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Bătălia cu hârtia

sau Căruţa Literaturii

Nicolae SILADE

Despre Rugul Aprins și alte
minuni din Cartea Cărților
Nu voi vorbi în aceste rânduri despre gruparea Rugul Aprins, înființată de poetul şi
jurnalistul Sandu Tudor, care a pus pe jar
Securitatea și a luat sfârșit după numeroasele arestări din 1958. Pot spune însă că până
și comuniștii se temeau de credință, de Cuvânt. Aviz legebetiștilor din ziua de azi! Și
acum să citim, dar nu ca oameni de știință,
ci ca poeți ce suntem, Capitolul 3 din Exodul,
a doua carte a lui Moise: „În vremea aceea,
Moise păştea oile lui Ietro, preotul din Madian, socrul său. Şi depărtându-se odată cu
turma în pustie, a ajuns până la muntele lui
Dumnezeu, la Horeb; Iar acolo i S-a arătat
îngerul Domnului într-o pară de foc, ce ieşea
dintr-un rug; şi a văzut că rugul ardea, dar
nu se mistuia. Atunci Moise şi-a zis: „Mă duc
să văd această arătare minunată: că rugul nu
se mistuieşte”. Iar dacă a văzut Domnul că se
apropie să privească, a strigat la el Domnul
din rug şi a zis: „Moise! Moise!”. Şi el a răspuns: „Iată-mă, Doamne!”. Şi Domnul a zis:
„Nu te apropia aici! Ci scoate-ţi încălţămintea din picioarele tale, că locul pe care calci
este pământ sfânt!”. Știm că înțelepciunea
antică se transmitea prin pilde, iar Moise, un
adevărat profet pentru mai mult de jumătate
din populația de azi a lumii, nu putea să procedeze altfel. Mai ales că Dumnezeu îl avertizează să nu se apropie prea mult. E adevărat
că îngerul Domnului i S-a arătat, dar Domnul
s-a făcut doar auzit. De unde? Chiar din rugul acela care ardea și nu se mistuia deloc. Și
Dumnezeu a văzut că Moise vrea să dezlege
acest mister și i-a spus să nu se apropie, nu
pentru că ar putea vedea minunea, ci pentru
că pământul e sfânt. Ce legătură are dorința
lui Moise cu faptul că pământul e sfânt și ce
a înțeles Moise din răspunsul lui Dumnezeu
și ce înțelegem noi? Aș fi curios să aflu cum
interpretează filosofii și oamenii de știință
această istorisire, pentru că noi, poeții care
suntem, vedem cum seamănă această arătare minunată cu natura care moare și renaște
(adică arde fără să se mistuie), cu vindecarea ologului, cu vindecarea surdomutului,
cu vindecarea slăbănogului, cu vindecarea
de covid și alte felurite vindecări, pentru că
sunt vindecări spirituale, nu fizice, cum este
și vindecarea orbului care vede Învierea.

„Urmăresc constant
sondaje-anchetă
publicate la sfârşit
de an de reviste
importante, legate
de producţia
editorială a anului
tocmai încheiat. Şi
constat că unele se
bat „cap în cap” [...]
O carte remarcată
de o instanţă
critică autorizată marcată cu „plus”
- se regăseşte
la alt repondent,
de acelaşi mare
calibru, la semnul
minus. [...] Atunci, ce
criterii axiologice
mai poate
descifra, înţelege
de aici cititorul
bulversat, când
unul îndeamnă:
„citeşte-o, e foarte
bună!”, iar altul
previne: nu-ţi
pierde vremea...,
ocoleşte-o!?!”

n ilustraţiile numărului n

Ilustrăm acest număr cu lucrări realizate de Eric Acostăchioaei

Cea din titlul nostru este o expresie luată din
Pădurea nebună, de Zaharia Stancu (despre
care ştim că era şi poet), dar ea este etern valabilă când ne referim la oamenii de litere. Prima
parte, primul aspect al acestei lupte milenare
este cititul: viitorul literat, aspirantul la nemurire se confruntă cu oameni de hârtie, personajele cărţilor pe care le citeşte, aflate în continuă concurenţă cu persoane reale, din carne
şi sânge. Dar în cele ce urmează nu ne vom
ocupa de „Întoarcerea cititorului” (vezi un articolul mai vechi, cu acest titlu, din „România
literară”), ci vrem să tratăm puţin despre bulversarea - bulibăşirea sensului în poezia contemporană. Sub umbrela unei poezii ermetice,
filosofice, absconse-şi-criptice se ascund deseori epigoni, imitatori, diletanţi cu pretenţii,
strecuraţi în fratria poeţilor, tribul lor luminos. „Încuie” poemul, aruncând cheia în lac...
Nici autorul acestor rânduri, în tinereţile
sale poetico-literare, n-a fost scutit de ispita
aceasta. Am păţit odată că, atât am lucrat (am
„îmbunătăţit”) un poem, că l-am nenorocit.
Atunci, un coleg poet mai matur, deja format şi
cu spirit critic accentuat (Marius Sârbu), m-a
somat prieteneşte şi con-fratern: „Vezi că poemul acesta e contra-făcut!” Iar el făcea parte
dintr-un grupaj care trebuia trimis la una din
revistele mari – chiar la „România literară”,
dacă nu mă înşel. (Deschid aici o paranteză,
amintindu-mi că am făcut blatul la cantina liceului vreo trei luni să-mi pot cumpăra Dicţionarul limbii române moderne. Cu care descifram articolele de critică literară – buchisind
de zor, cu creionul în mână.)
...Pe de altă parte, remarcăm fenomenul întristător că „jocurile” sunt cam de mult făcute;
posturile şi postúrile gata ocupate. Situaţie în
care, noii-veniţi în literatură (cei valoroşi – nu
doar cei ne-aveniţi) nu mai sunt bineveniţi. Şi
atunci ne mirăm că sunt prea insistenţi (odată
ce tabelul elementelor poetice este deja completat, ce altceva le rămâne decât să dea din
coate...? În aceeaşi situaţie jenantă se găsesc
cei rămaşi de căruţă: generaţia pierdută devine astfel una gata înmormântată!).

Despre marile premii şi cum (nu) mai
roşeşte în zile noastre hârtia

Înnobelarea Louisei Glűck hrăneşte speranţe deşarte în sânul multor poeţi planetari: fără
a fi nesemnificativă sau ştearsă, americanca
cu origini româneşti – a treia deja în această
postură, după Herta Műler şi Elfriede Jelinek
– nu pare să aibă totuşi strălucirea cuvenită
unei asemenea recunoaşteri şi demnităţi universale. Cel puţin în traducere nu pare a avea
mare lucru de spus. Apoi: urmăresc constant
sondaje-anchetă publicate la sfârşit de an de
reviste importante, legate de producţia editorială a anului tocmai încheiat. Şi constat că
unele se bat „cap în cap” – în capete, ca munţii
din poveste... O carte remarcată de o instanţă critică autorizată – marcată cu „plus” – se
regăseşte la alt repondent, de acelaşi mare calibru, la semnul minus. Şi acesta nu e un caz
izolat, ci se cam repetă an de an, şi titlu de titlu
(titlu de carte şi de revistă). Atunci, ce criterii
axiologice mai poate descifra, înţelege de aici
cititorul bulversat, când unul îndeamnă: „citeşte-o, e foarte bună!”, iar altul previne: nu-ţi
pierde vremea..., ocoleşte-o!?!
Iar dacă tinerii condeieri îşi iau uneori nasul
la purtare, nu cumva suntem uşor culpabili
noi înşine, care i-am premiat şi răs-premiat
pentru unele baliverne sexiste sau porno-coprofiliste, cu mult piper şi puţină sare, luându-le drept creaţii înnoitoare? O altă cutumă
a comunităţii noastre artistice sunt titlurile ieşite cu totul şi cu totul din comun(ă). Şi
iată doar câteva, aproape la întâmplare (unele
dintre ele ni le asumăm noi înşine): Bicicleta
van Gogh, Norii Cioran, Benzinăria whiskey,
Maşina meloterap... Dar altele (ca să nu mă
credeţi chiar bătut în cap) sună superb: Crucişătorul Poema, Lumea ca o pisică jigărită...
...A fost o vreme când se spunea că hârtia nu
suportă orice, sau: de aşa exprimare roşeşte
hârtia. Dar iată că-n zilele noastre nu numai
că hârtia nu mai roşeşte, dar aceasta nici nu
mai deranjează pe nimeni (se ştie că o prostie
mereu repetată la un moment dat trece drept
lucru înţelept!). Un prieten scriitor mi-a recomandat romanele americanului Philip Roth,
candidat şi el cândva la premiul Nobel. M-am
executat, procurându-mi urgent Pata umană
şi Pastorala americană. Am fost curios să văd
şi eu care e cheia succesului internaţional al
romancierului, dar această curiozitate mi-a

ieşit prin nas. E drept,
întâlneşti o mare cantitate de realitate/viaţă
reală în romanele americanului, dar exprimările prea crude, vulgaritatea vieţii intime
de zi cu zi oglindită-n
roman nu te îndeamnă
la o re-lectură.
Sunt romane cursive,
vioaie, lizibile, bine articulate, dar nicidecum
memorabile. Ilustrează cu adevărat decăderea generală a societăţii americane de după cel de-Al Doilea Război
Mondial, dar – mai cu seamă ce-a de-a doua –
sunt înţesate de exprimări licenţioase, cuvinte porcoase (Eu nu ştiu ce gândeşte, ce poate
simţi o cititoare care se simte Doamnă, când
găseşte numele popular al organului genital
menţionat în mod repetat în paginile cărţii...
Nu o aruncă imediat cât colo/sub pat?... Că
dacă „citeşte şi dă mai departe”, am tot dreptul să mă îndoiesc şi de bunul simţ al cititoarei,
nu doar al scriitorului!). Cititor înrăit – şi înveterat: practic lectura cam de şase decenii –
sunt de părere că acest aspect sordid nu ridică
nivelul estetic al cărţii, ci numai preţul de cost.

Remus V.
GIORGIONI

Alterarea gustului public
şi agresarea ochiului telespectator

Iată încă un aspect ciudat al cotidianului
nostru social. A început – de mult timp, de
puţin? – să se cam piardă sensul diferenţei de
vârstă. Cei tineri nu mai au răbdare cu expiraţii care se apropie vertiginos de vârsta a treia.
Iar aici eu însumi sunt Stan-păţitul: întâlnesc
tineri nervoşi şi nerăbdători, la secţia de votare, vaccinare, la vreun ghişeu de relaţii cu
publicul. Care mă admonestează – sar „în sus”
– pentru că n-am reţinut/auzit un amănunt,
detaliu considerat de ei important. (Iar unele
replici: „altădată să fiţi mai atent şi să deschideţi bine ochii/urechile!”, mă fac să-mi aduc
aminte de „soluţia” hitleristă vizavi de persoanele cu dizabilităţi, despre care tocmai citisem
într-o biografie a marelui teolog german Dietrich Bonhoeffer. Oare nu putem extinde aceste aspecte şi în domeniul artistic sau literar?)
Aţi observat că de-o vreme încoace nu se
mai difuzează (aproape) nici un film bun? –
Am făcut imprudenţa să mă abonez la cele
trei HBO, spre a scăpa măcar/cel puţin de
pauzele comerciale... Aş! – păcăleală mare.
Calitatea materialor televizate a devenit pe
nesimţite invers proporţională cu numărul de
canale cumpărate. Dar iată că s-a mai inventat o ingenioasă drăcărie: agresarea ochiului
telespectator(ului) prin schimbarea imaginii
la fracţiuni de secundă. Se știe că imaginaţia
omenească poate uşor deveni drăcească, dar
aşa ceva încă nu mi-am putut imagina.
Nădăjduiesc să mă citească măcar un singur
operator de cinema – sau filmolog – şi să-mi
dea replica (nu, nici vorbă să-mi dea dreptate!). Poate am îmbătrânit eu, sau sunt bătut în
cap, dar seara, când deschid televizorul la ştiri,
după care mi-aş dori un film psihologic interesant, dau peste tot soiul de tâmpenii. Actori
mari – care au jucat cândva în producţii magnifice – se prostituează după gustul de rahat
– vasăzică: controversat - al publicului, acceptând să apară în filme cu pac-pac şi maşini (sau
blocuri întregi) aruncate în aer, fără să cadă
cuiva în cap. Nu mai zic de SF-uri: astea sunt
cu totul neverosimile şi aiuristice: par produse pe undeva, la diferite studiouri din galaxie.
...Dar iată că profit de ocazie şi mă răcoresc
de tot. Fantezia artiştilor plastici, scăpată cu
totul de sub control, nu mai poate produce
decât combinaţii de deşeuri mecanice, plastice sau alte tărăşenii greu de omologat ca artă.
Cea a poeţilor e cuminte pe lângă aiurelile lor.
De ce oare n-aţi putut rămâne la arta figurativă: peisaj şi portret, ci ne oferiţi produse care
să ne zgârie privirea, numai să dovediţi cuiva
că sunteţi originali?!? Pentru mine personal,
elucubraţiile voastre sunt un semn vădit al decăderii artei în derizoriu.
...Cam atât pentru azi. Şi încă ceva – în loc
de PS: ne aşteptăm ca marile noastre reviste
să mai remarce ceva bun şi în cele mai mici.
Că – zău – pare tendenţios să ne periem mereu între noi. Iar asta măcar cu câte un prilej
jubiliar, când amărâta aceea de revist(uţ)ă împlineşte un număr par de numere sau de ani.
Oricum, în ce ne priveşte, Căruţa Literaturii
merge mereu înainte, nicidecum înapoi!
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Marta Petreu, în oglinzile timpului

Înaintea întâlnirii cu Marta Petreu, a
fost întâlnirea cu Doru Vartic, cel mai
strălucit analist al criticii/istoriei literare din România. Paginile sale despre
Caragiale, despre Mihail Sebastian mi
se păreau fără fisură. Unde a pierit bucuria de a trăi? era una dintre întrebările

parcul lui Banffy umblau de-acum libere
vacile bonţidienilor”.
„Ograda casei părinteşti” vibrează şi
în romanul Martei Petreu, Acasă, pe
Câmpia Armaghedonului.
Există un „acasă” al literaturii ardelene, mai greu de sesizat dacă îi citim
la repezeală pe Agârbiceanu, Rebreanu, Pavel Dan. Dacă îi citim cu atenţie,
observăm un raport definit de „într-o
casă străină”: suntem acasă, dar într-o
casă străină. Rădăcinile sunt secate, rodirea pământului s-a terminat. Suntem
acasă şi nu suntem acasă. Fefeleaga
agonizează într-un ţinut al pietrei, maternitatea ei rămâne mereu sub semnul
întrebării. Dialogurile mamei lui Rebreanu cu fiul ei (analizate frumos de Liviu
Maliţa), Ospăţul dracului, proiectul
de roman al lui Pavel Dan, par a ne
atrage atenţia asupra unui ţinut diferit de
cel sugerat de literatura semănătoristă.
Sau de o anume literatură a Ardealului,
cea desenată de Balade şi idile.
Sărbătoarea s-a terminat, începe o altă
lume: lumea finalurilor, cea desenată de
opera lui Cioran. Suntem acasă pe Câmpia Transilvaniei, dar, aşa cum sună
titlul romanului, Acasă, pe Câmpia
Armaghedonului. Dacă la intrarea
în Pripasul lui Rebreanu ne întâmpină

că nu există peisaj mai trist decât Câmpia Transilvaniei, toamna”. Şi: „Văzută
de sus, aşezarea are forma unei cruci
piezişe. Poate a unei păsări uriaşe, cu o
aripă prea îngustă şi cu alta prea scurtă.
Cum e construit sus, pe platoul înconjurat de văi, satul pare aşezat pe acoperişul
lumii”.
De altfel, autoarea nu vrea să ascundă
reperele ardeleneşti ale scrisului ei.
Prima pagină a cărţii este consacrată
înmormântării mamei. Aci e auzită/
regăsită celebra replică: «Şi peste toate,
formula prin care Ludovica Rebreanu
şi-a luat un mânios rămas-bun de la fiul
ei: „adio, până la a doua Venire”». Tatăl
e Străjer al lui Iehova, mama e ortodoxă:
cum e să te pregăteşti pentru „a doua venire”? Străjer al lui Iehova: om al unei
religii care impune interdicţii severe.
Fiica, iehovistă, nu are voie să citească
altă carte decât Biblia. Stările conflictuale, violenţele paterne nu exclud sta-

poeme în proză
montana (I)
să ieşi de pe facebook să ieşi cât mai repede ca şi cum ai ieşi
dintr-o lume care a apus de mult ca şi cum ai ieşi din tine însuţi
cel care ai fost spre a intra în tine însuţi cel care eşti să priveşti
îndelung un răsărit de soare până când vei înţelege că e întâiul
răsărit să priveşti râul să-i asculţi curgerea până când înţelegi
că toate curg asemenea lui să-l priveşti îndelung până când
vei vedea în el izvorul şi norul din care picură toate în care toate
se preschimbă să ieşi din propria ta limbă şi să gândeşti în toate
limbile pământului să le vorbeşti pe toate precum păsările care
cântă la fel dintotdeauna pentru totdeauna să înţelegi numai tu
ce nu înţelege nimeni şi muntele din zare să fie cel mai tare
munte cel mai mare cel mai înalt muntele lui dumnezeu muntele
creat de dumnezeu pentru tine să te înalţi deasupra lui să te înalţi
deasupra deasuprelor să vezi totul ca-n palmă linia vieţii şerpuind
precum râul precum râul ce curge dintotdeauna spre totdeauna

Nicolae SILADE
care dominau multe dintre eseurile teatrologului, savantului, liderului Doru
Vartic. Sunt unul lângă celălalt, Profesorul Vartic şi filozoful Petreu?
Unde a pierit frumuseţea, se
intitulează introducerea Martei Petreu
la „Trilogia transilvană” a lui Miklos
Banffy, roman monumental al Europei
Centrale. Unul dintre romanele mari
ale secolului XX. Eseul introductiv e,
precum alte eseuri ale Martei Petreu,
o demonstraţie de intelgenţă, erudiţie,
vocaţie comparativă, dar şi de mărturii:
„Sînt sigură că Banffy a iubit Transilvania la fel de mult cum iubesc eu ograda
casei părinteşti” ne spune autoarea. Şi
adaugă, în concluzie: „Dar poate că pentru mine romanul are o aură aparte şi
fiindcă reşedinţa Dieneşti este de fapt
castelul cu parc de la Bonţida, faţă de
satul meu aflat la numai jumătate de ceas
de mers peste dealuri cu bicicleta: adică
un loc pe care îl cunosc din poveştile
mamei mele, care a vizitat parcul înainte
de al Doilea Război Mondial şi mi l-a
descris ca frumuseţea însăşi... Aşa că,
înainte de restaurarea actuală, eu am
văzut parcul şi castelul în faze diferite
de degradare şi mutilare... dispăruseră
mai toate statuile de pe zidurle exterioare care mai erau în picioare, iar prin

nicolaesilade.blogspot.com
imaginea unui Iisus de tablă ruginită,
ca un semn al abandonului dreptei credinţe, satul Martei Petreu sugerează un
loc al exilului. Autoarea iubeşte topografia şi cartografiază cu atenţie:
„Nu există peisaj
mai trist decât Câmpia Transilvaniei, din
toamnă până-n primăvară. Pe platoul
larg dintre Someş şi
Valea Sărăţii, între
Mărători şi Valea Piglişei, Cutca se lăţeşte
spre cer ca o şopârlă
mare. Pare aşezată
pe capacul lumii. Satul e la 3 kilometri de
drumul ţării şi de calea ferată şi urmează
de sus, de pe platou,
în lung, dinspre sud
înspre nord, cursul
Someşului din vale.
În toate părţile, peste
văi, se înalţă dealurile
sure, golaşe”.
Şi, din nou, pagini
mai încolo, ca dintr-o
Carte de învăţătură:
„Atunci am învăţat

rea de iubire. Fiindcă romanul trebuie să
se supună unor legi sau măcar unor comandamente, există şi Naşterea povestitorului: cum îşi descoperă identitatea
cel care ne oferă imaginile acestei lumi:
«Copil al pedepsei şi al răzbunării, am
crescut grasă şi mulţumită. Supravieţuisem primejdiilor prenatale, îmi păcălisem părinţii. Întâi Mama, care nu voia
să mai rămână însărcinată, apoi Tatăl,
care s-a gândit dintr-o dată la un avort,
apoi din nou Mama, care nu s-a dus la
doctorii de la Piaţă, numai de ciudă că
ideea avortului venea de la „el”, în loc
să-i fi trecut ei singure prin cap».
Relaţia cu Tatăl şi Mama e amănunţită,
cu detalieri imprevizibile, cu un fundal
pe care se poate citi finalul celor doi.
Exemplar roman al copilăriei în care „a
iubi” şi „a urî” ating cote rar de descoperit în cărţile copilăriei. Poate Herve
Bazin în Cu vipera în pumn trasa un
astfel de roman al relaţiei mamă-fiu.
Romanul realizează două biografii
exemplare, dar şi două personaje care
trăiesc altfel maternitatea, paternitatea,
credinţa, obiceiurile
tribului.
Nicolae Manolescu
scria despre „ontologia ratată” din cărţile
Martei Petreu. Poate
că, sub acest semn, ar
trebui să descoperim
un
Bildungsroman
care aşează, în centrul
lui, o copilărie trăită
altfel. Rămâne esenţială o observaţie a
lui Norman Manea,
definitorie pentru înţelegerea relaţiei cu
Tatăl, străjer al lui Iehova; „Marta Petreu
se adresează Autorităţii Supreme direct,
fără intermediari, în
maniera
Vechiului
Testament, dar nu ca
supusă, ci răzvrătită,
renegată, respinsă.
Ea este uneori o Eva

Cornel UNGUREANU
expulzată, dar princiară totuşi, iar jungla care i-a fost dată ca împărăţie terestră
este singura pe care şi-o revendică drept
patrie plină de primejdiile privilegiate
ale cunoaşterii. Kafka numea această
conștientizare naştere. Adevărul naşterii
de sine transcende suferinţa. Marca adevăratei poezii, a adevăraţilor poeți”.
Există o paranteză importantă între anii copilăriei şi întoarcerea acasă.
Naratoarea e la oraş, este aşezată în altă
lume, dar revine acasă – pe câmpia Armaghedonului.
Cum este, azi, Acasă? „Imediat ce
laşi General Motors pe stânga, drumul
cocoţat pe terasa înaltă a Someşului
trece prin lanuri înalte şi unduitoare de
cucută înflorită şi de brusturi mai mari
de un stat de om”.
Suntem după 1989, într-o ţară care îşi
trăieşte altfel istoria:
„În grajdurile de la Duvana, pe vremuri pline de vaci de lapte, de unde P. îşi
avusese pacienţii lui de bruceloză, e gol”.
Sau: „Rulam încet pe uliţele scufundate în propria lor ţărână, simţind pe
piele că toată aşezarea aşteaptă, ca Macondo, vântul din urmă”. Este Acasă, pe
Câmpia Armaghedonului.
Naratoarea are lecturile ei, are cărţile
ei, citite împotriva somaţiilor Tatălui
(pentru Tată singura lectură permisă
era Biblia), are amintirile ei pe care le
poate compara cu amintirile celorlalţi
– ale scriitorilor celebri. Cum citea Ilie
Moromete ziarul şi cum îl citea Tatăl:
«O, felul lui de a citi ziarul! Ce n-aş
vrea să-l văd o dată, o singură dată!
Citea titlurile de pe pagina întâi, să
zicem: „Marea Adunare Naţională şi-a
început lucrările” apoi mormăia: „- Deaici numai rău poarte să iasă!”».
Anchetat de securitate, Tatăl (explică
autoarea) suportă tortura fără umilinţă.
Îşi asumă cu mândrie suferinţa aşa cum
(scrie exegeta lui Sebastian şi a lui Cioran) cum şi-o asumaseră odinioară comuniştii, legionarii, naţional-ţărăniştii,
liberalii, cei care credeau într-o idee –
într-o religie. Stilul polemic al Martei Petreu trece din lumea literaturii şi a ideilor
în lumea adevărurilor elementare. Cei
care îşi dau cu părerea asupra imobilităţii
satului românesc nu cunosc adevărurile
satului, aşa cum le cunoaşte ea.
«Şi ori de câte de câte ori citesc pledoarii nostalgice pentru imobilitatea
satului românesc ori texte despre valorile neschimbătoare ale lumii rurale,
pe care tehnica numai le-ar corupe,
mă scutur a răscoală: „D-voastră nu
cunoaşteţi ţăranul român...”». Autoarea argumentează că ţăranul iubeşte
maşinile: din nou, exemplele tatălui
şi ale mamei sunt elocvente: „Cum să
nu-i placă Tăticului nostru combainele,
care-l scuteau de zilele de secerat sub
arşiţa năpraznică a lui cuptor”.
Desigur, în lumea ideilor putem vedea
mai clar unde/cum a pierit frumuseţea,
fiindcă mărturisirile Martei Petreu
angajează studii care au ecou – studii
care pun sub semnul întrebări nume şi
cărţi ale vremii. „În calitate de istoric
al ideilor şi de cercetător al istoriei filosofiei şi al culturii româneşti mai ales din
perspectivă ideologică, m-am ocupat din
1990 încoace de „generaţia 27”, scriind
două cărţi despre Cioran, una despre
Eugen Ionescu, mai multe studii despre
Eugen Ionescu, Eliade, Noica, despre
dinamica generaţiei etc.” Se ocupă şi de
Mihail Sebastian. Rezultatul: am descoperit că Sebastian a a avut aceleaşi idei
politice – antidemocratice, prodictatoriale revoluţionare – ca maestrul său, Nae
Ionescu şi mai devreme decât colegii săi
de generaţie”, spune Marta Petreu la
Conferinţa din octombrie 2010, de la
Simpozionul Naţional de Jurnalism de
la Universitatea „Babeş-Bolyai”.
„Unde a pierit frumuseţea?” e
una dintre întrebările incomode ale
anilor 30, atât de atent studiate de Marta Petreu, unul dintre cei mai incomozi
cărturari de azi.

Radu CIOBANU
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Nu mai poți citi un articol în care, indiferent despre
ce ar fi vorba, să nu dai peste un nou, sâcâitor stereotip:
„în plină pandemie”. De altfel, respectiva calamitate a
devenit omniprezentă pe toate canalele media, care se
întrec mai ales în relevarea aspectelor ei senzaționale
ori chiar horror, cu impact sigur, aducător de rating,
dinspre publicul dependent, cel cu „naturel simțitor”.
Până și în arealul literelor, pandemia pare a fi devenit
o modă, vizibilă în toate genurile, încât nu e de mirare
că de la o vreme sunt perceptibile și semne de sastisire.
E și motivul care mi-a provocat legământul de a nu scrie niciodată nimic „în această chestie”.
Și totuși, iată-mă ispitit și apoi captivat de un mic
roman (154 p.) purtând ca titlu un cuvânt la ordinea
zilei, adus și el de valul pandemiei – Lockdown1. În
ciuda titlului, romanul m-a atras pentru că autoarea
– doamna Letiția Vladislav – îmi era cunoscută din
urmă cu vreo 50 de ani, din faza cenaclieră deveană, de
unde, apoi, am pierdut-o din vedere pentru ca, relativ
recent, să aflu că în anii ‘80 a emigrat, având rezidențe
succesive (sau alternative?) în Germania, Spania și...
Brazilia și că în acest răstimp și-a rostuit o operă în
poezie și proză, sub toate aspectele onorabilă.
Romanul Lockdown e cea mai recentă creație a dsale și, cum ziceam, m-a captivat, dar nu prin ceea ce
spune despre molimă, ci prin arta literară intrinsecă
a modului cum devoalează infiltrarea zvonului în realitate și cum realitatea devine terifiantă, încât inițialul
scepticism la auzul zvonului devine frică, frica deviază
spre mânie și revoltă și, în cele din urmă, eșuează în
resemnare: „Pentru prima dată în ultimul timp nu mai
visez nimic. Să vină ce trebuie să vină. Sunt pregătită.”
Acestea sunt ultimele cuvinte ale cărții care este, de
fapt, jurnalul de bord al unui pasaj apocaliptic, resimțit ca atare, întrucât e străbătut în deplină singurătate.
Și cu toate astea, cartea nu e depresivă, iar ceea ce o
salvează e impresia permanentă de viață efervescentă
din paginile ei, întreținută printr-o cuceritoare pregnanță stilistică, alertă, concisă, spirituală, în cele din
urmă luminoasă și chiar tinerească, deși autoarea se
află „la o anumită vârstă”.
Viața Letiției Vladislav a fost foarte mobilă și bogată
în încercări dure, după cum însăși povestește în detaliu într-un interviu cu Ani Bradea, din 20192. Nu
s-a simțit nicăieri acasă și mereu s-a trezit în situația
s-o ia de la început. Cunoscând acest interviu, statutul romanului său de azi e limpede: ficțiune e doar în
mică măsură și doar cu rostul de a spori cromatica
narațiunii. Lockdown e un melanj subtil între jurnalul a ceea ce e resimțit ca apocalipsă și insinuarea
trecutului în singurătatea prezentă, impusă pe de-o
parte de viață, pe de alta de rigorile molimei. Un soț
inubliabil, decedat, doi copii, boli, operații, greutăți
financiare, bănci neînduplecate, case părăsite, altele
întemeiate, un partener târziu, psihic labil, abandonat,
dar mereu prezent telefonic, sensibilitate în fața tuturor dezmoșteniților – „Întotdeauna am fost extrem de
apropiată de cei fără patrie. Pentru că nici eu nu aveam
patria mea”. Acesta e, în linii mari, traseul existențial
al autoarei, care a supraviețuit prin propriile-i puteri
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și grație scrisului. Autoscopia prin scris e recurentă
de-a lungul celor cincizeci de zile de izolare, când ea
devine o modalitate neașteptată de a se cunoaște pe
sine la capătul unui destin lipsit de menajamente: „Eu
nu sunt robustă, sunt super sensibilă, isterică uneori
(când văd o nedreptate), caldă (vă puteți arde lângă ea,
ar fi spus tata), sinceră, plină de slăbiciuni și o mare
plângăcioasă. O robustă nu am fost niciodată. Mă ascundeam sub masca cerută de societate, eram tânăra
care putea face de toate, colega idioată, folosită de
unii, apreciată de alții [...] Întotdeauna cedez din milă.
Pentru singurul motiv că de mine n-a avut nimeni și

niciodată un strop de milă.”
Acesta e personajul pe nume Soledad, o pensionară
azi, dintr-un orășel spaniol de la malul mării, care se
luptă cu demonii singurătății și ai trecutului, își ignoră
orice durere de frică să iasă chiar și la doctor și își
sună prietenii ca să constate că nimeni n-are nevoie
de ea. Și totuși iese, cu plăcerea de a sfida ilicitul și
cu 600 de euro pregătiți în buzunar, pentru amendă.
În precizările pe care le face în primele două pagini,
un fel de preambul, își previne cititorii că „Am învins
și frica și singurătatea. Un pix negru și caietul albastru. Cu marea și cerul deasupra mea. Istoria unor momente ce trebuiau fixate undeva. Nu este un jurnal
adevărat. Am scris numai când nu am mai știut încotro
mă îndrept. De fapt, sunt amintiri (o viață trăită în patru țări, fiecare cu apocalipsele ei). Și vise. Eu poate

plec. Caietul va rămâne. Este Martorul Timpului.” Iată
și sindromul homeric al martorului supraviețuitor, cu
misiunea civică de a povesti ce a fost. De aici încolo
începe jurnalul(-roman). Din ziua de 30 ianuarie 2020
și încheiat în 2 mai 2020. Secționat din loc în loc cu
citate în italice, ca niște spoturi străpungând textul,
din celebrități literare cu care gândurile lui Soledad
intră în rezonanță. Și totul e intitulat, imediat după
scurtul preambul, Apocalipsa are gustul mării, titlu
care s-ar fi aflat mai la locul lui pe copertă, în locul rebarbativului Lockdown.
Zvonul inițial poartă un nume: Wuhan. Care, unde?
Sună atât de exotic. Are legătură și cu niște lilieci purtători de viruși. O gripă mai altfel. În China. O, chinezii...: „Pentru mine chinezii rămân un mister. Nu știu
niciodată când se bucură ori sunt furioși, mereu au
același zâmbet pe față, care ascunde totul din ei. În
fața mea stau numai niște chipuri zâmbitoare. Pe cei
adevărați n-am să-i cunosc niciodată.” Dar dinspre ei
vin zvonuri stranii, ușor frisonante, odată cu gripa aceea mai altfel, care se arată aievea. Până vine vestea că
a ucis primul semen din imediata proximitate, urmată
surprinzător de repede de imaginile sicrielor din Bergamo. Atmosferă în discretă schimbare, neliniștitoare.
Câte o șuetă la telefon care nu o calmează. Soledad are
impresia că identifică și anume semne – pescărușii! premonitorii: „- Poate scăpăm, spun, eu tot mai cred
că este o soluție pentru starea asta imposibilă./ - Nu,
zice, nu este, ne-a luat pe nepregătite./ Abia acum văd
că pescărușii nu mai sunt pe țărm. Doar niște englezoaice tinere și grase, fără sutien, cu sticle de bere între ele.” De aici încolo, urmează coșmarul celor cincizeci de zile. Relatat tot așa, în detalii aparent anoste
ale cotidianului, în care, odată cu amintirile, survin și
referiri extinse asupra atmosferei unei Europe aflată
în ceea ce pare a fi o nefastă degringoladă.
Interesul acestei cărți și, la urma urmei, forța ei de
seducție vin din propensiunea autoarei de a-și contextualiza reflecțiile. Ea nu se lasă furată de relatarea
factologică a unui cotidian pe cât de monoton pe atât
de tensionat, ci simte nevoia de a recurge pe neașteptate, la retrospective care plasează actuala criză
pandemică în corelație cu celelalte crize ce bântuie lumea contemporană, - migrațiile unor popoare dislocate de varii conflicte, vechi ideologii resuscitate în expresii noi, neomarxiste, „corecte politic”... Dar Letiția
Vladislav nu teoretizează, ci relevă tot acest context
global prin modul în care remarcă faptul cotidian dar
semnificativ. Starea actuală de disoluție identitară sau
morală a Europei, bunăoară, e perfect sugerată într-o
retrospecție precum aceasta: „Cobor la Hanovra. Mai
plouă. O gară plină de oameni mahmuri, nervoși, antipatici, bețivi, curviștine degerate de frig și cărucioare.
Toate femeile de culoare așteptau același tramvai. Cum
s-au deschis ușile, s-au repezit să intre. Cu cărucioare
cu tot. Conductorul strigă să nu blocheze intrarea. Ele
râd. Nu înțeleg germana”. Dar reflecțiile ei privesc în
aceeași măsură și episoadele aberante care survin în
politica UE, cum a fost acea afirmație de un ticălos cinism a doamnei Christine Lagarde (FMI): „Bătrânii
trăiesc prea mult și asta presupune un risc pentru economia globală, trebuie să facem ceva”. La care Soledad
ajunge la exasperare și o interpelează pe doamna FMI:
„Eu citesc și mă apucă groaza. Sigur că suntem mulți.
Sigur că am îmbătrânit. Unii, nu toți. Și la fel de sigur
este că avem pensiile noastre. Ce risc pentru economie
poate fi domnul Strauss cu cei opt sute de euro pe lună?
Ce ne facem cu generalii din fostele țări comuniste care
au pensii de peste trei mii de euro?” Acest gen de erupții
fac parte din faza când frica a evoluat înspre exasperare, mânie, revoltă. Cum e și la constatarea extinderii
dictaturii minorităților: „Eu am muncit pentru ce am.
Ori cel venit din Mali cu o capră și zece copii, sărman
analfabet înfometat, ce aduce el globului? Zece copii.
Mai face vreo patru, este încă tânăr. Cine lucrează pentru el? Serviciul social. Nu ești bine văzut dacă spui lucruri incomode. Ce spun acum este incomod. Dar am
hotărât să nu mai tac.” Frica, perspectiva morții prin
asfixie, singurătatea, retorica alarmistă a pandemiei
revărsată de peste tot au dus-o pe Soledad la nevoia
defulării prin mărturie deschisă. În definitiv nu are
nimic de pierdut, nu o intimidează nici spectrul corectitudinii politice și nu are nici inhibiții metafizice: „De
ce un virus poate trece peste un Dumnezeu al nostru și
de ce el, acest dumnezeu, închide ochii? Nu știu. În ce
mă privește, a fost mereu absent când îl chemam. M-a
lăsat întotdeauna singură. Este un sadic? [...] Răul are
mereu prioritate în ochii lui Dumnezeu. Cică ne pune
la încercare. Eu m-am săturat de încercările lui.”
Pe cât de concis, pe atât de complex sub aspect problematic acest roman, acest jurnal, pe care cred că
l-am putea clasa ca docu-roman, dacă asta ar avea vreo
importanță. Important e că doamna Letiția Vladislav,
pornind de la propriile-i drame și neliniști, a reușit să
ne incite la (re)considerarea și interogarea propriei n0astre implicări în multivalenta criză umanitară de azi.
__________________________
1 Letiția Vladislav, Lockdown, Iași, Ars Longa, 2020.
2 Vd. Ani Bradea, România și oamenii săi din lume, VII, în
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Cu prof. univ. dr. MIRCEA LĂZĂRESCU
„Lugojul e un burg aparte” (III)

- E, în ochii copilului, o imagine
teribilă cu sosirea trupelor sovietice la Căprioara. Stăteați la bunici, cu mama și fratele, Ovidiu.
Bunicul, preot, era bolnav. Iar
bunica, în acea sperietură care terorizase satul, a fost grozavă. Cum
s-a descurcat? Cum i-a potolit?
Că, aflu de la Dvs., „n-au fost evenimente”.
- Ultimul an al Războiului l-am petrecut tot pe Valea Mureșului. La Săvârşin
se zvonea că „vin rușii”, sintagma fiind
vehiculată ca o miasmă apocaliptică.
Până la urmă am asistat la venirea lor
inedită pe când mă aflam la Căprioara,
unde, în gospodăria bunicului meu de
aici, preot şi învăţător, atmosfera era
senină şi chiar bucolică. Gospodăria
era plină de animale, multe din ele
având nume – nu doar pisicile şi câinii,
ci şi porcii şi vacile –, li se pregătea şi
li se împărţea toată ziua de mâncare,
veneau oameni la taifas, dormeam
într-o bucătărie de vară, pe cuptor…
Doar că bunicul, Iuliu, era bolnav de
cancer laringian, făcând tratament
radioterapic intermitent la Cluj „cu aur”,
se spunea, ceea ce inducea o atmosferă
misterioasă. Totuși, îşi păstrase enorma
sa poftă de mâncare, așa că la masa de
seară ce dura peste o oră, se topeau în
burta sa enormă, una după alta, supe şi
pui pocuiti, sarmale, găigană de șapte
ouă, cafea cu lapte şi cozonac etc. etc…
(bunicul Petre, din Săvârşin, era la
polul opus; mic şi uscățiv, deși nu se
știa bolnav de nimic, ținea de ani de zile
regim fără sare şi condimente).
Nu știu ce căutau rușii prin această
zonă în care nu avuseseră loc lupte. Dar
au sosit într-o noapte, pe cai, care venind
în galop scoteau scântei pe drumul plin
de pietre. Iar a doua zi de dimineața,
după cum era de așteptat, cei de la
comenduire au sosit la casa preotului să
anunțe că au nevoie de aprovizionare. Pe
aceștia i-am văzut de sub patul unde mă
ascunsesem împreună cu fratele Ovidiu
şi tânăra noastră mamă, percepând
doar niște cizme în mișcare. Din a doua
noapte noi ne-am refugiat la o familie
din sat. Iar peste zi, bunica, plină de inițiativă, s-a dus personal la comandant
chemându-l să-i încredințeze șuncile,
cârnaţii şi dulcețurile din cămară. După
care, nu a mai avut probleme cu ei.
- Povestiți, în Odiseea fără Ithaca
(2009), că în casa din Lugoj a fost
cvartiruit un căpitan rus, Jalezko
Ivan, croitor de meserie, dar tare
omenos. Care, pe fotografia oferită, a așternut rânduri calde pentru
tatăl Dvs., „bunul și scumpul Victor Lăzărescu”…
- Imediat după terminarea Războiului,
când tatăl meu întors de pe front îşi
reluase avocatura, în casa noastră din
Lugoj a fost incvartiruit un căpitan rus,

Ivan. Stătea în partea laterală a locuinței,
ce servise drept birou tatălui. Ivan era
un om liniștit. Şi era invitatul nostru de
duminică la masă, în curte, sub nuc.
Prin Lugoj nu trecuse frontul, așa că
probabil se ocupa de operații de legătură
sau aprovizionare. Era respectuos şi
blând, iar cumva, nu ştiu cum, ne-am şi
înţeles. Ştiam că era croitor şi avea acasă
lăsați trei copii, pe care nu-i văzuse de
mult. Singura obiecție ce a avut-o a fost
întrebarea: de ce nu mănâncă cu noi la
masă şi servitoarea ce o aveam pe atunci?
Înainte de a pleca ne-a adus o butelie
de vin şi ne-a lăsat o fotografie, iar bunicilor niște bani să aprindă la biserică
lumânări pentru el şi pentru ai lui.
Mai târziu, mi-am adus aminte de acest
aspect citind cărțulia lui Noica Rugați-vă
pentru fratele Alexandru. Deși am trăit
toată perioada războiului – fiind născut
în 1939 – nu am nici o amintire directă
privitoare la confruntări, lupte sau
bombardamente; ori despre comportamentul trupelor sovietice pe teritoriul
ţării noastre. Știu despre război mai
multe din filme, romane şi relatările
altora, inclusiv ale tatălui meu. Încă o
mărturie directă o am de la soţia mea,
care, ca mic copil, a trăit în Maramureș
episoade mult mai dramatice, în care se
duceau efectiv lupte în jur, pozițiile fiind
ocupate succesiv când de unii, când de
alții. Iar amintirile ei directe se refereau
la faptul că, atunci când pozițiile erau
ocupate de nemți, copiii trebuiau să
dispară, făcându-se ordine şi curat în
jur… Iar când soseau rușii, era mereu
zgomot, deseori cântece, iar copiii
erau bine veniți şi îmbrăţişaţi, primind
uneori şi ciocolată, poate ca expresie a
patosului afectiv al acestui popor slav, ai
cărui soldați erau pe front de mulți ani,
mereu alături de moarte.
- Biroul avocațial mergea bine,
tatăl, doctor în drept, cu ceva politică la activ, era o personalitate respectată, voia să cumpere pământ,
având un vis secret. Să vă țină, la
studii, la Paris, pe Dvs. și pe fratele
Ovidiu. Dar au năvălit vremuri
grele, anii ’50 au fost îngrozitori.
La Paris ați ajuns mult mai târziu,
fără a împlini acel vis. Ce s-a întâmplat?
- Visul de a trimite tânăra generație să
studieze la Paris era, se pare, o stereotipie ce se transmitea transgeneraţional în
lumea formării inteligenţei românești,
încă din secolul al XIX-lea. Chiar la
Lugoj, Masa Poganilor îl trimitea pe
dotatul elev Traian Vuia la Paris „să
facă treabă bună”; adică să studieze
dreptul. (Doar că el se va apuca acolo
să construiască avioane). Proprietatea
funciară era cea mai sigură, așa încât
la începutul carierei tata a început să
cumpere anual câte un jugăr de pământ
în acest scop. Vremurile au evoluat însă
altfel, aşa că ceva mai târziu ai mei nu

au știut ce să mai facă pentru a scăpa de
pământuri, tot încercând să le predea
vreunei colective. În schimb, visul franțuzesc s-a păstrat. Așa că ai mei au angajat o fostă guvernantă originară din
sudul Franței, rătăcită şi rămasă prin
Lugoj – madame Michaud –, să vină pe
la noi; şi în schimbul mesei de prânz, să
ne înveţe câte ceva din limba lui Voltaire.
Ceea ce s-a şi petrecut (asimilând astfel şi
câteva reguli de comportament civilizat
la masă). Faptul m-a ajutat mai târziu,
căci având un bun accent mă descurcam
bine vorbind franceza la întâlniri internaționale (înainte de a învăţa singur,
cu greu, engleza). Cu profesorul de psihiatrie din Viena, Peter Berner – ce era
căsătorit cu o franțuzoaică – am putut
astfel conversa degajat multă vreme,
de la începutul anilor 80. Iar ulterior,
de câte ori ne întâlneam și era prezent
și profesorul din München, Hippius,
acesta pleca spunând „știu că acum veţi
discuta în franțuzește). Cu aceste abilităţi am şi ajuns primul preşedinte al
„Asociaţiei franco-române de psihiatrie”,
participând multă vreme la Congresele
Mondiale de Francofonie Psihiatrică.
Dar de la mentalitatea paternă a investirii în pământ pentru facilitarea unor
studii deosebite, au trecut multe decenii… şi lumea s-a schimbat.

- Chiar radical. Crește, din relatările Dvs., o istorie fabuloasă a Lugojului. Înțeleg pledoaria pentru normalitate și diversitate, e firească. Dar,
cu voia Dvs., vom plonja, iarăși, în
anormalitate. Spuneați că tatăl
Dvs. era pe lista „deportabililor”.
„O istorie stranie” l-a scăpat de
Canal. O puteți depăna?
- Povestea cu ridicările pentru canal a
rămas pentru mine un mister. Tot ce am
aflat ulterior sunt următoarele: Tatăl
meu fusese informat că era pe lista celor
ce urmau să fie ridicați şi transportați la
canal, de unde cei mai mulți nu s-au mai
întors. Această operație era planificată
cu ceva timp înainte, ea presupunând
o întreagă infrastructură, echipe de
acțiune şi trenuri de transport. La noi
acasă, în mai multe rânduri, se auzeau
ciocănituri ușoare în geamul dinspre
stradă, târziu seara. La acestea se duceau
la geam doar bunicile. O voce le spunea
din umbra doar atât: „Domnul avocat să
plece câteva zile de acasă”. Ceea ce el şi
făcea, având din timp pregătit un rucsac
cu toate cele trebuitoare,…precum şi rute
şi adrese de oameni care să-l primească
pentru câteva zile (de fapt avea pregătit
şi un traseu de retragere mai complicat,
pentru situații de urgenţă, care presupunea ieșirea pe geam printr-o încăpere
din fundul casei, traversarea unor acoperișuri, cu coborâre în altă stradă; şi un
traseu de plecare din oraș. Dar nu a fost
nevoie). În zilele ce urmau veneau la noi
cei de la securitate să-l caute, răscoleau
toata casa, făceau câte o percheziție
amănunțită, puneau oameni la supraveghere… Dar după câteva zile operațiunea se termina. Şi tata se întorcea acasă
reluându-şi avocatura… Până la următorul avertisment vesperal…
Tot ce am putut afla a fost faptul că
niște evrei, pe care el îi ajutase pe vremuri
şi acuma lucrau la Securitate, organizaseră, desigur cu mare risc, această informare… Nu am aflat niciodată cine au
fost aceștia. Dar faptul demonstrează că
până şi un regim totalitar depinde de
rutina organizațională.
Am avut în familie şi un unchi Tomutia, pe care l-am întâlnit la ieșirea
de la canal. Era preot lângă Săvârşin,
la Lupești, şi fusese ridicat pentru că
în predicile sale îndemna oamenii să
nu treacă la necredincioși. Venise la
noi chiar după eliberare, slăbit, dar cu
moralul păstrat. Era un om dinamic şi
sociabil, pe care l-am mai întâlnit deseori la Săvârşin, când am fost medic
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acolo. Ne-a povestit cum la Canal, unde-l
întâlnise şi pe profesorul Papilian de la
Universitatea din Cluj, erau organizați
astfel încât săptămânal cineva să ţină
câte o expunere din domeniul său. Oamenii nu-şi pierdeau speranța şi credința, credeau într-un viitor posibil.
Mă gândesc că întreaga mea generație
a trăit într-o atmosferă impregnată de
afectivitate, în care, pe deoparte, înflorea anxietatea - inclusiv cea generată
de spectrul unui război atomic -, pe de
alta, o falsă euforie a victoriilor. Ei bine,
epoca aceasta s-a terminat după 1989.
- Amurgea o tradiție și se instala,
cu brutalitate, o lume nouă, în
fierbere. Cu sloganuri, mitinguri,
arestări. O lume „sfâșiată, cruntă,
chinuită”, spuneați cu un alt prilej. În acei ani erați liceean și în
liceul „Coriolan Brediceanu” izbucnise „revoluția elevilor”. Ce
amintiri păstrați? Ați fost animat
de spiritul revoluționar?
- Noua lume ce se instaura la sfârșitul anilor ’40 şi începutul anilor ’50
ai secolului trecut, era una agitată, impregnată de spirit revoluționar. Partidul comunist avea în mod oficial un
departament condus de Secretari însărcinaţi cu „agitația şi propaganda”;
care era un fel de specialitate a acestor
revoluționari de profesie, leniniști. Tineretul nu avea cum să nu fie influențat
de o astfel de atmosferă. Mai ales că se
înfiinţaseră şi asociații ale pionierilor şi
tinerilor UTM-işti, echivalentul comsomoliştilor sovietici. Vântul ideologic ce
bătea acum întreținea un spirit de frondă,
spre care adolescenții sunt cu precădere
predispuși. La Liceul nostru din Lugoj,
„Coriolan Brediceanu”, era o echipă de
buni profesori din generații succesive. Pe
deoparte, erau cei „bătrâni”, din vechea
generație, ca Simu la Istorie (iar fostul
director Peteanu mai venea din când în
când la Bibliotecă, citind din poeziile
sale). Era apoi o generație de buni profesori mai tineri, ca Dalea la Limba română sau Pătrașcu la Științe naturale
(care ne-a inițiat și într-ale muzicii,
prezentându-ne și explicându-ne nouă,
elevilor, simfoniile lui Beethoven). Dar
majoritatea mi se păreau de vârstă
intermediară, ca excelentul prof. Popescu de la matematici, Cojocaru de
la chimie etc. Colegii, și ei de diverse
vârste, ajungeau să fie bântuiți de
spiritul vremii. Odată, când era frig
și clasele insuficient încălzite, pur și
simplu nu au venit la școală. Era mai
ales o clasă pre-terminală, în care erau
mulți elevi nonconformiști. Unul dintre
aceștia, Fotescu, atunci când i s-a cerut
un extemporal la ora de desen (sic!!) a
scris pe o pagină întreagă „tatăl nostru”
în franceză; spre furia profesorului în
cauză, total ignorant într-ale limbii
lui Rousseau. Cei din această clasă,
din care făcea parte şi viitorul scriitor
Nicolae Breban, au dat la un moment
dat afară din clasă profesorul de limba
română, un personaj preţios şi înţepat,
despre care se ştia că participase la
uriașa fraudă electorală din 1946.
Dar atmosfera din şcoală era totuși de
înaltă ţinută intelectuală. Deşi aveam
nenumărate ore de limba rusă, limbă cu
o sonoritate plăcută, în mod ciudat, deşi
au învăţat-o mii şi mii de elevi ani în
şir, nu şi-au însușit-o aproape niciunul
dintre aceștia.
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Captivantele jurnale intime (Radu Ciobanu)

Înainte de toate, Radu Ciobanu
este nu doar un pasionat cititor de
cărți mai aparte, pe care și le alege
după gustu-i rafinat, ci și un avizat
comentator al acestora, făcând analize temeinice și observații pertinente asupra autorilor lor. „Nu obișnuesc să citesc
«în diagonală» – declară într-unul din eseurile cuprinse între copertele volumului Mărturisitorii. Prin
lumea jurnalelor intime (Editura Limes, Florești-Cluj
Napoca 2021 – ci, oricât de lung ar fi drumul, numai la
pas și sprijinindu-mă-n creion”.
Iată mărturisirea unui lector de profesie, lăsând la o
parte faptul că acribia urmăririi subiectului poate veni
și din exercițiul strălucit al prozei pe care o scrie, fiind
unul dintre romancierii de prestanță pe care îi avem azi.
Tot în paginile acestei cărți, ce se vrea a fi o incursiune
de profunzime în lumea captivantelor jurnale intime
ale scriitorilor români, și nu numai, se lamentează, pe
bună dreptate, privitor la dificila circulație a cărții azi
la noi și de dificultatea cu care izbutește să-și procure
opurile dorite:„Din cauza inexistenței unui sistem coerent de difuzare a cărții, ajungi să afli despre titluri de
maxim interes la câțiva ani de la apariția lor”.
Și, totuși, nu sunt puține jurnalele pe care le-a parcurs de-a lungul anilor, din 2005 încoace, după propria adnotare, despre care a scris, cu vădit interes, ele
aparținând unor scriitori ca Maria Banuș, Jeni Acterian, Vintilă Horia, Radu Petrescu, Gheorghe Mocuța,
Mircea Zaciu ș.a., alături de Arabella Yarka, Miriam
Korber Bercovici, Jacques la Rider și Ernst Jűnger.
Dincolo de urmărirea atentă a factologiei, relatată în
paginile acestora, pe care o expune ca într-un autentic
demers narativ, Radu Ciobanu este preocupat, dacă nu
a defini ca teoretician al speciei, de condiția realizării
și practicării acestui gen de literatură care până nu demult era considerată minoră, periferică în orice caz.
„Importanța jurnalului ca specie – scrie într-un loc –
rezidă din autenticitatea sa. Iar autenticitatea nu poate
fi garantată decât de sinceritatea autorului.
Se întâmplă, și încă deseori, ca, sincer fiind, autorul să greșească în aprecierile sale. Intervine atunci
un alt criteriu al evaluării importanței jurnalului său
și anume buna-credință care face casă bună cu spontaneitatea reflecției. Sunt acestea repere care definesc
toate marile jurnale în care valoarea documentară se
află într-o strânsă aderență cu cea intimă, a omului
care scrie sau, mai exact, care se scrie pe sine dintr-un
irezistibil impuls defulatoriu”.
În virtutea acestor condiții, exegetul cată a identifica în textele abordate cuantumul de sinceritate și
desigur, cuantumul de informații pe care le primește.
Radu Ciobanu pune în evidență, în comentariul său,
aceste calități, dar interesant mi se pare a fi modul în
care definește personalitatea, biografică și artistică, a
fiecărui autor în parte. Nu face portrete ci, descifrând

Constantin
CUBLEŞAN

Ştefania Oproescu (pseudonim
pentru Dorina-Ştefania Cristea,
născută la 1 I 1949, în comuna Pătârlagele, judeţul Buzău), scriitor
polivalent (publică poezie, proză
scurtă, eseu), cu studii universitare la Institutul de Medicină şi
Farmacie Iaşi, a debutat în revista „Porto Franco” 1990, cu poezie
care rămâne deminanta consecventă a pereocupărilor sale estetice. După debutul
editorial tot cu poezie, Naştere perpetuă, Editura „Zedax”, Focşani, 1996, urmează alte volume la aceeaşi
editură: Potcoave de catifea (2001) şi Singurătatea
nisipului (2004). Bibliografia se împlineşte, fără să fie
foarte bogată, cu Delir în curcubeu, Ed. Valman, 2009
şi Nopţi în Clepsidră, Ed. Tipo Moldova, 2011. Volumul de proză scurtă Zăpada Neagră (Ed. Valman,
Rm. Sărat, 2007) nu e un simplu accident, autoarea
publică, în paralel, texte de diverse genuri şi specii, nu
întotdeauna compatibile unele cu altele, dar marcând
disponibilitatea de scriitor total, care însă include şi
un anume amatorism.
Despre cărţile dnei Ştefania Oproescu au scris personalităţi ale literaturii actuale, nu neapărat criticii
profesionişti, şi (cu o singură excepţie) toţi din zona
răsăriteană a teritoriului naţional.
Din câte îmi dau seama, nu există inegalităţi între
volume şi nici o evoluţie interioară a timbrului specific. Argumentul nu este o prefaţă, ci o revelaţie auctorială: „Totul a început cu un vis. Aflându-mă într-o
biserică, o pasăre cu un penaj multicolor, fluorescent,
de nicăieri venind, mi s-a aşezat în palmă. Rece şi sticloasă a început să se topească, în timp ce o priveam
neputincioasă cum se transformă în apă curată, picurând pe covor, fără să lase vreo urmă, un vis frumos,
umbrit de nedumerire. Ca orice vis, a rămas în uitare.
Peste câteva zile, un eveniment m-a adus într-o biserică reală. Şi, în timp ce preotul oficia slujba, am văzut o pasăre mică zburând haotic prin cupola bisericii, lovindu-se de geamuri în căutarea ieşirii. Era prea
sus, nu se putea face nimic pentru ea. Nu interesa pe

Aureliu
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coordonatele esențiale ale personalității autorilor,
recomandă palierele ideatice pe care pot fi urmărite
confesiunile. Iată, bunăoară, un astfel de profil, al doamnei Mariana Șora, semnificativ pentru tot ce notează
domnia sa în memorialul său:„Doamna Mariana Șora
(1917-2011) s-a aflat în fericita și rarisima situație de
a-și putea evalua retrospectiv și cu o invidiabilă luciditate lunga viață, în care a cunoscut întreaga gamă a

trăirilor și în primul rând bucuria, nu oricui dată, de a
putea scrie, cel puțin în aparență, fluent, netulburată
de nici un cutremur major”. Sau, în debutul comentariului la jurnalul lui Matei Călinescu:„Argumentele
în temeiul cărora Un altfel de jurnal. Ieșirea din
timp apare acum, retrospectiv, în poziția cheii de
boltă a unei creații de o viață, sunt mai multe și imediat sesizabile. Întâiul e chiar faptul că e altfel nu doar
decât toate celelalte scrieri ale autorului, ci chiar altfel decât jurnalul său anterior, apărut în 2006 (Un fel
de jurnal/1973-1981, n.n., Ct. C.), întrucât jurnalul de acum, ultimul, deși tot jurnal, este, cum însuși
autorul ne previne, «conceput de la început ca postum». Or, în viziunea mea, o scriere concepută în per-

Arhitectura visului
în universul cotidian

nimeni. Nimeni n-ar fi întrerupt ceremonia ca să lase
cale liberă păsării năucite. Visul acela, trecut din somn
în realitate, l-am numit Pasărea de gheaţă.”
Se poate observa nu numai atenţia autorului de a
structura o carte unitară, armonioasă, ci şi intenţia
de a construi o arhitectură şi o evoluţie interioară interesantă, descendentă pentru că volumul începe cu
poemul Moartea păsării de gheaţă şi se încheie cu
Pasărea de gheaţă. În acelaşi sens, pledează şi un Argument, mai degrabă narativ, decât confesiv.
Interogaţia sau, mă rog, îndoiala de a începe un
volum de poezie cu un titlu întunecat – formulată în
cuvântul înainte – nu e de ordin estetic, ci marchează
mai degrabă orizontul specific, dominantă tipologică
a creaţiei. În plus, versurile se generează dintr-o proiecţie onirică, ficţională, care accentuează obscuritatea
dintr-o poezie, altminteri, vitalistă, dinamică în ţesătura ei interioară. Asociate cu aceste date de semnificaţie
specifică, ilustraţiile florale, nişte construcţii ikebana,
foarte elaborate, nu se potrivesc.
Se poate remarca de la început frecvenţa cuvântului
zbor şi a cuvintelor din acest câmp semantic: pasăre,
aripă, plutire, cuib, pui plăpând ş.a. care conferă unitate
stilistică şi densitate semantică universului imaginar.
Visul rămâne principalul instrument poetic ca aspiraţie simbolică dar şi prin faptul că este opoziţie la presiunea cotidianului devastator şi la „metastaza adevărului”. O referinţă intensă o reprezintă chiar invocaţia cuvântului, cuvântul fiind şi el o creaţie a lui Dumnezeu.
Totuşi, religiozitatea nu este dominanta cea mai
subliniată a personalităţii poetice a autoarei, cum, de
altfel nici celelalte categorii poetice prezente în carte,
nu sunt exclusive.
Primul text, Moartea păsării de gheaţă este o artă
poetică explicită în care se interferează elemente de

spectiva postumității, cu asumarea lucidă a ignorării
destinului ei de către autor, e o operă eroică și, prin
însuși acest fapt, altfel, dar și alt fel, adică o specie cu
totul aparte”. Iată, aceeași preocupare în a defini jurnalul, dar și acea de a-i privi din interior resorturile
alcătuirii. Sunt revelatoare în acest sens considerațiile
din preambulul comentariului la Jurnalul lui Mihail
Sebastian:„În ciuda bogatei literaturi memorialistice,
confesive, autoreferențiale, care sporește necontenit
în toate culturile lumii, resorturile intime și dinamica
procesului efectiv de creație artistică rămân în continuare enigmatice. Dispunem de o profunzime de date
și detalii asupra laborioasei elaborări, dar alchimia sa
intimă continuă să rămână secretă, fiindcă majoritatea
covârșitoare a cunoștințelor pe care le-am dobândit
sunt de ordin exterior, aparțin lumii văzutelor «atelierului», cum se zice îndeobște cu un termen și el
discutabil, fiind lipsite de relevanță pentru profundele
combustii ce duc în cele din urmă la configurarea viitoarei opere. Tot ce știm reprezintă locurile comune
ale elaborării, cu nimic mai puțin importante însă prin
faptul că sunt comune. Dimpotrivă, oricât de comune,
ele își au relevanța lor: dacă nu pot aduce nici un fascicul de lumină în obscuritatea care înconjoară esența
creației, ele atestă, în schimb, specificitatea unui mod
de existență și autenticitatea uni rațiuni de a fi”.
Pe lângă plăcerea lecturării unor asemenea opere literare, jurnalele intime ale scriitorilor, Radu Ciobanu
se dovedește întru totul atras de configurarea unui tratat, în segmente, despre această specie literară, pe care
o privește (cercetează) cu atenția scriitorului care este.
De aceea, nici reflexiile pe marginea acestor opuri nu
se produc lesnicios:„Stau de câteva zile în fața paginii
albe în tentativa neașteptat de dificilă, de laborioasă,
de a-mi sistematiza cât de cât ideile și impresiile. Am
senzația că mă aflu pe un tărâm fabulos în care am
avut acces, dar din care nu mai găsesc ieșirea, sedus de
diversitatea și insolitul priveliștilor și perspectivelor
care se deschid la tot pasul.”
Pentru a conveni, în gustul și interesul cititorului care
este, că „un jurnal este cu atât mai seducător, cu cât
autorul a știut, înainte de a-l publica, să elimine sever
toate inerentele însemnări nesemnificative care devin
surse de redundanță”. Sunt observații care trădează,
cu subtilă strategie, înseși preocupările de compoziție,
și arhitecturale, ale prozatorului, romancierului care
este, parcurgerea critică a unor asemenea jurnale
nefiind (probabil!) decît o formă subtilă de pregătire
afectivă/emoțională (de ce nu?) pentru scrierea propriilor opere, poate chiar a unui jurnal propriu, despre
care deocamdată nu ni se dezvăluie nimic.
Eseurile critice din acest volum, Mărturisitorii, se
citesc cu real interes pentru cunoașterea – condusă cu
pricepere de un veritabil cicerone – a intimității creatoare a unor scriitori de referință, bine aleși și bine comentați de un rafinat degustător al operelor de acest fel.
poezie erotică, religioasă şi filosofică fără o ordine axiologică ori cantitativă: „Pasărea de gheaţă învelită-n
culori,/ rătăcită din roiul visului/ m-a ales să-i alin
plecarea din clipă/cu basmul focului sacru./ Mi se topea în palmă transparenţa culorilor/ şi curgea în buza
umedă a nopţii,/ i se împuţina trupul,/ fluturi negri
bezmetici cu pântecul greu/ se izbeau de zidurile bisericii/ lăsând pete întunecate/ în neostenita capcană
a mişcării,/ până când dimineaţa a înflorit/ vitraliile
de deasupra altarului/ şi am văzut pasărea cealaltă de
sânge/ rătăcită în zbor,/ căutându-şi ieşirea din fereastră în fereastră,/ sub privirea indiferentă a îngerilor.”
De la această ipostază, de contemplaţie şi stare morbidă ajungem, în ultimul poem al volumului, Pasărea
de gheaţă, la imaginea tragică şi mistică a unei întâmplări incredibile: „Şi iar văd pasărea zburând/ prin
cupola bisericii goale./ Nici un sfânt nu bate din aripile/ pictate pe ziduri,/ să-i însoţească întoarcerea./
Rătăceşte prin culori de vitralii,/ loveşte necunoscute
orizonturi dure,/ aude doar pocnetul ca de grindină/
al trupului ce-i desparte memoria/ de relieful necunoscut al prezentului,/ pe care ghearele nu reuşesc să-l
agaţe;/ clipele de odihnă îi alunecă/ picătură cu picătură din trup./ Pe altar, dimineaţa, o pasăre moartă.”
Spaţiul sacru devine locul unei întâmplări nefericite
dar care devine o tragedie cosmică, cu efecte directe
şi în sufletul credinciosului, dar cu rezonanţe până la
tronul lui Dumnezeu.
Rar mi-a fost dat în ultimul timp să întâlnesc un asemenea volum unitar, simetric, structurat coerent, cum
se făceau cărţile interbelice de poezie: Cuvinte potrivite, Joc secund, sau toate volumele lui Lucian Blaga: cu
o poetică explicită, un cuprins de varientări tematice
şi un poem final, concluziv, ori cu o morală implicită,
într-un cuprins rotund.
De aceea cred că doamna Oproescu are şcoala veche,
tradiţională, sobră, foarte elaborată, a scrisului care
echivala poezia cu adevărul sufletesc şi rezoluţia morală a unei conştiinţe creştine.
________________
* Ştefania Oproescu, Pasărea de gheaţă, Editura
„Atec”, Focşani, 2015
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Un acasă poetic
Emilia Poenaru Moldovan revine în atenție cu un
volum de lirică nostalgică,
autobiografică, intitulat
Uioara felix. Denumirea
latină își dezvăluie sursa
livrescă în acel Dacia felix,
fericita Dacie, din care,
peste timp, vezi bine, Uioara face parte. De fapt însă,
ca pentru a risipi norii de
poezie a dezesperării, parcă
prea frecvent prezenți
într-o literatură, totuși,
tânără ca a noastră (de la
Mariana Marin și Angela
Marinescu la poete locale
de faimă națională) mereu
și interminabil cernită,
evocarea trecutuluiprezent ca succesiune de
stări subiective, pornind
de la pretexte oferite de propria viață, se dovedește
binevenită. Este modalitatea creării unui topos liric
care să dubleze locurile din realitate pe care le investim
cu afectivitate, spații încărcate cu o anume energie a
trăitului și care ajung să ne definească mai cu seamă
cu prilejul unor bilanțuri de etapă. Din acest punct de
vedere, poeta survine în literatura română la o vreme
după Horst Samson, al cărui lung poem de odinioară
era o istorie întreagă – personală și de familie – sau
după Ioan Es. Pop, priceput în a-și versifica „Ieudul
fără ieșire”, adică fundătura existențialistă a unui fragment de viață personală.
Procedura s-ar putea foarte bine numi „mitologizare” sau fetișizare a reperelor personale, ambiția de a
le transforma, pe cât posibil, în aur curat, în monedă
convertibilă prin care și alții să se regăsească, la lectură,
conferindu-le, dacă nu universalitate, atunci cel puțin o
valoare circulantă de o anume strălucire. Ea însă, procedura, vine la pachet și cu o anume epicizare a materiei
poetice, recuperând, într-un fel, ceea ce modernitatea
a sacrificat, lăsând pe seama tradiției străvechi, de la
Homer și Virgiliu înainte, anume punerea în versuri a
realității înseși. Se ajunge astfel pe celălalt versant decât
explorarea fantasmelor mitologice sau a iscodirilor imaginative, preferându-se universurilor complementare,
„virtuale” – cu un termen astăzi deturnat spre anumite,
faimoase, implicații ale tehnologicului –, trimiterea cât
mai ușor identificabilă cu putință la lumea cadru în care
viața biologică și spirituală își urmează cursul.
La Emilia Poenaru Moldovan nu survine, ca la Marin
Sorescu în amplul ciclu La Lilieci, dorința de a traspune
înspre arhetipal realitatea prezentă a ruralului cu tot cu
umanitatea lui specifică (în fond, un program formulat de Lucian Blaga în faimosul adagiu „eternitatea s-a
născut la sat”). Dimpotrivă, în poemele ei tata, mama,
vecinii cu nume cu tot, adrese (la bloc), „Blocul Sfatului”, „Casa Domnului din Blaj” survin fără perdea și
nedeghizate în vreun fel, cu pofta și cu bucuria de a le
recupera din neantul aparent al nespunerii.
Ceea ce aspiră să facă poemele din Uioara felix îmi
pare a fi construcția unui acasă cu mijloacele literaturii. Proiectul este cu atât mai demn de prețuire, cu
cât poezia actuală pare invadată, de mai multe decenii,
de disconfort existențial, revoltă disperată, frustrare
paroxistică, maladiv, revolte cioraniene împotriva
vieții și a condiției omului etc. Sumbrul, asociat când
cu dicteul aleatoriu, când cu un expresionism reciclat,
a părut un timp rețeta prin excelență a vigorii și profunzimii poetice, în pofida protestului substanțial, de
factură hedonică, din poezia lui Emil Brumaru, sau a
celui rafinat calofil și manierist artificios (cu strălucire)
din practica poetică a lui Șerban Foarță. Neînclinând în
vreuna dintre direcțiile pomenite, ci căutându-și vadul
în sfera unui firesc al cotidianului aureolat fără emfază,
Emilia Poenaru Moldovan alege calea unei accesibilități
empatice și a familiarității unui univers românesc de
proximitate fără mărci neaoșiste sau ultraetniciste.
Nu este un lucru neașteptat ca materia poetică să
fie furnizată de amintire, mai cu seamă când aceasta
evocă vremuri mitizate ale propriei biografii. Apelul la
acest „depozit” viu, când nostalgic, când incandescent,
orientează însă către un anume filon din care lirismul
își trage sevele. El este trăirea retrospectivă și capaci-

capricorn
tatea de evocare a unui illo tempore personal, în contact cu care cititorul este invitat să intre într-o manieră
empatică. Se intră astfel într-un lirism evocator a cărui
expresie nu mai este cea romantică presărată cu onomatopee sau însemne declarative și de un retorism
dezinhibat, ci țâșnește de dincolo de aparența uneori
anodină, chiar narativă, a versurilor libere. Datorită
acestui fapt, nici anecdoticul sau umorul nu lipsesc dintre elementele intrate în combinație, precum în cazul
Luizei cea cu gura strâmbată de un fulger. Ca în cazul
pictorilor de peisaje, dincolo de aparițiile unor siluete,
de conturarea unor locuri identificabile, eventual, pe
harta Uioarei, ceea ce contează este toposul liric pe care
autoarea îl configurează și care nu este, nici mai mult,
nici mai puțin, decât portretul ei interior. Că este vorba
despre o poezie autobiografică sau despre o biografie
imaginată în proximitatea unor vedute este mai puțin
important decât faptul că, fără a obliga limba la contorsiuni neașteptate, scriind firesc și cu economie a mijloacelor (dar nu până la zgârcenie și hipereconomie),
Emilia Poenaru Moldovan oferă un prilej de delectare cu
imagini de indubitabiă autenticitate prietenilor poeziei
sale, convocându-i la o excursie prietenească în ceea ce
poate fi socotit proiecția locurilor sale de obârșie. Patriotism local? Nostalgie a originilor? Mai curând poezie
survenită dinspre unul dintre talentele feminine actuale
din poezia transilvană.

Un personaj
surprinzător: autorul

Copilăria și adolescența sunt pentru unii vârste într-o
succesiune biografică ineluctabilă, în timp ce pentru alții
sunt stări de spirit expandate la durata întregii lor vieți.
În acest al doilea caz ele exprimă o vocație și o capacitate intelectuală și emoțională, subiectivă, de a ne plasa
în interiorul unui tip de percepție specific, cu trăsături
inconfundabile printre care se numără: gustul aventurii, lectura lumii în codul unei succesiuni de peripeții,
apetența pentru fabulos și miraculos, interpretarea
faptelor în cheie fantastică, organizarea evenimentelor
vieții într-un tip de scenariu înzestrat cu dramatism,
cu un anume tip de teatralitate, presupunând lovituri
de teatru, elemente de mare spectaculozitate, o retorică specifică (într-un fel sau altul romantică), rezolvări
eclatante ș.a. Mărturisesc că am rămas multă vreme –
încă mai sunt – „vulnerabil” la jerbele acestui mod de
a înțelege și de a transfigura ceea ce se impune atenției
mele literare și artistice, chiar dacă nu pariez și pe „seriozitatea” sau „clasicitatea” acestui filon atunci când
vine vorba despre omologarea sa literară. Totuși, este o
evidență că destule scrieri elaborate în această cheie, de
la cele ale lui Karl May, Alexandre Dumas, Emilio Salgari și Arthur Conan
Doyle până la Toate
pânzele sus de Radu
Tudoran sau Cireșarii
lui Constantin Chiriță
au pătruns în canonul literaturii adevărate, respectabile și
prestigioase în orice
bibliotecă. Este ciudat
cum gustul diferitelor
epoci s-a arătat dispus să omologheze cu
mai multă ușurință și
spontaneitate maca-

brul, goticul, maladivul, tenebrosul, absurdul, transa decât pofta
descifrării în cheie
aventuroasă pentru
care pleda, să zicem,
întreaga operă a lui
Jules Verne. Probabil
că acest reflex se leagă
de suspiciunea cu care
omul modern privește
optimismul ca pe un
semn de naivitate,
când nu chiar stupiditate, crezând mai repede în temeinicia scepticismului, a cinismului ori a „crizismului” de
orice fel. Angoasa bate avântul, ceea ce ar trebui
să fie îngrijorător. Dacă nu este chiar așa, acest
lucru pare să se datoreze mai degrabă progreselor științei și ale tehnologiilor decât aportului
lumii literare și artistice, care se complace mult
mai adeseori în dezabuzare și depresie. Acestei
lumi ar trebui, totuși, să îi tragă un semnal de
alarmă succesul hollywoodian mai recent al filmelor cu supereroi, care mărturisesc apetența
unui vast public pentru poveste, pentru marvel,
pentru finalurile fericite în care binele triumfă.
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Literatura română nu a dus lipsă de reprezentanți
ai genului și Mihail Drumeș, cu Elevul Dima dintr-a
VII-a, a fost doar unul dintre cei care au făcut epocă la
vremea lor, după reticențele de receptare care au durat
o vreme, ajungând astăzi nu doar la reeditări, ci și la o
receptare critică. Genul pulp nu putea lipsi, nici el, dintr-o literatură ca a noastră, la începutul anilor 1970 beneficiind chiar de ilustrări memorabile semnate de Vintilă Corbul, precum și de alți autori prezenți în colecțiile
de carte Aventura sau Clubul temerarilor.
Astăzi, un continuator al acestui filon trăiește și scrie
la Baia Mare. Am aflat târziu, dar cu nedisimulată surprindere, despre existența și textele lui aproape printr-o întâmplare, de la o prietenă comună. Prozatorul,
pe nume Petru Istrate, m-a interesat imediat, încă
înainte să ne întâlnim personal, pentru că am convingerea că vitalitatea unei literaturi stă și în exploatarea
acestor țâșniri exuberante ale poftei de a oferi narațiuni
senzaționale, spectaculoase, nu doar în erupțiile avangardiste, în proză și nu doar în explorările lirice. Multă
vreme autorul și-a scris romanele și povestirile sub pseudonime cosmopolite, ca unul care a luat act – nu fără o
strângere de inimă – de snobismul care îi împiedică pe
destui români să aprecieze autorii autohtoni, de aceeași
limbă. (Nici în această privință nu diferim de alții, destui italieni ori francezi semnând cu nume americane sau
latino-americane propriile producții). Hans Brenner și
Peter Gontran sunt două dintre pseudonimele sub care
se ascunde profesorul – astăzi pensionar – care, încă
din tinerețe, a găsit în interesul pentru literatura de
aventuri spațiul de libertate interioară care, cu timpul,
l-a transformat nu doar într-un scriitor productiv de
asemenea ficțiuni, ci și în traducătorul asiduu al unor
serii narative arondate aceluiași tip de univers ficțional,
dintre care destule au și apărut.
Vorbesc aici despre un autor prolific, deși – paradoxal – prea puțin cunoscut în afara cercurilor de colegi,
amici și prieteni. În 2016 Ed. Tipo Moldova i-a publicat
două cărți însumând trei romane: Ospăț însângerat în
Bronx și Un martor incomod urmat de Crimă la jumătate cale. Ceea ce le unește pe ambele, în pofida schimbărilor de decor și a personajelor și intrigilor diferite
de la o narațiune la alta, este tocmai sinteza fidelă a elementelor care acreditează formula literaturii de aventuri, indiferent că este vorba despre povești cu mafioți,
story-uri detective sau aventuri expediționare în universuri exotice ale planetei. Culoarea, gesticulația, chiar
dialogurile – fără mari pretenții de a individualiza, ci
mulțumindu-se să exprime concentrat elementele discursive aduse în sprijinul acțiunii – permit accesul la
entuziasmul în ebuliție al unui creator căruia nu-i mai
ajung producțiile străine și vrea să le egaleze, ba chiar
să le depășească, prin efortul său creator. Îmi amintesc,
în legătură cu asta, că am citit undeva o mărturisire a lui
George R.R. Martin despre cum a început, încă în copilărie, propria lui odisee de scriitor: cumpărând broșuri
cu coperte stridente și aventuri imposibile de prin micul magazin de proximitate, unde erau expuse alături
de alte tipuri de bunătăți – dulciuri, licori – pe un raft
rotativ oarecum marginal. Retrospectiv mi-l imaginez
pe Petru Istrate având o experiență oarecum similară.
Doar că, în timp ce Martin aparține unei literaturi mai
puțin lipsite de prejudecăți și unui mediu mai fluid reglat comercial în materie de circulație a cărții, Petru
Istrate locuiește într-o provincie a Europei de margine
unde lucrurile nu s-au așezat încă nici pentru literatura
main stream (mă întreb ce anume împiedică această
așezare). Aici nu pare să existe niciun interes nedisimulat, nici destulă îngăduință față de formulele mai
puțin conforme cu o tradiție a compunerilor literare.
Să își fi scris literatura într-o celulă, precum Karl May,
și fără să fi văzut la fața locului America despre care
scria, aidoma faimosului autor german, Petru Istrate
nu ar fi dobândit măcar o faimă modestă, nici de-ar fi
avut mijloacele lui Dan Voiculescu, prolificul nostru
autor de temniță confortabilă.
Cărțile lui pot plăcea sau nu, pot părea extravagante
ori inoportune. Dar ele există, exprimă un elan autentic, poartă o amprentă de autor în pofida convențiilor în
cadrul cărora se construiesc și dezvăluie un personaj febril: pe autorul lor însuși. Cine nu îl poate priza ca atare,
poate face cunoștință cu emisia poetică întinsă pe mai
multe volume de versuri, vreo cinci sau șase, cel mai recent aflându-se încă în pragul lansării pe piață (Inel sfărâmat, Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2021). Există și o carte
de memorialistică, Dușmanul poporului, pe care prozatorul și poetul o semnează cu numele propriu, renunțând
la carnavalul măștilor ficționale
de autor (Baia Mare, Ed. Marist,
2019), somptuoasă evocare nu
doar a unei vieți, ci a unei întregi
și ramificate familii, echivalentul nonfictiv al romanelor de fa
milie, de la Forsythe Saga până
la Les Thibaults ori Buddenbrooks: Verfall einer Familie.
Prin această producție proliferantă, a cărei listă ar acoperi fără dificultăți spațiul prezentului
text, Petru Istrate merită recunoașterea talentului său specializat, dar și expandat în mai multe
direcții, care îmbogățește literatura română actuală cu accente
și culori surprinzătoare, unde fiecare cititor poate găsi ceva.
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Vocația potopului

Daniel MARIȘ

Adrian ȚION

Poezia lui Nicolae Scheianu se remarcă numaidecât printr-o plutire
chagalliană metaficțională cu rădăcini
adânci, bine înfipte în solul gras al aventurii biografice interioare, acolo unde
contrastul ironic și sarcastic infuzează
vitalitate și dinamism unei „lucidități
subversive”, aflate într-un marș forțat
prin ținutul lumii și devenirii ei. Din
pulberile acestea ireale ale realului, escamotate în spatele topografiei onirice,
anxietățile existențiale și gesturile de
insurgență par a reproduce un ritual de
descifrare a simptomelor și îmblânzire
a efemerului. „Pietre din Potop” (Ed.
Vinea, 2016) tinde să câștige un pariu
în acest sens printr-un gambit poetic
al scenariilor introspective lipsite de
ostentație: „Potopul nu mai curgea decât
în memoria mea/ vuietul lui îl mai aud
și acum în auz/ pe deasupra lui voi fi
venit/ ca duhurile/ vântul i-a-nvolburat
apele/ până dincolo de orice închipuire
omenească/ Ai mei strigau de pe celălalt
mal. / Grădina înflorise din nou/ mărul
se scutura de petale./ De dimineața
devreme până noaptea târziu/ aduceam
pietre din albia Potopului/ și le duceam
departe/ le puneam ca pe ouă în cuiburi/
să se facă mari, să crească/ și din fiecare
să se ridice stânci/ și din stânci munți
și prăpăstii/ să crească până la cer/ și
să mă urc pe spinările lor/ mari și lucioase/ poate așa voi afla de ce/ sub
piatra mare doarme cuminte/ puiul de
piatră/ poate așa voi înțelege văzutul
și nevăzutul/ uriașul care mișcă totul”
(Pietre la crescut). Expresie a stării antagonale a eului liric, Potopul semnifică
o risipire în timp a contradicțiilor și
simulacrelor sale, fără să piardă efectiv
ideea neputinței dobândirii puterii de
a se împăca cu sine, prin ecourile ce se
multiplică ieșind parcă unul din altul.
Utopia sau non-utopia Potopului nu
presupune neaparat o acceptare a hao-
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recenzii

Un larg câmp de manifestare a erosului și fragilelor sale frontiere ce delimitează sau uneori compactează dependența ideatică și cea trupească, a sufletului și a cărnii din alcovul bețiilor senzuale, ne oferă Daniela Mărginean în
recentul său volum „Agapi mou” (Ed.
Alana, Slatina,2020) care este și titlul
unei cunoscute melodii grecești (în traducere, dragostea mea).
Dorința de eliberare din ghearele unei
banalități pretențioase se întrevede la
tot pasul ca o veritabilă exersare a unei
trăiri autentice, prin trecerea sentimentelor de la un statut poetic ardent
la altul, menite să suprime prezența ar-

zee de ochi/ prin care se plimbă nestingherită răbdarea/ îmbrățișarea e
sudura/ care leagă două linii paralele
într-un portal/ drumul spre tine/
drumul spre mine/ trece prin noi agapi
mou” (agapi mou 17).
Reificarea multiplelor înfățișări ale
ființei, diagnoza afinităților în chiar
centrul imageriei mimetice, autoreflexive, conferă cauțiunea simbolică a neîmpăcării spiritului în tărâmul derizoriului, într-o criză de identitate variabilă,
în fond contrapunctul de reflexivitate
al atracției magnetice a contrariilor.
Distanțarea de ceea ce poate da clipa
trecătoare nu este un demers ușor, cum

tificialului prin inserția într-un miraj al
emoției în prag de articulare la ieșirea
din sine, pe măsura exuberanțelor
născute mereu în alte forme: „ești paznicul coapselor mele/ sau doar elipsa
numelui ce mă conține/ într-o lume
în care totul se scrie/ și totul subscrie
existenței cuvântului/ gemetele sunt
ferestrele nopții/ tu cauți înțelesul
din spatele lor/ ești paznicul urmelor

lesne s-ar putea crede. Transferul viziunilor ontologice din tiparul originar,
fondul în care clocotul genezei nu pare a
se fi încheiat vreodată, ajunge la un balans al stărilor de grație, oarecum fluid,
pentru a uni parcă două moduri zvâcnite de a acredita acest ritm și a-l fixa
în anatomia unui eu aflat mai mereu în
căutarea unei transcendențe absolute:
„toate drumurile duc la tine/ mai departe e o corabie și o mare adâncă/ unde
s-a scufundat bănuțul/ în care veșnicia
își încearcă dinții de lapte/ toate crucile duc la tine și însetarea spre / fiere/
ori spre oțetul merelor neatinse de
limba/ șarpelui/ toate nașterile duc la
moarte/ și toate morțile sunt trecere de
cealaltă parte/ a oglinzii/ după chipul
și asemănarea ta/ toate rugurile duc la
ceruri și/ toate ru-gile duc la tine/ numai cuvântul viu spre împlinire duce,/
Doamne (destinație). Cuvântul, imaginea „analogică” a fugii, a traversării dureroase a singurătății, singura posibilă,
poate autentică jertfă de sine... Daniela
Mărginean are acel argint viu, activat
parcă de sunetul de gong al timpului, ce
intuiește prezența prăpăstiilor în narcoza visului, disipându-se pentru a se
putea reîntrupa în sentimentul iubirii,
cu exuberanța, distincția și seninătatea
unei formule poetice profunde și originale: „treci ca un tren de ninsori/ prin
liniștea mea/ cu storuri trase/ și inima
deschisă/ ce mai face zâmbetul tău?/ eu
descopăr oglinzi/ ochii nu mint niciodată/ te caut/ bolnavă de înger/ Doamne,/ câtă iubire încape/ într-o noapte de
om!” (gară pentru mâine).

Gară pentru îngeri

sului cât a consecințelor sale, destinația
nemijlocită a acestuia prefigurând punctul de plecare pentru atingerea esenței
realității: „Totul mi se pare straniu și
nedrept/ stau și mă uit în gol și timpul/
îmi ticăie-n urechi ca un ceas de gară:/
Aceasta să fi fost viața? Atât?” (Un om
și el, undeva) Pietrele din Potop, iată
ce linii existențiale rememorate lucid,
ca niște condiții însăși ale ființării, fără
a lăsa o clipă iluzia că permit relevarea
imaginarului, ele neputând fi asemuite
decât Timpului ce spulberă și macină
totul. Dincolo de un ținut al asimilărilor,
al împotrivirilor la dispersarea ființei în
timp, această lirică este și una a mesajelor, „adeseori greu de descifrat cu uneltele gândirii și simțirii comune”, după
cum remarca și Ioan Es. Pop. Gustul
trecerii, al cenușii zădărniciei devine
congruent cu principiul curajului de a
unifica viziunile ontologice și a le conferii aceea tărie și strălucire poetică de
oțel de Damasc în aliaj cu „trecutul și
prezentul” său metafizic: „Am să plec
într-o zi /să aduc laolaltă/ toți copacii
singuri din lume/ într-o pădure numai
a lor/[...] din pădurea copacilor singuri/
vor țâșni izvoare fabuloase/ și fluvii cum
nu au mai fost pe pământ/Poate că am să
plec într-o zi.../ dar ce o să facă păsările
singure?/ ce-o să facă oamenii singuri/
fără copacii singuri pe lume?” (Despre
copacii singuri). Nicolae Scheianu și-a
câștigat o singularitate și o prestanță
poetică, una ce impune o adevărată arheologie a sinelui și a liniilor sale fragile
de demarcație.

coapselor mele/ pe cearșaful ca un asfalt metalizat/ muști din mine/ fiecare
gând și fiecare cearcăn/ suntem mu-

Solitudini, o nouă carte de Ionuţ Ţene

Din teama şi însingurarea căzute peste lume, efecte
sinistre ale unei pandemii nenorocite, au răzbătut în
scrisul unor contemporani ecouri nu mai puţin înfricoşătoare, adunate anul trecut sub sigla Editurii Ecou
Transilvan de Nadia Fărcaş în antologia intitulată,
cum altfel dacă nu chiar aşa: Ecoul singurătăţii. Momente din vremea pandemiei.
Tot în regimul tulburător al acestui nemeritat blestem căzut pe capul omenirii şi tot la editura clujeană
Ecou Transilvan apare acum volumul poetului Ionuţ
Ţene cu înscrisul de pe copertă, scrijelit resentimentar, Solitudini. Cele „100 de poezii” ale volumului desemnează o stare a spiritului insurgent cândva, căzut
acum în staza melancolizării, anemiat de boala fără
leac a vacuităţii şi a perisabilităţii fiinţei.
Impulsurilor avangadistice, aliniate vijelios-bombastic în primele volume, excentricităţi devenite
emblematice pentru poezia lui Ionuţ Ţene, poetul le
adaugă substanţa unor meditaţii pe tema înstrăinării, păstrând legătura cu simbolistica începuturilor
într-un omogen balans stilistic şi tematic. Ca semn
al unităţii imagistice apare, de pildă, simbolul lunii,
insultat emfatic în Roşi de lună (1997), explicând tardiv nechibzuinţa juvenilă conform căreia „adolescenţa trage în lună” şi stabilind complementar translaţia
cu magica reprezentare a lunii ca simbol al solitudinii
existenţiale. Observaţiile din cotidian reverberează
tragic în conştiinţa poetului: „în ziua de azi oamenii
nu se mai ating”, „Vorbele tăcerii sunt acum cântecele noastre”, „Azi, singurătatea este boala/ Ce ucide

mai tare decât frica”. Etalonul acestor notaţii devine „singurătatea copacului” (arghezian în esenţă), cu
trimitere şi spre rolul poetului portretizat drept „copac în cetate”, întruchipând un eu liric fremătător,
pătruns de „frigul părăsirii” sub un „soare de gheaţă
fierbinte”: „Poetul e sigur un mesteacăn de stepă/ Din
scoarţa lui îşi fac vulturii cuib” (Despre poet).
În acest univers glacial construit cu forţa determinării ansamblului, apropierea de atmosfera Cărţii de
iarnă a lui Ion Mureşan nu e întâmplătoare. Ionuţ
Ţene anunţă o altă perioadă de îngheţare a sentimentelor. Vizionarismul asaltat de simboluri frisonante,
ca şi frecvenţa oximoronului contrariant, au impunere tăioasă în vers, dislocând cursivitatea discursului
edulcorant, ceea ce induce o stare de permanentă nelinişte. E un limbaj provocator de nevroze ce descrie
„isteria” şi „feţele singurătăţii” sau „furtuna de singurătate cu un singur naufragiat”, instaurând un climat
al frustrărilor devastatoare.
Poetul foloseşte un cod specific al figurării imaginarului în diversitatea barocului ermetizant, urmând
traseul imprevizibil, alert, al unui „cal nărăvaş în stepa de cuvinte”. El dă impresia că desenează conturul fugitiv al „clipei de rouă”, proiectat pe nisipul ce
se scurge din clepsidră, într-un novator imbold de a
construi valori estetice întru eternizarea cuvântului.
În prefaţa volumului, Constantin Cubleşan scrie
despre o „frazare oarecum eseistică”, latură încă neomologată critic, atribuind apoi poeziei lui Ionuţ Ţene
„accente pamfletare, acuzatoare”, ceea ce pune în evidenţă un temperament poetic înscris sub zodia răzvrătirii. Cele două dimensiuni ale poeziei volumului
coexistă la nivel complementar, dinamizând esenţa
rostirii. După Noica şi Brâncuşi poetizaţi în versuri
fluide, forţa ludicului îşi etalează bogăţia expresivităţii, permiţându-i poetului răgazul de a medita, retras
în conul de umbră ce adăposteşte „oraşul pustiit”, deoarece mărturiseşte, protejat de viabilitatea metafo-

rei personalizate: „Îmi este timp luna”, măsură a contemplaţiei şi a tainei neîntrerupte, adulată de poet
în regim postmodern, luminând straniu neguroasele
spaţii ale însingurării.
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Cronicile RAI - poezia tânără
Și Plath și Iuna

Romeo
Aurelian ILIE
Denisa Ștefan (n. 1999) este una dintre cele mai
proaspete apariții în peisajul literaturii române, atât ca
perioadă de timp scursă de la primele poeme publicate,
cât și ca manieră scriitoricească. Prima sa lectură publică
a avut loc în anul 2018, în cadrul StudentFest-ului din
Oradea. Au urmat lecturi publice în cadrul Street Delivery în 2019 și online pe Spoken Word Poetry. A publicat poeme pe portalurile culturale Poetic Stand și O Mie
de Semne, precum și pe site-ul Cenaclului Pavel Dan, a
cărui membră este, dar și în antologia Statuile se scurg
pe iarbă, editată de Cenaclul Pavel Dan în anul 2019.
După ce în 2020 se regăsește printre finaliștii concursului de debut organizat de Casa de editură Max Blecher,
în 2021 își trece în palmares debutul absolut, cu volumul de poeme Și Plath dansa prin bucătărie, apărut
la Casa de pariuri literare, într-o ediție ce include și o
variantă audio, în lectura proprie, disponibilă prin scanarea QR-codului de la finalul cărții.
Deși numele Silviei Plath nu apare nicăieri în volum,
ci doar în titlul acestuia, este cât se poate de clar că unele poeme îi sunt dedicate sau sunt inspirate din drama
autoarei Clopotului de sticlă. Cum este, spre exemplu,
primul poem, din care ne izbește frontal tema sinuciderii, flancată de o serie de imagini asociate din spectrul
tulburărilor psihice, al anxietății și al depresiei: „lanțul
rupt păzește ușa/ întredeschisă/ când am aflat că s-a
sinucis/ am fugit de acasă// de atunci nu am mai închis ochii// în felul meu am iubit-o chiar dacă pentru
o singură noapte & știu/ că din încheieturile ei/ s-au
născut deja lilieci// dă-mi puțin timp &/ ne vom face
concediul împreună/ ne vom arunca grijile în brațele
altcuiva/ se va face vară/ vom bea & vom fuma până
dimineața/ vom plânge & vom citi poemele lui bukowski/ vom trece pe roșu ținându-ne de mână/ & nu
vom mai deschide ochii niciodată”.
În foarte scurt timp aflăm și motivul pentru care
tânăra poetă a dezvoltat o gamă largă de tulburări
psiho-emoționale (cel puțin în poezie, nu aș vrea să
existe semnul egal între scris și viața reală a acesteia), acesta fiind strâns legat de faptul că a trăit într-o
famile complet dezorganizată, în care emoțiile pozitive erau tabuu, în schimb, legea era dictată de violența
domestică, manifestată de un tată care „a moștenit-o”,
Poetul Ioan Mateiciuc s-a născut în 1986, în orașul
Siret și a debutat în 2010 în volumul colectiv Antologia
vinovatelor plăceri la Festivalul Artelor din București.
În 2012 îi apare și primul volum de autor, open de dor
la editura Alexandria Publishing House, pentru care
primește Premiul pentru Debut al Societății Scriitorilor
Bucovineni. În 2015 este inclus în antologia de poezie
Ziduri între vii a clubului de lectură Zero+ din Iași, iar
în 2019 editează antologia de poeme Zece ani în cadrul
festivalului de atitudini culturale Folkever. Anchilopoetica este cel de-al doilea volum de autor și a văzut lumina tiparului în 2020, la Editura Alexandria Publishing
House din Suceava, fiind garnisit cu ilustrațiile inedite
și foarte sugestive ale artistului grafic Ioniță Benea.
Volumul se anunță unul cel puțin incitant, încă de
la titlu, Anchilopoetica fiind, în ciuda numelui poetic,
o boală autoimună care atacă coloana vertebrală, provocând chiar anchilozarea acesteia. O boală pe care poetul a rebotezat-o, umanizându-o, „Marla” (în volum
fiind mereu ortografiată cu minusculă) și căreia i-a
oferit totodată și o dimensiune metaforică: grefând
spiritualul pe trupesc, a transformat boala coloanei vertebrale într-o boală a conștiinței, descrisă prin dificultatea acesteia de a se întoarce în sine, sau, cum a spus-o
poetul încă din poezia ce deschide acest volum, de a se
răsturna în sine: „e ca o pledoarie a răsturnării în sine/
inițierea. marla. afluviile de idei. spațiile toate/ ne aduc
aminte că există un contract/ între respirație și lume/
care/ se poate rezilia oricând/ aplecând toată creația
la picioarele carnagiului/ nu va dura/ mai mult de o
cădere/ (prezentul e numai cadavrul)”.
A se observa versul tăiat de către poet, într-o atitudine
care ar vrea să spună: „v-aș spune adevărul dar mi-e
teamă că nu-l veți înțelege, așa că mai bine nu vi-l mai
spun”. Însă cei care citesc și ceea ce este tăiat/ascuns, sunt
condamanți la reflecție. De altfel, întregul volum se va
dovedi a fi o perpetuă invitație la reflecție, la o neobosită
căutare a unor sensuri noi, „mai pure” cum ar fi spus
Ion Barbu, pe care nu întâmplător îl citez aici, ci inclusiv pentru faptul că și poezia lui Ioan Mateiciuc abundă
în exprimări criptate, nelipsind din peisaj nici elementele tehnice, numai că la el nu vin din sfera matematicii,
ci cum este cumva și firesc, din zona IT-ului, „noua matematică”: „rețeaua e la viteză mare”, „log off”, „update”, „googlemap”, termeni care, în mod curent sunt
asociați cu noul curent numit postumanism, dar căruia

Și Plath dansa prin bucătărie
de Denisa Ștefan
(Casa de pariuri literare, 2021)

cum se va vedea mai apoi, de la tatăl său: „când eram
mică taică-miu era șofer pe tir/ colecționa semne de
circulație/ le aducea acasă și făcea din ele păpuși
daltoniste pentru alți copii// fura banii de la maicămea și/ în drum spre bar vâna fuste scurte cu avioane de hârtie/ când rămânea singur/ lingea tălpile
chelneriței bătrâne/ și fura țigări de sub tejghea/ n-a
iubit niciodată pe nimeni// pentru mine taică-miu e o
siluetă cocoșată care pute a marlboro roșu scurt/ cu
dinți copți și o cicatrice în palma dreaptă// când mă
uit în oglindă văd o fată care a existat cândva în corpul
unui bătrân diabetic/ și aproape surd/ care-și bătea
familia ca să uite de singurătate”. Scenele de violență
domestică, manifestată inclusiv sub forma abandonului emoțional, atât de către tată cât și de către bunic, se

O nouă pledoarie despre
om (și despre trepte)

Anchilopoetica de Ioan Mateiciuc
(Editura Alexandria Publishing
House, Suceava, 2020)
Ioan Mateiciuc nu pare să-i acorde
prea mult credit, considerând că „postumanismul este cel care mimează”.
Și într-adevăr, pe tot parcursul volumului, poetul ni se descoperă ca un
umanist convins, toate resursele sale
poetice fiind puse în slujba omului, pe
care îl analizează atât din punct de vedere al mecanismelor sale fizice, al trupului său de carne, cât și din perspectiva
sa spirituală, atingând chiar coarda cea
mai înaltă, aceea a misticii. Atunci când
vorbește despre trup, Ioan Mateiciuc
împrumută tehnici atât de la „vechii”
expresioniști cât și de la „noii” visceraliști și le îmbină
între ele într-un mod alchimic, creând imagini cu un
puternic impact atât vizual cât mai ales emoțional:
„dimineața strângerile în brațe desfăceau carnea/ o
împrăștiau printre nudurile scheletice/ atârnate/ prin
locuri imposibil de imaginat/ acolo unde când ne îndrăgostim/ ne lamentăm adunând scame din sânge”.
Am spus „împrumută” pentru că, așa cum am simțit
eu poezia din acest volum, Ioan Mateiciuc mi se pare
mult mai autentic, atât ca poet, cât și ca umanist, atunci
când scrie simplu, fără încărcătura imaginilor acelora
visceraliste, reușind să percuteze cu un ecou mult mai
consistent, folosind o exprimare minimalistă: „astăzi/
ne vom costuma în oameni și/ vom ieși în stradă/ cine
știe. poate/ nu ne va recunoaște/ nimeni”.
Atunci când abordează dimensiunea spirituală a
omului, Ioan Mateiciuc o face gradual, punctând în felul acesta toate cele trei trepte, sau mai bine spus stări
de agregare ale spiritului: îmbinarea spiritului cu trupul, etapă în care divinul este perceput mai curând ca
fiind trupesc, material, perisabil: „sângele cântărilor
psaltice/ șerpuind ziduri ce plutesc pe dedesubturi/ în
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succed în următoarele poeme ca într-o avalanșă foarte
puternică ce acoperă și sufocă tot, creând o atmosferă
literară greu respirabilă, dar cât se poate de veridică
(repet, îmi doresc să nu fie decât o formă de literatură).
În aceste condiții, în care anxietatea și formele sale
de manifestare se dezvoltă pas cu pas, era cât se poate
de firesc să ia naștere și un prieten imaginar, un personaj fictiv, dar atât de realist creionat, Iuna, creat după
chipul și asemănarea tuturor angoaselor din mintea
și sufletul poetei, care este investit cu puterea de a fi,
în funcție de context, și un cumul toxic de personaje,
pe care le exorcizează prin empatie și rugăciune, dar și
cel mai bun prieten, singurul capabil să aline suferința
generalizată în viața poetei: „iuna este întruparea cruzimii el mănâncă numai carne dacă-i arăți ochi de
cal se sperie/ e plin de tatuaje are și mustață când își
pune cămașa de noapte/ se scutură de praf/ pentru că
el este mai multe persoane în același timp și cu toții
știm că praful e doar piele moartă/ suntem toți ucigași
fără să ne dăm seama și înainte de culcare se roagă/
la câini să nu latre la vecini să nu asculte manele și
la pisici/ să nu miște verdeața de lângă geam iuna
cunoaște toate formele de empatie și unește/ în capul
lui mai multe cuie din care se scurge încet dulceața
de trandafiri/ oprirea pisicilor din a se perpetua este
vitală altfel cum/ am mai avea noi dulceață de trandafiri”; „iuna știe ziua fiecărui prieten adevărat pentru
că și el este un prieten adevărat/ în schimb eu trebuie
să mi le notez și când mă cert cu cineva șterg repede
data de naștere/ de parcă l-aș șterge din existență și
amintirile n-ar avea viață proprie”.
Odată ajuns la finalul volumului Denisei Ștefan, uiți
pentru o secundă că este vorba despre un debut. Și
aceasta pentru că, pe cel puțin trei paliere ale construcției literare, aceasta stăpânește foarte bine regulile jocului: primul ar fi povestea livrată, poeta reușind să
construiască aproape fără fisură filmul unei copilării
nefericite urmată de o adolescență trăită în ghearele
anxietății și de o primă etapă a maturizării aflată sub
semnul depresiei; al doilea ar fi limbajul folosit, iar aici
aș spune că Denisa Ștefan ne arată că deține foarte bine
proprietatea cuvintelor și le folosește fără urmă de ezitare, așezându-le pe fiecare fix la locul lor, ca într-un
joc de Lego realizat impecabil; iar al treilea, capacitatea
de a crea atmosfera specifică poveștii pe care dorește
să o împărtășească cititorilor, atmosferă ce contribuie
substanțial la veridicitatea fiecărui detaliu, astfel încât, indiferent dacă avem de a face cu o poveste autoreferențială
sau cu una 100% ficțională, cititorul va recepționa
fiecare poem ca fiind rupt din realitate și, cu sau fără
voia sa, va elibera în sine doze generoase de empatie.
Avem așadar de a face cu un debut puternic, cu o voce
stăpână pe sine și cu un condei cu anduranță, ceea ne
face să avem toate motivele necesare, cel puțin pentru
moment, să o adăugăm pe Denisa Ștefan pe lista celor
pe care merită să îi urmărim și pe viitor. Pentru momentul prezent, nu ne rămâne decât să punem Și Plath
dansa în bucătărie, în bibliotecă, pe raftul cărților ce ar
putea fi oricând recitite.
locuri aglomerate/ încercând să pozeze portretul unui
dumnezeu/ într-un scaun electric”; întâlnirea spiritului cu latura psihologică, când trupul cade, secvențial,
în dizgrație, „lupta” ducându-se strict la nivelul imaterialului: „iar lumânările în care suflăm de înviere/ se
aprind atunci când deschidem/ ochii să căutăm alte
spaime”; și bineînțeles, momentul mistic, cel în care
spiritul se eliberează de trupesc, doar pentru a putea
îmbrățișa mai eficient trupul: „de #fridaynight m-ai văzut cărând/ tabloul
cu marla din bisericăînbiserică/ trupul
ei învelit în staniol tapetează trupurile
celor deja înviați”. De remarcat și faptul
că poetul ține să puncteze un adevăr
esențial în ceea ce privește urcușul spiritual, anume acela că nu se poate ajunge
la un nivel înalt de spiritualizare, iar cel
mai înalt este cel în care „redevenim”
prunci, decât prin intermediul suferinței
și al crucii: „armate de copii/ în fruntea
cărora va sta marla cărând crucea”.
Aș spune despre IM că, înainte de a fi
poet, este un om care a înțeles omul în
toată complexitatea lui; și nu o spun nicidecum în sens peiorativ, ci dimpotrivă, ca pe un compliment, pentru că mi se pare fundamental ca înainte
de a îți asuma rolul de poet, care comportă intrinsec
și rolul de profet, de om prin gura căruia se dezvăluie
lumii marile adevăruri ale vieții, morții și învierii, să fi
acumulat un depozit de revelații din cât mai multe niveluri de înțelegere a acestor adevăruri. Și Ioan Mateiciuc
dovedește asta cu vârf și îndesat. Iar în locul unei concluzii finale în care să trag linie și pe sub dimensiunile
estetice și stilistice ale poeziei sale, voi reda ultima poezie
din volum, întrucât e a doua în care îl simt pe poet perfect autentic, atât din punct de vedere stilistic și estetic,
cât și din acela al mesajului: „sunt un om simplu/ trăiesc
o viață obișnuită/ fără prea multe extravaganțe/ cumpăr pâine la 3 lei mănânc cartofi beau apă de la robinet/ mă îngrozesc oamenii care supralicitează hrana/
care scuipă pe jos care beau și își bat copiii/ în camere inundate de ironie/ mă tulbură cei care strigă că
înțeleg bach/ cei care-l invocă pe dumnezeu în rezolvări sociologice/ știu să citesc și încerc să profit de cuvinte/ îmi plac scrisorile și îmi place cola/ sunt un om
treaz/ veghez asupra mea ca un salvamar deghizat”.
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„Scriitura din vremea pandemiei va fi o contribuţie la formarea
unei noi epoci de cultură ce se naşte sub ochii noştri...”

George MOTROC

George Motroc:
După tradiţionalele
urări şi mulţumiri pentru
acceptul de a participa la
acest interviu-mărturie
despre viaţa scriitorului
român din vremea
pandemiei, vă rog să ne
spuneţi cât de diferită a
fost aniversarea dvs. din
acest an în raport cu alte
vremuri, de dinainte sau
de după 1989?

Interviu cu scriitorul Nicolae Havriliuc

Nicolae Havriliuc: Mai întâi mulţumesc pentru
urare şi pentru invitaţia de a depune o mărturie. Scriitorul român s-a obişnuit cu încercările timpului şi,
după inspiraţie, le transformă în teme de creaţie. „Dificilul” şi „dificultatea” sensibilizează şi, după situaţie, întreţin experienţa vieţii şi scrisului care poate
fi rodnică sau conştientizează asupra unor schimbări
în devenirea vieţii. Anul acesta mi-am serbat ziua de
naştere într-un grup restrâns, în munţi, la Sinaia,
mulţumit că am împlinit sănătos o vârstă respectabilă, dar îngrijorat că, potrivit ştirilor venite pe diferite
căi, „răul” continuă să ne înconjoare.
G. M.: Se scrie mai greu sau pur şi simplu altfel în
pandemie, în raport cu perioada de dinainte sau de
după ‘89?
N. H.: Pentru un scriitor, pandemia nu-i un obstacol, ci un zid translucid... „Frumuseţi şi preţuri noi”
se pot ivi şi din „căderi”. Mai ales din „căderi”. Restricţii au fost şi înainte de ‘89, restricţii apar şi după
‘89, dar viaţa îşi continuă mersul, iar omul supravieţuieşte.
G. M.: În cazul dvs., de unde simţiţi că a venit salvarea spirituală: mai mult din lecturi, prin actul de
a scrie sau în alt mod?
N. H.: Mă îndemnaţi la un răspuns privat şi am să-l
formulez. „Salvarea spirituală” o cresc în mine şi-mi
protejez interiorul printr-un abil contact cu exteriorul, în sensul că nu permit exteriorului să se amestece
în lumea mea, chiar dacă pe prim-plan pun iubirea de
aproape şi credinţa în Om.
G. M.: Aţi avut sau aţi participat la o lansare online? Ce se câştigă şi ce se pierde în raport cu o lansare să-i spunem tradiţională, faţă în faţă, de la o
librărie?
N. H.: Deşi în 2021 mi-au apărut două cărţi, „Punctele de vedere privesc din umbră”, teatru, şi „Staţionări în cadru”, proză scurtă, nu mi-a surâs lansarea
online. Am preferat să le distribui la prieteni şi cunoştinţe, din mână în mână. Cartea şi spectacolul de
teatru au mireasma lor şi aceasta se atinge direct, pe
cale naturală.
G. M.: În opinia dvs., târgurile de carte se pot reinventa şi rezista economic în format online?
N. H.: Nu ştiu ce să răspund la această întrebare.

Dar târgurile de carte şi festivalurile de teatru nu pot
fi reinventate, servind scopului economic în format
online. Natura nu este conservă.
G. M.: Dincolo de literatură, cât de dificilă devine viaţa unui român care este şi scriitor în vremea
pandemiei?
N. H.: Dincolo de literatură se cuvine ştiut. Viaţa
nu se poate întemeia fără natură, iar libertatea vieţii
presupune regulă. Pandemia atenţionează omul că-şi
face existenţa cu risipă de natură şi cu rabat de regulă.
G. M.: Dacă lăsăm la o parte dramele văzute la
televizor sau citite în presă, în ceea ce vă priveşte,
aveţi fie şi o singură amintire frumoasă din această
perioadă?
N. H.: Prin fire sunt optimist şi iubitor de viaţă.
Deşi iubesc drama, sunt temperat cu dramatizările. De aceea exclam „Să nu dramatizăm!” Amintirea
cea mai frumoasă a timpului este că se poate trăi. Se
poate crea, se poate construi. Scriitorul, prin opera
sa, este un mod de creaţie, dar şi o sursă de istorie.
De aceea, se cade, spre folosul trăirii, să se găsească
mereu alte sensuri pentru a domoli pragurile. Și Era
tehnologică are Ev Mediul ei.
G. M.: Dar cea mai tristă sau emoţionantă?
N. H.: Tristeţea este o formă de spirit care se subsumează creaţiei. Dar acest aspect poate fi un subiect
pentru o altă discuţie. Eu aş folosi termenul „emoţionant”. Într-adevăr, emoţionant este să nu cedezi şi să
rezişti. Nu o rezistenţă oarbă, ci o conlucrare cu celălalt. Spuneam că pandemia este un zid translucid şi-i
permite scriitorului să transfigureze, adică să vadă şi
dincolo într-o realitate deja transfigurată. Că de nu
era ,,transfigurată”, n-ar fi apărut virusul Covid-19.
De aceea, am încredere că „soarele” poate răsări şi
dincolo de acest zid. Trebuie să răsară!
G. M.: Această perioadă se va regăsi într-un fel
sau altul în operele dvs. viitoare sau doriţi să uitaţi
complet tot ceea ce s-a întâmplat?
N. H.: Această perioadă, acumulând experienţă,
înţelegere şi înţelepciune, desigur, va naşte un alt climat de creaţie. În unele din textele mele, publicate în
„Actualitatea literară”, reprezentările pandemiei îşi
fac loc. Din câte mi-amintesc, şi-mi amintesc bine, un
text de-al meu „Emilian către iubita sa, Haris”, postat
pe FB, a fost apreciat de dumneavoastră cu „îmi place”. Acolo, personajul, aflat în izolare din cauza pandemiei, percepe realitatea cu unele tulburări. Şi apoi,
nu poţi uita ceea ce trăieşti.
G. M.: În general vorbind despre lumea literară,
se poate spune că asistăm la naşterea unei noi epoci
şi chiar la o altfel de scriitură, cea din vremea pandemiei?
N. H.: Naşterea unei noi epoci de creaţie aduce
modificări în percepţia şi comportamentul omului.
Alte structuri, alte repere e de presupus că-şi vor face
efectul. Excesele se vor îmblânzi? Banalul se va restructura? Simţul practic să predomine în coabitare
cu bunul-simţ? Dar ce-ar însemna bunul-simţ? Etc...
Etc... Sunt doar supoziţii. Cred că „scriitura din vremea pandemiei” va face un pas către schimbare. Ca
şi scriitura din vremea Renaşterii şi cea de acum, nu-

mită din vremea pandemiei, va fi o contribuţie la formarea unei noi epoci de cultură ce se naşte sub ochii
noştri şi va solicita CREATORUL cu multiple funcţiuni să-şi dea „obolul”.
G. M.: Privind spre viitor, putem aproxima cât de
mult s-a schimbat şi se va mai schimba viaţa literară românească în bine, dar mai ales în rău, din
cauza acestui virus cu răspândire globală?
N. H.: În plan estetic şi pragmatic (reper pentru
frumos şi util), fiecare epocă de creaţie are specificul său. Nu se măsoară prin „bine” sau „rău”, ci prin
esenţialul şi durabilul ce le întemeiează.
G. M.: Într-un interviu de acum câţiva ani, criticul
literar Alex. Ştefănescu îşi exprima convingerea că
atunci când se va scrie, în zilele noastre, un roman
politic care să prezinte România din perioada regimului comunist sau din prezent, atunci vor fi şanse
la Nobel... Ar fi un optimism exagerat să extindem
o astfel de speranţă şi la perioada Covid? Sau trebuie să ne mulţumim cu un optimism moderat şi să
sperăm că, după această perioadă de criză, scriitorul român ca instituţie îşi poate recupera prestigiul,
eventual până la nivelul de dinainte de ‘89 când era
văzut ca simbol al rezistenţei prin cultură?
N. H.: În ciuda vicisitudinilor ce se abat asupra
vieţii şi a omului, apar diferite forme de rezistenţă.
Cea mai omologată este prin cultură (sau osmoza
educaţională spirit-trup cu măsură şi ordine) care, la
orice nivel s-ar face, implică „omul creator” şi „omul
ce inspiră” în comunicare. Eu nu văd perioada Covid-19 ca pe o criză absolută. Cât timp se poate trăi,
creaţia va exista. Spiritul ar putea să îmblânzească virusul sau eventual să-l anexeze până la neutralizare.
Scriitorul, fie român, fie de oriunde, se va adapta şi
va căuta subiecte în „pandemie”, cu un alt imaginar şi
o altă cotă de creativitate. Dar ce se va schimba este
răsplata pentru creaţie, purtând un alt nume, nu neapărat Nobel.
G. M.: În loc de concluzie, vă rog să ne spuneţi
dacă vă păstraţi intactă doza de optimism în ceea
ce priveşte destinul Cărţii tipărite şi puterea ei de a
mai contribui decisiv la formarea altor generaţii viitoare de cititori şi în viitor?
N. H.: Ajuns în râvnitul „loc de concluzie”, îmi vine
să spun că 13 este un număr ca oricare altul şi nu poate
fi ocolit. În poziţia sa, 13 se-nvecinează cu un ceva ce
a fost şi cu un ceva va fi înaintând spre 14. Ori această
deplasare spre înainte sau spre viitor se va face numai prin Carte, eterna Carte. Fie că a fost tăbliţa de
argilă, fie că este pagină de hârtie, în manuscris sau
tipărită, fie că devine pagină magnetică a ecranului
tehnologic. Pe orice suport s-ar aşeza, Cartea presupune literă, iar litera se lecturează. Ce pur şi simplu
este! Ceea ce înseamnă că lectura va continua...
G. M.: În final, dacă nu doriţi să rămânem la 13 şi
vreţi să adăugaţi o întrebare personală pentru lumea literară românească, vă rog să o faceţi...
N. H.: Ca semne grafice, litera și cifra au dezvoltat două procese, în aparență diferite, dar, de fapt, în
relație: lectura și calculul. Acestea aparțin de apanajul
omului și au configurat dimensiune umanismului. Întrebări sunt și vor fi. Ele justifică omul în căutările sale.
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Elogiul bucuriei de a fi

Ela IAKAB
Everest (editura Brumar, Timișoara,
2020), volumul de poeme în proză
semnat de Nicolae Silade, este, în bună
măsură, o carte centrată pe explorarea
realului cotidian. Scene din viața într-un cartier de blocuri, la o margine
de oraș, sunt proiectate pe fundalul
unui timp devorator, în contemporaneita-te. Seri și dimineți petrecute în
balcon, la etajul trei, intrarea și ieșirea
ritmică în și din strania lume virtuală,
zgomotele telefonului mobil și cântecul
păsărilor, aburii de cafea și fumul de
țigară, micile întâlniri și întâmplări
din scara blocului, dialoguri absurde
în parcarea veșnic plină cu mașini de
toate vârstele și proveniențele posibile
alcătuiesc o parte din viața celui ce scrie
și contemplă lumea.
Dincolo de contrastul dintre neastâmpărul copiilor izolați de lume prin jocurile lor inocente și bătrânii tăcuți și
abandonați pe băncile de lemn, prind
contur figuri emblematice, cum sunt
mama, soția, fiica, nepoata, ori anonime, cum sunt vecinii, trecătorii, chelnerii, paznicii, vânzătoarele, evocate,
adeseori, cu un rafinat simț al umorului. Iată, de pildă, un autoportret al
scriitorului împătimit de licoarea cu
nume poetic, posibilă cale spre vedenie. Perceput de ceilalți în dimensiunea
de clovn a ființei sale, el este simpatizat
și disprețuit, în egală măsură, pentru
fericirea artificială a nebunului.
Numai făptura sa enigmatică vede
cum „se deschid toate zările”, și ce vede
în spații celeste nimeni nu știe: „ăsta
în fiecare zi cumpără șampanie zarea ăsta nu e în toate zările șușoteau/
angajatele supermarketului de peste
drum în timp ce aranjau pe rafturi/
șampaniile zarea până și casierele se
mirau când ajungeau să scaneze/ codul
de bare al șampaniei zarea ăsta nu e în
toare zările probabil că/ gândeau una
mi-a și zis sărbători fericite domnu’
sărbători fericite i-am spus// deși nu
eram în preajma sărbătorilor nici ea
nu era blondă una mai în/ vârstă m-a
întrebat vreți să o faceți lată domnu’
nu i-am răspuns vreau să/ o fac lungă
luuungă precum viața pe care nu o
înțeleg viețuitorii nu știu ce/ a înțeles
nici dacă a înțeles ceva nici nu are
importanță de vreme ce acum/ stau și
scriu și scriu în timp ce beau șampanie
zarea și mi se deschid toate zările// și îi
văd pe angajații self security cum stau
cu ochii pe mine ca nu cumva să/ ies
cu zarea neplătită ca nu cumva să iau
prea multe zări dar cel mai mult/ și mai
mult mi-a plăcut casiera aia brunetă și
frumoasă și tânără care m-a/ întrebat
ce sărbătoresc viața i-am spus iar ea
mirată bine bine viața dar în/ fiecare zi
nu domnișoară i-am zis nu în fiecare zi
în fiecare clipă” (zarea).
Orașul, sigilat de ruinele edificiilor
înălțate în vremea comunismului și de
lumina stridentă a marilor magazine
de proveniență străină este un spațiu
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alienant. Totuși, nu explorarea realului cotidian este esențială aici, în ciuda
atâtor detalii care imprimă poemelor
autenticitate. Dincolo de priveliștea
veche și nouă, în liniștea materială care
se așterne pe un colț de oraș, prind
sonoritate gândurile poetului solitar,
atins de nostalgia tipăriturilor vechi
și a biblicului turn Babel. Curgerea
gândurilor și mișcarea fără noimă a
oamenilor rătăciți în propria viață se
împletesc în mod straniu, generând
senzația rotirii deasupra morții: „când
prima rază de soare răzbate printre
draperii te trezești din nou la viață/

minate./ turnuri de pază şi turnuri de
biserici. terase luminate de făclii. câţi/
dintre cei vii de azi se mai gândesc la
viii care-au fost? între ziduri/ e amintirea lor mai vie. muzeul? o trezorerie de
îndeletniciri uitate./ unelte. vase. arme.
şi armele durează. mai mult decât cei
care s-au/ folosit de ele. şi rochii de
domniţe tinere. şi ele dăinuie. în amintirea/ unui trup de vis. mulţimea, iată,
ia cu asalt cetatea. cucerită însă e/ mulţimea. de-atâtea frumuseţi e cucerită,
că timpul pare-a sta în loc o/ clipă.
destul cât să vedem cum cei de ieri pe
cei de astăzi îi salută. destul/ ca să-n-

la o viață nouă deschizi ferestrele deschizi ușa aerisești încăperea ca și
cum/ ți-ai aerisi viața ieși pe balcon și
privești e o priveliște nouă îți spui dar
atât de/ asemănătoare cu cea veche îți
bei cafeaua în liniște în liniștea care
acoperă// platforma industrială rulmentul coresi shopping resort sephora
și auchan iată/ strada tudor arghezi
iată și strada zaharia stancu tu însă
tot la diaconul coresi/ te gândești și la
tipăriturile lui și la jennifer lopez care
seamănă atât de bine cu/ femeia de la
etajul șapte femeia care alăptează femeia care își plimbă copilul/ e sâmbătă
e ziua a șaptea îți dai seama de asta
când parcarea e plină bmw/ audi suzuki ferrari suntem în plin postmodernism în postumanitate eu îți arăt/ ce
trebuie să vezi dar mai vezi tu blocurile
comuniste furnalul zizin sau turnul/ de
apă mai înalt decât turnul babel mai
vezi tu munții înzăpeziți și zăpada ce//
stăruie pe crestele lor cum stăruie viața
noastră pe deasupra morții parcă/ te
învârți la nesfârșit într-un sens giratoriu și nu-i nimeni să-ți arate direcția”
(orașul de sus II).
Contopind în structura poemelor notații instantanee, specifice paginilor de
jurnal, Nicolae Silade transpune, cu
mijloace proprii, o temă străveche a
literaturii, călătoria. Viața călătorește
prin trupuri muritoare, implacabilă, de
la începutul creației. De om ține știința
de a vedea în viață un dar divin, de a
se percepe ca făptură mirabilă, așezată
într-o lume de o frumusețe fără sfârșit.
De pe pământul rotitor, dintre cetăți
omenești și margini de mare, dintre
vestigii, amintiri și vise, omul se înalță
spre cer, locul de origine al luminii:
„seara vizităm citadela. aşezată la marginea mării, nu ştii dacă marea/ o străjuieşte sau dacă ea străjuieşte marea.
ziduri vechi şi înalte. din/ piatră. ca să
dureze. străzi înguste şi pietruite. ca
într-un labirint./ lumina de argint a
lunii peste ziduri şi magazine de lux lu-

ţelegem că-n viaţa noastră e şi viaţa
lor. cea vie. dăruită. aşa/ cum noi nu
pentru noi trăim, ci pentru cei ce vin în
urma noastră. căci,/ singură, doar viaţa
merge mai departe.” (șapte zile medievale V).
De altfel, două dintre elementele de
coeziune a cărții Everest sunt lumina
și marea, privite în toate ipostazele lor.
Lumina ochilor și a părului feminin,
lumina pădurilor și a mărilor, lumina
stelară, lunară, solară, lumina în toate
anotimpurile, răsăritul și apusul, lumina pietrelor, lumina focului, lmina
zăpezilor, lumina viselor, lumina ferestrelor și a porților deschise, lumina îngerilor, lumina iubirii și a înțelepciunii.
Marea, marea pe care plutea duhul lui
Dumnezeu înainte de a crea universul,
marea celor ce trăiesc numai pe mare,
marea poeților excepționali de pe toate
continentele, marea plină de trupuri
umane inocente sau păcătoase, marea
cu ruine și miracole, cu sunete și valuri
albe, marea pură și marea neagră, marea
de aici și de dincolo, marea corăbiilor și
a sirenelor, marea pescarilor de oameni
și a căutătorilor de comori.
O altă serie semnificativă de poeme
revelează, cum firesc este, o curgere a
fi-relor epice în confesiunea lirică, generând, prin intertextualitate, un tip de
scriere ce tinde să devină un spațiu magic, similar unei biblioteci. O bibliotecă
unică, cum a fost cea din Alexandria
sau cea de la Ninive, care să cuprindă și
să protejeze toate creațiile de geniu ale
omenirii. Versuri consacrate de poeți
români (Alecsandri, Eminescu, Coșbuc,
Bacovia, Blaga, Arghezi, Mazilescu)
sau străini (Whitman, Shakespeare,
T. S. Eliot, Elytis, Montale, Ungaretti)
maxime ale filosofilor (Socrate și Pascal) și versete biblice conferă poemelor
adâncime meditativă și un spectru larg
al sensurilor. Nicolae Silade este unul
dintre puținii scriitori afiliați postmodernismului care nu utilizează literatura predecesorilor, a marilor predece-

sori, în sens parodic: „ajunge un ciripit
de păsări să te trezească la realitate
un susur de apă ce/ curge fără oprire
o rază de soare ivită de după muntele
înzăpezit după o/ noapte care a durat
milenii și e ca o primăvară care vine
pentru prima/ oară e ca o întoarcere în
paradisul din care te-ai alungat și începi
să vezi/ începi să auzi glasul domnului
printre pomii din grădină așa începi cu
o//întoarcere în sine după risipirea în
cele lumești cu o urcare pe everestul/
dinlăuntrul tău oamenii da oamenii
cum spune carl sandburg ei sunt/ firele
de iarbă ale lui walt whitman trestiile
gânditoare ale lui pascal ei/ șlefuiesc
minunile până când nu mai rămâne
nimic din ele ei învăluie/ simplitatea
într-o mulțime de zorzoane nu e ușor să
renunți la ei dar/pentru o întâlnire cu//
dumnezeu merită merită să renunți la
tine însuți pentru a te câștiga/ pe tine
însuți oamenii da oamenii unii se vor
mai bogați decât alții mai/ puternici
decât alții mai în față mai sus mai presus de oameni n-am/ văzut însă oameni care să vrea să fie mai buni decât alții
mai iubitori/ decât alții mai înțelepți
n-am văzut oameni care să vrea să fie
mai/ oameni decât oamenii și nu/ nu
trebuie să urci everestul ca să fii deasupra lumii trebuie să cucerești/ everestul dinlăuntrul tău ca să fii și începi să
fii când începi să înțelegi/ și începutul
tău e chiar începutul lumii și e ca o
primăvară care care vine/ pentru prima
oară în lumea aceasta împietrită în care
tu ești mișcarea/ în lumea aceas-ta în
mișcare în care stai împietrit ca statuia
lui mihai eminescu” (everest II).
Credința în valorile perene ale literaturii și fidelitatea față de propria
creație poetică, eminamente solară, îl
conduc spre un alt tip de atitudine. Poemele sale cuprind, nu deconstruiesc
mituri. Dante, cel ce va ajunge în Empireu, Homer, marele aed orb, Ulise
rătăcitorul, Ghilgameș, vânătorul divin,
înțelepți și sfinți ai vremurilor vechi și
noi rămân în dinamica textelor care îi
evocă învăluiți în aura lor nepieritoare.
La fel și Biblia, din care poetul a reținut
și a prelucrat cele șapte seri și dimineți
din Geneză, Edenul în care Adam cel
ispitit s-a ascuns după arbori, rugul de
foc și glasul divin ce îl chema pe Moise,
parabolele și transfigurarea lui Isus.
Dar, prevalentă este figura emblematică a unui Dumnezeu care a creat un
cosmos de o frumusețe indicibilă și l-a
așezat pe om între cele văzute și cele
nevăzute, dăruindu-i, prin cuvânt, ființă din Ființa sa: „mi-am trimis cuvintele
la mare depărtare în spaţiu şi timp/ leam binecuvântat şi le-am zis:/ creşteţi
înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul/ luaţi
chipul meu numele meu/ şi suflare din
suflarea mea/ stăpâniţi peste toţi aceia
care vor să vă stăpânească/ ascultaţi de
toţi aceia care vor să v-asculte/ mi-am trimis cuvintele la mare depărtare în spaţiu
şi timp/ creşteţi înmulţiţi-vă şi umpleţi
pământul le-am zis” (cuvintele).
Muntele, muntele pe care îl urci spre
spiritualitate tot de origine biblică este.
Știm că Moise urca ritmic pe muntele
Sinai și că pe crestele interzise a vorbit
cu Dumnezeu și a primit tăblițele legii.
Interiorizarea muntelui sacru și străbaterea lui anevoioasă, mereu abandonată, mereu reluată și niciodată sfârșită
constituie lineamentul ideatic al poemelor din Everest: „cine ajunge aici
se bucură. numai cine ajunge aici se
bucură./ și e o bucurie fără margini
aceasta. bucuria celui ce învinge/nemărginirea. bucuria celui ce trece de
propriile margini. da./ aici e primăvară
și vară și toamnă și iarnă. și toate la un
loc.// și toate deodată. e un anotimp al
soarelui. un anotimp al/ pământului.
un anotimp al stelelor. e un anotimp
fără nume./ anotimpul iubirii. anotimpul dreptății. anotimpul înțelepciunii./
e un anotimp al anotimpurilor. da. și
totul seamănă cu totul.// dar totul e
altfel aici. pentru că vezi altfel. pentru
că vezi./ iar ceea ce vezi e neînceputul.
ceea ce vezi e nesfârșirea./ și începutul
și sfârșitul. și viața ta. adevărata viață.
cea care/ singură se trăiește și acum și
pururea în vecii vecilor amin.” (Un anotimp în paradis II).
Definitoriu pentru poemele în proză,
dar și pentru întregul univers poetic al
lui Nicolae Silade este elogiul bucuriei
de a fi. În lume, în univers, în literatură.
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Poezia lui George Lână* și vioara magică a Gloriei Mihai
Acum o lună, în după-amiaza
zilei de 15 iulie, într-o atmosferă de-a dreptul fierbinte, la
Casa Bredicenilor, a avut loc
lansarea volumului Topire la
rece, semnat de poetul timişorean George Lână. Lume multă – o adunare de personalităţi
lugojene care abia au apucat o
perioadă de relativă relaxare să
dea năvală la Brediceni. Prezentat de Henrieta Szabo, gazda manifestării, poetul a vorbit
despre poezia sa ne-optzecistă
și Marea Poezie, a citit din volum, apoi despre poemele
sale au vorbit Simona Avram, Francisca Bălteanu ș.a.
Înainte de sesiunea de autografe – care a durat destul de mult, poetul fiind dornic să cunoască solicitanţii
– sau mai degrabă solicitantele! - a avut loc mo(nu)
mentul muzical, susţinut de violonista timişoreană
Maria Gloria Mihai, de la Filarmnonica „Banatul”, înnobilată cu patru specializări în Elveția.
Dar să nu ne luăm cum vorba, îndepărtându-ne de
subiect, ci să încercăm o prezentare a frumoasei cărţi
semnate G.L., ediţie bilingvă (versiunea englezească:
Antuza Genescu), frumos ilustrată după lucrări ale
sculptorului Maxim Dumitraş. De asemenea, de remarcat este prezentarea postfaţială a lui Dan Sgârţă
- Mic eseu de erminie poetică -, postfaţă din care s-a
preluat un consistent pasaj pentru coperta a patra.
(Poate sunteţi curioşi să ştiţi ce înseamnă „erminie”: o
floare/plantă, un nume de fată?... Nu, ci o interpretare
a unui volum de versuri.)
Declarându-se „un intim al poeziei lână-georgiene”
(ascultaţi numai, să-i prindeţi sonul... Cât poate suna
de frumos!), D.S. intră ca nimeni altul în fibra intimă a
poematicei l.-georgiene, ca să-l parafrazăm şi noi puţin. În viscerele poemei – la fel cum poetul se insinuează în „viscerele vieţii” și manifestă o „dorinţă ardentă de a muşca din carnea lucrurilor, pulpa zemoasă a
relităţii” cu „înălţime şi detaşare existenţială”, decretează exegetul, de parcă ar fi el însuşi poet.
Amprentat de conştiinţa morţii (D.S.) – culme a culmilor poeticeşti – și propunând o intrare în viscerele
vieţii cu o deplină angajare: „ participare la lume prin
şi dincolo de moarte”, s.n., el ne oferă prin poietica
dumisale o posibilă poartă dintre lumi – „poarta de
intrare triumfală în atemporalitatea arhetipală”,
cum minunat o spune referentul.
Nu putem începe prezentarea acestei cărţi, ce sună
atât de interesant pe englezeşte, fără o minimă referire
la celebrul Melting Pot – care ar fi, după cei mai mulţi
exegeţi, esenţa civilizaţiei americane. În această „căldare metaforică” s-au topit toate rasele şi popoarele lumii, într-un amestec care a ajuns de neinfdentificat. Ea
a topit, a dizolvat într-însa toate culturile şi civilizaţiile, dând naştere (după o „fierbere” zdravănă, de numai
două secole şi jumătate!) unei civilizaţii cu totul nouă:
nouă „de noiţă”, spre a folosi un bănăţenism sprinţar.
Astfel încât noul amestec s-a prefăcut printr-o topire
integrală într-un produs nou (melt away - sau melt
down). „Cele vechi s-au dus... - cum spune şi Apostolul Pavel, ... Iată că toate lucrurile s-au făcut noi”!
Revenind la poemul care dă titlul volumului (p.104-

Remus V.
GIORGIONI

105), remarcăm că acesta este – cum multe din cuprinsul volumului – un poem de dragoste. „Eram frumoși
și adevărați/ vibram la aceeași intensitate/ cu lumina neagră din jur/ dar îmi era teamă.// În ciuda
credinței/ nu exista decât o șansă/ să ne mântuim simultan: Topire la rece”.
Dumnezeu şi credinţa reprezintă motive constante
ale poeziei marca G.L. – vezi în acest sens poemul Dumnezeu să mă ierte, dar şi altele, precum această Lumina neagră: „Sufletul meu prinde-a înmuguri pe altă
orbită/.../ lumina neagră îmi reformulează/ optica
existenţa gândirea”. Sau în „Cu ajutorul Tău Doamne”: „Îmbălsămat cu idei și emoție/ îmi țes vraja din
tinerețe/ cu ajutorul Tău Doamne / încolțesc în mintea
și inima voastră/ dornic de înălțare/ dar responsabil
/.../și acum vă ofer tainul de frumusețe înfrisonată. ”

Sunetul muzicii. Și vioara magică a Gloriei Mihai
Dar poetul George Lână nu a venit de unul singur
la Lugoj. A ales să împartă momentul lansării volumului său, Topire la rece, cu Maria Gloria Mihai, o
tânără și (cum altfel!?) frumoasă violonistă de la Filarmonica „Banatul“ din Timișoara. Generozitate sută
la sută ori intuiție de poet? Și una și cealaltă! Dintr-un
minim pragmatism, niciun poet nu este dispus să își
înjumătățescă timpul «de antenă», cel în care poate
convinge audiența de valoarea cărții sale, decât atunci
când generozitatea îi este susținută de intuiție.
Într-un recital de înaltă ținută artistică, pe lângă inteligența dovedită în alegerea maeștrilor: J. Massenet,

E. Bloch, J.S. Bach, E. Ysaye și a pieselor interpretate
(alegere făcută în deplină concordanță cu structura
lăuntrică și nivelul pe care l-a atins), Maria Gloria
Mihai a cucerit şi a fermecat sala. Dăruirea, pasiunea, tehnica aproape fără cusur, bucuria, acuratețea și
forța interpretării, dar și vioara magică cu care intră
în rezonanță și pe care o controlează cu dezinvoltură,
ne obligă să credem în intuiția poetului. Dar cum, pe
lângă aceste calități excepționale, Gloriei Mihai nu îi
lipsesc seriozitatea și studiul constant, rigoarea și responsabilitatea actului artistic, prezente doar la marii
interpreți, apreciem că, într-un timp relativ scurt, ascensiunea sa ca solistă va deveni realitate deplină.
Iar legat de genericul incitant ales pentru această
dublă lansare, vă spunem: „Antidot pentru Urât“ nu
există, pentru că un asemenea Antidot, care să anihileze, definitiv și în toate formele sale, Urâtul, nu va
fi descoperit niciodată. Prezența la Lugoj a celor doi
anunță o colaborare și în viitor. Întrucât, fiecare în
parte, dar și împreună, George Lână & Gloria Mihai
(sau invers) știu și pot să îngenuncheze Urâtul, să-l
neantizeze preț de câteva zeci de minute. Ceea ce, să recunoaștem, nu este de colo - ba este chiar extraordinar.
Căutător neobosit al Lânii de aur, George Lână
ne-a prezentat două fuioare răsucite din acest mitic și
prețios material. Unul este poezia sa. Celălalt, așa cum
vă imaginați, Maria Gloria Mihai și vioara sa magică.
___________________________
* George Lână, Topire la rece (Cod melting), WaldPress, Timişoara, 2020
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Colocviile de la Viișoara, într-o primă ediție…

Atractive, ingenioase și variat concepute mi s-au părut a fi „Întâlnirile de
la Viișoara”, care s-au desfășurat în
perioada 13-16 mai 2021. Ediția I a
acestor manifestări a fost pe drept cuvânt originală, plină de energie, sentiment și culoare. Cei doi amfitrioni
ai manifestărilor și-au dat silința ca
manifestarea să se desfășoare excelent
și așa s-a și întâmplat, în prezenţa
unui număr apreciabil de participanți,
printre care: Petronela Apopei (Gheorgheni), Paul și Simona Aretzu (Caracal), Cezar-Iulian Armașu (București),
Maria Bacău (București), Mihai Botez
(P.-Neamț), Ecaterina Petrescu-Botoncea (Târgoviște), Dumitru Brăneanu
(Bacău), Aristotel Bunescu (Sighișoara),
Theodor-George Calcan (Bacău), Tudor-George Calotescu (Pantelimon, Ilfov), Ioana Cârneanu (București), Cristina-Emanuela Dascălu (Târgu-Neamț),
Mariana-Gabriela Dascălu (Roman),
Petru Done (Bacău), George și Iridenta Echim (Brașov), Armanda Filipine
(Brăila), Maria Gheorghiu (București),
Margarita Gherghel (Baia Mare), Ion
Grigore (Bacău), Mihai Hanganu (P.Neamț), Caliopia Hodorogea (Iași),
Adrian Horodnic (Bacău), AlexandruNelu Hudici (Bacău), Dan-Dumitru
Iacob (P.-Neamț), Petre Isachi (Bacău),
Dumitru Lecca (București), Adrian
Lungu (Bacău), Emilian Marcu (Iaşi),
Silvia Miler (Bacău), Mihaela Mereuță

sebi pentru tânăra generație prezentă
în audiență, public format din elevi de
liceu, dar în egală măsură și pentru profesorii liceului particular, în calitatea lor
de formatori ai viitorilor intelectuali și,
bineînțeles, lectori de literatură…
Moderatori ai activității au fost Victor
Munteanu și Ioan Ouatu. În continuarea manifestării, un grup de elevi ai
Liceului a recitat versuri din creația
poeților prezenți la activitate. Un alt
punct fierbinte de pe ordinea de zi l-au
constituit lansările de carte care s-au
desfășurat în viziunea autorilor lor.
Aici s-au făcut remarcați în mod deosebit Dumitru Lecca, cu „Jurnalul generalului Gheorghe Athanasescu” din
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(P.-Neamț, Cecilia Moldovan (Bacău),
Nicolae C. Muscalu (Ruseni, Borleşti,
Neamț), Emanuel Nazaretian (Roman),
Olimpiu și Ionela Nușfelean (Bistrița),
Elena Nistor (P.-Neamț), Vasile-George
Puiu (Bacău), Cornel Paiu (Roman),
Ileana-Liliana Ropotică (P.-Neamț), Ioan-Romeo Roșiianu (Baia Mare), Constantin și Ecaterina Severin (Suceava),
Isabela Stănescu (București), Lucian
Strochi (P.-Neamț), Nicolae și Lidia
Silade (Lugoj), Mihai și Felicia Știrbu
(Roman), Trifon-Nicolae Toma (Lugoj),
Ioan Uleanu (Roman), Mihai Urzicaru
(București), Laura Vacaru (Comănești),
Elisabeta Vartic-Cristea (P.-Neamț).
Atmosfera mirifică a peisajului în care
am fost cazați în cele două pensiuni ale
omului de afaceri, profesorului și insolitului poet Ioan Ouatu, „Aurora și
Raluca”, discuțiile vii iscate în cadrul
„Polemicilor cordiale” și al schimbului
de idei dintre cei prezenți au întregit atmosfera în mod strălucit și benefic.
Dintre activitățile petrecute în ziua de
14 mai, am remarcat vizita la Liceul Particular Nr. 1 „Aurora Ouatu”, primul liceu particular înființat în România după revoluție, instituție care, alături de
Fundația Culturală „Georgeta și Mircea
Cancicov”, patronată de energicul și activul poet Victor Munteanu, s-a numărat
printre organizatori. În cadrul sălii de
festivități a Liceului sus amintit, a avut
loc colocviul „Valoare și nonvaloare
în critica literară”, în cadrul căruia au
susținut eseuri, referate și alocuțiuni,
cu idei și păreri pertinente, Paul Aretzu,
Olimpiu Nușfelean, Emilian Marcu,
Ioan-Romeo Roșianu, Mihai Botez, Dan
Iacob, Ecaterina Petrescu-Botoncea,
Petre Isachi, Trifon Nicolae Toma, Radu
Tudorel, Lucian Strochi, pr. Cornel
Paiu și alții. Discuțiile au fost animate,
pline de miez. Colocviul a fost instructiv, atractiv și educativ estetic, îndeo-

perioada 1926-1940 (Bucureşti, Editura
„Vremea”, 2020), protagonistul acestui
jurnal nefiind altcineva decât bunicul
domnului Dumitru Lecca… Tot el ne-a
prezentat cu acest prilej „Cronica unei
mari familii băcăuane: Boierii Lecca”,
apărută la Editura „Magic Print” din
Onești, în condiții grafice deosebite.
O pată de culoare și, în egală măsură,
o carte deosebită, cu dialoguri vii și pitorești totodată, a constituit-o lucrarea lui
Dan Iacob și Aristotel Bunescu „Șapte
dimineți de întrebătoare răspunsuri:
dialoguri în vremea Covidului” (Bacău,
Editura „Ateneul scriitorilor”, 2021).
Cei de faţă au remarcat verva și ironia
subtilă a prezentatorului, în persoana
lui Aristotel Bunescu.
Cu sensibilitatea de-acum bine-cunoscută, dar și cu aplombul și înclinația
filozofică aferentă, Ovidiu Nușfelean
și-a prezentat noul său volum, intitulat
destul de incitant: „Unde așezăm plânsul copilului?” prezentare întregită și
de finețea cu care au fost interpretate
poeziile alese de autor. A urmat la cuvânt criticul literar Petre Isachi, care
și-a prezentat, plin de aplomb și pertinență, volumul critic „Conversații în
oglindă, cu Mircea Eliade”, purtând
un subtitlu incitant, anume „Şopârla,
mansarda și calea”. Cartea în sine, contrar așteptărilor, nu e o carte de critică,
ci, mai întâi, e un roman polifonic scris
în dialog cu cititorul. Ideile puse în evidență de această carte sunt pe cât de incitante, pe atât de valoroase, cum ar fi:
ideea timpului circular, ideea unui umanism sacru universal, discutat în raport
cu situațiile de natură profană. Despre
mitografia omului, spre vanitatea gândirii ştiinței și a creației, Despre nevăzutul Dumnezeu, lumea sau necesitatea compromiterii, Omul vs. Cosmos
sunt numai câteva dintre ideile pe care
autorul le pune în discuție, căutând bi-
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neînțeles un răspuns valabil.
O altă carte prezentată și incitantă din
punctul de vedere al ideilor expuse a fost
cea a lui Neculai C. Muscalu „Ironie și
violenţă în limbajul publicistic”, având
în vedere transformarea, dar și evoluția
unui eveniment în știre de senzație, rolul imaginii, activitatea de comunicare,
dar și a minciunilor, acțiunile propagandistice desfășurate în plan social,
dar și în activitatea de promovare a unor
persoane, idei ori promoţii de serie pentru diferite produse… Cartea, apărută
la Cluj-Napoca, la Editura „Casa cărții
de știință”, e o lucrare necesară unor
persoane care au ca obiect de activitate
limba, cultura și expresia firii ori filozofia acestora în ansamblul lor.
Constantin Severin, cu cartea „Bibliotecarul infernului”, face dovada
experienței sale bibliofile, oferindu-ne
un roman de ficțiune de certă valoare,
făcând în același timp dovada unei
experiențe artistice de înaltă profunzime și acută sensibilitate.
Cecilia Moldovan, poetă băcăuană
consacrată, ne-a surprins prin lansarea
unei cărți de „Teatru școlar”, prezentată
ingenios, ajutată fiind și de o mimică
gestuală adecvată. Cartea în sine a stârnit interesul elevilor, dar și al profesorilor lor, interesați în promovarea activităților artistice în cadrul procesului
educațional.
Ecaterina Petrescu-Botoncea adaugă
profesionalismului său intelectual, literar și artistic talentul poetic expresiv
și profund sensibil, lărgindu-şi astfel
orizontul spiritual, urcând astfel încă o
treaptă a devenirii sale. „Numele meu
este Tu” ne zugrăvește un eu poetic activ și energic, navigând nostalgic zbuciumat între o existență vulnerabilă, un
sentiment sublimat și cotidianul ironic.
Apărută la Editura „Eikon” București,
cartea ne relevă o poetă de certă valoare.
În sfârșit, Sebastian Cătănoiu ne propune o carte insolită: „A treisprezecea
oră. Scurtă istorie a războaielor rusootomane”. Este prezentată cu vervă și
ironie subtilă povestea acestor războaie
pe care de altfel inteligența, flerul, dar și
subtilitatea politică a românilor au știut
să le fructifice avantajele în interesul lor
propriu. Cartea lui Sebastian Cătănoiu,
apărută în 2020 la Editura „Papirus media” din Roman, în condiții grafice deosebite, dă expresie literară unor situații
inedite care reclamă luciditate, spirit de
sacrificiu, inteligență și inventivitate.
Pasajele muzicale au remarcat prestațiile artistice semnate de Mihai Urzicaru, tenor al Operei Române, Izabela

Stănescu, soprană a aceleiași instituții,
folkistul Florin Țuțuianu de la Bacău și,
nu în ultimul rând, solista bucureșteană
Maria Gheorghiu, star bine-cunoscut al
muzicii folk.
Între orele 15 și 18, s-a desfășurat un
bogat și variat program individual. Începând cu ora 18,20, doritorii au putut
viziona un scurtmetraj intitulat „Noravank”, în regia lui Florin Kerkorian. Filmul prezintă simboluri paleocreștine
ale culturii armene de secol XI-XII la
Erevan. Atât prezentarea filmului, cât și
a simpozionului „2021 – 150 de ani de la
nașterea lui Garabet Ibrăileanu”, a fost
făcută de Emanuel Nazaretian.
Sâmbătă, 15 mai 2021, începând cu
ora 10,00, s-a realizat o deplasare la
Biblioteca Județeană „G. T. Kirileanu”
din Piatra-Neamț. Aici, într-un cadru
generos, s-a desfășurat o gală de poe-zie
cu titlul „Delicatese literare”. Şi-au dat
concursul, printre alții, Paul și Simona
Aretzu, Mihai Botez, Dumitru Brăneanu, Theodor-George Calcan, Cristina-Emanuela Dascălu, George Echim,
Armanda Filipine, Alexandru-Nelu
Hudici, Dan-Dumitru Iacob, Emilian
Marcu, Silvia Miler, Cecilia Moldovan,
Ovidiu Nușfelean, Vasile-George Puiu,
Ioana-Liliana Ropotică, Constantin Severin, Nicolae Silade, Lucian Strochi,
Radu Tudorel, Laura Vacariu, Elisabeta
Vartic-Cristea. Vocile celor de mai sus
s-au distins prin sensibilitate, originalitate și profunzime. În același cadru
manifestările au început cu o serie de
lansări de carte, în cadrul cărora s-au
distins în mod deosebit autorii Emilian
Marcu, Dumitru Brăneanu, TheodorGeorge Calcan, Cornel Paiu (cu volumul
de versuri „Mama Victoria: victorie”;
mama autorului tocmai își serba ziua de
naștere). Dumitru Brăneanu a propus
în cadrul activității desfășurate un mo-

ment de reculegere în memoria poetului
și patriotului Nicolae Dabija, plecat de
curând dintre noi.
Moderatorul acestor activități deosebite a fost poetul și publicistul Victor
Munteanu; s-a distins în mod cu totul
excepțional repertoriul muzical ales de
cei doi soliști ai Operei Române, respectiv soprana Izabela Stănescu, tenorul
Mihai Urzicaru, acompaniaţi de pianista
Raluca Ouatu, dar și cel al interpreților
de muzică folk Maria Gheorghiu și Florin Țuțuianu.
Pe ansamblu, întâlnirile de la Viișoara
au constituit o reușită deosebită a organizatorilor și ele se cer continuate…

Theodor-George Calcan
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Anca SÎRGHIE
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profil

Habent sua fata libelli

Am urmărit creația poetică a lui Victor Albu
pornind de la borna
altitudinii recentului său
volum, „Dorm într-o
coajă”, la care i-am scris
și o cuprinzătoare prefață,
spre a fixa pragul atins
după două decenii de
prezență publică. De la
această cotă am glisat spre
plachetele precedente.
Deloc pripit, în prezent autorul vede în exercițiul
creației un nou modus vivendi, unul ce incumbă o
majoră responsabilitate față de slova scrisă. În lumea
împestrițată a începutului de secol al XXI-lea, autorul
acesta face parte dintre ființele rare pentru care poezia
nu este o profesie, ci un état d’esprit, o stare înaltă, care
poate să le ferească de nevolniciile existenței.
Asemenea poeți sunt tutelați de un duh al creației,
care îi aduce mereu într-o ipostază de căutare în labirintul sinelui. „Mǎ tem - își mărturisește frământările
existențiale Victor Albu - de tulburǎri ancestrale, de
linişti necuvenite, de gândul neştiut. Dau târcol cojii sub
care am sǎlǎşluit cândva. Apoi mǎ pregǎtesc de o nouǎ
nǎpârlire. Ca de-o renaştere. Sau ca de o altǎ moarte.
În vieţuirile mele pǎmântene am asumat de câteva ori
moartea. Ca pe-o opţiune de a dǎrâma şandramaua. De
a da cu oiştea în gard. Mânat de bivoli lunatici, am spart
blestemul conturului perpetuu şi m-am adâncit în doruri de linişte veşnicǎ.” („Oglindiri” )
În 2 iulie 2021 la Muzeul Național al Literaturii
Române din București s-a desfășurat un adevărat regal
al cărții. Lansarea volumului „Dorm într-o coajă” de Victor Albu a fost susținută de criticii literari Anca Sîrghie,
care a și moderat reuniunea, Aurel Goci și Nae Georgescu, fiecare dintre ei aducând câte un punct de vedere
inedit. Programul a continuat cu recitalul realizat de
actorii Doina Ghițescu și Sergiu Cioiu. Prezent la eveniment, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România a salutat noua apariție editorială a lui Victor
Albu și a oferit o „Distincție” onorantă doamnei Anca
Sîrghie pentru prezența Domniei Sale, timp de aproape
cinci decenii în presa din țară și din străinătate.
Citând pe Artur Bonus cu formularea celebră „Cărțile
sunt pentru oameni ceea ce sunt aripile pentru păsări!”,
Anca Sîrghie o propune ca temă de meditație pentru
generațiile care se ridică astăzi, când soarta paginilor
tipărite pe plan mondial pare tot mai confuză și precară.
Prezentarea propriu-zisă a cărții „Dorm într-o coajă” a
fost preludiată de un necesar CV al autorului ei. Victor
Albu a deschis ochii săi, curioși să înțeleagă lumea, pe
plaiuri sibiene la 20 iulie 1951. În Orașul de pe malurile
Cibinului, și-a început școala la Liceul „Gh. Lazăr”. Pentru că prima clasă specială de matematică, unde se înscriau elevi din toate celelalte licee sibiene, se constituia
la Liceul „Octavian Goga”, se decide să intre și el acolo.
Dar nu era defel dispus să facă eforturi deosebite pentru
studiu, drept care trece prin liceu „ca gâsca prin apă”.
Un demon ori un înger al plămădirii cuvântului sub
pecetea poeziei s-a manifestat chiar pe la finele liceului, când adolescentul face primele încercări certe de a
îmbrăca în cuvinte simțirea sa. Putem aprecia că acum
încep căutările lui conștiente în labirintul sinelui. În
1970, el debutează în „Tribuna Sibiului” an III, nr. 737,
din 5 iulie, p. 3 a suplimentului „Tribuna literară și
artistică” cu ciclul de poezii „Cântece de la apele Ștezii”,
care îl recomandă ca vlăstar de spirit al mărginenilor,
ucenic al lui Octavian Goga.
Motoul ales de licean pentru cele 10 poezioare este
edificator în acest sens: „la hanul cu trei pruni din drum
de țară/ a tras un menestrel să moară...” Nu lipsește
din formularea sa un iz umoristic, ce răzbate dincolo de
admirația față de marele său model în acele momente
dintâi ale edificării sale poetice. Victor citea pe Octavian Goga, dar și pe Serghei Esenin, de care se simțea
atras. Cel de-al zecelea „Cântec” este și cel mai izbutit:
„Ce răzvrătiri îmi fulgeră prin vine/ urcându-mă de la
Avram până la tine/ cu cumpăna adusă sus, în lună/
cercându-mă, săpându-mă fântână/ umplându-mă sub
aripă de deal/ cu dor de Ștează-apă din Ardeal.”
Amintirea acelui moment rămâne neștearsă: „Am trimis la redacția „Tribunei Sibiului” un plic cu câteva poezii
grupate sub titlul “Cântece de la apele Ștezii”. M-au debutat ȋn suplimentul literar, care apărea săptămânal ȋn interiorul ziarului. Am câștigat atunci primii și ultimii mei
bani din poezie. Dar mult mai important a fost câștigul
oferit de D’na Gușu. Profesoara mea de română a descoperit astfel talentul ascuns al elevului ei, m-a adjudecat
cu dragoste posesivă, mi-a făcut o reclamă nesperată
ȋn școală. Multe colege umaniste s-au perindat pe la
ușa clasei, unele au reușit să treacă de coajă, altele nu.”
După mai multe peripeții pregătitoare, decizia de
a-și croi un drum pentru viață l-a purtat la București,
unde a urmat, mai mult din întâmplare, Facultatea de
instalații pentru construcții. S-ar putea crede că o profesie pragmatică, cum este cea de inginer proiectant în
instalații electrice, trebuia să-l țină pe Victor Albu departe de simțirea întru frumos estetic. Totuși el era și
un inginer al poeziei și corespondența purtată cu Gherghi-

nescu Vania de la revista 1Astra” din Brașov îi întărește
convingerea că, orice profesie va face, până la urmă
poetul va învinge.
Ceea ce Victor Albu a strâns în sertar a devenit volumul
său de debut „Perpetuum mobile”, publicat la Edi-tura
Albatros. Amintirea poetului este edificatoare: „Volumul
a apărut în 1999, când aveam 48 de ani. A fost lansat la
Târgul Gaudeamus... Doamna Dimisianu, directoarea
editurii, se învârtea ca o cloșcă în jurul autorilor. Sigurul care a simțit emoția ce mă devasta a fost Adrian
Năstase. Lansa și el la standul Editurii Albatros o carte
despre evenimentele diplomatice la care a fost martor
ca ministru de externe. M-a atins liniștitor pe umăr și
mi-a șoptit: „O să fie bine”. La sfârșit mi-a fă-cut cu
ochiul (...Ți-am spus că o să fie bine!). Am făcut schimb
de cărți cu autografe (pe-a lui mi-a furat-o cineva din
bibliotecă), de telefoane, apoi drumurile ni s-au despărțit.
Deloc predispus să preia modelele altora, el își căuta
propria formulă lirică. Au urmat după un răstimp „Dincolo de Rai”, 2008, și „Cascadele dulci”, 2009, plachete
publicate de Editura Eminescu. Lansarea celor două
volume s-a organizat la Librăria Mihail Sadoveanu din
centrul capitalei, în prezența doamnei Silvia Cincă de
la Editura Eminescu, prezentatorul fiind poetul Traian
Coșovei, care a vorbit consistent, concluzionând că Victor Albu este „un optzecist rătăcit.” Și aprecierea venea
de la un autentic participant la „generația în blugi”, poet
consacrat, fapt care l-a îndreptățit să continue.
Răspunzând sugestiei unei profesoare de la facultate,
Mariana Filimon, ea însăși poetă, autoare a unor versuri
pentru copii, Victor Albu o va căuta la redacția revistei
„România Literară” pe Constanța Buzea, scontând pe
aprecierea de care se bucurase cândva, în studenție. O

citea cu interes, chiar socotind că versurile ei sunt mai
consistente, mai profunde decât cele ale soțului ei, Adrian Păunescu, atât de ambițios în a se impune grabnic. La
ora din ziua fixată, tânărul înarmat cu volumele recent
apărute se înfățișează la redacție, fără să țină cont că
era gripat, căci nu voia în ruptul capului să piardă șansa
ce i s-a dat. După o îndelungă așteptare, poeta sosește
elegantă, cochetă, dar cu o indispoziție pe care nu i-au
alungat-o nici florile oferite într-un mare buchet, nici
plachetele încredințate de invitatul ei.
Singura promisiune fusese aceea că la rubrica Poșta
redacției va fi formulată o apreciere pe marginea volumelor oferite. Un mugur de speranță mai exista, așadar.
Într-un târziu, când și-a descoperit numele în comentariul poetei, aproape întregul text se referea la supărarea
că musafirul venise bolnav de gripă la redacție, ca în final,
cu totul neargumentat, să se găsească stigmatizarea că în
fapt Victor Albu este „un poet veleitar”. Mult prea curând
apoi, a sosit vestea că poeta Constanța Buzea a murit.
Abia în 2013, respectiv după alți 4 ani, el se decide să
publice „Ultima luncă”, volum apărut la Editura Tracus
Arte. Se poate observa ușor că autorul a fost acceptat
de edituri cunoscute și prestigioase, ceea ce ar fi putut să-l încurajeze. Totuși, Victor Albu nu dă semne de
precipitare, ci dimpotrivă. Abia după alți 7 ani de caznă
zămislitoare, dând sens acestei cifre simbolice a creației,
apare acum la Editura Techno Media din Sibiu volumul
„Dorm într-o coajă”, cu un titlu incitant. Prefața volumului îmi aparține, iar imaginile grafice sunt realizate
de Bianca Mihaela Stiniguță, care ilustrează mesajul
unor poezii, particularizându-le ingenios.
Cele 60 de poezii se împart în capitole: I. „Pământul
altfel”, II. „Rana uimită”. III. „Mi-e somn de tine”. În
proiectul autorului dornic de inovație, titlurile nemajusculate, punctuația minimalizată lasă cuvântului
forța sa nudă, în care el crede. Un exercițiu de proiectare a sensurilor în imaginarul slovei, una austeră, se
conjugă fericit cu sincoparea ritmului clasic. Autorul
nu ține la armonia cultivată de marii poeți, de la Eminescu la Coșbuc, Goga și Arghezi, ci croiește o structură
prozodică nouă, una singulară, programatic atipică,
„informă”, cum o numesc specialiștii. Să nu uităm că Lucian Blaga contrariase pe membrii Academiei Române
cu poezia sa în versuri albe. Așadar, calea era deschisă
noilor generații de plămăditori ai cuvântului, dornici de
inovații. Victor Albu este unul dintre ei.
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Motivul tutelar al volumului, „coaja”, deține semnificații pe cât de diverse, pe atât de inedite. Poezia „în largul icoanei”, unde apare șocanta formulare „jupuim cu
teamă/ cojile pe sfinți”, poartă în ea preludiile extincției.
Imaginea aceasta de rezonanță existențial-religioasă
amintește de textul „Schimbarea la față” din volumașul
anterior „Dincolo de Rai”. Victor Albu trimite la o altfel de metamorfozare a ființei umane, cea prin credință
religioasă. În poezia „Pedepsit” din placheta „Cascadele
dulci” autorul se întreabă: „nu știu cine va sparge/coaja luminii”, creând una dintre cele mai izbutite imagini ale sale.
Alăturările la nivel lexical sunt curajoase adesea. Nu
putem decât să-i admirăm aerul ozonat al inspirației, cum
îl descoperim în slovele selectate cu parcimonie și cu har.
Dimensionată oniric, „coaja” apare, spre exemplu, și în poezia „căpșuna flămândă” din noul volum, unde meditația
este centrată pe imaginea din versurile „în scaunul de
răchită/ rămâne doar coaja/ visului tău despre tine”.
Poetul își refuză depănările largi de imagini, fuge programatic de podoabele cuvântului. Încearcă voluptatea
de a restrânge poezia la esențe, simțind că fiecare cuvânt își este suficient sieși, pentru că are forța sa deplină
de expresie. Cuvântul poate fi frumos mai ales dacă îl
savurezi în singurătatea lui, mustind de sensuri tainice.
Căutarea lor devine o aventură ispititoare. Versurile se
alcătuiesc din imagini ce nu comunică necesarmente
între ele. În caligrafia atentă a poetului, uneori, ele își
refuză chiar și vecinătatea semantică. Realitatea este
că rar am mai văzut o asemenea singurătate bogată a
cuvintelor, care par să răspundă dictonului franțuzesc
„Les bons parfums dans de petites boites”. Poetul se
îndepărtează de Animus, ca să facă o terapie Animei.
Negreșit, pentru Victor Albu scrisul a fost un mod de
lustrare, căci prin purificare el, poetul, se înalță la starea
de creație cu ajutorul cuvântului, forjat spre a fi adus în
stare de incandescență și savurat cu încântare. Imagini
tehnice palpabile, cum este „Amurgul/lunecând ca/ o
bielă/ bine unsă“, susțin o plajă meditativă de cugetări,
precum cea din formularea „perfecțiunea/ nu durează
la/ nesfârșit// doar amintirea/ ei e veșnică...” („bielă”).
Inspirate din cotidian, imaginile explodează în spectrul auditiv: „ascult caldarâmul/ ce tropăie-n noapte/
sub torente/ de ploi voluptuoase.” Alteori, ca în poezia
„potecă de Brahms”, autorul dovedește că are cultul vizualului: „cerul atârnă/ greu /la șoldul amiezii”. Operând
cu o ars combinatoria singulară ca asociații de imagini,
Victor Albu uimește cititorul poeziei „comerț perisabil”
cu comparația „filozofii prin târguri/ vând esențe de/
înțelepciune ca pe/ o respirație/ de egretă pură.“, imaginea atât de grațioasă ducându-ne involuntar cu gândul la blagiana „Mirabilă sămânță”, dar fără a detecta
vreo imitație. În voit dezacord semantic cu euforia abia
creată, strofa următoare se centrează oximoronic pe
privirea nătângă a celui ce-și descifrează „nimicul din/
palma stângă.” Iată un moment al lucidității concluzive.
În ariergarda inovațiilor postnichitiste, unii poeți ai
epocii noastre fracturează versul, care își pierde unitatea, ce asigura altădată armonia slovei românești atât
de mult râvnită, spre exemplu, în epoca romantică eminesciană. Și nu numai în aceea. Versurile albe ale lui Victor Albu au această caracteristică, ținând de programul,
de viziunea lui lirică. Autorul este un constructor de
imagini, cel mai ades metaforice, pentru care cuvintele
sunt doar mortarul edificării, unul ce păstrează forțe telurice. El are propria matrice în care așază zbaterea de
aripă a inspirației, una esențializantă ca metaforă.
Noul volum al lui Victor Albu uimește prin spectacolul limbajului, ce se dorește susținut de agramalitatea
specifică postmodernismului, cu scrierea cuvintelor
după punct cu minuscule, chiar cu eliminarea punctuației, care în optica autorului ar întrerupe fluxul imaginilor. Iată un mod de a implica cititorul în procesul
perceperii cuvintelor care în solitudinea lor dovedesc
puterea de a transmite doar ele, singure, trăirea poetică.
Tocmai de aceea, devine o impietate încercarea de a dirija înțelegerea versurilor ce susțin bolta poeziei lui Victor Albu. Ea solicită un dialog direct cu fiecare cititor în
parte. O realitate ce face orice explicitare superfluă și
îndeamnă la asumarea deplină a lecturii.
Ce soartă are noul volum în evoluția creației sale lirice? „Habent sua fata libelli”, spuneau latinii. În plină
pandemie, noul volum de autor al lui Victor Albu a beneficiat de semnalări repetate la reuniuni prin zoom
ale unor cenacluri internaționale. La cea din 27 martie 2021 a Cenaclului „Destine literare” de la Montreal,
Canada, în prezența virtuală a peste 50 de participanți,
cartea a fost comentată de subsemnata și din cuprinsul
ei actorul Sergiu Cioiu a selectat versuri reprezentative.
Fără îndoială, că din cele două decenii scurse de la prima apariție editorială, acesta este momentul cel mai fast
din evoluția poetului, unul de deschidere internațională
și de succes la public.
Într-o perioadă confuză, când cuvintele anticului
Pliniu cel Tânăr „Trebuie să citești mult, nu multe” ar
putea busola generațiile în plină formare ale zilelor
noastre, căutarea frenetică a acestui sculptor în gând și
în slovă dovedește faptul că el intuiește necuprinsul din
cuvânt, ferit nu numai de schema vechilor definiții ale
poeticului, ci și de modele excentrismului nostru contemporan, din așa-numitul postpostmodernism sau
douăzecism etc. Ca atare, Victor Albu nici nu-și încarcă
inutil cuvântul, ci-l lasă singur, provocându-l să-și arate
inefabilul. Este o linie pe care puține sunt performanțele
similare în lirica românească actuală. Este ceea ce mă
determină să am încredere în dalta cu care sculptează
poetul acesta în fildeșul clipelor.

Constantin STANCU
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Volumul Biblice*, semnat de Eugen
Dorcescu, reia sub o formă consolidată stihuirile din Scriptură în mai multe
părți, armonios alcătuite de poet.
Structura este finisată până la ultima
literă în ceea ce privește mesajul către
cititor: Prolog; Psalmii; Ecclesiastul;
Pildele; Rugăciunea Regelui Manase;
Epilog. Totodată, poetul leagă demersul său de câteva Poeme originale, o
parte care se integrează în viziunea de
ansamblu asupra acestui gen de poezie,
sau cum afirmă autorul, stihuire: punere în operă a unor texte sacre într-un
limbaj actualizat, bazat pe înțelegerea
profundă a Bibliei. A creat o punte între psalmii cunoscuți, agreați de multă
lume, și psalmii de azi, o punte între
două eternități.
Legătura dintre poet și Biblie este una
fundamentală, viața i-a fost structurată
și susținută de aceasta. Pătrunderea în
profunzime a gândurilor lui Dumnezeu,
legat de Creația Sa și de omul - partea
acesteia, transmise unor persoane inspirate prin revelație, reprezintă o
etapă spirituală înaltă, atinsă greu de
orice făptură limitată, captivă într-un
trup efemer.
Volumul a apărut la Editura Eurostampa din Timișoara, în anul 2021, și
reprezintă ultimul țipăt mut adresat de
scriitor lumii, moștenirea sa cea mai de
preț, lăsată celor care au înțeles căile
omului pe Pământ. Este nevoie și de o
anumită inițiere în fenomenul complex
al lumii Bibliei, unică, aparte, separată
de lume și, totuși, făcând parte din
lume. Din acest motiv, volumul are
un Cuvânt înainte semnat de MirelaIoana Dorcescu, specialist în domeniu,
cunoscătoare de literatură și semiotică.
De asemenea, poetul, atins de Cuvânt,
ne prezintă Mărturia stihuitorului, o
zonă importantă pentru istoria literară
și pentru ceea ce reprezintă relația
scriitorului cu Dumnezeu. Ambele părți
sunt obiective, dovedind modestia (sau
smerenia) de care orice artist ar trebui
să dea dovadă.
Eugen Dorcescu arată că el a fost
doar scribul, cel care a preluat mesajul adevăratului Autor, și l-a transmis spre oameni. O responsabilitate
mare, dar și eliberatoare, cu efecte asupra minții umane și asupra sufletului
creaturii. Răsplata pentru scrib este
imensă, cititorul va înțelege că are în
fața ochilor un mesaj de sus, împletit
cu aspirațiile individului de humă, în
raport cu Spiritul. Motivațiile stihuitorului sunt din zona divină, ele nu se
coagulează dintr-o teorie literară sau
artistică artificială, Eugen Dorcescu
făcând referire la regulile de bază ale
Scripturii: „Căci de se socotește cineva că este ceva, deși nu este nimic, se
înșeală pe sine însuși” (Galateni 6,3).
Mai sunt și alte trimiteri care definesc
poziția scribului în raport cu cele scrise
și publicate. Aceste precizări au fost
necesare din perspectiva teoriei literaturii. În general, o parte din scriitori
se poziționează pe o linie de vedetism,
scriitorul fiind considerat de multe ori
o personalitate cu veleități originale…
Țărâna nu poate cuprinde nemurirea,
aici fiind cheia stihuirilor.
Unul dintre poemele din partea a II-a
a volumului devoalează această poziție:

cronica
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Mărturia stihuitorului

Blindat, zidit, în sihăstria lui.
(Scribul, p.276).

Cine cunoaște jurnalele lui Eugen
Dorcescu (dar și opera sa, în ansamblu)
va înțelege fiecare cuvânt pus în acest
poem, unul scris de Yah Elohim în
carnea sa.
Mărturia stihuitorului trebuie citită
cu atenție, ea dă o direcție corectă
în ceea ce reprezintă textele actualizate din Psalmi, Ecclesiastul, Pildele,
Rugăciunea lui Manase. Aceste stihuiri s-au mai întreprins în literatura
română, începând cu Mitropolitul Dosoftei, în anul 1673, și continuând cu
alți scriitori. Starea originală a textului
sacru se păstrează, artistul lăsându-se
modelat de forța spirituală a mesajului inițial/ original. Substanța textului
a impus o formă aparte, potrivită cu
mesajul divin. Scribul s-a supus. Astfel,
nivelul prozodic a fost atins cu maximă
atenție și responsabilitate. La nivel lexical, având în vedere vechimea textului,
s-a păstrat fondul arhaic și s-a modelat
cu unele neologisme, potrivite cu sensul divin inițial. Apar și termeni ebraici, fenomen impus de teologia biblică,
interpretarea Bibliei prin Biblie. Acești
termeni sunt definiți în corpul cărții și
cititorul inițiat va descoperi (sau redescoperi) o lume atinsă de har, cimentată
prin revelație și disponibilitate.
În fond, psalmii ne arată cum să ne
adresăm lui Dumnezeu, sunt o lecție
supremă de comunicare, omul trebuie
s-o deprindă dacă dorește să se lege/
relege de Creator, ca sursă de viață, ca acces la adevăr, ca luminare în ce privește
calea pe care trebuie s-o deseneze în
lumea aceasta pentru sine/ salvarea sa.
Mintea omului este modelată de textul
divin, înțelepciunea are importanța ei
și se dobândește prin exercițiu zilnic
în relația cu Yah Elohim. Peisajul divin, oferit de aceste stihuiri, se relevă
cu putere, textul transmițând energii
subtile certe, puternice, relevante.
Omul se poate redescoperi ca ființă
creată, cu posibilități enorme în lume.
Astfel, Eugen Dorcescu probează că
limba română este compatibilă cu cele
mai înalte trăiri, făcând legătura dintre prezent și eternitate. Până la urmă,
Dumnezeu este activ în istorie, prin istorie, cu istoria pe Umerii Săi, iar limba
română demonstrează acest lucru.
Editor, om de cultură, Eugen Dorcescu putea să aleagă din multele stiluri
în care să-și exprime opera. S-a întors,
smerit, la stilul de început, cel care ne
leagă de viață, de moarte, de humă și
de Cer, totodată. Marile probleme ale
omului sunt cele din textele sacre, jocul
de-a „stăpânul inelelor”, practicat de
unii scriitori a fost/ și este spectaculos,
dar efemer din punctul de vedere al
omului de țărână. Într-unul din psalmi,
Dumnezeu e prezentat ca stând în Cer
și râzând de toate demersurile omului
(Psalmul 2)…
Lectura va dezvălui cititorului adevărata dimensiune a muritorului care poate izbuti în istorie și poate viețui multă
vreme pe Pământ, dacă acționează
după liniile de forță ale adevărului:

De când e lumea lume, se repetă
Enigma minunată de-a fi scrib.
De a fi scrib hieratic și celib,
Precum, în paradisul caraib,
Un zbor de pescăruș sau de egretă.

În cortul Tău cine-o să locuiască,
O, Doamne, Și-n sfințenia deplină
A muntelui Tău sacru, în lumină?
Acela doar ce vrea să făptuiască
Numai dreptate, cel fără de vină,
Cel cu vorbirea sinceră, firească.
Asemenea, cel ce, nicicând, nu are
În graiul lui cuvinte dușmănoase,
Pe semeni nu-i jignește, nu-i descoase.
Dar pe cel rău îl vede cu oroare,
Cinstire dând purtării cuvioase.
În veci el nu-și renegă jurământul,
Chiar dacă i-a fost spre pagubă cuvântul.
Nu ia dobândă. Nu primește mită,
Pe cel cinstit la moarte să-l trimită.
Cel ce străbate scala asta toată
Nu-și va-ntina mărirea niciodată
(Ps. 14 /15, p. 43).

Frumos și pur, dușman al nimănui,
Neștiutor de vrajbă și de ură,
Pierdut în scriitură și-n Scriptură:
Așa își poartă fragila făptură,

Cititorul va întâlni, de-a lungul
cărții, experiențele unor generații de
oameni care s-au zbătut în istorie să
dobândească o stare înaltă, capabili

să vadă dincolo de orizontul anilor
trăiți aici, să pipăie eternitatea cu ochi
spirituali. Mesajul original rămâne
intact, stihuirea sună familiar, omul
ascultă glasul acela ca un susur blând
și subțire…
Când inima-mi m-a-mpins să văd ce sunt
Destin, înţelepciune şi menire,
Ce ţintă-şi are omul pe pământ,
De ce se zbate fără contenire,
Am intuit, privind pământ şi cer,
Şi marea mişcătoare şi profundă,
Că omul nu-i capabil să pătrundă
Dumnezeiescul lumilor mister.
El nu distinge cele de sub soare,

Lucrarea Celui Veşnic. Totuşi, iar,
O cercetează, trudnic şi amar –
Eşecu-i cât osârdia de mare.
Căci chiar dacă-şi închipuie că are
Putinţa de-a pricepe ce-i sub soare,
Greşeşte. Nu pricepe. E-n zadar
(Ecclesiastul, VII, 16,17, p. 172).
O parte importantă a Biblicelor, o
reprezintă Poeme originale, dense,
captivante.
Ele reprezintă o prelungire a stihuirii, care devine operă literară de primă
mărime, poetul tratând marile probleme ale unui prezent continuu, în el cuprinzându-se destinul omului prestat
de neputințele și limitele sale, capabil să facă saltul spre eternitate doar
stimulat de impulsul divin subtil. Aici
descoperim poetul, vorbind cu toate
posibilitățile oferite chiar din pântecele
mamei.
Prologul deschide seria revelaților
personale:
N-a fost cu neputință. N-a fost greu.
Aseară am vorbit cu Dumnezeu.
La fel de clar; de simplu, de senin,
Cum ai tăifăsui cu un vecin…
E drept că El tăcea. Sau, mai curând,
Iradia în fiecare gând,
În fiecare şoaptă şi impuls,
În fiecare zbatere de puls.
Doar eu grăiam. Şi iată că, treptat,
Discursul spre tăcere s-a mutat,
Tăcerea s-a umplut de sens şi ţel,
Tăcerea era drumul către El.
Aşa-I vorbeam. Spunându-I tot, deschis.
Aşa-I vorbeam: Abis lângă abis (p. 25).
Poemele originale încep cu o laudă
adresată Creatorului, el merită toată
închinarea pentru bucata de pâine,
pentru paharul cu apă, pentru Creație.
Totul dovedește prezența Lui, iar certitudinea vine la final: „Lăudat pentrunmiresmatele ierburi. Pentru/ frunze și
flori. /Lăudat că-n final/ mă omori…”
p.245). EL merită lauda pentru că
dreptatea și judecata sa sunt corecte,
dar oferă salvarea în eternitate prin Fiul
Său, Iisus Hristos. Moartea este doar
un prag, oferta de a trece în altă lume,
mai înaltă, după riguroasa inițiere…
Ultimul poem din acest ciclu, pornește de la viziunea oferită Ecclesiastului, preluată de poet în ființa sa: ce a
fost va mai fi, ce va fi a mai fost, taina
din istoria acestei lumi… „Şi totu-i mai
zadarnic decât tine./ Strivite de mesajul cosmoglot,/ Cuvintele, sărmanele,

nu pot/ S-absoarbă taina tainicului
cod –/ Şi vin la uşa Tainei să se-ncline”
(Ecclesiast, p. 277).
Relația bărbat femeie este văzută
abrupt, dar adevărat. Omul este pământ,
țărână vorbitoare, fără ascendență.
Adam, ins primordial în Paradis, cu
urmași pierduți, doar el și ea, creați ca
unic trup… În concluzie, în lume sunt el
și El. Taina se desfășoară sub o agendă
trecătoare și, totuși eternă, prin acel
unic trup clădit în Dumnezeu… (Adam,
p.269).
Trecând dintr-un plan în altul,
poemele oferă o imagine sinteză a
umanității, bătrânii marginalizați de
generațiile tinere, împinși spre limita inferioară a existenței (adunați
în țarc, împinși în moarte) pentru o
înghițitură de mâncare… Apoi, libertatea infernală în care este cuprinsă
o lume presupus liberă, decisă să-și
ia destinul în mâini. Efectul: oameni
morți de parcă-s vii… Oameni fără
reper, fără Stăpân/ Dumnezeu (Istoria
unei nevroze, p.273)…
Toate aceste poeme sunt marcate de
adevărul profund al Bibliei, o prelungire a stihuirii care a ținut cartea la
nivelul suprem al destinului, asumat
prin acceptarea planului divin.
Se desenează strict, ordonat, disciplinat marile teme ale literaturii din
orice vreme… Aventura în abis.
Poetul, la fel ca un cavaler din alte
vremuri, rămâne credincios Stăpânului
și femeii sale, o prezență „în vidul
greu dintre cer și pământ”, capabil să
depună sacrificiul suprem (Ioanitul, p.
270). Acceptă autoritatea și doza de iubire care susțină existența.
„Poetul Eugen Dorcescu este un scriitor familiarizat cu Sfânta Scriptură și,
implicit, cu poezia ei. Dacă multor condeieri ai literaturii noastre Biblia le-a
fost doar o sursă de inspirație sau le-a
oferit teme lirice, autorul de față îi stă
ca o pecete pe inimă – ca să-l citez pe
Solomon -, ceea ce-i conferă, pe lângă
prestigiul literar, și o aură de noblețe
spirituală”, a scris Valeriu Anania, cel
care a ne-a oferit o variantă tradusă a
Cărții Sfinte într-o limbă română elegantă și penetrantă. De fapt, relația celor doi s-a concretizat în acel demers
înalt al scribilor dispuși să ne ofere gândurile lui Dumnezeu despre oameni,
menite să ne dea un viitor și o speranță…
Cuvântul înainte semnat de MirelaIoana Dorcescu și Mărturia stihuitorului lămuresc multe aspecte importante
legate de realizarea acestui volum și
clarifică termenii, sensul, starea, cheia
literară și spirituală. Cartea ar putea fi
catalogată ca fiind utilă zonei de închinare, agreată de comunitățile creștine.
Dar nu este așa, Biblia este o carte
practică, ea te poară prin experiențe
necesare, nu presupuse: moartea, viața,
nașterea, înțelepciunea, relația cu
ceilalți oameni, relația cu Dumnezeu,
abilitatea de a realiza ceva concret, posibilitatea de a lăsa moștenire un tezaur
spiritual necesar, iubirea, ura, fuga de
rău, evitarea urâtului etc. Marile teme
ale omului au fost atinse, indiferent
de timpul în care cititorul va lectura
conținutul acestor stihuiri, omul este
invitat la experierea acestora (trăirea
valorilor divine)…
În Biblice, Eugen Dorcescu reia o
serie de texte publicate anterior, dar,
modul în care a ivit prezentul volum,
ne dă certitudinea că-n istorie nimic
nu este întâmplător. Cititorul va putea
descoperi o lume pusă în umbră de
faptele omului și aflată sub ochii lui
Dumnezeu, având pecete harul…
Ci iată care-i ultimul cuvânt
Din tot ce-ai ascultat şi auzit:
Pe Dumnezeu să-L temi necontenit
Şi să-I păzeşti poruncile oricând.
Acesta este lucrul cuvenit
Oricărui om de humă pe pământ.
Yah Elohim din veşnicii ascuns e,
Dar are sub privire toate cele,
De la noianul mării, pân’ la stele.
Şi judeca-va lucrurile-ascunse –
Pe toate: Fie bune, fie rele
(Ecclesiastul 12: 13-14, p. 186).
___________
* Eugen Dorcescu, Biblice, 306 pagini, Timișoara: Editura Eurostampa,
2021. Ediție îngrijită de Mirela-Ioana
Dorcescu.
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Ultima noapte cu tata

Doamne, de ce nu mai am timp...

nu am aflat niciodată de ce tata
plângea în somn și de ce
își ținea mâinile sub cap în aceeași poziție
noapte de noapte
poate că mamei i-a șoptit
înainte de a stinge lumina
când îi cosea buzunarele
găurite de timp

acolo unde am vrut să ajung
și nu am ajuns
cineva cotrobăie
sub albastrul decupat
se vede Dumnezeu aplecat peste o carte
zadarnic mă prăbușesc pe genunchi
și-l rog
să-mi spună
de ce nu mai am timp
dâra de nisip din trupul meu
atinge pământul
nu-i bai
printre măruntaiele lui
cerul deschide o rugă
pentru ziua
în care
centrul universului
va trece prin mine

de câte ori îi săream la gât
seara înainte de culcare
lăcrima și
în răstimpul dintre lacrimi
mă strângea în brațe
dar niciodată
nu mi-a spus te iubesc
îi tremurau mâinile și vocea
ori de câte ori
încerca să-mi vorbească și
deseori își schimba vorba
cu o întrebare
ai mâncat…
în ultima seară când ar fi trebuit
să-l văd cu mâinile așezate sub cap
avea mâinile încrucișate peste piept
și dormea
dimineață când am dat fuga la patul lui
să-l trag de mustață ca de fiecare dată
mama m-a așezat pe genunchi
mi-a luat capul între palmele ridate de timp
m-a privit în ochi și mi-a șoptit ca și când
tata și-ar fi continuat somnul
tatăl tău s-a dus să-l întâlnească
pe Dumnezeu
și mi-a dat de grijă să-ți spun că tu
îi vei ține locul

Plecări...
fiecare plecare înspre o lume nevăzută
e o lacrimă neplânsă aici
care își așteaptă
împlinirea sub un cer
neatins de ochiul omului
în viața mea
ultima lacrimă neplânsă
a îmbălsămat-o Dumnezeu
pentru atunci când
mă va rupe de pământ
și-mi va așeza chipul
ca pe o icoană
undeva pe o margine de cer
unde vor veni toți orbii
să se închine aceluia care am fost...

Ca între tată și fiu...
astăzi tot ce vreau Doamne e
să stau de vorbă cu tine
ca între tată şi fiu
nu o să întreb nimic despre cei
care se vând pentru câţiva bănuţi şi
nici despre lucrurile care nu există
dacă ţi-aş cere să-mi spui
de ce mor oamenii
mi-ai răspunde
că sunt muritori
dacă te-aş întreba de ce
nu-i înveţi să moară
mi-ai răspunde că tu
le-ai dat viaţa
şi că
viaţa trebuie să-i înveţe
când şi cum...
dar cu tata ce-ai avut?
s-a dus într-o dimineaţă devreme
să stea de vorbă cu tine şi
nu s-a mai întors
de atunci mama
în fiecare zi
îşi punea şorţul
şi-i gătea de prânz
ochii îi erau ca doi nori încărcaţi
din când în când îşi ştergea fruntea
brăzdată de griji şi lăcrima
prin colţul buzelor apăsat de durere
scăpărau milimetric cuvintele care ne făceau fericiţi
„vine tata, s-o fi dus ca să vadă ce-o mai fi pe dincolo”,
apoi îşi cufunda capul în pumni şi suspina
ai mai îmbătrânit şi tu şi tata
aţi spart cerul şi prin crăpătura aceea
ne priveaţi chiorâş până în ziua
în care mama a adormit pe prispa de pe care
îşi împreuna mâinile şi te ruga să ai grijă de noi
cu siguranţă mama e acolo şi mă priveşte de sus
dar tata?
de ce nu mă strigă tata?
nu mai am pe nimeni şi nici prieteni pe aproape
am mai îmbătrânit şi eu

Teodor Dume

timpul s-a aciuit în crăpătura prispei
e doar un semn
ştiu că
tata şi cu mama au fost cândva pe-aici
e târziu,Doamne!
ţine-mă pe genunchi în seara asta
şi lasă-mă să o văd pe mama
e tot ceea ce vreau
nu trebuie să mă înveţi să mor
tata sau poate mama au o datorie
mai veche faţă de tine
lasă gestul meu să acopere totul
asta-i tot ce vreau,
Doamne!

Fotografia în formă de inimă
când m-am privit ultima oară
lipsea ceva din mine
sub cicatricea aceea
rămasă acolo
de ceva vreme
simt furnicături
ultimul război pe care
l-am purtat cu mine însumi
a fost în primăvara în care
mama își rătăcise umbra între
malurile Crișului Repede
dacă mă întrebați ce căuta acolo
o să vă spun:
își căuta pruncii
zi de zi în calendarul lipit
sub fotografia familiei
își nota zilele în care poștașul
uita să-i aducă vești
în cele din urmă a crezut de cuviință
să încuie poarta și să urce
în primul autobuz ce va o duce
înspre capătul lumii
cu Dumnezeu în gând și în suflet și
cu imaginea completă a pruncilor ei
a pornit spre oraș
pe sora mea nu o văzuse
de mai bine de un an
știa că locuise cândva după
blocurile acelea de netrecut
și că o va găsi acolo
împreună cu primul ei nepoțel
ajunsă la margine de apă
l-a implorat pe Dumnezeu
„Doamne, ajută-mă să-mi găsesc fata”
și cum Dumnezeu era ocupat
cu alte treburi cerești
a lăsat-o singură
să lupte cu necunoscutul
de ajuns n-a mai ajuns să-și vadă fata
și nici să mai descuie poarta...
de atunci sub cicatricea rămasă pe suflet
simt furnicături
fotografia de pe peretele scorojit
are forma unei inimi și
plânge la fiecare răsărit al zorilor
să nu mă întrebați
de ce
lăsați-mi puțină liniște
doar atât
cât să-l conving pe Dumnezeu că mama
l-a iubit
și că
mâine ar fi fost ziua ei

Viața, o mască ce știe
să zâmbească...
din tot ceea ce sunt
îmi vor rămâne doar mâinile cu care
o să bat în poarta lui Dumnezeu și
câte ceva din frica de moarte
în rest nu mă tem de nimic...
din vena proaspăt tăiată
a curs moartea
singurătatea și tot
ceea ce ar fi trebuit să curgă
și e atât de frumos când mă ating
și atât de trist când știu că
nu mai sunt și nici nu pot fi
ceea ce am fost
văd cum crește lumina
din ceea ce încă mai sunt
și asta
pentru a-i aminti fiicei mele
că viața e doar
o mască ce știe să zâmbească din când în când
ca și Dumnezeu în zilele de duminică

Casa cu numărul 106
a îmbătrânit împreună cu mine
fără ca cineva să bage de seamă
nici vecinii din stânga nici
cei din dreapta
n-au tras perdeaua
să se uite pe fereastră
singura care mi-a umilit destinul
a fost Ea
ca un câine vagabond
mi-am aplecat ochii și-am
desenat pe nisip
un alt anotimp
în care
speranța îmbobocește în fiecare zi
și ce folos...
pe strada mea la casa
cu numărul 106
nu mai locuiește nimeni
dar cine
s-asculte o poveste în care
nicio singurătate nu mai are chip
un fel de liniște îmi curge cascadă
prin trup
cineva pleacă și tot pleacă...

...și va fi dragoste
stau pe genunchi și-i spun lui Dumnezeu
că o să plec
respir sacadat
uneori
mă întorc în timp și mă ascult
spun în gând Tatăl nostru
sperând că-n următoarea clipă
voi fi altfel
mai mult decât atât
voi ști unde se tot duc oamenii
în pământul de sub pământ
sau în cerul de sub cer
voi ști sensul multor lucruri
pe care cu bună știință
le-am ignorat
voi împărți sfârșitul lumii
în cioburi
câte unul pentru fiecare
nu voi fi trist
din lumea mea se va naște
o altă lume cu un singur rege
supus sufletului
...și va fi dragoste
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Poveste

Morții pe aici îi aduce taraful
ceasornicarii urcă și îi șterg praful
porumbeii gânguresc pe umerii lui
soarele picură lumină ceroasă-n gutui

Se dedică poetului Vasile Morar
Înainte de a mă naşte, auzeam cum vine un cal
în goană venea calul, cu coama aprinsă de vânt
fierul potcoavelor se împrejmuia cu scântei
acesta e drumul pe care voi sosi în curând

Râuri de tulumbe scuipă și spală
din trandafiri a mai căzut o petală
ceasul mai rupe din timpul coclit
tu, iubito, încă nu ai sosit

Viforos venea calul, cu zăbala pusă şi frâul
i se zbătea peste gât până colo pe şa
voia să fie acolo, la eveniment
ca eu după naştere să pot încăleca

Mai aștept și timpul rămas
apoi mă mut sub alt ceas

Mână, birjar

Acum aud calul cum se duce
nimeni n-a săltat în şaua lui
nu-i dă pinteni, nu-i hâțâie frâul
soarele se-ascunde în gutui

Iubito, hai, golește-ți ceașca
am comandat, ne ia caleașca
roți răsturnate, numai spițe
sub copca-nchisă-ntre petlițe

El, înspre femeia ce trebuie să nască
pruncul nenăscut îl aude venind
hai, calule, hai, nu mai e vreme
mama mă va naşte în curând

Îmi bate inima amară
grăbește-te, e minten seară
bate potcoave-n piatră murgul
o să luăm în frâuri burgul

O scamă de pas
Se mișcă pielea calului pursânge
cu care am gonit prin viața mea
e numai spumă, o să-l șterg cu paie
și o să-i dau din pumni apă să bea
Mi l-a dat tata și mi-a dat și șaua
și pușca încărcată din oblânc
și frunza de păr, să cânt o doină
și fluierul înfipt în cingătoare-adânc
Și floarea de la pălăria trasă
pe o sprânceană, mi-a mai dat și hăț
ca să-mi mân calul înspre miazănoapte
și mi-a mai dat din lemn de corn un băț
Să-l am când calul își va sfârși pașii
și eu, descălecând în dunga lor
să am în ce îmi rezema aorta
să nu apăs prea greu pe un picior
O volbură de corbi, calul își scoate
os după os din pielea de postav
eu mai adaug pașilor o scamă
de pas după toiagul meu gângav

Grămăjoara de oase
Într-o noapte
după câteva sticle de vin
mi s-a făcut dor de tata
Jucăușă
limba mea l-a strigat
A doua zi
o grămăjoară de oase la ușă
aștepta să mă trezesc
și să văd
sticlele goale răsturnate pe masă
Bună dimineața, m-a salutat tata
Bună, am răspuns
poftește în casă

Vasile Morar

Văd iarba tăvălită pe unde-ți trece umbra
întinsă până colo, la crucea de amiază
unde e prinsă în piroane lungi
vii de departe, umbra se scurtează

Soarele stă deasupra ca talerul de foc
sub el să intru abia de mai încap
acum totul se poate și, de poftești, în joacă
întinzi picioru-n față și-o să te calci pe cap

Năluca
Ne hârjoneam
printre copaci, hai-hui
o dată e
o dată nu-i
o căutam prin tufe
și prin frunze
îi culegeam mierea
fierbinte de pe buze
o căutam
ea, ascunzându-se de mine
mânca pe săturate
doar miere de albine
pe când credeam
gata, este a mea
ea, ca năluca
iarăși dispărea
într-un târziu
rupt și plin de rușine
am strigat gata
și a venit la mine

Sub alt ceas

Am golit masa și-am adus vin
și ne-am pus la băut
amândoi
vedeam cum oasele se umplu de viață

Sub ceasul din centru ai promis c-o să vii
eram tineri, nebuni, eram vii
limbile s-au învârtit de multe ori
râuri de pui au curs din privighetori

În jur liniște
eram numai noi

Fetele care îngrijeau florile pe rondele
sunt pasionate foarte și ele
generații de tramvaie au fost casate
de pe linia ce-i pleca ceasului prin spate

Lui tata i s-a făcut dor de tatăl lui
Îl strigăm...
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Pe strada cu multe lămpașe
să văd făptura ta gingașe
și cum îți curge-n decolteu
lumina sufletului meu
O să-mi strecor mâna, socot
din sânul tău grăbit s-o scot
dar cum s-o scot, ei îi plăcea
să doarmă în cămașa ta
În moleșeli să ne iubim
mână, birjar, că ne grăbim

Pe-o dungă de stea
Lângă inima mea foarte multă
plopul ocult
stă și ascultă
o fi auzit el cerbi bocănind
o cățea
care latră pe-o dungă de stea
Își clatină frunza
se miră
freamătă, oftează, transpiră
își pune din frunze pe piept mereu
râul trece plictisit
fariseu
Îmi liniștesc sângele
îmi reglez răsuflarea
iată, întinsă
luminată cărarea
acum sunt singur
o să-i fie ușor
să mă înțeleagă de la picior
De la genunchii buni
pentru închinăciune
când popa
din Biblie spune
de la șolduri
de la curea
până la toată ființa mea
Liniștit, plopul
nicio frunză nu mai tresare
Acum duc eu plopu-n spinare

Toamnă mov
Toamna aceasta iar e târzie
smulge-te odată, doamnă, din glie
sau din pădure sau de pe casă
haide odată, doamnă frumoasă

A doua dimineață, ca în prima
grămăjoara de oase aștepta

Câtă culoare, câtă risipă
totu-i în taină, nimic în pripă
câte borcane s-au cheltuit
şi încă lucrul nu-i isprăvit

Multe nopți
ne-am strigat unii pe alții
până-ntr-o noapte
când vinul s-a terminat

Crezi că e gata, îţi pare bine
nu-i zugrăveala în întregime
mai dă o frunză, dă un arbust
ori pe iubita mea peste bust

Atunci
a fost familia mea cea mai tristă
bărbații plângeau
și nimeni n-a mai strigat

Mai pe o pleoapă, mai o sprânceană
geana-i clipeşte galben-vicleană
vedeţi, genunchiul daţi-l în mov
ca la necazul dreptului Iov

Destrămare

Salut... culoarea puţin mai vie
umerii, floarea care învie
faţa ei roză, sânger bătrân
îi vâr iubitei mâna în sân

Tată, nu te îngrijora

Lumina ca un șarpe cuprinde glezna ta
și peste șolduri zorii își scriu cale
tu-i mângâi cum ai mângâia un înger
pășind pe crinii destrămării tale

Să văd de-i vie draga mea doamnă
sau aşa arată oricare toamnă

Magda URSACHE
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Să-i dăm pe râzătoare!

Ce mai fac producătorii de divertisment, măruții,
brancii, capatoșii, negrii (de Dan Negru e vorba, nu de
o exprimare anti BLM) nu mai vreau să știu; nici ce
descoperă paparații și paparațele care dau pozele unei
persoane publice fără mască, de pe vremea când nu
se impusese așa ceva. Mască? Am citit poemele Vioricăi Răduță cu un titlu copleșitor: „Ai moartea pe față”
(București, Casa de pariuri literare, 2021).
Știriștii și știristele au rolul lor de fabricanți de știri,
cu care ne bombardează. Fac des confuzie (voită sau nu)
între știrea albă și comentariul tendențios. Manipularea conștiințelor cu ajutorul camerelor de luat vederi
se întâmplă toată vremea. Ce dacă publicul vrea să fie
informat corect, nu „pe surse”, nu bârfe, nu zvonuri? În
plus, apar la știri rârâiți și peltici care se exprimă aproximativ în româna standard. Undeva, se dă știrea despre
un câine „bătălios”; în altă parte, cineva folosește capachetaj pentru capac și diplomatură pentru diplomație.
Abaterile de atenție ale postului România Te Vede și
nu numai sunt fără număr. De ce-or fi crezând teleaștii
că interesează nunta nu știu cui, botezul cu rromi la
bustul gol (iată, folosesc paronimul rom-romincă, impus de nesăbuitul domn Roman). Întrebați-le pe realizatoarele de neoclacă (la claca de vorbe mă refer) dacă
știu ceva despre Ernest Bernea; de amantul Tutilescu,
al nu știu cărei dive cu strungăreață, știu tot.
„Cinste și gramatică”, așa cum cerea Caragiale de la
reporteri? Un reporter de Cișmegiu „promovează” astfel
un restaurant: „Plimbați și mâncați”. Trage de pulpa de
berbecuț ca Ștefan cel Mare de sabie și muge satisfăcut.
Odată plimbat, mâncat, băut, ne aduce la cunoștință
că „toaleta e o nebunie”. Un bucătar care gătește în
suc propriu, desigur, dă vitei „gustul țării românești”.
O televiziune pune accent pe farfurie, mai dedemult
plină cu flori comestibile. Acum, farfuria e trupul unei
dezbrăcate. O fi „delicioșenie” să mănânci sushi de pe
fete goale. Păi ce să facem? Ne bazăm pe Enterol.
Cum aroganța e vecină cu ignoranța, alt reporter admiră un „secretar” de la 1700. Și-i întrecut doar de un muzeograf care vorbește de stilul empire, pr. cum se scrie.
Confunzi Vivaldi cu Vuitton, Johnson & Johnson cu
Dolce & Gabbana, ce mare lucru? Poți fi influencer sau
influenceriță, vlogger sau vloggeriță de „succesuri”. Și
dacă ești convins(ă) că lucrativ vine de la a lucra (ce de
contracte pe energie lucrative se fac în România!) ori
nu poți face diferența între a prevala și a preleva, ce
mare lucru! Nu mai e nashpa să vorbești incorect, ca
la mamăta (fără cratimă) acasă. De ce oare știristele
noastre nu mai învață că este greșit să spui repercursiuni, cu acel al treilea r enervant, în plus.
Mai nou, se pronunță dăci pentru deci (dă ce s-a generalizat deja). Cel mai oribil cuvânt a fost lansat de
Antena 3: înghiorlăneală; nici băseală, pl. băseli nu
sună mai bine. Pe Antena 1, Andreea Bălan cere: „Periază-mă!”, iar Ozana Barabancea pune „accenții”.
Numai americanii pot spune vaisăversa pentru viceversa, noi nu. Ești Caragiale? Atunci zi ironic vițăvercea!
Slujitorii limbii engleze vorbesc de pădure smart

sau se vaită că n-au time.Un miting e mai rough decât
altul. Avem bullyng în școli, dar și parenting. Parental o fi dispărut din limba română, ca și disciplina din
școli? În Statele lui Joe Biden s-a găsit sinonimul pentru mamă: „persoană care naște”, tata fiind persoană
care nu naște încă. Puțină neologizare nu strică, dar nu
în exces. Se vorbește curent de potențialul virtualistic.
„Am scrolat aseară pe youtube”, se laudă cineva. Bine
că scrolași, băiete! Cum merg lucrurile, în loc de Trage-mă cu sania, o să spui Downloadează-mă cu sania.
Nu mai lua lucrurile la mișto, mi-ar spune o moderatoare TV. Nu, nu pot. O moderatoare poate fi cel mai
periculos om, ca să nu zic animal politic. Mai ales cele
cu capul lung și cu decolteul și mai lung, ca ierbivora”
Ema Zimcescu, ieșită din media mainstream temporar. La fel ca Rifai, care tot caută Bărbat de Stat, cu majusculă, ca să mă exprim eufemistic și „să nu zic vorba
aia”, ca-n teatrul lui Goldoni, fără echivoc.
Celebrul traducător din română în germană și din
germană în română, dr. Christian Schenk, era excedat
de „ejaculările verbale” ale moderatorilor și moderatoarelor de talk-showuri. Bădin folosește expresia „dă
cu mucii în fasole”. Se poate și mai rău.
Mai ales doamnele sunt scoase din răbdări de opinia contrară, pun palma pe gura cuiva care are ceva de
spus, ca grațioasa Marinela Mititelu de la B1, ba chiar
îl dau afară din emisiune. Mă întreb dacă „beneficiarul” unei astfel de moderatoare n-a căpătat sindromul
Stockholm (victima dezvoltă sentimente de iubire față
de călău), de vreme ce a apărut la același post după
ce a fost ejectat (domnul Vanghelie ar spune ejaculat)
din studio de o moderatoare care se răstește la toată
lumea, cuprinsă de „oroarea de a tăcea cât mai puțin”,
cum spune pamfletarul Arghezi.
Când o moderatoare taie microfonul invitatului strigând „o secundiță”, știi că va trăncăni, deși nimic nu
are a spune, cinci minuțele. Poa’să intervină cineva
cu vreo mini-opinie într-o emisiune cu Ciuvică? Nici
măcar Badea. Când nu adoarme în studio și nu cască,
liberalul Fenechiu e de neoprit din scuze și acuze.
Noroc că năvălește peste toți Publicitatea, cu constipația (tranzitul intestinal a căpătat accent pe i), cu
pruritul, cu păduchii, cu durerea de șale, cu obezitatea,
cu ochii roșii și cu gâtul roșu, cu mătreața, ca să mai
scăpăm de comentarii neavizate. Păi ce să facem? Ne
bazăm tot pe Enterol.
Ce-i drept, e greu să ții pasul cu teledoamnele, de
vreme ce sunt satisfăcute ba de Băsescu, ba de Barna,
ba de doctorul Arafat, ba de Voiculescu. Dăruirea lor
e schimbăcioasă: ba pentru Rareș Bogdan, ba pentru
Ludovic Orban. A propos de analiză politică, inevitabila invitată, doamna Tatoiu, în cizme muschetar, se
rostește: „Îmi plac bărbații,.d-aia l-am votat pe Băsescu”. Mă rog, bărbat de bărbat ar fi și Iohannis, judecând după criteriul folosit la B1: cureaua lată. O astroloagă i-a făcut astrograma și a găsit că „nu spune
nimic până nu are răspuns la orice întrebare”. Dar are?
Să avem răbdare! Eu am găsit Bărbatul: halucinantul
domn Ghinea de la USR-Plus, ministru al Investițiilor
și Proiectelor Europene, a cărui prezumție, referitoarer la vârsta pensionării, este: „Românii să iasă cu picioarele înainte din câmpul muncii.”
Ce să preferi? Știresca sau firesca? Moderatoareaurzică sau moderatoarea-meduză? Moderatoarea-vuvuzea, moderatoarea-plată ca apa sau moderatoarea-

uscată ca un os vechi?
Comentariul este frișca gazetăriei, deci avem parte și
de bătăi cu frișcă. Cum ne salutăm cu cotul și cu pumnul, n-ar fi exclus să se ajungă la pumni și palme. Deocamdată, politicieni agramați deopotrivă se amenință
cacofonic sau își varsă-n față pahare cu apă.
Cei din boardul lui Băsescu erau, într-o vreme, foarte vocali. Le-au luat locul useriștii, prin deputatul Iulian Bulai. Parlamentara Chichirău se descalță în plen.
Când aruncă pantoful?
Bourenii, bourcenii, văcăroii au amuțit. Nu și stolojanii. Ciorbismele aveau ceva viteză față de iohannisme. Dăncilismele au fost înlocuite de câțisme. Cert
este că-ți trebuie Fikatforte ca să-l asculți pe premier.
Tot îți vine să-l întrebi cu câți (nu câte) împrumuturi
ne-am ales? De ce n-o fi luând lecții de dicție? I-o fi
teamă să nu fie înțeles? Măcar să repete în oglindă:
șapte sași în șapte saci.
Șocanta Turcan e slăbiciunea lui Dumitru Augustin
Doman, extaziat de ceața din capul blond. Mie doamna mi-a rămas pe meninge de când se întrecea în genți
cu frumoasa Elena din Troia băsescă. Acuma s-a updatat: vine la Muncă pe bicicletă, care, oricum, costă
mai puțin decât o izoletă de 15.000 de euro, cifră dată
de presă. Slăbiciunea mea nu e grand’ dam’ Turcan,
ci nôtre dame Armand, care atrage scandalos atenția:
Sunt femeie, ascultă-mi urletul! „Nișiodată, nișiodată!”
zice regina gunoaielor și-a drăcoaicelor, pe buze cu un
perpetuu care pe care. Cum a declarat că mănâncă doar
„carne vie”, adică în sânge, mă tem pentru „vișeprimar”.
Ei, dar să-i lăsăm încolo pe intelectocani, că n-am
cuvânt mai potrivit decât al lui Emil Nicolae Nadler.
O psiholoagă a îndemnat: „Să gândim mai des”, valabil și pentru Animus, și pentru Anima, dar n-a fost
ascultată. Și nu, nu „înghiontesc” pe toată lumea. Trebuie să spun că regret emisiunile lui Ovidiu Hoandră,
că îl urmăream pe Mircea Dinescu „blurat” fără spor de
Stelian Tănase, că nu întârzii la Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu de la Antena 3 ( la Punctul de întâlnire mai întârzii) ori la În fața ta, cu Claudiu Pândaru, de la Digi 24.
Dar să dăm un „cultour”, că trebuie. Oana Roman, realizator Cooltour, se bucură că n-a făcut nimic acolo. Și
noi. Găsim oameni aculturali, vorbind despre cultură.
Un fost rector iașiot citează greșit: „Când foamea ne va
răzbuna...” I-o fi foame? I-o fi! Pe o burtieră citesc: Premiul Gouncurt. Ba Goncourt!, ar fi zis George Pruteanu.
„Vorbește din cărți”, s-a plâns cineva de un cărturar
și de vorbirea lui corectă. Într-adevăr, istoricul Ioan
Aurel Pop e greu de urmărit de cei loviți de lexicopenie, dar și de cei care nu cunosc date istorice elementare.Cât despre latină, dacă n-o știi te dă în gât imediat. Ca pe un critic literar care descoperise primum
movens. Boala agramaților se ia ca Sarscovul de toate
tulpinele. O molipsită ce se dorește „slujitoarea limbii
române” vorbește despre idioame, nu despre idiomuri.
Altcineva face haz de cuvântul fârșirot, întrebându-se
cu ce se mănâncă. Cu dialectologie!

Hazul de ce nu știm (deci nu există) ni-i propriu, ca și
jignirile sub umbrelă anonimă. În urmă cu puțin timp,
un anonim de pe un blog a conchis că n-am citit destul și m-a trimis să pun mâna pe carte. Mi s-au aprins
beculeții, cum le zice Tudor Barbu, de la B1. Idee bună.
Am stins televizorul. O cred pe Agnės Martin-Lugand:
„Oamenii fericiți citesc și beau cafea.

Adalbert Gyuris, Tangențe. Autografe și poveștile lor și Doar trei cuvinte

Adriana WEIMER
Poetul Adalbert Gyuris vine din nou
în atenția cititorilor cu două volume:
Tangențe. Autografe și poveștile
lor (proză scurtă), Editura eLiteratura, București, 2019, și Doar trei cuvinte (poezii-concept în trei cuvinte),
Editura eLiteratura, București, 2020.
Pe coperta a patra a ambelor volume
semnează Vasile Poenaru. Adalbert
Gyuris deschide volumul de proză scurtă
Tangențe. Autografe și poveștile
lor (Editura eLiteratura, București,
2019) cu textul-prefață purtând chiar titlul volumului, Tangențe. Autografe
și poveștile lor, în care explică cititorului ideea acestui volum: „Anul trecut
(n.n.: 2018), în vară, am fost acasă la

Bocșa. Printre alte evenimente, în 2122 iulie, s-au sărbătorit „Zilele orașului
Bocșa”. (...) am urcat la etajul Casei
de Cultură unde, pe coridor, un băiat
„vâna” autografe. L-am invidiat și apreciat. El a fost cel care m-a făcut să scriu
despre autografele primite de mine
și poveștile lor de-a lungul timpului.”.
Despre volumul Tangențe. Autografe și poveștile lor, pe coperta a

IV-a, Vasile Poenaru scrie: „Iată o carte
unică, pe cât de originală, pe atât de
impresionantă prin conținutul său.
Autorul publică autografele primite
de-a lungul anilor și ne spune în ce împrejurări l-a primit pe fiecare dintre
ele, neuitând să menționeze date importante despre cărți și despre autorii
lor. Volumul de față este o adevărată
delectare, iar ceea ce ne umple inima
cel mai mult
este
căldura
sufletească a
acestui
Om,
atitudinea
lui frățească
față de extrem
de numeroșii
prieteni care
îi dăruiesc o
fărâmă
din
ființa lor. Adalbert
Gyuris
tezaurizează
aceste frân-turi
și le ține calde
și grăitoare,
astfel încât ele
ajung să ne
înduioșeze, să

ne încânte și să ne informeze și pe noi.”.
În ceea ce privește cel de-al doilea
volum, Doar trei cuvinte (Editura
eLiteratura, București, 2020), autorul
scrie în deschiderea cărții, în Lămuriri:
„Nu știu cum și când mi-a venit gândul
cu acest proiect... (...) Mă urmăresc tot
timpul unele evenimente la care am
luat parte... Peste ani mi-am spus că
trebuie să scriu ceva foarte simplu care
să fie serios și complicat...”.
Despre volumul Doar trei cuvinte,
Vasile Poenaru notează: „Scriitorul și
poetul Adalbert Gyuris propune o nouă
specie lirică, obținută prin concentrarea
extremă: poezia formată din numai trei
cuvinte. Aplicând această formulă inovatoare, ne oferă în cadrul volumului de
față numeroase scântei de emoție și idee
care ne stimulează să ne punem sufletul
și mintea în mișcare. Poetul ne ajută
să înțelegem puterea extraordinară a
cuvântului, a imaginii artistice atunci
când mânuitorul lor este un creator inspirat și talentat, care pătrunde structurile cele mai profunde ale gândirii și
simțirii umane și vibrează la unduirile
pline de semnificație ale acestora.”.
Le dorim celoror două cărți semnate de
Adalbert Gyuris succes în lumea literară.

Pe 14 martie 2008, a
fost ultima vizită pe care
poetul Cezar Ivănescu
mi-a făcut-o. A coborât
greu din Logan-ul Editurii Junimea, condus de
Marcel Buzea. Se uita ca
un rătăcit pe bulevardul
Socola, înţesat de maşini
şi de oameni. „Ia uităte, bătrâne, ce de lucrări
electorale îţi trage Nichita, primarul. A aflat că îl
«înjuri» în fiecare zi şi că
stai pe strada asta. Ha, ha,
ha...! Hai, să te pup!”. Don
Cezar sprijinit în baston.
L-am mai văzut în această situaţie şi pe 4 aprilie 1986, la
Casa Pogor. Mergea greu, era bolnav. Ca şi acum. Slăbit,
foarte slăbit, Cezar Ivănescu mergea ajutându-se de un
baston. Am stat foarte aproape de el. Era îmbrăcat în
haine de culoare kaki, haine făcute din foaie de cort,
material la modă, dar greu de găsit. La mâna stângă
purta o brățară metalică de inspirație romană. În acea
seară, l-am auzit cântând sfâşietor Doina lui Eminescu,
Amintirea Paradisului și Doina (Tatăl meu Rusia). Era
multă înverşunare în glasul său. Cuvintele, la un moment dat, nu mai erau cântate, erau strigate. Citez din
Pentru Marin Preda (Editura Timpul, 1996): „Tata era
un comunist convins, până la proba contrară... [...]. Pe
mine mă ura atât de mult pentru că așa cred, omorâse,
gonindu-i din poștă in poștă, mai mulți cai ca să ajungă
în Bârlad, la spitalul în care mama mea, Xantipa, mă
născuse prin cezariană, în 6 august 1941... Plecase de pe
front. Cred așa pentru că în copilărie m-a bătut odată
bestial, gata să mă omoare fiindcă si-a rupt piciorul un
cal de rasă antrenat în manej, cal pe care îl călăream eu,
fiind lăsat să-l călăresc numai la insistențele celorlalți
ofițeri, colegi de-ai tatei...” Acest citat ne amintește că
au trecut 80 de ani de la nașterea lui Cezar Ivănescu,
ne amintește, desigur, de Doina (Tatăl meu Rusia). De
la nașterea prin cezariană, oare s-a ajuns la numele Cezar? Totul a fost atunci un strigăt de revoltă şi de durere. Acum, mă uit la el şi constat că a slăbit foarte mult.
Greva foamei, după episodul CNSAS, l-a uscat. Când am
ajuns în casă, mi-a dat cinci casete pentru reportofon.
De unde le-a cumpărat nu știu. Nu se mai găseau de un
an. Mi-a spus: „Don Bazil, să le înregistrăm pe toate, să
terminăm cartea. Timpul nu ne așteaptă. Și vestea cea
mare: vei fi redactor la Junimea. Am obtinut aprobarea
primarului Nichita. Mergi la Casa de Pensii și rezolvă
problema cu pensia. Te sfătuiesc să renunți la pensie.
M-a vizitat de zeci de ori. Prima dată, am mai spus-o,
l-am întâlnit pe 8 octombrie 1968, la Iaşi, la prima
ediţie a Festivalului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”. Pentru volumul Rod I, apărut în acelaşi an, a
primit Marele Premiu. Eu debutasem în 1967, în revista
„Licăriri” a liceului „Al. I. Cuza” din Iaşi. La librăria
Junimea, unde se afla cu mai mulţi poeţi, i-am dat să
citească un caiet plin cu poezii. Mi-a dat un autograf şi
mi-a spus: să munceşti în fiecare zi pentru a merita nobilul titlu de poet şi să nu te grăbeşti cu scrisul. Cuvintele acelea îmi sunt călăuză şi azi.
În ultimii cinci ani ai vieţii sale (2003-2008), Cezar
Ivănescu a fost pentru mine un maestru și un mare prieten, așa cum a fost Marin Preda pentru el (între anii
1974-1979). În 2007, pe 6 aug., ziua lui de naştere, felicitându-l, mi-a spus: bătrâne, mă gândesc că lucrurile
nu stau tocmai bine. În biografia mea se întâlnesc, azi,
trei cifre nenorocite: împlinesc 66 de ani pe data de
6. Să fi fost o neagră premoniţie a celui născut în zodia
Leului? Întâlnirile noastre au fost sub semnul unei prietenii adevărate, sub semnul miraculos al poeziei.
Făceam nopţi albe discutând despre literatură și despre scriitori. Era mare fumător de Kent și mare consumator de cafea. Poetul se confesa cu un farmec inegalabil. Mâncarea și vinul, în mod special vinul roşu, erau
pentru el o ceremonie, o degustare à la longue. Era un
pretext, privind această formă sculptată în pahar, pentru
a rosti o lume de el trăită, pentru a săvârşi un act creator.
Până termina de mâncat, treceau si două ore. Vorbea
despre prietenii lui din anii studenţiei de la Iaşi sau din
perioada bucureşteană: Adi Cusin, Dan Laurenţiu, Petru
Aruştei, Stelian Baboi, Alexandru Tacu, Cristian Simionescu, Nichita Stănescu, Virgil Mazilescu, Paul Goma,
Daniel Turcea, Gabriela Melinescu, Stela şi Aurel Covaci, Dan Cristea, Mircea Nedelciu. Era un interlocutor
fascinant. Călătoreai spre inima lui, era în inima ta.
Avea o memorie prodigioasă. Dar, în primul rând şi
cel mai mult vorbea la superlativ despre maestrul său,
prozatorul Marin Preda, care a jucat un rol decisiv în
viaţa lui Don Cezar. Camera de la Palatul Mogoşoaia, în
care a locuit Poetul (1974-1979), era lângă biroul de lucru al monşerului. Multe sunt amintirile despre autorul
romanului Cel mai iubit dintre pământeni și al cărui
manuscris a fost dat lui Cezar Ivănescu în 22 aprilie
1979: „Să-l iei asupra dumitale si să ai grijă de el din
toate punctele de vedere.”
Drumul pe care l-a parcurs Cezar Ivănescu, de la inhibiţie la
afirmarea plenară, a fost greu şi a trecut prin lipsuri, durere,
îndoială, orgoliu, revoltă, disperare, nebunie creatoare. Era
tot timpul conştient că trăim într-o lume absurdă şi că această
trăire este o cutezanţă. Nu de puţine ori l-am auzit spunând:
Tot așteptăm să se schimbe ceva în realitatea românească
si această așteptare ne domină psihologic. Simțim dezamăgirea, dar continuăm să ne irosim viața așteptând…”
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Amintiri cu Cezar Ivănescu

Autorul monumentalului volum de poeme La Baaad
iradia forţă, inteligenţă, era o personalitate complexă,
incomodă. În acelaşi timp, era un intelectual rafinat,
cu o cultură impresionantă. Vorbea cu lejeritate despre Aristotel, Plato, Diogenes Laertios, Lao Zi, Ioan
Scărarul, Amanda K. Coomaraswamy, Osho (volumele
despre Yoga Sutra) etc. Era un erudit. Citea enorm. În
fiecare zi, se trezea la ora patru dimineața si începea
să citească. Avea această pasiune încă din timpul liceului. Profesorul său Hary Zuppermann, care deţinea o
bibliotecă fabuloasă, l-a ajutat foarte mult. A făcut ceea
ce se poate numi instrucţie culturală exemplară, oferindu-i cărţi rare în limbile română şi franceză. Mai ales că,
în acea perioadă, partidul comunist ordonase o epurare
a tuturor bibliotecilor, de stat şi particulare, de cărţile
incomode, cu un conţinut care contravenea ideologiei
oficiale. De această epurare profitase Harry Zuppermann, îmi mărturisea Cezar Ivănescu. Începea mancurtizarea poporului român. Don Cezar povestea cu un
farmec aparte despre cum l-a tradus în limba română,
împreună cu soţia sa, Mary, pe Mircea Eliade, despre
Mişcarea Legionară (nici o clipă nu-şi ascundea simpatia faţă de Corneliu Zelea Codreanu, dimpotrivă) .
Vorbea cu admiraţie despre prietenia lui cu intelectualii exemplari şi care făcuseră ani mulţi şi grei de închisoare politică: Marcel Petrişor, Teohar Mihadaş, Petru

Cezar Ivănescu și Vasile Proca, la Universitatea
„Al. I. Cuza” Iași (2007) Foto: Ingrid-Hera Ciobanu

Vasile Proca, Simona Modreanu și Cezar Ivănescu,
la Ateneul Tătărași (2005) Foto: Paul Edgar Proca

Teodora Zamfir, Cezar Ivănescu, Petru Ursache și
Magda Ursache (Librex, Iași, 2007) Foto: VasileProca

Dan Mircea Cipariu, Gellu Dorian, Cezar Ivănescu,
Indira Spătaru și Lucian Alecsa,
la Botoșani, 10 iunie 2005. Foto: Vasile Proca

Creţia, Petre Ţuţea (filosoful-oracol cu amintirile lui incredibile) sau părintele Gh. Calciu-Dumitreasa.
Poetul era asemenea acestora, era un solitar care sfida
ordinea socială de atunci, fiindcă primise de la ei darul
îndrăznelii de a reacţiona la absurdităţile timpului său.
Problema libertăţii la Cezar Ivănescu a fost una crucială, el admiţând, cu vorbele lui Nicolas Grimaldi, că
„viaţa este marele paradox al existenţei”.
Aşa cum am mai spus, Poetul era o persoană incomodă. Uneori era dur. Nu agrea prostia, minciuna, impostura. Pe mulţi dintre contemporanii săi i-a pus la zid,
aplicându-le eticheta pe care o meritau. În special după
episodul CNSAS, din 28 ian. 2008, când a fost acuzat
pe nedrept de colaborare cu Securitatea, fiind supus
unui linşaj mediatic, în special prin Agenţia de ştiri
Newsin, relaţiile dintre el şi unii scriitori din Iaşi sau
din ţară s-au deteriorat, au devenit încordate. Falşilor
prieteni, de conjunctură, care s-au folosit de el, le-a
întors spatele, i-a repudiat. După cum se ştie, pe 4 fe-
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bruarie 2008, Cezar Ivănescu intra în greva foamei la
sediul Uniunii Scriitorilor, în semn de protest faţă de
acuzaţiile mincinoase care i se aduceau. După vreo trei
săptămâni de la acel trist episod, m-a vizitat. Era foarte
slăbit. Mergea sprijinindu-se în baston. Se uita în toate
părţile cu frică. Era un om foarte speriat. Se temea să nu
fie lovit: bătrâne, Securitatea o să mă bage în pământ,
tot timpul am fost urmărit, spunea Poetul.
***
Aici este cazul să citez dintr-o Notă strict secretă a
Securităţii, referitoare la Cezar Ivănescu, notă aflată la
CNSAS, dar şi în Arhiva SRI, dosar nr. 10966, vol. 27,
fond D. Asta pentru a-i lămuri, dacă se poate, pe cei fără
demnitate şi bun-simţ, adică detractorii lui Don Cezar:
„Împiedicarea participării acestuia la acţiuni unde este
prezentă conducerea superioară de partid şi de stat, ori
la activităţi organizate, unde, prin comportarea sa, le-ar
putea compromite. Prin conducerea redacţiei se vor lua
măsuri de îndepărtare a acestuia din locurile unde au
loc acţiuni publice organizate sau unde este conducerea
de partid şi de stat. Asigurarea sa, cu sprijinul organelor de investigaţii şi, la nevoie, cu cele de Miliţie, pe
perioada desfăşurării acţiunii. Darea sa în consemn la
U.S.L.A şi Direcţia a V-a”.
Şi putem continua cu alte citate dintr-o altă Notă,
tot strict secretă, din 10.08.1987, unde sursa „Bogdan”
informa Securitatea despre mai mulţi scriitori, printre
care şi Poetul în discuţie: „Cezar Ivănescu, poet, care în
anturaj se arată foarte satisfăcut de ceea ce i s-a oferit
până acum pe tărâm profesional, dar în cadru intim
se consideră nerealizat, având însă scrieri de sertar, cu
caracter tendenţios la adresa locului intelectualului în
societatea noastră. Are o căsătorie de convenienţă. De
asemenea, întreţine anumite legături cu cetăţeni din
R.F.G., cărora le transmite informaţii pentru postul de
radio «Europa liberă»...” [...]
„Cezar Ivănescu se află în relaţii foarte apropiate cu fiica vicarului Mitropoliei din Iaşi, care se numeşte Mariana Sârbu. Aceasta a făcut nunta la Iaşi şi a fost cununată
de Aristide Buhoiu, iar în prezent este divorţată. Este
secretară la Ambasada Nigeriei din Bucureşti şi, prin
aceasta, Cezar Ivănescu trimite date în exterior”.
Aşadar, autorul Doinei, volum premiat de Academia Română în 1984, avea dosar de urmărit la Securitate, era turnat de prieteni sau de tot felul de surse. Nu era colaborator.
Ar fi trebuit ca, până acum, să apară dovezi în acest sens.
***
Apoi trebuie să fii rău intenţionat sau grosier de-a
binelea să faci afirmaţii de genul că Don Cezar era înconjurat tot timpul de mediocri, troglodiţi, că era un copil.
Nimic mai fals. Avea dialog cu toată lumea, dar asta nu
înseamnă că plutea într-o lume a mediocrilor. Trebuia
să dai dovadă de onoare, de caracter, în primul rând,
pentru a te număra printre apropiaţii lui. Avea grila lui
de valori, care nu convenea multora. Cum să-i preţuiască
pe X sau pe Y, ştiind că aceştia se foloseau de toate tertipurile pentru a deveni „valori”? Sau pe româneşte
spus, îşi cumpărau valoarea, plătind pentru cronici,
premii literare, pentru un loc în vreo istorie literară sau
pentru diferite funcții. Ura găştile, bisericuţele, coteriile, cumetriile literare. Ura incompetenţa victorioasă
născută din borhotul mediatic. Dezamăgit, era ferm hotărât să plece (în 2008) din Filiala Iaşi a U.S.R. şi să se
mute la Filiala din Bucureşti. Mă îndemna şi pe mine
să fac la fel. Alţii, cu ifose de filosofi, eseişti, îl acuză pe
marele poet de impostură atunci când vine vorba de poemele cântate. N-o fi avut el o voce extraordinară, lucru
normal la un fumător de 2-3 pachete de ţigări pe zi, dar
că era lipsit de cunoştinţe muzicale, asta nu-i adevărat.
Câţi ştiu că, de la 5-6 ani, Cezar Ivănescu lua lecţii de
vioară, având un profesor? Un profesor şi nu un scripcar de la cârciuma Podu Verde din Bârlad. Aşadar, el nu
cânta după ureche. El îşi compunea muzica. Muzicieni
ca Pedro Negrescu, Sorin Minghiat, Dan Ştefănică, Daniel Marin pot depune mărturie în acest sens. Avea un
timbru special, era un trup sonor şi de aceea era admirat. Să cităm din Melopoetica lui Grete Tartler: „Stilul
monadic, centrat pe repetiție, geometria și cromatica de
sugestie folclorică, simplitatea curbei melodice, densitatea expresivă, concentrarea ambitusului care presupune curbe, dar niciodată abateri prea importante de la
linia melodică, îl situează pe Cezar Ivănescu în rândul
compozitorilor, care revin la tradițiile orale, la ineditele
teritorii ale intuiției: printre poeți, experiența sa este
singulară”. Pomenea şi nume de cantautori care îi cântă
textele fără încuviinţarea sa. 		
***
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Amintiri cu Cezar Ivănescu

* Moartea Poetului, o moarte stupidă ca toate morţile,
parcă a avut ceva bizar. Întors din Albania, unde vizita
sa a fost un triumf, iar Academia Albaniei îl propusese la
Premiul Nobel pentru literatură, Don Cezar s-a hotărât
să facă o banală operaţie de hemoroizi. Îmi spunea că e
absolut necesar s-o facă, deoarece n-a suportat prea bine
drumul cu maşina Logan până în ţara de origine a mamei
sale Xantipa. Avea planificate călătorii în SUA şi Canada.
Nu s-a dus la spitalul Elias, aşa cum îmi spusese, nu
s-a dus la prietenul său, doctorul Sorin Oprescu de la
Spitalul Universitar, ci a mers la o clinică particulară
din Bacău, prin intermediul unei rude descoperită nu
de mult timp, medicul Carina Ribac. Cel care l-a operat,
în data de 22 aprilie 2008, a fost dr. Vasile Palade. Iar
din cele ce mi-au fost spuse de Clara Aruştei, fiica sa,
acest medic a fost imprudent, nefăcându-i analizele
necesare înaintea operaţiei. După cum se ştie, starea
postoperatorie s-a înrăutăţit, a fost transferat la Spitalul de Urgenţă din Bacău, iar de aici, după intervenţii
susţinute pe la tot felul de autorităţi, cu un elicopter
SMURD, a ajuns la Spitalul Floreasca din Bucureşti, în
după-amiaza zilei de 24 aprilie 2008, zi în care a şi murit. A murit în Saptămâna Patimilor.
Fiind foarte slăbit, având astm bronşic (tuşea îngrozitor), dar şi probleme cardiace grave, Cezar Ivănescu nu
trebuia operat. Incompetenţa, dezinteresul unor medici, în frunte cu Vasile Palade din Bacău, pot fi asociate unui gest criminal, având drept consecinţă plecarea
prematură la cele veşnice a unui mare poet, a unui om
generos, de o mare delicateţe sufletească, având proiecte culturale foarte importante. Marți, 29 aprilie 2008,
în Săptămâna Luminată, a fost înmormântat, cu onoruri militare, în Cimitirul Eternitatea din Iași.
Dacă omul, de-a lungul anilor, a povestit istoria facerii lumii, Cezar Ivănecu, ca nimeni altul, scrie „istoria”
facerii poeziei sale prin puterea cuvântului sacralizat.
Aflăm o meloterapie șoptită de o instanță divină. Cuvântul la autorul masivului op La Baaad are viață, suflet, nemurire. Ne dăruiește atât cât a putut lua de la
Dumnezeu. Inclusiv suferința existențială, care l-a însoțit din copilărie până în ultimele clipe ale vieții. Opresc
aici modestele mele însemnări și citez din Marin Mincu:
„Prin monodia muzicală a discursului și prin înscrierea
sa într-o tradiție epifanică a poeziei noastre, Cezar Ivănescu este un mare poet. Iată ceea ce rămâne să argumenteze falnica noastră critică.” Asta nu înseamnă că îi
ignorăm pe acei critici literari care au scris despre poezia lui Cezar Ivănescu: Gheorghe Ghigurcu, Nicolae
Manolescu, Petru Ursache, Ioan Holban, Theodor Codreanu, Daniel Cristea-Enache, Adrian Dinu Rachieru
(vezi Expres Cultural, nr.50, 2021) etc.
Vă prezentăm în continuare, un fragment
dintr-o amplă convorbire cu marele poet:

„Viaţa mi-a fost un infern pentru că am avut
tupeul să mă comport ca un om normal într-o lume
anormală. Într-o lume plină de monştri, plină
de anormalitate. De dimineaţă până seara,
asta a fost lumea timpului trăit.”
Vasile Proca: Vă întreb, don Cezar, poemele
Copilăria lui Ario Paradis au vreo legătură cu
copilăria lui Cezar Ivănescu?
Cezar Ivănescu: Când vorbeşti despre copilărie
trebuie să simţi că ai intrat în altă lume, în altă viaţă,
că eşti pătruns de adierea miracolului. Casa, soarele,
apa, muzica, poemul, jocul, aripa îngerului, ochiul sacru, toate te pătrund şi toate au eternitatea lor. Aici, poemele sunt o imagine, o transfigurare.

„Din momentul în care am plecat din Huşi şi tot
ce a urmat apoi în viaţa mea a fost un infern.”
V.P.: Spuneaţi cândva: am fost fericit până la
8 ani, după aceea a urmat un infern de peste 40
de ani.
C.I.: Am făcut afirmaţia aceasta cred că la Huşi.
Ajungând la Huşi după Revoluţie, am făcut această
socoteală. Într-adevăr, copilăria mea, din momentul în
care am început să fiu conştient că exist, a fost fericită
exact până în clipa în care am părăsit Huşiul, adică după
terminarea clasei întâi primară. Şi toată acea perioadă
a copilăriei mele am considerat-o şi o pot considera, în
continuare, un paradis. Fiind singura parte din viaţa
mea fericită cu adevărat. După aceea, copil fiind, am
plecat de la Huşi la Bucureşti. Îţi dai seama ce însemna
pentru un copil plecat din Paradisul acela natural –
care era Huşiul, un oraş frumos, liniştit, de provincie,
plin de grădini – un paradis autentic, să-l compari cu
Bucureştiul sălbatic de după război. M-am născut în
Bârlad, primii ani i-am petrecut aici. Apoi în refugiu.
Şi pentru că tatăl meu era militar de carieră, se ducea
unde era trimis. Aşa a venit la rând oraşul Huşi. Aici am
început şcoala, am fost elev în clasa întâi, eram un copil
inteligent şi conştientizam totul. Din momentul în care
am plecat din Huşi şi tot ce a urmat apoi în viaţa mea
a fost un infern. Şi cu adevărat a fost un infern, pentru

că pe dată mi s-a schimbat condiţia. Până la 8 ani, am
trăit ca un copil considerat de toţi un superinteligent,
premiat cu coroniţă. Locuiam într-o casă minunată cu
vie, cu grădină, cu animale în curte, cu tot ce vrei.

„Veneai acasă cu te miri ce, după o bătălie
cumplită. Erai fericit că ai venit cu un kg de
halva, cu o sticlă de ulei şi un bidon de gaz.”
V.P.: Împrejurările vieţii v-au dus în Capitală.
Relataţi cum se trăia în Bucureştiul anilor ‘50.
C.I.: În Bucureşti, am decăzut în condiţia de paria,
eram un copil de provincie, pus în prima bancă pentru
că era închis în el şi nu mai vroia să comunice cu nimeni. Era lumea Bucureştilor, sălbatică, greu de suportat. Aici eram un neadaptat, un handicapat, eram rupt
de lumea mea. Era Bucureştiul acela de după război, în
preajma naţionalizărilor. Era un oraş care se distrugea,
pur şi simplu. Oamenii erau disperaţi, li se luau casele,
li se luau maşinile, fabricile, proprietăţile. În acel târg de
provincie, cum să-ţi spun?, toate şocurile astea sociale
nu prea se simţeau puternic. În Bucureşti era altfel. Plecam, fratele meu mai mare şi cu mine, plecam cu mama
în oraş, la cumpărături. Era o vânătoare, era o aventură.
Cozile erau interminabile. Înghesuială. Adevărate lupte
pentru un kg de halva. De la gazul care se cumpăra şi
unde se făceau cozi de sute de metri – pe vremea aceea
se gătea la maşini cu gaz, nu erau aragaze – până la achiziţionarea altor produse, trecea ziua. Veneai acasă cu te
miri ce, după o bătălie cumplită. Erai fericit că ai venit
cu un kg de halva, cu o sticlă de ulei şi un bidon de gaz.
Părinţii noştri trebuia, zilnic, să inventeze ceva de
mâncare. Era vorba de hrana zilnică a copiilor. Eram
trei copii: eu, fratele meu şi o soră mai mică decât noi.
Dar, sunt convins, erau oameni şi mai necăjiţi ca noi.
Am plecat din Bucureşti la Focşani. De la Focşani, neam întors la Bârlad, unde am şi stat mai mult timp. Dar
n-am mai reuşit să-mi revin din punct de vedere spiritual, din punct de vedere psihic.

„De la 17 ani, odată cu repetenţia şi cu trecerea
mea la Liceul de fete, am început să scriu.”
V.P.: Există o întâmplare care ţine de sfera extraordinarului şi care v-a marcat adolescenţa?
C.I.: Pot spune că vertijul ăsta nebun s-a oprit undeva
pe la vârsta de 17 ani. Când, cum se întâmplă de multe
ori, e nevoie de o catastrofă ca să se îndrepte lucrurile.
Am rămas repetent în clasa a zecea, la Liceul „Gheorghe Roşca Codreanu” din Bârlad. Rămânând repetent
şi trebuind, pe undeva, să despart viaţa mea de până
atunci, am trecut la Liceul de fete. Am abandonat toată
cariera mea sportivă, care era glorioasă pe vremea
aceea. Făceam box, fotbal, rugby. Şi am început să scriu
literatură. Ei, atunci a fost trecut un prag care a despărţit
prima parte a copilăriei mele de un început de adolescenţă
armonioasă, sub semnul luminos al cărţilor. Nu era un
refugiu. Atunci am simţit că era o adevărată vocaţie. Te
descoperi ca individ, scriind. Citeam pe rupte, într-un fel
de curiozitate bolnăvicioasă, de la dox-uri la literatură
foarte dificilă. Filosofie. Citeam orice. Umpleam un gol.
Aşadar, de la 17 ani, odată cu repetenţia şi cu trecerea
mea la Liceul de fete, am început să scriu. Şi începând
să scriu poezie, am simţit automat că nici sportul, nici
alte încercări ale mele, de până atunci, nu mă exprimau
şi că literatura este vocaţia mea autentică.

„De mic, înainte de a merge la şcoală, am avut un
profesor la Bârlad care îmi dădea lecţii de vioară.”
V.P.: Mai sunt şi alte „întâmplări” de povestit?
C.I.: Aveam şi o amintire traumatică: faptul că nu
am putut să mă ocup de muzică, ceea ce ar fi fost prima
mea vocaţie. Ştiam că de la 17 ani nu mai poţi să o iei de
la zero cu muzica. Trebuie să spun că în liceu am avut
o profesoară suficient de nebună ca să-i convingă pe
părinţii mei că se ocupă ea de mine, că mă pregăteşte ea
pentru conservator. Bine, părinţii mei nici nu au vrut să
audă aşa ceva. „Lasă-l, domnule, în pace, măcar acum
scrie”, spuneau ei. Fac o paranteză. De mic, înainte de a
merge la şcoală, am avut un profesor la Bârlad care îmi
dădea lecţii de vioară. Dar a fost ca un făcut. Când se
găsea cineva care să mă iniţieze, să mă înveţe muzică, se
făcea că ori plecam din oraşul respectiv şi îmi pierdeam
maestrul, ori se întâmpla ceva cu persoana în cauză sau
cu mine. Deci, întorcându-mă la 17 ani, eram suficient
de conştient că muzică nu mai pot face şi că nu mai sunt
pe vremea lui Nicolae Herlea: să fiu luat din câmpul
muncii şi să ajung mare cântăreţ. Trecuseră vremurile
acelea când puteai să treci din câmpul muncii direct în
marea artă. Bine, Herlea avea şi o voce extraordinară.
Tot atunci, instinctiv, am simţit că în regimul comunist nu se poate face filosofie. Nu mi-a spus nimeni
nimic. Dar, în momentul acela, era o gândire unică şi
totul era subsumat marxism-leninismului. Aşa vedeam
eu lucrurile. Citeam cu pasiune filosofie şi aş fi vrut să
am alt orizont, altă deschidere, să mă gândesc serios la
această profesie. Legile timpului acela erau potrivnice.
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Mai fac o paranteză pentru a da o măsură a ceea ce eram
până la 8 ani şi cât de tare am decăzut mai târziu. Explic prin următorul fapt: eu citeam înainte de a merge la
şcoală. Învăţasem de la fratele meu, Dumitru, care era
mai mare decât mine cu doi ani. El se încadra în prima
generaţie de şcolari români care au fost făcuţi pionieri.
Ţin minte, am asistat la şcoală cum i se punea cravata
roşie la gât. Şi cu insigna aia. Domnule, eram dominat
de o gelozie fără de margini. Mă uitam şi-mi ziceam:
„Uite, ce fericiţi sunt ăştia!”. De, minte de copil. Când
am mers în clasa întâi, sigur, ştiam să citesc, ştiam să
fac literele. La vremea aceea, tatăl meu mă supraestima,
ca să zic aşa. Mă vedea că citesc, că scriu, că desenez, că
am înclinaţii spre muzică.

„În această vilă, în camera de primire
de la parter şi care dădea la stradă, tatăl meu
pusese acel tablou imens cu Stalin. Stalin,
de care vorbesc eu în poemul Tatăl meu Rusia.”
V.P.: Despre geneza poemului Tatăl meu Rusia ce ne puteţi spune? Are vreo tangenţă cu realitatea trăită de dumneavoastră?
C.I.: Cum am spus, la Huşi stăteam într-o casă frumoasă. Era o vilă naţionalizată de puterea comunistă.
Tatăl meu, precizez, avea atunci o poziţie privilegiată:
era locţiitor politic la Jandarmerie. Stăteam în toată
vila. Toată familia noastră. Sus, la mansardă, stătea
proprietara vilei. O bătrână cumsecade. E adevărat că
se împăca bine cu mama mea. Mama mea, de origine albaneză, era o fostă fiică de oameni cu stare. În această
vilă, în camera de primire de la parter şi care dădea la
stradă, tatăl meu pusese acel tablou imens cu Stalin.
Stalin, de care vorbesc eu în poemul Tatăl meu Rusia.
Şi când venea preotul, la Bobotează, cu agheasma, în loc
să vadă icoanele, îl vedea pe Stalin şi cântând pe nas
„În Iordan botezându-Te, Doamne” îl aghesmuia pe
tătucul. Deci, poemul meu nu e deloc o invenţie.
Tatăl meu avea şi biroul lui. Era moda. El era un intelectual, era un cutare. Îmi dădea voie mie, ăsta, piciul
din clasa întâi, să-mi fac lecţiile pe biroul lui. Dar mi-a
pus pe masă şi două cărţi, pe care să le lecturez şi despre
care să discutăm. Nebunia care-i? Pe una dintre ele am
citit-o. Cu mare plăcere. E vorba de Steaguri pe turnuri
de Makarenko. Cărţi de-alea, educative… A doua carte,
ce crezi că era, domnule? Era Lenin: Materialism şi
empiriocriticism. Ha-ha-ha! Acuma, de-o citeşti şi nu
înţelegi nimic din ea. E o tâmpenie. Un fel de extrase
din lecturile lui filosofice. Îţi dai seama. Reflecţii ale lui
Lenin pe marginea unor opere filosofice. Mi-a pus-o pe
masă s-o citesc. Ce-o fi fost în capul meu de copil de
clasa întâi? Ce o fi fost în capul lui taică-meu? Se gândea că am s-o pricep? Mă ia râsul şi acum. I-am povestit
această istorie şi lui Preda, când eram la Mogoşoaia. Şi
Preda mi-a răspuns printr-o altă întâmplare. La fel de
adevărată. Şi cu hazul pe măsură.
Zice el: Monşerule, la Academia „Ştefan Gheorghiu”,
în perioada aia, se aduceau inşi din producţie. Muncitori, siderurgişti, oameni simpli cu patru clase. Mare
lucru dacă aveau şapte clase. Majoritatea, patru clase şi
meserie. Îi duceau la cursuri, îi instruiau, îţi dai seama,
au făcut politruci din ei. Activişti. Era obiceiul ca în fiecare an, la cursanţi, să li se pună pe bancă o carte. Dată
cadou, de Academie, cum ar veni. O carte semnată de
un clasic al marxism-leninismului: Marx, Engels, Lenin,
Stalin. În respectivul an, li s-a pus la toţi pe masă câte
un exemplar din Materialism şi empiriocriticism. Le
duceau seara la cămin, e vorba de studenţi. Mai răsfoiau
cartea aia, mai discutau. Mă rog, erau în priză.
Unul dintre cursanţi, văzând el ce fac colegii lui, încercă să răsfoiască opul respectiv, să citească. Dar nimic,
domnule. A doua zi, ridică două degete şi-i spune profesorului: Tovarăşe profesor, am o rugăminte. Vă rog
să mă trimiteţi înapoi de unde m-aţi adus. Profesorul:
Lasă, tovarăşe. Te-ai intimidat acum. Lasă c-o să meargă
lucrurile, ai să vezi, ai să începi să înţelegi, nu-i nimic.
Domnule, a treia zi la fel, a patra zi la fel, până când
exasperat, ăsta îi spune iar profesorului:
- Tovarăşe profesor, vă rog foarte frumos, trimiteţimă naibii acasă. Nu mai suport.
- Dă ce nu mai suporţi, tovarăşe student?
- Păi, toţi colegii mei, seară de seară, se uită pe carte,
o răsfoiesc, o citesc, dar eu nu. Nu înţeleg un rând. Da’
chiar nici un rând, tovarăşe profesor! Ce-s tâmpit?
Vine profesorul la banca lui şi ce realizează? Lui i se
dăduse Lenin, Materialism şi empiriocriticism, dar un
exemplar în engleză. Ha-ha-ha! Bietul om. O carte idioată în engleză. Îţi dai seama?
Spun acest lucru, bătrâne, şi ca să dezvolt teza că viaţa
mea a fost un infern. A fost şi continuă să fie. De ce?
Dacă literatura, cu adevărat, a fost o împlinire pentru
mine - un teritoriu de fericire lăuntrică şi de mulţumire
din multe puncte de vedere - viaţa mea a continuat pe
aceeaşi linie infernală. Adică, biografie infernală: foarte,
foarte greu, am reuşit să evoluez social. Am dus o luptă
continuă cu propriul meu trup. Lumea, dintotdeauna,
a considerat că dacă am făcut sport în tinereţe, am o
sănătate de fier şi că nu am probleme. Nu, dimpotrivă.
Am avut de luptat cu boli, slăbiciuni şi aşa mai departe.
O luptă continuă. Cum a fost un infern şi lupta cu cei
din jurul meu. Mergând până într-acolo încât să nu mai
fiu acceptat şi înţeles aproape de nimeni din jurul meu.
Am trăit, de-a lungul vieţii, şi acest lucru. Ajungându-se
să se îndoiască, la un moment dat, până şi soţia mea,
dacă mai sunt sau nu normal. 		
***
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școala de poezie

în timp ce dorințele râd,

să rodească toate nespusele ce își strigă vrerea,
redevin stăpânire, de sine și trai,
recroiesc șoapte de ploi și învii vieți de eroi nejertfiti
taine rupte din aspre dulceți
fiindcă, stai! reamintirile vin și se-așează
în nopțile-n care stăpânirea reală nu-i trează

strecurându-se gândul aseară,
chiar când dorințele se pregăteau să nu mai tresară
a renăscut femeia din mine
fiindcă brutalul strigăt launtric
a recunoscut, înainte să moară,
că îmi lasă inelul cel tainic
inelul amorului și stării ce-n noapte dansează
când păru-mi atingi și când toate visele te visează
când nepregătite chitări se trezesc
că-și doresc să îmi cânte
fiindcă necuvântul nu mai vrea să rămână cuminte
și gurile noastre își lasă dorințele să se culce
și mâinile nu se rețin, nu mai au ce face
îndrăznesc să își unească polii
să străbată noaptea până încep să răsară zorii
și în timp ce dorințele râd
golurile insistă să se umple, până și secundele fug

Trăite
așa ne întâlnim, amândoi
în clipe deja trăite!
Și tot așa vorbim când furtunile
își îngheață țurțurii, aduși de zăpezile necunoscute,
prin cuvinte tăcute, trăite
Fiindcă serile se așteaptă la cină
lângă șemineul cu focul aprins,
sentimentele se țin iubitoare de mână
și privirile se privesc, emoții noi încă țes
Noi, reușim să atingem tresăriri nemaitrăite
și le ducem cu noi pe pământ
să cunoască și alții cum arată clipele deja trăite

oricâte nopți
am potrivit secundele cândva,
să te creeze timp-infinit în lumea mea,
n-am să alung din amintirile ce ți le-ai scris
fiindcă la răsărituri, noi muguri s-or înveseli ca-n vis
și nici când diminețile vor fi flămânde de a mea iubire
sau când tristețile s-or supăra pe tine
n-am să alung din gândul tău târziul
cu care azi mă vizitezi ca o poruncă
izvorând din întuneric
oricâte nopți vor luneca pe valuri
când Luna le va lumina amaruri
norii de jad ce vor petrece-n taină
vor prețui a mea-ntâlnire și-or spune zorilor că de azi
dorurile se îmbracă cu o nouă haină

Liniștea s-a plictisit de-atâtea trădări
Scoate un calendar neștiut,
Timpul se trăiește fără autograf
Fiindcă din inerție se trăiau „mirări”
Acum te uiți la viață ca la cinematograf

Liniște plictisită

reamintirile!

Universul, într-o plictisită stare,
A aruncat în marea de energii un talisman
Ochi curioși, crezând că-i despre lume,
ba chiar despre vreme
Au început a se zbate în loc să privească cu bunătate,
au trasat ziduri ca unui dușman
Universul, puternic, suprem n-a stat la șotii
Cu nici unul dintre fluierătorii de maidan
Ce-și închipuiau că dețin misterele și cuferele idei
s-au învechit, căci iată i-a venit rândul epocii
În care „absolutele” stări unicat,
se destăinuie așa spontan
E-o liniște plictisită să știi, plictisită în așteptarea
Unui strălucitor, magnific dorit NOU
E Schimbarea! Se trăiește numa-ntr-o viață CADOU

hai să lăsăm
toate gândurile să se viseze,
toate stelele să se însteleze,
toate poruncile să se poruncească
toate credințele să se credințească,
infiniturile să se iubească
căci lumea de azi e nebună,
va vrea să mă țină cu ea de mână,
cu lanțuri de vise
să am împliniri neatinse
să repet rugăciuni
să le strig cu putere,
să îți cer ție să faci minuni, să călătorim printre stele
fiindcă eu îți așez în minte anotimpuri de noi gânduri
în netimpi am mai scris, însă azi este vremea

* Până şi propriul meu maestru, Marin Preda. Lumea
nu judeca lucrurile până la capăt şi se gândea: oare nu
a glisat dincolo, oare mai e normal? Viaţa mi-a fost un
infern pentru că am avut tupeul să mă comport ca un
om normal într-o lume anormală. Într-o lume plină
de monştri, plină de anormalitate. De dimineaţă până
seara, asta a fost lumea timpului trăit. Dar în acelaşi timp
spun, gândindu-mă la nişte versuri frumoase pe care
le-a scris Borges despre bătrâneţe, poate că Dumnezeu
aşa mi-a rânduit viaţa: ca să am opt ani de fericire în
copilărie şi probabil nişte ani de fericire la bătrâneţe.
Borges a scris foarte frumoase poezii despre bătrâneţe.
Puţini poeţi pe lumea asta au scris aşa de frumos, ca
el, despre bătrâneţe. În anii aceştia din urmă, parcă am
început să-mi regăsesc inocenţa copilăriei şi bunătatea
de atunci. Simt plăcerea de a trăi pe pământ, fără interese, cu inocenţă, fără mize prea mari. Exact cum trăiesc
copiii. Probabil că asta-i recompensa pe care mi-o dă
Dumnezeu pentru tot restul vieţii.

Să-l amintesc pe Alexandru Tacu. Trăieşte acum în Iaşi.
Era, atunci, ieşit din puşcărie. Făcuse puşcărie politică.
Un alt prieten, Dumitru Hânceanu. Un naţionalist şi
un reacţionar feroce. Octavian Stoica, Dan Ravaru şi
alţii. Nu mai spun de cei din umbră, profesorii, care îmi
dădeau cărţi, îmi sugerau ce să citesc. Cu alte cuvinte,
mă puneau la punct cu tot ce trebuie să ştie un viitor
scriitor. Stăteam nopţi întregi, zile întregi, ne recitam
scrierile unii altora. Tensiunea asta intelectuală în care
m-au ţinut ei a fost benefică întru totul. M-au iniţiat, miau explicat ce şi cum. Ei dorind, bănuiesc eu, să devin
nu doar un autor, ci un autor publicabil. Să public în
acele condiţii din România acelor ani, să înţeleg cât mai
bine rolul meu. Şi mi-l dădeau, tot timpul, ca exemplu,
pe Labiş. Am scris-o în cartea mea, Timpul asasinilor.
Nu pot să mai mint acum. Alexandru Tacu, poetul, disidentul, pe care viaţa l-a chinuit în fel şi chip – el fiind
un venerabil luptător anticomunist – asta îmi spunea:
exemplul e Labiş. Labiş nu a crezut în comunism, dar
a scris şi poezie comunistă, ca să poată publica. Cezar,
îmi spunea Tacu, tu ai misiunea lui Labiş. Să apari tu, să
tipăreşti, să ne tragi după tine.

„Eu consider că un scriitor trebuie să fie automat
un autodidact, indiferent câte diplome are.”
V.P.: Să ne întoarcem la anii când s-a produs
acea mare cotitură în viaţa dumneavoastră…
C.I.: În acei doi ani, clasa a zecea şi a unsprezecea –
suntem prima generaţie după război care am făcut 11
clase – aceşti doi ani au fost cu mult peste cei 5 ani de
facultate. De ce? Pentru că am cunoscut oameni, în Bârladul de înainte de anii ’60, care au făcut cu mine un
fel de instrucţie culturală şi un fel, dacă vrei, de antrenament spiritual, cum n-am mai făcut niciodată după
aceea de-a lungul vieţii. Bine, mai târziu, dacă a fost
nevoie, m-am autoeducat. Eu consider că un scriitor
trebuie să fie automat un autodidact, indiferent câte
diplome are. Diplomele sunt altceva. El îşi face propria
educaţie, nu profesorii. Asta era şi părerea lui Marin
Preda. Să te autoinstruieşti toată viaţa, chiar dacă eşti
scriitor. Fă-ţi idee şi apreciază tu, la ora actuală, ce a
însemnat asta pentru băiatul de 17 ani care se apuca de
scris literatură şi într-un an este şi publicat. În acei ani,
în România. După un an de scris cum-necum, am publicat în „Luceafărul”, în „Flacăra Iaşului”. Era în vara
lui 1959, când am publicat în „Luceafărul”, la rubrica
Dintre sute de catarge. Era urmarea faptului că aveam
un grup de prieteni, unii dintre ei mai trăiesc, prieteni
care m-au supus unui antrenament spiritual continuu.
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Maria Bacău

„Domnilor, spuneau ei, s-a scris
un poem reacţionar. Uite-l aici, la noi”
V.P.: Aţi venit la Iaşi, ca student. Lenin, cel cunoscut în copilărie prin forţa împrejurărilor şi
despre care aţi relatat, iată, nu v-a dat pace. E
vorba despre poemul Lenin, evoluţie lângă statuie. Cum s-au întâmplat lucrurile?
C.I.: În perioada când am venit la Iaşi student, la un
moment dat, printre poemele care mă făcuseră cunoscut a fost şi un poem care se chema Lenin, evoluţie lângă statuie. Şi care conţinea nişte versuri, e adevărat,
destul de grav interpretabile pentru acei ani. Eu îmi
amintesc doar aşa, pe ici pe colo, din poem, pentru că
era un poem dificil, lucrat mult timp. Dar erau multe
versuri cam de genul acesta: poate statuia e o jignire
pentru noi. Versuri destul de ambigue. Ei, fapt este,
pe vremea aceea, îmi scriam versurile de mână. M-am
dus la „Iaşul literar” cu poemul acesta. Tot atunci mai
scrisesem şi alte poeme cam tot la fel: Martin Eden,
Căruţaşul. Căruţaşul, probabil, am să-l public într-o
Addenda la o viitoare carte de versuri. Poate şi alte poeme din tinereţe. Lenin, evoluţie lângă statuie, această
poezie n-o mai am. Ducând-o la „Iaşul literar”, mi-a fost

Viața în azi
zi „normală, simplă”
lasă-mă să văd cât ești de specială
ce comori îmi arăți în grădini de secunde
lasă-mă să învăț de la tine
să mă bucur de toate într-o singură zi
să nu trec azi de tine căutând un mâine rar și perfect
zi normală de azi, s-ar putea ca mâine
să vreau să te chem înapoi și nu vei mai fi nicăieri
lasă-mă să mă bucur de tine și eu
zi pentru mulți prea „banală” fiindcă ești specială

Odată,
M-am întâlnit cu fragmente de timp, odată
și m-am îndrăgostit de dorul lui,
l-am rătăcit
printre razele soarelui și cu rouă încălzită
de tresăririle lui mi-am spălat întreaga față
Un nor mi-a stropit zâmbetul cu picuri necunoscuți,
Și de-atunci se încuie îndată
Încât i-am scris multe rânduri și gândului, să rămână
doar dacă bate elegant c-un sărut roșu la poartă
Chiar dacă licuricii nu-și regăsesc frunzele pe care să
stea și ramân muți și moștenitorii fluturilor
și-au încurcat registrele în valea răsăritului,
Tot vor vorbi miresme de flori colorate cu Luna
Vor alunga fulgere, nori ba chiar și furtuna
Fiindcă uneori, doar atât e de-ajuns, doar o dată și
efectul rămâne în curtea apusului și devine „odată”
confiscată. Şi bădia George Lesnea, şi Ion Istrati, care
erau marii tartori de la revista pomenită, împreună cu
Dumitru Ignea, au venit la Cenaclul Universităţii şi fluturând hârtia cu poemul în cauză, fără să-l citească, i-au
obligat să mă excludă din Cenaclul Universităţii: „Domnilor, spuneau ei, s-a scris un poem reacţionar. Uite-l
aici, la noi”. Al. Husar, săracul, a încercat să spună că
trebuie văzut, citit. Replica a fost dură: „Nu, nu trebuie
să citiţi nimic. Vă garantăm noi că e reacţionar”.
Şi prac-tic fără a fi văzut de nimeni decât de ei, au
răspândit zvonul că e un poem reacţionar. Aşa am fost
exclus din cenaclu. Cenaclul era condus de Ion Chiriac
din partea studenţilor şi avea ca mentor pe Al. Husar.
Domnul Husar ţinea la mine, eram prieteni, dar n-a
avut săracul ce face. Aşa erau vremurile. Norocul meu
a fost, e bine să mai ai şi noroc, că aveam un prieten,
Silviu Sanie. Istoric, coleg de-al fratelui meu, Dumitru.
Era ceva pe la Asociaţia Scriitorilor. Avea o funcţie,
în orice caz. Silviu ştia foarte bine ce scriam eu, mă
cunoştea, mă stima. Era un om de caracter, de ţinută
intelectuală. El a fost foarte revoltat de toată această
poveste. Cum să spui despre un poem că e reacţionar
fără să-l vezi, fără să-l citeşti?
Tocmai atunci trebuia să vină, în control, o comisie
din C.C. al U.T.C. Gândeşte-te, erau anii ‘60, începeau
să se mai lumineze treburile. Silviu Sanie a prezentat
cazul meu ca un caz scandalos. El mi-a făcut acest mare
bine. Tipii de la Bucureşti, se vede treaba, erau mai
descuiaţi. Au gândit lucrurile altfel: poemul poate fi şi
filosofic, poate avea dedesubturi. N-au interpretat aşa
mecanic. M-au scos din ghearele locale. Au zis că-i un
poem mai complicat, dar nu-i reacţionar. Şi m-au salvat, pentru că ăştia îmi luau capul. Am avut atunci şi-o
întâlnire cu echipa respectivă de la C.C. Cum să-ţi spun?
Eram un fel de hippy avant la lettre.
Purtam un pantalon găurit la genunchi, boţit. O cămaşă ca vai de ea. Netuns, nebărbierit, numai bun să
dau ochii cu ei… Când am intrat la comisie, erau două
rânduri de mese lungi. Ei, în costume negre, cravate,
cămăşi albe, puişi la patru ace. Mari boieri, cu aere de
superiori. Unul, chiar de la uşă, cum am intrat, mi-a
zis: Bine, tovarăşe student, nu puteai şi dumneata săţi calci pantalonii ăia? Speriat, dar şi ofuscat, eu m-am
întors să ies. Eram foarte spontan pe vremea aia. Nu
aveam ezitări. Ei, de la mesele lor: Ce faci, tovarăşe, stai
un pic. Le răspund ţâfnos: Domnilor, dacă am venit să
discutăm despre călcatul pantalonilor, eu plec.
V.P : Mulţumesc mult, Don Cezar!

Virgil DIACONU
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Nu puțini scriitori au visat să creeze o literatură originală, deci să înnoiască literatura. Literatura clasică,
dominată de opere modeste, dar nicidecum epuizată
de ele, nu mai corespundea spiritului literar modern și
trebuia înlocuită cu altceva, cu o altă literatură, aceea a
noilor timpuri. De fapt, începând cu perioada romantică s-au desfășurat mai multe „literaturi noi” succesive:
literatura modernă, literatura modernistă sau literatura modernist-avangardistă a curentelor literare,
literatura generaționistă, literatura postmodernistă
a influențelor literare, născută după anii ′60 în America de Nord, al cărei concept a migrat și în Europa.
Așadar, literatura s-a înnoit de câteva ori și, în acest
fel, ea s-a îndepărtat mai mult ori mai puțin de literatura clasică, deci de conceptul literaturii clasice. În ceea
ce privește avangarda istorică, aceasta a avut în mod
obsesiv ca program artistic înnoirea literaturii; cu orice
risc. Chiar și cu riscul de a înceta să mai fie literatură.

Noutăți estetice și noutăți pseudoestetice…
Literatura nouă mizează, firește, pe elemente literare
noi, însă cu privire la acestea se poate observa lesne că
nu tot ceea ce e nou este neapărat și de valoare. Poeticile avangardiste, care sunt prin excelență noi, nu sunt
de cele mai multe ori poetici autentice, estetice, și nici
nu au de regulă pretenția că sunt estetice. Noile principii literare propuse de exemplu de către Marinetti, tatăl noului curent literar italian, futurismul, sunt extreme și păguboase pentru literatură, așadar nonestetice:
„Nu e nevoie să fii înțeles de inteligență”, afirmă Marinetti. Iar „cuvintele în libertate” recomandate de el
cu atâta pompă sunt cuvintele care suspendă gramatica și, împreună cu ea, și capacitatea textului literar de
a spune ceva inteligibil, deci de a fi coerent. Și tocmai
acest produs lingvistic incoerent vrea să fie literatură…
Să urmărim un fragment dintr-un poem dramatic
dada semnat de Tristan Tzara – Prima aventură celestă a domnului Antipyrine (1916):
Uşă zăvorâtă fără înfrăţire suntem amare fel
freamătă a da înapoi scolopendru din turnul Eiffel
stomac imens cugetă şi gândeşte chibzuieşte
mecanism fără durere 178958555 ieho fibi aha
Doamne Doamne de-a lungul canalului
Febra puerperală dantele şi SO2H4 (…)
Care ar fi regula compunerii unui astfel de text?
Versurile sunt create prin colajul lingvistic absurd, în
care se amestecă secvenţe lingvistice şi informaţii din
domenii diverse, obiecte, cifre şi formule chimice, cuvinte inventate fără sens, cuvinte din alte limbi, toate
acestea neavând împreună niciun sens.
Textul creat de Tzara este o amalgamare lingvistică de referenți, pentru că tocmai această amalgamare lingvistică fără sens a fost obiectivul lui Tzara. El a
urmărit cu bună știință să producă un text, o „poezie”
lipsită de logică, incoerentă, neinteligibilă şi haotică
referenţial, un ghiveci lingvistic; și a reușit pe deplin:
Soca Bgad’ Affahou
tăcerile mlaştinilor petrolifere
de unde saltă la meridian flanelele îngălbenite şi ude
faraangama moluştele Pedro Ximenez de Batumar
înfoiază pernele păsărilor Ca2O4SPh
lărgirea vulcanilor Soco Bgad’ Affahou
un poligon neregulat
scârba în sunet zglobiu şi timp prielnic
Am oferit acest exemplu pentru a arăta la ce „performanțe” a ajuns o bună parte din literatura nouă,
avangardistă. Desigur, poezii de acest tip, care „au supremul merit viitorist de a nu voi să spue nimic” viabil din punct de vedere existențial și literar, nu pot
substanțializa și consolida o literatură de valoare.
Caracteristica principală a versurilor de mai sus este
aceea că ele sunt obscure referențial sau incoerente referențial. Lumea lor ideatic-referențială este total incoerentă. Versurile sunt, nu mai puțin, incoerente semantic.
Ideile literare viitoriste (futuriste) sunt într-adevăr
revoluționare, sunt idei noi, însă fără a fi și estetice.
Cu toate astea, trebuie spus că noutatea literară, care
constituie obsesia literaturii moderne, moderniste,
avangardiste și postmoderniste, nu arată întotdeauna
așa cum ne-o prezintă Marinetti, Tristan Tzara, suprarealismul, letrismul etc.

Crearea operelor literare
Printre operele pe care le numim noi se află desigur
opere de valoare și opere modeste. Ce este însă o operă
de valoare? Când spunem că o operă literară, clasică
sau modernă, este o operă de valoare, estetică sau au-

eseu
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tentică? Să urmărim mai întâi ce afirmă, cu privire la
opera literară, criticul Adrian Marino:
„Orice creație autentică are vocația clasicității. Dincolo de intenții și programe, ceea ce triumfă în cele din
urmă și în orice ipoteză este realizarea. Iar realizarea
estetică nu este posibilă fără un număr de condiții minimale, care țin de esența oricărei structuri artistice.
În mod analog, manifestele cele mai incendiare nu pot
fi concepute decât într-o anumită ordine a ideilor, cu
o bună silogistică.” (Adrian Marino, citat de către L.
Costache în URMUZ sau Despre paradox, Editura Zodia Fecioarei, Pitești, 2020, vol. I, p. 82).
Așadar, există „un număr de condiții minimale, care
țin de esența oricărei structuri artistice”, spune Adrian Marino, condiții fără de care creația noastră nu
poate fi decretată literatură, în sensul de literatură de
valoare sau autentică. În ceea ce mă privește, cred că
aceste „condiții minimale” sunt de fapt principiile sau
normele literare de gen, așa încât operele literare de
valoare sunt create tocmai în temeiul acestor principii
sau norme literare estetice de gen.
În unitatea și coerența lor, principiile sau normele
literare estetice de gen configurează artele poetice de
gen sau esteticile literare de gen; sau canoanele (conceptele) literare de gen și de aceea putem spune că
operele literare de valoare se creează în temeiul (prin
aplicarea) artelor poetice de gen și că operele create
astfel sunt, de fapt, opere literare de gen: sunt poezii,
proze, drame, comedii etc. Așadar, operele literare de
gen se creează prin aplicarea în limbaj a artelor poetice
de gen: a artei poetice a poeziei, a artei literare a prozei, a artei literare a dramei, a comediei etc.
A produce opere literare de gen înseamnă a produce
opere în sfera literaturii estetice, pentru că artele literare de gen sunt arte literare estetice, așa cum estetice sunt, firește, și principiile sau normele literare care
compun artele poetice de gen.

cistă, postmodernistă, trans-postmodernistă, poeții
literaturii absurdului etc. Înnoirea estetică a literaturii
nu se face decât printr-o literatură care continuă, care
perpetuează într-un fel propriu, original, principiile
universale, fundamentale ale literaturii.
Dorința tinerilor scriitori de a înnoi cu totul literatura, prin schimbarea tuturor principiilor sau normelor
literare estetice ale operelor de valoare, este neavenită
și gratuită. Literatura nu poate fi altceva decât ceea ce
este de mii de ani, de la Epopeea lui Ghilgameș și până
azi, dar ea este întotdeauna „altfel”, este procesată altfel, original, de către scriitorii autentici.
Așadar, individualizarea (înnoirea) estetică a operei
literare de gen trebuie făcută de către noul scriitor fără
ca opera creată să își piardă ființa estetică. Înnoirea
operei literare se produce în sfera esteticii de gen a
operei, iar nu în afara ei. Dacă vom privi, de exemplu,
poezia clasică de valoare, constituită din opere precum Epopeea lui Ghilgameș, Cartea lui Iov, Cântarea
Cântărilor, Plângerile lui Ieremia, Ecclesiastul etc.,
o parte din epigramele mortuare grecești, o parte din

Evaluarea operelor literare
Cum evaluăm operele literare? Când putem noi să
afirmăm îndreptățit că o operă literară particulară este
o operă de valoare, sau este o operă minoră?
După cele de mai sus, răspunsul este previzibil: o
operă literară este de valoare atunci când ea confirmă
arta literară de gen a operei respective, deci arta literară a unui gen literar sau altuia, mai precis principiile
(normele) estetice din care se constituie arta literară a
genului în cauză; și o operă va fi minoră atunci când
nu confirmă arta poetică de gen sau principiile (normele) literare estetice de gen.
De exemplu, vom spune că o poezie particulară este
de valoare dacă poezia în cauză exprimă arta poetică
a poeziei sau principiile (normele) de valoare (estetice) ale acestei arte poetice; iar o proză va fi de valoare atunci când ea va confirma arta literară epică sau
principiile de valoare (estetice) ale artei literare epice,
și așa mai departe, pentru toate genurile.
O operă literară nu poate fi de valoare dacă ea exprimă o artă poetică artificială, cu totul nouă, să spunem
futuristă, dadaistă, suprarealistă etc. De altfel, aceste
arte poetice extreme au și fost abandonate după doar
câțiva ani de către noile generații literare, care au
schimbat fostele arte noi cu propriile arte literare noi…

Noutatea literară
O problemă oarecum dificilă a esteticii o constituie
conceptul de noutate literară. Prima observație care
se poate face aici este aceea că există atât elemente de
noutate autentice sau estetice, cât și elemente de noutate contrafăcute, artificiale sau pseudoestetice.
Dar în ce constă noutatea literar-estetică? Cred că
noutatea unei opere literare de valoare stă în particularitatea ei estetică, în forma ei estetică individuală,
originală, în raport cu o formă literară estetică model.
Această individualitate estetică a operei este stilul ei, ca
stil estetic de autor. Așadar, stilul estetic de autor constă în individualizarea sau originalizarea (fie-ne permis
acest termen!) estetică a operei literare estetice de gen
și implicit a artei literare de gen a operei respective.
Individualizarea sau originalizarea estetică a operei
literare de gen constă, la rândul ei, în particularizarea
estetică (artistică) în procesul de creație a principiilor
sau normelor de gen, pe de o parte, iar pe de altă parte,
în impunerea (în creație) a unor principii sau norme
estetice dominante, în raport cu ansamblul principiilor sau normelor estetice de gen ale operei în cauză.
Aceste particularizări sunt evidente, pentru că operele
literare nu se creează printr-o aplicare „ad litteram” a
artei literare de gen sau a conceptului literar de gen, ci
fiecare scriitor autentic își creează operele literare în
propriul stil estetic.
În același timp, trebuie observat că înnoirea literaturii nu înseamnă schimbarea cu totul a artei poetice
de gen sau a principiilor (normelor) de creație estetice
universale de gen cu alte principii, la liber…, așa cum
au crezut, de pildă, majoritatea poeților de factură dadaistă, suprarealistă, futuristă, cubistă, letristă, optze-

poeziile lui Pindar sau ale lui Sappho etc., și poezia
modernă și contemporană de valoare, vom constata
că ambele ramuri poetice au aproximativ aceeași artă
poetică universală, deci aproximativ aceleași trăsături
poetice fundamentale, ceea ce le diferențiază fiind
stilul autorilor. De exemplu, poezie lirică de valoare
sau estetică s-a scris de la începuturi, însă lirismul
modern-postmodern estetic are mai multe fațete sau
moduri de a fi: temperat, intens liric, ironic, erotic etc.
Dar toate acestea țin de sfera esteticului.

Literatura de valoare și literatura minoră
Cu privire la literatura oricărei epoci, trebuie spus
că aceasta se compune atât dintr-o literatură de valoare, cât și dintr-o literatură minoră, aceasta din urmă
fiind întotdeauna dominantă cantitativ. Orice literatură este una amestecată calitativ, iar ea are mai multe
eșecuri decât opere literare autentice sau de valoare.
Un scriitor autentic este o excepție.
Căutând să înnoiască literatura cu orice preț, atât
generațiile moderniste sau avangardiste, cât și cele
postmoderniste au convenit asupra unor arte poetice
noi; vezi în acest sens poetica dada, poetica futuristă,
suprarealistă, cubistă, letristă, optzecistă, postmodernistă, trans-postmodernistă, literatura absurdului etc.
Însă aceste poetici nu s-au dovedit valabile decât pentru poeții care le-au născocit și pentru sezonul lor literar: ele sunt poetici generaționiste sau generaționist„curentiste” pe termen scurt. Sunt magii de grup literar, care de cele mai multe ori s-au dovedit artificiale,
goale, sterile.
În ceea ce privește poezia contemporană, aceasta
este, pe de o parte, o poezie estetică, iar pe de altă parte
o poezie ratată estetic, deci pseudoestetică sau minoră.
Poezia postmodernistă pseudoestetică este o poezie
zgomotoasă, schimonosită, forțată, artificială, congelată afectiv și estetic, cu un imaginar sărac, superficială.
Ea este dominată de noutăți artificiale, fabricate, pseudoestetice, goale, pentru că ea născocește în gol. Poezia
liricoidă, porno, jurnalieră, a lucrurilor mărunte și fără
nicio semnificație destinală sunt de exemplu câteva dintre eșecurile poetice ale artei poetice postmoderniste.
Cealaltă secțiune a poeziei contemporane, poezia
estetică sau autentică, este creată în temeiul artei poetice estetice de gen sau a principiilor literare estetice
de gen, care sunt principii estetice sau de valoare universale. Principiile literaturii estetice nu se schimbă
peste noapte, atunci când o nouă generație își propune
să înlocuiască „vechea literatură” cu „noua literatură”
sau să întoarcă pe dos literatura de valoare.
Dacă vrem ca opera pe care o creăm să fie o operă
autentică sau de valoare, atunci ea trebuie să satisfacă atât exigențele artistice dintotdeauna ale literaturii,
cât și imaginația, inventivitatea sau viziunea poetică
estetică personală, a fiecărui autor în parte. Și trebuie înțeles că numai o mică parte din producția literară contemporană reușește să împlinească acest dublu
obiectiv al literaturii autentice.

„Viața mea de până acum se rezumă la cuvântul
DEZAMĂGIRE. Am abandonat facultatea de drept în
ultimul an, când mi-am dat seama cum este să studiezi
dreptul într-un sistem nedrept. Îmi amintesc prima zi,
când stând în banca auditoriului, profesorul disciplinei
„principiile statului și ale dreptului” ne întreba pe rând
de ce am ales această facultate. Nu-mi amintesc bine
răspunsurile celorlalți studenți, dar îmi amintesc când
mi-a venit mie rândul să răspund. „Nu știu”, am spus
după o scurtă pauză, iar clasa a izbucnit în râs. Am
insistat, că într-adevăr nu știu, în ciuda faptului că
părea un pic absurd. Profesorul a râs și a început să
predea materia, în timp ce mie mi-au venit în minte
toate cazurile de nedreptăți pe care le auzisem de-a
lungul vieții. Acum câțiva ani am încercat să emigrez.
Mama a plătit totul. A renunțat la economiile strânse
o viață pentru a-mi satisface hatârul și, într-o zi de
primăvară, am plecat cu un însoțitor spre sudul țării,
în orașul de frontieră. Am călătorit șase ore cu duba.
Prin întunericul nopții am urcat dealul care despărțea
cele două țări. După o oră de mers am trecut pe lângă
un sat uitat, unde un uriaș câine de stână a fost gata să
ne sfâșie. Am urcat o pantă abruptă de munte, am mers
pe cărări înguste, pe drumuri largi neasfaltate, unde
am observat deseori urmele anvelopelor mașinilor de
armată. Mucuri de țigară și sticle de băuturi aruncate pe
pământ în anumite locuri de staționare, care n-aveau
însă vreun acord, ci pur și simplu le creaseră urmele
clandestinilor, care mergeau unul după altul. Ne-am
oprit sub un crâng pentru a ne odihni și am mâncat
pâinea cu brânză și usturoiul pe care le luasem cu noi.
Însoțitorul meu și-a aprins o țigară, în timp ce eu miam sprijinit spatele de un stejar și am privit dealurile de
peste tufișuri. Nu se auzea nici un fel zgomot de vietate
în jur, nu mai experimentasem niciodată un asemenea

(fragment)

Nu uita să-ți amintești de mine

Liridon Mulaj
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calm. Briza proaspătă se înfiripa în părul meu, iar eu
continuam să mă uit mirat la ceea ce îmi apărea în
față din acel loc străin. Mi se întâmpla întotdeauna,
atunci când trăiam senzații noi și îndepărtate, când
sufletul își găsea puțină liniște și corpul se odihnea sub
verdele pinilor. Voiam să trăiesc acolo tot restul vieții
mele (această dorință venea ca urmare a unei vieți
zbuciumate), în liniștea acelei câmpii străine cu vânturi
și înconjurată de dealuri, cu singurătate și întuneric.
Scufundat în amintiri, am auzit vocea tovarășului
meu care m-a anunțat că trebuie să continuăm
drumul până nu se luminează de ziuă. Lumina ne-ar
deconspira și călătoria noastră ar fi pusă în pericol.
Am mers încă vreo două ore, până în zori, și am ajuns
la o câmpie întinsă înconjurată de o pădure de pini,
aceasta fiind și ultima stație a drumeților clandestini
care își schimbau vechea înfățișare înlocuind-o cu una
nouă, aceea a speranței și a dorului, a conștientizării
și a uitării. Hainele aruncate în câmpie semănau cu
un covor sumbru, prost lucrat; pantaloni negri rupți
la genunchi, încălțări tocate în pietrele drumului lung;
deasupra lor o bluză galbenă cu mâneci scurte, ca și cum
ar fi umanizat puțin drama acelui „mormânt comun”
de haine; doi pantofi distruși, cu tălpile ieșite în relief
precum limbile dragonului, acoperiți de praful uitării,
abandonării. Ochii mei s-au îndreptat spre ramura
unui stejar din apropiere, unde atârnau mânecile unei
cămăși roz cu flori albastre ca cerul și capse metalice
ruginite. Era o cămașă de femeie tânără și întrebarea
mi-a venit în mod firesc. Ce caută o femeie până în
acest vârf de munte străin, atât de departe de țara ei?
O vreme mi-am imaginat ce culoare ar fi putut avea
ochii, părul ei? M-am gândit la o femeie nefericită,
dar în același timp curajoasă, la genul acela de femei
care refuză să cedeze în fața ghinionului și pornesc
neînfricate prin lume în căutarea unei sorți mai bune.
Își asumase riscuri neobișnuite, tocmai pentru faptul că
fragilitatea încă domina maturitatea. Mi-am imaginat
o ființă îngerească cu pielea moale, ochi mari de
culoarea mării și păr mătăsos ca niște nori de bumbac
scăldat de lumina soarelui. Oare unde era acum? O fi
reușit să ajungă la destinație? Poate că este căsătorită,
are copii și este fericită în noua ei viață. Probabil că
nu-și mai amintește de călătoria aceasta a ei și nici de
cămașa atârnată printre ramurile copacului. Sau poate
că și-o amintește vag, uneori, și încearcă s-o uite cât
mai repede posibil, ca pe o amintire amară. Asta era
țara mea, valul dezastrului nu a cruțat nici femeile,
nici măcar copiii. De-a lungul câmpiei am văzut și
haine mici. Pulovere și geci cu glugile rupte, bucăți
de păturele, precum cele cu care se înfașă bebelușii.
Scutece pline de murdărie, biberoane prăfuite, păpuși
mutilate, aruncate fără milă în acel spațiu infinit. La
fel ca toate acele lucruri de prisos, despre care știm
bine că, deși ne aparțin, putem trăi și fără ele, mai
ales în călătorii forțate ca acestea, când devin o povară
inutilă. Am simțit picioarele fiecăruia dintre cei care își
aruncaseră hainele în acel câmp, în timp ce călcau pe
cărări necunoscute, bătăile inimilor, ochii rămași acolo
departe în patrie, la părul nevestei, pe buzele iubitelor
sau chiar la mormintele noi. Câmpia aceea era ultimul
loc în care clandestinii își dezbrăcau hainele de „doliu”
cu care îi îmbrăcase țara lor și îmbrăcau haine noi,
își spălau fețele în pârâul din apropiere și plecau în
speranța că poliția și armata nu-i va recunoaște ca
fiind străini. Câți tineri căzuseră în ghearele armatei,
și nu pentru că le lipsea frumusețea sau farmecul unui
La sunetul paharelor primenite de vinul înduplecat
Să curgă blând, blând, până se mai ascunde
o cheie sub mii de covoare zburătoare
Nu te mai gândești la colțul acesta de lume
Şi stai de pază în pragul ultimului muzeu
Plin de copii.

Să vină!

Doina Rândunica Anton
Căldura cărţilor
Nu, nu te mai gândești la lumina din camera prăfuită
La căldura cărților răspândite peste tot,
La mine, cea cu râsul liber ca un râu,
La fereastra unde veştile vin pe neașteptate,
Unde se întâlnesc noi constelații
Ca să ne cunoască îndeaproape,

Unde e dimineaţa cu perdele de soare?
Cântecul cocoşului prin inima somnului
nu mai străbate, nu mai tresare muşcata
în apa ferestrei de zi şi de noapte, bucurie
nu mai poate să fie, pragul se ascunde,
în pântecul mamei începutul miroase
a lapte fierbinte...
Dar suntem afară, undeva prea afară
împletim sârmă ghimpată, aripi rănite, praf de cuvinte.
Unde eşti? Ochii tăi verzi ca sufletul verii
În care parte a vieţii îşi lasă lumina, de nu te mai văd,
de nu mai pot să te scot din gheara tăcerii?
Iedera se răsteşte la cer, cuiburile se sparg în pustiu,
plopii încurcă potecile, nu le mai ştiu,
batistele sunt pline de noduri, podul e din ce în ce
mai amar, nu mai cântă nici ploaia împleticită, peltică,
Înfricoşate, mâinile ierbii lasă sub pietre seminţe de jar
Unde e răsăritul? Ceaţa nunteşte, dealul se stinge,
strigătul se umple de hăul schilod. Unde eşti?
Dă-mi mâna să răsară culori din unghia frigului,
Să învingă o rază, să vină o pasăre de la antipod,
să înflorească o lacrimă dintr-un fir de nisip,
să ne întoarcem în matca iubirii la timp!

Oana Glasu
Liridon Mulaj este un scriitor albanez născut în
1987, care, ajuns la a treia carte publicată, reușește să
cucerească publicul din țara sa. Un fragment din ultimul său roman a fost tradus și pentru cititorii români.
european, ci pentru că durerea și jalea unui loc pustiit
li se încrustase pe chipuri, purtând fără să știe masca
tristă a trecutului, iar asta îi trăda. Mi-am scos și eu
hainele noi din gențile pe care le aveam cu mine și am
încercat să-mi întind cu mâna cutele blugilor și ale
bluzei. I-am scos pe cei vechi, i-am aruncat într-un
colț de pajiște și în acel moment mi s-a părut că visele
mele se amestecată cu cele ale altora, iar destinele
noastre devin inevitabil legate. Mi-am spălat fața. Neam îndreptat spre micul sat care se întindea la poalele
dealului. Acolo se afla stația de autobuz, care urma să
ne ducă spre destinația noastră. Mergeam pe strada
largă a acelui mic sat, cu case frumoase, aliniate ca
în desenele din copilărie. Copiii se jucau în curți, iar
chiotele de bucurie în limba lor îmi păreau străine și
fără înțeles. Semafoarele se stingeau și se aprindeau,
acompaniind ceremonios cele câteva mașini care
circulau pe stradă. Comparam acel sat izolat de munte
cu satele din țara mea și simțeam cum mă înțeapă
inima când îmi aminteam de sacrificiile pentru a
supraviețui. Nu eram egali și o singură linie de hotar
separa mizeria de bunăstare. Iar noi, pe lângă mizerie
eram lipsiți și de noroc. De îndată ce ne-am apropiat
de stație, două mașini de poliție s-au oprit lângă
noi, ne-au cerut documentele și, când au văzut că nu
reacționăm, ne-au aruncat în spatele jeep-urilor. După
vreo treizeci de minute ne-am trezit la secția poliției
locale, unde ni s-au scos șireturile, ne-au fost luate
bagajele și împreună cu patru ofițeri de poliție care ne
însoțeau, am coborât scările, aproape două etaje sub
pământ. Am intrat pe un coridor întunecat, la capătul
căruia se afla celula. Lacătele care se deschideau au
răsunat în liniștea rece și ne-am văzut aruncați după
gratii, într-o cameră lungă de aproximativ douăzeci
de metri, cu străini întinși pe paturi de beton așezate
la baza zidurilor. Am rămas stupefiați și nu știam ce
să facem sau cum să reacționăm, când o mână ieșită
de sub cearceaf, de undeva din spatele camerei, ne-a
făcut semn să mergem spre ea. Ne-am îndreptat spre
acea mână misterioasă cu pielea de culoare închisă, în
timp ce alți ochi albi ne priveau de sub pături (…)”

Prezentare și traducere: Oana Glasu

Pe ţărmul cel cristalin
În golful cel nordic, peste care vântul aleargă tristeţi
si gâște polare, pui sticle cu vin din beciul domnesc
De pază un crab hăbăuc nu mai adoarme, nu mai iese
după vreo fufã de briză. Dar nu voi ajunge iubite,
Nu voi ajunge. Peste nisipuri risipa dorului crunt
Nu va cânta în sunătoare pahare. Pe ţărmul
cel cristalin, curat ca surâsul dintâi
Nu ne vom strânge în braţe, timpul e tot mai copil
Tot mai aiurea visează. Din coasta lui moale
nu mai pot să îmi fac înzdrăvenite picioare
Aripi, nici nu mai zic
Nu îmi mai cresc de câteva veacuri amare,
Dar sufletul mustind de lumină s-ar putea ca să vină

Din Cuvânt
Duhul Sfânt de pe Pământ
Nu mă-ntreabă cine sînt
Doar îmi dă înfiorare
Pentru cel din depărtare,
Mâini uşoare, mers de foc
Pentru cel rămas pe loc
Drum de maci şi lanuri sfinte
Pentru cel de dinainte,
Braţe line de cicori
Pentru cel iubit în zori
Duhul Sfânt de pe Pâmânt
Nu mă-ntreabă cine sînt
El mă ştie din Cuvânt
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Când moare unul de-al tău. Sau cum (pentru
tataie)
să-ți schimbi durerea în cuvinte brute
Sunt în camera în care a murit tataie, pe canapeaua
care se face pat, între geam și sobă. Mă mir că nu simt
nicio frică și nicio scârbă, dar cred că iubirea pentru
bătrâna care doarme în camera de alături e mai mare
decât orice viziune, decât orice amintire, decât orice
spaimă a morții.
Tataie a murit duminică, la 5 și 8 minute, de ziua
lui, când făcea 91 de ani. Mama zice că a văzut odată la
televizor că dacă mori de ziua ta, e un fel de cerc închis,
ca un ciclu pe care l-ai parcurs, ca și când n-ai lăsat
nimic neterminat. Eu cred că tataie a râs de noi. Nu-i
plăcea să-și serbeze ziua, nu-i plăcea atenția. În multe
privințe, îi semăn, și acum mă tem de zilele alor mei
de naștere. Încerc să-mi scutur gândul, că n-are cum
să se întâmple de două ori același lucru. Dar tataie a
luat cu el și porcul din coteț, ăla care tușea și care a
fost vaccinat de vreo două ori de doctorul de la Snagov.
Acuma trebuie să-i serbăm ziua, fie că vrem sau nu.
Uite, tataie, te serbăm fără ca matale să mai fii!
Eu, mamaie și tata i-am ținut lumânarea până la ziuă.
Mamaie a stat mai mult cu el, așteptând ceva—viață,
n-avea cum, dar omul speră până-n ultima clipă—și
mă uitam când pe geam, când pe după perdeaua de
la ușă, la icoana ei. Cu capul înfășurat într-o basma,
la căpătâiul lui, cu mâna ei caldă pe mâna lui rece, cu
capul trist plecat înspre pământ. Semăna cu o icoană.
Maica Domnului plângându-și copilul. Sfâșietor de
frumos, de nu voiam să mai intru în casă la ea, de
teamă că sparg rama icoanei și moartea o să fie și mai
vie. Cu inima în gât, cu o admirație pe care nu o simți
decât față de ceva de la Dumnezeu, mi-am jurat — nu,
că nu e bine să te juri — mi-am promis că n-o să uit
niciodată poza asta blestemată. Oricum, nu pot. Mă
obsedează horcăitul lui, ca un motan care tușește un
ghem de blană.
Repetam obsesiv „Doamne, Doamne, Doamne” la
infinit, tot mereu „Doamne”. Un cuvânt din șase litere.
Ceva banal, nimic special. Dar cumva, tot la cuvântul ăsta ne întoarcem când ni se scufundă corăbiile,
când, ca pe Iona, ne înghite un pește din a cărui burtă
spurcată nu putem să mai ieșim. „Doamne, Doamne,
Doamne”.
Ce ironie, fiindcă la doctorat studiez literatura de
acceptare a morții. Prostii. Nimicuri. Cu o zi înainte
să moară, am citit cartea unui ateu care zicea că s-ar
converti la creștinism numai ca să moară un creștin,
nu un ateu. Bă, berbecule! — cum zice părintele Calistrat — când moare al tău din casă, nu tot „Doamne”
zici? La ce te rogi, mă? La ciulini, la cărămizi, la cartela
de RATB? Când ți-e frică, pe cine strigi, mă? Mi-a fost
milă rău de el, fiindcă atunci când o să moară, s-o găsi
cineva să facă o cruce la capul lui, și să vezi atunci ce
s-o răsuci ateul pe partea ailaltă de ciudă. Doamne,
iartă-mă, dacă ai ce să ierți!
***
Scriu ca să nu uit. Mi-e frică de uitare. Poate că peste
câțiva ani n-o să-mi mai aduc aminte ce simt acum, la
o săptămână după moartea lui. Chiar! Acum fix șapte
zile, unde stau eu acum cu capul, tataie horcăia ca și
când ar fi dormit un somn bolnav. L-oi visa la noapte?
O veni la mine? N-am trăit niciodată chestii din afara
lumii ăsteia, dar nu mi-e frică, fiindcă-l știu bine pe
tataie și-i mai știu și bunătatea tranșantă. Dacă mi s-o
arăta, o să-mi apară brusc, ca o ceață dulce care să mă
sperie numai ca să-mi zică să nu mă sperii. Sau o sămi pună piedică, așa cum îi punea tatei pe sub șopron.
De acum încolo, mereu când o să mă împiedic, o să zic
„Foarte amuzant, tataie”. Așa, ca să știe.
Azi m-am gândit să scriu cât pot să-mi aduc aminte,
ca să nu uit. Oricum, devenim toți fotografii pe o
noptieră, care se uită acum la alte fotografii de pe o
noptieră, și tot așa—o povestire în ramă a noptierelor
cu poze ale unor oameni pe care copiii copiilor noștri
nici n-o să-i mai știe. În literatura de acceptare a morții
— jumătate din ea e o prostie scrisă de unii care n-au
ce face și n-au la ce se gândi — sunt zeci (dacă nu chiar
sute) de filozofii legate de moarte. Unde ne-om duce?
Auzim? Vedem? E totul negru? Și, preferata mea, o să
ne reîncarnăm în melci sau în babuini? Normal, n-am
de unde să știu. Nici ce zice Dumnezeu nu e foarte clar.
Depinde de preotul pe care-l întrebi, de secta la care
te duci, de baba pe care-o tragi de mânecă la biserică:
ba sufletul stă 40 de zile aici, pe pământ, ba se duce
direct la Cel care l-a creat, ba stă într-o anticameră —
ca atunci când îți schimbi buletinul — și așteaptă să
fie repartizat la dreapta sau la stânga, ba nu se duce
nicăieri, ci rămâne aici, printre noi, ca să supravegheze
ce fac cei care au rămas.
După ce a murit tataie, în ultimele 7 zile, m-am gândit că Dumnezeu face mișto. Nu Dumnezeu, de fapt,
ci miile de oameni care jură că vorbesc în numele Lui,
dar nici ei nu știu ce zic. Nu mai cred, să fiu sinceră,
în ceva nevăzut. În Dumnezeu cred, fiindcă pot să-L
văd în tot. Cine zice că nu-L vede, însemnă că-i orb sau
că-i trebuie un șut — ușor — ca să ajungă mai aproape
de copaci, de iarbă, de pisici, de stele, de îndrăgostiți,

de... mă rog, de tot ce vedem, auzim, mirosim, simțim.
E absurd ca tot echilibrul perfect al vieții și al nenorocitei de morți să vină din neant. E prea perfect și
prea dureros. Dar mă îndoiesc că există ce tot aud că
ar exista dincolo. Și mamaie s-a îndoit acum două seri,
când a auzit iar clopotul bătând a mort — un zgomot
obsedant acum pentru mine; cred că am căpătat un fel
de PTSD — și i-am zis:
- Mamaie, hai că l-a schimbat pe tataie la vamă. I-auzi!

Așa se zice: cică mortul așteaptă la vamă până vine
cineva să-l schimbe. Dar mamaie s-a uitat la mine și
m-a repezit:
- Lasă-mă, că nu-i nicio vamă! Cine știe unde s-o fi dus?
N-am auzit-o niciodată să nu respecte ce spuneau
bătrânii ei și atunci mi-am dat seama că toate teoriile despre ritualurile funerare și cum te ajută ele să
accepți moartea cuiva sunt prostii goale — vorba lui
tataie. Dacă mamaie („mama la ritualuri”) se îndoiește,
atunci ce gândeam eu era perfect normal. Și încă mai
gândesc așa. Ceva, cumva, la mine în cap, nu se leagă.
Două fire se chinuie să ajungă unul la altul și nu pot;
ceva nu se lipește, nu poate fi explicat. Era și acum
nu mai e. Ce s-a întâmplat acolo între timp? O să zici
„moartea”. Bine, da’... cum adică „moartea”? Cum
adică să-l ajungă moartea pe tataie, la 91 de ani, într-o
seară în care mă spălasem pe cap, băusem un ceai, lucrasem la calculator și-ncepusem să cos la o carpetă?
Cum să găzduiască o seară normală ceva atât de anormal? La 7 zile după, tot nu-mi explic.
***
Îl aștept să intre pe poartă, să intre în odaia în care
sunt lungită acuma, să stea la masă și să zică „Dai și
tu o țuică?”. Explică-mi tu mie cum n-o să se întâmple asta. O să mă uit la tine ca proasta, o să dau din
cap că înțeleg, dar la adăpostul nopții, s-ar putea să
devin și eu ca ateul ăla care zicea că mai bine moare
un creștin.
Din când în când:
- Bagi pisicile de-acuma, tataie? Mai lasă-le, că
soarele-i sus!
(Seara, închidem cele 6 pisici pe care le avem într-o
cameră doar a lor, ca să fie la adăpost și în siguranță.)
- Mai ia și tu un pepene, Marine! (adică tata)
- Tataie, mai dă și tu drumul la radio, să mai cânte
o muzică! (Era aiurea, fiindcă el nu mai auzea bine de
mult, deci oricât de tare aș fi dat radioul, cred că doar
își imagina ce muzică pun ăia.)
Știam să-i iau găletușe de iaurt de la magazin, știam
să-i fac mere coapte cu miere și scorțișoară (el credea
că-s cartofi, dar dacă-l făceau fericit, putea să le zică
oricum), să-i fac gogoși... Avea o bucurie de copil în
ochi când strigam la el „Ce faci, tataie?” și el zicea „Uite,
stau aci, la soare, ce să fac”. Eram fericită când era el
fericit și eram furioasă când era trist, furioasă pe cei
care-l întristau numai fiindcă nu ședeau cu el și nu știau
cât se amărăște de necazurile lor. Mai suna unul, mai
suna altul, numai să se plângă la el și el punea mereu
la suflet și-l vedeam cu capul aplecat, sub șopron, și
numai eu știu ce tare-aș fi vrut să-mi înfig mâinile în
niște gâturi care nu știau să-și țină cuvintele în ele.
Când eram mică, m-a învățat să mân calul și să-l pun
la căruță. Aveam un cal speriat, și tatei îi era mereu
frică să nu mă muște. Habar n-avea el că mă duceam
în grădină cu pâine pentru câinele pe care-l aveam
atunci, rupeam colțul în două și-i dădeam și calului
din mâna mea. N-aveam nicio frică pe atunci, cred
că de nimic. Și tataie mă învăța să înham calul și să-l
strunesc pe șosea. Nu mai era nimeni ca mine când
eram în căruță cu el și cu mamaie. Ce mașini? Ce avioane? Nimeni nu mai avea cal și căruță ca Țâncu’! Și
nimeni nu mâna calul din picioare la 70 de ani. Și nimeni nu i-a cunoscut fricile așa cum i le-am cunoscut
eu în ultimii ani, nici chiar copiii lui. Fiindcă eu mi-am
făcut timp să-i alin neliniștile, așa cum am știut eu și
așa cum m-am priceput mai bine.
Și știu că-i era frică de moarte. Îmi zicea mereu
„Cristiana, să te-nchini mereu, tataie! Să te-nchini
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la Dumnezeu mereu”, și uite, tataie, că ești singurul motiv pentru care mă închin acum. Mă topește
necunoașterea. Nu știu unde e, nu știu ce e adevărat,
nu știu dacă-i e bine, dacă are vreo nevoie, dacă-i e
foame, sete, frig, cald, frică... Dacă-i e frică și eu nu
sunt acolo ca să-l iau de mână, mă topesc ca ceara.
Mă înfurie replica „Fii tare! Să nu te văd că plângi!”,
fiindcă vine de la unii care habar n-au cine a fost tataie
și cât de tare îl iubesc. Cum să-i spui cuiva „Să nu te
văd că plângi”, când o pătrime din inima lui s-a uscat,
când colțul casei în care stătea s-a prăbușit și acum
intră ploile și zăpezile morții peste el? Nu mai bine
pleci capul, îl iei de mână și plângi cu el?
N-am cum să spun că număr pe degete de câte ori mi
s-a spus să fiu tare, că viața merge mai departe, fiindcă
am numai 20 de degete în total. Cum să meargă viața
mai departe, când știi că există moartea? În 24 de ani,
e prima moarte care se-ntâmplă în casa noastră, când
moare unul de-al nostru. Prima oară când văd ultimele
ore din viața unui om care a fost al meu până mai acum
7 zile. Am stat lângă el până la sfârșit, până corpul a
devenit numai un recipient inutil. După aceea, n-am
mai putut să-l văd. Imaginea lui în coșciug însemna să
accept că-i mort, iar eu am ales negarea până la capăt.
Presupun că am devenit propriul studiu de caz. N-am
fost nici la priveghiul de la capelă, nici când l-au băgat
în groapă. Strigătele sfâșietoare pe care le scoteau
mama și mamaie m-ar fi stins. Când au venit să-l ducă
la capelă, mi-am astupat urechile și am repetat inutil
„Împărate Ceresc” vreo 5 minute, fiindcă știam ce lupte
se vor duce afară, ce dureri se vor urla pe bătătură și ce
mult m-ar fi tăiat pe inimă să le aud. După ce au ieșit
toți pe porțile deschise, m-am prăbușit în genunchi,
în mijlocul curții, pe ciment, și n-a mai ieșit nimic din
gâtul meu decât „Doamne, Doamne, Doamne”. Am
presupus că știe ce nevoi am și fără să-i spun eu. M-a
înghițit asfaltul și voiam să mă fac una cu pământul
în care urmau să-l îngroape. Niciodată n-am simțit o
gheară atât de ascuțită în inimă.
Așa că „Trebuie să-ți treacă” sunt cuvinte goale
pentru mine. Nu fac altceva decât să-mi arate cât de
neînțelegătoare e lumea față de moarte. Alt cuvânt gol
mi s-a părut „tataie”. Cui să-i spun așa? Am citit undeva că durerea este doar iubire fără nicio destinație.
Dar destinația mea există. E la fel de reală ca mine și ca
tine, dar nu știu sigur unde e sau dacă o s-o descopăr
vreodată. Moartea lui mi-a pricinuit o măcinare
interioară cum n-am mai avut niciodată. M-am îndoit
de viață și de scopul ei, m-am întrebat dacă Dumnezeu
există, mi-am smuls părul din cap de oftică fiindcă nu
pot pricepe ce s-a întâmplat. Din nou, ceva nu face clic
în capul meu, nu se leagă. Dar cred că o să am problema asta până o să intervină uitarea — nenorocita și
binecuvântata uitare.
***
E aproape 12 noaptea și mamaie strigă la mine din
camera cealaltă.
- Hai, mamaie, nu te culci?
Îi spun că mai stau, că mai am niște treabă. Mă culc
eu, să stea fără grijă. De ea mi-e cel mai milă. De ea și
de mama. Durerea mea e durerea lor înmiită, fiindcă
aș rupe o bucată de carne din mine și le-aș da-o dacă
aș ști că le-ar trece. Nu ai cum să-ți trăiești viața în
continuare când știi nefericirea oamenilor pe care-i
iubești cel mai tare, poate numai dacă ești făcut din
praf, nu din țărână, și Dumnezeu s-a îndurat să sufle
și peste tine. N-am priceput niciodată tăria unora de
a mușca din durerea altora și de călca peste ei și peste
amintirea lor. Mamaie nu așa m-a învățat. Și ce zice
ea a fost mereu sfânt, mai sfânt decât toate cărțile
din biserică. Și uite cum iar mă gândesc și la moartea
ei. Halal literatură de acceptare a morții! Când ți se
întâmplă ție, nu te mai ajută toate studiile și teoriile
din lume. Egale cu zero! Acoperite sub mormanul de
șervețele în care-ți verși lacrimile noaptea, între reprize de 20 de minute de somn.
Gruiu, 19 iunie 2021
Icoana bunicii cu capul plecat
cu lumânarea în mână
la căpătâiul bunicului
icoana arsă pe pielea din capul meu
din Dumnezeul meu cel mic
n-ai cum să uiți șoptitul ei
care sună mai mult a câine legat și sugrumat
n-ai cum să uiți mâna lui rece
n-ai cum
poate să fii nenorocit
ca mine
și să vrei să-l ții
să-l întorci
ca un egoist ce ești
ce sunt
ce suntem toți
ce carne subțire și moale
și ce greu e să te uiți la icoane
o bucată de carne ca o lumânare
ținută de un fir de viață
ca un fir care arde în ceară
Gruiu, 13 iunie 2021

Cristina BOTÎLCĂ
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traduceri
O viață, una mică
Eu m-am simțit bătrân imediat după nașterea mea;
Ceilalți se luptau, râvneau, oftau;
Eu nu simțeam în mine decât un regret inform.
Nu am avut vreodată ceva care să pară copilărie.
În adâncul unor păduri, pe un covor de mușchi,
Trunchiurile detestabile ale arborilor supraviețuind
frunzișului lor; În jurul lor se creează o atmosferă de doliu;
Coaja lor e murdară și neagră, ciuperci le năpădesc.
Eu nu am servit vreodată cuiva și nici ceva anume;
Asta e păcat. Cine trăiește doar pentru sine, trăiește rău.
Mișcarea limitată constituie o problemă,
Te simți nefericit și asta mereu.
Ne mișcăm doar vag, ca și un protozoar;
Nu mai suntem aproape nimic, și totuși, cât de mult
trebuie să suferim! Ducem cu noi un fel de abis
Portabil și meschin, cumva ridicol.
Nu mai credem cu adevărat că moartea ar fi fatală;
Doar din principiu, râdem, din timp în timp;
Încercăm zadarnic să accedem cinismul.
După care acceptăm totul, iar moartea face restul.

Michel Houellebecq
Michel Houellebecq, pe numele său oficial Michel Thomas, s-a născut în insula La Réunion în anul
1958 (conform afirmației autorului). La Réunion
este o insulă în Oceanul Indian situată în sudul Africii. Potrivit constituției din 1958, La Réunion constituie un departament de peste mări și este parte
integrantă a Franței. Poet, romancier, eseist și regizor, este unul dintre cei mai importanți autori contemporani. Primul său volum de poeme În căutarea
fericirii (La poursuite du bonheur) atrage atenția
criticii pentru care primește în 1991 Premiul Tristan
Tzara. Urmat de volumele Renaștere (Renaissance,
1999). În 2010, Harta şi teritoriul (La Carte et le
territoire) este încununat cu Premiul Goncourt. În
2015 apare la editura Gallimard, Neîmpăcat. Antologie personală 1991-2013 (Non réconcilié. Anthologie personnelle 1991-2013. Michel Houellebecq nu
este nici profund, nici complicat, el nu scrie ambițios,
iar perspectivele sale analitice au un domeniu limitat. Abilitatea sa este de a oferi simplului și uneori
banalului o formă și un context coerent. Asta nu este
puțin, ci dimpotrivă. În aprilie 2019, lui Michel Houellebecq i se acordă Legiunea de Onoare.

Neîmpăcat
Tatăl meu a fost un aiurit solitar și barbar;
Bețiv din decepție, singur în fața televizorului său,
Rumegând planuri fragile și foarte bizare,
Marea sa bucurie era să le vadă capotând.
El m-a tratat întotdeauna ca pe un șobolan hăituit;
Simpla idee a unui fiu, cred eu, îi displăcea.
El nu suporta faptul că eu îl voi depăși într-o zi,
Rămânând în viață atunci când el va crăpa.
A murit în aprilie, gemând și surprins;
Privirea sa trăda o furie infinită.
Tot la trei minute o insulta pe mama mea,
Criticând primăvara, batjocorind sexul.
La sfârșit, chiar înainte de agonia terminală,
O scurtă împăcare i-a străbătut pieptul.
A surâs spunând: „Mă îmbăiez în urina mea”.
Mai apoi s-a stins cu un horcăit ușor.

Jim
Atunci când nu ești aici, eu te aștept, nerăbdător;
E o traversare oarbă și fără oxigen.
Trecătorii rătăciți sunt excentric de verzi;
Așezat în spatele autobusului simt venele mele cum plesnesc.
Un vechi prieten îmi semnalează stația Ségur.
E un băiat tare bun, îmi știe problemele;
Cobor și îl văd pe Jim; el coboară din mașină,
Are pe jachetă nu știu ce emblemă.

UNDE ESTE CORPUL MEU SUBTIL? Simt cum vine noaptea,
Împănată cu ace albastre și șocuri electrice.
Zgomote, care vin de departe într-un spațiu restrâns;
Orașul care zumzăie, mașină anecdotică.
Mâine am să ies afară, am să-mi abandonez camera,
Am să hoinăresc vlăguit pe un bulevard mort,
Femeile primăverii și trupurile lor care se arcuiesc
Apar iarăși în decorul plictisitor.
Mâine se oferă salată verde cu slănină
În cafenelele ticsite unde salariații mestecă;
Azi e duminică. Splendoarea divină eclatează!
Eu am venit să-mi cumpăr o păpușă din plastic
Și văd cum stele de sânge zboară departe,
Văd ochi obosiți care glisează pe pereți;
Maria, maica Domnului, păzește pruncul meu!
Noaptea se cațără pe mine ca o fiară impură.
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Am cu adevărat impresia că acești oameni se cunosc,
Pentru că sunete articulate vin dinspre grupul lor.
Mi-ar plăcea să am felul lor de a fi; Interferențe
sonore accentuate, apoi contactul se întrerupe.
MOMENTE DE LA SFÂRȘITUL ZILEI,
După soare și plajă. Decepția are formă concretă;
Îmi simt din nou vârsta. Chemarea nopții care reface
În creierele noastre obosite, speranța;
Am impresia că sunt în afara
Unei arhitecturi a aparențelor
Și că plutesc într-un a nu fi
Care se întrerupe în fiece dimineață
Când ne înfățișăm iarăși
Și luăm partea sa de festin.
Spunem „Bună ziua” ființelor umane,
Ne jucăm rolul, Blitzkrieg social;
Să te simți tare rău dimineața,
Și visând la legea morală.
SUPRAPUNEREA BLÂNDĂ A COLINELOR;
În depărtare, zumzetul unui tractor.
Cineva a făcut foc între ruine;
Viața este probabil o eroare.
Eu supraviețuiesc tot mai rău
Între aceste organisme
Care râd și poartă sandale,
Acestea sunt mecanisme mărunte.
Cum este organizată viața
În aceste familii de provincie!
O existență sărăcăcioasă,
Bucurii vlăguite, neînsemnate.
O bucătărie îngrijită cu grijă;
Ah! această obsesie a bucătăriei!
Vorbărie goală și de nimic;
Opiniile vecinei.

Amorul, amorul.
Într-un cinematograf porno, pensionari abia respirând,
Contemplă, fără să creadă,
Jocul erotic, prost filmat, a două cupluri lascive;
Fără nici un fel de acțiune.
Și uite, mi-am spus, chipul iubirii, chipul ei autentic.
Unii sunt seducători, ei seduc mereu,
Iar ceilalți perseverează.
Nu există nici soartă, nici fidelitate,
Doar trupuri care se atrag.
Fără nici un fel de afecțiune și nici într-un caz milă.
Joacă și deșală.
Unii sunt seducători și de aceea foarte iubiți;
Ei cunosc orgasmul.
Însă mulți alții sunt epuizați și nu au nimic de ascuns,
Nici măcar fantezia;
Decât singurătate, agravată de plăcerea
Lipsită de pudoare a femeilor;
Decât o singură certitudine: „Asta nu e pentru mine”
O mică dramă neînsemnată.
Vor muri, asta e sigur, puțin dezamăgiți,
Fără iluzii lirice;
Vor folosi cu acuitate arta disprețului de sine,
În mod instinctiv.
Eu mă adresez tuturor celor care n-au iubit pe nimeni,
Care n-au știut să placă;
Eu mă adresez celor absenți în sexul emancipat,
Al plăcerii crude.
Nu vă fie teamă prieteni, pierderea voastră
e neînsemnată: Căci niciunde nu există iubirea.
Cea de aici e doar un joc neîndurător, iar voi sunteți
victimele; Un joc al specialiștilor.

Vacanțe

Uneori Jim este răutăcios, așteaptă să-mi fie rău.
Sângerez fără efort; radioul din mașină fredonează.
Mai apoi Jim scoate instrumentele sale; în jur nu e nimeni,
Bulevardul e pustiu. Nu am nevoie de spital.

Un timp mort. Un gol alb care se instalează în viață.
Raze de soare se rotesc pe pavele.
Soarele doarme; după amiaza e neschimbată.
Reflexe metalice se întretaie pe nisip.
Într-un aer frământat, umed și aproape nemișcat,
Se aud insectele femele bâzâind.
Am chef să mă sinucid, să intru într-o sectă;
Am chef să mă mișc, dar asta ar fi inutil.
Cel mai târziu în cinci ore cerul va fi întunecat;
Eu voi aștepta dimineața ca să omor muștele.
Întunecimile palpită precum guri mici;
Apoi revine dimineața, seacă și albă, fără speranță.

TRUPUL MEU E CA UN SAC, străbătut de fire roșii
În cameră e întuneric, ochiul meu licărește firav
Mi-e teamă să mă ridic, în adâncul meu simt
Ceva plăpând, nefast, și care se mișcă.
Asta face de ani de zile să detest carnea asta
Care acoperă oasele mele. Un strat adipos,
Sensibil la durere, ușor spongios;
Și un pic mai jos un organ care se arcuiește.
Iisuse Hristoase, mi-ești antipatic, mi-ai dat un trup
Prieteniile se sting, totul dispare, totul merge repede,
Anii glisează și trec și nimic nu învie,
Eu nu mai am nici un chef de viață și mi-e frică de moarte.

LUMINA licărește pe ape
Precum în cele dintâi zile ale lumii.
Existența noastră este o povară:
Când mă gândesc că pământul e rotund!
Pe plajă a fost o familie întreagă,
În jurul unui gril au discutat despre carnea lor,
Râzând decent și bând câteva beri;
În drum spre plajă, am străbătut șesul.
Seara coboară peste alge.
Marea mugește ca un animal.
Inima noastră este mult prea uscată.
Noi nu mai avem simțul răului.

DINCOLO DE ACESTE CASE ALBE
Este un alt univers
Ceva se declanșează în mine,
Am nevoie de un alt univers.
Prezența serviciului de locuințe sociale,
Hipertrofia eului care sângerează
Ar trebui o lume unde să ne placă,
Un ocean unde să ne putem scălda.
Nu acești embrioni de piscine
Unde provincialii se relaxează; În ruine de discoteci,
Unde câțiva mardeiași se dau mari și obsceni.
Ceva în mine se fisurează,
Trebuiește să găsesc bucuria
Să accept oamenii și natura,
Nu ajung s-o fac. Mi-e frig.
E ORA DOUĂZECIȘIUNU, se lasă întunericul
Eu nu mai pot să strig, nu mai am putere
Plouă mărunt, încep vacanțele
Încerc să-mi închipui că toate astea-mi sunt indiferente.
Pentru a nu știu câta oară pun mâna pe telefon
Nu mai am nimic de spus dar pot asculta,
Să urmăresc viața oamenilor, să mă intereseze,
Pentru a nu știu câta oară nu găsesc pe nimeni.
Am cumpărat pâine și brânză felii,
Asta ca să nu fie nevoie să-mi scoată ochiul drept
Alimentele la bucată, cred că e duminecă,
Vremea este din fericire doar moderat rece.
Dacă există cineva care mă iubește, pe pământ ori în stele,
El ar trebui acum să-mi facă un semn cât de mic
Eu simt cum se înmulțesc premizele unui dezastru,
Briciul trasează pe brațul meu o linie dreaptă.
Poeme din volumul „La poursuite du bonheur”
- Căutarea fericirii, Paris, Flammarion, 1997

Traducere și prezentare: Eugen D. POPIN
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Zidită într-o inimă de înger Ploaia
Mi-a adormit în brațe mama.
Din razele lunii curgeau lacrimi,
în păr avea frunze de tei.
Pe jos, căzută pe podea,
se zbătea o umbră.
Zidită într-o inimă de înger,
pe un perete fără de sfârșit,
cu degetele lungi de primăvară,
mi-a adormit în brațe mama.

Tâmpla lui Dumnezeu

Costel Simedrea

Mărturisire

se dedică
Maestrului Simion Dănilă
Când negura se-ntoarce peste viu
Ca un păcat din mințile uituce,
Eu nu la dreapta Ta aș vrea să fiu,
Ci spate-n spate, pe aceeași cruce!

Palmele reci ridică natura căzută
și o reazămă de tâmpla lui Dumnezeu.
Noaptea își ascunde pumnii
în urma pașilor tăcuți
și fredonează încet un cântec de moarte.
Cerbii de aur dansează în flăcările ploii,
iar luna se desculță de melancolie.
Fluturii cerului îngroapă frunzele ce cad
în cristalul tulbure al ferestrelor.

Îngerul lui Dumnezeu
Dumnezeu m-a rugat
să am grijă de îngerul lui
până în ziua în care se va întoarce.

Porți închise

Prin palme să ne treac-același cui,
Chiar dacă vom privi spre zări opuse
Și mă întreb dacă e drept ori nu-i,
Pe crucea Ta să fiu și eu, Iisuse.

Nu trebuia să te ascult, să aștept
să-mi deschizi porțile dimineții.
Nu trebuia. Tresar, tresar când pașii
ți-i aud în gând, făcând cărare...
Alerg spre porțile închise.

Dar Tu păcatul mi l-ai luat, povară,
Și-atunci, la chin, aș vrea să-Ți fiu părtaș,
Să simt și eu cum este să Te doară
O lance-nfiptă-n coastă de-un sutaș.

Dumnezeu își lasă
lacrimile peste flori

Iar când vom fi răniți de-același fier,
Când cu aceeași lacrimă vom plânge,
Voi înțelege că mai pot să sper:
Pe lemnul crucii fost-am frați de sânge
Și o să-mi aperi zilele cărunte,
Preamilostive frate și, blajin,
Tu n-o să lași ca eu să port pe frunte
Nici barem umbra unui singur spin!
De-aceea azi îți spun, la ceas târziu,
Când nu știu pașii încotro m-or duce,
Că nu la dreapta Ta am vrut să fiu,
Ci lângă Tine, pe aceeași cruce!

În fiecare noapte mă întorceam,
până când m-am convins
că nu este acolo.
Pământul nu poate îngropa un înger.
Cu unghiile inimii
am zgâriat cerul atât de adânc
încât a început să sângereze...
Noaptea, în rochie de sticlă,
își ridică brațele agățându-le de lună.
Dumnezeu își lasă lacrimile peste flori,
umbra rezemându-și-o de cruce.
Când eu mă duc, umbra Lui pleacă;
când plec, ea vine înapoi.
Dumnezeu își lasă lacrimile peste flori
umbra rezemându-și-o de cruce.

Mă temeam, când am primit cartea, că n-o
să rezonez cu gândurile şi simţirea scriitorului Vasile Dan Zaberca. L-am descoperit, însă,
în paginile volumului Coborât în inimi, în cele
șaptesprezece texte de o frumuseţe aproape
stranie, fiecare din ele însoțite de câte un moto
sugestiv și mai toate guvernate de măria sa însingurarea. Cu personaje închiriate unde autorul
își încartiruiește angoasele, poveștile, trăirile
— acestea din urmă bune sau rele – și pe care
nici după ce le „folosește” nu poate să renunțe
la ele, chiar dacă și-ar dori-o, pentru că de așa
manieră se mulează pe stările lui încât fac corp
comun și sunt greu de separat. Nu e o carte care să-ți dea confort sufletesc, pentru
că singurătatea-singurătate, sau singurătatea în doi te hărțuiesc, îți sporesc, fără
voie, sau chiar asumat, și nu se poate să nu le ai și tu, traumele.
Prozatorul devine un mărturisitor. Al unor bucurii simple, trăite de el și de
alții, al unor dureri adâncite, însă simțite de el dublu: ca fiind ale eroilor săi și,
deopotrivă, ale lui. Nu folosește scurtături spre a cerceta suflete, ci străbate pas
cu pas, sentiment cu sentiment, coborând adânc în inimi — chiar dacă acolo
știe că va găsi adesea durere și suferință — pentru câtimea sau bobul de mac de
pace sufletească și de fericire. Tonul este grav, serios, în consonanţă cu tematica
tratată, cu ideile expuse şi îndeamnă la cercetarea sinelui fiecăruia dintre noi.
Discursul epic trece de la un dialog bine articulat la imagini cinematografice.
Personajele stau la rând să intre în scenă. Unele sunt expuse radiografierii transparente, bine realizate, altele, în sepia, vin ca din filme, laolaltă cu alte imagini,
în care siluetele mişcate cu încetinitorul ne
privesc cu ochi inexpresivi. În erupţia narativului, se desenează scenarii pe care autorul
le dezvoltă în funcţie de interesul eroilor. Ca
într-o fatalitate, chiar dacă prozatorul are și
alte teme de interes pe care le tratează, el se
întoarce, obsesiv, într-un trecut îndepărtat
sau mai puţin îndepărtat, descoperindu-se pe
sine acolo, în varii ipostaze, ascuns şi temător,
martor sau actant la acele întâmplări pe care
le-a depozitat, pentru o vreme, şi doreşte să le
scoată la iveală, mărturii ale unui timp ce în
curând nu ne va mai aparţine.
Carașul l-a subjugat pe Vasile Dan Zaberca.
E locul de pământ. Oriunde ne-am afla, avem
în minte un spațiu cu care ne identificăm și la
care ne raportăm. Desigur, suntem ai Universului nemărginit, numai că pe harta sufletului
e un punct pe care mereu în căutăm și mereu
îl găsim. Și nu se poate altfel!
Vasile Dan Zaberca se întoarce în vraja
acaparatoare a acestui loc de pământ, sub

Nina CERANU
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Mariana Emilia Gyurko

Poemul ales

școala de poezie

Ploaia își ascundea sânii
în pumnii pământului.
Ne înfloriseră crini pe pleoape,
se scuturau mugurii de pe buze.
Erau multe zgomote,
iar ploaia tremura.
Se furișase în sânul tău,
mă privea cu ochii închiși
și îi tremurau degetele,
iar eu i-am zâmbit.
Am înțeles atunci
că trebuie să iubesc ploaia
pentru a ajunge la tine.
Gâtul ploii
Pământul se oglindește în izvoarele
lunii, scuturându-și mantia albastră,
în suflete de ceară, în glezne de cristal.
Curge tăcerea peste umerii mei goi
și trupul îmi tresare când pașii tăi îl trec
ca pe un pod cu struguri de plumb.
Cu frunze de lacrimi îmi înfășurai sânii.
Sărutând gâtul ploii,
tresar pentru întâia oară.
Îmi crește printre degete un înger
cu pleoapele albastre și brațe de lemn,
îmi cuprinde mijlocul, întrebându-mă:
„Care este distanța dintre suflet și trup?”

Din lacrimi
ți-am făcut o cruce
Am plâns atât de mult încât
pământul s-a făcut o nucă.
O simt rostogolindu-mi-se pe trup
și în mii de stele mi-l despică.
Atunci când ating cerul,
se face iar lumină.
Pe firele-mi de păr cobor,
mă întorc iar la tine.

Trandafirul
Am făcut cu moartea un schimb,
să simtă ce simt eu.
I-am dat inima să-i bată.
În locul inimii a crescut un trandafir,
spinii lui să-mi amintească că trăiesc.

Iluzia
Doar tu știi unde e locul
în care cerul atinge pământul.
Iubesc ploaia, atunci pot umbla
dezbrăcată în ale tale gânduri
și construiesc un labirint
din lacrimi și cuvinte.
Eu sunt nebuna
care construiește în gând,
tu ești nebunul
care nu mă prinde.

Moartea m-a vândut

În fața casei
mi-am îngropat sufletul

Pământul e oglinda în care te privesc,
sângele de taur îmi picură sub pleoape,
umbra însetată adună fiecare strop
și îmi face din sânge o cămașă.
Simt cum îmi alunecă
pe trupul gol și rece,
nu-mi cere să mă întorc în locul
în care moartea m-a vândut!
Bucată cu bucată
carnea s-a desprins până la piatră.

Dacă în aceea zi zăpada
nu mi-ar fi cuprins brâul,
m-ar fi înghițit pământul.
Fiecare pas spunea o poveste,
una mai frumoasă decât cealaltă.
În fața clasei mi-am îngropat sufletul și
am plecat. Umbra, cu pumnii încleștați,
mă târa prin zăpadă.
Doamne, cât de departe este pământul,
dacă atunci când pășesc nu îl simt?

Coborând în inimi

Vasile Dan Zaberca, Coborât în inimi, Timișoara, Editura Mirton, 2020
ocrotirea acelor trăiri de început, sperând să-l vadă cu aceeaşi ochi, ai copilului
naiv, ai adolescentului visător, ai tânărului şi maturului și, uneori, dezamăgit. Se
întoarce „acasă” să regăsească însemnele a ceea ce memoria sa a săpat adânc în
cutele ei. Un firicel de lumină, o fulgurată imagine de om ori animal, palide, dar
suficiente să-i aducă aminte de locurile ştiute.
Însă… lumea e în mare grabă, se schimbă de la o zi la alta, valorile sunt altele,
mereu în prefacere, mai fără prea multe pretenţii, iar autorul, adeseori, se plimbă
printre relicvele trecutului cu ardoarea îndrăgostitului de locul natal. Și-l doare.
În ciuda debordantei fantezii — sau poate nu?! —, a revenirii, mereu sub alte
forme, la aceeaşi temă, a iubirii, subordonată unei profunde reflexivităţi, formula lingvistică este extrem de concisă şi de accesibilă. Stăruie, însă, performanţa,
un dar al scriitorilor autentici, de a intui, netrucată, simplitatea în rostirea adevărurilor existenţiale, într-o alăturare benefică de un umor fin.
Volumul pare aşezat, în unele din povestirile sale, pe imaginea centrală a izgonirii perechii din rai, când Dumnezeu i-a pedepsit pe oameni pentru neascultarea lor şi, mai apoi, pentru uciderea fratelui, trădarea aproapelui, în orice formă
ar fi. Plastice, descrierile şi portretele create de autor — e drept cu economie și
oarecum cu circumspecție —constituie o calitate în plus, sporind vraja şi trăirea
emoţională, prozatorul purtându-ne prin
expoziţia sa, unde a zugrăvit şi exploatat, mai
apoi, pentru o notă maximă, valenţele cuvântului scris. Prin întreprinderea sa, scriitorul se
dovedește a fi un spirit rar, existenţa sa sublimându-se în scris, iar povestirile şi romanele
sale s-au revărsat fabulos în viaţa cotidiană.
Să nu uităm a menţiona că nu s-a lăsat sedus
de amăgitoarele meandre ale modei şi ale succesului ieftin. El scrie cum simte.
Volumul de faţă vrea să însemne o privire
asupra timpului şi a personajelor peisajului
uman, care ne-au traversat, și ne-au însoțit
și marcat, cândva, existenţa. Ea, cartea, s-a
scris, pe măsură ce a fost trăită de autor. Așa
cred, cel puțin. Ceea ce surprinde și încântă
e că aproape toate povestirile au un final neașteptat. E poezie în cartea dlui Zaberca? E.
Filozofie? Cât cuprinde. Sociologie? Da.
Un lung şir de imagini, de întâmplări, o galerie impresionantă de personaje constituie
succesul găsirii unui… „trifoi cu patru foi”.
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Membră în
gruparea
literară
„Clubul de la
Timișoara”,
provocată astfel la diferite
texte pentru
antologii
tematice ale
Clubului,
Olimpia Sârb
își exersează
scrisul în
proză,
după ce în prealabil semnase un roman,
„Vulpile destinului”, 2018. Familiarizată
cu limba engleză, aprofundată după terminarea facultății de profil prin experiența de la catedră, de predare a limbii
engleze, devine și o bună traducătoare în
limba engleză. Îi place însă mai ales poezia. Îndrăgostită de exprimarea lirică,
a publicat mai multe volume de versuri
(printre care și versuri pentru copii), unele în variantă bilingvă română-engleză,
în traducerea autoarei, variantă avantajoasă, care dublează cercul de receptori
sensibili la textele oferite.
Debutul a fost în forță în 2011, cu trei
volume de versuri, la editura Eurobit,
Timișoara: „Zilnica retragere”, bilingv,
în traducere proprie în lb engleză, „Ceva
mai mult decât prezentul simplu”, cu
delicate ilustrații filigranate de Monica
Pleșca și al treilea titlu, „Scrisori imperfecte către un violinist: poezii… și un capitol 5 mai altfel”, cu ambiția unui volum
mai aparte, pe o idee proprie, originală
și de suflet, bazată pe ipostazierea iubitului ca violinist, iar vioara ca o metaforă
a iubirii, a sensibilității și a visului, dezvoltând în final un univers muzical al
viorii, de la prelucrarea mistică a lemnului de paltin argintiu și molid pentru
cutia viorii, la interpreți și lucrări instrumentale, până la mari orchestre și concerte pentru vioară.
Recentul volum „Poezii de dat uitării
= Poems to be forgotten” (Ed. Eurobit,
Timișoara, 2021), este în plus blindat cu o
solidă fișă de autor, cu date complete biobibliografice, spicuiri de referințe critice,
utile pentru cititor, pentru că nuanțează
și completează nevoiea de informații
stârnită de lectura incitantă a versurilor.
Rămâne fidelă poeziei de dragoste, exploatând în continuare tema iubirii, într-o poezie delicată, confesivă, intimistă,
din alcovul unei femei îndrăgostite, când
fericită, când tristă. Iubitul e „frumosul
om cu aripi”, iar femeia iubită e „o taină
întristată, ce se prelinge pe zidurile
vieții,/ oh, zidurile vieții, insuportabile
opreliști!”(Frumosul om cu aripi). Este o
poveste de dragoste evanescentă, ideală,
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poetizată, fără nimic carnal, totul pare
vis, imaginație, ca o feerie cu un înger și o
zână, ori frumoasă amintire ,„timpul meu
înflorit a trecut,/ tot ce e frumos/ a rămas
în spatele meu” (Comoara zilei de ieri),
căci nimeni nu ne poate fura ori pângări
visele și imaginația. El este „o flacără
frumoasă” care se pierde „în orizontul
luminii”, lăsându-i în palmă o floare de
câmp, cu inima lui:„Floarea aceea mică/
era grea ca Universul.”(Baladă pentru
cel întâlnit). Pentru că nu e o prezență
concretă alături, tocmai de aceea nu
simte suferință din dragoste, dorul e chiar
o formă de iubire în vis, de mângâiere
și „întrupare” sui generis, într-o poezie
erotică suavă: „Dorm de ceva vreme/
pe pragul ființei tale,/ atât de aproape,
încât,/ dacă din intâmplare/ m-ai vedea,/ ai crede că sunt un măr/ din care
a mușcat soarele” (Din dragoste, uitarea)
O poezie sentimentală și luminoasă,
cu fragilitatea unor petale de maci,
cu inocența unui copil autist care nu
realizează diferența bine/ rău, convins că
toți trebuie să fie buni, pentru că așa i-a
făcut Dumnezeu, frumoși la suflet și curați
la minte, iubitori de cel de alături, lăsând
în urmă neajunsurile vieții „Toate fricile/
fiarele fără nume ale vieții”, „Corabia
cu oameni-îngeri/ străbate oceanul,/
alunecă/ spre zodiac binecuvântării.”
(Drumul spre casă). Chiar și cei suferinzi,
neîmpliniți, „însetații”, sunt „blânzi și
visători”: „La țărmul zăpezii se -adună
însetații,/ cei vii, pe care-i frânge frigul
vieții,/ cei care stând pe praguri,/ între
lumi, surâd/ de dorul inimii,/ din plânsul
lung/ spre moarte”.(La țărmul zăpezii).
Interlocutorul din poezie, persoana iubită
poate fi la fel de bine aproapele său, cititorul pe care-l întâmpină cu tandrețe, prin
poezia alcătuită ca o punte din tot ce e fin,
mătăsos la atingere: „Doar atât,/ între
inima ta și inima mea/ să fie o cărare/
subțire/ și-o boltă deasupra,/ înaltă/ ca
firul de zare/ din oftat și din vânt/ din
mătase de gând/ din mătase de zori,/
din tăcute culori.” (Simetrie).
Poemele sale nu au accente de revoltă
contra vreunor manifestări de ură, ticăloșie
ori nevolnicie, nici ironie, persiflare, satiră
față de lipsuri și răutăți ale oamenilor.
„Între alb și negru”, recunoaște totuși
tristețea, care o duce în „adâncimea umbrelor”, dar și ei îi acordă tușa de optimism
senin: „până și întristarea are lumina ei./
Un fel de șoaptă de alint e întristarea.”
Refractară la orice sentimente negative,
societatea sa parcă e o frumoasă utopie,
din vis prelungit, că nu mai știi granițele

imaginar/ realitate. Crezând senin în aceste
valori pozitive, pare invulnerabilă în societatea reală cu nedreptățile sale. Visul drag
e realitatea proprie: „Trecătorii ne privesc
și ridică din umeri,/ văd doi bătrâni,/
doar aripi făcute/ scrum (…) Ei nu știu ce
știu eu./ cum mă porți în somn/ până la
altarul cerului” ( Fără pereche, dragostea)
Totul e suflet de copil, sub semnul
poveștilor copilăriei, al jocului ingenuu
de-a v-ați ascunselea: „Copiii se-ascund
după-soare,/ și tu-împreună cu ei,/ nu

Sonet de august

Sonet vibrant

Clipesc uimite albele amiezi
Când timpul bate-n geamul dinspre soare
Cu berze pregătite de plecare,
Și-și picură carminul prin livezi.

Se sparg dezacorduri lovind în timpane
Și sar amorsate scrâșniri violente,
Tăcerea sucombă când curg în torente
Cuvinte țipate, născând uragane.

La sânul verii parcă-i mai răcoare
Când zarea se umbrește cu cirezi,
Și-amurgul pune stele și diezi
În tril albastru de privighetoare.

Suntem îmbibați de discursuri ardente
Când toți ne răstim în ieșiri simultane,
Fanfara răsună, dar numai tromboane,
Și-i zgomot prea mult, și-s gândiri corigente.

Dar drumul către coacere, gustar,
Este un timp al împlinirii-n sine,
Nu filă fâlfâind în calendar.

Opriți gălăgia, sădind armonie,
Și-un susur divin să îmbrace pământul,
Născut din izvoare țâșnind în pustie.

Simion Felix Marțian

Și, cu uimirea năvălind în mine,
Îmi pun dorința vie pe altar:
Mă împlinește-n timpul Tău, Divine!

Iar oamenii toți, domolindu-și avântul,
Să simtă vibrarea adâncă și vie
Ce-o poartă-n esență de viață... Cuvântul!

Sonetul... sonetelor

Sonet desfrunzit

Sonet de octombrie

Iubesc sonetul, căci iubesc să scriu
Și iau lumină coaptă din vitralii,
Sculptând în ea miresme cu detalii,
Dorind să-l simt pulsând, să simt că-i viu.

Sucombă clorofila-n foșnet trist
Și-n frunza toamnei aurul se-aprinde,
Când vântul viu de ramuri o desprinde,
Și cerul o-nfășoară-n ametist.

Fiori de zori cu sărutări de brume
Sucombă-n dimineți întârziate,
Când pleoapa orizontului se zbate
Și curge mierea soarelui pe lume.

Din arderea cumplitelor travalii
Îl scot, atent la fiecare pliu,
Și vreau cu fir de lavă să-l transcriu,
Cum ard în asfințituri portocalii.

Sub pom, pe glie un covor se-ntinde,
Părând lucrarea unui pastelist,
Iar pomul, obosit echilibrist,
Cu brațe goale de-asfințit se prinde.

Cortina ceții tocmai ridicate,
Cu albul dens de vălurate spume,
Dezvăluie privirii noi albume
Cu pozele-n aramă ferecate.

Cu el vreau, Doamne, Ție să mă-nchin,
Dar simt că totuși ceva îi lipsește,
De-aceea eu cu rugăminte vin:

Pe ram, însă, pe brațul desfrunzit,
Un fruct ce pare infuzat cu soare
Surâde larg, ca visul împlinit.

E bogăție-n roade și-n culoare,
Având în palma cerului sorginte
De unde curg ca binecuvântare,

Să torni acum, când versul se-mplinește,
Pe-acest sonet un strop de har divin
Și-apoi să îl primești, când clocotește!

De-aceea-n desfrunzirea care doare,
Cu anii ce se scutură tacit,
Vreau, Doamne, rod spre viața viitoare!

De-aceea dăltuiesc febril cuvinte
Să pună gratitudinea-n valoare:
Îți mulțumim cu inima, Părinte!

Maria NIţU

vă arde lumina, nu vă fură norii/ plutiți
, în dulce derivă (…) printre fluturi, sub
cercei de lumină,/ în cotloanele secrete
ale unor povești,/ în bărcuțe cu catarg
de stele.”(De cine v-ascundeți? Cine vă
caută?). Chiar întreaga viață și iubirea sunt
ca un copilăresc joc de-a v-ați ascunselea,
cuceritor prin inocența și prospețimea
sa: „Tu mă cauți mereu în înalturi,/ în
timp ce eu, pământeanca./ sunt lângă
tine,/ aproape de cămașa albă a vieții
tale.”(Exercițiu de recunoaștere).
Jocul e singura stare fericită,
imponderabilă, ca un zbor spre cer, stare
care generează poeme sensibile prin psihologia unui copil: „Cândva, când voi
mai fi copil,/ nu voi mai încerca/ să-mi
șterg pistruii de pe obraji/ cu colțul feței
de masă,/ ba chiar o să desenez/ în jurul fiecărui pistrui/ petale,/ multe,/ să le
vadă și să mă iubească/ soarele”(Jocul
de-a lumina). Copilul se simte „proprietar
de stele”. Versul este cel care fixează și face
să trăiască aproape regal această lume

utopică, „Poemul meu e un suflet ce se caută
pe sine/ fie ca pacea din mine să iubească/
poemul meu/ ca pe un dar.” (Jertfa lucrului simplu). Dintr-un cult pentru versuire, găsește pentru poeți tandre definiri
„Poeții pe care îi iubesc/ sunt visătorii
de lut./ Ei văd mult mai departe,/decât
poate cuprinde privirea,/ dar nu pleacă
niciodată,/ orizontul e în ei.” Poezia, ca
o ars poetica, se scrie sub semnul visului,
pentru că poeții sunt „fantastici visători”
Cum starea de visare romantică este
potențată doar în mijlocul naturii,
creează picturale tablouri de natură, peisaje cu tușe botticelliene ale celor patru
anotimpuri personificate, ca „patru femei, frumoase ca un vis”, „copile veșnic
călătoare/ pe drumul sacru nesfârșit”
(Patru mirese)
Universul său delicat, serafic, este
metaforizat în versuri optimiste, în lumina albului: „Au înnebunit stelele,/
Coboară din cer cu miile,/fragile păsări
albe, oglinzi ale îngerilor.//Peste sufletul meu – un pământ/ al clipei-/ ninge.”
(Clipa) Poezia fiind pronunțat confesivă,
își mărturisește chiar ca profesiune de
credință dorința de ființare în coordonate
celeste, ca visător incurabil, nu pe sub
stele, ci în inima lor: „Vreau cu tot dinadinsul/ să ating pe dinăuntru/ o stea, să
învăț să luminez/ ochii visătorului,/ ca și
când steaua însăși/ s-ar vrea povestită”
(Pământul argintat al cerului).
Deschisă, își dezvăluie incertitudinile,
căutările, „dă-mi sâmburi de noimă,/
să-i înghit până la ultimul./să înțeleg/
de ce viața mea e un țărm,/ de ce viața
mea e un vârf de munte/ la care nu știu
încă/ să ajung,/ să ajung” (Ajută-mă!)
dar și convingerile, optimismul și încrederea în ziua de mâine, eliberată de răul
trecut:„cred cu putere că merg pe un drum
bun,/ dar nu știu unde-mi e hotarul,/
țărmul mării din mine”,„vindecată de
vechea visare,/ îmi spăl fața cu apa
curată/ a zilei noi.” (Viața).
Poezia sa confesivă, în versuri erotice, introspective ori meditative, configurează un
univers poetic în tonuri deschise, luminoase, cu o sensibilitate romantică, visătoare.
Scrie pentru sufletul său, nu pentru lauri
mondeni. Fire bonomă, a toate tolerantă
și deschisă prieteniei, Olimpia Sârb oferă
o poezie pe măsură, senină, delicată,
reconfortantă, ca o muzică terapeutică,
relaxantă și vindecătoare de angoase.
____________
* Olimpia Sârb, Poezii de dat uitării
= Poems to be forgotten, Ed. Eurobit,
Timișoara, 2021.

Sonetul
dimineții din amurg
Cuprins de ani ca de-o perfidă mreajă,
Îmi smulg secundele înfipte-n trup,
Dorind blestemul timpului să-l rup,
Sedus de veșnicie ca de-o vrajă.
Aș vrea să mai adaug un calup
La timpul ce se strânge ca o coajă,
Dar simt cum bucuria se degajă
Din sentimente noi, care erup,
Când văd venind spre mine, de la Cruce,
Un râu cu valuri ce-n iubire curg
Și cheia veșniciei îmi aduce.
Acum, prin timpul înghețat mă scurg
Și, stând lângă Acel ce mă conduce,
Mi-e dimineață-al trecerii amurg.
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Gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992)
98 de ani de la naștere
Inedit: memorial de călătorie

6 noiembrie 1960. Plec inopinat într-o scurtă, dar spornică și foarte antrenantă călătorie. Ajuns la Sibiu, vizitez din nou Bruckenthalul. Mă opresc
tulburat în fața roții cu care au fost
martirizați Horia și Cloșca, dar nu mă
pot opri a mă întreba: să fie într-adevăr
roata originală ori doar o simplă copie,
confecționată anume pentru muzeu? Și
atunci „emoția” consumată dinaintea
unei false relicve nu e ridicolă ca orice
produs al autoamăgirii? Simpla bănuială
a imposturii mă face să mă îndepărtez
cam confuz. Era cât pe ce să cad în capcana întinsă de muzeografi. E oare cazul
să adopt scepticul precept horațian (pitagoreic, de fapt, n. S. D.) Nil admirari?
Dar a rămâne, în orice împrejurare,
nepăsător, nu e conform temperamentului meu. Prefer să mă abandonez unei
iluzii decât să îngheț în indiferentism.
(Știu, „realiștii” ar rânji malițios. Treaba lor. Nu-i invidiez.) Așadar, e roata
autentică cu care...? Nu, important e
altceva: cu o asemenea roată, și gândul
acesta e suficient ca să mă cutremur.
Am vizitat Cisnădia și Cisnădioara,
încântat de peisajele și vilele lor fermecătoare. Ocna Sibiului însă m-a dezamăgit. Seara sosesc la Călimănești.
8 noiembrie. Vizitez Căciulata și Mânăstirea Cozia, îngenunchind cu pietate
la mormântul lui Mircea cel Bătrân.
Alături, un alt mormânt, cu inscripția:
„Preastavi-se Raba Bojia (a răposat roaba lui Dumnezeu) călugărița Teofana,
muma răposatului Mihai Voievod și

fie-sa Doamna Florica și fiul său Nicolae Vodă au nevoit și au scris vă Dni io
Radul Voevoda 7114 (1606).”
Aflu că mânăstirea a fost zidită în
1386 de Mircea, după modelul celei din
Krușevaț; inițial i se spusese Mânăstirea
de Nucet. Numele îi vine sau de la Muntele Cozia (cozia înseamnă capră pe
slavonește) sau de la cozi (nucă), pe
turcește. Chiliile împrejmuitoare sunt în
refacere. Cișmeaua a fost construită de
Neagoe Basarab; pridvorul, coloanele și
haznaua, de Constantin Brâncoveanu și
Barbu Știrbei.
Distrusă în Primul Război Mondial,
piatra tombală a lui Mircea cel Bătrân a
fost refăcută în 1938. Policandrele sunt
dăruite de Constantin Brâncoveanu.
În „cerdacul lui Mircea” se ținea Sfatul
domnesc.
Îmi place în mod deosebit (și multă
vreme nu mi se va șterge din minte) bisericuța de peste drum, Bolnița, horbotată
și grațioasă ca o infantă.
Traversez Oltul cu barca și poposesc la
Masa lui Traian, apoi urc la Mânăstirea
Turnu, unde a învățat și s-a călugărit
Mitropolitul Ștefan, primul traducător
în românește al Crezului.
Din loc în loc, în pădure, zăresc chilii
săpate în piatră, adăposturi primitive
ale foștilor schimnici. Cum i-aș numi?
Eroi ai ascetismului? Mistici exaltați?
Victime ale unei mentalități retrograde?
Învinși ai vieții? Schizoizi?
Poate că n-au fost decât niște biete
minți rudimentare molipsite de o iluzie
periculoasă care terorizează omenirea
de două milenii încoace.
De aici urc, prin liniștea pădurii de
castani și mesteceni, la Mânăstirea Stânișoara, unde prânzesc.
La întoarcere mă abat de la Troiță pe
un alt drum și nimeresc deodată într-o
poiană însorită, cu șipot cântător, clăi de
fân și stejar de aur, de unde contemplu,
în extaz, valea magnifică, solzii de argint
ai dragonului mișcător printre fagi și
Mânăstirea Cozia, albă. E un tablou
dumnezeesc, cufundat într-o liniște
beátă (latinism, „fericită”, n. S. D.) și învăluită în lumina blândă a unei dupăamieze de toamnă cum alta n-am mai
trăit. Privindu-l îndelung, mi-am spus:
„Când voi fi copleșit de tristețe, în cele

Când aveam vreo șase ani,
un cuplu din Germania, prieteni ai părinților, m-au întrebat,
zâmbind cu bunăvoință, de
față cu ai mei:
- Ce ai vrea să-ți aducem
data viitoare când revenim în
România?
I-am privit cu atenție și,
după câteva clipe de concentrare, m-am gândit că e inutil
să le cer gumă sau ciocolată,
pentru că oricum orice cadou
venea la pachet și cu așa ceva.
După pauza regulamentară de
suspans le-am spus, cu toată inocența unui școlar de
clasa întâi:
- Vreau o revistă cu femei goale.
Țin minte și acum mimica brusc schimbată a feței,
și panica din ochii lui Hans, care încerca, privindu-l
pe tata, să-mi dea un răspuns potrivit și cât de cât acceptabil. Tata era și el înmărmurit, evident blocat de
cererea mea căzută cometă. Mama, însă, fenomenală
ca întotdeauna, a zâmbit, puțin jenată și, după un moment de ezitare, a spart tăcerea de gheață:
- Dacă găsiți ceva ușor, se poate.
Mă întreb și acum, după atâția ani, ce rotițe s-or fi învârtit în mintea mea de copil, când am cerut așa ceva.
Minunea s-a întâmplat după câteva luni, când eu
deja uitasem neobișnuita cerere.
Hans mi-a adus, vesel de data asta, o revistă cu femei despuiate. După ce am studiat-o bine, vreo două
luni, și eram oarecum plictisit de ea, dar bine informat în domeniul ăsta, am scos-o la mezat în Unirii,
unde îmi făceam veacul cu prietenii. Am adus revista
la umbra statuii și, în mai puțin de jumătate de oră, am

Silviu ILIEVICI

mai deznădăjduite clipe ale vieții, să-mi
aduc aminte de ceasul acesta; atunci, cu
siguranță, sufletul mi se va limpezi.”
A fost, poate, cea mai senină zi din întreaga mea existență.
*
27 iunie 1961. Decid brusc să plec spre
Muntele Găina. Toată problema e să
realizez excursia proiectată în timp record, așa fel ca vineri dimineața să fiu
prezent la serviciu.
Sosesc seara târziu la Brad și aflu că
„Târgul de fete” nu se mai ține, dar asta
nu mă întristează din cale-afară. „Târgul” fusese doar un pretext pe care se
grefa, arzătoare, dorința de a pleca.
Seara, la berăria din Brad, observ pe
furiș doi tipici mineri chercheliți. În
asemenea clipe încerc cu intensitate
regretul de a nu poseda un discret și
minuscul aparat de filmat. Câte tipuri,
câte colțuri pitorești de natură, câte aspecte inedite ale orașelor s-ar acumula
în ipotetica mea filmotecă! Posibilitatea
reactualizării vii, prin imagine, a unor
incursiuni de-a lungul și de-a latul Patriei, cu cât ar face viața mai bogată! Așa
însă totul are caracterul efemer și volatil
al unor raite de pelerin solitar și lipsit
de mijloace.
28 iunie 1961. După ce pierd la un joc
mecanic de noroc (să fi câștigat măcar
un deșteptător ori un aparat de fotografiat...), plec cu autobuzul la Abrud și
revăd în trecere Muntele Vulcan.
La Abrud mă înfrupt cu cireșe și fragi.
La Câmpeni, așteptând vreun autocamion cu care să-mi urmez drumul, stau
de vorbă cu un băiețaș de 12 ani originar din Albac. Îmi vine să mă iau cu
mâinile de cap când constat că nu știe
ce-a săvârșit Horia. Așa se face școală
sub comuniști!
La 18.30 o iau cu autobuzul spre Vidra. De-a lungul Arieșului Mic în sus,
pe la asfințit, după ploaie, apar tablouri
ce-ți purifică sufletul: plaiuri cu fânețe și
limbi de pădure, căsuțe răzlețe de lemn,
un cimitir cu brăduți uscați la căpătâi de
morți tineri...
Poposesc la Casa Memorială a lui
Avram Iancu, în care sunt expuse leagănul, patul, sabia și fluierul Craiului
Munților, precum și un afet de tun din
lemn de cireș.

Sexul și
promiscuitatea
schimbat-o pe zece Pif-uri, un submarin verde militar
și trei Rahan-uri. Nu mai spun că cel cu care am făcut
schimbul i-a tras o palmă lui frate-su mai mic care,
îndărătnic și nepriceput, nu vroia nici în ruptul capului să renunțe la Pif-uri.
Mi-a părut rău, câteva momente, pentru cel mic,
care a plecat plângând spre casă, dar… business is
business.
Și uite așa am trecut, zâmbind cu subînțeles, și plin
de importanță, în următoarea etapă a descoperirilor
personale.
Mai apoi, în adolescență, devoram toate cărțile ce
aveau chiar și doar minuscule urme de erotism în paginile ce se deschideau întotdeauna la scenele fierbinți
– evident, de la multiplele aprofundări.
Cenzura epocii făcea într-adevăr ravagii prin
literatură, dar nu reușea să interzică chiar tot, iar acolo
unde pasajele erau coafate, imaginația plutea liberă și
aducea compensări.
Mai târziu, spre sfârșitul liceului, mama, care era
deschisă ani-lumină față de cei din generația ei, mi-a
lăsat, într-o seară, pe birou , un vraf de reviste “explicite”, și mi-a spus:
- Poftim, documentează-te!
Nu pot să-mi dau seama de unde făcuse rost de ele eram, totuși, în anii negri ai comunismului, iar noi, cei
din spatele cortinei, nu aveam acces la așa ceva.

Trag peste noapte la Ilarie Ceama; la
fereastră îmi cântă Arieșul Mic, iar două
fete sună, sub stele, din tulnic. Nu. Nu
numai camera de filmat, ci și casetofonul
ar trebui să fie instrumente nelipsite din
echipamentul excursionistului modern.
29 iunie, Sf. Petru. După ce achiziționez din Vidra două fluiere și o furcă
crestată, o apuc spre Găina. Spălate de
ploaia de aseară, priveliștile, plaiu-rile,
văile cu fuioare de nori sunt, fără nicio
exagerare, sublime. Întâlnesc locuri în
care aș muri împăcat. Străbat o pădure
de fagi înviorată de vocalizele păsăretului matinal. Un moșneag conduce
căluțul împovărat cu două coșuri de nuiele, doldora de cireșe. Moții își strigă
mesaje, numai de dânșii știute, din vale
în vale. După două ore de urcuș sunt în
vârf (1924 m). De aci, după ce hodinesc,
mănânc și mă prăjesc la soare, pornesc
prin pajiști imense de margarete la
Bulzești, Baia de Criș și, în fine, cu un
camion de mineri, la Țebea.
Mă reculeg la mormântul lui Avram
Iancu, împodobit cu paloș în cunună de
laur, cioplită în piatră. Inscripția de pe
mormânt: Craiului Munților, Națiunea
Română întregită în hotarele ei firești
și unită în spiritul libertății.
Concepută parcă, în lapidaritatea ei,
de un bard latin, e tulburătoare.
Poposesc după aceea la Mormântul
Eroilor din 1918 și la Gorunul lui Horia,
ferecat în platoșă de ciment din care mai
supraviețuiește o ultimă ramură verde.
Iau hotărârea ca, revenit acasă, să mă
documentez temeinic asupra Revoluției
de la 1848 și asupra faptei lui Avram
Iancu, care n-a putut fi un act nesăbuit,
simpla izbucnire a unui pathos juvenil,
prea repede înfrânt, ci un act istoric cu
implicații adânci.
Impresii la înapoiere? Simpaticul
domn din tren care își pregătește de
pe acum băiețelul de zece ani pentru
drumeție (zece kilometri pe zi, cu rucsacul în spinare); difuzorul asurzitor din
gara Timișoara; militarul tăiat de accelerat și valiza lui rămasă singură lângă
linie; țăranca din Chizătău, tachinată de
un mitică bucureștean, căreia i-am luat
apărarea...
Concluzii? O splendidă escapadă, vital necesară în atmosfera irespirabilă pe
care ne-a creat-o regimul acesta nefast,
o cură regeneratoare de energie, care îți
încarcă sufletul, ca pe un acumulator,
ca să mai poți rezista încă o bucată de
vreme...
Text stabilit de

Simion Dănilă

Oricum, în vremurile acelea, părinții nu vorbeau
despre sex, școala nici atât, decât eventual pe repede
înainte, la unica oră de biologie în care se explica,
aproape în șoaptă, sistemul reproducător uman, și asta
în hohotele înghiontite ale băieților și roșeața ascunsă
a fetelor.
La mai bine de patruzeci de ani de atunci, sexul se
vinde în toate formele, fără jenă sau bariere formale.
Cu toate astea, educația sexuală e sufocată, încă, în
școală, de îngusta logică a unor pătrățoși ce nu reușesc
să facă distincție între necesitate, pudoare și promiscuitate...

Nicolae HAVRILIU
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Să nu fie vreo eroare!?

dialoguri cotidiene în două tablouri şi epilog
Personajele:
TONIO, SANIO, VOCI

Aşezaţi, în amiază, pe malul unei ape, ca de obicei
la umbra salciei pletoase, Tonio şi Sanio şi-au instalat undiţele şi aşteaptă să pescuiască peştele-noroc.
Deoarece nimic deosebit nu se-ntâmplă, ei încep o
conversaţie.
TABLOUL I
TONIO: De ce taci? Spune şi tu ceva!
SANIO: Ce să spun? N-am prevăzut să ne întâlnim.
Am venit cu mâna goală.
TONIO: Nu-ţi fă probleme. Nu vreau să-mi dai nimic. O vorbă de duh se poate. Nu te costă nimic. Şi,
apoi, mai auzeam o ştire. Recunoaşte că e rândul tău
să vii cu un text. Ultima dată eu am fost ofertantul. Şi
ţi-a convenit. Ai apreciat cu... Îmi place!
SANIO: Mai încet, sperii peştii! Unul a tras la nada
mea, dar, auzindu-te, s-a retras.
TONIO: Nu scapă el. Vine în vizită şi la mine. Nada
mea e ospitalieră. Până atunci, gândeşte-te la un lucru,
la un fenomen, la orice-ţi trece prin minte şi formulează-l. N-am reuşit să epuizăm tot arsenalul de cunoştinţe.
SANIO: Cum nici în apă, nici pe uscat nimic nu mişcă... Totul vrea să audă... Uite ce-ţi zic! Banala formă
acumulând un conţinut şi mărimea ca dimensiune
găzduind energia ca putere fac subiectul unei ample şi
surprinzătoare demonstraţii.
TONIO: Poftim? „Mărimea ca dimensiune găzduind
energia ca putere”?
SANIO: Şi banala formă acumulând un conţinut!
Numai împreună fac subiectul unei ample şi surprinzătoare demonstraţii. Simplu ca Bună ziua!
TONIO: Scuză-mă! Da’ nu-nţeleg! De aceea te-am
întrebat.
SANIO: Că tare greu e să pricepi. Depune şi tu un
efort şi ai să vezi că se licăreşte ceva.
TONIO: Mai încet, că ne aude!
SANIO: Cine, omule, ne aude?
TONIO: Păi nu spuneai... „Totul vrea să audă.” Şi
aude. În spate e o bancă. Pe ea şade un individ (în
şoaptă): Doi ochi privesc din spate.
SANIO: Tu acum îmi spui? Dacă ştiam că mai este
cineva, nu ziceam nicio vorbă. Te lăsam pe tine să
fierbi la foc mic.
TONIO: Vezi, să nu întorci capul că se înfurie individul. Şi vine aici. Poţi să ştii ce se-ntâmplă?
SANIO: Nu întorc, nu întorc! Stai liniştit! Eu continui
cu ale mele şi tu ţine-l sub observaţie! Ce pot să-ţi mai
spun din ceea ce mi s-a spus şi mie este că un obiect fals,
nedetectat la timp, se poate face reper valoric pentru o
perioadă îndelungată şi, deşi aduce după sine confuzii şi
un şir amestecat de erori, trece drept un model acceptat.
TONIO: Eu ştiu că eroarea oficială devine act oficial
după ce s-a promulgat prin lege.
SANIO: De unde ştii şi cine ţi-a spus, nu întreb. Eu
întreb ce face individul.
TONIO: Stă liniştit pe bancă şi citeşte dintr-un ziar.
SANIO: Bine că şi-a găsit o preocupare şi n-are de
gând să ne abordeze! Ar putea să creeze o eroare.
TONIO: N-are de gând pentru că şi noi avem o preocupare şi individul ştie că nu va fi deranjat de noi. Hai,
continuă să vorbeşti! Că începe să mă intereseze.
SANIO: Ştii ce! Da’ numai eu să vorbesc! Mai spune
şi tu ceva! Pentru că de aceea eşti aici.
TONIO: Ridici tonul şi ai putea să-l ofensezi pe individ. Ia, fii atent! Uite că şi‑a schimbat preocuparea!
SANIO: Ce face?
TONIO: Nu mai citeşte, mănâncă.
SANIO: Cine ştie de când stă acolo şi cu ce scop! Era
normal să i se facă foame. N-am prins nimic până acum.
Îi dădeam un peşte. Şi-l făceam un apropiat de‑al nostru.
TONIO: Da’ crezi că individul e chiar aşa deschis la
vorbă şi acceptă pe oricine să-i stea în preajmă? O fi
vreun savant. Ştie multe şi le discută în grupul de savanţi. Ce s-audă de la nişte pârliţi ca noi? L-ar plictisi!
SANIO: Da’ de uitat, se tot uită la unii ca noi, ce-i
în guşă şi-n căpuşă. Probabil să ne ia la bani mărunţi.
Bine că nimic n-avem în găletuşă!
TONIO: Spui numai bazaconii!
SANIO: Spun ceea ce vezi tu şi înţelegi! Că dacă mă
lăsai să văd şi eu, altceva spuneam. Să nu fie chiar gardianul! Certificat de pescar ai?
TONIO: Am o hârtie, acolo! Nu-mi fac probleme.
SANIO: Nu o hârtie, acolo! Un act semnat de la primărie... Eu aşa ceva am!
TONIO: Ţi-am mai spus! Vorbeşte mai încet! Că ne
aude şi se poate întâmpla ceva. Şi se-ntâmplă! Nici nu
citeşte, nici nu mănâncă. Se uită într-o direcţie spre
care vrea să se-ndrepte.
SANIO: Să nu vină aici, pentru că nu l-am chemat.
TONIO: Nu l-ai chemat, dar prea l-ai deranjat cu
presupusul tău. Şi individul, e şi el om şi are drepturi,

vrea să ştie pentru ce toată cazna asta.
SANIO: Ce pretenţii! Mă rog! Aşa-i când te crezi cineva! Uită-te bine! Să nu fie vreo eroare!? Aştept clipa
întâlnirii şi mă pregătesc de explicaţii. La început va
fi bizar, dar imediat voi simţi o uşurare. Ceva asemănător va simţi el. Numai să vină odată! (schimbare de
ton): Dar văd mişcare la unditele noastre. Norocul ne
surâde dintr-o parte, chiar dacă din alta ghinionul nencearcă. (Cortina)
TABLOUL 2
Intersecţie de drumuri într-un cartier mărginaş al
urbei X. Soseşte un autobuz din care coboară doi călători, Tonio şi Sanio. Amândoi au în mână undiţa şi
găleata cu peşte. Se scutură de praf şi respiră uşuraţi.
În apropiere se află o bancă.
TONIO: Ca pe nişte sardele ne-au transportat. Unul
peste altul, unul lângă altul. Ce-am ajuns!
SANIO: Fii bucuros că te-a luat în maşină şi la timp ai
ajuns acasă! Altfel cine ştie cu cine făceam autostopul. Şi
dacă ne lua cu toate ustensilele ce le purtăm cu noi! Barem, omul a fost cinstit. „Asta e maşina! Vă iau pe toţi!”
TONIO: Vă iau pe toţi la înghesuială! Banii să iasă.
Aia-i! Da’ aşa-i când ne ploconim. Ce pretenţii să am
de la tine? Prea îi lauzi pe toţi, în loc să iei atitudine.
SANIO: Tonio, nu mă persifla! Că tu aşa eşti! Când
vezi că-ţi acordă cineva atenţie, tu-l denigrezi.
TONIO: Altădată îmi spuneai să nu te jăvrăresc. Observ o schimbare în termeni. Şi mă bucur.
SANIO: Era altădată. Şi apoi, cred că se simte efectul
lecturilor mele, variate şi profunde, lecturi pe care tu
le-ai abandonat. S-avem în vedere şi o anume evoluţie.
Dar şi-un respect ce se cuvine unuia de către celălalt
şi invers. Doar suntem oameni! (Tonio schiţează un
gest.) Da’ stai! Văd că dai din fălci. Aşa faci mereu!
TONIO: Uite, mănânc! Mănânc pentru a trăi în scenariul... ce mi se scrie. Tu în care scenariu trăieşti?
Sper că nu în al celor ce se pregătesc să plece din ţinut
din cauza invaziei ţânţarilor pestilenţiali.
SANIO: Să nu fie doar vorbe ce se spun ca să ne amăgească. Hai pe bancă şi-ţi explic. (Amândoi se aşează
pe bancă. Sanio ridică o mână deasupra capului şi,
pe furiş, citeşte din hârtia ce o avea între degete): Eu
sunt în aşteptare de vremuri noi! (Apoi strecoară hârtia în buzunar): Orice molimă cum vine, aşa se duce.
Nu ia totul cu ea. Mai rămâne ceva şi se continuă. Sau
o începem de la capăt.
TONIO: Pe mine nu mă sperie nicio veste. Eu îmi
aştept consoarta. Stă la doi paşi de aici. Să vină să mă
ia! Când va vedea găletuşa plină, ce bucurie pe capul
ei! Ai ceva împotrivă?
SANIO: Eu împotriva ta? Doar suntem prieteni! Şi
nu de azi sau de ieri. De ceva timp. Da’ chiar de când
suntem prieteni?
TONIO: Cum aşa? Nu mai ştii?
SANIO: Ştiu că suntem prieteni. Da’ de când, nu-mi
amintesc.
TONIO: Ehe, din vremea călătoriei noastre prin ţinutul fără vegetaţie.
SANIO: Mi-amintesc! Au păţit ceva oamenii aceea
de au rămas fără verdeaţă? Abia acum mi-amintesc!
Da, întâmplarea cu tânăra în scăldătoarea de sub copacul desfrunzit. Tu mereu o întrebai câte ceva. Noroc
de mine că te-ndemnam să te abţii. Ştiai cine este?
TONIO: Mai încet! Acum vine consoarta mea şi te
aude. N-o ştii ce protocolară este! Îi place ordinea şi
măsura. Eu, alergăreţul de colo până colo, consimt la
ordine şi măsură.
SANIO: Unde? N-o văd!
TONIO: N-o vezi tu. Da’ am văzut-o eu. Stătea în
fereastră şi m-aştepta. M-a văzut de când am coborât
din autobuz. Şi e cu ochii numai pe găletuşă.
SANIO: Acum privesc înainte şi nu văd pe nimeni.
Dacă e aşa, nu mai stau. Plec!
TONIO: Mai stai, mai stai! Să schimbi o vorbă şi cu ea.
SANIO: Cum să stau? Nu spuneai tu... „Şi e cu ochii
numai pe găletuşă”.
TONIO: Nătăfleţ mai eşti! Cu ochii pe găletuşă mea!
SANIO: Văd că mă şi jigneşti, după toate cele întâmplate. În loc să fiu un subiect de citit pentru tine. Asta
mă nedumireşte! Facem ce facem, dar mereu ne scapă
ceva. Să nu fie vreo eroare!? Hai, c-am plecat! (Se-ndepărtează.)
TONIO (singur): „Asta mă nedumireşte!” Halal, săţi fie! Ceea ce-l nedumireşte pe el este că n-ajuns subiectul unei cărţi de citit. Vrea să spună! El, care a citit
atâtea cărţi, să nu fie luat în seamă? Uite că nu este!
Mai întâi, pentru că nu a reuşit să stabilească un acord
între percepţia lumii despre el şi propriile înţelesuri
despre lume. L-aţi auzit cum vorbeşte? „Acum privesc
înainte şi nu văd pe nimeni.” Nu vezi, nu vezi! Dar în
spate mereu doi ochi privesc. Şi-n al doilea, a reuşit să
provoace anumite suspiciuni că răul ce ne înconjoară
vine din vorbele ce se spun tendenţios. Aţi văzut cum
a plecat? Parcă lăsa în urmă o dâră de fum. Hai, c-am
plecat şi eu! (Iese)
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Fărâma esenţială
Omul din oglindă,

Adaptare după Teatrul descompus
de Matei Vişniec, Regia: Teodora Petre,
Teatrul Mic, Bucureşti, Manager: Gelu Colceag
Prin fumul ce învăluie sala şi prin întunericul venit
dinspre scenă se întrevede o uşă. Pe acolo vor sosi actorii, cei şase actori: Alina Rotaru, Marian Olteanu,
Andrei Seuşan, Cezar Grumăzescu, Gabriela Iacob,
Andrei Brădean, şi vor întreţine paradigma jocului în
vremurile de pandemie prin care se trece. Altfel spus,
facerea spectacolului în ziua deschiderii, după o absenţă fără voie ce pare îndelungată, aparţine celor şase
actori sortiţi prin prestaţia scenică să zidească şi-n edificiul „Mic”‑ului, noului Mic. Capacitatea lor creatoare
are ceva din harul „schimbării la faţă” a teatrului (ştiut
că se află în reconstrucţie). „Ruinele, spune Cioran, indică întotdeauna prezenţa spiritului”.
Ce s-a văzut în deschiderea din 15 mai 2021, la sala
Atelier a Teatrului Mic din Bucureşti, a fost Omul din
oglindă, adaptare după Teatrul descompus de Matei
Vişniec. Acest spectacol-evantai, în regia Teodorei Petre
(dincolo de a mijloci întâlnirea actor-privitor în condiţiile izolării şi distanţării impuse de pandemie), cutreieră
faţetele existenţei, aducând în atenţie cât de fragilă şi
vulnerabilă este fiinţa umană.
Locatarii unui bloc din urbea X îşi povestesc existenţa. Discursivul face spectacol din rostirea lor în
ciuda elementelor comune ce-i apropie. Prin intermediul unor monologuri nelipsite de umor, dar pline de
dramatism, sunt selectate din existenţă situaţii încurcate şi fără înţelesuri de suprafaţă, însă cu subînţelesuri. Nu tot ce există are înţeles de suprafaţă, pentru
că nu se-ntreabă ca să existe. Fiecare există pentru că
aşa îi este dat şi se descurcă făcând sacrificii, deoarece
până la urmă ceva trebuie să facă. „Fluturii carnivori”,
„melcii pestilenţiali”, „ploaia animală” îi înspăimântă
pe locatarii care, în baza unei selecţii, depun mărturie.
În scenă se roteşte un corp dreptunghiular (scenografia: Raluca Alexandrescu. De remarcat apropierea planului de volum şi interiorului de exterior) ce plasează
personajele în refugiul habitatului şi-n evadările imaginare. N-au nume personajele, dar, în spaţiul unde
unul are ceva comun cu altul, primesc doar denumiri
generice precum: Nebuna (liniştită, febrilă, lucidă),
Omul (care vorbeşte în şoaptă, din oglindă, cu calul),
Iluzionistul, Revoluţionarul, Filozoafa, Spălătoare de
creiere, Depanatorul. Neavând nume prin care să fie
apelate sau dojenite, aceste fiinţe sunt libere şi, drept
urmare, se năpustesc pe fărâme la tot şi toate. În acest
caleidoscop de sunete, rostiri (vocile actoriceşti atent
vegheate de regie), stări, gesturi şi, cum spuneam, subînţelesuri, fiecare îşi face rolul în contul Măriei-Sale,
Iluzia, însoţitoarea echitabilă a vieţii. O menţiune specială i se cuvine lui Cezar Antal, autorul sound designlui. Spectacolul de la „Mic” are vervă, respir şi tinereţe.
Prin exersare îşi finisează stilul. Cu asemenea înzestrări va rezista în timp. Eu îi doresc viaţă lungă.

Nicolae HAVRILIU

Scenă din
“Omul din
oglindă”,
după “Teatrul
descompus” de
Matei Vişniec,
Teatrul Mic,
Bucureşti.

EPILOG
O linişte deplină cuprinde scena, după care se produce o fulgerare urmată de tunete puternice. Ploaia
torenţială căzută în voie spală totul în jur. Vântul
stârnit pe direcţia sa adună apele într-un loc aparte,
desenând un lac. La despărţirea zilei de noapte, din
banca înmugurită se-nalţă o salcie. Pletele îi zboară
în vânt, iar banca de la rădăcină se oferă şederii. Un
nou tunet se produce, binecuvântând poziţia de repaus. Treptat razele de lună coboară şi luminează locul.
Se aude o respiraţie greoaie însoţită de închiderea
şi deschiderea unor uşi urmate de spargerea unor
obiecte de sticlă. Din acest peisaj sonor se desprind
mai multe voci feminine care încearcă să întemeieze
o conversaţie. Dar cum nu găsesc pentru enunţul de
început cuvântul potrivit, vor izbucni în râs şi apoi se
retrag în surdină. (Cortina)
Bucureşti, 21 mai 2021
Cu ocazia zilei de naştere, îi urăm colaboratorului nostru NICOLAE HAVRILIU, „La mulţi
ani!”, sănătate multă, succese şi pagini literare şi
de specialitate ca până acum.

Daniel MARIAN
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Grai din raiul cuvintelor
(Radu Ulmeanu: „Ab urbe condita”,
Editura Grinta, 2020)

Întemeierea lumilor se face pe bună
dreptate pornind de la elementele foc,
apă şi pământ, cu sufletul care arde, cu
setea vieţii şi cu lutul trupului trecând
prin caznele fireşti. Contribuim fiecare
la propria lume, cu prinos de emoţie,
încercându-ne visurile şi limitele... „Nu
am nimic să-i dau lumii în care trăiesc/
decât aceste coli de hârtie/ pe care adun
din când în când/ cuvinte// Apăsarea
soarelui, a lunii şi stelelor/ purtate toate pe cerul ochilor mei/ e singura mea,
cea mai dulce povară// Din când în
când mi-e dată povara iubirii –/ atunci

spaţiul din jurul meu se curbează,/ se
curbează razele stelelor/ în jurul făpturii de vis// picătura ce umple paharul/
făcându-l să se reverse/ spălându-mi
obrazul/ şi lumea// esenţă a adevărului prim/ şi a cuvântului din urmă”
(Picătura). Este Radu Ulmeanu în
„Ab urbe condita”, poet inconfundabil într-o carte exemplară, cu tristeţi şi
presimţiri, dar nepărăsit de revelaţiile
sale dintotdeauna încântătoare. Într-o
perpectivă asupra prezentului, fără a
sta să contabilizeze neapărat trecutul,
viziunea sa despre clipele ce vor veni
cândva din afara viitorului lumesc, fulgeră covârşitor, neispirând nicidecum
teamă ci mai degrabă înţelegere însoţită
desigur de inevitabile regrete: „Dezastre
dulci-amare mi se preling pe umeri/ ca
roua pe iarbă// Iată în cer se dezleagă
cele de pe pământ/ susură alămurile
unei întregi armate de îngeri/ se desfac
legăminte/ se fac praf toate principiile//
Mă îndrept către tine cu un zâmbet/ a
cărui fatalitate se întoarce spre mine/
din oglinzile ochilor tăi/ din oglinda
părului de aur mocnit// E loc să facem
loc liliacului înflorit,/ îmi spune legenda acestui mirific peisaj/ pe când rănile mele cresc, acoperă întreg relieful/
scobind câmpiile patriei” (Dezastre).
Înţelepciune tangentă sau chiar intersectabilă filosofic, întregită de expresie
clară şi precisă, imagistică tâlcuită din
talent nativ de a privi lucrurile în esenţa
lor. Mergând pe ideea pastelului narativ
în care îşi găsesc loc stările cele mai fecunde, „Putea-voi să mă întunec,/ Sau
voi putea să răsar/ la limita orizontului
tău/ Ca globul soarelui funerar// Să văd
cum te scufunzi şi te-nalţi/ Înmugurită pe oră/ Ca bobul suav de smalţ/ Pe
care lumina-l devoră// Eu însumi să mă
scufund/ În trupul tău ca o barcă-n/ Legănare spre înalt, spre afund,/ În supremul zeului cearcăn” (Poem matinal).
Cât despre următorul poem, acesta nu
mai are nevoie de comentarii, deoarece e atât de ţeapăn în sensul său nedi-
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simulat, încât ar fi de prisos să emitem
păreri, contra-păreri, dizertaţii... „La
pas, la pas, pe culmile progresului/ ţări
lovite ca de ciumă/ de viruşi/ de corupţie/ de prostie// Nici nu mai ştiu care
e cel mai grav flagel/ poate ne salvează
poezia ultimei generaţii/ care se târăşte în genunchi/ cu ochii aţintiţi asupra
propriului sex/ şi a şuvoaielor de urină
sau alte îmbălăciuni// La pas, la pas, la
popas/ la răspasuri, bypassuri/ pentru
literatura ce gâfâie, rârâie, mârâie, sfârâie/ pârâie din încheieturi” (Pas). Poet
de largă percepţie, Radu Ulmeanu continuă să fie un vârf de lance (sau de peniţă) al generaţiei sale, unul de real succes
şi de luat şi păstrat aminte, exemplu de
scriere conştientă, descătuşată, în acelaşi timp impresionistă şi modernistă.
Un poet cu o formidabilă avere într-un
concurs de lumi incerte, aproape desfiinţate, dar care astfel mai pot să reziste!

Efectele tâlcurilor cele de taină
(Nicolae Băciuţ: „La taclale cu
Dumnezeu”, Ed. Vatra Veche, 2019)

În şirul esenţelor vrute şi trăite ca
într-o dezlegare de spirit, ca într-un
spectacol de zbor continuu, desigur că
întâlnirea cu sublimul se produce ca un
trăznet, creînd premisele devenirii întru
peren. Chiar sunt oameni luminoşi la suflet cărora li s-a încredinţat taina ajungerii pe piscul deasupra căruia nu mai
au unde urca, deasupra fiind doar cerul.
Era de aşteptat ca Nicolae Băciuţ, mai
cu seamă după ce s-a aflat „Între lumi”,
odată cu „Convorbiri(le) cu Nicolae Steinhardt”, să se regăsească într-un moment de referinţă, venind de astă dată
în faţa cititorilor săi cu confesiuni de pe
urma unei misiuni cu totul deosebite,
aceea de a sta „La taclale cu Dumnezeu”, într-un volum de excepţie ce reuneşte poeme scrise pe parcursul al trei
ani rodnici, între 2013 şi 2016. În felul
binecunuscutelor sale înfiorări lirice,
poetul se desfăşoară amplu, deschis în
sentimente, punând accentul pe existenţialismul nedisimulat, păstrat însă în
permanenţă pe căile credinţei. O impresionantă retorică atinge corzile sensibile
ale simţirii: „Doamne, de ce tocmai eu,/
de ce vrei cu somnul meu să-ţi umpli înserarea,/ de ce cu secundele mele suni/
din cornul ce uită cărarea?// De ce tocmai eu, Doamne,/ de ce frunză să fiu,/
de ce să fiu pentru toamne/ doar fructul
târziu,// din care nimeni nu muşcă/ şi
niciun păcat/ nu nu este nici cuşcă,/ nu
e înserat?// Dar cine, Doamne, în locul
meu/ aer în înalt să-ţi fie/ pentru îngeri
în zbor spre elizeu,/ până când nimeni
nu-nvie.// O, Doamne, bun Dumnezeu,/
în locul meu o să vin eu.” (Tocmai eu).
Pornind de la exerciţiul unei stări doar
aparent fireşti, dar care transcede într-o
fericită îmbinare cu elementele primordialului şi universalului, acest minunat
poem limpede, direct: „Inima mea/ nu
mă mai ascultă,/ inima mea e o stea,/
e undeva departe,/ într-o altă viaţă,/
niciunde, undeva.// Inima mea –/ n-o
mai ascult/ dintr-o joi,/ din Joia Patimilor,// din joia Judecăţii/ de Apoi.” (Joia
Judecăţii). Remarcabilă reciprocitatea
neascultării între om şi inimă, pe fondul
posibil al unui noian de doruri, sau cine
ştie ce alte motivaţii scunse, ideea fiind
până la urmă că departele se strecoară
în subtilitatea fiinţei. În acelaşi tip de
rezonanţă se înscrie şi următorul ritm
cadenţat menit să încânte/descânte la
nivelul conştienţei asupra vieţii: „Va fi şi
mâine/ cât va fi,/ va fi o margine de zi,/
în care iarba mă va şti/ de-abia când nu
va înverzi/ şi orbul va putea privi,/ iar
sângele se va trezi/ ca orologiul din perete,/ ca zborurile-ntr-un egrete.// Va fi
şi mâine/ ştiu, va fi –/ şi dacă, totuşi,/
l-aş opri?” (Dacă mâine). Umblând
la sensuri în virtutea unor extrapolări,
chiar până la a crea paradoxuri, parcă
într-un joc iniţiatic, este povestită „Clipa”, alcătuită dintr-un şirag de mistere:
„La ce-i bună ziua fără zi,/ la ce-i bună
noaptea fără noapte,/ şi secunda fără de
minut,/ şoapta fără de şoapte?// La ce-i
bun şi trilul/ fără de păsări,/ la ce bun e

fructul/ dacă nu e şi-n flori,/ la ce-i bun
amurgul,/ dacă nu e şi rană,/ şi sărutul/
fără de subsuori?// La ce bun e malul
fără de mare –/ la ce-i bună ploaia fără
de nori?// La ce bun e Fiul,/ dacă nu e şi
Tatăl/ la ce bun mai sunt eu,/ la ce bun
mai sunt toate,/ dacă-n toate nu e,/ o
clipă măcar, Dumnezeu?” Astfel, odată
cu această carte consacrând întâmplări
notabile în contextul unei binecuvântări
unice, aceea a poeziei, ne reamintim cu
drag despre un poet unic al timpurilor
noastre, Nicolae Băciuţ.

Lecţia de spiritism
(Ion Scorobete: „Bibliotheca de
zgomote”, Ed. Junimea, 2020)

Luminate spirite ne înconjoară, un
buchet de dorinţe cu ochii paşnici. Lumea e o insulă foşnitoare între atâtea
lumi, nu le putem enumera pentru că
ne-ar lua singura veşnicie care ne-a mai
rămas. Rămânem la ceea ce credem că
ar fi adevărat, tot o iluzie fiind, fanta
îngustă dintre stânga şi dreapta în care
se înghesuie vieţuirile. Ion Scorobete reeducă dimensiunile astfel încât să
zbârnăie convingător, în felul acesta:
„eşti sfredelit în fiecare celulă de/ otrava
numită iluzie/ de euristica pironului în
talpă/ schimbi poarta alibiului/ zis dimineaţă/ privelişte avatului promis/ la
abator” (Bibliotheca de zgomote –
2). Dezlănţuit într-un continuum fluent
şi fluid îşi descrie poetul parcurgerea
sub titlul unei permanente convalescenţe, lanţ de evenimente unele repetabile
care îi măsoară emoţiile ca pe o funie ce
se tot înnoadă pe măsura zbuciumului
caracterisic: „Cum te pricepi tu, Ioane,
să-ţi întinzi/ mereu curse/ aceluiaşi rateu multiplu colorat/ la care se înfoaie
curcile/ râde îngerul/ bate cu palmele
mici/ în pragul zăpezii/ ca într-o scândură pe care nu o/ aude// repeţi mişcarea măruntă a spectrului/ nopţii/ din
vibraţii de alge/ dai zgomotelor voci/
urci zeci de scări ca să cobori/ ades mai
multe/ în tentativa pidosnică/ de a viola
gândul ce-ţi este ascuns” (Bibliotheca
de zgomote – 1). Nici însăşi viaţa nu e
conformă cu definiţiile depăşite despre
ea, şi nici că mai contează trăirile îndoielnice, strâmbe de până acum... „n-ai

decât să râzi spune o perpendiculară/
confuză/ e la ordinea zilei/ să trăieşti
mort/ cu aceeaşi replică a vecinului
şchiop/ de la mansarda balivernelor//
spuza monocoloră îşi revendică jarul/
defunct în legea debilă/ verdictul e paria a la longa/ pe culoarul justiţiei/ caria
roade spiritul cu/ flegmaticul zgomot
pe tabla lui Moise/ sfredelul dijmuie întrebarea/ cusută buzunar/ îmi şfichiuie
simţul mulat pe literă/ mă culege cu duh
de stăpână/ peste depozitul de suflete”
(Bibliotheca de zgomote – 12). În
secţiunea „Exerciţii de ventriloc”,
găsim alte variante ale (im)posibilului,
de nu mai ştim încotro ar trebui să ne fie
fuga într-un relief ars de copitele imaginarului furibund. Aici lucrurile riscă să
fie şi mai complicate... „Numele zilei se
disipă-n otravă lustră/ începe ca o hemiplegie/ vânătă/ boarfă fără schimb/
pe fruntă frontal înnodată/ penibila
cenuşă mă laudă pe canalul/ 33 la orizontala cu cheie/ se asumă magnifica
mutilare a tablei/ ondulatorii/ gerul din
sângele meu plebeu/ rumeguşul obsesie
a diferenţei/ infernul bocitului pe bază
de licoare/ libera circulaţie a coasei/
pe post de moaşă/ cu glugă/ se pierde
parfumul lui Dumnezeu” (Exerciţii de
ventriloc – 7). „Cavalcada Gemeni”
acumulează de asemenea non-aderenţe la realitate (ce-o mai fi şi asta, dacă
tot nu foloseşte la nimic...), în vreme ce
„Epistola somnului meu” merge pe
laturi vădite de scepticism provenit din
subiectivitate, ca de altfel întreg angrenajul eterogen. Vedem desluşit cum nimic nu e dinainte stabilit şi nicidecum
fixat, avem parte de un poet şi de o poezie aparte, într-un postmodernism năucitor. Arsenalul avalanşă al metaforei
e fenomenul care copleşeşte. Din largul
abstractului, Ion Scorobete propovăduieşte himerian punând ezotericul alături
de entropic şi chiar de haos în locul nevoii de acurateţe după aparenţele înşelătoare ale obişnuinţelor de dicţionar.

Dispunerea sinapselor în curcubeu
(Daniela Văleanu: „Frânturi de
gânduri senine”, Eurostampa, 2021)

Într-atâta lumină încât se pot discerne şi cele mai subtile grăunţe de trăire
intensă, după care mintea tânjeşte să le
sădească în prim-planul memoriei, ca
etaloane pentru un mâine confortabil.
„Frânturile de gânduri senine” ale
Danielei Văleanu recompun în nuanţe proaspete o anume aleasă peisagistică în varianta ei reeditabilă, acum
însufleţită de o sete de nestăpânit. Frânturi meditative rezonează precum corzile unui instrument sensibil la cea mai
mică atingere, iar melodia e când lină,
când vioaie, după cum se joacă astrele în aventura lor cerească. Cartea este
concepută spiralat, ca un atent recurs
la conştienţă, fără a se constitui neapărat un demers în sine, ci rezumându-se
la stadiul de expozeu, am putea spune
şi reportaj interior. Danielei Văleanu îi
surâd cel mai tare înălţimile, naraţiunea
„de ordin montan” fiind vie, limpede ca
lacrima, neatinsă de vreun fir de colb al
trecerii vremii. Poţi simţi miros de brad
printre rândurile înşirate natural, ca la
o promenadă lejeră, cel mai probabil
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atemporală... „Vreme extrem de rece,
cu ninsoare pe vârf de munte, la Predeal... plimbare cu telegondola, relaxare
pe scaunele care-mi amintesc de serile
din Grădina Bănăţeană sau de la Pădurea Verde, cu pietrişul acela interesant
pentru noi, copiii... o seară cu un crap
uriaş în acvariu... de fapt, un somn... Se
vede-n depărtare ceva printre ceţuri...
sunt întrebată dacă ştiu ce este, aflu că
e staţia meteorologică... şi-mi amintesc
de Cireşarii, Aripi de zăpadă – mai bine
aşa decât Teroarea Albă...” Un alt episod, notat migălos, astfel ca nimic să nu
se piardă din senzaţiile recuperate după
ani şi ani, pare să confinţească ipoteza
potrivit căreia autoarei îi place să bată
cărările verzi, ale patriei şi ale tinereţii...
„Govora... magazin de îmbrăcăminte,
vreme rece, neprietenoasă, cumpărături: fustă plisată, lungă, de la copii,
căci şi aşa îmi era prea mare, o jachetă
scurtă, grosuţă, căptuşită, gri-alburiu,
care mi-a prins tare bine în plimbările
de dimineaţă când mergeam după apa
mamei, la izvor... drumuri intersectate
pe malul Oltului... problemă: dac-aş fi
un strop din apa râului, pe unde mi-ar
plăcea să curg?...” Se pare că autoarea
ar fi descălecat totuşi măcar o dată din
vecinătatea norilor, pentru a gusta şi
briza mării, dar când vine vorba despre
asta o dă mai mult pe un soi de reportaj
de factură socială, aşa că n-o să-l mai
pomenim pentru a nu deregla armonia de până acum... Recunoaştem o fire
profund copilăroasă – dacă duioşie nu
e, nimic nu e, pare a fi deviza după care
Daniela Văleanu îşi aranjează gândurile,
ca-ntr-un sipet printre mărgele colorate
şi tot felul de bribrizuri... „Şi-a amintit
ciocolata... Mâncase ciocolată; căldura
i-a întins-o şi pe degeţele. Nu era suficient doar să se şteargă pe mâini. Până s-a
dus să se spele, a rămas fără păpuşica ei
preferată. O iubea mult fetiţa. Era micuţă şi delicată, cu păr lung, cârlionţat, ca
al ei. Şi rochiţa era la fel ca a ei... o purta
acum; s-o recunoască păpuşica, în caz că
se rătăceşte... n-a mai găsit-o. De-acum
o altă fetiţă, desigur săracă, se juca cu
păpuşica ei.” Cartea Danielei Văleanu se
vrea mai mult un exerciţiu în faţa unui
panou cu sentimente crude, fragede,
neajunse tocmai la deplina maturitate,
dar poate tocmai de aceea plăcute, prin
sinceritatea şi diafanul lor.

Omul, peştera şi muza liliac
(Nicolae Sârbu – „Muza nu urcă la
etajul trei”, Ed. Limes, 2017)

Dintotdeauna m-am întrebat unde aş
vrea să trăiesc, în cât mai mult zbucium
ca-ntr-o cursă cu obstacole, sau în linişte şi-n pace, asta în ideea c-aş găsi vreun
rai nefolosit şi curios de mine. Chestia
cu pustietatea absolută nu mă prinde
deloc, să nu fie fiinţă vie în preajmămi fie ea şi un vultur sau şarpe care să
mă pândească gândind că va veni clipa
în care mă va mânca. Dar peşterile îmi
plac, liniştea şi ecoul liniştii sunt incantările subtile ale fiinţei şi de aici meditaţia şi un gram mai mult de filosofie.
Nicolae Sârbu a ales peştera, nu neapărat una academică, dar suficient de
cultă, de unde ne păcăleşte frumos că-şi
tot aşteaptă tainica inspiraţie. Cu siguranţă însă dumnealui scrie o poezie ca o
operaţie pe suflet, vreme ce susţine sus
şi tare: „Muza nu urcă la etajul trei”.
Îl găsim pe poet nu într-o fază, ci într-o
epocă, una proprie, a cunoaşterii şi înţelegerii, însoţit de amănunte precum viaţa în momentele ei care contează cel mai
mult, un gânditor de profesie ajuns la al
nu ştiu câtelea simţ al percepţiei corecte a fiinţei(lor) şi lucrurilor... „Încă nu-i
stabilit cu precizie/ la ce etaj al subteranei mele/ s-ar putea afla enigmatică/
însăşi peştera lui Platon./ Unde poeziei
poţi să-i faci/ o binecuvântată incizie./
dar cunosc în blocul meu/ un loc marcat
cu-o lumânare/ pâlpâind ca în căsuţa/
cea veche din Ohaba./ O lumânare timidă şi parcă/ hrănită din craniile înţelepţilor.// o flacără fugace dintr-o/ gură
înaltă a corului de cranii./ Şi din când
în când/ un murmur ce se face/ vaiet
sau vuiet/ la etajul trei al blocului meu,/
unde-ar vrea să scoată capul/ la vedere
vuietul cel vechi/ şi nou din peştera lui
Platon./ Şi lumânarea pâlpâind timid,/
alarmant, semn sigur/ de scurt-circuit în craniul meu/ fugit dintre craniile
înţelepţilor./ Când însumi dau să ies/

cărți / autori

cu spatele din lumânare,/ din vaietul şi
vuietul/ peşterii de la etaj.” (Peştera
de la etaj). Executarea aşteptărilor în
certitudini fixate ca repere pentru respiraţia potrivită se face în nuanţe de tărie
expresivă, cu impresionism garantat şi
cu forţă narativă. Trecerea din zona de
izbelişte în cea de confort şi viceversa
este acompaniată de fragmente epopeice
parcă scoase din Jules Vernes şi adaptate straniului prezent. Timp în care amărăciunea este îndoită de o undă şăgalnică... „Îndoit de mine şi de toate cele,/
cu jenă de haiduc aştept pensia,/ ca pe
o injecţie cu urzici./ Şi poştaşul pervers
la interfon:/ nema bădie, te-ai dedulcit destul/ cu crema legilor şi-acum te
lingi/ prea des pe degetele degerate!//
E-un fel de primăvară pe aproape,/ ştiu
că-i vremea, ar fi şi cazul/ să facem curat pe eşafoade,/ să dăm la apretat şi
călcat/ mirosul cel seducător de molii,/
pe care-l ocrotirăm ca pe un pui/ de tigru dedat ca mare senzaţie/ la cântatul
din fluier de salcie// Fără voie mă trezesc implorând:/ săruta-ţi-aş genunchii
juliţi/ primăvară, care îmi bagi cu sila/
în ochi degetele de praf ale oraşului/ şi
florile ce mă îmbată cu mirosul/ specific de comisioane şi evaziune!// Parcă
zilnic tandru mă întâmpini:/ evazionistule, ia şi tu şi plantează/ câţiva puieţi
exotici/ în decolteul blondelor/ şi-n
hăulitul hahalerei TV./ fii fără teamă
când vei/ câştiga în loc de pensie/ chiar
puiul de tigru dedat/ la cântatul din fluier de salcie.”(Primăvara, într-o zi
de pensie). Neaşteptatul şi ineditul la
sărbătorile minţii libere. Suflu şi atmosferă de care nu te mai saturi, autenticul
e categoric şi ţintind universal, în toate
dimensiunile, cam aşa trebuie să arate
poezia pentru a ieşi în lume, îmbrăcată
de gală sau în pielea goală, nu contează,
doar să fie pur şi simplu. Senior al poeziei din vestul ţării limbii române, Nicolae
Sârbu se împarte degajat între pur fizic
şi metafizic, cum ar trece strada, uneori
chiar cu semafoarele pe roşu. Aveţi un
poet cu însăşi poezia, pară-vă bine cât
asemenea oameni şi fapte se întâmplă,
înseamnă că nu veţi fi singuri niciodată!

„Să-mi cumperi un strigăt!”
(Marilena Apostu: „Oraşul cu femei
triste”, Ed. Neuma, 2021)

Cândva posibil un nod al vieţii în regulă, colţul de lume mai pâlpâie palid,
la scara supravieţuirii, având de oferit adăpost unor suflete care-l zgâlţâie
subtil, transfigurat. Necoafată cu false
amăgiri de ocazie, poate că aşa arată de
altfel, întreaga lume, astăzi. Se petrece
în fapt un rond al tristeţilor, în „Oraşul
(predestinat pentru a fi) cu femei triste”. Nu contează coordonatele pe care
ne plasăm, se poate întâmpla oriunde
s-a dat drumul zăgazurilor cu neajunsuri, cu neîmpliniri; cu erori, cu regrete. Marilena Apostu se împarte între
confortul unor amintiri fecunde, care
încă mai produc efecte, şi dezamăgirile
ieşite să măsoare orizontul. În fond, aşa
este pentru că trebuie să fie, dacă „mi
s-a promis un pas”: „cât o jumătate de talpă şi poveşti uitate la intrare./
Condamnările mele stau ghemuite şi
visează/ portrete cu guler de mireasă./
Păsările aduc cenuşa lemnului care te-a
încălzit./ Încă un zâmbet crapă-n oglindă şi nici nu mai ştiu/ câte vieţi au trecut
de când păşesc/ cu ochii închişi către
tine./ Senin cerul îngenunchează sub

actualitatea literară 31

frunte.” De marcat faptul că totul este
construit stabil pe baze stricte, cu metafore aproape fosforescente, cuvintele
umblă libere prin sintagme, ca lei-paralei prin savana simţurilor. Este o măiestrie pe care o ştim la Marilena Apostu, de
la precedentele sale cărţi „Opt tăceri”
şi „Iubeşte-ţi departele”. Restriştea merge mai departe, lovindu-se însă
de bolta disperării ascunsă prin iedera
ine-rentei revolte. Într-o conlucrare a
sa, sub umbra lui „totuşi”, cu speranţe
ascunse, am zice aproape ilegale, având
în vedere contextul tristeţilor, poate se
află ceva acolo care geme în deplină tăcere, să nu iasă la iveală şi să dispară ca
ultimul element ce mai poartă socoteala
viului... Până la urmă, îndeajuns tristeţea femeilor din oraşul acesta, pentru
a mai fi loc şi de altele, iar pe măsura
acestor tristeţi, nu, nici vorbă. De aceea, „priveşte-mă, nu fii trist”: „Astăzi voi avea grijă ca moartea să nu se
simtă grozav,/ lacrimi curg ca un cântec
cîinesc./ Ştiu, am greşit! E linişte./ Sămi cumperi un strigăt!” Confesiuni în
compania fluturelui cel rău, al pierzaniei, cu nevoia cuprinderilor şi mângâierilor dar cu siguranţă doar cele venind
din altă parte; iar dintr-un trecut pe cale
de a se dilua până în dizolvare pe seama
unui prezent decis a fi nesuferit, doar
câteva seminţe de-ar mai fi care să se
prindă în timp... De parcă s-ar fi numit
cartea „Nemângâierile” sau „Lăsând la o
parte viaţa”, doar că este aleasă această nuanţă de ordin mediu şi în acelaşi
timp cuprinzător, autoarea având grijă

să treacă dincolo de umbre, culorile care
încă să întreţină suflul materiei şi spiritului, în ideea şi imaginea viului. În mod
clar, fiind o nouă reuşită pe scena lirică
a acestui timp în care trăim cu toţii, unii
dintre noi prin şi pentru poezie.

Laboratoarele pentru mâine cu
focurile dintotdeauna (Raul Constantinescu: „Athanor”, Limes, 2021)

Arderea sau calea spre purificare, cu
trosnetul unic, specific materiei din toate încheieturile moleculare, ce aminteşte
de primele zvâcnete din procesul facerii.
Prinderea în chingile focului, care duce
la zămislirea altor forme, mult superioare, acestea începând chiar să capete
spirit, pe măsură ce se înnobilează sub
puterea pătimaşă a focului. O poruncă
pe care o putem crede şi imagina divină aşadar, dusă iniţiatic la îndeplinire.
Raul Constantinescu construieşte cu
foc înălţat ca o rugă deasupra elementelor ce-i presară existenţa, într-o vâlvătaie programatică ilustră prin menirea-i
demiurgică.Vorbim despre „Athanor”,
locul de destin suprem în inteligenţa
materiei. Făptaş calfă, poetul ia lucrurile
foarte în serios, atunci când îşi propune
să le dea contururi demne de nestinsă
amintire... La nivelul la care scrie Raul
Constantinescu, precum un navigator
îndemânatic în larg prin hăţişurile cardinale, şi conchistator la ţărm, nemilos
cu duşmănia arătărilor prisosinţei, latura filosofică este una obligatorie, subînţeleasă. Poetul desface din carapace
esenţele aşteptate cât şi pe acelea ale
ne(pre)văzutului, încordându-se după
felul şi asemănarea ideii, declinându-se
în stânga şi-n dreapta după caz: „În mine
creşte nevăzutul ascuns;/ sunt firul de
praf ce creşte-n rază,/ ecou al primului
cuvânt nepătruns –/ aprinsul meu corp
ce-n seri sublimează/ cât frunză-n tremur sunt în vânt,/ supus ispitei în flă-

cări, căderii,/ cad şi mă înalţ din cuvânt
în cuvânt/ setos de lumini/umbre –
ochiu-nserării/ ce din mine smulge nevăzutul ascuns.” (Fior). Cu suflu de ars
poetica, ne încântă o îndelungă respirare, ce altceva fiind decât un „Ideal” sau
mai bine, am zice noi, idealul... „Albind
veghezi târziu să prinzi câte-un cuvânt,/
pe tine să te scrii apăaerfocpământ,/ săţi salţi viaţa, gându-n zbucniri de lave,/
val după val să ţeşi cereşti octave/ spreun alt tărâm nebănuit privirii,/ prea
vag ghicind avatarurile firii/ în eu-tuel străin să-ţi biciui vise,/ căzut înfrânt
când porţile-s deschise,/ să te cutremuri
când zăreşti Divina/ făr-de moarte că-ţi
dăruie lumina,/ să crezi, să speri că ai
văzut o clipă/ cât veşnicia iubirile-n risipă –/ înfloriri mister în umbra pală/
amintiri din alte vieţi – prea dulcea boală...” Reproducem tot aici, înspre final,
un poem aspru, aducând necesarul ontologic, în fecunditatea largă pe alocuri
vizând pragul cosmogonic, imaginativă
în plan vizionar: „Azi al toamnei şi-al
iernii sunt/ cu părul tâmplei ars cărunt;/
când merg spre vămile din cer/ pierdut
sub aştri vag fum pier;/ de răsare soare,
apune,/ visul ochiul nu şi-l spune,/ iar
sub zări de toamnăiarnă/ reci ninsori
stau să mă cearnă...” (Al toamnei...).
Este remarcabil ritmul poemelor, caracteristic scrierilor atent elaborate, cu
precizie micrometrică, şi până la urmă
lirismului puternic, profund. Cartea de
faţă se prezintă bogat, dens în primul
rând şi ceea ce e mai important, clar decis. O lirică vădit intelectuală, impresionantă, care merită tot interesul.
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pădure”, Editura Betta, 2021;
n Vasile Mîrza: „Ploaie de noiembrie”,
Editura Grinta, 2020;
n Ștefan Aurel Drăgan: „Pânda”,
Editura Ecou Transilvan, 2020;
n Ciprian Aron: „Căutătorul de fericire”, Editura Grinta, 2020;
n Ștefan A. Drăgan: „De veghe în al timpului turn”, Ed. Școala Ardeleană, 2021;
n Marian Ilie: „Descântece de mellactonie”, Editura Betta, 2019;
n Georgeta Minodora Resteman: „Cum
strigă bruma”, Editura Pleiade, 2021;
n Mihaela Agulescu-Neumeister: „Incantații”, Editura Hoffman, 2020;
n Andrei Caucar: „Sfârșitul lumii se apropie de ziuă”, Ed. Castrum de Thymes, 2021;
n Daniel Marian: „teste ADN”, Editura
Castrum de Thymes, 2021; „anul inimii,
caiete de spital”, Editura Castrum de
Thy-mes, 2021;„istorii de nevaccinare”,
Editura Castrum de Thymes, 2021;
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María Victoria Caro Bernal

María Victoria Caro Bernal (Málaga,
Spania, 1960), poetă, actriță, promotor cultural.
Președinte de onoare al „Agrupación de Retórica y
Elocuencia del Ateneo de Madrid”, coordonator al
mișcării poetice internaționale „Grito de Mujer”
din Comunitatea Madridului etc.

Sahara mea

Pentru femeile oaze și libere
Lumină, nisip și vânt.
Iubesc Sahara,
când îi străbat geografia și ție, pielea.
Pământ eliberat de vasalitate și tronuri.
Păsări ce planează peste castele coloniale,
pe care deșertul încă nu le-a șters.
Privesc clădirile ce nu dau ascultare vocilor
din Sahara și încă mai dăinuie.
Pământuri părăsite de unii
și râvnite necontenit de alții
ce scormonesc până la rană, la sângerare și...
Să mergem călare pe cocoașele dromaderilor,
până acolo unde iubirea ne va purta.
Drumul ne va fi încărcat de zâmbete, cuburi
de gheață și urări de bun venit cu brațele
deschise. Salutări cordiale, conviețuire și
sentimente duioase.
Orizonturi deschise spre căi de lumină,
fără frontiere represive.
Cine să pună cătușe și gratii dunelor?
Iubesc generozitatea oazelor.
Oaze materne ce îmbrățișează viața
și dăruiesc izvoare.
Aproape de ele, între nisipuri de neclintit,
cresc plante destule cât să hrănească turmele,
Animalele ce s-au obișnuit cu aerul marin
al nopților dulci din Sahara.
Faună și floră sub veșniciile cerești.
Coroana astrului rege ce usucă aerul
și umezeala aceea de rouă avută de Africa
dar ție nu-ți usucă lacrimile.
Soarele din Tropicul Cancerului.
Stelele dansează pe faleze
și suflă aerul acesta în mișcare.
Înserări roșietice peste Atlanticul înfuriat.
Valuri învolburate se sparg pe țărmurile tale,
unde peștii nu iau în seamă urmele de ciment
ale resturilor fortăreței cu trecut colonial.
Dunele catifelate își iau rămas bun de la zi,
când își alungesc uriașele umbre,
îi acoperă deșertului rozele și locuitorii,
aceia care iau cina, într-un cort luminos,
delicatese colorate pe tăvi de cupru,
orientale parfumuri culinare.
Soarele zilei, candelele nopții,
le luminează aurul cingătorilor
la fel de solemne precum frunțile lor.
Odihna ți-e desculță
pe perne albastre cu ciucuri de argint,
precum ți-e noaptea înstelată.
Încep sunetele tobelor, lăutelor și teorbelor.
Privirile conturate cu tuș seduc noaptea
și fac să se aprindă luna.
O curiozitate elegantă și plină de mister
ce ascunde bucurie și pace.
Pe chipuri de metal o ploaie fină alunecă.
Alți ochi, acum, contemplă doar stelele.
Mă voi întoarce, pentru că imaginația mea
nu se poate elibera de tot.
Poem inspirat din cartea Sahara Paradis a fotografului Abdellah Doulfikhar (Dulfi) din Maroc.

Traducere și prezentare:
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meridiane

Božidar Vasiljević (Serbia)
S-a născut în anul 1951, în localitatea
Jasenovo (în estul Serbiei). Din poezia
lui Vasiliević s-a tradus în limbile
italiană, română, engleză, suedeză și
maghiară, iar din proză în ruteană.
Este inclus în mai multe antologii
de poezie, cât și de poezie pentru
copii. Volume de versuri: Picături
negre (1991), Îngerul degradat
(1993), Dansul aurolacului (1994),
Vânătoarea strunelor cosmice
(2001), Poezii alese (2004) și

Cântecul Gaillardului (2008).
Volume de poezii pentru copii: Poezii
pentru copii și mame (1995),
Lumea animalelor din Serbia
(1995), Până-n al treilea cer (1997),
Vreau să fiu și eu ceva (1997),
Dudul îndrăgostit (2000), Orice
clipă e fericire (2003). Primul său
roman, În căutarea Lanei Kurteș,
a fost cel mai serios candidat la
premiul „Dereta”. Locuiește la Belgrad
și este scriitor liber-profesionist.

Serbia sunt eu

Lumea va pieri

Serbia sunt eu
o talpă este Serbia când pășesc
și două cât timp stau pe loc
Serbia are lungimea mea când stau întins
Dumnezeule cât de mare e Serbia când
stau culcat
iar la fruntarii zumzăie albine și bondari
căpriorii sar pe căprioare și în genere
totu-i o idilă
când alerg Serbia e mai mult în văzduh
decât pe pământ
când mă-ngroapă Serbia e subpământeană
când dorm Serbia visează
când plâng Serbia plânge
și totul e atât de plictisitor
uneori îmi vine să plec în altă parte
unde nu e Serbia
dar când merg în Bangladesh
și mă-ntind în Bangladesh
să-mi odihnesc rucsacul și bocancii
Serbia stă-ntinsă cu mine
și-n general vagabondează cu mine prin lume
și-nvață limbi străine
când ne întoarcem la Manasia
ne rugăm Dumnezeului nostru
în nu știu ce limbă străină
dacă nu ne mai înțelege pe sârbește

Lumea va pieri
nu de sida holeră plictiseală
bomba atomică nu va distruge lumea
ci lumea va pieri de frică
se va scurge încet
pe cracul pantalonului

Să-ți petreci frumos
seara într-o găleată
E frumos să-ți petreci seara într-o găleată
de gunoi
așteptând să vină marile tentacule
s-adune visul zdrobit

Cântecul Gaillardului

Degeaba piroane și ștreanguri
Degeaba piroane și ștreanguri
degeaba cruce și deal de umilințe
de nu veți ști că m-am întors
la băutura din bar
în timp ce voi așteptați semne
eu voi saluta mufloni tineri
voi cultiva mure
voi râde de pornirile voastre
de a bate din când în când în cuie
vreun zeu
așa se-ntâmplă cu aceia care
slăvesc moartea
aceia care ar sacrifica totul
doar doar și-or găsi răscumpărarea
și nu există nimic în afară de veșnicie
doar că frecvențele îi sunt altele
așa că uneori se pare că nici nu este
cine știe ce mare lucru
să nu mai poți a crede
pentru că prea mult timp v-au păcălit
că mulți vor spune că sunt eu
iar eu sunt de fapt cei mulți
și puterea mea e în mulțime
așa că pot merge liber
să mai trag o beție

Voi intra în tine precum
mirosul de prăjitură
Voi intra în tine precum mirosul de
prăjitură
ca un hoț mă voi strecura lejer
așa prelung că n-ai să știi
care-i deosebirea dintre atingerea
apei și sete
dintre zgomotul rinocerului
care-n alergarea sa nesăbuită
poartă-n vârful cornului
albeața zorilor

A trecut încă o zi și eu n-am făcut
nimic de proporții cosmice
pentru că sunt inexistent în proporții cosmice
și n-am făcut nimic în proporții inexistente
pentru că sunt cosmic în proporții inexistente
iar ziua trece la fel dintr-o zi într-alta
sau că doar îmi pare că ziua ar trece
dintr-una într-alta
și ar fi frumos să am măcar un măgar-taxiu
bun la transport peste Dunăre și care să
i-o-i-uească curat să nu mi se pară că zilele
trec degeaba ca la săracii-pârliți
iar când mă voi întoarce gol de poveri
cântece triste voi cânta peste Dunăre
căci puternic sună tristele cânturi
peste Dunărea Mare
în timp ce apa curge alene de parcă nu curge

Câte vreunul face zei din lut
Câte vreunul face zei din lut
modelează vreo figură fără noimă
îi dă nume de ierburi fiare
o introduce în rândul noțiunilor dispărute
sau al viitoarelor imnuri
au dreptate dansatorii tamtam
din Mozambic
pelerinii la marea taină
din Bangladesh
deși
dacă întinzi mâna
în orice direcție
e cea mai precisă determinare.

Bulevardul
Am ieșit în semiîntunericul
bulevardului
să-mi plimb nefericirea
care precum un piton
îmi înghițea aerul
când am văzut mâna
care se lăsa în containerul
din care se revărsa
de jur-împrejur numai duhoare
dacă într-o astfel de clipă mizeră
tu mă mângâi Doamne
făcându-mă să văd
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cât de nebăgată-n seamă
este spaima ce curge prin vene
atunci e totul în ordine
și mă simt mai bine
dar
de ce în aceeași clipă
din giuvaergia
din apropiere
îmi arăți mâna Ta

(poezii traduse în română de
Simeon Lăzăreanu)
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