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Tania NICOLESCU
DINCOLO DE JALUZELE
Dincolo de jaluzele dimineaţa şi-a făcut auzită
prezenţa printr-un ciripit vesel de păsări, altele decât
turturelele al căror uguit îi era familiar, dându-i
senzaţia că este un explorator eşuat pe un ţărm
necunoscut, care fremăta de viaţă.
Ana deschise ochii, simţindu-se parcă străină în
propria sa lume, dar percepând în acelaşi timp că este
cuprinsă de o calmă senzaţie de libertate.
Era momentul zero al zilei, momentul în care se
simţea neîncorsetată de nimic, aşa cum stătea în
acele secunde lenevind în atemporal şi-n acorporal,
percepând doar pe sub pleoapele încă închise lumina
şi intrând în rezonanţă cu toate acele sunete, de parcă
ar fi fost doar o strună de vioară peste care arcuşul
trecând, o făcea să vibreze aşa cum doar el dorea.
Era fracţiunea de secundă în care conştiinţa de sine,
încă buimacă, nu pusese stăpânire pe ea şi se simţea
eliberată de toate acele speranţe deşarte, de senzaţia
apăsătoare de amărăciune şi într-un anume fel,
simţea că nu-i mai pasă de ea; nu era o entitate
distinctă, ci doar o părticică din acel tot luminos şi
sonor care o înconjura sau mai degrabă o cuprindea.
În acel moment ştia că nimic din ce-i era dat să
i se întâmple nu putea fi de nedepăşit şi mai ales că
nimic nu era bun sau rău în sine, ci pur şi simplu era
doar un moment, o situaţie în care se afla. Un timp, a
ascultat ciripelile care o transpuneau în acea stare de
linişte şi iată că primul gând s-a şi trezit, strigându-i în
ureche în loc de bună-dimineaţa că oamenii suferă de
o anume stare de nebunie, pentru că trec prin viaţă cu
ochii închişi şi cu urechile astupate. Aşa încât nu
observă că de fapt trăiesc în paradis şi de aceea se
agită şi caută cu disperare să deschidă toate uşile
iadului... pământean. Zâmbi; ştia deja asta...
Gândurile începeau să-i apară unul după altul,
plutind fără ţintă, pentru ca apoi să-i răsară pe
neaşteptate în faţă sub formă de clarificări pe care nu
le mai aştepta de multă vreme şi înţelegea că de fapt
nu aparţinea nimănui şi că nimeni nu-i aparţinea.
În acea clipă simţea că este doar o picătură din
oceanul de viaţă, că rostul ei este să fie aici şi acum şi
că adevărata bucurie ar consta în a-i fi de folos cu tot
ce-i cere şi atunci când îi cere... că fericirea există
doar când încetează să cosească o clipă prezentă,
dându-i voie să se manifeste şi rămânând în ea... Şi
totuşi, dincolo de ceea ce deja recunoştea a fi vocea
conştiinţei pe deplin trezite, care-i spunea toate
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acestea, ca o elevă conştiincioasă care-şi învăţase
bine lecţia, ceva din ea revenea cu nelinişte, parcă
încercând să se asigure că tot ce simte în acel
moment şi tot ce vede deschizând ochii este cu
adevărat... ea.
Ca şi cum dacă ar fi fost să dea crezare celor
citite pe diferite site-uri ezoterice accesate din
curiozitate, nu ar fi reuşit să se reîncorporeze pe
deplin după acea călătorie nocturnă, pe care, aşa
cum susţineau acele informaţii, oamenii le fac în
timpul somnului cu sau fără conştienţă, susţinuţi de
cordonul de argint - o imagine care-i plăcea mult unde dorea sufletul fiecăruia. Şi i se părea că
pierduse o parte din sine pe nu se ştie unde şi că
acum purta după ea doar o nevăzută şi inconfortabilă
haină de doliu... hmm... - zâmbi în sinea sa - poate că
şamanii ştiau ceva despre starea asta, poate că
învăţăturile şamanice ar putea fi luate în seamă...
Şi gândurile continuau să treacă în goană
venind nechemate de nicăieri şi dispărând fără să
aştepte răspunsuri...
Să cauţi toată viaţa adevărul şi să constaţi la
sfârşit că era la fel ca şi cu... ochelarii pe nas - se
ironiză - în sinea ei. Fragmente de amintiri fulgurante
i se strecurau în conştiinţă; flash-uri ce dispăreau la
fel de repede precum apăreau...
“- Nu iubeşti oamenii...” - îi spusese pe un ton
neutru maestrul Reiki la care ajunsese la sugestia
homeopatei pe care o consultase şi care îi sugerase
cu oarecare prudenţă această variantă, poate intuind
că sugestia ei ar putea stârni fulgere de mânie în
ochii neîncrezători ai Anei. O parte din ea chiar s-a
revoltat atunci auzind propunerea, poate pentru că nu
credea în acel gen de tratament care-i părea în cel
mai bun caz un fel manipulare, sau poate pentru că
simţea că doctoriţa homeopată refuză să-şi asume
responsabilitatea vindecării ei şi din acest motiv
simţea, pe de o parte o culpabilitate difuză, iar pe de
alta se revolta pentru că se simţea respinsă. Însă, o
altă parte din ea acceptă propunerea care-i părea
provocatoare. Şi o acceptă poate şi pentru că
undeva, în adâncul sufletului său, simţea încolţind
speranţa - ca o păpădie adusă de vânt - că va putea
scăpa de stările de disperare bruscă care o
cuprindeau pe nepusă masă pe stradă sau chiar la
servici, făcând-o incapabilă să-şi mai stăpânească
lacrimile care începeau să-i şiroiască pe faţă.
Şi era în acea acceptare speranţă şi curiozitate
copilărească de a putea vedea cum se petrec aievea
miracolele, mai ales că mai citise câte ceva despre
corpul energetic al omului, despre acea aură
energetică care-i amintea de un vesel curcubeu, aură
în care - îi spusese cândva o clarvăzătoare - se poate
citi ca pe filelele unei cărţi trecutul, prezentul şi
viitorul. Şi pentru că homeopata tocmai pomenise de
ansa energetică se simţi brusc nu doar curioasă, ci şi
dornică să se confrunte cu ceea ce credea că va
descoperi: adevărata imagine de sine, chiar dacă se
simţea şi destul de neliniştită la gândul că altcineva ar
putea să o vadă aşa cum era cu toate faptele ei bune
şi mai ales cu cele rele, de parcă ar fi urmat să se
înfătişeze la judecata de apoi...
(continuare în pag. 4)
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(urmare din pag. 3)

Şi o senzaţie difuză de culpabilitate o făcu să ezite pe
moment şi să se teamă ca nu cumva să nu fie destul
de acceptabilă şi să se facă de râs... şi cine ştie,
poate să fie admonestată ca un copil...
Dar amintirea acelei clarvăzătoare oarbe pe
care o consultase cu ani în urmă într-un moment de
criză existenţială, când toată viaţa ei pe care până
atunci o construise cărămidă cu cărămidă, părea să
se fi prăbuşit ca într-un taifun şi care, simţindu-i
neîncrederea, o întrebase de ce o priveşte ca pe “felul
şapte”, îi reveni în memorie. Şi, odată cu ea, şi
speranţa pe care clarvăzătoarea, în limbajul ei simplu,
tradus de un medic, reuşise să i-o transmită şi care o
ajutase să traverseze acea perioadă dificilă, speranţă
care în timp se pierduse pe undeva.
Dintr-o dată, dorinţa ca acel maestru Reiki să
fie asemenea acelei clarvăzătoare şi chiar mai mult
de-atât, printr-o magie să preschimbe realitatea
copleşitoare învinse, şi nerăbdarea prinse să-i
freamăte-n suflet. Suflet de furtunar… îşi spuse în
gând, văzând cu ochii minţii zbaterea păsării cu care
se simţea suflet geamăn, printre crevasele dintre care
`
se ridicau până la cer braţele lichide încercând
spumegânde să o cuprindă, la fel cum viaţa de multe
ori încercase şi ea să o prindă în vâltoarea-i
devoratoare. Viaţa, gândurile prinseră să i se învârtă
în jurul conceptului.
Oare ce semnificaţie avea acest cuvânt atât de
banal, repetat până la saturaţie pe toate canalele, pe
toate vocile? Însemna doar capacitatea de-a te
manifesta trecător şi restrâns ca posibilităţi într-o
carcasă mai mult sau mai puţin mulţumitoare, pe
măsură ce deveneai conştient de mai marea sau mai
mica ei asemănare cu modelul ideal al vremurilor şi,
eventual dezamăgit sau chiar repulsiv, mai ales după
ce tăvălugul anilor îşi făcea simţită tot mai persistent
prezenţa, sau acea… viaţă presupusă veşnică ca o
formă sau... fără o formă, a spiritului ce aparţinea
conştiinţei universale?
Oare există într-adevăr aşa ceva, spiritul
veşnic? Şi dacă da - îşi continuă Ana monologul
interior - ce rost ar mai avea atunci toate zbaterile
astea, când mult mai eficient ar fi fost să te detaşezi şi
să accepţi toate experienţele care-ţi vin desigur date,
de… dar o voce interioară până atunci neauzită,
prinse să chicotească, întrebând ironic cine şi-ar bate
capul să dea fiecărui ins de pe această planetă o
temă de viaţă cu scopul ca acesta să experimenteze
şi să înveţe ceva… acel ceva pe baza căruia brusc, ar
putea să treacă într-o nouă dimensiune… probabil tot
o formă nedefinită şi nematerializată… şi tot aşa, din
dimensiune în dimensiune, până la ar ajunge în cea
de-a noua, adică ultima, în care devii una cu
Creatorul!?
Iar până atunci, cât mai alegi să mai rămâi pe
această veritabilă Planetă a Maimuţelor, unde se pare
că fiecare dintre locuitori a ales să vină, fie dintr-un
spirit de sacrificiu, fie sperând să-şi îndrepte greşelile
anterioare şi să înveţe o anumită lecţie care să-i ridice
nivelul de vibraţie, să devii un exemplu pentru cei a
căror vibraţie este prea joasă fiind legaţi prea mult de
tot ce este material, pământean…
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Plictisită de vălmăşagul de gânduri care-şi
pierduseră orice urmă de bun simţ agasând-o, Ana le
puse punct, ridicându-se din pat să-şi facă o cafea şi
trecând pe hol, zâmbi unei amintiri, dându-şi seama
că tare mai semănau învăţăturile astea găsite pe
diferite site-uri, cu cele pe care le auzise acasă la
mama.
Mama... avea o piele atât de albă şi ochi atât de
albaştri, încât deseori, în copilărie, Ana cu tenul său
creol, părea să se mire că-i este fiică şi-şi privea
deseori cu ciudă pielea, mai ales vara când soarele i-o
înnegrea, transformând-o într-o veritabilă ţigăncuşă,
aşa că de multe îşi privea mama cu invidie dar şi cu o
difuză nesiguranţă, întreţinută de atitudinea ei
distantă.
Îşi amintea de faptul că, odată, pe când avea
cam nouă ani şi mergea pe strada orăşelului de
provincie - în care se stabiliseră pe atunci de puţin
timp - împreună cu mama şi cu fratele său mai mic,
dolofan şi la fel de alb şi cu ochi albaştri ca ai ei, s-au
întâlnit cu o cunoştinţă de-a mamei. Şi-n timp ce
sporovăiau ele două, acea doamnă i-a aruncat o
privire scurtă şi i-a spus mamei:
- Fata pare mai reuşită decât băiatul...
În acel moment, Ana a simţit cum mamei parcă i
s-a oprit brusc respiraţia, corpul i-a înţepenit şi după
ce a aruncat întâi o privire neliniştită fratelui său, a
făcut o pauză care părea să nu se mai termine. Nu-şi
mai aminteşte ce i-a răspuns acelei cunoştinţe.
Atunci a fost momentul în care i-a fost clar,
pentru prima dată, că nu ea era preferata mamei
sale... Şi-n amintirile sale, acea clipă s-a dilatat părând
să fi oprit timpul din curgerea sa - oare pentru a câta
oară! Dar până la urmă a trecut şi ea cum au trecut
atâtea altele asemănătoare, în care se simţea
ignorată, privită precum ceva ce niciodată nu era în
măsură să mulţumească criteriile mamei, însă
niciodată nu şi-a permis să-şi simtă revolta sau
gelozia faţă de fratele său nici măcar în gând, de
teama a ceea ce-ar putea urma.
Amestecând gânditoare cafeaua în ibric Ana
continua să se mire în sinea sa de dimensiunile
catastrofice pe care mintea copilului de altădată le
putuse imagina pentru ceea ce ar fi putut urma dacă
ar fi îndrăznit să-şi arate adevăratele sale gânduri,
dorinţe şi sentimente, determinând-o să se baricadeze
în propria sa lume, un adevărat castel cu metereze
peste care planau în permanenţă nouri de griji şi
temeri pe care însă n-ar fi îndrăznit să le
mărturisească de teama ridicolului. Nu-şi amintea
când anume se înrădăcinase teama asta în ea, însă
imaginile i se derulau prin minte cu viteză, ca un film...
Iat-o pe la vârsta de trei ani. Mama lipseşte, a
plecat undeva cu bunica şi, cu toate că a promis că se
va întoarce repede, a trecut parcă prea mult timp de
când lipseşte, aşa că Ana, cea de trei ani şi jumătate,
nemaiputând suporta aşteptarea care-i părea fără
sfârşit, privind încă o dată în josul străzii după mama
care nu mai apărea, se hotărăşte să plece în căutarea
ei. Cu siguranţă, se îmbărbăta ea în gând, nu poate fi
departe.
(continuare în pag. 10)
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Luca CIPOLLA
- Italia -
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Luca Cipolla are 34 de ani şi
locuieşte la Milano. Scrie versuri din
adolescenţă şi timp de şase ani a
studiat limba română. A mai publicat
în revista “Climate Literare” din
Târgovişte (nr. 32, iunie-iulie 2010).

Assorta, dai gigli raccolta,
quale ardire ti contempla?
Il silenzio trova voce
dove anima di pietra ti sotterra.
Sarà pace o forse guerra?
Sarà fato come sparo nella nebbia?
Ma il silenzio ti seduce e l'orbita devia,
già soppesa e immacolata,
da quei gigli sollevata.
E diventi primavera...

Absorbită, dintre crini culeasă,
ce ardoare te contemplă?
Tăcerea găseşte voce
unde suflet de piatră te îngroapă.
O fi pace sau poate război?
O fi ca şi cum aş trage în ceaţă?
Dar tăcerea te seduce şi orbita deviază,
deja înălţată şi imaculată,
din acei crini ridicată.
Şi devii primavară...

Baragan

Bărăgan

Ora non resta che chiudere gli occhi
e respirare piano
perché ti voglio assaggiare,
primavera,
ed addomesticare,
bella e gitana che sei
e distante,
e la tua corazza di mistero e vetro
si dissolve
nel tramonto che t'accoglie,
nel tramonto che riveste il tuo cammino...

Acum nu rămâne decât să închid ochii
şi să respir încet
pentru că vreau să te simt,
primăvară,
şi să te îmblânzesc,
frumoasă şi gitană cum eşti
şi distantă,
şi platoşa ta de mister şi de sticlă
se dizolvă
în apusul care te întâmpină,
în apusul care îmbracă drumul tău...

Come dissolvenza...
piramidi di luce da veste che
traspare,
àere arrugginita nella polvere d'un sentimento,
lacrime calde dal lungo corso.
Dove i cani abbaiano poco
e le donne son scalze
ti cerco,
e la notte mi somiglia
nel rifugio che ci offre,
nel mistero che l'avvolge.

Precum risipirea...
piramide de lumină din veşmântul care se
întrezăreşte,
aer ruginit în praful unui sentiment,
lacrimi calde din lungul drum.
Unde câinii latră puţin
şi femeile sunt desculţe
te caut,
şi noaptea îmi seamănă
în adăpostul pe care ni-l oferă,
în misterul care o înfăşoară.

Lontana luce l'incoscienza
e tu qui
a segnare il mio cammino;
un petalo mi sfiora,
regina di quest'ora,
l'ora scritta dal destino.

Lumina distanţă inconştientă
şi tu aici
pentru a marca calea mea;
O petală mă atinge,
regina acestei ore,
ora scrisă de soartă.
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Coglier le ore, i minuti, i secondi
come grani di sabbia
e versarli nel cuore
perché sempre m'appartengano.
Ecco quella terra
affacciarsi alla finestra
quasi fosse un tuo saluto o un cenno
fra le ciglia umide,
e quell'istante il mio destino...

Să culeg orele, minutele, secundele
precum firele de nisip
şi să le vărs în inimă
astfel încât mereu să-mi aparţină.
Iată acel pământ
apărând la fereastră
ca şi cum era un salut al tău sau un semn
printre genele umede,
şi momentul acela destinul meu...

La brezza fertile non corregge
la pelle riarsa
e l'incognita muove dentro
come canto di sirena
tra le croci,
ma dentro richiama alla vita
una carezza, spiga di grano,
questa terra senza speranza
come me.

Briza fertilă nu reface
pielea uscată
şi necunoscuta se mişcă înăuntru
precum cântecul de sirenă
printre cruci,
dar înăuntru cheamă la viaţă
o mângâiere, spic de grâu,
acest pământ fără speranţă
ca mine.

Così,
abbagliato dalla luna
e sedotto dallo spirto incerto dei falò,
giocavo coi pensieri
ove solo libera quiete m'ostruiva.
Dov'è ora quella pace?

Aşa,
orbit de lună
şi sedus de spiritul incert al făcliilor,
mă jucam cu gândurile
unde doar liniştea liberă mă împiedica.
Unde este acum pacea aceea?

Sai confondermi,
di quell'istante sai riempirmi...
Un tempo forse avrei pianto,
mi sarei aperto a te come foglia a primavera,
oggi no,
oggi sei tu,
semplice poesia.

Ştii să mă confunzi,
din acel moment ştii să mă completezi...
Cândva poate ai fi plâns,
m-aş fi deschis ţie precum frunza primăvara,
astăzi nu,
azi eşti tu,
simplă poezie.

Nessuno ha danzato
su quel campo,
nessuno ha cantato
se non lacrima di donna
dispersa e lontana
nel sudore d'una terra
che spiga non accoglie…

Nimeni nu a dansat
pe câmpul acela,
nimeni nu a cântat
decât lacrima de femeie
îndepărtată şi distantă
în sudoarea unui pământ
care spic nu primeşte…

Ti vedo camminare,
accettato,
foglie stanche al tuo passaggio.
L'ora tradisce quell'attimo incerto
in cui t'ho pensato,
e più non esisto.

Te văd mergând,
resemnat,
frunze obosite la trecerea ta.
Ora trădează
acel moment incert
în care m-am gândit la tine,
şi nu mai exist.
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Petre RĂU
Au fost prieteni Goethe şi Beethoven?
Beethoven, cel mai mare compozitor din
istoria muzicii, desigur, frecventa adesea sălile de
concert, cafenelele de artişti sau birourile editurilor
muzicale.
Cu privire la povestea întâlnirii dintre Goethe
şi Beethoven cu cortegiul imperial, Andrei Cornea
susţinea în cartea sa intitulată “Noul - o poveste
veche” (Ed. Humanitas, Bucureşti, 2008) că Goethe
era un om al trecutului care face reverenţe unei ordini
universale, un individ aplecat spre permanent spre
recunoaşterea tradiţiei, în timp ce Beethoven,
dimpotrivă, sfida toate regulile, le încălca fără prea
mari scrupule, interpreta mereu rolul rebelului, al
omului modern.
În aceste condiţii au putut fi prieteni adevăraţi
cei doi titani ai începutului de secol XIX? Goethe şi
Beethoven s-au întâlnit pentru prima dată în vara
anului 1812, la Teplitz, o localitate balneară, în
prezent o localitate din Cehia, prin intermediul unei
bune prietene Bettina von Arnim (născută Brentano).
Critica îl consideră de Johann Wolfgang
Goethe drept cel mai important scriitor al Germaniei,
trăind într-o perioadă de glorie a romantismului
german. Însă mulţi nu ştiu că el s-a impus şi prin
contribuţii însemnate în domeniul ştiinţei, fiind în dese
ipostaze, pe lângă un cunoscut critic şi teoretician al
literaturii şi artei, un adevărat geolog, botanist,
anatomist, fizician sau istoric al ştiinţelor.
Încă din copilărie Goethe a luat lecţii de
muzică. Dar lui i-a fost dat să devină un adevărat
monument cultural al Germaniei, iar ca scriitor a fost
adulat şi invidiat de admiratori din întreaga lume.
Beethoven însuşi, dar şi Schubert şi alţii, au pus pe
note multe din poemele de dragoste ale lui Goethe.
Prin contrast, viaţa lui Ludwig van Beethoven
a însemnat o grea încărcătură de suferinţe, traversând
adevărate crize de disperare, în special în faţa
infirmităţii pe care avusese grijă să şi-o mascheze
suficient de bine în primii ani, dar care a ieşit la iveală
în primăvara lui 1801. S-au scris multe lucruri - şi nu
se ştie nici azi cât este adevăr şi cât este legendă despre caracterul său taciturn, de om închis, aproape
impenetrabil, despre lipsa de menajamente cu care îi
trata pe cei care îi erau antipatici etc. Dar se spune
adesea la fel de apăsat că era taciturn, dar şi volubil,
închis şi impenetrabil cu unii, dar sincer până la
candoare cu alţii. Nu s-a sfiit însă niciodată să dea
glas opiniilor sale, să se manifeste ca un consecvent
adversar al opresiunii şi nedreptăţilor de orice natură.
Beethoven îl considera pe Goethe „luceafărul
literaturii germane”, aşa cum obişnuia uneori să-l
numească. DE fapt, Goethe era pentru el scriitorul pe
care îl admira cel mai mult. Această admiraţie părea
una sinceră, aşa cum reiese dintr-o declaraţie cu
referire la fanfaronada celor din suita imperială care
reuşea să-l irite de multe ori pe compozitor: “Când
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Goethe şi cu mine suntem împreună, domnii
aceştia trebuie să simtă măreţia noastră”.
Cu doi ani înainte de a-l întâlni personal
pe bardul de la Weimar, Beethoven i-a închinat
câteva lieduri şi a compus uvertura Egmont inspirată din piesa cu acelaşi nume, susţinând că
a făcut asta „numai din dragoste pentru poezia
sa, care mă face fericit”.
Goethe era cu două decenii mai în vârstă
decât Beethoven. Şi totuşi, nu diferenţa aceasta
semnificativă de vârstă i-a împiedicat pe cei doi
să lege o veritabilă şi trainică prietenie, ci mai
degrabă caracterele lor mult prea deosebite.
Spirit rafinat, cunoscător complet al
codului bunelor maniere din epoca sa, cu tactul
şi fineţea gesturilor unui adevărat diplomat de
carieră, Goethe nu putea accepta cu uşurinţă
purtările lipsite de orice convenţionalism ale lui
Beethoven, comportamentul lui impetuos care
deseori evidenţia mai degrabă impoliteţea decât
gentileţea. Cu toate acestea, Goethe era
impresionat de personalitatea şi talentul autentic
al compozitorului. Însă, aşa cum o şi mărturisea,
uneori era de-a dreptul intrigat şi incomodat de
tumultuozitatea
personalităţii
acestuia.
Adresându-se unui critic muzical al vremii, după
ce împreună îl ascultaseră pe Beethoven
cântând la pian, poetul şi-a manifetat
condescendenţa, dar şi neliniştea sa, astfel:
“Talentul lui m-a uluit. Dar este o personalitate
eminamente rebelă şi de fapt nu greşeşte atunci
când găseşte că lumea este detestabilă... E
foarte scuzabil şi merită să fie foarte compătimit,
pentru că auzul îl părăseşte, lucru poate mai
puţin dăunător pentru creaţia sa muzicală, cât
pentru contactele lui cu societatea. Taciturn din
fire, infirmitatea îl face şi mai închis în sine”.
În mod paradoxal, Goethe nu a lăsat,
nicăieri în scrierile sale, vreo urmă că l-ar fi
cunoscut pe Beethoven. Unii biografi ai
scriitorului argumentează că acesta s-ar fi temut
cumva de muzician, a cărui furtunoasă creaţie îi
tulbura o seninătate dobândită cu mare trudă şi
cu preţul a nenumărate renunţări. De altfel, în
acest sens se invocă şi o mărturie a
compozitorului Mendelssohn-Bartholdy în care
relatează că genialului creator al lui Faust nu-i
făcea deloc plăcere să aducă vorba despre
Beethoven, chiar şi l-a câţiva ani după moartea
acestuia.
Se mai povesteşte că Goethe s-a lăsat
foarte greu convins să meargă la un concert în
care se interpreta Simfonia a V-a (a Destinului).
Cel care afirma cândva despre Beethoven că “nu
am văzut niciodată un artist mai concentrat, mai
energic şi mai sensibil”, înfiorat fiind de începutul
dramatic al compoziţiei muzicale la care asista,
s-a trezit în timpul concertului comentând în
şoaptă: “E o muzică în acelaşi timp grandioasă şi
dezlănţuită: ai impresia că sala este pe punctul
să se năruie”, iar la finalul primei părţi, palid la
(continuare în pag. 25)
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Saint-Simon AJARESCU
KERIGMA
(sau muncirea în strajă lăuntrică a mesajului)
În memoria lui Pierre Theilhard de Chardin
Vedenie contemplativă… şi… gata?! - una adică
dintre protuberanţele astrului Solis alungită
anotimpuri în şir stadie după stadie până la
omul stingher
patinează peste fostele şi viitoarele-ntinsuri –
ce-şi au negativul de spirit în el –
transportându-i aura de aur a undei de organism
şi zăpuşeala continuu degajată de reverii
de o zare mototolită de vânturi la alta
ca de la o arşiţă vie-a-tot la o ardoare
vie-a-tot…
Yadarnicul face feţe-feţe pe chipul Celor Asemenea Ţie.
…Dimensiunea Umană nu-i o biată dimerlie
cu rugină pe doagă
în mâna unor gnomi de serviciu la seceriş…
Vei afla: suferinţa nu-i pentru nimeni un salvconduct.
A suge – setea! setea! – cu saţiu meditat
cu grabă întoarsă
crengi boante de saxaul.
Saliva unui astfel de-anahoret
învie? ori omoară? cămila?!
A înghiţi – foamea! foamea! – lăcuste (fără
prihană) eşuate pe dune.
Băierile de foc sărat ale insuflului tău
spasmodic se strâng…
A îndura simunul khamsinul habbobul încercând să afli
gradientul de singurătate al omenirii.
Inimă surd izbită (din oră în oră) de microliţi
întru noxa pustietăţii
pentru o nouă ordine psihică pe plan mondial…
Iată nişte ochi albaştri
cu dioptrii radio-vizionare
glazuraţi de nisipuri.
Oh, nisipiştea: pompată direct în suflet!
Litosfera mărunţită milenii până la colburi adânci
copleşeşte-n intimitatea lui! în răzoarele lui de foneme
sunetul de pe suprafaţa Nălucii Fierbinţi
de care te laşi siderat…
Odată şi-odată-n eternitate: chin şi suspin.
Urgisitule de habbob
oropsitule de khamsin
sinistratule de simun…
Punctele tale cosmice te părăsesc şi revin!
“Caii-putere ai buneivoinţe mâniate pe reauavoinţă
au potcoave de granit” îţi murmuri, cu ochii
aproape fierţi.
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Lupta cu Aparenţa e o săpare de Cer, fără somn!
Iată un Soare-mai-puţin-real
Decât Parhelia sa!...
Amarii tăi neuroni suferă de insolaţie unul câte unul.
Animus şi nisip – aerosoli
De piatră seacă: ce anumit smog!...
Şi singura? singura oază e limba ta?!
Jur-împrejur scaie’I cu clorofila aproape abstractă.
Domesticirea şacalilor solitari
lângă lunula de umbră – efect bumerang.
Îi înveţi
să latre
la
miraj!...
Mininge şi retină: două vrăjite „piei de sagri”.
Gândind mai d e p a r t e – se micşorează
meningele (şi viaţa).
Văzând mai d e p a r t e – se micşorează
retina (şi viaţa!).
Feşeleag de trăire! A r a b e s c în patru dimensiuni.
Ziua prin tot pustiul – materie pălălaie
cu moleculele fantomatice
din care extragi obiecte veşnic neidentificate.
Acest munte risipit propriei spaţialităţi
cumpănindu-se cu sine însuşi
sub chip de cronism imediat.
Noaptea în t o a t ă pustia – canion înalt! rotund!,
împrejurul căruia pâlpâie s p i r i t u l –
almicantarat incandescent: îl rulezi
(ah, zelul face senzaţie în tine!), îl depeni –
c-o mână răcită de frisoane şi cu o mână
înfierbântată de febre
cu rugăciunea pârjolită la intemperia făpturii proprii
cuget prefăcut în câmp telepatic,
plasmă de forma teoretică a Eka-Omului – îl depeni
pe o vertebră de pustnic a n t e r i o r!...
Popoarele scapă de Lumea a s t a, nu grabnic,
dar sigur.
Divinul intră şi iese prin Black – Holes fără păs
incendiind cu chakrele sale imense şi nebuloase
credinţa şi necredinţa
Umanităţii!...



desen de Elena-Liliana Fluture
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Melania CUC
LIMBAJUL, ANTIDOT ÎMPOTRIVA CRIZEI GLOBALE
Petre RĂU - De Lingua Universalis, Ed. Antares
Galaţi, 2007, 224 pag., ISBN: 978-973-88484-2-9

Deşi au trecut trei ani de la apariţia volumului,
abia azi am avut şansa să-l citesc şi, recunosc, astfel
am beneficiat de un extraordinar exerciţiu de logică,
experienţă nesperată într-un spaţiu lingvistic mai puţin
bătătorit fie şi numai de către cei care slujesc în
numele Cuvântului, a Comunicaţiei în general şi în
particular când vine vorba despre vocaţia care, atunci
când există, nu are nici început, nici sfârşit.
Petre Rău are meritul de-a ne aşeza dinaintea
oglinzii unei lumi care cuvântă prin toate dimensiunile
sale şi, dacă prefaţatorul cărţii, Paul Sân-Petru, îl
numeşte „un renascentist modern” - eu cred că prin
complexitatea personalităţii sale intelectuale, Petre
Rău se detaşează de plutonul căutătorilor de
conexiuni care fac din lumea reală un loc în care
fiinţele şi lucrurile se înlănţuie, trăind într-o solidaritate
inexplicabilă, dar care transpare prin logosul evident,
sau, şi mai pregnant, prin cel intuit.
Este o carte densă ca idee şi care nu a fost
scrisă sub imperiul unei inspiraţii de moment. Este o
cheie, o fişă enciclopedică de realităţi pe lângă care
noi, muritori grăbiţi, trecem fără să le percepem de
cele mai multe ori.
Aşadar, lecturarea unei astfel de lucrări nu se
face la lumina becului din bucătărie, - ea cere o
pregătire a simţurilor, o deschidere a minţii către ceea
ce ar putea şoca prin evidenţa absolută şi pe care, ca
Toma Necredinciosul, am ingnorat-o prin neştiinţă.
Cartea de faţă se citeşte în liniştea bibliotecii, într-un
loc unde trecutul şi viitorul se întâlnesc în prezent, pe
acelaşi raft, - punct comun dar cu dimensiuni infinite,
cu întrebări la care trebuie să încercăm şi noi, cititorii,
să le dăm un răspuns.
„Geneza limbajelor” este un eşantion din
incursul care ne aşteaptă citind una câte una cele
peste 200 de pagini. Incitant, brodat pe ghergheful
unui realism aproape matematic, capitolul în sine este
la urma urmei un codex filosofic atemporal şi care se
cere însuşit individual dar şi aşezat în lumina şi
complexitatea globalizării inevitabile.
Căutarea Omului, dorinţa de a explora
necunoscutul şi a se întrece pe sine, teama şi curajul
în faţa necunoscutului... toate detaliile întregului sunt
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aşezate în matricea unui paralelism cu ceea ce
înseamnă limbajul în formulele sale ordinare sau
inedite. Întâlnim şi noţiuni clasice, pe care autorul
reuşeşte să le recompună după calcule proprii dar
şi urmărind “reţetarele” unor personalităţi planetare
cu rol indiscutabil în dezvoltarea intelectuală şi nu
doar, - temerarii intelectului societăţii terriene.
Talentul scriitorului rafinat care este Petre Rău, face
din cartea aceasta o lectură mai mult decât
agreabilă. Scrisul fără împotmoliri şi substanţa
ideilor pe care le expune sunt rarismime în multe
dintre capitole sau, acolo unde se suprapun pe
planuri care au mai fost “cercetate” - autorul ştie să
folosească cu ingenioziotate de predigistator
nuanţele, - ne oferă tematici vechi în haine noi, transferă întrebările vetuste în câmpul de bătaie al
vizionarului care este.
Deşi ştiam, sau doar intuiam că „vorba i-a fost dată
omului pentru a-şi ascunde gândurile” - din paginile
cărţii aflăm că... limbajul este mai altminteri decât
am fost învăţati noi, cei care ne-am şcolit între
jaloanele realismului concret şi pipăibil.

Platon, Rudyard Kipling, Levi Strauss, Franz
Rosenzweig şi alte personalităţi care au rupt inerţia
umanităţii, sunt aduse în paginile volumului, dar
prezenţa lor este doar motivul pe care autorul îl
foloseşte cu abilitate pentru a ne determina că,
imediat ce am ajuns la finalul cărţii De Lingua
Universalis să continuăm lectura, în bibliotecă,
aplecându-ne asupra tomurilor care ţin loc de
căpătâi Lumii.
Limbajul este motorul şi esenţa supravieţuirii,
o unitate de măsură a inteligenţei individuale şi nu
numai.
(continuare în pag. 10)
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(urmare din pag. 9)

Dacă viitorul ne va oferi limba universală? Iată
o întrebare aparent fără răspuns, dar care ne
motivează în visul umanităţii, un vis care se
infiltrează în realitate, aşa cum apa se scurge în nisip
şi, laolaltă, formează liantul zidului în care
personalităţile noastre sunt doar nişte cărămizi.
Globalizarea şi Internetul... Teme de discuţie
pe forumurile de tot felul dar şi în aulele universităţilor
celebre, sunt percepute de autorul cărţii de faţă ca o
mutaţie ce ne sperie dar care ne şi atrage hipnotic.
Cu date certe, prin studii persoanle sau preluate din
surse de încredere, autorul nu se joacă de-a ghicitul
în cafea, - leagă firele reţelei informatice actutale,
pune în cotext istoricul fenomenului şi priveşte viitorul
Limbajului universalis cu convingerea că toate îşi au
rolul lor bine definit. Progresul tehnologic şi Limbajul
sunt două lonje cu care acrobatul, omul
contemporan, merge pe sârma prinsă deasupra unei
arene din care “leii” puterii politice îşi cer partea lor
din curajul zburătorului. Sacrificiul omului de ştiinţă, a
filosofului: a gânditorului.
Petre Rău ne oferă necondiţionat informaţie,
cartea sa este ca un terminal de computer şi noi
putem alege ceea ce ne interesează, - putem fi liberarbitrul care optează pentru partea plină sau... partea
goală a paharului.
În acest sens, autorul cărţii şi-a găsit
eşantionul de cititori care sigur nu vor moţăi cu cartea
în mână, odată ce au citit primele pagini. Incitantă.
Bine scrisă. Inteligentă. Iată doar trei repere care, cu
o promovare americănească, De Lingua Universalis
ar putea ajunge un best seller. Pentru mine va
rămâne printre puţinele cărţi bune pe care am avut
bucuria să le citesc în ultima vreme.


(urmare din pag. 4)

Se vede păşind pe stradă, atât de mică în comparaţie
cu tot ce este în jur... şi strada pare atât de lungă,
încât nici ea nu ştie cum, dintr-o dată lacrimile încep
să-i curgă şiroaie pe faţă şi ea şi le şterge cu pumnii,
smiorcăindu-se din ce în ce mai tare şi sunetul
propriului plâns îi dă senzaţia ciudată că n-ar mai fi
singură.
Peste drum observă printre lacrimi, două femei
care discută între ele şi o privesc în treacăt ca pe
cineva care a deranjat inutil liniştea de amiază a
străzii, aşa că îşi domoleşte plânsul şi trece mai
departe, căutând să dispară mai repede din raza lor
vizuală. Şi apoi, cu uimire şi încântare, întâlneşte în
drum o ciuşmea turcească, la care este lumea
adunată şi multă animaţie, aşa că paşii i se opresc
singuri ca să poată privi pe îndelete tot ce vede. Dar,
pe neaşteptate, în faţa ei apare un călăreţ pe un cal
uriaş care, observând în ultima clipă năpârstocul ce-i
stă în cale, îşi struneşte calul brusc, iar acesta se
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ridică pe picioarele din spate nechezând. Ochii
Anei se dilată de spaimă, dar tace şi nu se poate
mişca din loc. Însă călăreţul coboară din şa şi se
apropie de ciuşmea şi are în mâinile murdare un
săpun atât de trandafiriu... care se umple de
clăbuci murdari, observă ea, simţind o părere de
rău pentru că, ceea ce o fascina, devine dintr-o
dată... banal.
Într-un târziu, paşii Anei se urnesc mai
departe şi ajunge la găzărie unde totul este pustiu.
Priveşte, nevenindu-i să creadă ceea ce vede şi
fără să mai aibă puterea de a suspina, cu spaima
înnodându-i-se în gât, se întoarce pe drumul spre
casă trecând pe lângă un gard pe care, cocoţaţi,
mai mulţi copii strigă de zor în gura mare privind-o
cu obrăznicie:
- Burtă goală, bagă-n oală şi o fierbe şi-o
mănâncă!
Le aruncă cu coada ochiului o privire,
întrebându-se dacă nu cumva ei îi sunt adresate
cuvintele ce-i par de ocară, dar fiindcă nu se ştie o
“burtă goală”, trece mai departe, prefăcându-se că
nu-i aude. Şi uite, la câţiva metri mai jos, în faţa ei,
două femei, una mai tânără şi alta mai bătrână,
ducând două fetiţe care seamănă între ele ca două
picături de apă, o observă şi, agitându-se în jurul
ei ca nişte cloşti, fără s-o mai întrebe nimic pe Ana
care deja este amuţită de uimire amestecată cu
spaimă în faţa avalanşei de evenimente care o
asaltează, decid să o ia la ele acasă.
Din filmul rămas fragmentar în amintire
apare scena în care femeile le piaptănă pe rând pe
cele două fetiţe şi pe ea, şi pieptenele se
încâlceşte în păr şi doare şi fetiţele vociferează,
aşa că cea care pare să le fie bunică le ceartă,
atrăgându-le atenţia asupra comportamentului
“frumos” al Anei care acceptă totul în tăcere, deşi
o doare şi pe ea. Abia acum Ana îşi dă seama cu
uimire că nu a scos nici un scâncet şi se miră în
sinea ei că a obţinut aşa de uşor lauda la care nu
se aştepta şi cu care nu era obişnuită, doar…
tăcând. Apoi ies cu toate iar pe stradă şi parcurg
drumul în sens invers, până ajung la răscrucea la
care Ana îşi recunoaşte strada şi dintr-o dată le
vede, pe mama şi pe bunica, stând în mijlocul
străzii şi privind neliniştite şi neajutorate…
Nimeni nu a certat-o atunci, mai ales că
femeile care au adus-o, i-au lăudat… cuminţenia.
Trimisă apoi să-şi facă somnul de dupăamiază în semiîntunericul din încăpere, Ana se
ghemui în poziţia sa preferată şi, legănându-şi
capul pe pernă până începu să ameţească,
închise ochii - jaluzele dintre ea şi această lume
copleşitoare - adormind. Şi somnul o cuprinse în
braţele sale ocrotitoare, legănând-o până la
începutul… următoarei runde.
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Valeriu VALEGVI
ADEVĂRATA CĂLĂTORIE
Imediat dupã evenimentele din decembrie
1989 am recitit, cu o curiozitate şi o plãcere
nealterate, romanul „Zahei orbul”, singurul roman al
poetului Vasile Voiculescu (scris între anii 1949-1954
şi editat în anul 1970).
M-a fascinat povestea tensionatã a lui Zahei,
zbaterea acestuia de-a se lumina pe sine, aspiraţia
la cunoaşterea lumii şi toate acestea pe un traseu
sinuos, obturat şi provocat de prezenţa „gropii
gunoaielor” din Floreasca (peisaj ce aminteşte de
„groapa” lui Oatu din romanul lui Eugen Barbu) sau
de tablourile ignobile ale ocnei in care işi ispãşeşte
pedeapsa purificatoare…
Mãrturisesc cã nutresc pentru scriitorul
Vasile Voiculescu o sincerã apreciere precum şi o
atracţie spiritualã puternicã.
Pentru cei care se simt fascinaţi de scriitura
cât şi de personalitatea sa, cartea lui Marius Oprea –
„Adevãrata cãlãtorie a lui Zahei” (V. Voiculescu şi
taina Rugului aprins – Editura Humanitas, Bucureşti,
2008 – 317 pag., preţ neprecizat) este, cu siguranţã,
incã un motiv de a şi-l apropia şi de a-l inţelege.
Marius Oprea işi depãşeşte calitatea de cercetãtor
pasionat printre hãţişurile arhivistice şi dã dovada
calitãţilor sale de scriitor, de bun portretist şi de
povestitor cu har.
Autorul mãrturiseşte: „Redau aici cãlãtoria
adevãratului Zahei şi a insoţitorilor sãi – cea prin
intuneric şi temniţã. M-am oprit asupra acestei istorii
pentru cã de o tulburãtoare şi crudã trãire a propriei
ficţiuni, precum cea de care a avut parte poetul spre
sfârşitul vieţii sale, nu au parte indeobşte oamenii de
rând şi ea nu se intâmplã in fiecare zi”.
Subtitlul cãrţii este – V.Voiculescu şi taina
Rugului aprins şi este compusã din 9 capitole cu
câte un citat din romanul Zahei orbul drept mottou.
Firul roşu pe care autorul il urmãreşte cu
acribie este personajul Zahei din romanul omonim ce
se confundã pânã la identitate cu persoana
scriitorului Vasile Voiculescu, trecutã prin bolgiile
unei inchisori urmare unei condamnãri absurde
(„Arestat la 73 de ani pentru marea vinã de a scrie
poezii in care „noua orânduire nu-şi avea locul”,
dupã cum constatase justiţia R.P.R., Vasile
Voiculescu a fost singurul care a parcurs cãrãrile
imaginate pentru eroul propriei ficţiuni”).
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Societatea din acele vremuri tulburi se
simţea „vizatã” de versuri precum: „Cunosc de
mult o blândã ţarã veche, /Se-nvecina cu basmul
şi balada:/ Avea mai gingaş sufletul ca mlada…”
(Cerşetorul); „Tu, verb al slavei, cât sunt de
pigmeu,/ Fereşte-mã sã nu fac tarabã/ Si-n orice
poezie cât de slabã/ Sã-ntind un tainic strop de
Dumnezeu.” (Neagra labã).
Vasile Voiculescu este cercetat incepând
cu noaptea din 5 august 1958 şi apoi judecat
pentru „vina” de a fi participat cu lecturi la
şedinţele Rugului aprins (o societate religioasã
infiinţatã in anul 1946 dar dizolvatã ulterior) ce se
ţineau la mãnãstirea Antim. Prin sentinţa nr. 125
din 8 septembrie 1958 Vasile Voiculescu a fost
condamnat la 5 ani temniţã grea şi 5 ani
degradare civilã, pentru sãvârşirea infracţiunii de
uneltire contra ordinii sociale, faptã prevãzutã şi
pedepsitã de art. 209, pct.1 Cod penal al RPR.
Si astfel, peste capul scriitorului care,
dupã decesul soţiei, işi propusese sã ducã o viaţã
liniştitã, lipsitã de distracţiile şi plãcerile vieţii
cotidiene, a cãzut aceastã sentinţã cu efect de
ghilotinã.
Deşi nu a executat in totalitate pedeapsa,
chinurile şi umilinţa l-au marcat, ţinând cont şi de
vârsta sa inaintatã, mai ales fizic.
Ce l-a ţinut treaz şi intreg la minte in
aceastã foarte grea incercare? Autorul ne
dumireşte: „Voiculescu era de douã ori ocrotit faţã
de aceastã trecere a timpului. Se refãcea in
rugãciune si in lumea versurilor fãrã de moarte.
Toţi care au ajuns in preajma lui i-au pãstrat o
amintire de neşters: pãrea luminat dinãuntru…Se
hrãnea parcã din Duh Sfânt şi era un creştin
desãvârşit”. Puterea tãmãduitoare a Credinţei!
Perioada petrecutã in detenţie a fost
pentru scriitorul martirizat un prag, trecut cãtre
purgatoriu cu o eleganţã asceticã sincer trãitã.
Cartea istoricului Marius Oprea face
dovada unor reale calitãţi de scriitor. Se citeşte cu
mare plãcere, pe nerãsuflate.



desen de Elena-Liliana Fluture
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pleacă acasă. După câteva zile, Ursu se întâlneşte
cu Sabina, care îl informase pe învinuit de jurământ
şi-o întreabă cum a jurat, la care ea zice: „Am jurat
cum trebuia, că nu m-am culcat niciodată cu ursul.
Dar, tot timpul m-am gândit la ursul din pădure, nu
la tine, dragul meu!”

Schimbul de locuinţă

Vasile LARCO
Jurământul
Sabina şi Viorel sunt căsătoriţi de cincisprezece
ani. Rodul căsniciei, doi copii, unul mai frumos ca
celălalt. Un băiat şi o fetiţă. Băiatul seamănă leit cu
mama, aşa le potriveşte Dumnezeu, iar fetiţa nu
seamănă cu tatăl frăţiorului ei.
Tata este constructor, execută amenajări
interioare, după ce a căpătat experienţă în străinătate
vreo zece ani. Scumpa lui soţioară, acum este casnică,
dar a lucrat şi ea peste graniţele ţării noastre, tot un
deceniu şi în aceeaşi perioadă cu soţul ei, dar în
localităţi diferite. Copii au apărut în familia lor după
întoarcerea în ţară. Au revenit în locurile natale cu două
priorităţi: doi copii şi o vilă, adică o casă aşa cum au
văzut ei prin locurile pe unde au umblat. Copiii nu s-au
lăsat aşteptaţi prea mult, iar vila este aproape gata,
amplasată la ieşirea din localitate, la marginea oraşului:
aer mereu proaspăt, linişte deplină, departe de ochii şi
urechile vecinilor. Aici au un singur vecin, pe nume Ursu.
Viaţa îşi urmează cursul, copiii cresc, iar vila este
pregătită pentru a fi stropită cu agheasmă şi cu
şampanie. Ultimele finisări exterioare, straturi cu flori,
grătarul din curte pentru mici şi fripturi, alei betonate,
porţi telec-omandate, sonerie şi aşa mai departe. Se
stabileşte ziua sfinţirii noii locuinţe. Vin invitaţii, preotul,
totul e pregătit pentru ceremonie. Toţi sunt ochi şi urechi.
Dar, în timpul slujbei religioase, soţului, adică lui Viorel îi
ajung la urechi, de undeva din spate, abia percepute,
vorbele: „ce bine seamănă fata cu Ursu!”. Priveşte şi
Viorel mai atent la amândoi, vecinul Ursu fiind şi el de
faţă. Parcă seamănă, parcă nu. Se termină ceremonia,
pleacă toată lumea, iar Viorel nu avea astâmpăr şi
deschide discuţia:
- Sabina, am aflat că fetiţa nu este a mea!
- Ei, cum aşa? Ce-ţi veni!?
- Ascultă, spune-mi drept, fata nu-mi seamănă!
Nu-i a mea! E a lui Ursu.
- Viorele dragă, ce-i cu tine? Cum să fie a lui
Ursu? E a ta, a noastră.
- Nu-i adevărat! Am auzit ce vorbeşte lumea, iar
acum observ şi eu.
- Mă jur că-i fata ta! E a noastră!
- Bine jură!… Nu aşa, nu aici. Mergem la biserică,
în faţa preotului.
Merg la biserică, Viorel îi spune preotului despre
ce e vorba, acesta acceptă înfăţişarea, iar la întrebarea:
„ai păcătuit cu Ursu, te-ai culcat cu el”, femeia răspunde
hotărâtă: „NU!” Soţul, mulţumit de răspuns, plăteşte
duhovnicului pentru serviciu, o ia pe Sabina de mână şi
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Pentru a treia oară îmi despachetez bagajele,
pun sandvişurile pregătite pentru drum în frigider,
golesc termosul de cafeaua fierbinte ce urma a fi
savurată în acceleratul de clasa a doua de
Mangalia şi blestem în fel şi chip pe nu ştiu cine,
adică ştiu, pe cel ce-a inventat porcăria asta! Câte
visuri, câte planuri îmi făcusem pentru cele două
săptămâni ce urmau a fi petrecute departe de ceea
ce a fost sufocant un an de zile, de stresul zilnic, de
vecinii care au ochi şi urechi peste tot, de
vânzătoarele care cresc preţurile de la o zi la alta,
precum şi de reclamele insistente de la televizor,
care apar atunci când aştepţi să apară altceva! Dar,
decât să mi se întâmple ceva rău, ferească
Dumnezeu, mai bine evit, renunţ. De ce să plâng
după aceea, că nu degeaba am fost prevenit, se pot
întâmpla atâtea: deraieri de trenuri, ruperi de
poduri, cutremure (şi… aveam cazare la etajul
zece), electrocutări etc. Dumnezeu ţine cu mine, de
aceea mi-a trimis un semn. Să renunţ, că e mai
bine. Şi renunţ. Dar… fir-ar să fie, chiar nu mai pot
pleca nicăieri?! Ei, lasă că vă arăt eu vouă! Până la
anul mă mut! Mă mut lângă gară. Lângă peronul
gării! Să vă văd eu atunci, pisicilor negre, pe unde
o să-mi mai tăiaţi calea!

Acuzatul nevinovat
- Onorată instanţă, nu-s vinovat! E drept că iam tras domnului de faţă patru perechi de palme,
dar am făcut-o ca să-l trezesc! Îi venise rău. Era
galben la faţă, ca unul ieşit din ajutorul de şomaj.
Eu nu-s vinovat că a căzut în şanţ şi s-a lovit la cap.
- Dar portofelul, portofelul, de ce i l-ai luat?
- A! Da. Îi căutam buletinul, să văd cum îl
cheamă, să pot anunţa Salvarea. Deodată am văzut
că şi-a revenit, nu mai mişca şi l-am aşezat pe
bancă. Nu aveam eu inimă să-l las jos, că putea
răci. Cum portofelul avea bani, l-am pus la mine în
buzunar, să nu i-l fure cineva.
- Dar, ceasul de la mână, verigheta, căciula,
haina de piele, de ce i le-ai luat? Probabil tot din
grija ce i-o purtai…
- Da, onorată instanţă! Le-am luat să nu i le
fure cineva. Ştiţi dumneavoastră câţi borfaşi sunt pe
aici! Îl puteau jefui…
- Ei, dacă ai fost atât de „grijuliu”, ştii acum
cât îţi dăm pentru asta? Cam cât crezi că poţi primi?
- De primit, primesc oricât, onorată instanţă!
Numai să nu-mi luaţi nimic!
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Clelia IFRIM
Podul de piatră
În copilărie cântam, împreună cu ceilalţi copii
cu care mă jucam, un cântec pe care nu l-am uitat
nici astăzi:
Podul de piatră s-a sfărâmat,
A venit apa şi l-a luat.
Vom face altul pe râu în jos,
Altul mai trainic şi mai frumos.
Din când în când, de-a lungul anilor, l-am
cântat când aveam nevoie de el. Cântecul de joacă
s-a transformat într-un cântec de viaţă şi moarte.
L-am cântat şi când am început să scriu
piesa de teatru "Omul-rîndunică, pe numele său
Abel-călătorul", dedicată fratelui meu Jean (19522002).
L-am cântat şi când auzeam ştirile despre
războiul
din
fosta
Yugoslavie,
unde
bombardamentele nu încetau nici în ziua de Paşte,
distrugînd în primul rînd oameni, biserici
ortodoxe vechi de sute de ani şi poduri. L-am cântat
de câte ori apele revărsate au măturat podurile din
calea lor.
Îl cânt şi acum, când încep să scriu despre
cartea de haiku a poetei Fay Aoyagi, "Pantofi
împrumutaţi".
Un pod de piatră - *
vechiul meu nume şoptit
în vântul de nord
Prin vară am purtat cu Fay o mică
corespondenţă electronică, rugînd-o să-mi dea
permisiunea de a traduce în limba română haiku-uri
din cartea ei. A fost de acord şi printre lucrurile care
m-a întrebat a fost dacă este posibil de a păstra în
limba română numarul de silabe. I-am spus că da. În
româneşte haiku-urile ei sună teribil de frumos şi îşi
păstrează forma de 5-7-5 silabe. A număra în limba
maternă.
Fay Aoyagi trăieşte în California. Dorul de
Japonia natală răzbate în mai toate haiku-urile ei. Se
poate scrie un scenariu de film după cartea ei. De
altfel numele regizorului Kurosawa apare ca o "aluzie
de toamnă".
Personul principal: Umbra ei în ziua
Hiroshimei.
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O femeie oarbă însoţită de un băiat.
Decorul: Un bar, unde probabil Fay
lucrează.
Femeia oarbă însoţită de băiat intră în
bar şi se aşează la o masă. Băiatul îşi scoate
masca de Astro Boy, de la Festivalul care s-a
terminat. O pune pe masă. Îngerul Păzitor,
despre care Fay vorbeşte în alt haiku, se vede
în oglinda barului. Îi cântă un cântec de
leagăn. În limba ei maternă.
Sunetul micilor monezi de un penny,
bacşişul strâns într-un borcan. Ceaţă. Pahare
goale sau pline. Fay numără în limba ei
maternă, aşa cum spune mai departe în alt
haiku. Nu are importanţă ce numără.
Aniversările, citaţiile de la tribunal, frunzele
căzute, mărunţişul primit ca bacşiş, conservele
de supe. Ea numără întotdeuna în limba ei
maternă.
Curmali japonezi - **
mă-ntreb singură de ce
am dat foc la pod
Fay se duce în cămăruţa ei din spatele
barului şi se descalţă de pantofii împrumutaţi,
care o strîng. Pe o măsuţă, două castane verzi,
cu ţepi. Intră din nou în bar. Se duce la masa
unde stau femeia oarbă şi băiatul. Aceştia îi
spun cine sunt. Îi spun că în memoria cerului se
păstrează orice lucru pierdut. Chiar şi cele arse.
Pe pământ, legăturile se pot şterge, se
pot pierde sau uita. În cer, ele durează, cât
durează cerul. Îi mai spun că are dreptul să
ceară ce vrea. O dată în viaţă are acest
privilegiu. Fay cere un pod. Femeia oarbă se
ridică de la masă şi iese afară din bar. Fay şi
băiatul o urmează. Deşi este oarbă, sau tocmai
de aceea, ea cunoaşe toate drumurile .
Muguri de copac - ***
ochi de piatră-ai păsării
încuiată-n cer
Toate acestea şi multe alte elemente, le
găsiţi în cartea lui Fay Aoyagi, sub formă de
haiku.
Şi în final, cei trei, Femeia oarbă, Fay şi
băiatul, se opresc o clipă pe un pod şi privesc
râul. Fay coboară şi pune o pietricică în apa
curgătoare, apoi se întoarce la Femeia oarbă şi
la băiat. Pleacă împreună mai departe.
O carte de dragoste, viaţă şi moarte. Un
film de dragoste, viaţă şi moarte. Un pod de
piatră. Cei trei călători se duc şi dau drumul
păsării încuiată în cer.
* / ** / *** Fay Aoyagi, "Pantofi împrumutaţi", Blue Willow
Press, 2006, USA
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Radu DANIELESCU

A-35-A VICTORIE A LUI ŞTEFAN CEL MARE
sau

BAŞCANII

M. SMARANDA: Auzi, drăguţo, aflu eu ce
interes ai tu să mă-mpiedici să ies în oraş... Şi să ştii
că am să vorbesc cu fie-mea să te dea afară, că numi placi deloc. (Elena se amuză neostentativ. M.
SMARANDA dă să se încalţe. Se opreşte; iar câteva
secunde de reflexie). Auzi, drăguţo, ştii cumva dacă
plecam în oraş sau veneam din oraş?
ELENA: Veneaţi.

sau

STAT UE
- comedie satirică în 3 acte-

- fragment ACTUL I. Decor unic: vila familiei Poteraş
Vila este compusă dintr-un living mare mobilat
modern, în care se pătrunde pe uşa principală (din
culise), dintr-un hol (spre culise) în care sunt camerele
de jos, baie (spre culise), bucătărie (spre culise),
terasă în spate (spre culise), scări spre etaj şi etajul,
unde se află alte camere (tot spre culise).
(ELENA este singura la masa din centrul livingului
uriaş. Are un creion şi desenează ceva. Şterge şi iar
desenează. E nemulţumită de ce-i iese).
(În acest timp vine dinspre holul de la parter MADAM
SMARANDA. N-o observă, ci merge spre uşă. Se
încălţă. Apoi stă câteva secunde nemişcată, ca pe
gânduri).
ELENA: Madam Smaranda, ce faceţi?
M. SMARANDA: A! Tu etait ici? Drăguţo, dit
moi: ştii cumva, plecam în oraş sau veneam din oraş?
ELENA: Plecaţi.
M. SMARANDA: Eşti sigură? Că eu de două
ori nu ies în oraş, că obosesc. Je me fatigue...
ELENA: Sigur, madam Smaranda.
M. SMARANDA: Mersi, drăguţo. Mă duc un
peu la biserică. A l’eglise... Cât e ceasul? (Priveşte la
ceasul de perete). Aproape opt. Trebuie să-nceapă
slujba de duminică...
ELENA: Nu-ncepe... Că azi e joi.
M. SMARANDA: Jeudi?! Eşti sigură? Pfii! Şi
ce chef aveam de-o slujbă... Dar dacă e joi părintele
Drăcea e la piaţă să-şi vândă legumele, că are
miniseră... A făcut o recoltă anul ăsta!... A! Atunci mă
duc până la piaţă să cumpăr nişte roşii de la părinte...
Des tomates...
ELENA: Mergeţi, madam Smaranda. Dar
vedeţi că la piaţă aţi fost şi ieri şi aţi luat o plasă de
roşii. Deja au început să se strice...

M. SMARANDA: Eşti sigură? Că picioarele
nu mă dor pas du tout.
ELENA: Sigură. Mergeţi pe terasă să vă
odihniţi.
M. SMARANDA: Tu as raison. În hamac. Îmi
place tare mult să mă legăn în hamac... Auzi, n-am
mai văzut pisicuţa aia tărcata... N-ai văzut-o? (Merge
spre terasă. În drum). Să ştii, drăguţo, că am să
vorbesc cu fie-mea să-ţi mărească salariul, că-mi
placi tare mult.
(ELENA se amuză neostentativ şi îşi reia desenul. În
capul scărilor apare de pe holul de la etaj POTERAŞ,
îmbrăcat în pijama).
POTERAŞ: Elena! Mi-ai călcat hainele?
ELENA: Da, domnu’ Traian, aseară... Sunt
acolo, pe umeraş, în dressing room...
POTERAŞ: Ce faci? Stai? N-ai de lucru?...
Fugi şi pregăteşte-mi nişte sandwich-uri... Cu
caşcaval şi şunca... A! Fă-mi unul şi cu salam.
(ELENA se conformează şi merge spre bucătărie,
aflată la parter, ieşind din scenă. POTERAŞ reintră
în camera de la etaj. Pe uşa principală intră BOBBY
şi ULPIA DANUBIA).
BOBBY: Spune-mi şi mie, cum s-au gândit ai
tăi să-ţi pună numele ăsta, Ulpia Danubia?
ULPIA DANUBIA: Tata e arheolog... Mare
admirator al civilizaţiei geto-dacice... (Dar are altă
problemă; se vede că e uşor traumatizată). Auzi!
Lasă asta... Sigur nu am murit?
BOBBY: Ştiu şi eu… având în vedere
că arăţi ca un înger…
ULPIA DANUBIA: Merci. Iar tu eşti un drac…
BOBBY: Merci şi io.
ULPIA DANUBIA: Nu pot să cred: sunt vie.
Mă pipăi şi mă simt…
BOBBY: Dă-mi voie să te pipăi şi eu…(Pune
mâna în anumite zone fierbinţi ale Ulpiei. Justificativ).
Unde-s două păreri… Într-adevăr, eşti vie. Te simt şi
eu…(Râde zgomotos).
(continuare în pag. 15)
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(urmare din pag. 14)

ULPIA DANUBIA: Jos labele! Râzi?! Râzi?!
Tu ştii că ai mers cu peste o sută optzeci la bord?…
BOBBY: Nu se poate! Doar cu atât?!
Mă dezamăgesc…
ULPIA DANUBIA: Şi, mai mult ca sigur, cu
peste trei sute de votcă la celălalt bord…

ULPIA DANUBIA: Dimpotrivă, chiar îţi
place să-i strici imaginea babacului.

BOBBY: Mai mult ca sigur.
ULPIA DANUBIA: La semafoarele din faţa
Casei de Cultură era să calci o bătrână...
BOBBY: Mi-a scăpat faza.
ULPIA DANUBIA: Noroc că ţi-a scăpat şi
baba. Văd că nu ţi-e teamă de ce ţi s-ar putea
întâmpla…
BOBBY: O, ba da! Nu pot dormi nopţile când
mă gândesc că m-ar putea prinde Poliţia… (Râde, din
nou).
ULPIA DANUBIA: Te bazezi
tăticu. Ce-ai să te faci când n-o să
Poliţiei?… În ziua de azi posturile nu
sigure ca pe vremuri… Cutremurele
administrative sunt tot mai frecvente…

cam mult pe
mai fie şeful
mai sunt aşa
din structurile

ULPIA DANUBIA: Eu, ce?
sunt

ai tăi? Taică-tu ştiu,

ULPIA DANUBIA: De ce mă-ntrebi? Să vezi
dacă ne potrivim din punct de vedere social?…
BOBBY: N-ai nimerit-o. Sincer, eu sunt curios
dacă ne potrivim din alt punct de vedere…
ULPIA DANUBIA: Mai ai de aşteptat până îţi
vei putea satisface curiozitatea asta... Dacă se vantâmpla!
BOBBY: A, nu vreau s-aud asta... Viaţa e
scurtă, trebuie să ne bucurăm de ea…
ULPIA DANUBIA: Eşti direct, nu glumă!
BOBBY: Sunt genul
nimereşte de la primul glonţ...

de

vânător

care

ULPIA DANUBIA: Ohoho!Te crezi vânătorul
brav iar eu o biată păsărică ce ţi-a apărut în bătaia
puştii şi care, conştientă că soarta i-a fost
pecetluită, ar trebui să se bage chiar singură în traista
cu vânat?… Scumpule, s-ar putea ca rolurile să fie
inversate de data asta…
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BOBBY: Nu eu l-am pus să fie tatăl
meu... Gata cu vorba!... Păzea, Ulpia Danubia,
că vine El Toro Municipale! Aşa sunt supranumit,
nu ştiai?.. .(O aleargă în jurul mesei, imitând un
taur. Ea ţipă încet, jucăuş şi ferindu-se. De la etaj
apare POTERAŞ, îmbrăcat la costum. Îi vede pe
cei doi).
POTERAŞ:- Ce se întâmplă aici? ( Îi
vede pe cei doi. ) Bobby! Ulpi... Domnişoara
ziarist!...
ULPIA DANUBIA: Bună ziua!
BOBBY: Babacus Copoius... Tată, la ora
asta pleci la serviciu?
POTERAŞ: Lasă-ne oleacă singuri...

BOBBY: No problem. Mă strofoc să fiu
adoptat de noul şef... Dar tu?

BOBBY: Ce
arheolog…

BOBBY: Adică eu să fiu vânatul? Ce-ai
să-mi faci? Ai să scrii despre mine în fiţuica lui
Spinescu? Mă demolezi la SPIN TV? De-asta miai acceptat invitaţia? Baby, trebuie să te
dezamăgesc: lucrurile astea mă lasă rece. Am
apărut pân-acum de treizecişipatru de ori în
mass-media, atât locală, cât şi naţională. Iar pe
blogulugogu nici nu am mai ţinut socoteala... Şi,
crede-mă, nu în rol pozitiv. Nu mă afectează…

BOBBY: I-auzi, Ulpia... Ia o pauză!
POTERAŞ: Tu, Bobby... Am ceva de
rezolvat cu domnişoara ziarist... pe linie
profesională...
BOBBY: Bine, dar şi eu aveam ceva de
rezolvat cu Ulpia Danubia... e drept, pe alt gen de
linie...
POTERAŞ: Bobby!
ULPIA DANUBIA: Lasă-ne singuri,
Bobby! Hai, te rog! Mi-a plăcut tare mult
plimbarea cu motocicleta, să ştii... Dar am, întradevăr, ceva important de discutat cu tatăl tău...
BOBBY: Ştiţi ce, mă duc să mă culc...
Mi-a pierit cheful de orice, inclusiv... Mă doare şi
capul... E la dispoziţia dumitale, d-le copoi!
Rezolv-o!... Pe linie profesională, desigur...
(Merge la etaj, spre camera sa).
POTERAŞ: Ce mama lui proces-verbal,
Ulpia! Nu ţi se pare că întreci măsura?... Ţi-am
dat papucii, iar tu te dai la fiu-meu...
ULPIA DANUBIA: Unu la mână: să
restabilim adevărul în legătură cu papucii. Eu am
fost cea generoasă, nu tu. Doi la mână:Bobby s-a
(continuare în pag. 16)
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dat la mine, nu eu... Dar dacă te linişteşte, nu are
şanse, căci nu e genul meu. Am predilecţie spre
bărbaţii maturi...
POTERAŞ: Şi cu funcţii.
ULPIA DANUBIA: Sine qua non...
POTERAŞ: Ulpia, trebuie să înţelegi, ce mama
lui proces-verbal... Relaţia noastră este de domeniul
trecutului...
ULPIA DANUBIA: Din fericire... Însă vroiam să
te anunţ că rezultatul relaţiei noastre este de domeniul
viitorului...
POTERAŞ: Nu-nţeleg...
ULPIA DANUBIA: Într-adevăr, una dintre
constatările referitoare la tine este şi aceea că eşti
greu de cap...
POTERAŞ: Ascultă, domnişoară...
ULPIA DANUBIA: ”Domnişoară”!... Nu-mi mai
zici Ulpia? Ai uitat cum mă strigai în nopţile fierbinţi de
vară? ”Ulpia Danubia, supune-te lui Traian!”... Iar eu îţi
răspundeam: ”Cotropeşte-mă, centurionule, dar cu
blândeţe!”...
POTERAŞ: Nu-mi amintesc aşa ceva... Ceea
ce ar trebui să faci şi tu. Eşti în posesia unor amintiri
care ar putea să-ţi dăuneze. Şi nu te baza pe forţa
presei, căci e abia a patra putere în stat...

ULPIA DANUBIA: Progenitura, cum o
numeşti tu, este sânge din sângele tău...Şi dacă ai
dubii, sunt gata să facem test de paternitate...
Fireşte, cu consecinţele de rigoare, inclusiv
devoalarea către opinia publică...
POTERAŞ: Mama lui proces-verbal! Mă
ameninţi?
ULPIA DANUBIA: Vai de mine! Ştii doar că
nu sunt capabilă de ameninţări... De şantaj, da, îmi
mai stă în caracter...
POTERAŞ: Trebuia să-mi dau seama ce
secătură eşti!
ULPIA DANUBIA: Ce cuvinte grele! În
relaţia cu femeile dovedeşti necontenit un
comportament tipic carpato-danubiano-pontic... Sau,
mai pe-ntelesul tău, un comportament mioritic... Ce-i
drept, nu m-aşteptam să fii un gentleman, când eşti
născut în Başcani...
POTERAŞ: Bine, Ulpia. Scurt! Ce vrei?...
(Apare Elena de la bucătărie). Sst! Îţi expui
pretenţiile pe drum. Te conduc...
ELENA: Sandwich-urile, domnu’ Traian. (I le
înmânează, într-un pacheţel. Acesta le bagă în
geantă).
POTERAŞ: Mersi. Vezi că trebuie să
sosească cumnatu-meu... I-ai pregătit camera?
ELENA: Da.

ULPIA DANUBIA: Dimpotrivă, eu îmi pun mari
speranţe în amintirile mele... Temelia viitorului meu
este tocmai trecutul meu...

POTERAŞ: Hai! (POTERAŞ o trage pe
ULPIA DANUBIA. Ies. Elena îşi reia locul la masă.
Începe iar să deseneze schiţe de modele de rochii.
De pe scări apare încet BOBBY, în spatele ei)

POTERAŞ: Te joci în mod periculos cu focul,
domnişoară... S-ar putea să te arzi cumplit.

BOBBY: Superb!... Elena din Troieni, chiar
ai talent? Dar parcă ţi-am mai spus asta...

ULPIA DANUBIA: Nu-mi fac griji. Am trecut şi
prin patul Şefului Pompierilor... Bine, să te iau altfel...
Ia spune, nu ţi se pare că m-am cam îngrăşat?
POTERAŞ: Nu mă interesează...
ULPIA DANUBIA: Ar trebui. Fiindcă porţi
responsabilitatea directă a acestui fenomen...
Cucerirea Ulpiei de către Traian se va lăsa cu naşterea
unui viitor românaş, cetăţean UE...
POTERAŞ (după câteva secunde; începe să
râdă): Ha, ha, ha!

ELENA: A! Domnu Bobby!
BOBBY: ”Domnu Bobby”! Nu mă mai domni
atâta... Ce naiba, suntem de-o vârsta... Şi, să fie
clar, eu nu sunt stăpânul tău... Urăsc sclavagismul!
Jos sclavagismul! Militez pentru asta cu toată forţa...
Dovadă, fiul exploatatorilor invită exploatata la un
suc... Ce zici?
ELENA: Acum?... Nu pot. Sunt în orele de
program...

ULPIA DANUBIA: Dacă tot râzi, fă-o cu râsul

BOBBY: Ce scuză bună!... Dar azi chiar
sunt refuzat în linie... Îmi miroase cumva gura? (Îşi
suflă în palmă).

POTERAŞ: Şi vrei să cred că progenitura e a

ELENA: A alcool... De ce n-o laşi mai
moale? Chiar îţi place aşa mult să bei?

tău...
mea?

(continuare în pag. 17)
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BOBBY: Bună întrebare! Pe care eu nu mi-am
pus-o încă... Ce superficial sunt!... E chiar posibil să
nu beau din plăcere, ci din plictiseală... Asta ar fi
culmea, nu?
ELENA: Auzi, am şi eu o curiozitate...
BOBBY: Te rog, satisfă-ţi-o!
ELENA: De ce eşti strigat Bobby? Care e
prenumele tău real?
BOBBY: Spre uimirea ta, Bobby provine de
la... Bobby. În schimb, prenumele meu oficial este
Codrin.
ELENA: Codrin?! Un nume foarte frumos. Îmi
place foarte mult... De ce nu ai vrut să ţi se spună
aşa?
BOBBY: E o poveste... scurtă, deci n-o să te
plictisesc... Încă de la un an mama a decis să-mi zică
toată lumea Bobby. Pentru că era îndrăgostită de
celebrul Bobby, din Dallas, serial care tocmai făcea
furori la TV... Aşa că numele acela foarte inspirat ales
apare numai în acte... A, dar să ştii că mi-ar face
plăcere să mă strigi pe numele meu, Codrin...
ELENA: Nu pot să te strig aşa...
BOBBY: Fă-mi plăcerea, te rog!
ELENA (zâmbind): Bine... Codrin. (Cei doi râd.
Se privesc destul de galeş).
(În acel moment se deschide uşa şi apare un obiect
mare introdus pe uşa de doi zdrahoni. Obiectul este
acoperit cu o prelată. În urma celor doi zdrahoni apare
DĂNILĂ).
DĂNILĂ: Gata, lăsaţi-o aici! (Le indică un loc
din mijlocul încăperii. Cei doi aşează obiectul în locul
indicat). Acum treceţi la faza a doua... Ştiţi ce aveţi de
făcut...

PAVELESCO (tot încet): Lasă-l, măi!
Mai târziu...
(DĂNILĂ rămâne).
BOBBY: Unchiule! Fii binevenit!
PAVELESCO: Bobby! Trândăveşti,
trândăveşti... Când eram de vârsta ta la o oră
ca asta deja eram sătul de muncă. Ehei,
vremuri grele! Eu la opşpe ani munceam,
făceam rugby şi eram, paralel, şi la şcoală...
BOBBY: Alte vremuri, unchiule!... Dar
ce-i obiectul ăla?
PAVELESCO:
Obiect?
Dănică,
dezveleşte! (DĂNILĂ dezveleşte. Obiectul este
nimic altceva decât statuia din bronz
reprezentând pe PAVELESCO, în mărime
naturală, într-o poziţie demnă).
BOBBY: Uau! Unchiule, dar trebuia so faci ecvestră... Îţi şedea bine... Călare pe cal
şi cu o bardă în mână, tăind răul de la
rădăcină...
PAVELESCO: Bobby, nu fi ghiolban!
Respectă-ţi
neamul...
(Către
DĂNILĂ).
Înveleşte-mă la loc, Dănică!... (DĂNILĂ se
execută. Către ELENA). Fătuco, mi-ai pregătit
camera? Şi pe-a lui Dănel?
ELENA: Da, domnule senator.
(PAVELESCO, urmat de DĂNILĂ, merg pe
holul de la parter, spre camerele rezervate lor).
BOBBY: Hai la bucătărie! Am nevoie
de un ness, de-ăla cum faci numai tu... Nu mă
mai culc... Are dreptate unchiu... L-ai auzit, la
vârsta mea muncea, făcea rugby şi era paralel
şi la şcoală... Şi nu minte, să ştii... Era paralel.
ELENA (râde): Dar nu-l fac tare, să
ştii... Bei cam mult ness...

UN ZDRAHON: Da, şefu! Staţi liniştit... (Cei

BOBBY: Eşti prea grijulie cu mine. Nu
merit asta...

BOBBY: Verişoare! (Se salută cu DĂNILĂ).

(Merg în bucătărie).

doi ies).

DĂNILĂ: Salut, obby! Domnişoară!...
BOBBY: Ce-i aia?
DĂNILĂ: Aşteaptă oleacă! (Iese. În schimb, pe
uşă intră PAVELESCO, cu o gentuţă mică).



PAVELESCO: Unde te duci?
DĂNILĂ (şoptit): Ursuleţul! Vi l-aţi uitat în
portbagaj...
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Petre RĂU
Resemnarea la români
Sunt tentat să nu-i mai cred pe cei care ne
vorbesc despre spiritul românesc căruia i se
potriveşte ca o mănuşă creştinismul (de fapt,
ortodoxismul), la starea în care ne aflăm noi. În
„Sensul vieţii, al morţii şi al suferinţei în mileniul III”,
autorul Dan Puric tocmai asta vrea să demonstreze.
Că în matricea sufletească a poporului român
atitudinea faţă de moarte este una blândă, de
resemnare şi împăcare cu moartea.
Credinţa în nemurire a dacilor, liniştea “în faţa
morţii” este ştiută. Din acest punct de vedere s-ar
putea spune, aşa cum sugerează şi Dan Puric, că
atunci când a venit peste noi creştinismul ne-a găsit
aproape pregătiţi sufleteşte. Dar a luminat
creştinismul acest popor, ce a adus el bun?
Aşa cum spunea părintele Dumitru Stăniloae
creştinismul românesc, instaurat paşnic, a fost unul de
dor şi de taină. Remarca de bun simţ a marelui om de
spirit, în care eu personal cred, nu mă poate opri însă
să nu observ că această latură ”de dor şi de taină” a
creştinismului întronat pe meleagurile noastre nu prea
a fost comună şi altor popoare. S-ar putea zice că
poporul român a apărut în istorie în paralel şi chiar
prin simbioză cu creştinismul ortodox. Suprapus
practic peste teismul solar existent, creştinismul a
pătruns mai ales cu sensul său bizantin, lăsând totuşi
nealterată o parte din componentele religioase ale
acestui neam.
Afirmaţia lui Husserl: ”câtă aparenţă, atâta
fiinţă", invocată în studiul lui Dan Puric, este întradevăr una esenţială, dar ea se referă la cu totul
altceva decât la viaţă şi la moarte. De aceea, ea nici
nu are vreo legătură cu răspunsul ţăranului român,
cum că “Viaţa-i viaţă, dar şi multă nălucire în jur”, care
reflectă aproape exact filozofia românului despre
viaţă. Viaţa este un chin, ce mai contează restul?
Acesta este un prim sens al rostirii pline de
încărcătură a ţăranului român. Nălucirea, într-o
accepţiune mai largă, poate însemna şi taină, dar
sensul exact este acela că viaţa nu i se oferă
românului dreaptă, aşa cum ar vrea-o el, cinstită şi
curată, aşa cum şi-ar dori el să fie, ci ca o dezordine
perpetuă care îi tulbură des liniştea mult râvnită.
Calitatea de ”înţelepciune duioasă” a
poporului român este probabil adevărată, dar nu cred
că are legătură cu împăcarea în faţa morţii, cu
acceptarea acesteia ”ca o curgere”. Nu creştinismul a
indus această însuşire poporului român, ci suferinţa.
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Suferinţa i-a conturat profund atributele de
resemnare, de acceptare a vicisitudinilor vieţii,
uneori extinse până la laşitate.
Îmi amintesc bine de lecţiile de istorie din
şcoli când mereu era subliniat faptul că acest
popor a fost dintotdeauna paşnic, şi constatasem
chiar şi singur că nu prea ne-am implicat, ca
naţiune, în războaie de cotropire. Poate acestea sau întâmplat pe vremea traco-dacilor, aşa cum
atestă azi unele dovezi, dar aproape deloc după ce
a venit creştinismul peste noi. În schimb, istoria ne
demonstrează că aproape toate celelalte popoare
au avut această îndrăzneală, unele chiar au venit
peste noi şi ne-au cucerit şi recucerit sute şi sute
de ani la rând. Şi cu ce ne-am ales? E clar că din
asta nu rămâi cu altceva decât cu resemnarea,
decât cu filozofia împăcării cu chinul şi moartea.
În concepţia filozofică a poporului român
pe primul loc este pus sufletul. În spaţiul mioritic
moartea este o resemnare, dar cauza acestei
resemnări este nu o credinţă nestrămutată, ci o
consecinţă a chinului prelungit. Să ne referim aici
şi la faptul că folclorul autohton ne oferă el însuşi
numeroase argumente categorice în acest sens.
La nici un alt popor nu întâlnim atât de pregnant
cântecul de dor, de jale, de durere, de haiducie, de
înstrăinare, blestemul, bocetul, descântecul, doina
ş.a.
În studiul citat Dan Puric recunoaşte că:
”Existenţa poporului român a fost marcată tot
timpul de pericolul dispariţiei sale din istorie”. Din
păcate, constatarea că nu groaza i se întipăreşte
românului în faţa morţii, ci o “decentă împăcare”,
nu reprezintă nimic nou. N-am cum să cred în
defetismul românesc, şi nici nu pot să pun
deoparte argumentele raţionale care conduc la o
altă concluzie. Dispreţul şi indiferenţa sunt
caracteristici pe care le vedem clar astăzi, şi dacă
ele nu s-ar manifesta şi nu le-am simţi pe propria
noastră piele, poate că nici n-am crede că există.
Dar cum să nu crezi în aceste “vocaţii” pe care le
vezi, le simţi şi le trăieşti “în direct”?
Însuşi
finalul
bocetului
din
zona
maramureşului citat de Dan Puric invocă o dovadă
a saţietăţii vieţii în suferinţă a românului: “Că eu
lumea mi-am urât / Mi-e dor numai de Mormânt”.
Tocmai am primit de la un prieten care
locuieşte în Canada câteva din memoriile sale de
prin zona Olteniei. Îmi mărturisea că bunica lui, o
femeie muncitoare de la ţară, săracă de-a binelea
şi cu mulţi copii, în preceasul morţii a pus mai întâi
mâncarea la foc apoi a cerut să fie îmbrăcată în
straie de moarte.
În
aceste
coordonate,
întrebarea
românului “Dacă există viaţă înainte de moarte”
este una aproape firească, ea referindu-se la traiul
crud de care are parte în timpul vieţii, la chinul vieţii
şi nu la sublimul ei. Reprezintă, într-adevăr, aşa
cum observă şi autorul studiului, “sensul vieţii şi al
morţii” al acestui neam. În mod paradoxal, la
români viaţa se întunecă şi moartea se luminează,
(continuare în pag. 19)
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şi nu invers. Avem astfel de-a face cu o
înspăimîntătoare “inversare ontologică fără precedent
la alte popoare”.
Nu pot fi de acord cu cei care susţin ideea că
ispita materială nu există la români. În basmul
”Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”, FătFrumos cere tatălui său nemurirea în loc de bogăţie,
dar această invitaţie este atât de rară în literatură, atât
în cea orală, cât mai ales în cea cultă! Putem oare
considera această rugăminte ca pe o invitaţie ce s-ar
putea constitui într-un argument solid pentru a susţine
o atare însuşire a acestui neam, aceea de dezinteres
faţă de tentaţia materială? Acest atribut nici măcar nu
este adevărat, căci simţim cu toţii azi cum se manifestă
din plin.
Dorinţa de nemurire a lui Făt-Frumos, deşi se
dovedeşte până la urmă inutilă, este privită ca ”o
îndrăzneală creştină, nu o obraznicie”. Ea poate că are
păcatul că este excepţie şi nu regulă în tradiţia
filozofică a acestui neam. Poate nu întâmplător ideea
comunistă a egalităţii impuse în faţa tentaţiei materiale
mai prinde uneori aripi chiar şi azi, mai ales că nu
contrazice într-atât de flagrant principiul creştinismului.
Paradoxal, românii nu acceptă nici un
conducător, deşi asta e ceea ce le-a lipsit cel mai mult
de-a lungul unei istorii de două mii de ani. Aventurile
transhumanţiale, de pildă, nu aveau nimic în comun cu
ideea unui stăpân al omului. De altfel, poţi să-i numeri
pe degetele de la o singură mână pe conducătorii cu
adevărat stimaţi de acest popor.
Constantin Noica ne-a vorbit despre ieşirea
“din Fire în Fiinţă”, dar să ne amintim că tot el este cel
care a observat că la români nu există nici un sinonim
pentru cuvântul “devenire”, ceea ce ar echivala cu
faptul că niciodată acest neam nu a fost interesat de
sensul acestei filozofii, cea a devenirii. Iar sesizarea lui
M. Vulcănescu referitoare la faptul că poporul român
trăieşte esenţial în virtualitate şi numai în cazuri
extreme iese în istorie este şi ea un argument în plus
pentru ideea resemnării la români.
Celebrul vers eminescian ”Nu credeam să-nvăţ
a muri vreodată" poate fi o lecţie fundamentală a
creştinismului cu privire la învăţarea muririi. Dar, prin
simpla citare a acestui vers singular am putea înţelege,
într-o accepţiune obişnuită, că avem de-a face cu un
ţipăt sfâşietor şi penetrant, care trimite la o sete de
nemurire. Dar nu trebuie uitat sensul întregului poem,
“Odă în metrul antic”, din care face parte versul. Sensul
real este unul plin de simboluri sugestive ale suferinţei,
ceea ce ar justijuca pe deplin şi această învăţătură a
morţii. Este o invitaţie de a medita profund asupra
morţii, tocmai ca să regăsim adevăratul sens al vieţii.
Să nu neglijăm şi faptul că primul vers din poem a
suferit mai multe variante, iar acestea ne-ar putea
dezvălui într-un fel semnificaţia pe care marele poet al
românilor a intenţionat să o cuprindă.
Dar şi acest exemplu se poate constitui, din
experienţa mărturisită de poet şi revelată ca atribut
esenţial al poporului din care el însuşi făcea parte, întrun argument pentru a susţine ideea de împăcarea în
faţa morţii a românului şi acceptarea ei cu prea multă
uşurinţă. De altfel, este mai simplu să întrevezi în acest
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Dar şi acest exemplu se poate constitui,
din experienţa mărturisită de poet şi revelată ca
atribut esenţial al poporului din care el însuşi
făcea parte, într-un argument pentru a susţine
ideea de împăcarea în faţa morţii a românului şi
acceptarea ei cu prea multă uşurinţă. De altfel,
este mai simplu să întrevezi în acest vers
substanţa acestui argument decât, de pildă,
revelaţia tainei morţii drept cale de renaştere în
spirit.
Spirituala trudă telurică dusă până la
culmi de suferinţă, îi trezeşte românului dorinţa de
abandonare. Când eşti tânăr moartea ţi se pare
atât de departe, încât îţi este imposibil să te
gândeşti la ea cu adevărat. Însă pentru un spirit
chinuit, fie el tânăr şi plin de vitalitate, viaţa clădită
pe eşafodajul durerilor şi loviturilor de tot felul
devine derizorie şi chiar insuportabilă.
Aş aminti aici şi un proverb japonez care
spune: “cine moare înainte de a muri, nu mai
moare atunci când moare!”, care face trimitere la
aceeaşi idee. Mulţi se retrag din faţa suferinţei,
mai ales când nimic din dulceaţa vieţii nu se
întrevede.
Înspre bătrâneţe simţim că murim, trăirea
în limitele strâmte ale cărnii poate deveni
absurdă. Moartea începe să pară plină de
voluptate, o voluptate din care îţi vine să guşti, cu
toate că asta te face să simţi că mori. Conştiinţa
caută un sens morţii şi începe să se obişnuiască
cu ideea esenţialităţii ei. În faţa îndoielilor de tot
felul devenim conştienţi de faptul că propriile vise
sau aspiraţii ne pot aduce în faţa morţii.
În fine, în acelaşi studiu se vorbeşte şi
despre faptul că matricea aceasta creştină
dezvoltată până în ultima celulă a românului nu sa grăbit să semneze în istorie, ci să asigure
dăinuirea. În plus, există cumva o genă a acestui
popor care ne-ar ajuta să reînviem de fiecare
dată, precum pasărea Phoenix din cenuşă.
Argumentul suprem invocat în spiritul acestor idei
ar consta, vezi doamne, tocmai în nenorocirile
care s-au abătut asupra noastră prin teroarea
comunistă. Nici un cuvânt însă despre faptul că o
parte semnificativă a acestui popor a aplaudat
aşezarea ciumei comuniste pe pământul sfânt al
său, a îmbiat-o şi i-a conferit chiar grad de statură
perfectă. Se uită că au existat trădători şi iude
peste tot, vreme de cincizeci de ani şi nici astăzi
călăii de atunci n-au dispărut. Se trece cu
vederea faptul că deasupra acestui popor nu a
existat atunci un Dumnezeu şi nici credincioşii şi
slujitorii lui n-au fost deloc pe aproape.
România este comparată azi cu un copac
uscat care şi-a pierdut frunzele. Ne-am liniştit la
gândul că cea mai recentă cruzime a omului
asupra omului a existat nu numai la noi, ci şi în tot
ghetoul estic. Ne-am resemnat uşor şi am fost
îndrumaţi să iertăm şi să nu ne mai aducem
aminte.
(continuare în pag. 20)
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(urmare din pag. 19)

Mântuirea o aşteptam şi atunci, şi acum, de la
americani. Ei ar fi trebuit să vină şi să ne salveze de
propria noastră mutilare trupească şi sufletească. Nu
cumva, mai degrabă, în creştinismul nostru estropic,
nu este vorba de o fabricare de sensuri, ci de o
bulversare a acestora? Sensurile existau, se aflau în
noi, ele ne-au fost date demult, dar noi ce-am făcut din
ele? Nu cumva ţara aceasta este creştinată doar în
obiceiuri, în gestică, dar nu şi în suflet?
Nu istoria a murit, nu a devenit ea din ce în ce
mai violentă, mai arogantă, mai necruţătoare şi mai
perversă. Istoria doar nu este scrisă. Se trăieşte întru
minciună, întru sfidare, întru păcat.
Suferinţa oamenilor s-a mărturisit şi s-a ridicat
în rugăciuni pure către Dumnezeu şi s-ar părea că
disperatul apel al românului nu a fost înţeles. În aceste
circumstanţe, nu este cumva vina noastră că poate nu
suntem chiar creştini adevăraţi? De unde această
nezdruncinată şi permanentă afirmaţie că suntem buni
creştini? Dacă nu din trufie şi aroganţă, atunci din ce?
Adevărata credinţă nu se dezvăluie, nu se
mărturiseşte, nu se strigă în gura mare, ci se practică.
Iar aplicarea ei se face în suflet, nu în gesturi şi vorbe.
Numai cei fără de Dumnezeu ne cer să iertăm, în
numele credinţei, aproape orice. De fapt, ei pretind săi iertăm tocmai pe cei care păcătuiesc permanent. Iar
noi perpetuăm această trudă fără să ne pese de ce se
întâmplă mai departe cu noi.
Este adevărat că sfinţii noştri din puşcării n-au
fost canonizaţi, în timp ce miliţianul a devenit azi om
modern, lepădându-şi în grabă haina comunistă
pentru una capitalistă. Dar nu prea întâlneşti în
această ţară spirite înalte care să-i înveţe cu adevărat
pe oamenii de rând cum să fie izbăviţi de chinul lor
zilnic. Ba, dimpotrivă, omul de rând este trimis către
credinţă oarbă, către supunere, pentru el sunt
născocite tot felul de exemple de suferinţă exemplară,
de sacrificiu, de renunţare, şi niciodată nu sunt
îndemnaţi la implicare.
Astfel că, leacurile preferate de români pentru
suferinţă sunt analgezicele şi lamentaţiile. Iar
resemnarea este o opţiune aproape ideală, chiar şi în
faţa morţii. Creştinul român a fost îndrumat să-l roage
pe Dumnezeu să mântuiască lumea şi pe el. Însă, nu
mai degrabă ar trebui să pună umărul la acest efort de
încreştinare veritabilă atât de mult hărăzită?
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Mircea-Marcel PETCU
Umană
Se leagănă linia orizontului
de dorul soarelui arzător
şi al lunii tăcute,
se mută liniştită
în funcţie de noi,
încercând să ascundă
vidul neînţeles al
Universului,
doar strigătul pescăruşilor
o fac să devină mai
umană
încercând să combine
deznădejdea cu liniştea
eternă,
formând fantezia
clipei unice.

Ochii tăi
În întunericul pestriţ
se aud foşnete ciudate,
simţurile toate ascuţite
ca nişte animale de pradă
stau gata de atac ...
aşteaptă ...
în depărtare licuricii transformă
pământul în boltă stelară
se aude firul ierbii căzând deasupra potecii sclipitoare
doi luceferi aruncă săgeţi
inima îmi bate cu putere
în aşteptare ...
te recunoaşte - ştie
luceferii ce se apropie
sunt ochii tăi

Gând pios
În jurul meu totul
este învăluit într-o tăcere
înspăimântătoare,
sute de oameni alunecă
pe piatra rece a falezei,
aruncând o privire tristă,
îndurerată asupra lunii...
stau singur
pe ultima treaptă
a vieţii lor,
simt că mie îmi revine
datoria tristă ca
să le închin,
în inima-mi cernită,
un gând bun;
un gând pios...
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Maria TIRENESCU
PĂTURILE
Încheiasem cu bine clasa a V-a. Mă aştepta o
vacanţă pe care o voiam cât mai interesantă. Şi am
avut această şansă.
Mama a plecat să însoţească un grup de elevi
în tabără la Eforie. L-a luat şi pe Doru. Am rămas cu
Nina „să avem grijă” de tata. Trebuia să facem curat,
să facem mâncare, să fim atente la modul în care
ieşim în lume... Eram destul de mari, dar aveam nevoie
de puţin ajutor.
Tanti Tulbu, vecina de scară, îi promisese
mamei că ne ajută. Dar noi aveam experienţă. Mama
ne antrenase în treburile casei. Aşa că, aveam ambiţia
să facem singure şi mâncare.
Vinerea era zi de lapte (o femeie din Băşcoiel
ne aducea lapte şi smântână). Ne-am gândit să facem
pături. Ştiam că tata va fi încântat.
Nu mai făcusem mămăligă. Dar nu ni se părea
greu. Am aprins focul în soba din bucătărie, am pus o
oală cu apă şi, când aceasta s-a încălzit, am pus sare.
Apoi, am adăugat făina de mălai câte puţin, cum o
văzusem pe mama, amestecând cu făcăleţul. La un
moment dat mi s-a părut că e prea multă apă. Am luat
din apă. Am amestecat mai departe. Acum compoziţia
era prea groasă şi mă temeam să nu se prindă de
fundul oalei înainte de a fierbe mălaiul.
- Nina, adu-mi puţină apă!
Am turnat puţină apă rece în oală. Am adăugat
şi puţină sare.
Iar aveam o problemă. De data asta era prea
moale şi ar fi durat mult timp să devină potrivit de tare.
Am luat din apă... Apoi, am adăugat.
După mai multe manevre am hotărât că
mămăliga e gata. Am râs amândouă şi ne-am îmbiat
una pe cealaltă să gustăm. Dar nu am gustat. Am
continuat să facem păturile.
Într-o cratiţă am pus puţin ulei, un strat de
mămăligă, unul de brânză de burduf, apoi mămăligă,
brânză... Deasupra am pus smântână din belşug. Apoi
am băgat cratiţa în cuptor, aşa cum o văzusem pe
mama..
Aşteptam, glumind pe seama talentului nostru
de gospodine. La un moment dat tanti Tulbu a bătut la
uşă.
- Ce faceţi, fetelor?
- Am făcut mâncare.
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- V-a reuşit?
- Imediat vine tata şi mâncăm. Dacă vreţi,
gustaţi! - spun eu. Şi-i dau doamnei o furculiţă.
Păturile arătau îmbietor. Doamna Tulbu ia
puţin, suflă, gustă, apoi mai ia puţin... Nu spune
nimic. Noi ne uitam când la ea, când ne aruncam
priviri pe furiş. Ştiam cum a decurs procesul de
fierbere a mămăligii.
După un timp de deliberare, auzim verdictul:
- Aţi făcut o mâncare foarte bună. Credeam
că nu vă pricepeţi, dar chiar e foarte bună
mâncarea voastră. Şi mai luă o dată din cratiţă.
- Ai văzut, Nina, că e bună?
- Trebuia să fie bună!
Vecina a ieşit voioasă. Noi ne-am abţinut
până când ea a închis uşa apartamentului său.
Apoi, am luat câte o furculiţă şi am început să o
imităm. La început cu grijă, apoi cu curaj. Mămăliga
cu brânză chiar era bună.
În timp ce râdeam, a venit tata. Ne-a
întrebat de ce suntem atât de vesele. I-am servit, cu
un aer serios, masa şi, când l-am văzut că ne laudă,
am prins curaj. I-am povestit tot ce am păţit,
insistând pe faza cu gustarea preparatului.
- Chiar dacă mămăliga nu era destul de
fiartă, cât timp a stat în cuptor, mălaiul s-a umflat
destul. Păturile voastre sunt foarte bune.
Prima zi de preparare a prânzului a fost o
experienţă reuşită. Aceasta ne-a dat curajul să mai
încercăm să facem şi altele. Au urmat budincile în
fiecare zi de marţi şi clătitele cu brânză de vaci. Dar
de primele pături ne-am amintit peste ani, revăzând
scena în care doamna Tulbu a gustat din
„preparatul” nostru.



desen de Elena-Liliana Fluture
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Sătul de omul culegător
de omul păstor
de omul cuceritor
de omul universal
de omul nou
de omul religios
Negăsind ultimul sens

Săndel STAMATE

Îngerul a mers la Dumnezeu
Şi a cerut răspicat
Dezlegarea de om

Poem despre un-do-i-re(a) (poetului)
Vine la mine cineva
Un-fel-de-nimeni-şi-de-nimic
Vine
Şi mă întreabă
Cine eşti tu, poete, cine te crezi
Şi atunci îi răspund
Ca şi cum mie mi-aş spune
Are vreo importanţă
Nimicule-şi-Nimeni?
Eu sunt „şi”
Fragedă poartă
Între lăuntru(l) şi afara (ta)
Fiind
Pentru ca tu să nu fii
Ceea-ce-eşti
În vederea
Ca tu să fii
Odată
Eu
Şi partea de vorbire „tu”
Cu partea de vorbire „eu”
Să facă (norocos?)
Partea de iubire „noi”

Lamentaţia sinelui
A ieşit din mine Cineva
Ochiul drept din timp nu l-a văzut
Ochiul stâng dormind nu s-a zbătut
Inima din mers nu s-a oprit
A fugit din mine unul blând
Ce-l ştiam acolo aşteptând
A plecat şi astăzi îi duc dorul
Mi-a plecat tiptil Însoţitorul

Invocaţie
Cât de slugarnic mai curge-ntre noi
Firul subţire al acestui cuvânt
Care, Doamne, nu este decât
Adunare de vânt
Cât de firesc se strecoară-ntre noi
Această bătrână-ntrebare
Care poate, Doamne, că este
Întâlnirea cea mare
Rogu-te, Doamne, adună-le laolaltă,
Casa plânsului zăvorăşte
Dinspre aproapea cealaltă

Himéra
Revolta îngerului însoţitor
Istovit
Exasperat să-l tot urmeze
Pe omul său
Pătimind de foame de frică de sete de frig
Cu inima arsă de focul iubirii
Ori de gheaţa urii
Gol rănit îngheţat
Năduşind în tribunale
Strivit pe roată
Rătăcind prin măruntaiele pământului
Ars pe rug
Orbit
Încântat ori scârbit
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Afundată in superbă lumină
răspândid lumină
hranindu-se cu luimină
Sinele-Izvorâtor-de-Lumină
cutreieră TOTUL
Golul de dinaintea sa
nu e decât aşteptare
numai aşteptare
doar aşteptare
Până se umple cu grăitoare lumină
şi devine
fericită prezenţă
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Ana Maria CHEŞCU
O pagină din istoria comunismului. Corneliu Coposu
N-am fost în viaţă ce am vrut să fiu. N-am fost decât
ceea ce sunt: ceva prea devreme şi ceva prea târziu.

Cel supranumit Călin de Securitate s-a născut
pe 20 mai 1940, într-o perioadă în care pe arena
politică europeană se înfruntau doi mari pioni,
democraţia şi totalitarismul. Până în anii ’30 modelul
occidental a dominat viaţa politică din România, care
s-a axat pe o guvernare democratică şi implicit pe
votul universal dar, după marea criză economică din
1933, zilele democraţiei au fost numărate, iar Corneliu
Zelea Codreanu şi discipolii săi s-au aflat pe culmile
gloriei în această perioadă. În acest timp bătrânul
continent european suferea de pe urma ascensiunii
naziste şi fasciste, dar şi de pe urma politicii
conciliatoriste promovate de democraţiile occidentale.
Profitând de conjunctura favorabilă Carol al II lea şi-a
impus dictatura, sub aripa protectoare partidele
politice dispărând unul câte unul.
În 1926 se va forma PNŢ, care-l va avea ca
prim-lider pe Iuliu Maniu. Liderul naţional-ţărăniştilor
va avea o influenţă covârşitoare asupra lui Corneliu
Coposu, tatăl său, Valentin Coposu fiind unul dintre
cei mai buni prieteni ai acestuia. Datorită luptei sale
pentru drepturile românilor din Transilvania, Valentin
Coposu va fi închis împreună cu mama şi sora lui Iuliu
Maniu la Vaţ, Seghedin şi Budapesta, de către
oficialităţile austro-ungare, sub acuzaţia de înaltă
trădare.
Lipsit de prezenţa unui tată, tânărul Coposu
este trimis încă de la vârsta de 5 ani la şcoală, iar 5
ani mai târziu este înscris la Colegiul Sf. Vasile din
Blaj, deşi vârsta minimă de înscriere era de 12 ani. La
numai 16 ani reuşeste să intre la Facultatea de Drept
din Cluj, pe care o absolvă în 1934. Încă din perioada
studenţiei organizează filiala PNŢ din Cluj, pentru ca
la numai 21 de ani să devină preşedintele tineretului
naţional-ţărănesc. Din păcate, drumul său nu a fost
lipsit de obstacole, el fiind implicat în afacerea Skoda
care-i va aduce trei ani de închisoare sub acuzaţia de
lezmajestate. Pe perioada primei detenţii o va
cunoaşte pe Ana Pauker care-l va impresiona: păstrez
despre ea amintirea unei persoane foarte inteligente,
foarte instruite cu o cultură livrescă impresionantă. Cei
doi se vor revedea în 1945 cu ocazia unei recepţii
date la Palat, iar Pauker îl va întreba dacă şi-a
schimbat convingerile privind regalitatea. Coposu îi va
răspunde într-un mod elegant: nu mi-am schimbat
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convingerile, ci regele. Între 1938-1940 partidul lui
Maniu a traversat o perioadă de declin pe fondul
instaurării dictaturii regale, naţional-ţarăniştii semnând
un pact de neagresiune cu Mişcarea Legionară pentru
a avea câştig de cauză în alegeri. Totul a fost în
zadar, deoarece Carol al II lea îl va însărcina pe O.
Goga cu formarea noului guvern, deşi partidul său
obţinuse doar 9,15% din voturi. În această perioadă
Coposu este secretarul personal a lui Maniu cu un
salariu de 5.000 lei. Este arestat pentru a doua oară
în 1939, fiind acuzat de propagandă împotriva
Frontului Renaşterii Naţionale dar şi pentru că în
locuinţa sa s-au găsit părţi necenzurate din procesul
Skoda. Pe marginea acestor evenimente începe cel
de-al doilea război mondial, la 21 martie România
decretând mobilizarea generală iar două zile mai
târziu se semna tratatul economic cu Germania. În
timpul războiului, Coposu a asigurat legăturile cu
guvernul englez de la Liverpool, cu trimişii români la
Stokholm şi cu misiunea de la Cairo. Tot în calitate de
secretar a lui Maniu, Coposu a participat la întâlnirea
dintre liderul naţional ţărănist şi Antonescu, de pe 2
septembrie 1940, prin care s-a hotărât abdicarea lui
Carol al II-lea. Despre Antonescu, Coposu afirma:
Antonescu era un mare om şi împrejurarea că se
bucura de o stimă deosebită din partea lui Hitler a ferit
România de multe necazuri. Se pare că această
orientare pro-germană i-a cauzat înfrângerea,
orchestrată din umbră de sovietici.
Treptat-treptat directivele Moscovei au devenit
tot mai imperioase. După guvernările Sănătescu şi
Groza au fost organizate alegeri pentru numirea unui
nou guvern. La aceste alegeri, Coposu a candidat
pentru circumscripţia Sălaj, fără a fi ales. El a fost
convins că pe 19 mai 1946 ţărăniştilor li s-au furat
50.000 de voturi. Afirmaţiile sale la adresa noului
regim, dar şi legăturile cu Maniu i-au adus a treia
condamnare şi cea mai lungă. Perioada petrecută aici
a fost descrisă în arhivele Securităţii. Iată ce spun
acestea: Deţinuţii înnebuniţi de foame recurgeau la
cele mai năştruşnice metode de supaalimentare şi
anume: mâncau iarbă, câini, pisici vânate de pe
cuprinsul canalului. S-au mâncat şi larve de cărăbuşi
şi tot felul de plante şi vietăţi care erau socotite
nutritive pentru salvarea vieţii sau prelungirea agoniei.
Pe perioada detenţiei Coposu va fi pedepsit de
mai multe ori la carceră sub diferite pretexte. Erau
selectaţi mai ales cei care făcuseră parte din partidele
istorice. O carceră era prevăzută de regulă pentru o
singură persoană, dar Coposu a împărţit-o alături de
altă persoană. Detenţia sa s-a sfârşit pe 9 iulie 1963,
iar timp de doi ani este mutat cu domiciliu obligatoriu
în comuna Rubla, raionul Brăila. Despre perioada
petrecută aici Coposu scria: Mă gândesc cu foarte
multă nostalgie la perioada petrecută la Rubla, deşi în
timpul iernii localitatea era expusă la toate
intemperiile. Eram ca în romanul “Satul uitat”, o
categorie de oameni fără contact cu civilizaţia
comunistă, care mai purta însemnele civilizaţiei de
dinainte. După alegerea lui Ceauşescu în funcţia de
prim-secretar la 22 martie 1965 şi ridicarea
(continuare în pag. 28)
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Cici Maria Drăgan
Monolog cu vizitiu
(urmare din numărul anterior)

Dar timpul nu mai putea fi dat înapoi, fapta era
veche şi doar gustul amar al trădării rămăsese,
influenţându-i şi relaţiile actuale. Un om dezamăgit,
neîncrezător, lovit şi însingurat. Crezi că aşa ar trebui
să se simtă acum individa? Poate că uneori, când
citeşte sau când vede vreun film despre omenie,
prietenie, încredere, tresare vinovată sau poate că
gândeşte: „bine i-am făcut, că prea-i mergeau toate
din plin, prea era cu nasul pe sus, că şi bărbatusău…”. Nu ştiu ce gândeşte, n-am cunoscut
persoana, dar vine o clipă când trebuie să tragi linie şi
să faci socoteli. Omul ridică uşor din umeri.
- Sigur că pe lume există amărăciune şi
dezamăgire, dar n-avem voie să devenim complici cu
ele, căci astfel golim viaţa de sens. Aşa i-am spus
prietenei mele.
Vizitiul mă ascultă doar cu o ureche. Moţăie pe
capra trăsurii, legănat de sunetul monoton al
copitelor: trop-trop, trop-trop, trop-trop. Nu sunt sigură
dacă n-a adormit între timp. Oricum, caii cunosc prea
bine drumul.
Mie nu mi-e somn, în ciuda întunericului tot mai
învăluitor. Printre urechile ciulite ale cailor, strada se
vede din ce în ce mai vag, ca o aţă îngustă şi dreaptă,
parcă fără capăt, deşi duce cu siguranţă undeva. De
o parte şi de alta a drumului, siluete de arbori
încremeniţi într-un somn fără vise. Frunzişul bogat
încă pare desenat de scenograful unui teatru fără
pretenţii. Se repetă la infinit o singură coroană
rotundă, de parcă o mână uriaşă ar fi tuns arborii la
fel, multiplicând la infinit acelaşi model. Cam multă
lipsă de imaginaţie! Nu mi-ar plăcea să mă aflu acum
în sala unui teatru cu decorul atât de minimalist. Este
plictisitor, dar se poartă.
Împung cu degetul spinarea vizitiului. Nu-mi
place să vorbesc de una singură deşi, de când m-am
urcat în trăsură, nu-mi dau seama în ce moment,
numai asta am făcut. Dar mai am atâtea de spus şi nu
ştiu când se va ivi capătul şi va trebui să cobor.
Tresare ca trezit din somn. O fi şi el obosit, nu-i
uşor să lucrezi numai noaptea şi pe deasupra să
primeşti şi atâtea confesiuni. Oare ce face el ziua?
Dar la întrebarea asta nu-mi răspunde decât tăcerea.
Caii nechează uşor, încercând parcă să-şi revină din
monotonia trapului uşor.
- Trebuie neapărat să-ţi prezint o faptă bună?!
Dacă nu, mă dai jos? Credeam că ai renunţat sau că
ai uitat, am vorbit atâta… Uite mi-aduc aminte de o
faptă urâtă, de care mă ruşinez şi astăzi. Eram
adolescentă, eram la vârsta la care vrei să pari, în
ochii celorlalţi, altceva, mai bun, mai inteligent, mai…
Revăd scena: împreună cu mama, gata să intrăm întrun magazin. Din sens opus – un coleg de clasă. Ne
ştiam din prima zi de grădiniţă, dar parcă abia acum îl
descopeream, un băiat slăbuţ, deşirat, cu acneea
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înflorită pe obrazul palid. Înainte de a ni se întâlni
privirile, m-am îndepărtat de mama, prefăcându-mă
că sunt singură. A fost singura dată când m-am
ruşinat cu ea. Să nu crezi că era prost îmbrăcată sau
că avea părul în dezordine. Dimpotrivă, era tânără,
frumoasă, cu nişte ochi albaştri care atrăgeau priviri
admirative, pe care eu nu le-am simţit niciodată. Şi
totuşi… mă întreb ce-o fi fost în capul meu ameţit de
primii fiori. Noroc că mama n-a observat nimic,sau
doar s-a prefăcut că nu observă şi şi-a continuat
calmă drumul. Dar faptul că n-am uitat nici până azi
întâmplarea (n-am putut să o ascund undeva în
sipetul timpului) mă bucură, dar mă şi întristează în
acelaşi timp. Mă întreb uneori dacă şi copiii mei
trăiesc acelaşi sentiment de jenă când sunt cu mine.
Nu vreau să aflu răspunsul. Facem atâtea fapte fără
rost, necugetate, de parcă n-am avea niciodată de
dat socoteală.
Vizitiul clatină uşor din cap, în semn că m-a
ascultat, dar nu ştiu ce gândeşte. M-o fi condamnând
în sinea lui. Oricine ar face, cred, acelaşi lucru. Asta
îmi aduce aminte de bunica, o femeie înţeleaptă, cu
un real talent de narator. Mi-a povestit că într-o
noapte a fost dusă la judecată.
- Cum care judecată? Judecata de apoi,
desigur. Nu ştia cum a ajuns în faţa unei mese lungi,
pe care se afla o balanţă, perfect cumpănită. Cele
două talgere, unul alb şi unul negru, erau agăţate de
lanţuri aurii. Privea fascinată sclipirea lor metalică
rece. Şi-a înălţat apoi ochii spre două fiinţe aflate în
faţa mesei, părând a străjui talerele. Amândouă
fiinţele erau îmbrăcate la fel, în straie lungi şi drepte,
una în alb, cealaltă în negru. Sub privirile severe ale
celor doi, talgerele au început deodată să se mişte
uşor, talgerul negru coborând din ce în ce mai mult,
dovadă că atârna mai greu, deşi pe el nu se vedea
nici un obiect. Când mişcarea a încetat, din spatele
celor două fiinţe s-a arătat un omuleţ urât, cu un cap
uriaş şi o gură rânjită, având în mână o cange, un fel
de cârlig, pe care i l-a înfipt în braţ. Durerea a fost
cumplită şi i-a paralizat orice încercare de a se
elibera. A început să plângă cu lacrimi grele,
rugându-se să fie iertată, avea copii mici acasă şi nu
putea să-l urmeze pe omuleţul cu cangea. Surd la
rugăminţi şi lacrimi, acesta trăgea din răsputeri,
târând-o spre ieşirea din sală. Când era gata-gata să
treacă pragul, de undeva, din umbră, s-a auzit o voce
blândă, suavă, ca o mângâiere, care i-a cerut fiinţei
înveşmântate în alb să toarne pe talgerul mai uşor o
picătură din sângele aflat într-o sticluţă de cleştar.
Bunica nu văzuse până atunci sticluţa, apăruse ca
prin minune pe masă. Pe dată, balanţa s-a echilibrat,
iar vocea cea blândă a îndemnat-o să plece acasă la
copii şi să încerce să facă mai multe fapte bune, căci
doar ele o vor salva.
- Sigur c-a fost doar un vis din care bunica s-a
trezit cu lacrimi pe obraz dar şi cu o rană destul de
serioasă pe mâna stângă, chiar în locul în care
cangea omuleţului muşcase din carne. N-a uitat visul
şi mereu ne sfătuia să facem numai bine. Eram prea
mică să înţeleg, dar iată că acum îmi ceri să-ţi prezint
măcar o faptă bună şi eu…
(continuare în pag. 25)
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(urmare din pag. 24)

- Nu, nu lungesc vorba, dar ce să fac dacă
memoria nu mă ajută. Mă gândesc, poate vrei să-ţi
spun cum am salvat pe cineva de la moarte, cum am
schimbat destinul cuiva, cum am oprit o catastrofă,
cum… Dar nimic din toate astea, faptele mele sunt
ale unui om obişnuit, nu înşel, nu invidiez pe
nimeni,n-am dorit niciodată răul cuiva, n-am săpat ca
să ajung mai sus, n-am furat şi nici n-am omorât pe
nimeni. Şi dacă nimic din toate astea n-am făcut
înseamnă că sunt un om bun? Încerc să mă port ca
un om civilizat, să privesc oamenii cu bunăvoinţă şi
să înţeleg motivele acţiunilor umane. Asta mă fereşte
adesea de dezamăgiri. Iau oamenii aşa cum sunt, cu
bune şi rele, căci nimeni nu-i perfect pe lumea
asta.Pentru prima dată omul îşi întoarce faţa spre
mine, dar în întuneric, nu-i disting trăsăturile.Îi simt
privirea întrebatoare.
- Vrei să ştii dacă iubesc adevărul? Cum să nu,
deşi adesea adevărul poate fi crud şi dureros. Cum
poţi să-i spui unui bolnav că nu mai are nicio şansă,
sau unui om urât că sperie cu hidoşenia lui pe cei din
jur, deşi acesta este adevărul. Ştiu că există oameni
care nu pot spune minciuni, dar mai mulţi şi mai
periculoşi sunt cei care nu pot face diferenţa dintre
minciună şi adevăr.
- Eu? Când nu pot spune adevărul, tac. Nu e o
atitudine înălţătoare?! Poate că nu, dar aşa procedez
eu, nu vreau să mă arăt nici mai bună şi nici mai
valoroasă decât sunt în realitate. Ţi-am mai spus că
sunt doar un călător al clipei care trece! Chipul i se
contopeşte cu întunericul dens.
- Ce frig s-a făcut deodată! Mă pătrunde în
oase şi în inimă… Te rog, întoarce trăsura… Ce
întuneric de smoală… Unde au dispărut copacii, şi
casele, şi strada… Unde? Şi tropotul cailor se pierde
în pâsla negurii ce se lasă peste copaci, peste case,
peste stradă…
Pernele trăsurii prind viaţă şi acoperă cu negrul
lor spaţiul; respiraţia devine horcăită, şuierătoare.
Întind mâna să ating spatele omului de pe capră, dar
degetele se pierd în întunericul din jur, contopindu-se
cu el într-o încleştare fără putere. Vreau să strig, dar
vocea şi-a pierdut însuşirea omenească. Mă agăţ ca
de un pai salvator de horcăitul neputincios scos din
gâtlej. Dacă încă îl aud, nu e totul pierdut. Aş vrea săl mai văd pe vizitiu, mi-am amintit o faptă bună, poate
mă ascultă! O să-i placă şi lui şi poate că talgerul alb
va mai coborî puţin. Dar trăsura a dispărut, caii de
asemenea, tropotul lor e doar o amintire din altă
viaţă.
Strâng în mână o margine tare, dar nu este
marginea trăsurii. Strâng, până mi se albesc
degetele, şi… mă trezesc, lac de sudoare, cu faţa
arzândă şi cu degetele într-o încleştare teribilă. Nu
recunosc locul, mă frec la ochii înroşiţi cu pumnii
strânşi, apoi adun repere ale locului şi recunosc în
sfârşit vechea mea cameră, plină de cărţi. În mână ţin
strâns coperta cartonată a micuţului volum de catrene
al lui Omar Khayyam. Cu el adormisem în fotoliu şi
visasem, sub imperiul unei poezii care m-a fermecat,
m-a pus pe gânduri, m-a contrariat:
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„Ivirea mea n-adusese niciun adaos lumii,
Iar moartea n-o să-i scadă rotundul şi splendoarea
Şi nimeni nu-i să-mi spună ascunsul tâlc al spumii;
Ce rost avu venirea? Şi-acum, ce sens plecarea?
Noi nu vom şti vreodată ce ne aşteaptă mâine.
Tu bucură-te astăzi! Atâta îţi rămâne.
Ia cupa şi te-aşează sub luna de cleştar
Căci mâine poate luna te va căta-n zadar!”
Aud în minte vocea nerostită a vizitiului: „Sunt
întrebări la care trebuie să te gândeşti, dar nu aştepta
prea mult răspunsurile, şi bucură-te astăzi de tot ce ţi
s-a dat. Poate că e singura viaţă de care te vei
bucura!”
Ascund visul în sipetul fermecat al timpului,
acolo unde-mi ţin comorile.


(urmare din pag. 7)

faţă, a părăsit definitiv sala. La cina care a urmat în
aceeaşi seară nu a vorbit aproape deloc. Unii biografi
susţin că de atunci marele poet nu a mai vrut să
asculte niciodată muzica marelui compozitor.
În fine, am putea spune că, cei doi titani ai
creaţiei universale, au fost legaţi mai degrabă printr-o
admiraţie reciprocă decât printr-o prietenie autentică.
Iar dacă au existat între ei mici neînţelegeri, cu
siguranţă că ele nu au afectat deloc desăvârşirea
operei lor. Amândoi au cunoscut forţa geniului, au
stăpânit cu prisosinţă duhul naturii împrumutând din
puterile ei ascunse. Şi, aşa cum însuşi Beethoven o
mărturirea contemporanilor săi: “Nu există nimic mai
frumos decât să te apropii de dumnezeire şi să
răsfrîngi lumina ei asupra neamului omenesc”.



desen de Elena-Liliana Fluture
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Melania Cuc
DINCOACE DE LUMEA DEZLĂNŢUITĂ
Ioan Barb şi “Picătura de infinit”
Cu un debut poetic încă din 1979, urmat de o
odisee în care activitatea literară şi cea jurnalisitcă
merg mână în mână, Ioan Barb revine pe piaţa de
carte cu al doilea volum de versuri, pe care şi-l
intitulează Picătura de infinit. Cartea a apărut la
Editura ATU din Sibiu, în Colecţia “Raftul de poezie”.
Aşa cum este firesc pentru poezia pe care un
autor o adună între copertele unei cărţi de-a lungul
unui timp în care travaliul poetic a trecut el însuşi prin
etape experimenatle şi convingeri stilistice, şi în
volumul de faţă se simte cum scrisul a fost condus cu
mână fermă, adunând şuvoiele de inspiraţie într-un
adevărat fluviu de imagini şi exemple de filosofie ce
se sincronizează, elaborat şi aproape elegant ,cu
starea de spirit din care se naşte emoţia.
Creaţia lui Ioan Barb este mai mult decât
sugestivă, adesea ilustrativă şi conjugată cu întrebări
la care autorul le dă, atunci când crede de cuviinţă,
răspunsul. Avem cartea unui poet care ştie ce este
Poemul, nu se lasă în voia sunetelor pentru a-şi linişti
foamea de certitudini.
Cuvinte coborâte din alte lumi şi din alte
vremuri sunt aşezate în front cu locul comun, cu acel
cotidian în care cosmosul se “stinge” prin steaua
căzută, - devine creaţie. Creatorul este doar un
vector subtil şi înnobilat cu bucuria cunoaşterii de
sine.

“Mesajul meu se pierdea în curcurbeu” (spărgătorul de stele) este un exemplu de adaptare a
stării de a fi, a atotcuprinzătorului spaţiu galactic,
culori dispersate în picături de ploaie, în devenirea
de lacrimă materială, palpabilă.
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Nu doar nemărginirea este cercetată cu inima,
cu ochiul şi cu verbul de către poet, el reuşeşte
performanţa de-a descoperi miracolul şi în natura cu
care ne-am obişnuit într-atât, încât nu o mai privim cu
spaima şi altruismul unui îndrăgostit.
“Sufletul său, ud de singurătate, de ploaie” (când
cântă în tine păsări străine) - este un exemplu de poem
în care, pentru autor, modernismul sec, decopertat de
petalele florilor de câmp, nu s-a inventat încă. Natura în
consonaţă cu omul-de-asflat face miracolul şi poetul
ştie cum să îşi aleagă matricea în care aruncă silabele
din care va răsări, mai apoi, poezia.
Avem în faţa noastră un poet cu har, un poet
care nu se azvârle în mijlocul cuvintelor ca într-o
coridă. Nu le subjugă, nu le plezneşte şi nu oboseşte
reluând, repetând o idee, de aceea poate, poezia de
faţă este mustoasă şi echilibrată, fără sinuozităţi care
să deranjeze.
Deşi versurile sunt aparent domestice, ele privesc dincolo de dimensiunea imediată şi în picătura de
infinit pe care poetul o disecă cu profesionalism şi responsabilitate, detaliile mici au o semnificaţie uriaşă.
“Mă străbate diseprarea, ca un tren ce aduce
făină” (Stins ca un imperiu decăzut). Lupta sa
personală are accente de singurătate uneori, numai că
ea, singurătatea poetului, nu se desăvârşete în turnul
de fildeş. Ioan Barb priveste şi îşi slujeşte Ţara defel
imaginar, soldat cu arma la umăr şi arma sa este…
literatura. Bună.
O poezie nostalgică, năbădăioasă, frumoasă sau
cu răni pe faţă… aşa percep eu fiecare pagină din
carte. Nu doar poemul pe de-a-ntregul prinde
consistenţă cu fiecare rând scris, Ioan Barb are
amprenta sa proprie de exprimare.
Tehnologia de ultimă generaţie intervine şi în
angoasa poetică, pune unghia în gâtul din care ies
cuvinte şi aici, silabele poetice dor. Şi… poemul, aici,
este de o altă nuanţă, - pe-bucăţi şi cu raşpelul
nervozităţii ideii în sine se simte cum se rupe versul.
Vezi “Programat să ucid cu mintea mea” (pag.23).
Evident, autorul se descurcă printre metafore chiar
dacă acest gen de abordare poetică se simte că nu i se
potriveşte.
Interesantă este şi experienţa alinierii de spaţii
care natural nu deţin convergenţă, alăturării de
sentimente şi arhetipuri ca şi ruperi dintr-un lanţ trofic, peste care neliniştea ce va fi să fie se asedimentează.
Poemele lui Ioan Brab sunt secvenţiale ca
structură, cu o bură de inocenţă (care dă bine) şi cu
acel restort indefinit ce are puterea, prin Artă, să
declanşeaze criza de conştiinţă a omului modern şi, cu
atât mai pregnant, să trezească conştiinţa poetului. Un
poet care se ia în serios şi care, în demersul său
creator ştie unde să aşeze stropul de infinit, - un semn
care poate fi luat punctual, doar un punct din care
porneşte linia orizontului. Cerc.
O carte ca o introspecţie în faţa oglinzii unui
ocean, - un loc în care peştii, oamenii şi stelele de pe
cer trăiesc mirajul vieţii defel virtual.
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Marin MOSCU

Surpriza Luminiţei Moisescu
Deodată am devenit propriul meu prizonier.
Mâna stângă şi piciorul stâ ng, toată partea stângă a
corpului meu a devenit un muşuroi de furnici. Chiar şi
creierul simţeam că mi se clatină în cap. Am întins
mâna dreaptă spre mâna stângă şi am început să
mişc degetele ca pe un flaut neauzit. Totul devenise o
absurditate.
- S-a întâmplat cu mine ceva, ceva care-mi va
schimba destinul. Trebuie să lupt cu mine însumi. În
câteva secunde părea că mi-am revenit.
- Revenit? O amăgire!
La câţiva zeci de metri era Dispensarul Uman.
Aici, doctorul Lucian Ciupercuţă îmi ia tensiunea, mă
ascultă cu stetoscopul şi-mi spune:
- De-acum trebuie să fii atent.
- Ce-nseamnă să fiu atent?
El îmi explică şi-mi dă trimitere la neurolog,
încercând să cheme salvarea, salvare pe care am
refuzat-o. M-am urcat la volanul propriului automobil
şi într-o oră am fost la uşa cabinetului de neurologie.
Aici,înghesuiala mare îmi nelinişteşte şi mai mult
aşteptarea. Totuşi, noroc! O fată mă cunoaşte. Roagă
mulţimea să-mi dea voie să intru la medicul de
serviciu. Lumea a înclinat! Ea, tânăra, îmi lăudase din
răsputeri opera poetică şi am avut noroc. Uşa s-a
deschis şi sora a întrebat:
- Cine urmează?
- Dumnealui, poetul! strigă tânăra. Medicul,
doctoriţa Luminiţa Moisescu, mă priveşte cu simpatie.
- Dezbrăcaţi-vă până la brâu, daţi jos şi
ciorapii din picioare. Mă conformez cu greu. Simt că
vocea-mi este schimbată. Mi se ia tensiunea. Sunt
verificat cu migală de fermecătoarea doctoriţă
Luminiţa care-mi dă verdictul:
- Aveţi un AIT pe cinste. Trebuie să faceţi
analizele pe care vi le prescriu şi acum, acum, luaţi
această pastilă, apoi mergeţi la farmacia de peste
drum şi luaţi medicamentele pe care vi le-am prescris.
Tratamentul trebuie să-l începeţi imediat. Reveniţi la
control peste o lună. E bine?
I-am mulţumit şi am ieşit pe uşa. Tânăra fată
radia de bucurie că a fost în stare să mă ajute
- Îmi daţi şi mie o carte cu autograf?
- Cum să nu! Şi-ţi mulţumesc pentru gestul tău
de mare nobleţe. Îi dau cartea şi-mi spune:
- Este cadoul cel mai de preţ pentru mine, azi
este ziua mea de naştere.
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Merg la farmacie, cumpăr pilulele indicate. Urc
la volan şi-mi iau drumul spre casă. În singurătatea
mea trec la masa de lucru. Mă grăbesc să citesc
broşura dată de frumoasa doctoriţă. Surpriză: pe
cartea de vizită pusă în broşură găsesc scris: "astăzi
este ziua mea".
Pun mâna pe telefon. Formez numărul şi când
i-aud vocea mă luminez simţind cum îmi creşte
tensiunea. Mi-am cerut scuze şi i-am promis că la
primul control va avea cartea cea mai proaspăt
publicată. Florăriile din Oraşul Unirii sunt situate de
ani buni doar în Piaţa Centrală şi florile, vai de
calitatea lor, din ele doar simbolul rămâne!
Alături de buchetul de flori, cartea cu dedicaţia
de rigoare şi emoţia, mă fac să fiu neîndemânatic.
- Cu toată stângăcia de care daţi dovadă,
permiteţi-mi să vă pup. Mult succes şi multe cărţi în
viitor.
- Să înţeleg că-mi va fi bine?
- Aşa sper. Colega mea de la RMN mi-a şoptit
că totul este ok. Acum să vedem analizele, cică sunt
zece înnegrite. Aşa-i?
- Aşa este! Dar de unde ştiţi?
- Secret. Văd că aţi mai dat jos câteva
kilograme şi nu mai vorbiţi cu gura strânsă.
Dezbrăcaţi-vă să vă consult din nou. M-am
conformat. Vocea şi privirea ei îmi vindecau sufletul
şi trupul. Mâinile ei ce lunecau uşor pe corp îmi
mângâiau inima şi creierul.
- O, Doamne, de ce nu am jumătate din anii pe
care-i am acum?
- Arătaţi ca la treizeci de ani şi o să arătaţi şi
mai şi…doar dacă-mi acceptaţi sfaturile. Nu uitaţi să
citiţi email-urile pe care vi le voi trimite. Numai aşa o
să am o mână pe creierul dumneavoastră şi o mână
pe inima dumneavoastră.
- Şi sufletul, cu sufletul cum rămâne?
- El se vindecă prin inimă şi creier şi asta după
ce iese din AIT.
- Înţeleg luminoasele dumneavoastră cuvinte
şi orizontul bunătăţii prin care-mi scăldaţi sufletul,
seducătoare şi angelică!
Luminiţa zâmbi parcă desluşind şi împlinind
tainele unui mister.
- De ce zâmbiţi? Sau, poate …
- Sau poate, ce?...
- Poate visez eu cu ochii deschişi adevărul.
- Care adevăr?
- Sunt singur pe lume. Soţia mi-a murit acum
un an într-un accident de circulaţie. Copiii sunt la
casele lor, au copiii lor şi greutăţile lor.
- Totuşi, de un copil aţi uitat. Aţi uitat de Cristi
şi de mine. Surpriză, nu? Veniţi în camera alăturată
dacă credeţi că sunteţi în stare. Surprizele nu s-au
terminat.
Deschise uşa şi în faţa mea apăru Maria. Uluit
cum eram, m-am sprijinit de Luminiţa.
- Chiar că este un mister, un mister nedesluşit!
Cum, tu eşti?
- Eu sunt. Vino să te pup. Luminiţa Moisescu,
frumoasa doctoriţă este cea care mi-a dat viaţă din
nou.
(continuare în pag.30)
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Mitruţ POPOIU

Anul Crezului Niceo-Constantinopolitan
10. ”Mărturisesc un botez întru iertarea
păcatelor”
Sfântul Botez este întâia dintre Tainele Sfintei
Biserici, prin care se intră în Sfânta Biserică. Importanţa
sa între cele şapte Taine ale Bisericii stă în aceea că
numai ajungând membri ai Bisericii lui Hristos ne putem
învrednici şi de primirea celorlalte Sfinte Taine.
Necesitatea sa pentru toţi este arătată prin aceea că:
“de nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va
putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5).
Taina Botezului a fost aşezată de Mântuitorul prin
cuvintele:
“Mergând,
învăţaţi
toate
neamurile,
botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh” (Matei 28, 19).
Taina Sfântului Botez nu se repetă, căci “este un
Domn, o credinţă, un botez” (Efeseni 4, 5). După cum
cineva nu se naşte trupeşte decât o singură dată, tot
aşa naşterea sufletească nu poate fi decât una.
Aşezarea specială a articolului referitor la Botez în
Simbolul de credinţă stă tocmai în aceea că, la
începuturile creştinismului, existau unii care cereau
repetarea lui pentru cei care săvârşeau păcate grave.
Cel dintâi care a botezat a fost sfântul Ioan
Înaintemergătorul Domnului, în apa Iordanului. Dar
botezul lui doar închipuia curăţirea de păcate prin
credinţă si pocăinţă şi nu avea puterea curăţitoare a
botezului în numele lui Iisus Hristos. Chiar Ioan spunea:
“Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine
după mine este mai puternic decât mine… Acesta vă va
boteza cu Duh Sfânt şi cu foc” (Matei 3, 11). Mai târziu,
Sfântul Apostol Pavel, aflând pe unii care s-au botezat
cu botezul lui Ioan, confirmă: “Ioan a botezat cu botezul
pocăinţei, spunând poporului să creadă în Cel ce avea
să vină după el, adică în Iisus Hristos”. Atunci aceştia sau botezat în numele Domnului Iisus (Fapte 19, 4-5),
adică au primit Botezul creştin.
Sfânta noastră Biserică săvârşeşte Botezul prin
afundare de trei ori în apă, nu prin turnare sau prin
stropire, pentru că însuşi cuvântul botez înseamnă “a
afunda”. De asemenea, validitatea lui constă în
efectuarea sa în numele Sfintei Treimi: “Se botează
robul lui Dumnezeu (numele) în numele Tatălui, amin şi
al Fiului, amin şi al Sfântului Duh, amin, acum şi pururea
şi în vecii vecilor, amin”.
Efectele primirii Tainei Sfântului Botez sunt:
iertarea păcatului strămoşesc şi a tuturor păcatelor
săvârşite înainte de Botez în situaţia celor în vârstă,
naşterea la o viaţă duhovnicească nouă, curată şi sfântă
şi de asemenea, primirea în sânul Sfintei Biserici, adică
numărarea celui botezat între fiii ei, putându-se
împărtăşi de toate celelalte Sfinte Taine şi de bunurile
sufleteşti pe care Sfânta Biserică le dăruieşte membrilor
săi.
Săvârşitorii Tainei Sfântului Botez sunt episcopii
şi preoţii, căci lor le-a încredinţat Mântuitorul Iisus
Hristos puterea de a săvârşi Sfintele Taine. În caz de
nevoie diaconul sau un simplu credincios poate să
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boteze, având însă grijă să rostească cuvintele care
arată că lucrarea se face în numele Sfintei Treimi.
Ulterior preotul va citi celelalte rugăciuni din
rânduiala Botezului şi va administra Tainei
Mirungerii şi a Împărtăşaniei.
Deşi sunt unii creştini din afara Bisericii
Ortodoxe care spun că nu trebuie să botezăm pe
prunci, pentru că nu pot să mărturisească credinţa
lor, noi ştim faptul că din timpul Sfinţilor Apostoli se
săvârşea botezul copiilor: Lidia şi casa ei (Fapte 16,
15), temnicerul din Filipi şi casa lui (Fapte 16, 33),
Crispus şi casa lui (Fapte 18, 8), Stefanas şi casa
lui (1 Corinteni 1, 16). În plus, cel nou botezat are
ca garant pe naşul care mărturiseşte pentru
credinţa lui, rostind Crezul. El îşi ia îndatorirea ca
noul creştin să fie crescut în credinţa Bisericii. Ca să
poată face mărturisirea de credinţă, naşului i se
cere să fie creştin ortodox. Părinţii pruncului nu pot
fi naşi.
Pe lângă botezul obişnuit, Biserica mai
cunoaşte şi un Botez al muceniciei sau al sângelui
(Matei 10, 32; 16, 25), cunoscut în cele dintâi
veacuri creştine în rândul martirilor care nu
apucaseră să se boteze. Sfântul Grigorie Teologul îl
socoteşte asemenea Botezului din apă şi din Duh.
De asemenea, se mai cunoaşte şi Botezul dorinţei,
care constă în dorinţa arzătoare a cuiva de a ajunge
membru al Sfintei Biserici, ducând o viaţă de
pocăinţă si virtute şi care dintr-o pricină oarecare nu
ajunge să primească botezul.


(urmare din pag. 23)

domiciliului forţat, Coposu se stabileşte împreună cu
toată familia la Bucureşti şi rând pe rând lucrează
ca muncitor într-un atelier de confecţii metalice, apoi
într-un şantier de construcţii de pe lângă Casa
Scânteii. Nici în timpul regimului Ceauşescu,
Coposu nu a scăpat de ghearele Securităţii care-l
va urmări în mod constant. Dintr-un raport al
Securităţii aflăm: Corneliu Coposu trăieşte
singuratic, evită foştii lui prieteni şi colaboratori
politici din cauza cercetărilor la care este supus în
mod constant. De la jumătatea anilor ‘80 politica lui
Ceauşescu începe să fie tot mai contestată de către
liderii mondiali. În iulie 1987 Coposu are o
întrevedere cu Jean Marie Doyer care-i va propune
să adere la Uniunea Creştin Democrată. Dintr-o
scrisoare trimisă de aceasta lui Coposu aflăm: Ştim
că Gorbaciov nu-l are la inimă pe Ceauşescu, zilele
lui fiind însă numărate. La 8 ianuarie 1990 se
reînfinţează PNŢ sub preşedenţia lui Coposu. Cinci
ani mai târziu Coposu se stingea din viaţă, biruit de
boală şi de anii grei petrecuţi în temniţă.
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Maria TIRENESCU
Poetul Şerban Codrin a primit titlul de
“Mare Maestru Tanka, Renku şi Haiku”
Societatea Română de Haiku din Bucureşti şi
Societatea de Haiku din Constanţa, la întrunirea
anuală poeţilor români de haiku, întrunire care a avut
loc în 25 septembrie 2010 la Constanţa, cu prilejul
aniversării a 20 de ani de la organizarea şcolii
româneşti de haiku, i-au acordat şi i-au recunoscut
poetului Şerban Codrin, membru al Uniunii
Scriitorilor din România, titlul de „Mare Maestru
Tanka, Renku şi Haiku”.

Acest titlu îi este acordat poetului: „Pentru
crearea volumelor «Grădin zen», «O sărbătoare a
felinarelor stinse», «Scoici fără perle», «Missa
Requiem», «Vedere prin oglindă», «Sălcii vechi şi
noi», «O pată pe zid», «Păsări ezoterice», «Între
patru anotimpuri», «Dincolo de tăcere», antologate
şi clasicizate cu supratitlul «MAREA TĂCERE»
(2001), pentru întocmirea antologiei sezonale
comentate «Stâlpi de Felinar», editată de Romanian
Kukai, pentru întreaga activitate de iniţiat, eseist,
memorialist, editor şi îndrumător în poezia zen”.
În 1997, poetului i s-a atribuit titlul de „Mare
maestru al mesei de lemn”, după premierea sa pentru
următoarele tanka:
Calea laptelui –
în strachina cu apă
a tâmplarului.
M-aşez la masa de lemn
cu lingura în mână.
În acelaşi an, scriitorul mai fusese premiat.
Pentru haiku-ul:
Nopţi fără greieri –
ceva i se întâmplă
Universului
A fost distins cu mai multe premii literare, între
care Premiul pentru poezie pe anul 2000 al Uniunii
Scriitorilor din Romania, filiala Dobrogea.
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Comunicat:

CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR
GALAŢI
organizează

CONCURS NAŢIONAL DE POEZIE HAIKU
adresat elevilor din toată ţara - clasele VVIII şi IX-XII.
Se vor trimite 15 poezii haiku semnate cu un
motto întru-un plic închis - separat în plic să fie şi un
curriculum vitae şi datele de contact - până la data
de 20 decembrie (data poştei), pe adresa instituţiei
din Galati, Str.Brăilei, Nr.134.
Premiile vor fi acordate pe 15 ianuarie 2010.
Coordonator proiect:
Angela BACIU
scriitor, membru U.S.R., consilier cultural
C.C.Sind.Galaţi
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POEME SELECTATE DE PE
CENACLUL ONLINE
”NODURI ŞI SEMNE”
(www.cenaclu.inforapart.ro)

Septembrie - Octombrie, 2010
CĂRŢI SOSITE LA REDACŢIE

Bogdan ILIN
Iertare

 Viorel Bucur – Golul din mine, poezii, Editura
Ardealul, Târgu-Mureş, 2010
 Marin Moscu – Calea pustie, Editura Rafet,
Râmnicu Sărat, 2010
 Titi Damian – Umbra, roman, Editura Omega,
Buzău, 2008
 Melania Cuc – Dantela de Babilon, roman,
Editura Nico, Târgu-Mureş, 2009
 Melania Cuc – Femeie în faţa lui Dumnezeu,
Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2007

Aş vrea un Rai în care să pot greşi,
nu-mi promite inocenţa!
Pământul m-a binecuvântat cu vină,
nu vreau sã uit regretul
nici melancolia morţii.
Fă-mã una cu ţărâna
să-i învăţ pe alţii dorul;
dă-mi coasa şi îmbracă-mă în negru
şi voi creşte-n suferinţa lor.
Nu-mi doresc eternă reverie
ci o viaţă următoare
să învăţ a greşi perfect,
să primesc perfecta iertare.

 Melania Cuc – Fructul oprit, roman, Editura
Karuna, Bistriţa, 2006

Florin RĂDULESCU
 Melania Cuc – Şotron, tablete, Editura George
Coşbuc, Bistriţa, 2005


(urmare din pag.27)

- Dar eu te-am îngropat, ţi-am făcut toate
pomenirile. Şi copiii au plâns la căpătâiul tău. Care-i
misterul, doctore?
- Misterul este dezlegat. La accident, cei de la
descarcerări au schimbat niscaiva haine ale celor
două victime şi dumneavoastră aţi înmormântat-o pe
victima care a fost, Dumnezeu s-o ierte, măcelărită. În
schimb, Maria, mama Maria pe care-am tratat-o cu
mult drag, după un an şi-a revenit. Încet, încet şi-a
amintit cum o cheamă, cine-i este soţul, cine-i sunt
copiii. Azi s-a împlinit anul.
Telefonul sună.
- Poftim, intraţi. Iată, sunt copiii şi nepoţii
dumneavoastră, dar şi cumnaţii , cumnatele şi nepoţii
mei, chiar şi soţul meu, Cristi. Mama Maria a
binecuvântat căsătoria noastră. Dumneavoastră
sunteţi…
- Fata mea, poţi să-mi spui tată?
- Sigur! Programul s-a terminat. Trebuie să-mi
cunosc familia.
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Sinucigaşul
Iubita mea cu buzele obscene,
Înlănţuit de noduri gordiene
Am sã mã tai de dragul tãu la vene
Şi-o sã dispar în salturi browniene
Cãlare pe-o cãmilã fãrã gene...
Iar dac-o sã rescriu aceste scene
Atuncea, printre genţi şi sutiene,
Devorator ca o armatã de hiene,
Voi tatua heraldice desene
Pe sânul tãu lãptos şi plin de pene...
Dar, poate mai târziu, acum... mi-e lene!

Mihaela NECULCEA
Înapoi
Lu-lu, lu-lu, lu-lu,
timp frumos întors pe dos,
regăsite-ar relele,
mâncaşi-ar surcelele,
să te văd, să te aud,
să-ţi cânt dorul început...
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