinat presbyterium-ului, al cărui nivel a fost ridicat cu
13
0,40 m faţă de restul încăperilor. . Întrucât acest spaţiu de
10,40 x 5,40 m comunica numai prin două intrări cu
celelalte două încăperi ale corpului central, este mai
plauzibil să considerăm că aici se desfăşura Sfânta
Liturghie în prezenţa iniţiaţilor botezaţi, desemnaţi cu
14
`numele de christianoi (gr.) .

Fig.3. Bazilica de la Teliţa-Amza (reconstituire grafică, Baumann
1995)

Bănuim că încăperea centrală servea drept pronaos,
iar ultima încăpere, în cazul nostru din extrema estică,
ţinea loc de atrium, fiind destinată persoanelor nebotezate:
audientes şi catehumeni. Edificiul nu poseda criptă martirică, fiind prin excelenţă un lăcaş de cult destinat răspândirii
creştinismului în sânul populaţiei rurale de pe valea Teliţei.
Prezenţa bazilicii de la Teliţa / Amza într-o aşezare rurală
de geţi romanizaţi în secolul al IV-lea p.Chr. evidenţiază
desfăşurarea unui fenomen de constituire a parohiilor rurale încă din prima jumătate a secolului respectiv, în terito15
riile în care creştinismul înregistra o ascensiune rapidă .
În cazul de faţă, suntem în faţa celui mai timpuriu lăcaş de
16
cult parohial creştin din spaţiul românesc . Şi, cu atât mai
importantă este această descoperire arheologică, întrucât
biserica parohială de la Teliţa / Amza s-a format într-un
mediu romanizat în care sătenii continuau să păstreze în
secolul al IV-lea şi un sanctuar păgân destinat cultului păgân al mântuirii și nemuririi, întruchipat de Eroul-Cavaler
17
şi Eroul-Hercules . Această realitate istorică evidenţiază o
comunitate creştină puternică şi un grad de toleranţă nebănuit la aceşti pagani, toleranţă pe care numai secolul al IV18
lea a păstrat-o nealterată .
1
2

Lungu 2003, 138.
Baumann 2004, 63-74.
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Titi DAMIAN
SANCTUARUL DACILOR
-Sarmizegetusa RegiaNu cred că este cazul ca să citez toate lucrările de istorie în legătură cu civilizația geto-dacică pe care le-am consultat de-a lungul timpului, începând cu monumentala „Dacia preistorică” a lui Nicolae Densusianu, cu „Istoria românilor din Dacia Traiană” a lui A. D. Xenopol și continuând
cu „Noi, Tracii” semnată de Iosif Constantin Drăgan, ajungând până în zilele noastre, la româno-suedezul George
Pantecan cu monumentala sa carte „Provincia Dacia din
Europa Nordică”, iar recent, la prietenul meu Adrian Bucurescu, „Dacia secretă”, apoi la cele două volume ale lui Napoleon Săvescu, dar și numeroase articole din presa vremii
care îmi atrăgeau atenția asupra problemei care mă interesa din ce în ce mai mult, pe măsură ce informațiile deveneau mai importante și, desigur, mai credibile. Am aflat că
ființează anual și un Congres de Dacologie, bineînțeles al
entuziaștilor (istoricii noștri ezitanți îl lasă pe pseudoistoricul Lucian Boia să ne bălăcărească, iar la televiziunea
națională are program „de voie”!), ajuns la peste 15 ediții,
la ultimele am și participat chiar cu materiale, la Oradea și
la Buzău.
La început a fost curiozitatea. Aflam mai multe și mai
noi informații decât cele oficiale din școală, despre getodaci, despre cultura lor, despre cucerirea Daciei de către
romani, despre romanizare. Curiozitatea a dat naștere la
întrebări, unele tulburătoare, ce făceau să se zdruncine în
mintea mea o teză a romanizării pe care o adoptasem din
școală, ca fiind cea corectă, cea oficială.
Au rămas întrebările. Le pun acum pe hârtie, fără a
încerca să dau un răspuns, dar și fără să oblig cititorul la
alt efort, decât să reflecteze. Numai o mică parte din cele
câteva sute:
-Cum se face că romanii, cucerind doar 14% din
teritoriul Daciei, romanizarea s-a extins la întreg teritoriul?
Erau ei, geto-dacii, într-atât de avizi de cultura și civilizația
romană, socotind-o superbă, încât să-și părăsească
civilizația, dar mai ales limba, însușindu-și-o pe cea a
cuceritorilor?
-Cum se face că romanizarea acestei provincii, numită
ulterior de romani Dacia Felix, s-a produs în doar 175 de
ani, pe când romanii n-au reușit să romanizeze Palestina,
dominată timp de 900 de ani, sau triburile celtice pe care
le-au supus timp de 600 de ani?
-Cum se face că Decebal cu dacii lui au stat cu brațele
încrucișate lăsându-i pe romani să construiască celebrul
pod peste Dunăre de la Turnu Severin, în intervalul dintre
cele două războaie?
-Cum se face că acest popor, în momentul cuceririi de
către romani, era depozitarul unei averi care însemna 300
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de tone de aur și 500 de tone de argint, capturate de
romani (prin trădarea unui apropiat al lui Decebal,
grecul Bicilis – probabil de aici a ajuns până la noi
termenul de „bicisnicie”), drept pentru care Traian a
scutit populația Romei de impozite pe timp de un an
și a organizat grandioase festivități care au durat o
sută de zile? Oare dacii, care își făcuserră în sute de
ani o astfel de zestre materială, colosală pentru acele timpuri, nu aveau și o cultură materială și spirituală dezvoltată? Răspunsul la această ultimă
întrebare avea să mi-l dea situl arheologic Sarmizegetusa Regia, devenit, între timp, pentru mine, o
obsesie. Ajunsesem să cred că s-ar putea să mor,
dar să nu apuc să-l vizitez...
-Cum se face că dacii, singurul popor cucerit cărora romanii le-au ridicat o Columnă în miezul Romei, au beneficiat de 125 de statui și busturi, reprezentați într-o postură deloc umilitoare, făcute de
romani învinșilor? În nicio altă situație din Antichitate
nu se mai cunosc cazuri în care învingătorii să ridice
statui învinșilor!
-Cum se face că niciun istoric roman al acelor
vremuri nu consemnează faptul că romanii ar fi folosit vreun traducător (interpret) în negocierile cu dacii,
din contră, toți specifică faptul că s-au înțeles direct?
Răspunsul la întrebarea din urmă este unul singur, ajutând la dezlegarea răspunsului și la celelalte
întrebări: Romanii și geto-dacii vorbeau aceeași limbă! Răspuns care schimbă întreaga noastră istorie
oficială, potrivit căreia noi suntem romani. Din contră!
Curiozitatea mi s-a transformat în pasiune. Era și
firesc ca aceste întrebări și multe altele să nu-mi fi
provocat o imensă dorință de a călca pe urmele lui
Decebal și ale preoților daci pe Acropole-ul lor, la
Sanctuarul dacic de la Sarmizegetusa Regia. Mă
stăpânea curiozitatea, firească, să pășesc cu emoția unui mare eveniment, pe acel loc sfânt al dacilor.
Am pornit dintr-un alt loc sacru al istoriei noastre,
Colchis de Buzău (Colți, localitatea unde am avut
privilegiul să mă nasc!) acolo unde au poposit Argonauții greci în frunte cu Ulisse în căutarea Lânii de
aur...
Așadar: Colți – Nehoiu (am făcut joncțiunea cu
alte două familii: Iliuță Damian și Lucian Cocora) –
Brașov – mănăstirea Sâmbăta de Sus (amintind
veșnic de martirul Brâncoveanu) - Cârțișoara (amintind de Badea Cârțan, dacul „coborât de pe Columnă”)- Transfăgărășanul (Bâlea Cascadă - Bâlea Lac)
- barajul Vidraru (minune a tehnicii românești!) – popas și cină la o excelentă pensiune (românii s-au
adaptat foarte repede la turism!), Curtea de Argeș
(Mănăstirea, care trebuia să rămână unicat, nu să
mai aibă o soră vitregă în coastă, încă și de prost
gust!) – Hurezu – Novaci – splendida stațiune Rânca
- Transalpina (popas obligatoriu pentru masă la
celebra stână). Cuvintele sunt umile în fața splendidului peisaj, unde omul nu a intervenit decât cu
integrarea excelentă a șoselei! Soției mele, profesoară de Geografie, nu i-au rezistat lacrimile! Urmează: Obârșia Lotrului - Valea Frumoasei (îi dăm
dreptate lui Sadoveanu!) - Sebeș - Orăștie (cu popa(continuare în pag. 14)
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surile de rigoare). Până aici putem pune, în loc de
entuziasm, numai semne ale exclamării. Cine nu crede,
n-are decât să ajungă în această împărăție imaginată
doar în basmele românești...
Ajunși în Orăștie, găsim locurile de cazare în pensiuni,
toate ocupate, în ciuda faptului că ne aflam în cursul
săptămânii, tocmai spre a evita aglomerația specifică
week-end-ului.
N-aveam ce face și așa ajungem la
singurul mare hotel din oraș, de patru stele, cu prețuri
duble ca ale pensiunilor, dar cu televizoarele defecte și
fără frigidere. Recepționera dădea din umeri: „Întrebați
patronul”, ni s-a sugerat foarte politicos. Noi ce să facem?
Aveam timp de reclamații?
Ce să faci într-o cameră de hotel ca aceasta, înainte
de culcare, până să te fure somnul, mai ales că nu
puteam adormi din cauza oboselii de la volan? Mi-am
amintit de o experiență trăită prin aceste părți, cu mulți ani
în urmă, de pe timpul Împușcatului. Era moda hainelor din
piele de oaie, tip Alain Delon și auzisem noi că în Orăștie
sunt cei mai renumiți cojocari. Așa că mi-am luat pieile de
oaie, bineînțeles neargăsite, în spate și am coborât din
tren în gara Orăștie, împreună cu colegul meu de școală,
Costache, pe la trei noaptea. Bineînțeles că am așteptat
în gară până s-a făcut ziuă, doar nu era să batem cu
noaptea-n cap la poarta omului, cu care luasem în
prealabil legătura telefonică. Ardelean serios, negocierea
a mers destul de repede, ne-a promis că în toamnă sunt
gata, am plătit avansul, și chiar am prins trenul la
întoarcere. Oricum, cu personalul, până la Ploiești, cale
lungă…Toamna, ce ne-am gândit noi. N-ar fi mai bine să
ne ducem cu Dacia lui Costică, să plimbăm și soțiile?
Facem noi rost de benzină, umplem rezervorul cu chiu cu
vai, mai cerșind de pe la unul sau de pe la altul, cu
promisiunea că o dăm înapoi când om primi cota pe luna
următoare, mai ales că eu, prevăzător, păstrasem și cota
pe luna trecută. Mai luăm cu noi și o canistră de vreo
douăzeci de litri. Plecăm duminică dis-de-dimineață, cu
gând să ne întoarcem până seara. Ajungem cu bine la
Orăștie, probăm hainele, ba soțiile au pus ochii și ele pe
niște haine pe care le tot probau care le veneau ca
turnate. Ce să facem? Am plătit. Plecăm toți patru
mulțumiți, mașina se întindea frumos la drum, numai că,
la în moment dat, întâmplarea a făcut să fie chiar la o
parcare, motorul stă pur și simplu. Coborâm, verificăm
delcoul, totul părea în regulă. Nimic deosebit. Dă cheie,
pornește merge vreo 10 m, nimic. Ne uităm pe cer, se
apropia seara. Mașini nu treceau. „Ehei, Costică,
descurcă-te cu Dacia ta în plin Ardeal!” Punem noi și o
parte din benzina din canistră, pornește. Mergem ce
mergem, iar se oprește. Iar punem benzină. Ne uitam și
la canistră, și la distanță. Devenise foarte clar că nu ne va
ajunge benzina. Înlemniți. Nu tu stație de benzină, nu tu
mașini să treacă, începuse și un vânt care mai aducea și
un spic de zăpadă, în mașină se făcuse frig… „Ce ne
facem, Costică?” Îl văd pe Costică luminat dintr-o dată:
„Numai să avem noroc.” „Mai avem 10 km până în
Brașov. Dacă ne ajută benzina care ne-a mai rămas, am
un văr acolo, unde vedem și ce-i cu benzina!” Am avut
noroc. Ne-a scos din încurcătură. Omul, șofer de meserie,
s-a dus direct la furtunul de alimentare care fusese
fisurat. L-a înlocuit, ne-a dat benzina din rația lui și pe la
trei noaptea am ajuns. „Care dintre noi a fost norocos,
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Costică?” „Măi omule, să nu-mi dea mie prin cap să
controlez furtunul de alimentare?”, se întreba cu năduf,
izbindu-și căciula de masa din cancalarie a doua zi.
Acum Costică-i oale și ulcele, nevastă-sa a dat Delonul
de pomană…Eu l-am dat pe al soției mele.
Să revenim de unde am plecat, adică, de la hotelul
din Orăștie. Dimineața, la plecare spre ținta finală,
vremea bună a vrut parcă să compenseze neajunsurile. Notă maximă pentru oficialitățile orașului! Un oraș
curat, liniștit, aerisit, dar mai ales cu foarte multe
indicatoare care te dirijau pe întortocheatele străduțe
ardelenești spre traseul de urmat până la Sarmizegetusa Regia. O singură dată, spre a fi mai siguri, am
chestionat un ardelean care ne văzuse oarecum dezorientați: „No, luați-o după indicatorul ăsta, că vă duce
drumul!” Și ne-a tot dus...
Eu îmi fixasem totuși, ca reper, Munții Orăștiei care
nu mai apăreau deloc. Tot înaintam adânc în
depresiune. Așa că, circumspect, am oprit într-o
localitate cochetă, Beriș. Am fost îndrumat spre
primărie, o locație superbă, de „se învârtea după
soare.” Tot acolo, ceva mai în spate, am descoperit
„Centrul de informare turistică”, unde ne întâmpină o
funcționară tânără durdulie ca toate ardelencele, toată
numai zâmbet și cu un braț de pliante, dar și cu
informații cât cuprinde. Totuși, circumspect: „Domnișoară, înaintez în câmpie, nu văd muntele! Nu vreau la
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, eu vreau la Sarmizegetusa Regia!” „Sunteți pe drumul cel mai bun, înaintați
fără grijă, mai aveți 2o de kilometri!” Într-adevăr, nu am
mai înaintat decât vreo 7 km, apoi am dat de munte.
Încă dimineață în munți, roua strălucea pe frunzele
copacilor care îmbrățișau cu coroanele lor râul năbădăios, zi splendidă de august, călduț, soarele urca
voini-cește odată cu noi. Un drum nou construit, asfaltul proaspăt, ceva mai îngust, urca, urca, fără hopuri,
doar în serpentine ușoare, urmând cursul râului ale
cărui ape se spărgeau de stânci sau de rădăcinile
fagilor încolonați pe pante din ce în ce mai abrupte, ca
apoi să lase loc bradului și molidului. Din loc în loc,
parcări frumos amenajate, chiar trasate, sate rare,
case și mai rare. Pe ici pe colo, în câte un ochi de
pădure, ghiceai o pensiune cochetă.
Gândul ți se duce în altă parte: România superbă!
România fascinantă! Îmbrățișată cu privirea și cu
sufletul!
La capătul traseului, un mic, dar cochet popas
pentru parcare. Ne-o luaseră deja înainte vreo 20 de
mașini de toate tipurile, de prin mai toate județele țării..
Indicatoare vizibile ne informau că șoseaua se oprește
aici, iar 1,2 km aveam să-i facem pe jos. Ce-i mai
plăcut în asemenea împrejurare decât să urci, după
puterile sale, pe o șosea placată cu piatră cubică (de
fapt, „Drumul dacic pavat”, adică drumul pe care au
urcat și Decebal, și preoții, după cum aveam să aflu,
construită după toate regulile artei, cu șanțuri și rigole,
iar din loc în loc băncuțe cochete din lemn, pentru
odihnă, lângă care erau nedespărțitele coșulețe pentru
gunoi, scobite meșteșugit în mici trunchiuri de brad!
După o ultimă cotitură, priveliștea mi se deschide.
Ne apare în față ceva ca o căbănuță, unde aflu că trebuie să cumpărăm bilete. Nesemnificativ: pensionari,
(continuare în pag. 15)
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elevi și studenți – 2 lei; ceilalți – 5 lei. Tot acolo, un panou
publicitar, cu toate informațiile generale de care ai nevoie.
La sanctuar nu ai nevoie de ghid. Pornesc, nu fără emoție,
aventura. Ani de zile mi-am imaginat momentul acesta
sublim al întâlnirii cu istoria vie. De undeva, de sus, admir
panorama. Cineva, în stânga mea, tot fotografia. Îl
urmăresc studiind, foarte preocupat, niște cărți. Încerc o
comunicare. Constat că este un francez foarte bine
documentat. Ne-am strâns mâinile și ne-am continuat
preocupați traseele. Nu erau decât două. Am ales, cum
era firesc, traseul I. Începea cu treptele care duceau, pe
vreo 50 de m către sanctuar. Greu să-ți găsești cuvintele!
Am lăsat să lucreze aparatul de fotografiat. Jos, în
sanctuar, un harnic hunedorean transpirase cosind iarba
printre vestigii. Mai încolo, doi jandarmi îl urmăreau
plictisiți. La un moment dat, unul dintre ei a luat și el
coasa. Am surprins fotografic momentul. Încolo, liniște,
turiști care călcau pe vârfuri să nu tulbure liniștea ritualului
de acum 2000 de ani. Am pășit și eu la fel și am
contemplat întreg sanctuarul. Soarele bătea de undeva din
Zenit adâncind liniștea. Îmi țineam răsuflarea, dorind parcă
să absorb, de undeva din trecut, incantațiile preoților și
răspunsul mulțimii. Trăiam liniștea înconjurat de zidul din
piatră, de 2 m grosime (Murus dacicus) fără să mai percep
curgerea timpului. Mă tot întrebam: Cum au reușit dacii să
urce acolo mii de astfel de pietre bine șlefuite și perfect
îmbinate? Gândurile și imaginația se întorseseră în trecut,
făcându-mă participant, pentru nu știu cât timp, la ritual.
„Să mergem!” auzind glasul șoptit al soției care mă scoase
din transă. „Știi cât am stat? Uită-te la ceas. Două ore!
Suntem în întârziere!” Am făcut fotografii. Toate pe fondul
unui verde crud, viguros. Îmi închipui sanctuarul fără
pădurile din jur, cum trebuie să fi fost atunci. De fapt, un
centru militar, religios și politic!
Nu cred că este momentul să fac acum, aici, o
prezentare detaliată a sitului care înseamnă: Sanctuarul
de andezit, Sanctuarul mare de calcar, Sanctuarul mic de
calcar, Discul solar. El trebuie să-ți rămână în inimă!
O ultimă privire panoramică. Fusesem cândva pe Acropole (în grecește, „cetate pe înălțime”), în Atena. Nimic nu
le deosebește. Decât că grecii au avut norocul să li se
păstreze sculpturile și construcțiile, pe când romanii au
distrus o civilizație mai înaintată decât a lor. Nu numai
pentru aur, ci din orgoliu, căci din orgoliu au construit acea
replică – am văzut-o și pe aceea cu alt prilej - Ulpia
Traiana Sarmizegetusa. Dar nu era pe înălțime, nici la
înălțimea celeilalte...
Câte ceva despre civilizație, nici dacică, nici romană, ci
aceasta, românească, de astăzi, care m-a făcut să fiu
mândru. N-am zărit prin iarbă, bine întreținută, nicio hârtie,
niciun pet, niciun muc de țigară. Am văzut și am folosit
acolo, în pădure, la peste 1000 de m altitudine, toalete,
dar nu vă vine să credeți, ecologice! Adică: apă curentă să
te speli, cu săpun, cu scurgere captată în butoaie
speciale, în interior tot ce este necesar, dar și o simplă
invitație cu tâlc: „Călătorule, lasă locul curat, așa cum ți-ai
fi dorit să-l găsești!” Iată că hunedorenii aleg să răspundă
cu civilizație și cu excelentă organizare, ca semn de
prețuire pentru cei care au murit sub zidurile sanctuarului
apărându-și nu numai țara, ci mai ales civilizația, dar și
respect pentru ceea ce înseamnă valorile românești de
azi.
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N.B. Așa că, drumurile noastre nu ar trebui să se
mai îndrepte spre Acropole din Atena, ci spre
Acropole din Munții Orăștiei, la Sarmizegetusa Regia,
care înseamnă tot „cetate de pe înălțime” ( „zermi” „stâncă”, „zeget” – „înălțime”, în limba dacilor), ori de
câte ori vom avea prilejul. Sper ca acest prilej eu să-l
am în fiecare an! Pentru că îți trebuie mai multe vieți
să cercetezi o civilizație veche de peste 10.000 de
ani, de pe timpul tribului misterios al pelasgilor:
cetatea - un colos ce se întinde, după estimările
specialiștilor, pe mai bine de 5.000 de km pătrați - și
pe locuitorii săi, dacii, mari arhitecți (cetăți, ziduri și
drumuri pe înălțimi!), mari astronomi (mărturie stă
calendarul solar, rivalizând în exactitate cu cel de
astăzi!), mari siderurgiști (meșteri desăvârșiți în
prelucrarea metalelor și a aurului!).
Și-am mai aflat recent despre o altă descoperire
epocală a profesorului Ioan Romeo Mânzală, tot din
munții Hațegului. Este vorba despre „Tronul străbunilor”, cu rădăcini în istorie cu vreo câteva mii de ani
înaintea dacilor, despre care a scris o carte, cu mare
impact, mai ales că totul a fost cercetat cu aparatură
modernă, chiar și prin satelit. Și-am mai aflat recent,
printr-un reportaj de televiziune despre acea matriță
pentru obiecte de podoabă, acum în siguranță la Muzeul de Istorie din Deva, descoperită întâmplător, la
Sarmizegetusa Regia, în urma unei furtuni violente
care a dislocat un copac. Nu mai vorbesc despre brățările dacice, despre kosonii care împânzesc în muzeele din Austria sau din Europa, despre extraordinarele
asemănări dintre sculpturile și inciziile de pe vasele
de ceramică din România și Danemarca. Un singur
gând mă tot frământa în timp ce coboram drumul dacic: Cât de înfloritoare trebuie să fi fost civilizația dacică, din moment ce a fost jefuită de peste 300 de tone
de aur și de 500 de tone de argint? Cât de dureroasă
trebuie să fi fost suferința dacilor rămași în viață când
au aflat că grecul Bicilis, de la curtea lui Decebal, a
trădat locul unde au ascuns aurul? Să vină din istorie
până la noi cuvântul „bicisnicie”, de la trădătorul Bicilis? O cu totul altă Românie altfel văzută decât prin
oglinda deformată a televizorului! O istorie fascinantă
având ca fundal spațiul geografic al unei Românii
moderne, care, sunt optimist, va renaște precum
Pasărea Pfoenix...Istoria noastră nu ne-a putut-o fura
nimeni, pentru că este îngropată în pământul a-cesta.
Trebuie numai să scormonim, s-o scoatem la iveală.
Atunci nu vom mai preamări niște cruzi cuceritori în
imnurile noastre. Numai când vom finaliza aceste
scormoniri, coloana noastră vertebrală se va îndrepta.
La întoarcere, colegii mei au folosit un alt traseu.
Așa că m-am uitat la soare, la ceas și am hotărât să
ne intoarcem la Urziceni, având un bun copilot, soția
mea. Așa că: Sibiu, Brașov, Predeal (deja se înnoptase), Sinaia, Ploiești, Urziceni, pe la 11 noaptea. Soția mea a reușit să scoată o laudă: „Ești un bun șofer,
niciodată nu mi-a fost teamă cu tine la volan”. Atunci
mi-am adus aminte că am rugat-o, cu ani în urmă, să
urmeze și ea școala de șoferi. Cred că avea calități.
După un așa drum lung, istovitor, parcă-i părea rău…
(din vol. “Călător” în curs de apariție)
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ascuns de soartă
cupa iarăşi e plină,
femeia mă face sărac
zeii înprăştie lumină
prin găuri de sac,

Stejărel IONESCU
femeie, carul meu ceresc
mai dă-mi un vin, şi lasă-mă să mor
femeia mi-a plecat iarăşi de acasă
am să mă îmbăt cu amarul ei şi-un dor
şi cupa ce o beau îmi este rasă,
adu crâşmar din beci o damigeană
adu şi-un lăutar care să-mi cânte
să uit durerea ce o am la rană,
şi sufletul să mi-l încânte,
apoi mă lasă tu în lumea mea
cu-n lăutar şi-o damigeană
să mă lumine luna şi o stea
căci viaţa mea vândută-i la dugheană,
femeia-i ca un vin care se bea
în noaptea în care fecioarele iubesc
şi se topesc apoi ca fulgul de la nea
femeie, carul meu ceresc.

sunt beat, fără să vreau
afară luna e-n clar
pe femeie din cupă o beau
ruină şi amar,
citesc iarăşi poeme
stelele-mi cad iar în cărţi,
femeia deapănă gheme
din graniţi de hărţi,
încerc să refac iarăşi noaptea
dar vântul îmi spune, să stau
cu vuiet şi şuier îmi fură iar cartea
otrava încet eu mi-o beau,
destinu-i rebel când mă caută
se preschimbă în apă tot vinul
şi mă ascunde de soartă,
destinul.
taină de nume
femeia e dusă la gârlă
şi gârla e dusă cu ea,
îi cântă de acuma în surlă
luna din colţuri de stea,

femeie, aburul de vin

femeia bate cu maiul
piatra sub zdrenţe murdare,
şi spală din lume tot vaiul
aruncându-l la condamnare,

de caut acum ce am pierdut în vară,
doar mâine mai găsesc cu toamna-n brumă,
iubirea ta tocmită pe o scară
să urce pe cărări până la lună,

îl agaţă apoi pe uluci de gard,
să se usuce ziua-n amiază
la razele soarelui ce ard
în faţa lumii ce se machiază,

strălucitoarea stea, iar stă la poartă
şi opreşte de pe drum orice străin
cerând ca adălmaş pentru a ei soartă
un fus de lână şi-un pahar de vin,
de vinul nu e tocmai fiert şi-i tulburel,
să nu mă întrebi de-ai să te îmbeţi diseară
în codrii cei pustii, cu-n stejărel
lângă un ceai şi o cafea amară,
apoi de vrei vom coborî cu luna
cărările-s din funii de arţar
şi vom opri la mal de mări furtuna
ce tulbură iar vinul în pahar,
femeie, aburul de vin
ce te-am pierdut în astă seară
te-ai spulberat , tu corp divin
topindu-te precum un şnur de ceară.
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sub ţărmuri bătute de vânturi şi ploi
femeia s-a pus la odihnă,
trec pe sub ţărmuri turme de oi
sub cap are ca pernă, o tigvă,
când noaptea dă să apună
femeia se întoarce spre casă
aruncă şi gârla în lună
şi vinul şi-l pune pe masă,
ascultă cum se tânguie vântul
la fereastra dinspre ocol
ridică apoi veşmântul
şi bea din paharul cu ihtiol,
e rece în casă, şi-i frig,
veşmântul şi-l i-a ca pe o haină,
prin pasărea nopţii o strig
dar numele ei e o taină.
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Ioan Romeo ROȘIIANU
Mariana Petrache şi confesiunea cuvântului în poem
Mariana Petrache – „Aştri rătăciţi”, Ed. Ecreator, Baia
Mare, Colecţia Poesis, 2018
Cu o poezie cât o punere a sufletului pe tavă ne
provoacă poeta Mariana Petrache în cea de-a doua sa
carte, „Aştri rătăciţi”, cu o poezie în care sentimentul
primează, cuvintele folosite-n poem fiind realmente penelul
cu care trasează tuşe groase şi sigure, trădând îndelungul
exerciţiu şi multa aplecarea supra hârtiei.
Născută-n Maramureşul Voievodal de Buna
Vestire şi statornicită-n Sălaj, poeta aduce-n scriitura sa
vestea bună a cuvântului înnobilat, iar aplecarea ei asupra
metaforei şi îndelunga şlefuire a acesteia (pre)vesteşte un
volum capabil să definească o personalitate deja bine
conturată, una care, în numai doi ani (pe)trecuţi de la
debutul editorial – „Pânza de vise” – a trăit profund actul
artistic şi a făcut deja pasul către ideea de management
cultural, numele ei apărând ca şi coautor la mai multe
antologii literare.
Volumul „Aştri rătăciţi” duce cumva mai departe
ideea în jurul căreia Mariana Petrache şi-a clătit până
acum concepţia artistică, centrul de greutate al textelor ei
căzând nemijlocit pe ideea de introspecţie, o altă lume fiind
relevată lectorului.
Paradoxal, tocmai aceste vederi în profunzime
provoacă, din această incitare născându-se o mai altfel de
relaţionare cu cel în faţa căruia îşi relevă scriitura, una
bogat codimentată cu artificii stilistice menite să
(re)confirme faptul că poeta a atins acel nivel de măiestrie
care-i îngăduie să subscrie cumva experimentelor poetice
contemporane.
Ea scrie c-o uşurinţă debordantă, abordează cu
naturaleţe orice temă, respiraţia poetică fiind una
superioară şi de confesiune absolută.
Interesantă îmi pare a fi ideea - (deloc) insolită în
ultima vreme – de a-şi face un soi de „Cuvânt către
cetitoriu”, gest desprins cumva din larga pătură a scriitorilor
simpli, nivel pe care l-a depăşit, dar de care nedrept pentru
propria operă îmi pare a fi încă ombilical legată.
Această apartenenţă riscă să-i amprenteze demersurile, totul putându-se întoarce ca un adevărat bumerag,
deşi ea, în bunătatea şi frumuseţea ei interioară, găseşte
natural şi firesc gestul.
Consider că nu era nevoie de această explicare a
cărţii, pentru că fură parte din bucuria descoperirii acesteia.
Volumul „Aştri rătăciţi” poartă amprenta unui artizan care
abordează cu uşurinţă orice gen poetic, fapt altfel salutar,
dar şi plin de responsabilitate, deoarece trădează nu neapărat (ne)statornicia, dar lasă să se (între)zărească faptul
că poeta încă nu ştia stabilit propria cale, n-a înclinat definitoriu balanţa către un anumit gen.
Adoptând liminara sinceritate, făcând din ea chiar
un stindard, poeta stă dreaptă în faţa cuvântului, din această adevărată dezbrăcare de sine născându-se abandona-
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rea firească a egoului şi subliniarea până la afirmare
a adevărului personal, de data asta echivalat ca
fiind un ultim şi imuabil adevăr: „E atâta toamnă-n
noi şi-n jurul nostru/un deşert cu vise s-a întins, /
plouă cu lacrimi şi amăgiri/E prea târziu pentru
noi,/e prea devreme să pleci./Atâtea gări stau
părăsite,/la întoarcere cum mă vei găsi?” (Ascultămă), sau: „Puterea vântului m-a dus în lumea largă,
/O aprigă furtună de tine m-a desprins,/Eram ca
frunza dezlipită de pe creangă/Zvârlită în amurg, în
focul încins” (Ceaţa din sufletul nopţii), sau: „Cu
dalta m-ai sculptat în gânduri/cliplind pe tâmpla
ninsă riduri, / îngenuncheaţi pe trepte-n catedrală, /
scriem pe pânza inimii cu cerneală” (Clipe interzise).
Însetată continuu de veşnicul început - al
propriului destin poetic, al fiecărui volum, al fiecărui
poem sau vers în parte - Mariana Petrache se răstigneşte continuu între material şi spiritual.
Tema iubirii e obsedantă-n scriitura ei, iar
din amalgamul acesta de trăiri oscilatorii descoperim
un filon liric de substanţă, vocea ei definindu-se
tocmai din această ciudată şi inedită abordare a
perspectivei carnale, totul statuat prin diferite stări,
elemente, acţiuni sau simţiri.
Poeta vibrează la tot şi la toate, se asigură
continuu de faptul că metafora ei încolţeşte şi
rodeşte, apoi îşi divizează interesant mesajul tocmai
prin abordarea multiplelor teme, dar şi prin trecerea
temelor principale prin tehnici diferite.
Marcantă rămâne depersonalizarea cuvântului în poem, aceastea umanizându-se cumva prin
pierderea de sensuri şi renăscând în forţă în fiecare
vers în parte, în fiecare imagine.
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Ioan Romeo ROȘIIANU
Petronela Apopei Ignat şi substanţa cuvântului în
poemul de dragoste
Petronela Apopei Ignat – „Iubită în albastru”, Ed.
Ecreator, Baia Mare, Colecţia Debut
Petronela Apopei Ignat trăieşte discret într-un Gheorgheni în care sufletul pare încremenit, din acest aproape
sumbru tărâm literar iţindu-se spiritul ei combativ într-o
lume altfel improprie visului şi poeziei.
Încă de la primii paşi făcuţi în largul literaturii ea promite
să fie o voce distinctă şi puternică, una de o frapantă
rectitudine morală, stare care, de nu va fi fiind bine
gestionată însă riscă să fie întoarsă-mpotriva ei de amatorii
zilei, mulţi, prea mulţi acum printre noi.
A debuta într-o lume în care până şi instituţia premiului
literar a fost pervertită e un demers în sine temerar, acest
spaţiu artistic concurenţial fiind marcat de lipsă de
obiectivitate, favoritism şi multe interese de grup. Astfel,
conştientă că poezia nu este un tren sau un autobuz pe
care trebuie neapărat să-l prinzi la o anumită oră,
conştientă că poezia este ca o binecuvântare şi o stare
care i-a fost îngăduită spre trăire, poeta Petronela Apopei
Ignat păşeşte curajos pe tărâmul cuvintelor, iar imaginile
de-o prospeţime spectaculoasă nu vin din teribilismul
actului de început, ci direct dintr-un îndelung exerciţiu liric.
Încă de la primele pagini ale volumul „Iubită în albastru”
suntem introduşi direct în propria sa lume, amprenta trăirilor
personale dând forţă şi provocând cu actul confesiv făcut în
faţa foii albe şi a singurătăţii, însingurare din care-a crescut
cu naturaleţea copacului ce-şi revendică dreptul la soare.
Volumul „Iubită în albastru” se constituie într-un act de
limpezime-n gândire, poeta anunţând din start intenţia de-a
face un adevărat studiu din limbajul poetic uzitat, demersul
său fiind construit adesea din elemente mai puţin sau chiar
deloc identificate ca fiind poetice.
Existenţa acestor tonuri înalte nu îngreunează actul
lecturii, anumite respiraţii în text fiind evident menite să
sublinieze şi să întărească o idee anume, construcţia lirică
având de câştigat din cauza acestor imixtiuni în actul în
sine al creaţiei. Ea îmbină armonios cele două dimensiuni
ale limbajului poetic între aceste coperţi, din amalgamarea
celor două realităţi care subzistă prin ele însele - dar care
nu depind una de alta, care nu sunt neapărat în stare de
interdependenţă - rezultând poeme de forţă, imagini capabile să rămână, ele evidenţiindu-se atât în planul expresiei
poetice, cât şi în cel al conţinutului.
Interesant e faptul că volumul se naşte cu poeme uşor
discursive, aerul sfătos trădând cumva dăscăliţa, însă dincolo de această stare o legătură nemijlocită-ntre poeme,
construcţia ei lirică prinzând forţă cu fiece pagină dată, cu
fiece poem, scriitura plină de pasiune captivând indiferent
de tema poetică abordată, cale prin care reuşeşte captivarea şi capacitarea lectorului: „La început de lume a fost
LUMINA,/O călimară din care-a curs CUVÂNTUL,/A tresărit
culoarea din săruturi de soare/Şi-au zbuciumat norii şezând
plini de ploaie” (Creaţie), sau: „De astăzi nu mai scriu, s-a
rupt peniţa.../Şi s-a-necat încet în călimară/Şi s-a ascuns
uşor, ca o fugară/În timp ce încercam să-mi iau notiţa” (Povestea unei peniţe), sau: „Pletele ploii se scurg lent pe trupul meu gol / Pe umeri, pe spate, pe... Tot / Învăluindu-măn braţe, înfrigurându-mă/Aş culege ploaia în palme, / S-o
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păstrez pentru vremuri cu dorul de ea” (Leac... De
ploaie), sau: „Gura ta nu stă cuminte, dulce sânul îl
cuprinde/Şi se ţes atâtea doruri, risipite în poveşti...
/Adormită, mă trezeşte şi adâncul îl aprinde/Dorule,
nebun de tine, câte doruri tăinuieşti” (Dor nebun).
Petronela Apopei Ignat scrie pasional, din textura multor poeme fiind facilă vizualizarea imaginii
creionate, iar tema iubirii neîmplinite şi starea de
dor fiind coloana vertebrală al unui volum în care
nu şi-a interzis nici încercări stilistice preluate din
mersul strâmb al lumii literare contemporane.
Oricum, predilectă e tema iubirii, una abordată
pasional, atât de transparentă fiindu-i arderea încât
te trezeşti uşor complice la actul trăirilor redate
nouă cu atâta sensibilitate: „Ai sânii ca zăpezile,
femeie,/Căzând argint lumină peste lume,/În
cratere de dor născuşi idee/Dorinţelor de viaţă le-ai
dat nume” (Femeie), sau: „Să nu pierdem nimic din
bogăţia lor, din dăruirea ta,/Din frumuseţea ta, din
ochii noştri râzând complice,/Din chimia ce ne-a
pătruns cuvântul şi fiece fibră,/Când plină de tine,
râdeam sufletului tău” (Sete de tine), sau: „Am vrut
să mă cufund în tine.../În dorul meu atât de
albastru/Să îmi aşez capul pe valul tău” (Doar tu).
Aşadar, o carte care se susţine singură atât prin
formă cât şi prin conţinut, una în care substanţa ei
este realitatea însăşi, din aceasta fiind subliniate
trăirile poetei, simţirile şi simţămintele ei căpătând
dimensiuni planetare. Marcant rămâne faptul că
atât în realitatea ei mentală, cât şi în cea ontologică
versurile îşi păstrează aceeaşi doză de obiectivitate, imixtiunea ei având doar darul de a structura
întregul către expresia în sine. Este calea prin care
poeta Petronela Apopei Ignat evidenţiază faptul că
un cuvânt în sine nu poate căpăta sens decât prin
raportarea şi prin alăturarea lui la celelalte cuvinte.
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Lidia GROSU
(Rep. Moldova)

POETUL DUMITRU BRĂNEANU: O MELODIE A SUFLETULUI
INTONATĂ ÎN LIMBAJUL METAFOREI
Cartea „Poeme pentru mai târziu”, de Dumitru
Brăneanu (Ed. TIPO-MOLDOVA, Colecţia BIBLIOFIL,
poezie contemporană, 2018) este una care, prin versurile
ce le conţine, te îmbie, cu un freamăt al delicateţii, să o
deschizi ori de câte ori vei avea nevoie să saluţi zorii zilei
unei iubiri continuu de viaţă, dar şi să-i admiri amurgurile
doar în măsura în care acestea s-ar anunţa curs opţional
de studiere a culorilor sufletului universului, cu o
ulterioară resetare imediată, pentru a te lăsa pradă
poznaşelor zbânţuieli valoroase ale eului prin hăţişurile
adorabilelor, pline de miresmele paradisiace, trăiri, ce tear face să te identifici cu el, ordonându-ţi şi odihnindu-ţi
gândurile(„cuvintele sunt fântâni / din care îţi potoleşti
dorul..., 112) într-o melodie intonată de suflet în limbajul
metaforelor(„...şi trupu-ţi rătăcit de înserări / se va
dezbrăca rănit de tăceri / ca o tresărire albă de sfânt /
prin genele nesomnului meu...”, p.9). Ocrotitor al
decenţei, poetul va extinde acest spaţiu până la o
eventuală zvăpăiată emoţie(„păstrează-mă / în fagurele
sufletului / pierdut / merindă pentru mai târziu / cât încă
nu mă desfrunzesc / amintirile...”, p.13) ce îţi va încuraja
îndumnezeirea simţurilor, recompensa fiind una
surpinzătoare – dezvăluirea misterelor lumii: :„am ajuns
să-ţi ştiu / respiraţia inimii / şi sufletu-ţi ce vibrează / a
răsărit de soare...”, p.10. Armonie dintre inimă şi gând
(„Cald. Suficient de cald / cât să ungi / o felie din pâinea
inimii / cu untul de arahide al gândului...”,p.14), cu ochii
neliniştii deschişi spre o „Icoană a numelui”, eul însuşeşte dezarmarea răspunsurilor nedorite din „veşnicia
dragostei (care ) / prinde contur ca o chemare”, p.11.
Chiar şi în toamna cuvintelor lui Dumitru Brăneanu,
elitarul dor românesc intră în posesia poveştii ce atrage
umbre, cucerind adâncul celei mai reale / concrete
aşteptări, „pe un umăr de anotimp””(„e atâta agitaţie în
mine / cum n-a mai fost de la facerea lumii / ninge cu
aşteptări şi viscoleşte cu întrebări...”, p. 16), dar fără a
condamna tristeţea, numele lui Dumnezeu fiind câştigat
prin credinţă, dar nu cerşit în restrişte: „din colo... de
dincolo / eşti Tu / răspuns nesfârşirii / se înserează în
dreapta / sufletului, / dar în stânga / se face lumină / cât
o inimă, / cât o aşteptare...” („Dincolo... de,”). Şi aici,
trebuie să deschidem nişte paranteze: numele Lui
Dumnezeu, în creaţia lui Dumitru Brăneanu, este un
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acoperământ sigur al Cuvântului prin care descoperim
sufletul poetului, poziţiile, atitudinile în „războiul” cu
sinele, întotdeauna acestea caracterizându-l ca şi
înainte-mergător dinspre/ spre Decalog. Or, „Cel care
nu crede în Dumnezeu, vede în lume doar haos şi
cade pradă disperării”,sublinia scriitorul şi filosoful
A.Camus, dar poezia lui Dumitru Brăneanu nici pe
aproape nu poate fi clasată ca şi disperare. Ea denotă
o legătură stabilă a celestului cu teluricul, fapt de care
ne asigură multitudinea poemelor cu motive religioase,
prin care răsuna continua chemarea la o confesiune cu
Cel de Sus, inclusiv prin: „Psalmii 1-7”, „Din cupa ta,
eu”, „”În crugul vieţii noastre se face seară”, „”„Asultămi rugăciunea”, Noapte de Crăciun, „Sonetul Învierii”,
„Fiul risipitor” etc., etc – toate fiind o sursă inepuizabilă
de a studia lecţia mântuirii în numele căreia „Trudim o
viaţă, doamne, visul nemuririi”, care este Cuvântul,
aşadar, Lumina: „În gândul tău sunt picur de lumină”.
Continuând ideea de dor, vom constata că o
simplă peregrinare, pe urmele dragostei, dincolo de
etern („ultimul dans ronţăie eternitatea”), în „Ultimul
dans”(p.81), este o deschidere spre o văpaie de sublim
(„să aprindem candela iubirii / cu mirarea florii de
cireş”), aceasta monumentalizând „un dor nebun ce
adânc mă sapă”(Trup curgător”), într-un tot unitar cu
„ceasul de taină al speranţei”, până la cristalizarea prin
el a unui „vis albastru”, interpretat ca simbol al
profunzimii şi marii deschideri spre viaţă, aşadar ca o
curgere în cuvântul ce stăpâneşte începuturile până în
infinituri, chiar dacă „neguri grele-n suflet cern”: „voi
presăra poeme sub paşii tăi / spre a urmări drumul /
până la sărut / vom trage obloanele / peste ochii
adânci ai cerului / şi ne vom iubi / ne vom iubi / până
iarna va iuta de noi / şi vom deveni vis albastru”(„Ne
vom iubi”, p.17)
(continuare în pag. 20)
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(urmare din pag. 19)

Poetul explorează sentimentul de dragoste în
multitudinea aspectelor anotimpurilor vieţii şi, pe unda
pudorii, ne lasă să descoperim ”un glas de înger / pe o
colină / o casă”, întâmpinând cuminţenia uluirii pentru tot
ce este mişcare ca pe o salvare şi o pretinsă vindecare
de o eventuală rugină a trăirii de elită:„Cupidon curăţă
paşii de rugină”, p.76. Şi deşi este vorba de trecerea în
timp, eul inspiră o nouă doză de optimism pentru pictarea
traiectoriei zborului spre nişte răspunsuri, spaţiul efemer
reflectându-se continuă lumină în „Zâmbetul tău”:
„Zâmbetul tău / ameţit de lumină trece / peste cuvinte /
leagănă ruinele timpului / când ziua ninge / cu semne de
întrebare”, p.77. De remarcat că în poezia lui Dumitru
Brăneanu, semnificaţia ninsorii este determinată de
stările de spirit ale eului, de cele mai multe ori aceste
peisaje ale sufletului contopindu-se cu pretinsa „Poiana
visului” („un joc de curcubee / se prind în degete de rouă /
unde picură a uitare / ninge a bucurie /şi a zâmbete
grăbite”(p. 72)), ce ne păstrează într-o oază a
rafinamentului în care există o atmosfera înălţătoare de
`purificare („...O, înger bălai, / în seri de primăvară / doar
licărul dragostei tale / îl port cu mine, / în buzunarul de la
încheietura inimii”), în condiţia în care „totul e memoriu şi
detaliu”(„cu ziua în braţe / cu tine arcuş / pe strunele
amintirii / parcă te văd / stea învechind / iubirea, / nelinişi
vindecate / de mirarea / unui înger căzut din vis”(„Rămân
cu tine”, p.75)). Cititorul va fi pasionat de exersarea
reprobării spaţiilor închise –pădurea-labirint a fiinţei –
susţinând pledoaria eului pentru „spiritul pădurii ca un
sfânt”(„Balada pentru moartea pădurii” ,p.71), simbolul ei
reflectându-se, potrivit experţilor în domeniu, ca şi „forţă
eternă, vitalitate şi tendinţă de a reveni mereu la
rădăcinile permanente, pure ale raţiunii adormite, ale
civilizaţiilor pierdute în neant”(Doina Rusti, Dictionar de
simboluri din opera lui Mircea Eliade, Bucuresti, Ed.
„Vremea“, 2005, p.161).
De altfel, versurile lui Dumitru Brăneanu ne oferă
necondiţionat scufundarea în permanenţa regalităţii
sângelui nobil al unei gândiri, care răsună şi „Între
prieteni”, la masa luminii, unde „e nevoie de mult alb”,cu
o continuă imploratoare rugă sentimentală, cu imboldul
păstrării semnului calităţii omului, expresiv în acest sens
fiind acest continuu limbaj ce poartă coroana iubirii:
”agaţă-ţi haina dragostei / în cuiul inimii / nu pentru acum
/ nici pentru mâine / pentru atunci / când creşte iarba şi
urlă uitarea / cât să nu-mi dau seama / că aş putea să
lunec / în altă viaţă” („Între prieteni”p. 25)
La ceremonia de devastare a clipei, sensibilitatea
rămâne cu ochiul pe recuperarea din ea a sentimentelor
dăruite/ rătăcite pentru a sparge liniştea din sângele
gândului şi a se îmbrăţişa cu acesta întru a instiga o
uitare: „să prăvălim uitarea / de la uşa prezentului / ca
două pete de culoare / captive în cercul împătimirii”
(„Astăzi”, p, 24). De altfel, acest zbucium interior, această
„stihie” mobilizează la o suscitare a unui avânt („...azi
plutesc ca o stihie / în care sunt doar lacrimă, / şi nu maprind / cu pleoapele căzute a nesomn...(„Izvor, p. 118)
întru delimitarea reperelor şi a sensurilor existenţiale ce
se surpă în interior („Tânjesc, / mereu aud chemări / în
mine curge / un adânc ce mă zideşte-ntrânsul, / ca o
tăcere / şi totuşi, un izvor umblă prin mine / printre acel-

Boem@ (113) 7/2018

leaşi maluri / surpate de dor”.(„Izvor, p. 118). Ar fi
acelaşi dintotdeauna izvor al credinţei în tot ce este
Dumnezeu, recunoscându-L ca şi CUVÂNT, LUMINĂ
şi prin care visul se desprinde materializare: „vis
încolţit / m-adun din risipire / cât freamătul frunzei în
liniştea frunţii / căci în semnul de cruce / a încăput
atâta lumină(„Atâta lumină”, p. 67)
La un anumit punct, aceste reflecţii ar putea
continua ca şi idee întru o continuă delectare cu jocul
de lumini transpus în cuvântul/cuvintele / poeziile lui
Dumitru Brăneanu, ce rămân un fluviu al
optimismului şi un zbor cuceritor de înălţimi, prin care
deducem formula nesfârşirii eleganţei artistice a
cuvântului, distincţie acordată, în primul rând,
măiestriei de a încăpea în ea titluri cu diverse
conotaţii în dansul imuabil al stelei ce le dictează
melodia conţinuturilor lor, la fel de semnificative când
este vorba de a desluşi / aprecia/ pretinde prezenţa
noastră, a cititorului ”În fiecare cuvânt” întru a-i
inspira miresmele – „în fiecare vocală este o floare”.
Şi răsună o „Nocturnă” în care „ochiul meu /
printează dealul / cu miros de tristeţe”, ce ne asigură
de realizarea unui nou program în care am intui
rostul continuităţii, a acţiunii la timpul prezent pentru
un viitor prin „Învăţ”: „învăţ să strâng în inimă sevă
vie / să-mi fie hrană pentru veşnicie”. Aşadar, şi în
cazul aceluiaşi răsunet nostalgic – „Azi mă întorc din
patimi”, „înveşnicindu-mă-ntr-o altă viaţă” mai
rămâne loc pentru o sfidare sieşi: „Nu mai plâng”, şi
„Nu-mi mai număr anii”, pentru că „Vreau să trăiesc!
Tu, Doamne, deci mă iartă”. E cea mai firească
dorinţă ce se materializează „Duminică dimineaţa” –
printr-o nerisipire continuă de cuvânt în „Sonet final”.
Acesta cutremură toate sensurile care se cuprind în
unul singur: „Port în sine crucea ta, Lumină”. Acesta
este poetul Dumitru Brăneanu – cu o traiectorie bine
definită a zborului însoţit de toţi heruvimii, serafimii şi
arhanghelii trăirilor de intensitate, prin al căror cor
devin răsunătoare în cuvânt melodiile înălţătoare ale
divinităţii ce sfidează inutilitatea clipei.
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Dumitru ANGHEL
DINCOLO DE PATUL ARMEI de Vergil MATEI
Volumul „Dincolo de patul armei” – Jurnal de
diribau – Editura Lucas, Brăila, 2018, 212 pagini,
semnat de prozatorul Vergil Matei, are complexitatea
epică a unui roman, pe o temă majoră, unitară şi
echilibrată în planul desfăşurării întâmplărilor, deşi
pare structurat pe câteva capitole, cu vagi diferenţieri
conflictuale, fiecare cu un epic de sine stătător până
la urmă.
`
Domnul Vergil Matei, condeierul obişnuit cu
rigorile tematice ale reportajelor sale (este membru al
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, posesor
al Cărţii Internaţionale de Ziarist), a împrumutat cărţii
sale ritmicitatea in allegro a faptelor cotidiene,
specific genului jurnalistic. Din această perspectivă
stilistică, întâmplările din volumul „Dincolo de patul
armei” au nuanţările unui algoritm narativ cu
direcţionare spre alte specii, din care se pot distinge
câteva schiţe, tot atâtea nuvele sau o puzderie de
microreportaje de întâmplări jurnalistice, într-o
frenezie epică bine temperată, ca în celebra bijuterie
muzicală „Tablouri dintr-o expoziţie”, de Modest
Musorgski, care alcătuiesc cu certitudine un roman
cu toate componentele speciei şi genului epic literar,
fapte şi întâmplări într-un tutti memorialistic, din care
se încheagă o sinceră şi melancolică trăire a unor
fapte de viaţă, cu nimic mai prejos decât oricare
dintre marile teme ale literaturii autentice.
Un roman, aşadar, cu toate ingredientele
definitorii pentru încadrarea într-un canon al
personalităţii scriitoriceşti, pe care prozatorul Vergil
Matei şi-l revendică autoritar, printr-o uvertură
stilistică definitorie într-un exces de zel, pe care-l
stăpâneşte cu greu, în prag de manierism, persiflant
mai degrabă.
Conflictul, cauzalitatea, mobilul epic, tema
romanului „Dincolo de patul armei” se nasc spontan,
abrupt, într-o avalanşă de picanterii de vocabular
cazon de tip Moş Teacă, cu infiltraţii argotice, pentru
o lume fantasmagorică şi abuzivă, pe un voluptos
experiment stilistic, de o diversitate deconcertantă.
Un roman ca un Jurnal cazon de recrut, cu
galeria sa tradiţională de subordonaţi, plutonieri,
sergenţi şi caporali, încolonaţi în marşul triumfal spre
Câmpul de luptă al apărării patriei; o literatură de
porthart, cu toate ticurile unor agasante capricii, de o
violentă expresivitate. O literatură cu o tehnică
sincopată alternativ cu intermezzo-uri de Amintiri din
copilăria de la Mărtineştii naşterii scriitorului Vergil
Matei, cu amănunte biografice şi detalii picante din
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anii de şcoală, cu personaje reale din mediul
familial, părinţii, fraţii, verişoarele ori cu bunicul,
veteran de război, cu armata făcută pe vremea
regelui Carol I şi marcat emoţional de întâlnirea
de la Constanţa a acestuia cu ţarul Nicolae al II lea al Rusiei, cu puţin timp înainte de Marea
Revoluţie Socialistă din Octombrie, care a
schimbat dramatic şi destinul ţarului dar şi
soarta viitoarelor ţări socialiste, marcată de
comunismul autoritar al lui Stalin.
Prozatorul Vergil Matei este sigur un
nostalgic iremediabil, „virusat” de Amintirile de
nuanţă humuleşteană, dar trecută prin filtrul
genei umoristice din zona uşor flegmatică a
generaţiei, care abia dacă mai crede în... „nu
ştiu alţii cum sunt!”, sau în candoarea „Ozanei
cea frumos curgătoare şi limpede ca cristalul”.
Are propriul registru sentimental, nu acceptă
ingrediente sufleteşti de niciun fel şi are o linie
melodică fără influenţe; îşi afirmă tonal opţiunea
narativă, în ciuda unui posibil risc de consecinţe.
Este, desigur, o opţiune asumată dar,
parcă, tocmai această nonşalantă detaşare i-au
asigurat un credit, fără riscul devalorizării de pe
piaţa originalităţii creativităţii literare. Prozatorul
se expune, vulnerabil, unor posibile reproşuri în
planul autenticităţii literaturii de ficţiune, pentru
că nu s-ar fi debarasat de stilul practic şi real al
jurnalistului preocupat de efectul social imediat
al ştirilor sale: „Ba, pe când eram ucenic la
profesională, m-am trezit cu el la Bucureşti,
unde alături de fratele Niculae şi de antrenorul
(continuare în pag. 22)
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lui..” (pag. 26).
Salvarea scriitorului Vergil Matei, care ar
putea fi acuzat de malpraxis narativ, vine de la
măiestria cu care păstrează fluenţa epică, pe firul
unei ape molcome de câmpie, fără prăvălirile unui
râu de munte, deşi nu lipsesc stereotipiile cazone şi
o gramatică retorică: „- Sunt căpitan Grigore Ciolcan
din armata geniu-construcţii, tata-mare-a vostru timp
de-un an... Aicea nu sunteţi ca la puşcărie, legaţi
unu’ de altu’ şi cu puşca la curu’ vostru” (pag. 33), ca
un „atac la baionetă”, cu un vocabular agresiv,
convenţional cu efecte de intimidare şi supunere
oarbă.
Există în această proză, satirică mai mult de
paradă, o preferinţă pentru portret, pe care-l îmbracă
în haina de ceremonial vesel, cu „pete de culoare”
umoristice şi elemente de contrast, într-un context
advers, de joc înscenat, ca o strategie a provocării:
„Trag cu ochii la Micu... Păr blond, buclat, răsfrânt
puţin
pe
fruntea-i
încreţită,
claie
îngrijită,
şmecheros... Celălalt, beat mangă, adormise,
lăsându-se ca un sac de cartofi pe umărul meu”
(pag. 37), cu etimologii caricaturale, cu o cromatică
în exces, apăsată, cu nuanţe ilare, pentru a marca
ticurile cazone, stereotipiile de vocabular şi de
comportament: „Aniliere, îmbrăcat la patru ace, îşi
etala ostentativ ţinuta...” (pag. 38), numele cazon al
şefului militar, caricaturizat şi astfel.
O altă componentă stilistică în proza
domnului Vergil Matei, umorul, capătă multiple
valenţe de tipul clişeelor „limbă de lemn” din retorica
propagandei comuniste: „- Tovarăşe locotenent,
raportez: Menirea noastră, a militarilor din forţele
armate, este să apărăm, chiar cu preţul vieţii, de va
fi nevoie, cuceririle revoluţionare ale poporului,
independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială
a patriei noastre” (pag. 45).
Stilistic, proza „aliniată” la rigorile aspre ale
vieţii militare şi ale specificului regulamentelor
cazone atinge cote de reper scriitoricesc, iar autorul
romanului „Dincolo de patul armei” poate fi
recunoscut
dintr-un
singur
pasaj,
asemeni
specificului, la fel de inconfundabil, al unei lu crări
muzicale şi al compozitorului respectiv.
Elementele epice de ficţiune ale romanului
„Dincolo de patul armei” sunt dominate de faptele de
viaţă, de biografia scriitorului Vergil Matei, cu
trimitere temporală spre copilărie, şi locală dinspre
satul naşterii sale, Mărtineşti, din Vrancea: „Pentru
fiecare dintre noi, aşezarea, locul în care ne-am
născut nu pot fi uitate niciodată, Mărtineşti, iaca,
acolo şi el un sat obişnuit...” (pag. 75), poate doar la
fel ca Humuleştii lui Nică al lui Ştefan a Petrii
Ciubotariul.
Sunt fapte şi întâmplări reale, ca de „Jurnal”,
cu personaje cu onomastică convingătoare, Matei,
din actul de identitate al autorului romanului:
„Împreună cu verişoarele mele, Virginia Matei,
Anişoara Matei şi vărul Nelu Matei am luat în
stăpânire o pagină din catalogul clasei timp de opt
ani” (pag. 86). Reale sunt şi personajele-porecle:
Aniliere, Schiţelea, tatî-mareo, dintre şefii sau
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camarazii de oaste.
Evocarea rămâne principala componentă
a literaturii domnului Vergil Matei, iar această
particularitate stilistică i-a facilitat culoare de
acces spre momentele şi mesajele cele mai
convingătoare, pe care le-a nuanţat foarte
diferit, de la căldura şi sensibilitatea scenelor şi
personajelor apropiate, familiale, la violenţa
uneori exagerată a umorului grobian, când a
şarjat cu ticurile, şabloanele verbale şi
portretele-caricatură ale personajelor din alt
palier al comunicării.
În fine, nu neapărat relevant, dar cu
nuanţele unei duble intenţionalităţi stilistice,
sunt de remarcat cuvintele cu o anume
sonoritate şi-o frapantă şi insinuantă nuanţă
semantică: argoul cazon, ticurile verbale,
limbajul de periferie,
poreclele: diribau,
bujiometru, tablabou (de la lavabou), diribist,
terişti, bibanii, Aniliere, Frânghie, Ştreangu, nea
Tâmâioară, Schiţelea, Megelea...
„Dincolo de patul armei”, un periplu
sentimental provocat de amintiri venite dintr-o
experienţă de viaţă: „bărbatul cu armata făcută”,
garanţie pentru întemeierea unei familii, girul
maturităţii şi al seriozităţii „cu acte în regulă”,
roman semnat de un prozator cu gust pentru
spectaculos şi culoare, cu o gamă portretistică
variată, epic şi obiectiv.
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Eugenia Mihaela MIULESCU
NOPȚI CU PENE ARSE
Personaje:
INSUL (adolescentul)
DANSATOAREA (puternic fardată, în haine foarte
strâmte)
BĂRBATUL
Alți oameni
SILUETELE
ARHANGHELUL 1
ARHANGHELUL 2
ACTUL I
Întuneric. INSUL își face apariția brusc pe scenă
(rolul intrării sale fiind de a crea o puternică impresie publicului). Raze de lumină vor juca pe fața acestuia.
INSUL (zâmbește stângaci, pierdut): Când liniștea
încăperii devine prea zgomotoasă, fug! Îmi pun mușchii în
acțiune ca să scap de undele sonore ce-mi zgârie timpanul
sensibil precum coarnele melcului! (își șterge sudoarea de
pe frunte) M-aș retrage și eu într-o carapace a mea, însă
cred că mama mi-a aruncat-o la naștere ca să nu devin
fudul. De mii de ori am vrut să o întreb unde mi-a ascuns
carapacea, în ce loc tenebros mi-a înfipt-o spre a o admira
doar ea, exact cum fac toate mamele cu reziduurile corpului
zămislit de uterul lor... Alte mame pun la loc de taină bucle
cârlionțate - blonde, brune sau arămii. (liniște) Nu fug doar
de liniște... Fug de tot ce înseamnă zgomot. (surâde
anemic) Paradoxal, trăiesc într-un spațiu în care aerul
devine greu precum uleiul sfânt, cirezi migratoare de
mamifere se perindă zilnic pe lângă mine. (își trage
mânecile cămășii tremurând) Culorile țipă în fiecare unghi
în care aș privi, toți mormăie, râd zgomotos și... (privind fix
spre public) Nimeni nu pare a-și da seama că spațiul ăsta,
orașul, ne transformă în niște alienați psihic. (liniște) Mama
mea mi-a luat carapacea!
Un sunet puternic, ca de gong. Se coboară o funie.
INSUL va urca pe funie, stângaci, tremurând și scâncind, în
încercarea de a se salva.
Se aud gâfâieli, suspine și un strănut. Decorul
(încăperea unui bar rău famat) se va distinge slab la
început. Se va auzi muzică de cabaret în surdină.
DANSATOAREA coboară pe o funie, muzica de
cabaret se va auzi mai puternic în acel moment. INSUL
este coborât cu o altă funie, legată în jurul său. Privește
temător, dar furios spre cer. Scuipă pe podea. INSUL se va
ascunde sub una dintre mesele barului; va privi stupefiat la
tot ce se întâmplă în jurul său. Brusc, totul devine colorat.
Becuri multicolore pâlpâie orbitor, grupuri de oameni intră și
ies, rotocoale de fum, zgomote asurzitoare.
DANSATOAREA ia o poziție fermă în mijlocul scenei. Din tavan cade un bici. Îl apucă ferm și lovește în
podea de câteva ori.
DANSATOAREA (pe un ton de comandant) – Luați-vă poziția de drepți! La stânga plăcerile trupești, la
dreapta cei ce se închină lui Mamona. De-a stânga sau dea dreapta, toți veți ieși pierzători, voi inși purtători ai
cămășilor însângerate! (râde macabru).
Precum manevrați de un păpușar, mulțimea se
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împarte în două, fiecare pășind spre unul dintre
cele două locuri indicate de DANSATOARE. Unii
se vor împotrivi, însă vor fi târâți de ceilalți membri
ai grupului. Țipete, plânsete se vor auzi câteva
momente. INSUL va rămâne insensibil la ce se
întâmplă.
BĂRBATUL: Nu vreau, nu vreau! (este
târât de alte două persoane; până la urmă scapă
din strânsoare; se postează în fața DANSATOAREI, adresându-i-se cu un glas de bețiv) Avară de
durerea altora, femeie decăzută, cum poți fi atât de
inzenzibilă față de cei cae tăiesc pe aceeaș pojiță
de sticlă întoasă cu tine?! Nuita că axul ezistenței
noaste nu trece ezact prin centru, ci își rotește
jumăătate de putere în mișcări escentrice care-l
slăbesc pe el însuși și-i tulbură mediul înconjuător...
DANSATOAREA (își mijește ochii; pe un
ton rece): „Semnale se-ncruțișează albastre prin
străzi./ În teatre strigă luminile, se exaltă libertățile/
insului./ Se profețesc prăbușirile, sfârșesc în sânge
1
cuvintele.”
BĂRBATUL vrea să mai spună ceva, însă
DANSATOAREA îi înfășoară biciul în jurul gurii.
Este târât înapoi spre stânga plăcerilor trupești.
DANSATOAREA: Undeva se va trage la
sorți cămașa învinsului.
Liniște. Joc de lumini orbitoare, DANSATOAREA este înconjurată de siluete întunecate,
doar ochii observându-li-se. Împreună se vor undui
pe „Danse Macabre”, al lui Camille Saint-Saëns.
DANSATOAREA și SILUETELE: „Dar sus,
la o mie de metri-nălțime, spre răsărit/ stelele își
spun povești prin cetini de brazi/ și-n miez de
1
noapte râtul mistreților/ deschide izvoarele”. (se
opresc cu toții spre public; privesc cu ochii pierduți
în diferite puncte ale sălii) Oraș deținător de
paratrăsnete în stea, și-a aprins ca de gală în
beznă ale sale scări, mansarde, terase. Pe urma
îngerilor săi de ceară și-a hohotului său prelung,
orașul distruge în ritmul său tăcut, într-un întreg
dans al vremii care moare, orice spe-ran-ță!
O altă lovitură de gong. SILUETELE dispar. DANSATOAREA își pregătește localul pentru
viitorii clienți. Încă nu va băga de seamă de prezența INSULUI. Va face curățenie unduindu-se și
fredonând o melodie. Scapă cârpa pe care o folosește la șters praful lângă masa sub care se află
INSUL.
DANSATOAREA (uimită pentru un moment; surâde sardonic): Se pare că un mic puișor sa pierdut de cloșca sa. (făcându-i cu ochiul) Sigur
în mulțimea ce s-a perindat pe-aici ai fi găsit pe
cineva care să te încălzească sub penajul său.
INSUL (cu privirea pierdută): Am ieșit de
mult din găoace, plin de lichidul temniței în care mă
aflam. Aveam și o carapace, însă am pierdut-o.
DANSATOAREA (flutură din mână): La
second hand ai căutat? Sigur trebuie să mai aibă
ceva și pentru neîndemânaticii ca tine care-și pierd
singurul lucru ce-i ajută să înfrunte famelica viață.
INSUL: Nu mai aveau mărimea mea.
DANSATOAREA (îi face semn să iasă de
(continuare în pag. 24)
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sub masă): Lasă-ți carapacea acum, cu toții suntem niște
broaște țestoase lipsite de apărare. Mișună p-aici tot felul
de prădători! (râde zgomotos) Ți-ai făcut-o cu mâna ta
ieșind singurel, puișor, din camera ta.
INSUL: Nu eu am vrut să vin aici.
DANSATOAREA: Nu-mi spune că mi te-a adus barza!
Ai cam întârziat, ce-i drept... (își mângâie pântecele) Am tot
așteptat, însă se pare că doar cu asta mă voi alege... cu
așteptarea veșnică.
INSUL: Nu barza m-a aruncat aici.
DANSATOAREA (privindu-l mai atentă): Ai dreptate, nu
ai cum să fii al meu. Eu m-am culcat doar cu blonzi și
bruneți. Tu ești roșcovan.
INSUL (neluând în seamă ultimele cuvinte ale DANSATOAREI): M-a trimis EL. (arată cu degetul spre tavan).
DANSATOAREA (își dă capul pe spate să vadă punctul
arătat; supărată): Unde naiba e, că nu văd nimic?!
INSUL: Peste tot poți să-L vezi...
DANSATOAREA (dându-și seama la ce se referă
INSUL, se duce la bar și lustruiește câteva pahare): El a
murit demult. (suflă spumă dintr-un pahar spre INS) Noi
suntem creație, cei drept, însă creatorul a pierit, s-a ascuns
în temnițele vortexului. Nu am excelat niciodată la fizică...
Auzisem ceva, cândva, de niște găuri negre... Cine știe,
poate și El s-a instalat acolo.
INSUL: El nu a murit, este încă acolo! M-a aruncat pe
mine aici, împotriva voinței mele... (privește speriat în jur).
DANSATOAREA (se încruntă): Dacă nu-ți convine barul
meu, poți să pleci! Consumație văd că nu vrei să-mi faci, de
mers într-una din încăperile plăcerii nici nu-ndrăznești, iar
să-ți pierzi sufletul, nici nu mai vorbim! Parcă-ți și văd
sufletul cum este: mic, speriat de orice zgomot făcut de
vreo rafală de vânt! (se oprește din ceea ce face; pe un ton
de mamă protectoare) Puișor, unde să te uiți și-n cine să
crezi?! În vise ți-amintești alte vise formate din alte vise, șin acele vise-ți amintești lucruri niciodată întâmplate, iar alte
fărâme de polaroid ce-ți apar brusc în minte pe când citești
neatent sau mergi pe stradă pierdut le iei drept bizare
capricii ale vreunui demon interior... când sunt, de fapt,
urme fidele ale unor evenimente petrecute pe când vedeai
cu niște ochi mult mai mari, ca de insectă...
INSUL (respiră sacadat): Dă-mi o sticlă de Angelli!
DANSATOAREA (își revine; zâmbește zeflemitor): Dacă o să vomiți, eu nu o să curăț după tine, puișor! (îi toarnă
într-un pahar din sticla cerută).
INSUL (în încercarea de a-și îngroșa vocea, mai mult se
pițigăiază): Până la fund! (dă pe gât conținutul paharului; se
îneacă, tușește puternic).
DANSATOAREA: Se vede că n-ai antrenament! Ești de
pe-aici? Alți tineri de vârsta ta nici nu se uită când își toarnă
ceva în pahare! (figura speriată a INSULUI o irită) Totuși ce
cauți tu aici?! Ești major?
INSUL: Sunt!
DANSATOAREA (zâmbește diabolic): Atunci nu ai de
ce să te temi! Ești trecut prin viață, cum s-ar zice. (iscoditoare) Ce face un tânăr ca tine la ora asta într-un bar ca al
meu? (se preface că-i șterge de praf umerii).
INSUL (se așază pe un scaun, cu fața spre public; pe
un ton grav): Prin orice dună mi-aș lăsa pașii să mă poarte,
văd chipuri deformate, culori prind parcă viață și...țipă, țipă
din cauza a tot ceea ce trebuie să suporte..
Scena este împânzită de raze roșiatice. Din colțurile
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scenei, pe măsură ce INSUL vorbește, înaintează aceleași personaje din grupurile de la începutul scenei. De data aceasta fețele lor sunt deformate, hainele sfâșiate, fiecare îmbrăcat într-o singură culoare.
INSUL: Și dacă dau să fug, nu pot, căci fiecare
colțișor este împânzit de fie-ce personaj parcă scos
din jobenul magicianului! Clădirile îmi sparg
timpanele. Undele sonore ce răzbesc printre bucățile
de ciment îmi zgârie urechea internă!
Toate personajele se opresc și privesc un punct
fix. INSUL își întoarce privirea spre stânga și apoi
spre dreapta. Tremură la vederea grupului de lângă
el. Luminile de pe scenă dau o notă de normalitate.
DANSATOAREA își reia biciul, cu aceeași comandă
de la început. Brusc, un morman de pene arse cad
din tavan, alături de ARHAN-GHELUL 1 și
ARHANGHELUL 2. Aripile le sunt arse.
ARHANGHELUL 1 (cherchelit, cu o față tâmpă):
A-am ve-e-enit spre-e-e a face dre-e-e-eptate! (sughite. Un pumn de pene îi cad de pe aripi) Tre-e-ebuie pede-e-eepsit orașul ăsta nelee-e-egiut! (strănută)
ARHANGHELUL 2 (sfios): Nu vă mai putem
permite să duceți un astfel de trai decăzut. Tatăl
Ceresc este foarte mâhnit de ceea ce se întâmplă
aici. Până și Sodoma și Gomora aveau o limită...
DANSATOAREA (îi zâmbește ARHANGHELULUI 2; pe un ton senzual): Dar de ce să ne stricați
distracția în seara asta?! Mâine! Lăsa-ți-o pe mâine!
Vă rog... În seara asta haideți să ne distrăm cu toții,
așa, ca la încheierea acestui capitol cu gesturi
deșănțate. (îl mângâie tandru pe ARHANGHELUL
2) Pariez că sunteți tare încordați și obosiți după
drumul ăsta lung.
ARHANGHELUL 1 și ARHANGHELUL 2 aprobă
din cap, febril. DANSATOAREA își înnoadă biciul în
jurul gâtului ARHANGHELULUI 2. Îl trage după ea
spre încăperea plăcerilor carnale.
ARHANGHELUL 1(zâmbește prostește spre
încăperea plăcerilor carnale; către INS): Ce-e-el mai
amuzant lucru e-e-e că am mai venit și ie-e-eri aici și
tot ace-e-e-eași replică ne-a dat-o! (își netezește
penele arse) În se-e-ara asta vre-e-e-eau și eu în
camera aia!
ARHANGHELUL 1 chicotește. Încearcă să-și ia
zborul, însă cade în nas. Se ridică și se repede spre
încăperea plăcerilor carnale.
INSUL privește pierdut în jurul său. Suspină.
INSUL: Unde mi-o fi ascuns mama carapacea?
Notă: Lucrarea a obţinut Premiul Revistei Literare
“Boem@” la Concursul “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”, categoria 15-21 ani, din cadrul Festivalului Internaţional al Cărţii “Axis Libri”, Galaţi, iunie 2018.
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Lucia PĂTRAȘCU
VITRINA CĂRŢILOR - 2 - EMILIAN MARCU
Acest nou volum „VITRINA CĂRŢILOR - 2 –
Printre rafturi” -, semnat de scriitorul EMILIAN MARCU,
a apărut la Editura Detectiv Literar, Bucureşti, 2018, sub
atenta editare a scriitorului Firiţă Carp şi cu o ţinută
grafică deosebită semnată de Florin Dochia. În cele 460
de pagini cu „însemnări de scriitor / cititor”, apărute în
revista „Convorbiri literare”, Iaşi, păstorită de poetul
Cassian Maria Spiridon, autorul volumului parcurge o
„interesantă călătorie într-un labirint al sufletului
uman, o plimbare ce îşi propune să nu lase praful să
se aşeze pe fiinţele acestea atât de delicate dar şi de
gingaşe numite nici mai mult nici mai puţin
decât…cărţi” O călătorie în care Emilian Marcu nu vrea
să fie singurul colindător prin lumea mirifică a cuvântului
scris. Întovărăşirea cu ceilalţi este ca o rugă colectivă în
biserica neamului de iubitori ai literaturii, o rugă pentru a
dezlega tainice şi nebănuite întrebări.
După volumul I, „VITRINA CĂRŢILOR – Un deceniu de singurătate… în bibliotecă” – Editura Pim, Iaşi,
publicat în 2013, iată un nou dar de carte scrisă în
acelaşi gen de critică literară, pe care scriitorul Emilian
Marcu îl face iubitorilor de literatură! Fără a menţiona (din
economie!) cele douăzeci şi patru de titluri ale volumelor
de poezie şi cele şase, şapte titluri de romane publicate
cu osârdie de-a lungul anilor! Un scriitor prolific şi
generos!
Volumul acesta începe şi el cu o Predoslavie
prin care autorul aduce în braţele cititorului „… noi
vremuri de singurătate… în bibliotecă” folosite pentru
a arăta „truda unor scriitori contemporani”, un număr
de 213 condeieri, aşezaţi în ordine alfabetică şi care au
publicat între anii 2012 – 2017 un număr de cărţi ce
depăşeşte această cifră şi cărora li se poate acorda ca
trofeu ştiutele „peniţe” buclucaşe. De fapt, este vorba
despre truda autorului acestui impresionant volum de a
zăbovi „prin timp la… rafturile cu cărţi” în folosul
literaturii, dar, mai ales, în beneficiul celor două categorii
strâns legate între ele: cei care scriu şi cei care citesc.
Ca să exemplificăm, vom spune că Emilian Marcu începe analiza cu o scriitoare din Brăila, Constanţa
Abălaşei-Donosă, autoarea volumului „Poezii pastelate”
şi după un periplu alături de mulţi autori din diferite zone
geografice, deci şi edituri diferite, încheie cu un scriitor
din Cernăuţi, Ilie Tudor Zegrea, autorul volumului „Ştergând lacrimile singurătăţii”. O plajă de scriitori contemporani, în curs de afirmare unii, scriitori care astăzi sunt
„nişte promisiuni ce trebuie urmărite şi stimulate”.
Dar şi scriitori deja cunoscuţi, asumaţi, dintre care nu
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lipsesc criticii literari, cei care se apleacă asupra
operelor unor nume apreciate de întreaga lume literară, cum este cazul lui George Bacovia, despre care, de curând, au scris doi autori. Este vorba despre
Svetlana Paleologu-Matta, „Existenţa poetică la
Bacovia” şi Liviu Chiscop, „Prozatorul Bacovia”, care
au avut în considerare aserţiunea că există „un
fenomen Bacovia de o originalitate totală” şi
faptul că asupra operei sale trebuie luate în atenţie
orice „ecouri critice unde se pot regăsi mai multe
studii despre opera bacoviană”. Aşa cum afirma
Lucia Olaru-Nenati „O exegeză a operei bacoviene
(…), pe care au cunoscut-o şi au apreciat-o fără
rezerve mari spirite ale culturii noastre, vine abia
acum, cu o întârziere de peste o jumătate de veac,
la întâlnirea cu publicul românesc”.
Referindu-ne la un număr atât de mare de
scriitori cuprinşi în acest volum, nici nu se pune,
pentru cititor, problema unei încercări de „clasamente, topuri, ierarhii şi alte… istorii”. Este deplin
suficientă constatarea că Emilian Marcu împleteşte
o cunună de scriitori şi cărţile lor, o împodobeşte cu
unele consideraţii pertinente şi o aşterne în faţa
oricărui cititor dornic de a afla lucruri noi. Scriitori
consacraţi sau mai modest cunoscuţi şi recunoscuţi
care îşi joacă lozul devenirii, joc la care contribuie şi
autorul acestui volum. Chiar dacă la data de 23
aprilie 2013 în „Priviri liminare”, Vasile Anton Ieşeanul notează: „Emilian Marcu nu este un critic literar,
nu uzează de criteriile axiologice ale valo-rizării sau
devalorizării, ale promovării autorului (…), el scrie
doar cronici literare, adică consemnează
(continuare în pag. 29)
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Bunicul
în cuibul dragostei
vara nu se lăsa aşteptată
aşezat în fotoliul promisiunilor
ascultam poveştile bunicului

Sebastian GOLOMOZ
Fiecare literă din numele ei
în sobrietatea misterului
trăieşte discret o
sensibilitate mereu intelectualizată
iubirea salvează suflete
ramură neresemnată, ambiţia
dublată de antidotul tristeţii
– speranţa – într-un martie îndrăgostit
ne deschide larg uşa visării
conversăm exhaustiv
nu ştiu cum arată dar
trebuie să fie
o femeie frumoasă
inteligenţa ei emoţională ucide
lent distanţa dintre noi
iar eu iubesc fiecare
literă din numele ei.

Unde
Unde albastre şuşotesc
despre neliniştea sufletului
prin indiscreţia unui
romanţat excurs sentimental
Casanova se alege doar
cu o faimă delebilă
de vicii contemporane
Unde se vorbeşte prea mult
despre iubire
înseamnă că acolo
aceasta lipseşte
iar sufletul dezabuzat
nu mai poate atinge
dintr-un scurt zbor fără aripi
clipa de fericire, visul
Speranţele nu pot fi
recondiţionate inteligent
decât cu înţelepciune
- semn de elevare spirituală ce e mereu cu un pas
în urma tristeţii metafizice
şi care, dacă
nu vine din iertare
atunci, de unde?

Boem@ (113) 7/2018

de la el am aflat
pentru prima dată
despre porumbeii gălăţeni
îl fascinaseră cu
triunghiul lor
zbor – joc – frumuseţe
acum el însuşi e
un porumbel în cer
iar eu îl mai văd
doar în fotografii
voalate de regrete.
Bon brâncuşian
melancolia are ochi
doar pentru trecut
ca un aparat de fotografiat
imortalizând nelinişti sferice
ca o casă de marcat vântul
bate toate frunzele de toamnă
după măsura sufletului
iese bonul fiscal
dorul e o carte
ce te obligă s-o scrii
riscând o explozie sentimentală
prin fum de tămâie
doar umbra bunicii
căzută pe gânduri
într-o lumină brâncuşiană
înţelege singurătatea poetului.
Cerul ca un cinematograf
Din hamac
- sedus de o
frumuseţe derutantă –
priveşte cerul
ca un cinematograf
îşi alege o stea şi
îşi pune o dorinţă
sperând încă la iubirea
ce i-a fost refuzată.
De când soarele
l-a lăsat din braţe
din ochi îi evadează
strigătul silenţios
al dezamăgirii
un viitor confiscat
de îndoieli
neputând fi salvat decât
cu dragoste.



26

Debusolații Democrației
(sonet pamfletist)
Debusolați și triști mor confrații mei,
De maratonul politic obosiți
Și în sorți nemeritate prigoniți;
La pensii indexate cu câțiva lei.

Maria FILIPOIU
Motto: Istoria îşi are logica ei proprie: niciun neam nu
e condamnat de a suporta, în veci, un regim vitreg, corupt şi
mincinos. Ne temem că aproape e ziua în care simţul conservării fizice, revoltat de maltratările administrative şi fiscale şi de
exploatarea excesivă din partea străinilor, va preface poporul
nostru într-o unealtă lesne de mânuit în contra chiar a existenţei
statului.
Mihai Eminescu - ziarul „Timpul" (5.12.1882)

Până când amuțesc, susțin slogane
Pentru profitorii de libertate,
Ce încalcă legi, plătind cu plocoane.
Iar cei din „turmă” au zile scurtate
De birouri, taxe și comisioane,
Nici în mormânt să nu fie uitate.

Cruci pentru veacul Unirii
(sonet Centenarului Unirii)

Vremea Unirii
(rondel năzuinței de Unire)

În suflet și în gânduri port Unirea,
Cu bucurie și cu suferință;
Că scurtă le-a fost marea biruință,
Românilor ce-și iubeau întregirea.

Prin veacuri, multe ai pătimit,
Cu năzuințe îngropate;
Dar vremea Unirii a venit,
Să te trezești, române-frate!

Înlăcrimată este neputință
Și nemărginită-i nefericirea,
De când li s-a destrămat înfrățirea,
Iar Reunirea nu intră-n sentință.

Că pentru ogor sfânt te-ai jertfit
În bătăliile purtate
Prin veacuri, multe ai pătimit,
Cu năzuințe îngropate!

În rugăciune își caută leacul,
Românii de țara-mamă izolați,
Când Marea Unire celebrează veacul.

Tributul morții de-a fi plătit,
Ți-aș fi dat viața, jumătate!
Ca să fie neamul fericit,
Unit în pace și-n dreptate,

De limba maternă dezromânizați,
Precum străinilor le este placul,
În cruci putrezesc frații sacrificați.
Chemarea străbunilor
(sonet patriotic)
Când pe români îi bântuie necazul
Cu jefuitori la bunuri din țară,
În rugă chem eroi de-odinioară,
Dușmanilor de-a tempera extazul.
Să nu fure a patriei comoară,
Pentru prădători ce-au sărit pârleazul,
Îi strig spiritul lui Mihai Viteazul,
Din glie s-alunge hoardă barbară.
Dintotdeauna, străbunii au visat
Pentru România, urmași de seamă,
Să moștenească neamul neatârnat.
Dar nu toți fiii de aceeași mamă
Au spiritul patriotic dezvoltat,
În luptă să-și dea viața fără teamă.
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Chemați la votare, ei sunt nelipsiți;
Dar au noroc de la „pupăza din tei”,
Cât în Parlament se bulucesc mișei,
Lângă „ciolan” să trăiască fericiți.

Prin veacuri, multe a pătimit!
Basarabie scăldată-n lacrimi!
Basarabie în lacrimi scăldată,
Străinii te-au rupt din pământul țării
Și te-au izolat cu sârmă ghimpată,
Să-ți duci crucea cu birul depărtării!
România nu te-a uitat vreodată,
Că-n suflet ți-a simțit rana trădării;
Basarabie în lacrimi scăldată,
Străinii te-au rupt de pământul țării!
În sufletul trist și pustiu te poartă,
De-a fi Centenarul aniversării
Marii Uniri – izbândă neuitată;
Spre înfrățire-n cartea de istorii,
Basarabie în lacrimi scăldată!
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Victor MAROLA
De vorbă cu Monica BOARU
Victor Marola: Vă rugăm să ne spuneți câte ceva
despre formarea dv. liceală, universitară!
Monica Bouaru: În primul rînd vă mulțumesc pentru
invitația de a realiza acest mic interviu. Parcursul meu e
unul destul de simplu: Am terminat liceul C.Negruzzi din
Iași, am continuat cursurile la Facultatea de Filosofie
(specializarea: sociologie-politologie) din cadrul Universității “Al.I. Cuza” Iași. În anul trei de facultate am plecat
către Paris pe drumul socio-antropologiei (la Univ. Paris
10). Masterul 1 (Cercetare) l-am facut la Univ. Paris 10,
apoi Master 2 (Cercetare) la Sorbonna. Ambii ani de
Master am lucrat pe un subiect de cercetare legat de FIV
(Fécondation in Vitro). Stagiul l-am facut într-un laborator
INSERM (Institut de cercetare medicală).
A urmat apoi o bursă de teză la o școală de ingineri,
ENPC (École Nationale des Ponts), una dintre cele mai
prestigioase instituții din Franța. Am lucrat pe un subiect
de cercetare ce viza utilizarea Internetului și a comerțului
electronic (pe atunci era încă revoluționar). Am participat
la câteva conferințe din care două în Anglia (la Sussex și
la Essex). Am fost lector universitar pe perioada tezei (am
predat cursuri de sociologie și statistică timp de 4 ani).
Apoi am plecat în privat, într-o agentie de comunicare și
am lucrat ca analist/statistician pe studii marketing. După
4 ani de agenție, prin 2012 am refăcut un Master de Cercetare bio-medicală la Facultatea de Medicină Paris Sud.
De atunci, lucrez ca biostatistician în domeniul cercetării
medicale.
V.M.: Ce rol a avut familia în educația și orientarea
dumneavostră profesională?
M.B.: Unul foarte important, în sensul în care părinții
au fost primii care au învestit în educația mea, sprijinindumă după măsura posibilităților. În ceea ce privește orientarea mea profesională, alegerea mi-a aparținut mai mult
sau mai puțin. Pasionată de filosofie, am optat pentru cursurile Facultății de Filosofie, dar pentru o specialitate un
pic mai practică, cea de sociologie. Aici am întâlnit
oameni minunați pe care îi port în suflet și pe care continui să-i admir de pe meleagurile pariziene. Mă gândesc
cu predilecție la profesorul Nicu Gavriluță, la profesorul și
scriitorul Dan Lungu, la d-na Elisabeta Stănciulescu...
V.M.: Când v-ați decis să activați în mediul parisian?
M.B.: Când am considerat că școala de sociologie
franceză îmi poate deschide noi orizonturi în domeniul
cercetării.
V.M.: Ce mobil lăuntric v-a determinat să vă exercitați
condeiul și în spațiul literaturii? Menționați, vă rog, câteva
cărți personale.
M.B.: Cu literatura în general și cu poezia, în particular, m-am întâlnit mereu în momentele de cumpănă.
Spuneam undeva că poezia e o altă lume, un alt țărm.
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Monica BOUARU

Dacă romanele te ajută să evadezi, poezia te
ajută să te întorci; poezia este o aventură interioară
care te invită, te obligă să te «scufunzi» din interior
în interior. Cineva spunea că «poezia este cea mai
primejdioasă dintre îndeletniciri, este copilul care
umblă cu foc, apucă soarele cu sufletul, este tensiunea spirituală maximă la care poate ajunge sensibilitatea unui om» (Hoderlin). Mi-am exersat condeiul în două volume de poe-zii: primul se intitulează,
«Ciocniri de veac» apărut la Editura Semne, București, 2017, iar cel de-al doilea volum «Diapsalma»,
apărut anul acesta la Edi-tura Vinea din București.
V.M.: Eugen Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, sunt cei mai cunoscuți în lumea intelectuală
franceză din rândul emigrației românești după 1945.
Cărțile lor ocupă două rafturi în librăriile La Procure,
Gibert Joseph, Vrin din Paris. Mai citesc studenții
francezi cărțile lui M. Eliade?
M.B.: Ar trebui întrebați studenții francezi, sunt
convinsă că cei pasionati de sociologia religiilor îl
citesc cu mare drag.
V.M.: Nominalizați câțiva oameni de cultură din
România, alături de cei menționați, cunoscuți în lumea parisiană!
M.B.: Ana Blandiana, Teodor Baconschi, Basarab Nicolescu, Andrei Pleșu, Mircea Cărtărescu,
Magda Cărneci, Ana Barton și probabil mulți alții, pe
care eu încă nu i-am întâlnit...
V.M.: Se știe că Emil Cioran scria și comunica
doar în limba franceză. Paul Goma, însă, prefera să
scrie doar în limba română, deși a petrecut mulți ani
în exil. Este doar o problemă de atașament față de
(continuare în pag. 29)

28

(urmare din pag. 28)

limba română (Nichita Stănescu) sau o preferință arbitrară
în cazul lui Goma?
M.B.: Cred că e mai mult decât o preferință arbitrară, e
o formă de mărturie a atașamentului său față de țara de
origine, dar nu îl cunosc îndeajuns pe Paul Goma pentru a
vă spune mai multe.
V.M.: Parizienii îl consideră pe C. Brâncuși un celebru
sculptor francez sau un român din exil?
M.B.: Un celebru sculptor francez de origine română și
este tare îndrăgit.
V.M.: Din rândul oamenilor de cultură din Franța (nu
numai francezi), care v-au impresionat în mod deosebit?
M.B.: Filosoful Bertrand Vergely, pentru că reușește să
transmită în lumină un răspuns coerent problemelor actuale ale societății.
V.M.: Cum reușește o domnișoară biostatistician, orientată profesional spre cifre, calcule și previziuni, să fie o
scriitoare cufundată uneori în universul mirific al poeziei?
M.B.: Probabil pentru că nu și-a propus niciodată să fie
cufundată în „universul mirific al poeziei”. O mare parte a
copilăriei a stat însă sub semnul poeziei. Tata ne recita
mereu din George Coșbuc, M. Eminescu, George Topârceanu etc., și probabil ceva din ritmul acela al copilăriei a
ieșit la suprafață acum. Însă, vă garantez că nu e nimic
„mirific” în poezie, mistic poate, însă de cele mai multe ori
poezia e un strigăt de durere, o metaforă a umilinței..., poezia e tăcere pusă în cuvinte, e coliziune între suflete, clopot împotriva gândurilor.
V.M.: Compuneți poezii și în limba franceză?
M.B.: Da, așa cum vă spuneam mai sus, cel de al doilea volum a fost scris direct în limba franceză. „Diapsalma”, o metaforă a timpului. Volumul surprinde acel moment al pauzei dintre psalmi, moment în care cuvântul se
oprește pentru a se deschide Logosului sau revelației
divine.
V.M.: Ați publicat deja în limba română. Ce proiecte
literare de viitor aveți?
M.B.: Proiecte literare e mult spus, dar am în plan două
cărti, în funcție de timp le voi concretiza până la sfârșitul
anului. Și voi continua desigur „Litteramorphose”, un atelier literar menit să promoveaze întâlnirea dintre scriitori și
tinerii cititori.
V.M.: Sunt peste 6.000 de tineri (studenți, masteranzi,
doctoranzi, medici, economiști, informaticieni ș.a.) în Paris
și zona metropolitană. Participă la manifestări artistice, au
și preocupări culturale?
M.B.: Da, participă, atât la programele culturale organizate de Ambasada României la Paris sau la cele organizate de către Mitropolia românească, cât și la manifestările organizate de orthodoxie.com. Cunosc tineri (și mai
puțin tineri) care se regăsesc în cerc restrâns la o seară
de poezie, alții preferă muzeele sau concertele de pian.
Preocupările culturale nu lipsesc, iar tinerii sunt primii care
știu să se regăsească în coordonatele culturale ale Parisului.
V.M.: Cum vedeți viitorul cărților, editurilor și al librăriilor? Vor rezista în fața avalanșei de oferte venite din zona tehnologiei informaționale?
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M.B.: Totul rezistă în fața avalanșelor dacă
rezistența se bazează pe ceva concret. Atât timp cât
cărțile mai transmit un mesaj, o coerență interioară, o
viziune, ele vor continua să lumineze sufletele multor
generații. Librăriile au nevoie de o metamorfoză, de
un dinamism, de un anu-mit ritm, care să provoace
tinerelor generații acel dor de Absolut.
V.M.: Ce le recomandați liceenilor și studenților?
M.B.: Să citească, să iubească și să prețuiască
discer-nământul...
V.M.: Je vous remercie bien de votre gentilesse.
10 iunie 2018


(urmare din pag. 25)

apariţia unei cărţi în revista ieşeană Convorbiri
literare”, nu putem eluda meritul unei atitudini atât de
generoase a acestui scriitor, cu un bogat palmares
literar propriu, de a se apleca cu dragoste şi
îngăduinţă asupra scrierilor confraţilor, străduindu-se
să le limpezească drumul spre inima cititorului.
Deoarece, aşa cum arăta scriitorul Viorel Coman,
„Criticul se coboară la iarba măruntă a câmpului
literar… căutând frumuseţea oriunde crede că ar
putea exista”.
De fapt, însuşi autorul acestui volum, într-una
dintre referinţele sale, arată că cititorul poate
considera că are în faţă „o carte ca o bună lecţie
despre viaţă, despre istorie, despre prietenie”
(literară).
Emilian Marcu, harnic ziditor al cuvântului,
autorul volumului „Vitrina cărţilor, volumul II – Printre
rafturi - noi vremuri de singurătate… în bibliotecă”, aduce la lumina cunoaşterii pagini scrise de autori simpli uneori, doritori de a se exprima, fără a şti dacă viitorul le va aduce recunoaşterea dorită. Autorul acestui volum are totuşi o viziune pozitivă când spune:
„Este imposibil să nu fi avut şansa de a comenta
un viitor scriitor de geniu şi astfel numele meu să
fie legat de acest scriitor.” O abordare constructivă
căreia îi dorim şansa de a se împlini!
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Constantin BEJENARU
MARILENA VELICU - POETA CUVÂNTULUI DOR - CUVÂNT
EXISTENT DOAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ
În lumea poeziei care populează majoritatea
revistelor literare, de la o vreme, din nefericire, dai peste
din ce în ce mai multe locuri comune, pline de buruieni şi
mărăcini dar, din fericire şi peste – ce-i drept din ce în ce
mai puţine – locuri pline de trandafiri, fructe, câmpii
mănoase şi chiar, vorba lui Nicolae Breban, „coline verzi”.
În ultima superbissimă categorie se încadrează cu
asupra de măsură cu volumul de poezii „Permanenta
întristare” tulceanca(prin adopţie) Marilena Velicu –
poeta cuvântului „DOR” – cuvânt, cum spuneam, existent
doar în limba română, respectiv românească, cum
spunea la începutul secolului trecut Nenea Iancu. Poetă
căreia dacă – vorba vine! – îi dai iubire, îţi va oferi un
copil, dacă-i oferi o casă, va face din ea un cămin, dacă-i
oferi un zâmbet, îţi va oferi inima: „Călător în primăvară, /
Înecat în călimară, / Dorul scâncet de iubire, / Umezeştea mea privire” (Călător); „mi-e dor şi vreau un dor cu aripi
galbene / care să zboare acolo unde mă chemi…”(Am
uitat); Mi-e dor de gestul tău ascuns de lume, / Atingerea
sub braţ pe sânul gol, / Extazul asumat şi-un râs domol /
Că te iubeam robită de-al tău nume…”(La masa rece…o
poveste…); Pasul meu alene calcă, vântul mângâiat cu
dor, / Poala fustei dulce saltă, dezgolind sfios picior”
(Pasul meu); „Noapte albă, cerc de stele, / Colorând la
gât mărgele, / Tu, imaginară vină, /Laşi pe dorul meu
cortină”(Nici nu vii în poezie); „Plouă mult, intolerant, / În
decembrie şarmant…/ plouă rece şi confuz / Peste dorul
meu mofluz…// Plouă iar şi mă topesc / Doare dorul meu
trupesc”(Plouă pe-un pervaz murdar); „E primăvară?
Sau contează / Că iarna asta cochetează / Cu inima şi
ţie-ţi place. / Tresari de dor când gândul tace?”(E viaţa
dulce şi amară); „Mi-e dor de dorul care doare –
Doamne, ce vers divinissim! - /Deşi am pus un lacăt
vechi / Pe rana care nu mai moare / Şi plânsul ei mi-arden urechi”(Tu…un astru rătăcit); „Mai vreau o zi şi-o
noapte fără ploi / Fără ninsori şi ghete în noroi, / Mi-e dor
de vară şi mai am un dor / De tine OM… şi nesecat izvor
/ De dragoste, de vise şi scrisori, / De zâmbete furateadeseori, / Mi-e dor de visul astăzi nenăscut… Pentru că
tu… tot timpul ai tăcut…”(Tot timpul ai tăcut) – versuri
excepţionale, demne de muzica vechiului meu prieten
nespus de drag inimii mele Doru Stănculescu.
În universul poetic păstorit, ca să zic aşa, de Marilena
Velicu, se petrec minuni. Dorul se identifică fericirii, distanţele se estompează, simţurile se contopesc şi-nnebunesc „De plouă iar, în versuri strig nebună: / Iubeşte-mă
acum, sub clar de lună!”(E noapte iar), contrastele se
unifică „Corbii să mă ciugulească / Pe-un tărâm uitat de
ploi, / Pentru mine flori să crească, / Marea să mă plângă
joi. / Stele multe să tresară, / Curcubeul, cerc de foc / Nu
rămân pe dinafară / Îmi găsesc în noapte loc” (Marea să
mă plângă joi), tăcerile vorbesc „E noapte iar şi ninge
infernal,/ Mă depăşeşte tot şi plâng carnal,/ A şi tunat cu
fulgere cu tot, / Am rezistat, dar sincer nu mai pot…- (Tot
timpul ai tăcut), idealurile se întrupează „Mai vreau muzica să-mi cânte, lângă tine să m-alint, / Mai vreau o cafea fierbinte, de țigară mă dezmint, / Mai vreau vara asta
crudă să îmi fie pansament / Pentru toate ce se-ntâmplă
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în acest umil moment…”(Mai vreau încă să te am),
unde eului emoţional se leagănă spre paradis şi
eternitate „Aud parcă trenul, aud un vapor … /
Nebună prin noapte, uşor mă strecor, / Luceafărul
râde, iar stelele plâng, / Cu lacrimi de ceară orbind
ochiul stâng. / Nimic nu te-aduce, dar ştiu că mai vrei
/ Să vii la-ntâlnire în zori pe la trei, / Sperând că la
anul şi-n toţi care vin / Să-ţi bei nemurirea cu gust de
pelin”(Nemurire cu gust de pelin) – degustând şi
savurând asemenea versuri minulesciene cum să nu
exclami: - „Doamne, ce bunăciune!”…
Aşadar pentru Marilena Velicu, pe marea eului liric, a iubi înseamnă ca şi la marii înaintaşi Lucian Blaga şi Vasile Voiculescu a trăi în eternitate şi simultaneitate. Coborârea în sine este suire întru devenire.
Precum Publius Ovidius Naso în „Ars amandi” şi
„Metamorfoze”, fără a păstra ipocrite proprietăţi, opinăm că Marilena simte o atracţie safică(a la Sapho)
pentru interiorizarea structurală a timpului şi destinului
iubirii. Poeta e frapată ca şi Hesiod sau Homer sau
Shekespeare(de ce nu?) de natura originară, pură,
corespunzătoare iubirii curate prin versurile ei erotice
şi nu numai, unificând timpul şi spaţiul, condiţie a
înveşnicirii iubirii. Prin starea lor de suflet poeta şi
iubitul sunt în continuă relaţie cu universul, solitudinea
apărându-le puritatea iubirii(Permanenta întristare)
„Arde inima mai tare / Şi-ntr-o clipă de uitare / Îţi sărut
mâna c-o floare…// Şi mă dor priviri albastre, /
Glaciare şi sihastre, / Într-o noapte cu dezastre, /
Scriu de dor iubirii noastre”, cei doi trăind contopirea
timpului cu spaţiul într-un etern ACUM.
Astfel că la Marilena Velicu ca şi-n „Făt
frumos din lacrimă” puritatea iubirii devine puritatea
gândirii. Eul ştie, voieşte şi simte atât poeticeşte cât şi
trupeşte şi îşi caută locul, insula-cămin din centrul
simfoniei apelor de la Dunăre şi mare – spaţiu rotund
precum fericirea şi iubirea de natură, oameni şi
Dumnezeu.
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DAR

Mircea Marcel PETCU
CRED
Cred că zâmbetul tău
Ar face lumină în întuneric,
Iar când râzi,
Parcă se revărsă
Valuri de muzică.
Cred că părul tău
Este ca mătasea grea
Ce strălucește în soare.
Cred că ai
Cei mai frumoși ochi
Şi ador felul în care
Strălucesc când ești fericită
Sau cum se întunecă
De dorinţă când ești...
În brațele mele .
COBORÂTĂ DIN VIS
Intrând pe poarta casei
A adus acel aer proaspăt
Însoțit de un zâmbet irezistibil,
Buzele pline,ușor conturate
Șopteau cuvinte de...
Dor,
Ochii frumoși ascunși
De ochelarii fumurii
Te făceau să crezi că
Un ocean de ape
Se revărsă peste tine;
Părul fluturând
Până la umeri
Era ușor mișcat
De vântul obraznic
Care e singurul
Ce poate săruta
Fără să ceară
Permisiune.
In rest de sus
Până jos ,,o zână"
Veselă şi bună,
Coborâtă din vis .
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As fi vrut să-ți fac
un dar
o floare, o îmbrățișare
sau poate chiar o
sărutare;
m-am gândit cândva
să-ți fac
un dar
ceva frumos
poate o floare, o sărutare
sau poate şi o
îmbrățișare...
acum m-am hotărât
să-ți fac
un dar
nu m-am gândit...
am vrut sa fie
minunat si unic
deci
inima ți-am dat în dar
,,De ce?" te-ntrebi iubita mea..
răspunsul e simplu
în unicitatea sa:
,,de nu te am pe tine
nu am nici... inima!"
FERICITĂ
Cerul părea mai albastru,
soarele mult mai strălucitor,
aerul devenise dintr-o dată
mai proaspăt,
iarba şi copacii
erau îmbrăcați
într-un verde vesel,
iar florile înfloreau
într-o infinitate
de culori.
Se simțea din nou
plină de viață,
atât de plină
încât mersul îi era
mai vioi şi buzele
erau mereu gata
să zâmbească,
se trezea vorbind
cu el şi cântând
când nu mai era
în stare să-și stăpânească
fericirea,
după toți acești ani
de monotonie, de durere
şi neîncredere,
era fericită;
a fi îndrăgostită
şi a fi iubită
era cel mai minunat
lucru din lume.
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Ironie
Sunete false
În ritmul pașilor tăi
Schiopătezi!
Îmi pare că gândurile
Îți sunt perturbate
De un scâncet al sufletului,
Zâmbești în colțul gurii
Ca o ironie strengară!

Cătălin DUMITRESCU
Desen
Ai desenat ferestre deschise
Pe asfalt, cu nisipul presărat
Din mâinile tale albe,
Cu ochii minții le privești
Și taci, copil al clepsidrei
Liniștea ta e încântătoare!
În ritmul pașilor tăi
E o harpă de argint!
Larvă de înger
În umbra clepsidrei dormi
Larvă de înger
Mângâiată de lumina dimineții,
Piciorul tău răsfățat
De sub jumătatea lipsă
A cearșafului albastru!
Pe o pleoapă îți sărut visul
Paznic iubitor de gânduri
Iar în urmă pentru o zi
Las o cartă pe un colț de noptieră
Scrisă în vreo două rânduri
Odă, sper nu o himeră!
Abstract
Ochii tăi calmi
Ca o pădure de brazi
Și bancă pe care stăm
Ca un peron de suflete stinghere!
Pași necunoscuți tresar
La fiecare îmbarcare
Doar un parfum ieșit din tipare
Și rochia ce îți dezvăluie trupul!
Acum și eu aș dormi
Lângă visul tău de ieri
Și te-aș iubi!
Alge verzi
Nisipul e ud
Iar urmele noastre se adâncesc
Suntem asemeni dinozaurilor
Spumele mării se cuibăresc
Între degetele picioarelor goale
Ultimile venite în desen
Sunt alge verzi și stinghere!
Pe nisip alergăm de la un val la altul
Soarele ne urmărește ștrengar
Răsărit de după ultimul castel!
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Alergare
Se aud parcă tropăind
Copitele de nisip ale cailor
Din cavaleria cerească,
Biciul de argint scânteie orizontul
Și marea freamată!
Păsări trec grăbite către “cine știe unde”
Iar eu te cuprind de pântec
Și te întreb, cu ce am greșit?,
Tu zâmbești ca o nimfă
Fugind parcă pe iarba unui verde nor,
Floare de argint privirea
Strălucitoare lacrima râsului tău!
Granulă
Lemnul înegrit de cerneală
Sună în ritmul pașilor tăi
Ca un ticăit de ceas
Eliciile avionului timpului
Numără granulele de nisip
Din clepsidră
Ultima poartă numele meu!
Condensare
Condensezi timpul
Deschizând fereastra
Prinzi primele raze de soare
Ale dimineții de april
Și le transformi cum știi tu
În cea mai plăcută alintare!
Toate visele pier
Sub mireasma ta primăvară!
Cel mai frumos vis
Ca o umbră de cristal
Îmbrățișarea noastră oglindită în mare
Iar tu, cel mai frumos vis!
Briza mării de turcuaz
Îți alintă suvițele rebele
În șoapte te apropii de umărul meu
Cu ochii licărind a stele!
Azi iubesc fiecare înger
Ce te-a lăsat să pășești
Lângă mine unduire pribeagă!
(din volumul “Pajul de nisip” în curs de apariție
la editura InfoRapArt)
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Mihai VINTILĂ
Cecilia – viața la feminin
Proza feminină brăileană are în Magdalena Iugulescu una din cele mai puternice voci. În momentele de
zbucium ale zilei de azi aceasta găsește puterea și refugiul în scris lăsându-ne pe noi să fim fascinați de puterea
cuvântului. Intrând în literatură cu romanul Cosmin, Brăila,
editura Proilavia 2013 urmat de Issabel, Iași, editura
TipoMoldova 2015 Magdalena Iugulescu a pornit-o pe
calea feminismului târziu. Cărțile sale aduc povești de
viață, dure și rugoase ca o lamă tocită dar care totuși
printr-o minune continuă să își facă treaba.
Acest al treilea roman Cecilia apărut în condiții
grafice excepționale la editura ieșeană TipoMoldova vine
a contura acest profil feminist al autoarei. Romanul este
construit ca o mare confesiune întreruptă din când în când
de pasaje diverse pentru o spargere a monotoniei.
Urmărim viața unei femei de la adolescență până
la deplina maturitate. Suntem martorii familiei sale
disfuncționale care o împinge la o evadare din realitatea
cotidiană. Zbaterile Ceciliei de a-și găsi un drum, de a se
realiza, de a deveni o doamnă sunt încununate de intrarea
în lumea modelingului. Cu toate că reușește să strângă
bani, să-și echilibreze familia din punct de vedere financiar
Cecilia rămâne în plan sufletesc o căutătoare. Avem
rescris aici mitul drumului, al căutării. Drumul în sine, cu
obstacolele sale inerente și aparent insurmontabile face
de fapt toată bucuria acestei cărți. Este o inițiere a Ceciliei
în viață. Află cum se trăiește, cum trebuie să iubească și
mai ales află că ceea ce îi este ei bine este de fapt binele
căutat.
Dragostea pasională nu avea cum să lipseasă.
Din păcate este o dragoste unilaterală, o obsesie mai
degrabă decât o comuniune. Totuși punctul luminos al
obsesiei îl constituie un copil care o împlinește pe Cecilia
atât ca femeie prin maternitate cât și emoțional prin
desprinderea de iluzii, de iubirea neîmpărtășită.
Romanul are pasaje lungi de descrieri ale unor
obiective turistice din Turcia. Avem astfel în paginile 102126 Istambul-ul văzut de o româncă, ca prim contact cu
lumea exterioară țării natale. Pasajele sunt corecte din
punct de vedere informativ dar lipsește lipitura de maestru
care să le integreze poveștii. Par că sunt stinghere și
uneori scrise într-o limbă română precară precum în:
Peste tot te înconjoară mozaic, frescă și artă bizantină.
Biserica Sfânta Sofia este plină de aur pe sus, blocuri de
marmură pe jos și ferestre spre exterior uluitor de multe
astfel, încât, la 10000 de lumânări aprinse aceasta putea fi
folosită și pe post de far, în timpul nopții.(p.112-113). Aici
chiar mi se pare că autoarea a scăpat din mână hățurile și
cuvintele aleargă ca niște bidivii unde vor ele.
Un alt punct de slăbiciune îl constituie notele de
subsol. Ele îngreunează cititul și transformă romanul pe
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alocuri într-un dicționar explicativ. Așa avem pagini
greoaie precum 110 unde informația din nota de la
subsol este mai consistentă ca informația din acțiunea cărții.
Uneori discuțiile dintre personaje sunt banale, nu transmit nimic și ar fi putut lipsi. De exemplu
la paginile 129-130 avem următorul schimb de opinii:
- O peliculă este formată din secvențe montate cap
la cap. Oricare dintre ele are semnificația ei, iar
fiecare dintre noi vede același lucru în mod diferit.
De ce crezi că felul în care văd eu nu-i cel corect? –
Pentru că n-ai dreptate. Ce vezi tu extraordinar la un
bărbat în maiou? – Restul. – Ha!Ha!Ha!Și mai spui
de noi. - Uite, așa-mi place mie, să ghicesc, să presupun, să-mi închipui, să pot visa. - Aaaa, ești romantică?- Da.- Eu nu sunt. – Mi-ar plăcea să fii.
O altă scădere a romanului o constituie
caracterizările ferme făcute prin intermediul personajului Cecilia care nu se bazează pe nimic altceva
decât pe impresiile subiective ale autoarei și care nu
fac decât să introducă balastru în poveste, să o
îngreuneze și să enerveze cititorul precum în exemplul despre jurnalism: Am senzația că jurnalismul
este făcut de persoane foarte instabile: văd o muscă
și aleargă după ea prin toată Europa, ba chiar și pe
alte continente. Și nu se uită pe unde calcă luânduse, practic, numai după bâzâit. Apoi, în goana după
senzațional, transformă biata viețuitoare în bondar,
cioară, hipopotam și, la sfârșit, în balenă, pentru că
altceva mai mare nu există.(p 141). Astfel de ieșiri în
decor slăbesc mult literatura și îndreaptă romanul
tocmai spre ce autoarea urăște. E ca și când un
jurnalist ar spune că medicii au ales această meserie
doar pentru a lua șpăgi toată viața, de a încasa
gratuit țigări și cafele și de a se culca cu pacientele!
(continuare în pag. 34)
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(urmare din pag. 33)

Cel care dă însă lovitura de grație romanului este
finalul. Slab, urât mirositor și mai ales trist. Mi-a fost
efectiv rău să văd cum o poveste interesantă, cu mare
potențial poate fi maltratată așa. Nu poți să vorbești
despre urină, să faci comparații de autobaza medicinei
pentru a pune final unei victorii asupra suferinței, unei vieți
interesante și zbuciumate precum cea a Ceciliei. Cred că
Magdalena Iugulescu pur și simplu nu a mai avut răbdare
să termine cartea și a aruncat acolo un final care distruge
edificiul început cu atâta migală.
Fără a fi răutăcios pot spune că romanul Cecilia,
deși încearcă, este mult mai slab ca primele două semnate de aceeași autoare. Mijloacele nu au lipsit dar încercările au eșuat fiecare în parte. Avem un constructor care
a pus aplice pe fațada unei case construite la reprezeală
doar cu speranța unui preț mai bun și la prima ploaie ele
s-au desprins și au căzut cu un zgomot infernal. Inserțiile
turistice nu se lipesc, încercarea de vis nu merge, digresiunile autoarei despre alte chestii colaterale de genul
jurnalism, viață etc sunt ieșiri în decor și tot așa.
Magdalena Iugulescu va da literaturii brăilene un
`
mare roman atunci când va avea puterea să taie pasaje,
să strunească porniri și mai ales când va renunța la tot
ceea ce este de prisos unei povești. Cecilia rămâne un
roman de tranziție de la perioada începuturilor spre ceea
ce sper a fi perioada de consacrare.
[ Magdalena Iugulescu, Cecilia, Iași, editura TipoMoldova, 2017,
304 pagini ]



Festivalul Poeților Uitați
„Dor de Coşbuc”
În zilele de 8-9 august 2018 se va desfășura în
orașul Călărași - Rep.Moldova, Gala Laureaților Concursului Național de Poezie din cadrul Festivalului
Poeților Uitați purtând genericul “Dor de Coșbuc”. Organizat de poetul Mihai Doloton, în parteneriat cu
Consiliul Raional din Călăraşi, Festivalul este dedicat
de data asta omagierii personalității și creaţiei poetului, traducătorului şi criticului literar George Coşbuc,
În paginile revistei noastre au fost anunțate anterior componentele importante din Regulamentul
concursului conținând condițiile de participare (au-tori
și interpreți/recitatori), grupele pe categorii de vârstă,
datele și adresele de corespondență etc.
Evaluarea lucrărilor (creații proprii și videorecitaluri) se face de către un juriu de specialitate
constituit din câteva personalităţi culturale (literatură
și artă) în următoarea componenţă:
 Gutiera Prodan - Maestru în Artă, editor-coordonator emisiuni matinale Moldova 1, preşedinte UZPR (filiala Chişinău), Ambasador al Păcii.
 Laurian Stănchescu - Scriitor și jurnalist român, membru titular al USR, membru titular al
UZPR, autor al mai multor proiecte de lege din
Parlamentul României.
 Lidia Grosu - Poetă, critic literar, membru titu-lar
al UJM şi membru titular al UZPR, decorată în
2016 cu Medalia „Mihai Eminescu” pentru literatură.
 Marcela Mardare - Poetă, prozatoare, membru
titular al USM, Directorul Editurii Pontos.
 Mihai Doloton - Poet, membru titular al UZPR,
Directorul Concursului Național de Poezie „Dor
de Bacovia”, coorganizator al Evenimentului
Internațional „Celebrarea lui Brâncuşi la Chişinău”, directorul Festivalului Poeţilor Uitaţi „Dor de
Coşbuc” - preşedintele juriului.
 Olga Căpățână - Scriitoare, membru titular al
USM, membru titular al UJM, decorată cu Medalia de Aur pentru Jurnalism Internațional de
Academia Internațională din Franța, Veteran al
războiului din Afganistan şi din Transnistria.
 Petre Rău - Poet, prozator, membru titular al
USR, Director–fondator al Revistei Literare „Boema”, Director Editura InfoRapArt.
 Vitalie Răileanu - Critic literar, membru titular al
USM, membru titular al USR, membru titular al
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România,
Directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”.
Laureaților li se vor înmâna premii băneşti, diplome și cărţi.
Cele mai bune creații vor fi incluse într-o antologie dedicată poetului.
Redacția
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Veronica BUMBU
(Rep. Moldova)
TU, RAZA MEA

STROP DE ROUĂ

Destroienit de dor, El, sufletul,
Despică răsărit, gonind spre infinit.
Cu lacrimă în rugi la Preasfințitul,
Prind clipe efemere din zbor înnebunit.

Tremură a mea iubire
În ramură de Măslin,
Tu o să m-aștepți, iubite
Dar... eu n-am să pot să vin.

Tu, Raza mea, cu flori de Iasomie-n plete,
Cu setea ta de Univers,
Cu dor de Cer de-nvie pietre,
Mă ierți... eu... nu te-am înțeles!

N-am să vin, ca altădată,
Alergând prin lan de grâu
Cu cosița răsfirată
Și cununi de stele-n brâu.

Cerșeai umil din lanul verde,
Râvneai al cerului izvor,
Și eu, din frică că te-aș pierde,
Te-am zăvorât necruțător.

N-ai să poți să-mi sorbi sclipirea
Din albaștrii ochi senini,
Să cuprinzi nemărginirea,
Șoapta dulcelui divin.

Chemarea a cuprins înaltul,
Zvonind că timpul a sosit.
Și eu, ca să-ți opresc asaltul,
Cu mine-n flori te-am împletit.

Și cum stai de-o veșnicie
Sub măslinul înflorit Cărăruia e pustie,
Spicul este amărât.

Și azi, când pleci, la moartea mea,
Te rog să-mi spui, Raza de cânt,
Dacă tu pleci, din care stea
Să te culeg? Pe care vânt?

Va cădea un strop de rouă
De pe ramul de Măslin,
Te voi întreba, iubite;
“Ai crezut că n-am să vin?"

Dacă tu pleci, eu cine sunt?...
dacă mai sunt?
…Pământ...Pământ...Pământ...

LACRIMA

UN VEAC
Un veac ce se rostogolește fulgerător.....
Trădată, rănită, bolnavă, Tera cade în hău
În nebuloas-ai inerție îi scârțăie axa:
Trosnesc în coordonate trei forme
de existență a materiei
Spații multidimensionale
Intră în Regat.
Timpul nu-și mai regăsește
unitatea de măsură,
Transcedentalul
devalorifică mișcarea.....
Sărmane suflete...
rătăcesc în corpuri străine.
Harul astral pierde conexiunile
Percepției umane...
Lumina-i divină își
perturbă lungimea de undă,
Se dispersează,
iar amplitudinile dau
rezonanțe difuze.

35

Durerea sapă necruțător
adânc, până dincolo de sine...
Zadarnică râvnă
de a evada de tine însuți,...
Zadarnică râvnă
de a ancora în absolut...
Zadarnice metamorfoze temperale....
Strigătul mut își reflectă
ecoul într-un corp devorat.

Lacrima iubirii mele,
Atât de crudă și amară,
C-ai ars și măduva în oase
Și-ai aruncat-o-n primăvară.
Lacrima iubirii mele,
Atât de dulce și amară,
În ochii cu orbita seacă
Pornit-au stele să răsară
Lacrima iubirii mele,
Atât de sacră și amară,
Îngenuncheat, mă'nalț cu duhul
Și blestem patima să piară.
Lacrima iubirii mele,
Atât de tristă și amară,
Pe prispa inimii sfărâmate
Te cheamă jalnic o vioară.
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Sabina COJOCARU
(Rep. MOLDOVA)
Atomul
O, tu ființă vie,
Pierdută-n căutare
De trai în armonie
Și-a tainei dezlegare,
Ce tot te zbuciumi încă
Când ți-ai nascut ştiința,
Să te cioplească-n stâncă
Cu trup și conștiință?
Au, nu tu rațiunea
Ți-ai facut-o idol
Și-ai folosit minunea
Să-ți construiasca zidul
Dintre plăcerea oarbă
Și buna libertate,
Nu tu-ai făcut-o roabă
În cercetari ciudate?
Nu ea îți dă răspunsuri
Tot mai convingătoare?
Tu-i cauți neajunsuri
Ea însă-i creatoare,
Te-a-ncătușat cu fapte,
Obiecte de confort
De ce te miri că-i noapte
Și simțul deja mort?
De poți printre lentile
Să vezi măcar și umbre
La ce îți sunt utile
Invențiile sumbre?
Nu vezi mașinăria
Cum prinde de gândește,
De-și naște armonia
Și-n locul tău trăiește?
E virus ce-a pătruns
Celula rațiunii
Și scrie pe ascuns
Apocalipsa lumii,
Vezi, ce-a convins gândirea
Cu dulce inocență,
Vezi, ce-ți alintă firea,
Îți place dependența?
Te crezi mareț în toate,
Distanțe-ai explorat,
Cu tehnici mai ciudate –
Spațiu-n lung și-n lat,
Mergi către apogeu
Să fii orice atom
Te vezi un Dumnezeu,
Dar pierzi ființa, Om!
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Spirală de-aur
Spirală de-aur, pură,
Vârtej mântuitor,
De mai emani căldură
În vid tulburător
De ce ne ții departe?
Stând în interior,
Creezi cărări spre moarte
Prin genele de dor.
Ne ești o traiectorie
Ce încă n-o cunoaștem
Și tot obții victorie
Când iar și iar ne naștem.
Mereu mai iluzorie,
În lumi mai imperfecte,
O veșnică istorie
Ce cată minți deștepte.
Durere moștenită,
Aproape scris...destin,
Coloană infinită
A codului divin.
Răsare din ispită
Păcatul strămoșesc,
Ești carte necitită
Prin care toți trăiesc.
Noi te nutrim cu vise,
Cu clipe fericite,
Trăind iubiri aprinse
Ne scriem cărți dorite.
Prin legi neinterzise
Lăsăm ca sfinte moaște
Legende din culise
Să cânți cui se va naște.

Contrariu
Când lacrima-ți devine mângâiere,
Când sufletul se-alină cu-n suspin –
Atunci aștepți o mică înviere
Ori poate moartea crudului tău chin.
Și incoloră pare soarta vieții,
Și-n dungi aprinse-apare un destin.
Minore gânduri dau spirit voinței,
Matur e drumul și de piedici plin.
Dar treci prin noaptea de pericol plină,
S-ajungi la ziua ce mult ți-o dorești,
Trăiești furtuni cu apă lină –
L-al tău contrariu să te-oprești.
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Elisabeta DRĂGHICI
Cărți și oameni în vreme de război.
Un roman al supraviețuirii: „Bibliotecara de la
Auschwitz” de Antonio G. Iturbe
A citi o carte a cărei acțiune este plasată în vremea
războiului este o experiență ce ne invită la o întoarcere
în timp, imaginându-ne situații, locuri și oameni. Gândim
că uitarea nu are voie să se aștearnă peste oameni și
cărți și indiferent de momentele istorice pe care le traversăm sunt lucruri care supraviețuiesc. Războiul aduce cu
sine nenumărate pierderi: de la acoperișul de deasupra
capului, a lucrurilor personale și a liniștii vieții de zi cu zi,
până la pierderea libertății și chiar a puterii de a visa. Întro astfel de vreme cărțile par a avea o soartă surprinzătoare, cel mai adesea depinzând de persoanele în
mâna cărora ajung.
Romanul „Bibliotecara de la Auschwitz” ne oferă un
tablou terifiant al unei neașteptate legăturii dintre carterăzboi-copii-adulți-prizonierat-Auschwitz sau altfel spus al
modului în care o mică bibliotecă (extrem de mică, formată din doar opt cărți) poate să fie un sprijin pentru suportarea cu stoicism a ororilor unui război, în cazul romanului menționat, ale celui de al doilea război mondial.
Antonio G. Iturbe, ridică cartea la rang de forță spirituală, o elogiază și ne permite să descoperim alte forme
ale valorii ei, prin intermediul unui personaj feminin, Dita,
o copilă de 14 ani, care datorită cărților, își găsește forța
de a supraviețui în vremuri extrem de grele. Vremuri în
care simte din plin că „tinerețea este o clipire”, în care
copilăria nu mai are loc căci în lagărele naziste domina
teroarea și moartea. „Ca să fii copilă trebuie să ai copilărie” medita Dita, fiind de la sine înțeles că într-un lagăr
de exterminare noțiunea de copilărie nu mai are sensul
clasic.
Acțiunea romanului se desfășoară în lagărul nazist
Auschvitz, acel Aushwitz care „nu-i omoară doar pe nevinovați, omoară și inocența”, unde exista un bloc 31, unde
era permis să se mențină toți membrii familiei laolaltă – în
care funcționa o școală clandestină. Fără știrea naziștilor
o parte a prizonierilor s-a îngrijit de copii, oferindu-le
informații, povești și lecții, ca și cum ar fi fost într-o școală
adevărată. Grija pentru copii, purtată pe ascuns, a asigurat menținerea speranței și implicit a supraviețuirii
unora dintre prizonieri.
Prin intermediul personajului principal, Dita, scriitorul
Antonio G. Iturbe, ne introduce într-o lume a războiului
nazist și suntem, indirect martori ai acelor evenimente.
Descoperim odată cu Dita trăirile ei de adolescentă ce
crește într-un mediu nefiresc, precum și trăirile, temerile,
reacțiilor oamenilor în vreme de război, atrocitățile și inumanitatea unui grup uman care prin forța armei dispune

37



de libertatea și viața semenilor săi sub apanajul
disprețului pentru evrei. Mai ales suntem invitați să
cântărim prin prisma judecății valorile universale
umane, să le trecem prin filtrul vremurilor de atunci și
să le considerăm în acțiunile noastre prezente. Este
o lecție de istorie și morală ce ne invită în a nu
repeta ororile trecutului, spusă în manieră literară, de
înaltă valoare documentară și artistică.
De la Auschwitz-Birkenau până la Bergen-Belsen,
două lagăre de temut, unde atrocitățile și crimele
deveniseră normale, „o rutină a războiului”!, unde
doar „râsul și plânsul le aminteau că sunt oameni”,
unde era periculos să fii bibliotecară - „să te ocupi de
cărți aici nu este un joc”-, cunoaștem o lume pe care
aproape că ni-o putem imagina fragmentar, dar care
a fost trăită de semeni ai noștri.
Existența unor cărți într-un lagăr este ceva ce s-ar
putea asemui cu o evadare iar ce-i care au
responsabilitatea de a le păstra își asumă riscul de
a-și pierde viața. „În acel loc atât de obscur, unde
omenirea ajunsese să-și atingă propria umbră,
prezența cărților era un vestigiu din timpuri mai puțin
lugubre, mai blânde, când cuvintele răsunau mai
puternic decât mitralierele” – iată un fragment care
ne relevă ce rol pot juca cărțile și cât de importante
pot deveni ele la un moment dat.
Mica bibliotecă era formată din opt cărți (și le
enumăr folosind expresiile autorului, pentru a păstra
pe cât posibil imaginea construită în carte): „un atlas
rupt, căruia îi lipseau anumite foi și care ilustra o
(continuare în pag. 38)
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(urmare din pag. 37)

Europă cu țări dispărute și imperii care au încetat să mai
existe cu timp în urmă”, „Tratatul elementar de geometrie,
ceva mai bine păstrat”, „A Short Hystory of the World de H.
G. Wells”, o „Gramatică a limbii ruse”, „un roman în
franceză, foarte deteriorat, căruia îi lipseau pagini, și care
avea pe foile sale pete de umezeală”, „un tratat intitulat
„Căile terapiei psihanalitice”, al unui profesor pe nume
Freud. Mai era încă un roman în rusă care nu avea
coperte”. „A opta carte era un roman în cehă într-o stare
mizerabilă, o mână de foi susținută precar de câteva fire pe
cotor” al cărui titlu era „Peripețiile bravului soldat Švejk”,
„scrise de un alcoolic și un defăimător pe nume Jaroslav
Hasek”. Această ultimă carte avea să fie invocată de
temerara Dita într-o situație în care descurajarea atinsese
un nivel neîndurător chiar și printre copii, pentru a ridica
moralul și a da un dram de speranță celor ce asistaseră la
moartea tovarășilor lor din lagărul Auschwitz.
În puține romane este redat rolul cărților în viața
umanității, iar „Bibliotecara de la Auschwitz” ne oferă un
puternic argument pentru a considera aceste produse ale
spiritului uman extrem de valoroase. Elogiul cărților adus de
Iturbe, prin intermediul personajelor sale este unul pe cât de
firesc, pe atât de magnific. Căci, nimeni nu poate nega
adevărul: „Cărțile păstrează în paginile lor înțelepciunea
celor care le-au scris. Cărțile nu-și pierd niciodată
memoria”. „Cărțile știu tot” ne spune „cu glas șoptit, trădând
mister și secret” unul din prizonierii de război.
Nevoită să îndure frângerea libertății, cărțile îi oferă Ditei
posibilitatea de a călători, odată cu personajele, de a
ajunge acolo unde sunt acestea, de a fi lângă ele și de a se
desprinde pentru o clipă de realitatea amară. „Urca în trenul
lecturii” și afla că „nu contează câte bariere ar pune toți
naziștii de pe planetă, căci, dacă deschidea o carte, putea
să le sară pe toate”. Ne mărturisește cu o candoare
specifică vârstei că „a începe să citești o carte este ca și
cum te-ai urca într-un tren care te duce în vacanță”,
înțelegând în final mesajul vorbelor tatălui ei, care o iniția în
actul lecturii: „Tata avea dreptate. Cartea aceea a dus-o cu
mult mai departe decât orice pereche de pantofi”.
Pentru Dita, aflată la trecerea dintre două perioade ale
dezvoltării sale (de la stadiul de copil la cel de tânără), care
trebuie să se maturizeze mult prea devreme, în vreme de
război, martoră la acte de ură și inumanitate, îndreptate împotriva celor care constituie o categorie umană (evrei) din
care și ea face parte, războiul este un vitreg (mult prea vitreg) mediu în care crește. Astfel că pentru ea experiențele
sunt între viață și moarte (nu între o jucărie și alta) iar valorile umanității cântăresc de mii de ori mai greu. Iturbe ne
prezintă un mecanism de asimilare a unor astfel de valori,
de formare a unui tinere ce traversează câțiva ani de război
și care este martora atâtor morți. Valori precum adevărul,
curajul, frumusețea, libertatea etc. sunt disecate de mintea
fragedă și mai ales pusă la grea încercare în fața realității.
Poate cea mai regăsită în carte este noțiunea de adevăr
în relație cu forța de a avea curaj să recunoști adevărul și
de a-l afirma: „a spune adevărul conferă mult prestigiu, asta
este ceea ce fac curajoșii. Dar este cert că uneori adevărul
distruge tot ce atinge”. Pentru mica Dita ideea de curaj este
în formare și ea cere maturilor din jurul ei să-i ofere
explicații. Curaj și teamă, a trăi teama cu demnitate sunt
învățate de copilă și chiar trăite: „mesteci teama și o înghiți.
Curajoșii se alimentează din propriul sentiment de teamă”,
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pentru că esențială este supraviețuirea („fiecare zi
care trece este o luptă câștigată”), și redobândirea
libertății, cea „cu miros de pădure umedă”.
Războiul, nedreptățile, crimele, puterea armei
etc., toate o fac pe Dita, și desigur și pe alții, să își
pună fel de fel de întrebări: „Cum să-i spun adevărul
cuiva care ascunde adevărul?” ori să mediteze:
„Nimeni nu-i laudă pe cei care dau înapoi. Își dă
seama că este ușor să apreciezi dimensiunea
eroismului, să-l cuantifici în onoruri și medalii. Dar
cum se cântărește curajul celor care renunță?”.
Supraviețuirea prizonierilor de război, respectiv a
evreilor aflați la Auschwitz, este un exercițiu de
putere: „Puterea noastră nu constă în uniforme, ci în
credință, în orgoliul și în hotărârea noastră”. Amintirea devine un mod de a trece peste timp, de a suporta prezentul: „albumul cu amintiri” al Ditei se deschide atunci când mii de întrebări își fac loc în căpșorul micuț, când sufletul fetei are nevoie de întărire
și când are de lămurit dileme morale. În unele clipe
în care meditează, „i-ar plăcea să deschidă albumul
de fotografii din capul ei și să se întoarcă la Praga,
poate pentru că atunci când nu poți să visezi la
viitor, o poți face la trecut”. Amintirea clipelor de
pace, a acelor fericite momente trăite în armonie,
fac ca sufletul uman să reziste vicisitudinilor, iar în
relatarea sa, Antonio G. Iturbe a știut să arate cu
măiestrie cât de puternice au fost amintirile în efortul
de supraviețuire al personajelor sale.
Deși războiul are efecte devastatoare, urâțind
caracterele oamenilor, străzile, orașele, câmpurile,
ideea de frumusețe supraviețuiește în suflete: frumusețea, în special frumusețea feminină și starea
de a se simți frumoasă, dăinuie, chiar și în stadiu minim. Iturbe ne prezintă această stare prin intermediul altui personaj feminin, Alice, care împlinind 17
ani, o „vârstă pe care nu o va mai avea niciodată”,
chiar dacă resimte „șubrezenia vieții lor”, chiar dacă
„și-a petrecut toată adolescența prinsă în urâțenia
războiului”, trăiește un scurt moment în care „se
simte frumoasă într-o după amiază” fapt care „o face
fericită pentru o clipă”. „Momentul acela o hrănește
mai mult decât o plantație întreagă de țelină” ne
spune autorul cărții și nu trebuie să surprindă comparația, întrucât lipsa alimentelor era acută în acele
vremuri.
Departe de a fi un roman fantastic, „Bibliotecara
de la Auschwitz” este unul realist, pornit de la o
documentare profundă pe parcursul a patru ani de
cercetări. Personajele sale sunt supuse unei primordiale opțiuni, de a supraviețui unui război și nu sunt
puține situațiile din roman care ne arată diferite
fațete ale comportamentului uman. Supraviețuirea,
în cartea lui Iturbe, este descrisă în următoarea manieră: „dorința de supraviețuire a prizonierilor provoacă o asemenea degradare morală, încât mulți își
transformă teama și durerea într-o ură ușor de
împrăștiat. Cred că a face rău celorlalți este un fel
de dreptate, care le alină propria suferință.”
În astfel de împrejurări, cartea pare să fie un
prieten care supraviețuiește oricăror vremuri pentru
că așa cum ne spunea Dita ea oferă o realitatea
(continuare în pag. 39)
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„mult mai veridică și mai inteligibilă decât cea care o înconjoară” iar „romanele adaugă vieții ceea ce-i lipsește”;
nimic mai adevărat în vreme de război. Este dovada că
uneori cărțile pot reprezenta o „mașină a timpului”, idee
care se regăsește, de altfel, în roman.
Sfârșitul războiului, aduce cu sine cuantificarea victimelor, a pierderilor și a supraviețuitorilor. Pacea așteptată arată că „realitatea de după război se arată exact
așa cum este: mută, aspră, fără fanfaronade” purtând cu
sine, multă vreme, durerea pierderii celor dragi dar și bucuria revenirii la o nouă viață.
Considerându-l un roman al unei supraviețuiri, în
care realitatea este prezentată în mare parte din
viziunea celor care au trăit-o, autorul bazându-se pe
relatările unei supraviețuitoare (așa cum reiese din
însemnările de pe coperta a patra a romanului) și, în
același timp, unul cu rol memorialistic (chiar dacă
subiectiv), astfel încât la mai bine de 70 de ani de la
încheierea celui de al doilea război mondial să nu fie
uitate efectele devastatoare produse, „Bibliotecara de la
Auschwitz” devine o lectură necesară mai ales pentru
cei care au acum vârsta personajului principal, căci vor
putea pătrunde în mai multe lumi și vor înțelege, poate,
cât de necesare sunt cărțile în viața oamenilor.



Mónika TÓTH
pesimismul
pesimismul şi-a tăiat venele
şi din sângele lui a înviat
o poezie fără degete
iubirea ta este un strop de ploaie caldă
pentru tine Gheorghe
când eşti lângă mine
norii de pe cer dispar
când îmi treci mâna pe frunte
simt o caldă mângăiere
iubirea ta este un strop de ploaie caldă
amândoi
Cine sunt eu?
Eu sunt ispita cuvintelor
Tu cine eşti?
Tu eşti ispita rimelor
Amândoi
formăm o poezie apetisantă
fără titlu
roua tristeţii,
pe buzele moi
scrie poeme
adoarme bucuria mea...
adoarme bucuria mea
cade odată cu frunzele toamnei
pănă în primăvară
îmi va fi dor
de verde
galben
ori portocaliu
și sete de vară
o rază de soare
neliniştea
nuferii dorm
şi neliniştea plouă în noi
arzând lalelele lumii
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E pretenția cutǎrui
Sǎ ajungǎ cât mai sus
Pe când tu munceṣti ṣi stǎrui
În idei ce nu s-au spus.

Retoricǎ
Simbolistului Ṣtefan Peticǎ

Aurel SCARLAT
Scrisoare cǎtre Gin Gin Lu
Nu gândi la imposibil,
Aparține altui joc
Ṣi-i vedea chip convertibil
Cum îṣi face sieși loc.
Cocoțat între speteze
Îți va cere vreun serviciu
Urmǎrind sǎ te sfideze
Din comodul sǎu oficiu.
Ar fi gând copilǎresc
Sǎ aṣtepți recunoṣtințǎ,
Când cuvântul “mulțumesc”
E tratat cu uṣurințǎ.
A lucra la exegeze
Unii n-au prioritǎți,
Îns-ar vrea-ntre paranteze
Sǎ-i citezi ca somitǎți.
Se gǎseṣte-atunci vreun lector
Sǎ-ți spunǎ pe ton ritos
Cǎ altcineva, un rector,
Ar scrie mai cu folos.
Pe când tu trǎieṣti aevea
Jertfa ca un postulat,
Alții se hrǎnesc din seva
Locului nemeritat.
Ṣi atunci sǎ te mai mire
Academicele bolți
Cǎ oferǎ gǎzduire
Capetelor fǎrǎ volți?
Oare cum sǎ nu prospere
Orișiunde protestantul
Cerând drepturi viagere,
Deṣi el este restantul!
Compilând cǎrți și citate
Într-o biatǎ cǎrțulie,
Tuturor vrea să arate
Cǎ e doctor pe hârtie.
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Nu crezi iubit ascultǎtor
Cǎ ṣi tu eṣti un „peregrin”
Pǎṣind în lumea muzelor
Sǎ le asculți glasul divin?
Am fi tǎcuți admiratori
Ai vieții pline de simboluri
Pe care Trei Mari Creatori
O dǎruiesc fǎrǎ ocoluri.
Abstracțiuni
Înaltele abstracțiuni
Îṣi pierd efectul teoretic
Pus în circumvoluțiuni
Cu doctoratul ipotetic.

Biblioteca „Ṣtefan Peticǎ”, Tecuci
Biblioteca, existențǎ statuarǎ,
Între clǎdiri ṣi trecǎtori,
Celor ce sunt nevǎzǎtori,
Acordǎ terapie literarǎ.
În hol, palida alterare,
Într-o vitrinǎ strǎlucitǎ
Atinge sfânta recuzitǎ
A unui suflet mare.
Deasupra, un catren, poetul,
„Un peregrin în rugi sfioase”
Îṣi defineṣte sufletesc portretul.
La un birou, trei bibliotecare,
Încǎ neinventariate
La rubrica uitare,
Aṣteaptǎ tineretul,
Aṣa cum la intrare
Amfitrion este poetul.
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