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Mihail GĂLĂŢANU
CĂRŢILE LUNII IUNIE
EDITURA RAMURI:
EMILIAN MIREA, POEMELE MORŢII
Am mai scris câteva rânduri, anterior, despre
poetul EMILIAN MIREA. Este indiscutabil că avem de-a
face cu un poet cu vocaţie. Poetul a preluat fragmentul şi
l-a reprodus pe coperta ultimă a volumului său. Mă
`autocitez (parţial) cu satisfacţia onanistă/onanistoidă a
autopastişei: «Oricum am da-o, Emilian Mirea este un
poet genuin. Autentic. Care, din păcate, nu a avut parte de
vizibilitate şi competiţie. Aceste două lucruri l-ar fi
vertebrat şi «formatat» diferit. Vocaţia sa a fost vădită încă
din prima tinereţe. Pe când era la studenţie, deja se
anunţa ca o şansă pentru poezie. Între timp, vocea sa a
crescut şi a devenit matură».
Pe aceeaşi copertă «finală», HORIA GÂRBEA îşi
exersează - şi el - cu blândeţe, bisturiul critic.
Nu mă pot opri să nu remarc sobrietatea titlului
cărţii, «Poemele morţii», aşa cum, poate, şade bine şi unei
teme atît de solemne cum este trecerea în neant.
EDITURA AGENTPRESS:
ADELINA FLEVA, TRATATUL DE LA PATRIARHIE
O carte preponderent mistică. Dar sonurile se
amestecă, aşa încât şi cele de dragoste interferează, în
mod natural, cu adoraţia «mistică» ori chiar misticoidă.
Dar foarte inegală, cartea - vreau să zic. Surprinde, în mod flagrant, amestecul aproape indecelabil ori chiar greu decelabil - de versuri bune şi versuri
proaste.
Poezie amestecată.
Sunt, totuşi, unele versuri care te înalţă până la
cer şi te fac să îţi clănţăne dinţii de teamă că de acolo, din
tării, vei cade în cele mai înfricoşătoare prăpăstii - şi îţi vei
rupe gâturile. Dacă ai mai multe… ☺
LA TÂRGUL DE CARTE
Am fost, în săptămânile trecute, la târgul de carte
din Bucureşti/ROMEXPO, am avut şi o lansare a mea
(„Douăsprezece cântece înaintea naşterii”, Ed. Cartea
Românească), la standul editurii Polirom (a vorbit criticul
BIANCA BURŢA-CERNAT), dar şi a lui CRIASTIAN PAVEL („Raiul cu răspundere limitată”, Ed. Tracus Arte), precum şi a lui Vasile Andru, unul dintre scriitorii pe care îi
respect cel mai mult pe lume (mare scriitor român, ce încă - nu îl apreciem cum se cuvine, la dreapta sa
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valoare) - „YAATRA - JURNAL INIŢIATIC ÎN INDIA”,
Ed. HERALD, prilej cu care s-a şi sorbit din ceaiurile
indiene. Dar ce mai e nou la târg? Mie mi-au atras,
în mod deosebit, atenţia şi cărţile de la RAO (www.
raobooks.ro), şi mă refer la DIVINA ADORATOARE
şi FUGARUL, ambele ale lui Cristian Jacq, scriitor
care a făcut o pasiune pentru Egipt / cu (&) poveşti
„antice” de dragoste, ură, răzbunare & război, epos
& tacâm complet, VĂDUVĂ PENTRU UN AN a lui
JOHN IRVING (în Seria de Autor „John Irving”),
SENSUL NOPŢII de MICHAEL COX (confesiune/thriller/mistery/love-story, toate la un loc), NU
TE ÎNCREDE ÎN NIMENI, de GREGG HURWITZ, o
cursă cu sufletul la gură pentru salvarea unei centrale nucleare, PERGAMENTUL, de PHILIPP VANDENBERG, o poveste (aproape) medievală - cu o
prinţesă, FIINŢA DIN OGLINDĂ de ULLA FROHLING (o poveste a unui caz real/cu o tipă, Angela
Lenz, supusă violenţelor sexuale), CÂNDVA AM
FOST PRINŢESĂ de JACQUELLINE PASCARL
(coşmarul unei mame ce a fost cândva soţia unui
sultan care, ulterior - după despărţire - i-a răpit copiii), dar şi MINCIUNA de Andrew Wilson (o poveste
întunecată care aduce atmosfera gothică în mijlocul
unei Veneţii enigmatice). Am remarcat şi două cărţi
româneşti, SANITARIUM de Eugen Ovidiu Chirovici şi PE TĂLPILE ROMÂNIEI - de Marian Nazat. M-am
întors acasă seara târziu, cu două sacoşe în mâini,
obosit, dar fericit. E clar: vara asta am ce citit ☺...
LIMES: www.edituralimes.ro
IULIAN BOLDEAN, AUREL PANTEA (coordonatori): AL. CISTELECAN sau BUCURIA EXEGEZEI
O colecţie de articole de lux despre AL.
CISTELECAN. Semnături prestigioase, atât de prestigioase încât ar trebui să le menţionăm pe toate: de
la ION POP la EUGEN SIMION, de la MIRCEA
MARTIN la GHEORGHE GRIGURCU, de la CORNEL UNGUREANU la MIRCEA A. DIACONU sau
PAUL CERNAT, de la ALEX. GOLDIŞ la CAIUS DOBRESCU sau SANDA CORDOŞ. De la RADU VANCU la BOGDAN CREŢU.
Dar cine sunt coordonatorii? Vivacitatea critică a lui IULIAN BOLDEA am simţit-o pe proprie piele. Iar despre poemele lui AUREL PANTEA nu poţi
nutri decât admiraţie în stare pură...
AUGUSTIN BUZURA, CANONUL PERIFERIEI
O carte minunată, noua apariţie a lui AUGUSTIN BUZURA. Mărturisesc că, deşi citisem - în
deliciu (& detaliu) - la vremea lor, VOCILE NOPŢII,
ORGOLII, ABSENŢII etc. - nu l-am mai crezut capabil de atâta libertate interioară câtă emană volumul
cesta, recent iţit de sub teascuri, CANONUL PERIFERIEI.
Ar trebui, însă, să ne aducem aminte că AUGUSTIN BUZURA a fost un tip care a cultivat floarea
întoarsă, eteroclită - a smereniei, în opera sa, a
(continuare în pag. 4)
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scris, în general, despre PERIFERIE, care nu creează,
întotdeauna, canon. Dar care, cine ştie, poate, din cine-ştiece-unghi de vedere, creează un neaşteptat, întors canon...
MICHEL DUCOBU, UN BELGIAN LA CAPĂTUL
PLAJEI
O carte scrisă într-un stil cât se poate de postmodern. Cusută din povestiri, dar având aerul relaxat al
unui text „jurnalier”, poate fi o lectură de relaxare, fără alte
pretenţii (exagerate) decât simpla bucurie - şi plăcere - a
lecturii, o bucurie cu adevărat şi cu totul pură...
NICOLAE IUGA, SECURITATEA, CEZARUL şi
SFOARA DE CÂLŢI a lui ELIE WIESEL
O carte cu un titlu mai mult decît polemic. O carte
despre Securitate, despre trecute poveşti de iţe & fărămiţe,
care au rămas încastrate într-un timp al trecutului. Pentru
cei care vor să retrăiască ceva din programul de Revelion
al epocii de aur...
`

CARTEA ROMÂNEASCĂ:
FLOAREA ŢUŢUIANU, SAPPHO

În general, poezia FLOAREI ŢUŢUIANU pare
cuminte, aşa, cumva doar la prima vedere. Este, însă,
numai o aparenţă. Poate să ţină şi de strategie. Dar, în
realitate, FLOAREA ŢUŢUIANU are - şi ne surprinde cu ea
- o anume condimentare în poem. Este un bazar plin de
făgăduinţe, piper & mirodenii. Aşa cum bine stă unei femeipoete, chiar dk, ea însăşi, cam ...SAPPHO. Pe FLOAREA o
ştiu destul de bine ca poetă, deoarece a fost în compania
noastră (Daniel, Ioan Es., Lucian & răposatul Popescu) în
MANUALUL DE LITERATURĂ. Există ceva fragil, gen
rochiţă de rândunică, în poezia ei, dar există şi ceva care
contracarează/anulează această impresie, acea voce mai
curajoasă, de... „dixit”. Am dzis.
M-a surprins, în mod cât de poate plăcut, alegerea
numelui: SAPPHO. Deşi nu aş putea spune că i se
potriveşte întru totul, SAPPHO incită. Trimite la fructul
interzis, dar nu direct, ci oarecum voalat.
SAPPHO este o antologie. Şi în această privinţă
surprinde buna, cumpănita alegere a textelor. Culegerea de
poeme prinde forţă prin îndepărtarea eboşelor, rebuturilor
de tot felul, o dovadă înţeleaptă că trecerea anilor cerne
valoarea autentică de neghina încurcată a poemelor
subordonate numai unui timp estetic trecut.
O exemplificare pentru „climaxul” (de la) final: „Nici
nu mai ştiu / de când n-a mai intrat un bărbat cu totul în
mine / De atunci pulpele mele ţin strâns între ele inima lui /
Trag aer în piept. Deşertul abia mai respiră / Mi-a crescut
un licorn între sâni / O rază îmi atinge extazul. Vibrez şi
vibrează / Cobor cu grijă din al nouălea cer. Scara de îngeri
/ Iacob mă ţine de mână: tu eşti femeia lui dumnezeu / Apoi
mi-acoperă linia vieţii din palmă cu buzele”.
SIEBEN PUBLISHING:
ADRIAN GEORGESCU, ANUL PUTORII
Cartea lui Adrian Georgescu merită, cu adevărat,
citită. Are un fel de înţelepciune a ei. L-am cunoscut pe
autor la festivalul ANTARES, care anul acesta s-a
desfăşurat, în ciuda tuturor vicisitudinilor crizei - şi tinde
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să devină unul de cea mai mare tradiţie în
România (meritele revin lui Corneliu Antoniu, în
cea mai mare parte). Adrian Georgescu pare să
aibă CANONUL LUI. De literatură, artă& (mai ales)
înţelepciune. „Du viaţă de căinţă lăuntrică”, ne îndeamnă el. „Dar nu regreta nimic din ce ai făcut.
Nu zice. Scrie... Stinge lumina UNIVERSALĂ. Abandonează-te la Doamne. Intră în noaptea lui.
Scrie în obscuritate. Trăieşte tot ce ai scris. Smereşte-te. Nu mai fi”. Este un crez aici. Mă bucur că
l-am întâlnit pe Adrian Georgescu. Sper să se
bucure şi el că m-a întâlnit.
PARALELA 45, CONEXIUNI:
RIRI MANOR, PESTRIŢ
Riri Manor este o poetă - şi, în afară de
aceasta, o conştiinţă. Am fost printre privilegiaţii
care au avut parte de a o cunoaşte - şi pot depune
mărturie că este o femeie extraordinară - pur şi
simplu, nimic mai mult, dar, oho şi ehei, nimic mai
puţin.
Judecaţi şi dumneavoastră înşivă, iubiţi
cetitori, fie măcar şi după introducţia care îmi place
foarte mult: „Tuturor celor pe care nu i-am întâlnit /
din motive tehnice - au murit în secolele precedente - şi mi-au dăruit ore minunate / de lectură şi
apropiere”.
Nu scrii când vrei să scrii... Nu iubeşti când
vrei să iubeşti...
TRACUS ARTE:
CONSTANTIN IFTIME, VREAU O ALTĂ
REALITATE. ARTĂ, MERG PE MÂNA TA
Este foarte, foarte interesant ce face Constantin Iftime. Foarte interesant ce încearcă. O coborâre în proză, o prozaizare forţată a textului
(altfel) poetic. Uneori, îi reuşeşte. Sau, până la un
punct, îi reuşeşte. Am să dau un singur exemplu /
din „Impresii de vânătoare”: „Glonţul nimerise la
ţintă. / După cum era prevăzut într-o imagine
rotundă şi adâncă. / Despica aerul, cum nu putea
să se mai întâmple. / Pieptul, aripa, ciocul despica,
/ înainta, răzbea, / Acolo, în faţa morţii, roşcat,
pietros şi sec rămâne şi cântă.” Eu cred că, până
aici, este poezie efectiv, ne aflăm, cu adevărat în
spaţiul poetic - şi, în prezenţa daimon-ului poetic.
Dar mai încolo se cam pierd frâiele poeziei şi se
coboară, treptat, în prozaicul pur: „Cântă despre
uscăciunea vieţii, care alunecă în pustiul purităţii, /
Nimic nu mai avea de pierdut. / Oare nu se afla el
în miezul singurătăţii? / Rana cobora drept pe
urma rotundă a glonţului...” - iar de aici, poemul
începe să se decalibreze. Aşteptăm următoarea
carte, în care încercarea & aproximarea să fie mai
bune, ambele.
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Constantin OANCĂ
Aforisme
• Singurătatea este un nor mare care se ridică în urma
iubitei.

• Răul este păianjenul în pânza căruia, pe întuneric,
se prinde omul.

• Raiul este tot un foc nestins - focul dragostei.

• Bătălia răului este pentru fruntea şi mâna dreaptă a
omului. Răul urăşte mâna noastră dreaptă pentru
că el o are numai pe stânga şi ne urăşte şi fruntea
pentru că trăieşte în întuneric.

• Cea mai mare prăpastie este cea dintre stânga şi
dreapta lui Dumnezeu.
• Noaptea Dumnezeu ne priveşte cu stelele, iar ziua cu
ochii copiilor.
• Cine stă pe loc se îndepărtează de cel care merge.
• Copilul - dreptatea făcută braţelor femeii.
• Gust bun are hrana trupească, iar bun gust are hrana
sufletească.
`

• Faptul că navigăm pe acelaşi râu face să nu ne
deosebim. Ceea ce face, în schimb, să nu ne
asemănăm este direcţia de înaintare.

• Are trecere numai ceea ce trece.
• Nu să trăiesc bine contează, ci să trăiesc binele.
• Traiul este scump când trăirea este ieftină.
• Toamnă – cosaşi grăbiţi trec spre potolite culori.
• Cu fiecare amintire descoperim uitarea.

• Numai adevărul se caută, celelalte lucruri sunt puse la
locul lor.

• Timpul creşte cu moartea fiecăruia din noi.

• Răul nu există, el este doar absenţa binelui.

• Toate adâncimile sunt întunecoase, numai aceea a
gândirii este luminoasă.

• Fericit e cel care visează, dar mai fericit de cel care te
face să visezi.

• Moartea nu-i nimic atunci când viaţa este totul.

• Cine n-are nimic de pierdut are mult de câştigat.

• Adevărata vedere este aceea a lucrurilor care nu
se văd.

• Dragostea este marmura în care ne sculptăm fiinţele
dragi.

• Vioara cântă numai dacă este iubită.

• Nemurirea - cea mai frumoasă dintre depărtări.

• Adevărata zidire este aceea cu pietre de forma
inimii.

• Adevărata jertfire este nu să mori, ci să trăieşti pentru
cineva.

• Nu păsările zboară, ci zborul are forma păsărilor.

• La pietre privim, nu la apa care trece.

• Anii ca anii, clipele contează să nu le pierdem.

• Cel mai sigur se moare de… grija altuia.

• Cine nu cunoaşte măreşte numărul necunoscuţilor.

• Cine se vede numai pe sine orb se numeşte.
• Adevărata cauză a morţii este nepăsarea faţă de viaţă.

• Ferice de cei ce cad la dreapta luptei.
• Iarnă - ninge pe drumul ce duce grăbit spre moarte.

• Nu lumina se vede din întuneric, ci întunericul se vede
din lumină.

• Cu fiecare dor creşte veşnicia din noi.

• Dumnezeu este al celor vii, de aceea morţii nu-l cunosc.

• Mai mare decât deşertul este deşertăciunea.

• Între toţi morţii numai moartea este vie.

• Cerul şi pământul – înălţimea şi adâncimea lui
Dumnezeu.

• Nimicurile sunt adevăratele noastre lipsuri.
• Kitschul este o jivină ce atentează la cântecul unei
păsări.

• Din foşnet de frunze se face o poezie ori un şarpe.
• Frumosul este partea dinspre inimă a adevărului.

• Numai cu ajutorul numelui ieşim din anonimat.
• Cine nu munceşte nu greşeşte, dar sigur păcătuieşte.



• Între mizerii cea mai mare este cea cu lustru.
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Insomnie
credeam frumos în ce avea să fie
frumoasa literă-ntr-un necunoscut frumos cuvânt
frumoasa noastră insomnie

Valeriu Marius CIUGAN
Răsăritul
scriam? acest poem ascuns
sub faţa de masă a cantinei, în carouri,
sub fustele negre, populare,
zăream subţiorii în splendoarea lor
acele sbărcituri de piele, acel păr,
mătăsos, prelung, spălat dumineca
suav mirositor
pantofii groşi de piele,
perechile febrile, încinse, rotative,
tropăiau pe tavan
îţi căutam pupila centrifugă-n maioneza boeuf
şi-n pandişpan
lumina dimineţii se iţea-ntre scânduri paralele
vechi, lungi, de roasă cherestea
un abur mic în urma trenului de turtă dulce
şi-a mopului cu plete lungi de catifea
cu mâna stângă-mbrăţişam piciorul şchiop de masă
subţioara de rumeguş umedă, suav mirositoare
şi încercam s-ating cu mâna dreaptă răsăritul
şi să mă sprijin de lumină
către soare!

Despre mine
ai fost vreodată pasăre?
eşti?
nici nu trăisem
răsăritul ce în piept
mi-l creşti
o luminoasă pasăre
îmi întindea
coastele elastice
şi pielea mi-era mai lucioasă
pe arcele de colivie
subţiri,
fantastice
eram frumos aşa
cu organele transparente la vedere,
o luminoasă pasăre îmi apăsa sternul frumos
cu luminoasă putere
ea nu era o pasăre de pradă,
mi-am dat seama,
nu îmi va sparge sternul cu ciocul,
nu îi vor creşte prin umerii mei aripi fantastice
pur şi simplu
aici şi-a făcut cuibul
ea
eram eu!
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credeam frumos credeam că o să vie
frumos vocala arcuind acest frumos cuvânt
frumoasa noastră insomnie
credeam frumos, frumos, şi ţie
nu-ţi venea să crezi c-avea să-ncapă-ntr-un cuvânt
frumoasa noastră insomnie
credeam frumos, frumos credeam că
aş putea descrie
ce n-a desăvârşit frumos cuvântul
frumoasa noastră insomnie!

Mică doamnă
eşti doamnă mică domnişoară
zăpada mieilor tu primăvară?
eşti zori de zi amurg
milog sublim sau palid demiurg?
eşti cer albastru tină
eşti lujer rădăcină
iubire ori pricină?
eşti domnişoară mică doamnă
eşti secetă tu ploaie crudă toamnă
e vis ce te opreşte şi te-ndeamnă?
eşti pescăruş tu piatră
eşti lună câine care latră
ieri şi-ndată?
eşti vorbă tu tăcere
ţărână pasul nepăşit ce piere?
eşti cal tu fir de iarbă
eşti pace vrajbă?
neînsemnat ce mult înseamnă
oh domnişoară mică doamnă!
eşti muritor sau zeu
tu suflet călător, pribeag, plebeu?
secundă tu, tu mereu,
tu timp răstimp şi fără timp
tu dis de dimineaţă seară
tu doamnă mică domişoară!

Un om simplu
priveşte
lângă tine
sunt eu
vocala ce-ncepe
imediat
lângă umărul tau
sunt un om simplu
cumpătat
care-şi drămuieşte
vocalele
pentru ca
acest poem
să nu se sfârşească
niciodată!
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Hârtia albă

Sisif pe casa scărilor

uitasem
cum puteam să uit?
pesemne în derivă
şi uitare
pesemne nu, sau îţi păsa?
din nepăsare

urcam pe casa scărilor
şi parcă nu se mai sfârşea,
vopseaua insalubră, de ulei, striată pe betonul
miserabil, rece,
spoiala varului, anume nedesăvârşită,
o cenuşie umbră nedesăvârşită însoţea

pesemne mai treceam
de mână-o trecătoare
lumina înşela-asfinţitul
şoptindu-i noapte
nopţii trecătoare

urcam pe casa scărilor,
cu becuri sterpe, imbecile, muribunde,
halucinând din două în două etaje
tăcutul martor era balustrada plastic infinită
(scurt circuite isbucneau în negre, umezi, filamente)
la îndrăsneţele-mi viraje

rosteam
cu fără rost
amare versuri
dulci şoptite
pesemne trădătoare

era o lumină-absentă, chioară,
becuri de patruzeci
frumoasă cum ştiam
te aşteptau pe casa scărilor (şi n-ai trecut)
să treci

pesemne visătoare
mâini albe de poet
subţiri
degrabă-atingătoare
hârtia albă
ceruită
scriitoare

urcam pe casa scărilor
var pe manşete, pe genunchii altruişti, înţelepţi,
spre casă,
şi rezemat contemplativ lângă tabloul de contoare
părea că urc (urcam?) şi poate chiar urcam
o scară nesfârşită, tot mai naltă, mai frumoasă!

hârtia albă
neatinsă
se aşternea sub pulberea de versuri
şi grafit în litere şi semne
iubito,
nimic să te îndemne?
spre mângâierea de poet
degrabă-atingătoare
şi pesemne…?

Primăvara

Potopul
ne cunoscusem primăvara
şi ce dacă
ploua cu ciocuri gri
înfipte-n gheaţa gri
aripi încremenite-n promoroacă
ne cunoscusem primăvara
luminoase săbii
străfulgerau copaci
ca zeci de lumânări aprinse
stol de vrăbii

apăru
un toporaş
lângă alt toporaş
şi încă unul
încă unul
pe imaş

ne cunoscusem primăvara
şi nu ne cunoscusem parcă
ploua cu refuzate paseri
din ceruri reci cu paseri reci
în trista noastră în derivă arcă

apăru
un ghiocel
lângă alt ghiocel
şi încă unul
încă unul
după el

ne cunoscusem primăvara
pluteam
pe-al paserilor moarte fluviu
ci aripile noastre ude
vâsleau
contra curentului-n diluviu

apăru
o viorea,
o stea
căzută-n iarbă
odihnea,
şi încă una
încă una
după ea

ne cunoscusem primăvara
şi ce dacă

apărură flori şi stele
în iarba dinaintea casei mele!
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uitasem sborul
înlănţuiţi pe-un pat călduţ de porumbei
abia căzuţi
ne scufundam încet
încet cu trista noastră arcă!
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Gabriela MIHALACHE
Sinuciderea femeii în romanele lui Liviu Rebreanu
(cazul Anei şi al Lianei)
Încă din nuvele precum "Ofilire" sau "Nevasta",
Liviu Rebreanu prezintă drama femeii, ademenită de bărbat, obligată la căsătorie împotriva voinţei şi supusă unui
şir nesfârşit de suferinţe. Femeia nu se conformează
însă normelor comunităţii, este o martiră sau o eroină şi
rareori tratează dragostea ca pe o convenţie. Împinse de
mentalitate să se realizeze doar prin măritiş, femeile
refuză banalitatea trăirilor. Ana visează la "o dragoste
adâncă şi sfioasă", iar Liana, personajul feminin din
"Jar", este convinsă că omul nu poate iubi decât o dată
în viaţă, pretenţia generaţiei ei de a practica "amorul
rece, lucid" fiind considerată "o terfelire trupească şi
sufletească".
Unii analişti ai fenomenului suicidar împart
cauzele sinuciderii în două mari categorii: cele înalte,
profunde, care implică disperarea metafizică sau
punerea sensului existenţei sub semnul întrebării, şi cele
vulgare sau comune, cum ar fi sinuciderea din amor.
Împărtăşesc punctul de vedere formulat de Emil Cioran
în Pe culmile disperării, potrivit căruia o astfel de
ierarhizare a sinuciderilor este inutilă: "Am cel mai mare
dispreţ pentru cei care râd de sinuciderile din iubire,
deoarece aceştia nu înţeleg că o iubire ce nu se poate
realiza este pentru cel ce iubeşte o anulare a fiinţei lui, o
pierdere totală de sens, o imposibilitate de fiinţare".
Pentru femeia de la începutul secolului al XX-lea, calea
evoluţiei personale era condiţionată de relaţia cu un
bărbat. Spre deosebire de Ana cea simplă, Liana este,
într-adevăr, studentă la Filologie, însă pentru tatăl ei
"cariera cea mai sigură pentru fete era tot măritişul", iar
Liana este interesată mai mult de actul obţinut decât de
cunoaştere. Subiectul de discuţie al sindrofiilor
organizate aproape săptămânal este tot căsătoria, ceea
ce modelează aşteptările tinerei. Ana face parte iniţial
din patrimoniul tatălui, iar soarta îi este decisă fără drept
de apel. Predestinate unei singure împliniri, femeile nu
sunt multifaţetate, ceea ce uşurează procesul nefericit al
proiectării infinitului în finitudine. Cu alte cuvinte, îşi dau
valoare prin celălalt, îşi condiţionează sensul de un altul,
fiindcă nu sunt educate în spiritul construirii de sine. În
plus, refuzând proiectele matrimoniale ale familiei,
amândouă simt că dragostea câştigă în profunzime, că
luptă pentru ceva preţios, dincolo de nivelul comun al
experienţei afective. Ana îl respinge pe George Bulbuc,
iar Liana ridiculizează planurile de căsătorie ale familiei,
părând să fie iniţial o independentă. Crescută să fie ceea
ce vor ceilalţi, neavând oportunitatea să-şi afirme liber
personalitatea, Liana se simte atrasă de Dandu,
obraznicul răzvrătit împotriva regulilor.

Având ca partener un astfel de bărbat,
simte că şi ea, la rândul ei, depăşeşte linia de
demarcaţie a sentimentelor acceptate de norma
socială. Limpede spus, calea de împlinire fiind
iubirea, aceasta trebuie să fie unică, nu
repetitivă sau formală. Riscul de a cădea de la
înălţimea unor astfel de proiecţii lipsite de remanieri imaginare implică prăbuşiri dureroase.
Ignorând semnele şi prevestirile, Ana şi
Liana perseverează în iubirea lor până când
conştientizează că au fost înşelate şi batjocorite.
În ambele cazuri este vorba de o revelaţie, de un
moment de conştientizare spontană a diferenţei
între aşteptări şi realitate. După naşterea
copilului, Ana îşi dă seama că a fost folosită şi
nicio speranţă nu mai este posibilă: "se
înspăimântă cât a fost de oarbă (...) Prefăcătorie
a fost dulceaţa, precum prefăcătorie a fost până
şi îmbrăţişarea lui cea dintâi...". Liana află dintr-o
scrisoare că Dandu era la mare şi nu acasă la
părinţii lui, aşa cum o informase. În acel moment
"avea senzaţia că totul se năruie în jurul ei şi că
dărâmăturile o acoperă şi o înăbuşesc". Prin
urmare, trecerea brutală de la o stare de
beatitudine (Ana a crezut că naşterea copilui va
aduce liniştea, iar Liana intrase în faza planurilor
concrete) la o stare diametral opusă nu poate fi
îndurată fără un pericol real.
Liviu Rebreanu dovedeşte precizie
psihologică
în
descrierea
sindromului
presuicidar, în special a depresiei. Gândirea
dihotomică, suprageneralizarea, filtrul mental
prin care trec doar aspectele negative, replierea
în sine, etichetarea şi sentimentul alienării sunt
prezentate artistic, dar veridic. Ambele se simt
dezrădăcinate sau smulse din rădăcini şi
plantate într-un loc nepotrivit. Lumea, în loc să
fie purtătoarea sensului imprimat de ele, pare a
funcţiona într-un mod absurd sau după o logică
străină. Ana strânge în neştire copilul la piept, se
uită mirată în casă "de parc-ar fi văzut-o întâia
sau ultima oară", aude cuvintele soacrei "şi nu le
pricepea rostul". Intră în casă, se învârte puţin
"ca şi când ar fi căutat ceva pierdut demult". Pe
uliţă "umbla fără să se uite în stânga şi-n
dreapta, trecând pe lângă oameni fără să le dea
bineţe şi bolborosind cine ştie...". Etichetarea
constă în gânduri de genul "o inimă seacă şi
goală, ca o pungă zvârlită de un trecător
nepăsător." Liana se consideră şi ea "o biată
zdreanţă umană", umblă zile întregi "ca o
zănatecă", iar suprageneralizarea face ca toate
să îi apară "false, batjocoritoare şi înşelătoare".
Ruşinea şi distrugerea stimei de sine sunt alţi
factori care contribuie la adâncirea depresiei, iar
sinuciderea vine ca o consecinţă a înstrăinării de
propria esenţă.
Edwin Schneidman consideră că principalul stimul pentru sinucidere este durerea
psihologică insuportabilă. Sentimentele de
ruşine, autodispreţ, furie, vinovăţie etc. Ajunse
într-un moment de paroxism duc la actul
(continuare în pag. 9)
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autosuprimării. În cazul celor două femei, iubirea
echivalând cu sensul existenţei, conştientizarea alegerii
greşite, a norocului "mâncat" de bărbat duce la această
durere intolerabilă. Dacă privim din acest unghi,
identificăm un soi de disperare metafizică, fiindcă esenţa
durerii are în vedere pierderea sensului, a unui absolut
afectiv. Moartea este elementul
rezidual al oricărei probleme, iar cele două femei nu fac
faţă morţii în miniatură care este dragostea trecătoare.
Ne sinucidem pentru că nu putem să-i facem pe
ceilalalţi să moară, spunea Gustave Flaubert. Liana îşi
propune iniţial să-l împuşte pe Dandu, însă nu are tăria
de a pune hotărârea în practică. Ana ameninţă că se va
sinucide, dar strigătul ei după ajutor este ignorat.
Tot Edwin Schneidman susţine că în cazul
sinuciderilor se manifestă tipul de comportament obişnuit
al persoanei, felul propriu de a răspunde emoţional sau
psihic. Astfel, Ana şi Liana, nefiind firi raţionale sau prea
introspective, neputând să subordoneze trăirile gândului
sau faptele voinţei, se comportă de parcă o forţă
lăuntrică le-ar împinge spre suicid. Impulsurile
contradictorii, stările psihice incerte şi emoţiile
nestăpânite reprezintă felul particular de a se îndrepta
spre final. În cazul Lianei, de exemplu, intenţia iniţială a
fost aceea de a merge firesc la culcare. Gesturile sunt
însă maşinale, gândurile zăpăcite şi simte "o furnicare în
picioare". Aşa cum în relaţia cu Dandu s-a lăsat pradă
emoţiilor, ignorând vocea raţională a fiinţei, Liana nu
poate nici acum să ajungă cu gândul până la voinţă, deşi
luptă cu o chemare inconştientă de care se teme.
Sentimentul de dezgust este mai puternic decât
imperativul gândului conştient. Decizia de a apăsa pe
trăgaci (Liana îşi aduce aminte că are un revolver în
casă, mijloc de sinucidere frecvent la începutul secolului
anterior) pare întâmplătoare, dictată de o forţă nevăzută,
într-un divorţ evident cu propria conştiinţă. Nu gândul,
expresie a raţiunii, ci sentimentul guvernează
sinuciderea Lianei: "Se simţea inutilă şi anacronică, o
zdreanţă veche care încurcă locul". În cazul Anei,
întâlnim un final croit după acelaşi tipar: "un gând nou îi
răsări în creieri şi fugi drept în grajd". Aceeaşi
dezmembrare interioară o lasă pradă chemării de
dincolo a celor doi morţi înaintea ei, Dumitru şi Avrum, în
ai căror "ochi reci" văzuse "atâta linişte şi împăcare".
Vederea ştreangului cu care Ion lega viţelul îi provoacă
"o bucurie mare", ceea ce transformă sinuciderea Anei
într-o eliberare. Eşecul iubirii în plan teluric şi efemer
este înlocuit cu îmbrăţişarea pătimaşă a lui Thanatos.
Liviu Rebreanu sugerează o victorie în alt plan, poate
transcendent, dacă îndrăznim să sperăm că gestul Anei
implică o reală descarcerare a sufletului. Îmbrăţişarea
făţarnică a lui Ion este înlocuită cu cea autentică a zeului
morţii: "Limba i se umflă, îi umplu gura, încât trebui s-o
scoată afară. Apoi un fior o furnică prin tot corpul. Simţi o
plăcere grozavă, ameţitoare, ca şi când un ibovnic mult
aşteptat ar fi îmbrăţişat-o cu o sălbăticie ucigătoare".
Ana alege grajdul şi nu casa, la nivel simbolic înţelegem
sentimentul de înstrăinare, separarea definitivă de cei
din jurul ei. Apropierea tandră de vaca Joiana, martora
ultimei pâlpâiri de viaţă, nu este întâmplătoare. Vaca,
simbol al fertilităţii, al maternităţii, dar şi al Mamei

9

Pământ adânceşte, prin asocierea cu anularea
instinctului de autoconservare, ratarea Anei în rolul
de mamă şi soţie, înfrângerea potenţialului feminin.
Mesajul pe care Liviu Rebreanu vrea să-l
transmită prin intermediul sinuciderii celor două
femei este discutabil. Oare dragostea contrară
voinţei familiei este sortită eşecului? Dragostea
burgheză şi echilibrată este mai potrivită sufletului
decât relaţiile intense, dar chinuitoare? Lumina
prea puternică orbeşte. A încercat Liviu Rebreanu
o modalitate inedită de a deschide ochii tinerelor,
seduse de bărbaţi oportunişti? Mă îndrept către un
alt fir al interpretării - într-o scrisoare adresată
viitoarei soţii, Liviu Rebreanu susţinea că "iubirea
este făcută pentru cei umili, căci cei mândri nu pot
iubi niciodată... Cei mândri îşi închipuie doar că nu
au trebuinţă de inimă, ei nu vor decât să
cucerească mereu, să biruiască; ei cred în sfârşit
că în iubire succesul e tot. Dorinţele poate se vor
împlini, poftele lor vor fi mulţumite, dar... vai,
iubirea n-au s-o cucerească niciodată. Căci iubirea
cere supunere, o supunere oarbă, ca şi credinţa".
Dacă vrem să complicăm lucrurile, Ana şi
Liana se sinucid pentru că iubesc sau pentru că nu
mai sunt iubite şi, de fapt, n-au fost niciodată?
Sinuciderea cred că ridică, în ambele romane, problema statutului femeii, al cărei unic sens în viaţă
este împlinirea prin celălalt. Un statut ontologic sau
consecinţă a modelării sociale?
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Gabriel DRAGNEA
"Dacă am fi zei atunci am fi pentru totdeauna
ca nişte servitori loiali ai semenilor noştri"
interviu cu actorul Valentin Uritescu (n. 4 iunie
1941)
Împerativele succesului său:
“Trebuie!”, “Vreau!”, “Voi reuşi!”
La Londra, deviza Teatrului "The Globe", unde
Shakespeare juca şi îşi reprezenta operele sale, era:
"Întreaga lume mişcă pe actor". Asta ar însemna că actorul întruchipează toate pasiunile lumii.
Unul dintre actorii care au marcat frumos teatrul
românesc prin prezenţa şi talentul său este Valentin
Uritescu, actor al Teatrului Naţional Bucureşti. Născut în
comuna Vinerea din judeţul Alba, la 4 iunie 1941, este
absolventul IATC-ului din 1963 şi are o bogată carieră
teatrală şi cinematografică (în teatru cu "Numele trandafirului", "Nunta lui Krecinski" etc. sau în filme ca "Noi, cei
din linia întâi", "Domnişoara Aurica", "Lişca", "Chira Chiralina" şi altele).
Pentru a afla mai multe decât se ştiu deja despre
personalitatea actorului Valentin Uritescu, ne-am deplasat
la locuinţa acestuia pentru a ne potoli dorinţa de a-l avea
şi mai de aproape, de a-l cunoaşte mai bine.
- Au fost roluri care nu v-au plăcut, dar pe
care a trebuit să le jucaţi?
V.U.: Au fost. Sunt un tip foarte norocos. Am
noroc, căci sunt un actor care nu a stat o stagiune fără să
joace. Chiar mă gândeam. Ăsta e un mare noroc, adică:
eu am jucat întotdeauna. Eu n-am fost în "pauză", pentru
că sunt foarte mulţi actori buni, mai buni decât mine şi
care nu prind chestia asta. Nu ştiu cum s-au potrivit
lucrurile, dar eu n-am cerut niciodată un rol pentru mine.
Mulţi actori cer. Au fost roluri care nu mi-au plăcut să le
joc, în sensul că poate nu mi-a plăcut caracterul rolului
sau mai ştiu eu ce. De exemplu, unul din rolurile astea, în
"Rivalii", o piesă pusă în scenă de reputatul Horea
Popescu. Era vorba despre un personaj uşor homosexual. Din momentul în care te faci actor este foarte
interesant. Nu este vorba de frivolitatea individului ci de
acea curiozitate şi acea dorinţă de a întruchipa cât mai
multe caractere. Şi am zis: "Homosexual. Bă, cum să fac
eu rolul ăsta de homosexual când eu nu sunt?!" E foarte
tentantă chestia asta. Ca actor ai posibilitatea să fii şi ăla
şi ăla, şi prinţ şi cerşetor. Eh, mie nu-mi plăcea personajul, era foarte libidinos şi am spus: "Domnule, eu mai
reduc din treaba asta, pentru că nu mă pot pupa pe gură
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cu ăla pe scenă". Personajul nu mai ştiu cum îl
chema. Era vorba de un valet, stăpânul lui era unul
din personajele principale. În general am abordat
întotdeauna orice rol cu o sete nebună. Cu cât era
special, deosebit rolul, cu atât pofta mea era mai
mare de a-l juca. Au fost destule roluri din astea.
- Caracterul omului, al actorului, în funcţie
de rol, poate să sufere anumite schimbări?
V.U.: Nu cred că un rol influenţează personalitatea actorului. Cu cât personalitatea e mai complexă, cu atât trebuie să umbli, să scormoneşti în ea.
E vorba de acea conştiinţă subterană. Cred că fiecare om are o conştiinţă subterană, în sensul că îi e
ruşine de anumite fapte pe care el le-a făcut. Pentru
un actor, când ai de jucat un rol de homosexual, un
ticălos cu un caracter care frizează răul există o tentaţie nebună, dar asta nu înseamnă că te transformă
pe tine. Nu, eu nu cred. Jucând un rol, să devii tu cu
apucăturile pe care le are personajul. Dar el trece
prin tine, iar tu trebuie să scoţi din acea conştiinţă
subterană, din lucrurile alea urâte pe care le-ai făcut
în viaţă, minore (ai omorât o pasăre nevinovată etc.),
amintiri neplăcute şi intri cu tupeu şi entuziasm în
acelaşi timp în pielea unui criminal. Este o chestie
oblică, dar asta nu înseamnă că rolul influenţează
caracterul actorului.
- De cele mai multe ori, publicul, la contactul direct cu actorul, pe stradă, ajunge să-l
identifice cu rolul jucat, cu personajul.
V.U.: Te referi la faptul că un actor riscă,
dacă joacă un rol negativ - şi-l joacă bine - să se
confunde cu personajul, iar atunci publicul îl consideră ca atare. Este un adevăr. Există un actor dintrun serial, ce-l juca pe Falconetti, parcă...
- Din "Om bogat, om sărac", cu Peter
Strauss.
V.U.: Parcă, da. Acel actor, interpretând rolul
negativ, mi-a devenit mie, ca actor, antipatic, şi îmi
spuneam că ăsta trebuie să aibă în el calităţile sau
defectele astea, căci altfel nu-l făcea aşa de bine. Tot
ce se poate, dar trebuie să ţinem cont că totul duce la
(continuare în pag. 11)
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ludic, la joc îmbinat cu acel histrionism, pentru că un
actor când joacă pe scenă are tentaţia asta: să-i placă
prea mult ceea ce face. E o tentaţie periculoasă. Eu fug
de ea; totuşi pic în ea, pentru că această meserie mă
deformează. Sunt deformări profesionale. Am foarte
multe. Făcând de 40 de ani meseria asta ajungi să
monopolizezi discuţia în societate, ceea ce nu e bine. Un
actor vorbeşte mai tare, vorbeşte mult, totuşi, asta
depinde şi de caracterul fiecărui individ. Există această
situaţie în care un actor, jucând extraordinar un rol
negativ a riscat, astfel că, pe stradă mulţi s-au luat de el.
Este o întrebare subtilă şi foarte interesantă şi nu avem
timp suficient să ne învârtim în jurul ei. În concluzie: dacă
negativul este flagrant, actorul care joacă acel rol ajunge
să fie urât. Asta înseamnă o izbândă actoricească, în
cele din urmă, dar, uite că, omeneşte, suferi.
- În drumul său spre glorie, tânărul actor,
credeţi că-şi face meseria în umbra marilor actori?
V.U.: Nu, dar aici intervine un aspect. În ultima
vreme, apar tot mai puţin vedetele. Înainte era un cult al
unei personalităţi extraordinare şi era cultivat încât te
impresiona. Cu timpul, devenim tot mai pragmatici şi
romantismul teatrului rămâne mai în urmă; şi nu ştiu ce
se întâmplă, dar parcă nu se mai nasc vedete. Greu mai
găseşti actori tineri şi talentaţi de talia lui...
- Claudiu Bleonţ...
V.U.: Claudiu Bleonţ este un actor, o vedetă care
s-a impus extraordinar. E pe drumul pe care poţi spune
clar că e vedetă. Dar spune-mi numele unui actor tânăr,
de ultimă oră, extrem de talentat. E greu. De ce? Aproape în toate oraşele din ţara asta sunt facultăţi de teatru,
iar teatrele din ţară, la ora actuală duc o viaţă foarte
grea. Acest paradox, această notă stridentă: atâtea
facultăţi de teatru şi teatrul merge prost, din anumite
motive. Este un lucru îngrozitor al zilelor pe care le trăim,
în orice caz. În ultimul film în care am jucat, "Turnul din
Pisa", care a avut premiera vineri, 11 octombrie, actriţa
tânără, Ioana, care este eroina principală, va fi o mare
actriţă, va fi o vedetă. Precis. Revenind la întrebare, se
spune că la umbra marelui stejar nu creşte nimic. În
meseria asta de actor nu mi-ar fi fost uşor dacă n-ar fi
fost Octavian Cotescu. M-a ajutat foarte mult. El m-a
introdus la televiziune, la teatru şi, uite-aşa, nu în umbra,
ci sub aripa unui mare actor mi-am continuat paşii. Sunt
cazuri fericite, dar şi nefericite. De obicei, un talent
autentic impresionează şi pe stejarul acela sub care nu
creşte nimic. Vedetele trebuie să fie generoase, altfel
degeaba sunt vedete. În general, marii actori sunt generoşi, iar pentru mine Cotescu a fost stejarul care mi-a
lăsat şi mie drum.

aşa: "Trebuie!", "Vreau!", "Voi reuşi!" Sigur, astea
poţi să le pui şi într-o peşteră, dacă stai acolo;
oricine poate să scrie aşa pe pereţi, dar pentru mine
ambiţia asta şi dorinţa de a reuşi erau vii. Venind din
provincie la Bucureşti, deşi era vorba de limită de
vârstă: 30 de ani (eu având atunci aproximativ 41 de
ani) m-am prezentat cu "După melci" a lui Barbu şi
am reuşit. Provincia şi o anumită suficienţă pot să te
plafoneze.
- Actorul oboseşte?
V.U.: Aici este durerea. Dacă zici "actorul" e
frumos să te gândeşti la un simbol. Actorul este de-a
pururi tânăr, apt să scoată la iveală trăsături şi
caractere ale personajelor. Aşa ar fi frumos, dar
suntem oameni şi avem şi noi bubele noastre şi,
atunci când boala te domină şi te omoară nu mai ai
ce face. Nu suntem decât oameni, că dacă am fi zei,
cum suntem priviţi noi actorii, în ochii multor oameni,
atunci am fi pentru totdeauna ca nişte servitori loiali
ai semenilor noştri.
- La sfârşitul piesei vieţii, terminându-şi
definitiv rolul, actorul are o stea a lui care să
vegheze amintirile publicului?
V.U.: Da, dar e efemeră. Arta actorului este
efemeră, durează atâta timp cât trăieşti. Nu rămâne.
Dacă îl vezi pe Calboreanu în "Apus de soare", pe
mine în "Nunta lui Krecinski", poate eşti entuziasmat
şi, la sfârşit strigi: "Ura!", "Bravo!" Dar asta nu durează decât atât cât trăiesc. După ce-am murit, poate
imprimările să mai aducă aminte de noi şi publicul
să spună: “Ce mare a fost ăsta!" Dar se uită, iar
uitarea poate fi o binefacere, dar şi un blestem.
- Vă mulţumesc, domnule Uritescu, în
numele cititorilor şi iubitorilor de teatru, care vă
cunosc şi ale căror suflete, cu siguranţă le-aţi
mângâiat prin măiestria şi dragostea depuse în
slujba acestei arte în care omul joacă viaţa
omului!

- Care ar fi pericolul care l-ar putea face pe
tânărul actor să cadă într-un “con de umbră"?
V.U.: Este o întrebare foarte grea. Într-un prim
cadru putem vorbi de destin. Vorba lui Hamlet: "până şi o
vrabie are un destin". Pot fi mulţi care să fie mai buni ca
tine şi, cu toate astea, nu reuşesc să iasă la iveală. Aici
totul se rezumă la şansă, la noroc. Apoi este vorba şi
despre o suficienţă care plafonează omul. După ce am
terminat facultatea, pe pereţii garsonierei mele am scris
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Vă va amăgi
Căci OMUL
Deşi are Chip şi Asemănare
Nu va urma chemarea
Până în ziua când va renaşte
Deplin ca un mugure în soare
EL soare fiind

Săndel STAMATE
Agraphon I
Când peste tot era odihna
Şi odihna era la UNU
Şi UNU era în TOT
Era bine
Chiar dacă odihna e
ceea ce nu e
vederii noastre Odihna leagă , odihna dez-leagă
Odihna îm-parte şi des-parte
Odihna e sinele în împietrire
Odihna e sinele în devenire
E toate, e niciuna,
E adevărul sau e minciuna -

Agraphon IV
Atât de aproape şi atât de departe
Fiind(ul) Minunată alcătuire urma lui UNU
CHIP - pământ stricăcios
SUFLET - nefiinţă (în dar primit)
SPIRIT - Eu găsindu-şi sinele
Deci
Pe sine născându-se neîncetat
Ca râul cel veşnic
Şi TOT(uşi)
Cenuşă

Semn vechi III

Odihna e lucrare fără cusur
Căci e în sine

Retras în sine
Sinele se leapădă
De sinele greu

Agraphon II

Eu, Tu…

Spre înţelegere
Gânditorul caută
În dicţionarul de pietre

În inima mea,
Doamne, Tu eşti.
Altă adresă
Eu nu-ţi cunosc

Piatra inimă
Piatra indiferenţă
Piatra inutilitate
Pagini de piatră trec
Suave ruine
De ce s-a blocat
Dicţionarul de pietre
Aici, la litera ta, Doamne

Izvorul din adâncul de sus
În zadar mă întorc la ziua de azi
cum femeia
cu sânul doldora de iubire
se întoarce la prunc

Numai TU ştii răspunsul
Rânduitorule dinlăuntru,
Neştiutule , neaflatule EU,
IZVORÂTORULE- DE - DUMNEZEU!

Deşi nu mai ştiu
unde plecat-am de-atunci
i-am recunoscut imediat lumina
miresmele, şoaptele, gustul (căci
toate în el s-adună)

Agraphon III

Dar - fără să înţeleg pricina acestei superbe zile mă întreb: unde este, Doamne, cealaltă
vreme a vieţii noastre -

La fiecare expediţie a îngerilor
Pe Pământ
Dumnezeu le spune răspicat:
Aveţi grijă
Nu vă lăsaţi înşelaţi
Lumea căreia i-am dat Pământul
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Izvorul din adâncul de sus
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Ştefan MUREŞANU
PLÂNSUL BACOVIAN ŞI REVELAREA MOTIVATĂ
A UNEI DESCĂRCĂRI INTERIOARE
Motto: În haine negre, întunecate, / Eu plâng în
parcul de mult părăsit... / Şi-a mea serenadă s-a rătăcit,
/ În note grele, şi blestemate... („Ecou de serenadă”,
George Bacovia)
La George Bacovia plânsul este materia, fluidul
incolor ce eliberează interiorul eului de durerea, nu
fizică, ci aceea care inspiră mila, regretul că o poţi
observa cu ochiul care umbreşte fiindul: „Plângeam, şi
rătăceam pe stradă / În noaptea vastă şi senină”. La
Bacovia m-a interesat întotdeauna, nu topica, nu
metrica pentru că acestea au fost analizate îndestul de
teoreticienii literaturii, pe mine mă preocupă interiorul
creaţiei sale, disecarea cuvântului în dor şi durerea de
dor prihănit de lumea umbrită de umbrele ce se distrug
între ele prin distrugerea propriului fiind. El a fost primul
care a cugetat asupra revelaţiei, a ceea ce adevărul
apocaliptic dezvăluie despre apusul lumii, un apus pe
care îl descrie în pagini memorabile sugerând trăirile
trecerii dintr-o dimensiune în alta. Prin timpul durerii
sale înăbuşă, în singurătatea obscură, strigările eului şi
lasă în noapte umbrele palide să-şi depene prin
acţiunile lor amintirile din viaţa ce au dus-o: „O umbră,
în odaie, pe umeri m-apăsa - / Vedeam ce nu se vede,
vorbea ce nu era” (Umbra), şi nu se vede în viaţa lumii
de ziuă. Iniţiat şi parcurgător al unei dimensiuni ce nu
era cea pe care profanul o observa, ci sesizabilă doar
eului elevat, poetul trăieşte şi vede în noaptea veşnică
umbrele palide ale celor deznădăjduiţi, prin lipsa de
apărare: „Prin oraşele avute / Histerii de muritori, / Pe
sub corbii bocitori / Trec femeile pierdute” (De iarnă).
Timpul este încă nehotărât în a opri ciclul „e pur
simove” şi, de aceea, prin vizionari se căuta domolirea
lumescului însă plăcerea era atât de puternică încât
păcatul adamic triumfa: „Şi-atât de goală era strada - /
De-amanţi grădina era plină” (Fanfara). Drumurile se
curăţă, în schimb locurile înguste, mărginite atrag egoul
împătimit, lipsit de cugetare. Plânsul poetului este
uman: „Că plâng şi nu ştiu unde să mă duc...”
(Nocturnă) şi totdată derutant, când cugetul pune
stăpânire pe fiindul lui, dar şi deusian când natura
participă în totalitatea ei la trăirile regretului existenţial:
„În toamna care plânge pe-o veche modestie...”
(Nocturnă).
În studiul pe care îl fac asupra creaţiei bacoviene, ca fapt hotărâtor în desluşirea cât mai apropiată
de adevăr a sugestiei, încerc să mă strecor cu viul meu
în fiindul şi eul poetului. Să tremur când gerul iernii
punea imaginativ stăpânire pe trupul lui, să transpir în
somn, când ploaia aluneca material pe clădiri, înecând
străzile până la saturaţie, şi să-mi ascut, într-un impact
ireal, auzul: „De-atâtea nopţi aud plouând, / Aud
materia plângând...” (Lacustră), îmbinând, astfel,
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generalul, ploaia, cu particularul, plânsul, rezultând
durerea prin care se descarcă energii din partea
amândurora, celest şi teluric, revelări superioare
existenţei normale. Bacovia plângea în singurătatea
lui aparentă pentru că în permanenţă trupul lui era
însoţit de eul poetic, celest şi egoul teluric, uman,
amândouă aceste entităţi participând efectiv la
desele lui transformări, treceri dintr-o dimensiune în
alta, ziuă şi noapte. Noaptea era prielnică observării
umbrelor, a siluetelor fantomatice cu feţe palide, a
trupurilor în descompunere, a cadavrelor a căror
sicrie de plumb ţineau materia până la apropierea
planului celei de a treia dimensiuni, revelaţia. Natura
şi omul sunt irealul şi realul care încercă să se
ignore, să se piardă în noapte în direcţii călăuzite de
umbre. Umbra zădărniceşte teama la omul profan
însă celui elevat îi dă speranţa într-o realizare a unei
existenţe superioare, o dimensiune pe care o poate
înţelege numai în urma unui ciclu riguros de iniţiere.
Marii înţelepţi au trecut cu toţii prin tot ceea ce
Bacovia expune în versul lui, în coduri pe care cu
greu le desluşeşti dacă nu te transpui lumii în care
eul fiindului său a existat ca nefiind într-o lume
aparent telurică, urcătoare spre un nou început:
„Paloarea, mutismul minează-al meu piept / Pe
spatele ninse crai-nou când apare; / Trec singur pe
poduri de fier solitare, / Şi-aştept în zăpadă... dar ce
mai aştept?” (Plumb de iarnă). Această întrebare, „...
dar ce mai aştept?” este tocmai răspunsul la ars
poetica sa, poezia „Plumb” şi „Lacustră”. Poeme ale
unui nefiind din care eul desprins observă sosirea
începutului şi geme sub greutatea materială a
plumbului, care îi apasă egoul înţepenit în siciriul
teluricului în care deus îşi vede în descompunere
propria-i creaţie. Însă, existenţa superioară nu lasă
să se piardă ceea ce de fapt a dat mişcare trupului
pe pământ, conştiinţa inteligentă, pe care o ridică
spre arcul albastru al cerului odată cu eul eliberat de
greutatea cenuşiului.
Bacovia se mişcă într-o lume care nu îi
sesizează prezenţa sa fizică, el pluteşte prin toate
locurile publice, dar şi prin spaţii unde pasul
omenesc nu poate atinge materia, datorită timpului
imaterial şi nepământean: „Într-o grădină publică,
tăcută, / Pe un nebun l-am auzit răcnind”, acelaşi
nebun din toate timpurile care anunţă în pustie
sfârşitul, prezicătorul, hrismosul lumii care nu
doreşte să audă ceea ce vrea să spună fiindul
fulgerat de viziuni: „Iar frunzele cu droaia se desprind; / E vânt şi-orice speranţă e pierdută” “Plumb
de toamnă”. Ultimele două versuri sunt tocmai reprezentarea scenei începututului dezas-trului cosmic!
Să ne apropiem mai mult de vizionarul poet şi să
continuăm citând alte două versuri care întregesc
imaginea: „Deja, au şi pornit pe lumea eronată / Ecouri de revoltă şi de jale...” (Plumb de toamnă) şi să
încercăm să le apropiem de textul biblic: „lumea
eronată” să fie însăşi constatarea că omul este
propriul lui distrugător material şi spiritual? Să fi avut
o atât de puternică viziunea şi codificat Bacovia să
înştiinţeze lumea că ne vom distruge cu propria
(continuare în pag. 14)
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(urmare din pag. 13)

ştiinţă şi ignoranţă? Să fi văzut însăşi scena sfârşitului
când spune: „Ecouri de revoltă şi de jale”, revolta celor
care ne-au tolerat creaţia şi jalea noastră, a celor care
am lumit şi am desconsiderat iubirea de uman şi de
speranţă a inteligenţei protectoare, sfidându-ne prin
ignoranţa profană eul creator: „Durere fără nume / Pe
om... / Toţi se gândeau la viaţa lor, / La dispariţia lor”
(Largo). Ar trebui să le citim până memoria noastră va
putea uni cugetul cu speranţa asupra codului principal al
acestor versuri bacoviene şi să conştientizăm că omul,
când îşi ignoră fiindul, este un „nimic”.
Plânsul lui George Bacovia este un cuget, o
materializare a durerii faţă de mişcarea omului de la
înserare şi până în zorii dimineţii, când umbrele se
destramă, înghesuindu-se una câte una în cavourile
umbroaselor cimitire, unde liniştea este atât de
pătrunzătoare încât auzi voci fără a le putea desluşi şi
sesizezi furişări de umbre pe care nu le poţi vedea.
Plânsul este jalea „... tălăngii când plouă!” „... şi sună
umil / Ca tot ce-i iubire şi ură - / Cu-o muzică tristă, de
gură” (Plouă), încheind că în monotonia ploii se aude un
copil ce nu poate fi altceva decât un urmaş a tot ceea ce
înseamnă „iubire şi ură”. Faptul că este un iniţiat, un
profund ales al descifrării tainelor naturii, dar şi al
oamenilor pe care îi vede palizi nu de boala fizică, ci de
cea interioară, el, poetul, aude cum tălăngile spun
„basme”, trăiri ale celor care au fost şi vor veni, iar lumea
în care trăieşte este „goală de vise” şi, atunci, într-un
impas al eistenţei sale se-ntreabă: „... Şi cum să nu
plângi în abise, / Da, cum să nu mori şi nebun?” (Plouă).
Totuşi, întrezărim în prezicerile codificate ale poetului,
care prevesteşte dezastrul lumii învoite distrugerii propriei
fiinţe, precum Nostradamus: „Pe cer, va fi un mare foc,
trăgând după el urme de scântei”, şi vederi de bine, de
lumină: „E clar şi numai soare”, puţine la număr, aceste
sclipiri ale liniştii se simt într-un fior, pentru că tot el,
inţiatul desluşirii umbrelor, fiinţează meditând: „În infinit
pământul se simte tresăltând: / Vor fi acum de toate cum
este orişicând, / Dar iar rămâne totul o lungă teorie”
(Nervi de primăvară), pentru că el vede: „Roata morii violetă”. Acea rază violetă care distruge conştientul întrun moment al timpului, replicând revelaţia. La Bacovia
apa curgătoare este plânsul: „Plâns de ape se repetă, /
Încă totu-i adormit...” (Matinală), mările, oceanele sunt
ochii Pământului care văd nevăzutul lumii profane
unindu-se cu lacrimile elevatului, materializate în
interiorul eului care suspină apăsat de palidul chip teluric:
„Dar pierdută, cu ochi bólnavi, / Furi, ironic, împrejurul din
salonul parfumat. / Şi privirea-ţi cade vagă peste apa larg
ovală” (Poemă în oglindă).
Bacovia coboară în negura de vremi ca un dorit
al demiurgului şi celor contemporani timpului său, însă nu
trăirilor sale, le deschide ochii să vadă nevăzutul ce va fi
să fie: „Vezi, din anticul fotoliu - / Agonia violetă, /
Catafalcul, / Şi grădina cangrenată, / În oglinda larg-ovală
încadrată în argint...” (Poema în oglindă). Este un
„Spaţiu, infinit, de o tristeţă armonioasă...” un „Larg,
miniatură de vremuri viitoare” (Alb), pe care poetul
doreşte să le facă auzite şi văzute ca acţiuni viitoare ale
Universului în ceea ce priveşte planeta lumii trecătoare.
Tristeţea bacoviană nu este una materială, a faptului că
trupul său a cedat, la un moment dat, răului teluric, ci una
spirituală, a unui gând elevat ce se înalţă în noapte şi
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coboară în ziuă, chemând-o la fiindul său uman.
Plânsul său nu este o manifestare maladivă, o stare
umană, plânsul bacovian este o revelare motivată a
unei descărcări interioare: „Adorm... ascult... / Afară, la
fereastră, toamna a spus: / - Of!...” (Nocturnă), un „of”
pe care numai el îl înţelege şi îl simte pentru că este
parte din lumea nevăzută a celor ce ştiu, ce au dorit pe
timpul şederii în timpul teluric să deschidă ochii lumii
profane spre adevăr, pentru că el cunoaşte ceea ce
„nimicul” ignoră: „E mult de când dormim în umbră, / În
cimitirul violet...” (Amurg).
Când constată inutil fiindul teluric, ca parte a
lumii din care trupu-i materie se dezintegrează în
timpul tăcut al lumescului, meditează şi regretă: „Şi
dacă vremea iar întoarce / Nedumeriri în jurul meu, /
Un iad, dezgust îmi este viaţa, / Nu este cum a fi mai
rău” (Şi dacă), ca apoi, în liniştea universală a iniţiaţilor
lumii, care din când în când îşi mai abat cu regret
adieri de entităţi măreţe asupra egoului teluric, să
suspine: „Un rai, plăcere este viaţa - / Nu are cum a fi
mai bine” (Şi dacă).
Conştient de tot ce are să fie poetul-om
trăieşte nu pentru a fi, ci pentru ideea înălţătoare a
eului creator, care se va desprinde din trupul umbrei
sale urcând, de fapt, acolo unde îi este locul, într-o
dimensiune superioară a fiinţei matricei sale: „Când
vântul va boci, din nou, la cei de jos, la cei de sus, - /
La geamul tău, în spaima nopţii, ca un prelung final, /
Voi repeta că anii trec mereu mai greu, şi mai brutal. //
Va bate ploaia... şi târziu, la geamul tău voi plângencet...” (Nervi de toamnă).



Foto: Roland Florin Voinescu
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Vasile GHICA
AFORISME
• Istoria ne avertizează că sultanul poate face oricând
dintr-un paşă un eunuc.
• Nu putem lăsa trecutul fără sicriu, dar nici viitorul
fără leagăn.
• Acordurile de pace sunt nişte hârtii care rezistă până
la primul scuipat al istoriei.
• Întotdeauna marii cuceritori ai lumii au aflat prea târziu că doi metri cubi de pământ le erau prea de ajuns.
• Şi în scenariile istoriei există popoare care duc tava.
• De regulă, în istorie rămân numai anii negri, buboşi,
sângeroşi şi răpănoşi.
• Combinând epocile, înţelegem că în curând s-ar
putea să mâncăm arpacaş cu soia.
• Nu a omorât poporul rus atâtea muşte câţi oameni a
ucis Stalin, în numai câteva decenii.
• În istorie rămân comandanţii ignoranţi, nu genialii lor
consilieri.

• La volanul istoriei ajung prea des oameni fără
permis de conducere.
• Poporul care nu ascultă de legile lui, joacă după
regulile altora.
• Mulţi dintre cei care au pornit să schimbe lumea
s-au uitat prea târziu în oglindă.
• Pe orice meridian, rostogolirea scaunelor încântă
lumea
• Înţelepţii greci credeau că, după decenii de
democraţie, este binevenită şi câte o cură de
tiranie.
• De ce nu vin investitorii străini în România? Păi ei
ştiu din istorie că : „Pe aici nu se trece.”
• Marile decizii ale istoriei se iau în alcovuri, nu în
congrese.
• Comuniştii erau blazaţi în economie, capitaliştii –
în cultură.
• Prin bucătăria ţăranului român trece, de multe
secole, meridianul foamei.
• Cine mai poate face ordine în debandada
orologică a istoriei?

• Fiecare secol are buboaiele lui.

• Cinci secole s-au străduit turcii şi tătarii să ne
explice cam cum va arăta venirea comuniştilor.

• Unii ajung pe Sf. Elena, fără să treacă prin Austerlitz.

• Ţările mici dau şăgalnic din coadă când spre Est,
când spre Vest.

• Roşim pe rând: când eu, când tu, scumpul meu
secol!

• După revoluţie, libertatea se livrează brusc şi fără
prospect de utilizare.

• De la Maria Stuart încoace, femeile îşi pierd mult
mai uşor capul.

• Pentru început, noi, românii, vom fi puii de avicola
ai Uniunii Europene.

• Unele epoci nu admit nici să ucidă câinii, nici să
mărească osul.

• Popoarele imbecile îşi deversează uscăturile spre
vârf.

• Istoria ne-a împiedicat prea des pe noi, românii, să
ne bucurăm de darurile Geografiei.

• Istoria se repetă mai întâi ca dramă, apoi ca
vodevil.

• Deseori, istoria a salutat popoarele mici cu spatele.

• Şi istoria şi sutienul deformează realitatea.

• Nu contează câte carate are coroana regală, ci
soclul ei.

• Românii se străduiesc să se smulgă din zona de
contact dintre paşalâc şi gubernie.

• La volanul istoriei ajung prea des oameni fără
permis de conducere.

• Noi, românii, am depins mereu de tot soiul de
istanbuluri.

• Lăsaţi smintiţii în pace! Dar nu pe tronuri.
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Petre RĂU
CALENDARELE MAYAŞE
Calendarul mayaş este cel mai precis calendar
descoperit până în prezent pe planeta noastră, fapt care
a reuşit să-i uimească pe oamenii de ştiinţă din întreaga
lume. De altfel, omenirea este intrigată cum o populaţie
tribală antică a putut să fie atât de precisă, mai precisă
decât omul modern şi toate tehnologiile pe care pe are
la îndemână! Calendarul mayaş are o remarcabilă
acurateţe şi complexitate. Din punct de vedere al
complexităţii lui se spune că, cei care încearcă să
simplifice problema ajung inevitabil la interpretări
aberante de tipul celei legate de profeţia apocaliptică din
data de 21 decembrie 2012, iar cei care abordează
problema în toată plurivalenţa ei, riscă să nu poată
aduce explicaţii pe înţelesul publicului larg care
manifestă interes pentru acest subiect.
Localizată aproximativ în jungla mezoamericană, civilizaţia maya a fost una misterioasă. Poporul
mayaş cunoştea scrierea încă de acum trei mii de ani, şi
dovedea importante cunoştinţe de astronomie şi
matematică. Din start trebuie menţionat faptul că matematica mayaşilor avea la bază sistemul de numeraţie
ventesimal (cel în baza 20), şi nu decimal (în baza 10),
aşa cum îl folosim noi astăzi.
Preoţii mayaşi au conceput două sisteme de
numerotare, unul cu puncte şi linii, şi altul reprezentat
prin glife şi folosit mai ales în Marele Calcul. Civilizaţia
maya avea trei calendare, toate bazate pe sistemul
ventezimal, adică pe multipli de 20. Se utilizau în paralel
trei sisteme diferite de notare: Marele Calcul (Numărătoarea Lungă), Tzolk’in (Calendarul Divin) şi Haab (Calendarul Civil).
Marele Calcul (Numărătoarea Lungă): Independent de anul solar, acest calendar se bazează pe
numărul de zile trecute, de la un punct de pornire
mitologic considerat a fi începutul celei de-a patra ere şi
momentul creerii lumii. După preoţii mayaşi cea de-a
patra eră a început în data de 11 august 3114 b.C.,
atunci când ar fi fost creată lumea.
De fapt, acest calendar era folosit pentru
numărătoarea în zile solare a perioadelor mari: Kin = 1
zi, Uinal = 20 zile, Tun = 360 zile, Katun = 7.200 zile,
Baktun = 144.000 zile etc. Prin natura sa, Marele Calcul
poate referi orice dată din trecut sau viitor.
Calendarul Divin (Tzolk’in): Numărătoarea Sacră sau Numărătoarea Zilelor, aşa cum mai era denumit,
acest calendar era un calendar lunar, care combina 20
de nume de zile cu 13 perioade ciclice, adică un total de
260 de zile. Fiecare lună purta un nume distinct iar anii
nu erau număraţi. Calendarul este cel mai vechi
aparţinând mayaşilor şi era folosit pentru calcularea cu
exactitate a conjuncţiilor dintre pământ şi planeta Venus,
pentru facilitarea corecţiilor calendarului solar ş.a. El
avea un caracter sacru, fiind folosit şi ca un fel de
zodiac, pe baza lui stabilindu-se caracterul şi soarta
fiecărui mayaş.
Calendarul Solar (Haab): Era un calendar
asemănător cu cel gregorian din zilele noastre, fiind
folosit pentru necesităţi sezoniere şi având anul format
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Calendarul mayaş, cum arăta când a fost descoperit
din 360 de zile, împărţit în 18 luni, fiecare de câte 20
de zile. Pentru cele 5 zile rămase, preoţii au inventat o
a nouăsprezecea lună, de numai 5 zile (considerate
toate nefaste), deci în total lungimea anului era de
365 de zile. Acest calendar se mai folosea şi la
calcularea datei iniţiale, a anului (“Tun”) şi era, de
fapt, singurul calendar care furniza lungimea anului.
Prima zi din Calendarul Solar coincidea cu
prima zi a Calendarului Divin. Aşadar, trebuiau să
treacă 52 de ani pentru ca cele două zile să coincidă
din nou, iar mayaşii ştiau bine acest lucru, de unde şi
convingerea lor că timpul este ciclic, întorcându-se
mereu la punctul de plecare. De altfel, ciclul de 52 de
ani era unul sacru pentru preoţii mayaşi iar perioada
când el se sfârşea era una de panică, mayaşii, în
credinţa lor - ca şi aztecii - temându-se că ar putea
veni sfârşitul lumii. De aceea, preoţii trebuiau să prevadă momentul în care se putea petrece catastrofa
cosmică. Scopul lor era să evite marea problemă a
perioadei celor 52 de ani, iar un astfel de ciclu reprezenta cheia pentru înţelegerea evenimentelor trecute
şi viitoare. Un total de cinci cicluri de 52 de ani,
însumând 260 de ani, formau o perioadă cunoscută
sub numele de Marele Ciclu.
Mayaşii ştiau şi faptul că anul are ceva mai
mult de 365 de zile. Astfel, în timp ce calculele ştiinţifice moderne dimensionează anul la 365,242198 zile,
anul mayaş era considerat de 365.242129 zile, fiind
mai precis decât calendarul nostru (gregorian) care
consideră anul de 365.2425 zile.
Un eveniment în calendarul mayaş era
consemnat prin cinci simboluri, în baza ventesimală
(20), astfel:
Baktun Katun Tun Uinal Kin
0
0
0
0
0
Data de început a Marelui Calcul era
considerată 13.0.0.0.0. Iată şi alte exemple de date:
0.0.0.1.2 reprezintă 22 zile, 0.0.0.2.5 reprezintă 45 de
zile, iar data de 0.0.1.0.0 reprezintă 360 zile (şi nu 400
cum ar fi într-un sistem ventesimal pur).
Mayaşii considerau că o eră are 13 Baktuns,
adică exact 1.872.000 zile. Fiecare ciclu de 13 Baktuns corespundea unei epoci istorice specifice, unei
ere a Marelui Ciclu. Fiecare ciclu era guvernat de un
(continuare în pag. 17)
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alt Soare. Actualul ciclu ţine de cel de-al patrulea Soare.
După Marele Calcul, noua dată de început
(13.0.0.0.0), adică după cele 13 cicluri complete de
144.000 de zile, va cădea exact pe 21 decembrie 2012.
Aşa s-a ajuns la profeţia anului 2012, despre
care vorbeşte astăzi întreaga omenire. Totuşi, ar trebui
să înţelegem mai bine ce anume au de spus, în limbajul
lumii moderne, mayaşii înşişi, referitor la această dată
considerată a fi una apocaliptică.
Calendarul mayaş se opreşte brusc la data de
21.12.2012, dată care, conform profeţiei preoţilor mayaşi,
timpul va ajunge la zero, lumea se va sfârşi prin foc şi se
va naşte un nou soare. Totodată, polii magnetici se vor
inversa, fenomen despre care savanţii spun că se
întâmplă o dată la 13.000 de ani, iar ADN-ul uman îşi va
schimba şi el structura şi va ajunge să conţină nu 2
spirale ca acum, ci 12. Aşadar, după mitologia maya,
această perioadă va fi una de mari transformări, poate
chiar sfârşitul lumii.
Iată şi alte argumente aduse în favoarea teoriei
catastrofice legată de anul 2012:
• Partizanii New Age de astăzi susţin că în
solstiţiul din decembrie 2012 va avea loc
aliniamentul soarelui cu ecuatorul galactic,
fenomen care are loc o dată la 25.920 de ani.
• Savanţii susţin că anul 2012 va fi unul cu o
foarte bogată activitate solară. Se ştie însă că
un asemenea fenomen se repetă o dată la
circa 11 ani.
• Biblia creştină, dar şi alte scrieri străvechi, ne
spun că sfârşitul lumii va veni prin foc, aşa cum
se anunţă şi cataclismul din 2012.
• În anul 2012 va erupe supervulcanul nordamerican Yellowstone, care ar putea acoperi o
jumătate din suprafaţa SUA cu un strat de
cenuşă de peste un metru.
• Tot în 2012 e posibil ca un asteroid să
lovească dezastruos pământul.
• Actualul experiment LHC de la Geneva, care
vizează simularea Big-Bang-ului, ar putea
produce aşa numitele găuri negre şi se apreciază că unei singure găuri negre i-ar trebui
cca 4 ani să dematerializeze întregul pământ.
Mai există însă tot felul de alte argumente, dar
nu ne vom strădui să le mai enumerăm aici, întrucât sfidează direct bunul nostru simţ, iar la o scurtă examinare
raţională am putea constata că multe dintre ele sunt sau
forţate, sau vădit false.
Aşadar, este posibil ca la 21 decembrie 2012 să
fie sfârşitul lumii? Teoretic, totul poate fi posibil. În fond,
pământul a avut un început, de aceea este raţional să
acceptăm că va avea şi un sfârşit.
Se pare însă că marele interes pentru calendarul mayaş se manifestă din două motive principale: 1)
sursa profetică a acestuia, în ceea ce priveşte destinul
lumii, şi 2) evenimentele prezentate în el sunt datate cu
exactitate.
De fapt, ce aşteptăm noi de la calendarele mayaşe? De ce nu ne-am aştepta mai degrabă la o înţelegere mai profundă, o dezlegare a unor taine despre
istoria omenirii şi evoluţia conştiinţei umane? De ce n-ar
putea fi aceste calendare o nouă poartă spre cunoaşte-
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Calendarul mayaş, după reconstituire
re şi înţelegere? De ce n-ar putea fi ele utile pentru
istorie, climatologie, matematică sau astronomie,
pentru ştiinţă în general?
Este totuşi o practică dăunătoare să faci
afirmaţii categorice cu privire la mari dezastre sau la
sfârşitul lumii. “A nu fi sigur este, cred, unul dintre
lucrurile esenţiale ale raţionalităţii”, spunea marele
logician Bertrand Russell. Din păcate, fuga unora
după senzaţional, precum şi publicarea multor
aberaţii legate de civilizaţia maya, ne-au adus în
situaţia să nu mai fim raţionali atunci când discutăm
acest subiect. Astrologii, de pildă, speculează copios
calendarul mayaş şi previziunile lui. Nu mai puţin
adevărat este şi faptul că măsura în care adevărurile
ştiinţei moderne şi ale cercetării istorice se potrivesc
cu previziunile calendarului mayaş este, după orice
standard, una uluitoare.
Există însă multe denaturări şi interpretări
greşite în legătură cu profeţia calendarului mayaş. De
pildă, interpretarea că acest calendar fixează o dată
limită pentru sfârşitul lumii este, într-un fel, una
abuzivă. În fapt, nimeni nu este dispus să accepte că
mayaşii şi-au construit calendarul pur şi simplu până
la această dată, adică până la sfârşitul unui ciclu, aşa
cum considerau că se împarte timpul în viziunea lor.
Şi asta, poate chiar din lipsă de timp sau de spaţiu.
Sau poate că perioada considerată era arhisuficientă,
gândind că, atunci când necesităţile o vor cere,
cineva se va apuca să prelungească numărătoarea
zilelor şi după data limită fixată atunci de ei.
La ce ne-ar folosi azi un calendar gregorian
detaliat, de pildă, peste anul 2100? Dacă, însă, ceva
anume ne obligă să precizăm o dată care depăşeşte
acest termen, cu siguranţă că vom fi interesaţi să
prelungim calendarul nostru şi peste limita impusă.
George Orwell obişnuia să spună că “Miturile
în care credem au tendinţa de a deveni adevărate”.
Ne-am putea însă teme că aşteptarea unui
eveniment profeţit, precum cel al sfârşitului lumii din
21 decembrie 2012, ar putea deveni pentru o bună
parte dintre noi, cea mai înaltă formă de speranţă.
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Mihaela RĂDULESCU
Teatrul Cocăi Farago – între şarjă caricaturală şi
ironie pamfletară
(Sala de aşteptare, Coca Farago)
În scrierile Cocăi Farago întâlnim o viziune
originală asupra vieţii, fie că e vorba de poezie, proză
sau teatru. De fapt, ele formează o materie organică, un
tot unitar, căci ceea ce se analizează sunt sentimentele
şi gândurile omeneşti. Emoţiile, ideile şi trăirile formează
universul literar al creaţiilor sale. Teatrul, poezia sau
proza sondează fiinţa umană pe de-a întregul, cu
resursele specifice fiecărui domeniu în parte. Teatrul, de
pildă, are anumite note poematice, fiind un teatru de
lectură. Nu apare un conflict propriu-zis, ci e un conflict
verbal, eroii dispunând de o permanentă dramă
interioară, confundându-se cu idei, impresii sau convingeri. În anumite situaţii, putem apropia teatrul Cocăi
Farago din punct de vedere tematic, de teatrul lui Camil
Petrescu. Cu siguranţă că stilul expresiv şi mijloacele de
construcţie ale subiectului sunt cu totul altele, însă
personajele împrumută uneori, aceeaşi obsesie a unei
idei chinuitoare. Totuşi, teatrul Cocăi Farago nu e stăpânit de nici o idee care să lovească în destinul personajelor sale şi mai degrabă conflictul dramatic interior,
pe care îl trăieşte personajul însuşi, naşte implicaţii exterioare. De exemplu, piesa Întâmplarea, jucată la Teatrul
Naţional din Cluj, prezintă o intrigă cu tentă erotică, dar
care nu are o răsfrângere în planul realităţii, ci mai degrabă merge către fantezie, un univers specific personajelor idealiste. Teatrul Cocăi Farago invită cititorii să
găsească explicaţiile complete ale deznodământului
deschis propus de scriitoare. Deznodământul dramelor e
adesea formulat într-o manieră care invită la problematizare, la o analiză profundă, la o interpretare multiplă.
În critica actuală Coca Farago reţine atenţia prin
noua formulă adoptată în teatru şi prin forţa cu care se
sustrage clasicului şi rigorilor dramaturgiei. Elementele
originalităţii şi ale autenticităţii îi conferă scriitoarei un loc
bine meritat în Dicţionarul general al literaturii române:
„Atracţia spre teatrul de idei, pirandellismul – cu formula
teatrului în teatru şi uzura măştii – reţin în piese ca
Manole şi Ana (1935, rescrisă în 1940, în umbra dramei
expresioniste a lui Blaga) ori Sala de aşteptare (1938),
un text demitizând condiţia actorului, nu şi «magia»
actului artistic. În fine, cuplul dilematic şi predestinat,
asociat misterului creaţiei, revine într-un poem dramatic
ce improviza pe tema jocului himeric al artistului (Natură
moartă, 1941)“1.
Piesa de teatru intitulată Sala de aşteptare a fost
publicată în revista „Familia“, seria III, anul 1938.
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Construcţia denotă aceeaşi manieră originală bazată
pe formula teatrului de lectură, în care personajele
suportă un conflict de ordin interior. Primul act al
piesei propune o viziune nouă, interesantă a scriitoarei Coca Farago faţă de artist, în genere. Dacă actul artistic în sine are aceeaşi simbolistică şi în societatea modernă, artistul îşi pierde veleităţile, se compromite, se confundă cu amatorul de artă. Piesa adoptă formula teatrului în teatru, ideile desprinzânduse din toate planurile textului. Actul I, care ar putea
ţine loc şi de prolog, cum autoarea însăşi menţionează, pune în lumină un dialog monoton, stins,
oarecum siropos, un dialog între mai mulţi actori, un
director de scenă şi un personaj, mască a eu-lui
creator sau simbol al scriitoarei înseşi. Dialogul de la
început dintre actori, care se lamentează sau întreţin
un fel de comunicare asemănătoare unei divagaţii
superflue, trădează nevoia personajelor de a vorbi,
chiar şi fără a comunica ceva, propriu-zis. Tonul ludic
merge până la ironie sau sarcasm, personajele-actori
devenind expresia artistului care intră în sfera
banalului, fiind asimilat acestei părţi a existenţei.
Actorii, supranumiţi ironic, I, II, IV sau V
formează un grup caricaturizat în maniera unei şarje
sarcastice. Un alt personaj este numit simplu „fata“,
un altul se identifică, numindu-se Gaby, o altă
prezenţă scenică poartă numele de „Doamna“,
fiecare fiind o ipostază a actorului de rând, fără nici
un fel de conotaţie nobilă. Condiţia actorului e
minimalizată ca valoare, personajele simbolizând
stereotipia scenică în care alunecă dramaturgia
copleşită de atâtea dogmatisme regizorale. Coca
Farago condamnă prototipurile, ironizând actorii careşi exercită meseria, nu ca pe o pasiune care
presupune talent, ci doar ca pe o activitate care face
parte din mondenitatea societăţii. Actul I al piesei
Sala de aşteptare surprinde prin ineditul schematic al
temei condiţiei actorului, condiţie care nu mai
dezvăluie magie sau veleităţi artistice. Decăderea
actorului provine din felul în care acesta percepe
lumea teatrului, neputându-se ridica deasupra stereotipiei, neputând jongla cu autenticul sau originalitatea actului de interpretare scenică.
Divagaţia comunicării, dialogul golit de
sensuri, mesajul fără concordanţă cu nevoile actului
propriu-zis al comunicării formează registrul ironiccomic în care personajele, din primul act al piesei.
acţionează. Atmosfera e una în gen caragialesc, voit
ironică, tocmai pentru a sublinia discordanţa dintre
semnificaţia iniţială a actorului, şi ceea ce se întâmplă
mai târziu cu această condiţie a artistului. Actorul se
suprapune omului banal, simplu, diferenţa constând
doar în statutul pe care şi-l asumă. Limbajul
personajelor denotă o conduită banală, o cultură
minoră şi o forţare a activităţii de actor:
„Gaby (decepţionată): Ai întârziat ca niciodată,
maestre...
Dir. De sc. (îi sărută mâna): Sărut mănuşiţele…
Mii de scuze… Iertaţi-mă… Sunt dezolat… De-zolat… Am aţipit niţel după masă şi m-a luat somnul…
I-ul: Nu te mai scuza. Personajul principal n-a
venit încă.
(continuare în pag. 19)
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Dir. De sc.: Ce spui?!
I-ul: Închipuieşte-ţi …
Dir. De sc.: Nici nu-mi vine să cred …
I-ul: Nici nu mai vine, cred.
Gaby: Şi eu cred că nu mai vine.
Doamna: Vine, dragă, vine …“2.
Atmosfera de pastişă, vocabularul personajelor
lipsit de consistenţă artistică fac din decorul piesei un
motiv de caricaturizare a teatrului încărcat de reguli şi
principii. Coca Farago ironizând, demitizând condiţia
actorului, pledează pentru un teatru inovator, în care
originalitatea să treacă peste bariera canoanelor impuse.
Dialogul dintre personaje se derulează în această
atmosferă plictisitoare, a aşteptării unui nou actor, care
va simboliza autenticul, renaşterea artei teatrale şi
regizorale.
Momentul sosirii noului personaj, numit sugestiv
sau simbolic „eu“, coincide cu recondiţionarea ideii de
teatru. Coca Farago face apel la masca teatrală pentru a
se putea exprima direct, pentru a-şi face cunoscută
concepţia despre teatru. Formula de „teatru în teatru“ îi
dă piesei o notă deosebită, conflictul dramatic căpătând
o altă semnificaţie. Suprapunerea eu-lui real cu cel
ficţional îi dă piesei o nouă interpretare, schimbă
mecanismul ludic–sarcastic într-unul inedit, autentic. Eu-l
ficţional nu este decât o altă faţetă a eu-lui real, scriitoarea făcând apel la masca literară pentru a-şi putea
exprima concepţia despre artă şi despre rolul artistului în
lume.
Suprapunerea personajului ficţional peste
aspectul biografic dublează valoarea piesei. Dacă până
acum piesa rezistă, prin noutate stilistică şi conceptuală,
de-acum înainte piesa îşi prelungeşte valoarea în
dimensiunea viziunii autentice. Impresia că piesa se
scrie în timp ce este citită, e dată de prezenţa acestui
personaj, numit prin pronumele personal „eu“, marcă a
omniscienţei eu-lui creator. La fel ca în scrierile de mai
târziu, întâlnim în piesa Cocăi Farago ideea naşterii
operei artistice în timp ce aceasta e scrisă sau citită.
Coca Farago anticipează această formulă artistică,
prefigurând scrierile din perioada postbelică, în care
prezenţa eu-lui ficţional se suprapune peste cel real.
Impresia de scriere a piesei în timp ce acţiunea
evoluează e dată şi de modalităţile de construcţie ale
subiectului. Evoluţia conflictului se face firesc, în timp ce
piesa se scrie, opera autodefinindu-se prin prisma
propriului text. Eu-l ficţional este ipostaza reală a
scriitoarei, transfigurată artistic în planul textului.
Autoarea devine personaj ficţional, substituindu-se,
confundându-se sau contopindu-se cu acesta:
„Eu (sâcâită): N-o fi. Dar, titlul piesei mele e altul
…
Toţi: Care?
Fata: Spune-l.
Actriţa: S-auzim …
Gaby: S-auzim.
Eu: «Sală de aşteptare».
Dir. De sc. (categoric): Nu se poate!
Gaby: … acesta e titlu, dragă?
Eu (nedumerită): Da.“
Ultima parte a actului reţine atenţia prin această
suprapunere a individului creator şi al personajului care

19

acţionează în piesă, realitatea confundându-se cu
ficţiunea, mergând până acolo unde piesa pare mai
degrabă o formă originală de prezentare a unui
capitol din biografia scriitoarei. Finalul primului act al
acestei piese plasează cititorul în contextul naşterii
propriu-zise a piesei de teatru despre care se
vorbeşte. În fond, actul I al piesei poate fi privit ca
predispoziţie faţă de actul creaţiei, ca moment
declanşator al scrierii piesei propriu-zise:
„Eu (mă ridic. Las manuscrisul din mână.
Deschid uşa, o închid zdravăn. Trag transparentele.
Aprind lumina. Toţi mă urmăresc, din privire. Îmi
reiau locul şi manuscrisul. Mă uit la ei, cu foarte mare
atenţie. Aştept o mişcare… Nimeni nu se clinteşte.
Gaby încearcă să tuşească. O privesc ameninţător,
nu mai tuşeşte. Pauză. Îmi dreg vocea, mă uit încă o
dată la toţi, spre uşă, ferestre, apoi încep să citesc):
«Sală de aşteptare»“.
Actul II al piesei îşi schimbă raportul decorului, personajele fiind individualizate, personalizate.
Fiecare poartă un nume, mai mult sau mai puţin
simbolic, duc cu ele un destin şi o luptă interioară. De
fapt, actul al II-lea al piesei reprezintă creaţia teatrală
anunţată în primul act, reprezintă naşterea piesei
propriu-zise. Aşa cum se precizase în prolog, decorul
îl constituie o sală de gară, dintr-o provincie
neînsemnată. Atmosfera descrisă la începutul
acestui act conturează într-un fel de schiţă portrertistică, elementele perioadei contemporane Cocăi
Farago. Personajele se pierd în activităţi care vor să
fie receptate ca moderne (beau cafea, fumează, alt
personaj citeşte „Universul“), toate acestea derulându-se în decorul unei săli de aşteptare. Spaţiul
creionat în stil de pastişă simbolizează viaţa trăită în
dimensiunea ei siropoasă, bufoneria lumii fiind
oglindită în elementele ce compun decorul: perdele
cam murdare, florile artificiale de pe mese, portretul
Regelui în culori, căldura terifiantă. Aceste aspecte
ale unei lumi carnavaleşti surescitează mintea
posibilului regizor al piesei, punându-l în faţa vieţii diversificate.
Coca Farago propune o viziune neaşteptată
asupra condiţiei actorului, propulsându-l într-o lume
stereotipă, convenţională, în care agitaţia şi iluzoriul îi
confirmă acestuia statutul demitizat. Practic, artistul
decade în elementar, în banal, confundându-se cu
omul simplu, de rând. Actorul nu mai trăieşte în
lumea înaltă a ideilor pure, gustul estetic dispărând,
iar existenţa îl face să se piardă în monotonie. Dialogul actului al II-lea debutează în acelaşi ton siropos,
enervant de monoton dintre o fată şi o doamnă,
intenţionat purtând aceste nume generalizante. Ele
nu sunt individualizate, fiindcă personalitatea lor nu
prezintă interes, nu se identifică în zarva şi coloritul
atmosferei generale. Comunicarea nu se realizează
prin principiul eficienţei, dialogul rezumându-se la
stereotipii şi divagaţii fără sens. Personajele vorbesc
în stil caragialesc, autoarea sancţionând astfel,
convenţionalismul limbajului, structura de suprafaţă a
dialogului. În peisaj îşi fac apariţia încă doi actori, şi
aceştia fără identitate, purtând o discuţie pe
(continuare în pag. 20)
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marginea diferenţei dintre oraşele mici şi Bucureşti. Cei
doi vor să pară distinşi, eleganţi, cu gusturi selecte, dar
registrul lingvistic trădează o personalitate ancorată în
banal şi monotonie.
Mai târziu, apare în scenă un personaj
individualizat, care poartă numele Alexandru şi care simte
această sufocare a vieţii, răsfrântă în conştiinţa sa ca un
moment declanşator al stării de convulsie nevrotică.
Căldura, gara cu elementele sale inestetice, aşteptarea
îndelungă a trenului, îl fac pe Alexandru să-i replice
ofiţerului în ton nervos, agitat. Cadrul exterior sufocant se
răsfrânge în interiorul personajului care era oricum lovit
de patima gândurilor năvalnice sau de o luptă interioară
neştiută, nerostită. Întârzierea trenului pe care-l aşteaptă
de mult timp declanşează o serie de extrapolări pe
marginea acestui subiect, dialogul luând forma
monologului în care se remarcă vibraţia puternică din
subconştientul personajului Alexandru. Parafrazările despre lumea modernă trădează răzvrătirea sufletească a
personajului, trăind momente de efuziune verbală,
transformată subtil în ironie usturătoare:
„Ofiţerul: Părerea mea e că întârziere aşa de
mare nu poate fi altceva decât rezultatul unui accident…
Alexandru: Ce accident! Ce rezultat! Ce părere!
(se plimbă). Vă înşelaţi. Trăim un secol de barbarie, de
neobrăzare. «Secolul vitezei» e greşit zis. Absolut greşit.
Unde e viteza? Telegraf, radio, telefon? De acord. Şi trenurile cui rămân? (s-a oprit în faţa ofiţerului). Aveţi un
chibrit?
Ofiţerul (se scuză): Nu fumez…
Alexandru: Nu v-am oferit ţigare, ci v-am cerut un
chibrit.
Ofiţerul (acelaşi joc): Dacă nu fumez…
Alexandru: Ce are a face?
Ofiţerul: Cum «ce are a face»?
Alexandru: Chibriturile nu s-au inventat exclusiv
pentru fumători, ca scrumierele. Şi e lângă acest amănunt, d-ta nefumător, poţi avea chibrituri, tot aşa cum eu,
fumător, n-am. E clar?“3
Apariţia în scenă a personajului Daniela culminează cu intensitatea conflictului dramatic, fiindcă are
rolul de a da piesei trăsătura esenţială a unui teatru de
idei. Daniela concentrează conţinutul dramatic, întreţinând
atmosfera de analiză în zonele subconştientului. Personaj
cu personalitate bine conturată surprinde prin forţa
gândurilor şi prin ideile interesante pe care le propune în
dialogul cu Alexandru. Calmitatea, pasivitatea sunt doar
note de suprafaţă, căci temperamentul acesteia e fixat pe
pilonii unei tensiuni interiorizate, redusă la tăcere. Cu
toate că pare resemnată în faţa destinului, în faţa plictiselii
vieţii, Daniela judecă şi vede totul prin prisma unei reţineri
voite. Răspunsurile Danielei la întrebările lui Alexandru ar
părea uşor sarcastice, dar cuvintele trec de acest registru,
căci ascund un freamăt sufletesc nerostit. Calmul,
resemnarea, echilibrul sunt decât faţa exterioară a unui
caracter complex, a unei personalităţi puternice care
încearcă să-şi controleze impulsurile subconştientului,
subminându-le. Dialogul celor doi porneşte de la lucruri
simple, de la atmosfera enervantă a gării şi ajunge în
zonele de adâncime ale existenţei. Totul se derulează
firesc, imperceptibil, trecerea de la subiecte despre lucruri
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comune la lucruri complexe, făcându-se involuntar.
Cadrul exterior îşi pierde conturul, interiorul devenind
punctul de referinţă al piesei. Sufletul uman cu toate
dedesubturile sale constituie tema piesei, redată întrun stil rafinat, prelungindu-se dincolo de atmosfera
teatrală.
Ceea ce e interesant e faptul că cei doi
protagonişti nu simt nevoia să-şi cunoască numele,
identitatea, de-abia într-un final fiind curioşi de acest
aspect. Personalitatea, temperamentul, sufletul constituie punctul de referinţă al comunicării celor doi.
Replicile pline de consistenţă ale protagoniştilor se
suprapun replicilor cinice, goale, superflue ale personajelor secundare. Autoarea exprimă contrapunctic
ideologia societăţii care pendulează între aparenţă şi
esenţă. Şarja caricaturală a societăţii merge până la
punctul ultim, terminus, în care valorile sunt înlocuite
cu mondenităţile, iar realitatea suferă o transfigurare
nelegitimă a esenţelor existenţei. Daniela şi Alexandru simbolizează fiinţele umane care sunt încă preocupate de adevărurile lumii, iar celelalte personaje
devin masca generală a societăţii alterate.
Protagoniştii ajung la discuţii despre sensurile lumii, vorbesc despre interiorul lor sufletesc,
glosează pe marginea fundamentelor existenţei.
Universul tematic devine aşadar, complex, procedeul
suprapunerii sau al substituirii temelor dând piesei o
formidabilă construcţie. Problema nomenclaturii
personajelor devine o constantă a scrierilor Cocăi
Farago, personajele purtând în numele lor, o întreagă istorie simbolică sau metaforică. Dacă în proza
scriitoarei, personajele au nume nemaiîntâlnite,
ciudate, interesante şi în această piesă ne vom
întâlni cu aceeaşi opţiune. Deşi protagoniştii au
nume simple (Alexandru sau Daniela), cei doi sunt
de părere că acestea nu li se potrivesc personalităţii
lor. În accepţiunea protagonistei, numele care ar
corespunde complexului sufletesc al lui Alexandru, ar
fi Alen, Ruan sau Ruad. Daniela nu mai are nevoie
de un supranume sau pseudonim, căci i se mai
spune şi „Dany“, un nume care o reprezintă. Practic,
autoarea recurge şi în această piesă la alegerea
unor nume cu rezonanţă, care să cuprindă în ele,
esenţa personalităţii personajelor. Este un subterfugiu stilistic ce îi dă scrierii un colorit bogat de
semnificaţii şi interpretări.
Gara devine şi ea un spaţiu simbolic, făcând
referire la aglomeraţia vieţii, la existenţa tumultoasă,
la ciclicitatea timpului sau la schimbările fireşti ale
societăţii. Mai mult de-atât, în piesa Cocăi Farago,
mica gară devine spaţiul analizei psihologizante a
vieţii, personajele descoperindu-şi labirintul sufletesc
interior sau redescoperindu-se pe ele însele, prin
procedeul analizei subconştientului. De la discuţii
ample despre trecerea timpului sau despre
efemeritatea întâmplărilor se ajunge brusc la discuţii
banale, aproape inutile:
„Alexandru: Despre altceva nu putem vorbi,
d-ră Dany… Pentru că… (un moment)… pentru că
ne aflăm într-o sală de aşteptare… deci într-un adăpost de veniri, plecări şi bun-rămasuri… ale altora…
(continuare în pag. 21)
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ale noastre… (s-a făcut, acum, linişte în gară)… ale
nimănui… ale tuturor… bun-rămasuri… nimic… Tristeţile
pe care le aduni, de când eşti aici, nu-s ale d-tale, nici ale
mele… Sunt ale plecărilor, venirilor şi bun-rămasurilor
plutitoare în aerul acesta încins, greu, anevoie de
respirat, veşnic…
Daniela (încet): Nu sunt tristă …
Alexandru (încet): Nici n-ai avea de ce să fi tristă, d-ră Dany. Eu vorbeam aşa… ca să nu tac… (un moment). Nici eu nu sunt trist… (un moment). Nu mănânci
prăjitură?“.
Alunecarea aceasta în divagaţie subliniază aspectele superflue ale vieţii, lipsită de pulsaţia vie a idealurilor. Diferenţa dintre oamenii obişnuiţi şi artişti provine
din faptul că cei dintâi, nu-şi pot exprima tristeţea în
intensitatea ei, pe când artiştii îşi pot exprima tristeţea, ca
formă de purificare sufletească, în creaţiile lor. Tristeţea
artiştilor este extinsă la scară universală, pe când cea a
oamenilor simpli rămâne cunoscută doar lor. Coca
Farago expune concepţii interesante despre lumea artei
în spaţiul restrâns al unei piese de teatru. Înzestrează
protagoniştii cu har, devenind vizionari ai noii lumi, eroii
explicând alegoric complexul vieţii. Finalul piesei revine
la atmosfera carnavalescă iniţială, în care personajele se
pierd în discuţii anemice, despre lucruri neinteresante,
inutile, autoarea ironizând sau mai bine zis glosând pe
marginea burlescului existenţial. Cadrul final surprinde
ieşirea din scenă a protagoniştilor, reflectorul fiind aţintit
asupra personajelor secundare (chelneriţa şi omul de la
tejghea), care simbolizează derizoriul vieţii, lipsa preocupării pentru lucrurile grave ale existenţei.
Titlul piesei Sala de aşteptare are şi el o semnificaţie aparte. El anunţă spaţiul în care se desfăşoară acţiunea piesei, un spaţiu predestinat întâlnirii dintre mai
multe lumi, oameni cu concepţii diferite. Este spaţiul în
care varietatea lumii înconjurătoare se întâlneşte într-un
punct static pentru câteva clipe. Pe de altă parte, aşteptarea unui tren corespunde aşteptării îndelungate a unui
eveniment care să dobândească o semnificaţie. Imaginea statică a sălii de gară se suprapune dinamismului
lumii în mişcare, în alertă, grăbită să plece sau să vină
într-un anumit loc. Aşteptarea personajelor coincide cu
aşteptarea omului în general, care vrea să schimbe ceva
sau să surprindă sensul vieţii. Densitatea sufletească,
complexul subconştientului, dinamismul vieţii sunt
prezentate pe fundalul unei stări de aşteptare aleatorie.
În critica literară modernă, scriitoarei Coca Farago i se recunoaşte meritul de a fi creat o literatură nouă,
în care autenticul devine trăsătura esenţială a operei
sale. Teatrul de idei al autoarei a reţinut prin modernitatea abordării şi prin rafinamentul stilistic. Cocăi Farago
i-au fost apreciate calităţile scriitoriceşti, care au dus la
crearea unei literaturi importante atât pentru epoca anilor
1930-1940, cât şi pentru întreaga istorie a literaturii
româneşti. Piesele Manole şi Ana sau Sala de aşteptare
reprezintă predilecţia scriitoarei pentru teatrul de lectură,
marcând un moment de evoluţie în contextul literaturii
noii generaţii.
Calităţile pieselor se sprijină pe spiritul inovator al
autoarei în domeniul dramaturgiei, Coca Farago
înlăturând rigorile şi clădind un teatru în care viziunea
originală se împleteşte cu ideologia tinerei generaţii. În
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Dicţionarul general al literaturii române, Coca
Farago e menţionată în tabloul cuprinzător al
scriitorilor români, remarcându-se nota distinctă a
operei sale literare: „Tenace, aptă a-şi lua în serios
vocaţia, Farago a exersat în varii genuri literare;
redebuta la scurt timp cu teatru, probabil stimulată
de acelaşi G. M. Zamfirescu, mentor al tinerilor
scriitori - actori dornici a înfrunta la începutul anilor
’30, pastişa şi rutina. Privite îndeosebi sub specia
unui teatru de lectură, piesele (ce apar mai toate în
«Familia») nu trec la timpul lor, neobservate, şi mai
târziu se impun atenţiei unor istorici ai dramaturgiei
prin nota certă de modernitate (ţinută reflexivă,
miză pe intertextualitate şi metaforă)4“.
1

Rodica Şuiu, Coca Farago, în Dicţionarul general al
literaturii române (E. Simion – coordonator), vol. III (EK), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005, p. 116.
2
Coca Farago, Sala de aşteptare, (actul I), în „Familia“,
seria III, nr.5, mai-iunie, 1938, p. 24.
3
Coca Farago, Sala de aşteptare (actul II), în „Familia“,
seria III, anul V, nr.7, iulie-august, 1938, p. 46.
4
Rodica Şuiu, Coca Farago, în Dicţionarul general al
literaturii române (E. Simion – coordonator), vol. III (EK), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005, p. 116.
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Petre RĂU
Umbra copilăriei prin urzici
Îmi aduc aminte că, trăindu-mi copilăria în satul
natal mama ne sfătuia primăvara să călcăm desculţi prin
tufele de urzici proaspăt ieşite, pentru a ni se pune
sângele în mişcare. Era o practică despre care abia
târziu aveam să aflu că-şi avea rostul ei în sănătatea
naturală. Pe vremea când eram copil uram urzicile, deşi
gustul lor în mâncărurile gătite de mama nu l-am putut
uita niciodată.
Când am primit cartea „Desculţ prin urzici”, sub
autograful şi semnătura scriitorului Tănase Caraşca,
apărută în 2010 la editura “Karograf” din Tulcea, exact la
momentele acelea din copilăria mea am fost dus cu
gândul. Am fost însă şi mai fericit să aflu, după ce am
început s-o citesc, că tot despre povestea unei copilării
era vorba în ea. Deşi pe autor îl ştim cu feluri diverse de
texte literare, majoritatea din domeniul umorului, dar şi al
poeziei ş.a., de data asta avem de-a face cu o carte de
proză, scrisă cu sârg, una de tip memorialistic, din care
putem remarca talentul său de povestitor autentic.
Şi iată cum, beneficiind de un titlu inspirat parcă
dintr-o imagine puţin perversă, cartea surprinde, prin
ochii autorului-narator, fragmente semnificative din viaţa
sa de până la maturitate, pe care le supradimensionează
şi le reflectă astfel, într-un mod deloc tributar celui
artistic. Cititorul, după ce va încerca mai întâi să se
deprindă cu atmosfera unei lumi reale, concrete, se va
mişca apoi cu ceva mai multă lejeritate prin hăţişul
istorisirii şi va afla lucruri pe care uneori le-ar putea
recunoaşte ca făcând parte din cele trăite chiar de el.
Aflăm din volum că Tănase Caraşca, alias Nică,
se naşte la 9 februarie 1950 în Teliţa, un sat norddobrogean locuit în proporţie de 95% de către ucrainieni
şi alte naţii decât cea română: “Într-o comunitate de slavi,
de altfel oameni deosebit de conservatori ca orice
minoritate într-un areal întâmplător, dar buni şi omenoşi
la nevoie, noi, românii pripăşiţi din varii motive, eram o
enclavă un pic rustică, ce încerca să se integreze într-un
angrenaj ostil şi greoi cu sorţi de izbândă ce rareori
aveau şanse de reuşită” (pag.13). Amintirile autorului
sunt vii, nu par deloc ameninţate de destrămare.
Lucrurile, fiinţele şi faptele, locurile şi momentele
impregnate în memorie, trecute peste aţa subţire a
existenţei, sunt urme nostalgice ale trecutului, văzute
limpede din prezentul vizavi de care se raportează naraţiunea.
Nică se trage dintr-o familie săracă de la ţară, cu
patru copii. Mama sa, de pildă, nu este decât o biată
ţărancă de „la sapă”, care are şansa să devină la un
moment dat “gâscăriţă şefă”, adică îngrijitoare la gâştele
CAP-ului din sat. Iată cum o rememorează autorul: “o
femeie extraordinară, autoritară, dar destul de primitivă,
să nu primească reproşuri, reclamaţii sau ameninţări în
urma matrapazlâcurilor făcute de noi în timpul zilei...”
(pag.3).
Povestitorul trăieşte sub imperiul unei nostalgii
ce îmbracă imaginea unei lumi scufundate, cea a
amintirilor. Se pun pe tapet fapte şi întâmplări, dar şi
întrebări aparent simple, o bună parte din ele de natură
existenţială. Vremurile erau dificile pe atunci, mult mai
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apăsătoare însă în acel colţ de ţară izolat de restul
lumii civilizate, aşa încât, până la vârsta maturităţii,
Nică şi ai lui se pare că nu apucaseră să părăsească
arealul acela natal nord-dobrogean întins pe o rază de
doar câteva zeci de kilometri. Sărăcia şi lipsurile sunt
evidente, în astfel de regiuni pe vremurile acelea traiul
se situa adesea sub limita de jos a nevoilor. Cu toate
acestea, amintirea copilăriei şi viaţa trăită în spectrul
unui timp eliberat de griji sunt momente la fel de
fericite ca peste tot în lume: “Am trăit o copilărie
acoperită de lipsuri şi nevoi, dar plină de bucuriile
libertăţii şi multiplelor posibilităţi de etalare a jocurilor,
şotiilor şi ghiduşiilor copilăreşti într-un areal plin de
farmec, fără bariere sau limite impuse de legi, reguli
sau persoane” (pag.3).
Ceilalţi eroi din paginile cărţii sunt, desigur,
rudele apropiate, prietenii săi de atunci, oamenii
satului. Mai întâi ocupă un loc central cei trei fraţi:
Nelu (Nenea) - fratele mai mare, Dorina (Tudora) sora mai mică, apoi Mihai - mezinul. Dar întâlnim şi
alte personaje, adesea cu nume pitoreşti, precum
Mihai vânătorul, Nelu armonistul, baba Liuba, baba
Ileana, moş Serghei ş.a.
Autorul deţine un bun simţ al detaliului,
probabil ca rezultat al memoriei sale vizuale. De pildă,
sărăcăcioasa casă a bunicilor din Sarica ne reaminteşte de cămăruţa tipic ţărănească întâlnită adesea în
literatura noastră, caracterizată prin simplitate, bunsimţ şi modestie proprii ţăranului român, generând
totodată şi un puternic sentiment de pioşenie, nu
numai pentru ceea ce reprezintă în memoria colectivă,
ci şi pentru că înseamnă o mărturie în plus a tradiţiei
populare a locuitorilor din această parte a ţării:
(continuare în pag. 23)
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“Paturi din scânduri pe capre din lemn, cu rogojini din
papură, iar deasupra un preş ţesut în casă, o masă şi
câţiva tabureţi, o icoană şi o candelă ce ardea aproape
tot timpul compuneau mobila din casă” (pag.8-9).
Sunt descrise farse din copilărie, poveşti vesele
legate de şcoală, colegi şi profesori, diverse „boroboaţe”
copilăreşti, furatul de pepeni din grădina vecinilor, cum sa îmbătat Dorina, sora sa cea mică, dar şi cum s-au
îmbătat gâştele satului cu borhotul de la cazanul de ţuică
al CAP-ului, cum a călărit Nică, mai întâi iapa Olguţa,
apoi şi măgarii satului, porcii şi chiar pe câinele Puşcuţă
şi multe altele. Pescuitul se învaţă de mic prin zonele
acestea, el se petrece prin bălţi pline de lipitori şi şerpi de
apă care stârnesc la început teama şi scârba: “Pescuitul
a venit firesc, aşa cum în viaţă fiecare lucru sau
eveniment îşi are locul şi timpul lui şi e bine când apare la
momentul potrivit” (pag.167).
Cu mult umor, aducându-ne zâmbetul pe buze,
aflăm cum a „văzut” Nică primul film din viaţa sa, când
caravana a poposit în sat şi i s-a îngăduit să meargă la
spectacolul din curtea şcolii. El va privi, cu răbdare şi plin
de curiozitate, până la sfârşit, nu ecranul de pe peretele
pe care se derula filmul, ci aparatele şi razele sale de
proiecţie, crezând, în ignoranţa sa de copil, că acestea
însemnau filmul la care trebuia să fie atent.
Totodată sunt relatate şi întâmplări mai puţin
hazlii, dar care şi-au pus definitiv amprenta pe memoria
autorului, sau care, conform propriei sale mărturii, au
însemnat mult din ceea ce a contat esenţial în viaţa sa de
mai târziu. Câinele Puşcuţă este prima amintire trează a
copilului Nică: un animal domestic, puternic şi prietenos
cu copiii: “...mare, mare cum nu am mai văzut vreodată,
negru ca un corb, hoţ ca o vulpe, rău ca un lup şi bun cu
noi, copiii, ca un bunic” (pag.18). Prinzând obiceiul de a
fura ouă din cuibarul găinilor, acesta va fi condamnat la
moarte prin împuşcare, de treaba asta urâtă ocupându-se
tatăl său împreună cu un vânător al satului. Actul în sine
nu va reuşi, deşi până la urmă câinele va sfârşi otrăvit şi
va fi îngropat cu mare durere în suflet de către copii.
Plecarea fratelui său mai mare din sat, pentru a
urma o şcoală superioară la Niculiţel, se petrece într-un
mod aproape asemănător cu scena din Moromeţii în care
mezinul Niculae este pregătit să plece la Şcoala de
învăţători, cu căruţa încărcată cu merinde şi straie de tot
felul: “La căruţa pregătită dis-de-dimineaţă, tata a
înhămat-o pe Olguţa, iapa noastră abraşă, iar în căruţă a
pus un sac de cartofi, o traistă cu fasole, într-un coş nişte
ceapă, un borcan de untură, câteva hăinuţe, o căciulă
pentru iarnă, două perechi de opinci, una din piele de
porc, alta din cauciuc din cameră de maşină, o traistă cu
câteva caiete şi... cam atât” (pag.29). La fel de apăsător
sunt accentuate în carte, mai târziu, pregătirile şi plecarea
acestuia în armată.
Fuga lui Nică de acasă şi rătăcirea acestuia prin
păduri pustii şi coclauri se vor metamorfoza mai apoi întrun salt spre maturitate şi responsabilitate: “Probabil că
haiducia mi-a adus un oarecare nivel de maturitate, că ori
eu nu am mai dat prilejul să se producă acţiuni care să
abată necazuri asupra mamei şi implicit a mea, ori mama
şi-a dat seama că a cam sărit peste cal, iar eu ajunsesem
la limita de saturaţie care mă putea împinge la cine ştie
ce năzdrăvenii” (pag.144).
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Sunt locurile natale care par că se sting în
urma trecerii sale pe acolo, aşa simte autorul când
îşi scrie cartea! El descrie cu lux de amănunte spaţii
pitoreşti (şi împrejurimi minunate, precum mânăstirea
Celic Dere, Valea Morilor ş.a.), des animate pe
vremea copilăriei sale, oameni pe care îi cunoaşte
aşa cum se cunoaşte pe sine, însă observă cu
tristeţe că în toate acestea azi a pătruns izul destructiv al civilizaţiei şi al tehnologiei moderne care
„acoperă” o bună parte din frumuseţile de care se
bucurau altădată ochii săi.
Tănase Caraşca ne dă senzaţia că nu a uitat
niciun moment semnificativ din viaţa sa de copil şi
adolescent. Situând evenimentele într-un spaţiu
restrâns, aşa cum am mai amintit, adică în localităţi
din nordul Dobrogei şi în împrejurimile acestora,
precum Teliţa, satul natal prin care curge râul cu
acelaşi nume, Sarica, Niculiţel, Cataloi, dar şi în
oraşele Isaccea şi Tulcea, aflăm astfel câte ceva
despre cum a fost făcut Nică pionier şi cât de
mândru s-a simţit atunci când a fost numit preşedinte
de unitate, datorită meritelor sale personale, a
rezultatelor bune la învăţătură şi a notelor de la
purtare, aflăm despre tatăl său regalist, dar şi despre
examenul de admitere la liceul din Isaccea, despre
plecarea sa de acasă şi despre viaţa de licean
căminist, apoi, mai pe scurt, despre cătănia care a
urmat, departe de casă, şi asta pentru că a ratat
examenul la facultatea de silvicultură din Braşov şi
multe altele. Abia pe ultimele câteva pagini apare
sentimentul mult ocolit în carte, acela de iubire.
Numai că, în mod surprinzător, ultima poveste de
dragoste este una ciudată, îndrăgostirea temporară,
interzisă tradiţional, de însăşi o verişoară de-a sa din
Niculiţel.
Cartea este o construcţie literară pe care
Tănase Caraşca o realizează cu hărnicie şi talent.
Autorul redă cu acurateţe şi bun simţ eşantioane
importante ale căpilăriei sale, astfel încât cititorul să
intre indirect într-o lume minunată în care cumva se
va recunoaşte. O carte cu personaje reale, niciunul
fictiv. Cu întâmplări reale, nimic ficţional. Cu locuri
reale, şi nu inventate. O adevărată monografie a
locurilor natale, a unui spaţiu autentic din nordul
Dobrogei, despre care au mai scris şi alţii, dar
niciunul la fel de profund şi de aplecat cum o face
Tănase Caraşca în cartea sa. Autorul scrie cu
aplomb, luciditate şi siguranţă de sine. Are deja un
stil propriu de prezentare, unul sobru, deşi adesea
strecoară glume simpatice şi giumbuşlucuri din
copilărie. Majoritatea întâmplărilor alese de autor să
ni le împărtăşească sunt simple, accesibile, dezinvolte şi încărcate de naturaleţe, sincere şi pline de
rafinament, cu vocaţia bine profilată de a aduce
căldura nostalgiei în inimi. Sunt adesea întâmplări
hazlii din viaţa unui copil năstruşnic. Sunt întâmplări
surprinzătoare şi relaxante, oferind cititorului o călătorie provocatoare şi amuzantă prin lumea povestirilor de bună calitate. Cititorul poate conştientiza
astfel că, până la urmă, suntem făuritorii propriilor
noastre trăiri, iar aţele cele mai durabile ni le coasem
în haina destinului, de cele mai multe ori, singuri.
(continuare în pag. 31)
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lism etc.) şi toate genurile nu sunt decât nişte cârje
de care avem nevoie pentru analiză. Poetul nu e
singur, dar nici nu creează gândindu-se la faptul că
el e acum „simbolist”, „dadaist” sau ştiu eu ce.
Poetul dă formă melancoliei sale, bucuriei sale,
ţâşnirii de care am amintit adineauri. Fără tradiţie
nu exişti ca poet, dar e foarte sărac şi impersonal
acela care creează numai din tradiţie.

Tudor PETCU
Poezia ca trăire tainică
interviu cu poetul Peter Demeny
Tudor Petcu: Pentru început aş dori, în măsura
în care şi dvs. sunteţi de acord, ca discuţia noastră să
pornească stricto sensu de la ideea de poezie, luând,
desigur, în considerare, şi semnificaţia ei semantică.
Dar pe lângă această semnificaţie, poezia ca atare este
un orizont, poate chiar un ocean de nuanţe, o infuzie de
muzicalitate care cuprinde eul dornic de a se lăsa
dominat de un misticism sentimental specific jocului cu
destinul. Date fiind nenumăratele valenţe pe care le are
poezia, care este raportarea dvs. la ea, altfel spus, cum
percepeţi poezia în sine?
Peter Demeny: Pentru mine poezia e ceea ce
se scrie cu pixul. Un fel de creaţie foarte personală,
foarte personalizată şi intimă. Dacă scriu mai toate
scrierile mele cu ajutorul calculatorului, fiind la distanţă
de mine însumi cumva (literele le bat cu degetele care
„ştiu” tastatura, ceva ce este totuşi „departe” de mine, în
orice caz în afara mea), salvez şi continui, poezia
trebuie să ţâşnească din mine, pixul fiind un fel de
paratrăsnet care mă ajută pe mine împotriva mea.
T.P.: În istoria literaturii universale există o
puternică încărcătură de creaţii poetice. De fapt, dacă
stăm să ne gândim mai bine, literatura a primit materie
şi viaţă poate chiar de la poezie, căci poezia este glasul
creaţiei, întrucât forma primordială de comunicare este
cea a sentimentelor, or sentimentul este cel care stă la
baza unei creaţii literare. Poezia a estetizat şi cosmetizat felurite aspecte ale vieţii, chiar şi răul dacă luăm în
considerare opera lui Baudelaire. În ce măsură putem
spune că poezia reprezintă segmentul cultural care
cuprinde şi conturează toate categoriile estetice?
P.D.: „Niciodată nu suntem singuri”, le spun studenţilor mei. „Literatura nu e un fel de cămară unde pe
borcane stă scris Gem de caise, Gem de prune, Compot
de piersici etc.”, le mai spun. Aş vrea să-i fac să
înţeleagă că toate epocile (romantism, realism, simbo-
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T.P.: Una dintre cele mai strânse relaţii pe
care poezia le-a avut în toată istoria creaţiilor
culturale a fost cea cu credinţa, dezvoltându-se la
un moment dat şi o poetică creştină, întrucât o
dată cu Evul Mediu creştinismul a devenit chiar o
literă de aur pentru poezie. Nu mai vorbesc de
spaţiul românesc, care mai ales în secolul XX, a
cunoscut adevărate forme de poetică creştină,
gândindu-mă la câteva nume reprezentative
precum Radu Gyr, Vasile Voiculescu sau Daniil
Sandu Tudor. Poezia are într-adevăr un rol prin
excelenţă metafizic şi transcendent, dar consideraţi
că are şi puterea necesară, i-aş spune paradisiacă,
de a introduce înţelegerea creştină a realităţii întrun joc al metaforelor, fără a o distorsiona?
P.D.: Dacă aş vrea să mă exprim excesiv,
şi de ce n-aş vrea, excesul e deseori unica formă
de sinceritate, eu am devenit creştin, aşa creştin
cum sunt, datorită lui Blaga, Goga şi mai ales lui
Arghezi. „Nu lua în seamă cântecele grele / cu
care turbur liniştea de-apoi”. Pentru mine, nu există
căutare mai adevărată şi mai credibilă. Pentru
mine, a avut puterea necesară. Ce să mai adaug?
T.P.: După cum bine cunoaşteţi, de cel
puţin un secol şi jumătate se consideră că
literatura, implicit şi poezia, au intrat într-un nou
stadiu sau într-o nouă etapă culturală, şi anume
cea a post-modernismului. Alţi teoreticieni şi critici
literari vorbesc chiar de un aşa-zis neomodernism
sau post-postmodernism, de unde rezultă că formele de indeterminare în poeticile contemporane
se fundamenteaza pe un cu totul alt tip de stilistică
ce nu mai are nicio legătură cu vechea tradiţie a
modernităţii poetice, când raţiunea juca un rol
destul de important. Consideraţi că miezul poetic
trebuie să cunoască multiple schimbări stilistice
care să-l facă specific unei anumite etape culturale
sau el nu poate fi caracterizat neapărat de o
mişcare culturală stilistică, întrucât temelia sa este
intimitatea ca atare?
P.D.: Da, intimitatea pentru care a luptat,
pentru care a suferit, liniştea pe care a dobândit-o
şi care nu tace nici o clipă.
T.P.: Poate nimic nu este mai frumos şi
mai fascinant dacă ne raportăm la evoluţia
creaţiilor poetice, decât rolul pe care l-a jucat
dragostea şi sacrificiul uneori suprem pentru
persoana iubită. Oricât am discuta despre poezie,
tind să cred că una dintre lecţiile fundamentale pe
(continuare în pag. 25)
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(urmare din pag. 24)

care le putem învăţa într-un orizont poetic este cea a
dragostei atât ca formă de pasiune, cât şi ca formă de
iubire maximă înţeleasă în sensul dăruirii de sine. În ce
măsură sunteţi de acord cu acest aspect şi consideraţi
că poezia se desăvârşeşte sub aspectul creaţiei dacă
va căuta întotdeauna să reprezinte şi acea infuzie de
romantism sentimental?
P.D.: Romantism, dar nu sentimental, în tot
cazul nu în sensul care i se dă acestui cuvânt. Romantic
e şi Ceaikovski, dar şi Bartók din Mandarinul miraculos,
şi Goya cu ale sale Caprichos, şi Kleist. Romantism
pasional, aş zice, ăsta da, pe ăsta mi-l revendic şi urlu
la el.
T.P.: Având în vedere că ne-am propus ca tema
discuţiei noastre să fie aceea a poeziei ca trăire tainică,
aş îndrăzni să fac referire la doi poeţi mai mult decât
reprezentativi, unul pentru spaţiul românesc, altul pentru
spaţiul maghiar. Amândoi, în felul lor au fost nişte
insomniaci ai veacurilor în care au trăit, căci unul a
vieţuit în secolul XIX, şi celălalt în secolul XX. Amândoi
s-au aflat poate în permanenţă în căutarea omului
pierdut pe care l-au făcut totuşi înţeles şi cunoscut prin
jertfa lor pentru creaţie. De asemenea, nici unul dintre ei
nu s-a bucurat de o glorie cultural-comercială propriuzisă în timpul vieţii, creaţia lor fiind una a intimităţii
personale şi a luptelor interioare, aceasta din urmă fiind
descoperită la mult timp după trecerea lor în Nefiinţă.
Cei despre care vorbesc sunt Mihai Eminescu şi József
Attila, fiecare dintre ei o emblemă naţională pentru
spaţiile culturale din care proveneau, dar şi un punct de
reper semnificativ pentru cultura universală. Suntem
îndreptăţiţi să afirmăm că cele două nume poetice pe
care am dorit să le subliniez constituie un model de
abordare a creaţiei poetice ca trăire tainică?
P.D.: Sunt mulţi Eminescu şi mulţi József Attila.
Mie-mi place mai mult Eminescu din Odă decât Eminescu din Ce te legeni, deşi nu încape îndoială că ambii
sunt foarte mari. Dar dacă e să fiu nedrept, Ce te legeni
e mai mult o operă a epocii, în timp ce Odă, o operă a
individului care se teme de moarte, o înţelege şi o
doreşte chiar. Tot aşa, sunt mulţi József Attila. Poetul
Medalioanelor fantastice şi suprarealiste sau poetul
ultimelor mari poezii, cele de dinainte de sinucidere,
este într-adevăr, ca şi Eminescu din Odă, cel care a
ascultat propria-i voce din străfundurile sufletului.
T.P.: Date fiind diferitele stiluri pe care poezia
le-a cunoscut de la o etapă la alta, care ar fi stilul ce
reuşeşte să înfăţişeze cel mai bine şi cel mai clar
metafora trăirilor tainice?
P.D.: Nu cred că e un stil, cred că sunt mai mulţi
poeţi. Bacovia, Ileana Mălăncioiu, Ioan Es. Pop, Vasile
Voiculescu, Nichita Stănescu, Arghezi, Blaga (De
proundis!) Eminescu, Shakespeare, Esenin, Apollinaire, Kavafis, Michelangelo, József Attila, Kosztolányi, Babits, Ady etc. Poezia e un gen foarte brutal, de
aceea nu va muri niciodată.
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Liliana TIREL
Iubire în ochii sihaştri
Creatură roşie, triunghiulară,
Pe-aripi de tzunami-ai venit prima oară.
Ai pătruns în vulcanul sufletului meu
M-ai topit cu slove, ca lira lui Orfeu.
Într-o noapte furtunoasă şi amară
Prinzându-mă cu lanţuri de ceară
Am zburat pe-aripi de îngeri până la cer,
Neştiind că zbor de mână cu Lucifer.
Te căutasem atâta timp în zadar
Şi te-aşteptam în suflet, să vii ca un dar.
Ţeseam visuri, clădeam iluzii venite
Prin vremi. Iubirea căzu-n inimi cernite.
A fost un timp când ne credeam în paradis.
Erau picuri de mir îmbibaţi în venin.
Sufletul visa o dragoste eternă
Dar ne-am risipit într-o simţire ternă.
Vise şi gânduri sunt călcate-n picioare
De minciună şi vorbe apăsătoare.
Privesc în oceanul violet de aştri
Ce picură iubire în ochii sihaştri.

Cioplitorul de vise
Vine furtună! Iarăşi marea vine
Cu valuri ce mă iau ca pe o lotcă!
Ceru-i smoală! Stihia Lunii pline
Se joacă! Joacă scoasă din minţi, parcă.
Vine noaptea cu vise. Mă îmbie...
Deschid fereastra spre marea stelelor.
Admir frumosul castel al astrelor.
Văd o privire aţintită asupra mea:
- Lună, Regina Nopţii pe vecie,
Nu mă străpunge cu laserul ochilor tăi!
Dă-mi libertatea gândirii
Şi speranţa iubirii!
Arde sufletul meu prelins în creuzetul de foc!
Inima-i vrăjită de astrul nopţii. Mă sufoc.
Gândurile sunt cuie încrucişate de cioplitorul de vise.
Iar stelele? Agate ce dau puterea tăcerii de-a vorbi
fără grai.
Aud un glas în mine, e dorul ce-l ai!
Gându-mi rătăceşte în abisul nopţii.
Şi cu avânt mă-ndrept, triumfal, pe apele sorţii.
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Luca CIPOLLA
- Italia -

Luca Cipolla - poet, 36 de ani,
locuieşte la Cesano Boscone - Milano.
Scrie versuri din adolescenţă, iar din anul
2003 studiază limba română. În afară de
colaborarea specială pe care o are cu
revista “Boema” a mai publicat şi în alte
reviste literare româneşti. Este şi un
cunoscut traducător.

Occhi sfuggenti,
Occhi che non ti chiedono cosa,
Occhi anemici che ti guardano assenti,
Occhi schivi - quante tempeste hanno sopportato;
Occhi indagatori - già sanno la Loro verità;
Occhi di riso soffiato, zucchero filato,
Occhi inca, occhi akan,
Oči čёrnye,
Occhi di sabbia - di quel deserto che la sabbia
impedisce di scorgere,
Occhi olteni,
Occhi rom, occhi gagè,
Occhi Milano, occhi lontano,
Occhi profeti, sognatori, sì, sì,
occhi stelle, campi, di riso stanchi,
Occhi sinceri, tramonto di luna, rosso arancia,
una lacrima che non parte, l'aereo, respiro e carne,
Occhi d'orologio - lancette, virgole di tempo,
Occhi metallo,
Occhi da cavare,
Occhi da scavare, sabato, tutti i giorni,
Occhi di E.,D.,L.,E.,
Occhi il 7 luglio,
Occhi che pescano un giornale dalla fogna sotto casa
ed è parola del Signore.

Ochi evazivi,
Ochi care nu te întreabă ce,
Ochi anemici care se uită la tine absenţi,
Ochi sfioşi - câte furtuni au îndurat;
Ochi anchetatori - ştiu deja adevărul Lor;
Ochi de orez suflat, vată de zahăr,
Ochi inca, ochi akan,
Oči čёrnye,
Ochi de nisip - ai acelui deşert pe care nisipul mă
împiedică să-i zăresc,
Ochi olteneşti,
Ochi romi, ochi gagè,
Ochi Milano, ochi departe,
Ochi prooroci, visători, da, da,
ochi stele, câmpuri, ale orezului obosite,
Ochi sinceri, apus de lună, roşu-portocală,
o lacrimă care nu pleacă, avionul, respiraţie şi carne,
Ochii ceasului - limbile ceasului, virgule de timp,
Ochi metal,
Ochi de scos,
Ochi de excavat, sâmbătă, toate zilele,
Ochi lui E.,D.,L.,E.,
Ochi pe 7 iulie,
Ochi care pescuiesc un ziar din cloacă sub casă
şi este cuvântul Domnului.

Tapedum lucidum

Tapedum lucidum

Dalla cima
io vi osservo,
l'ultimo calice versato,
non rimane che stupore.
E non abbiamo terra,
non abbiam paese,
musici di Dio e Mammona,
bardi in esilio
che di lingua non loro
declaman versi.
Il cosmo è un semicerchio
che io sotterro,
una nuvola di tulle
nella trama degli eventi;
bimbo
mi muovevo a testa bassa,
ho ancora tracce di saliva
sulla bocca
e non son che un'ombra,
un gatto che sbadiglia,
dai suoi occhi, sì, vi osservo
e non rimane che stupore.

Din vârf
eu vă observ,
ultima cupă vărsată,
nu rămâne decât uluire.
Şi n-avem ţară,
n-avem sat,
muzicienii lui Dumnezeu şi ai Mamonei,
barzi în exil
ce într-o limbă care nu-i a lor
declamă versuri.
Cosmosul este un semicerc
în care eu îngrop,
un nor de tul
în intriga evenimentelor;
de copil
mă mişcam cu privirea în pământ,
încă mai am dâre de salivă
pe gură
şi nu sunt decât o umbră,
o pisică, care cască,
din ochii ei, da, vă observ
şi nu rămâne decât uluire.
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Aracne ed io nell’attesa

Arachne şi eu în aşteptare

Il ragno tesse la sua tela
e figlia unica più non sei;
tace la mia anima nel cuscino
e brucia incenso
sino a lenta agonia,
sii presente ma in congedo,
lucida e sana l'aria non vibra
e mi emozioni,
di sola pietra Sinai.
Ora impudente nutri i raggi
di una tela
che fili da mane a sera
e nell'officio
la pretesa di chiamarti vita.

Păianjenul ţese pânza lui
şi singura fiică nu mai eşti;
tace sufletul meu în pernă
şi arde tămâie
până la o lentă agonie,
fii prezent dar în concediu,
strălucitor şi salubru aerul nu vibrează
şi mă emoţionezi,
de numai piatră Sinai.
Acum neruşinată hrăneşti razele
unei pânze
pe care o filezi din zori şi până-n seară
şi în sarcină
pretenţia să te numeşti viaţă.

L'eremita

Eremitul

Inesorabile
ti succede e
legge il tuo numero di maglia;
niente ti compete
ed a nessuno più appartieni;
chi t'ha creato era sventato,
lasci intendere a un dio
che incede lungo la scarpata.
Desti la terra,
ali di gelsomino
assume l'aria
quando severa t'investe la sera;
ma tu incurante
non ascolti le tenebre
né ti scompone il freddo
senza voce
che sgretola le ossa
dall'elegante carro
che scruti sussultando
quale insetto
parco di memorie
a eriger altari di pietra
ove inesorabile affonda.

Inexorabil
te succede şi
citeşte numărul tău de tricou;
nimic nu îţi incumbă
şi la nimeni nu mai aparţii;
cine te-a zămislit era uşuratic,
dai de înţeles unui zeu
care avansează de-a lungul taluzului.
Trezeşti pământul,
aripi de iasomie
ia aerul
când severă seara te înveleşte;
dar tu nepăsător
nu asculţi beznele
nici nu te tulbură frigul
fără glas
care scorojeşte oasele
dinspre carul elegant
pe care îl scrutezi tresărind
ca o insectă
frugală a amintirilor
înălţând altare de piatră
unde inexorabil se cufundă.

Il tempo s'è fermato
e loro sempre uguali con la solita superbia;
il mio cuore in affanno a sertralina,
intorpidito,
la Venera nera
che il destro ottunde,
un felino che nel gioco desta;
alla porta chi
la giostra chiama,
lacrima di nylon
al pianoforte spenta,
la tua essenza di pelle da cacio
ove siepe si leva, rosso sangue
il tramonto dell'eros;
e saziare la mia sete
senza Gerico lontana.

Timpul s-a oprit
şi ei tot aceiaşi cu ţanţoşia uzuală;
inima mea în gâfâit de sertralină,
amorţită,
Venus neagră
care dreptul teşeşte,
o felină trezind în joacă;
la uşă cine
căluşelul cheamă,
lacrimă de nailon
la pian stinsă,
a ta esenţă a pielii de caş
unde gard viu se înalţă, roşu sânge
apusul erosului;
şi să satur setea mea
fără Ierihon depărtat.
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Adrian BOTEZ
ORTODOXIA, DIN NOU…!
Stimate şi dragă domnule A. C. - Domnia voastră
întrebaţi: "De ce oare ortodoxismul nu câştigă adepţi?
Este ceva greşit?"
...În primul rând, Ortodoxia nu face prozelitism:
dacă vreunul vrea s-o cunoască, NIMENI nu i-o ascunde! …dar nimeni nu i-o “bagă pe gât”, cum au băgat “papistaşii” - CATOLICISMUL, cu tot cu sabie şi glonţ, pe gâtul
diferiţilor băştinaşi din lume...amărâţii de ei!
N-ai dreptul să forţezi ritmul de asimilare a Adevărului HRISTIC - pe căile …cainismului asasino-genocidic!!!
...Că sunt, în lume, mai puţini ortodocşi decât catolici, protestanţi… - …ori musulmani, ori buddhişti... Păi,
asta este bine: e semnul unei religii care şi-a păstrat
SĂNĂTATEA SPIRITUALĂ, arată că NUMAI Ortodoxia
poate servi drept "barometru spiritual", dintre TOATE
religiile Lumii! Este semnul Elitei Adevărului Mărturisit,
CURAJOS şi întru DUH MARTIRIC! Dacă atâţia sunt,
"barometrul" Ortodoxiei arată că atâtea făpturi umane
sunt capabile, pe lumea asta, în ACEST CEAS al Omenirii, de a pricepe "VENINUL ADEVĂRULUI DUMNEZEIESC", cum se zice şi în Alchimie, dar şi în microromanul "Creanga de aur", a genialului nostru Mihail
Sadoveanu!
..."CEVA GREŞIT"? O, nu! Dimpotrivă, oamenii nu
văd TOCMAI ceea ce este miraculos de evident şi de
simplu...!!!
...Nu, ci Ortodoxia şi Adevărul ei sunt supărător de
evidente şi unitar-unificatoare...! - ca şi Unicul ADEVĂRHRISTOS!!!
NUMAI prin ORTODOXIE se poate reface Unitatea
IESLEI BETHLEHEMICE/PARADISUL TERESTRU, unde
regnul mineral-peşteră se re-înfrăţea cu regnul vegetalfânul din iesle, cu cel animal (boul, asinul şi oile), cu GENIILE-SUPRA-FIINŢELE Magilor şi cu DUMNEZEUL
CENTRAL, PRUNCUL-HRISTOS, înconjurat de "scări de
îngeri"!!!
...Ortodoxia nu impune, ci revelează. Ortodoxia nu
fragmentează, până la pierderea perspectivei, istoria - ci
păstrează TRADIŢIA UNITĂŢII DUMNEZEIEŞTI A VIZIUNII ASUPRA LUMII/CREAŢIE! Ortodoxia (adevărată, nu
cea adaptată de politicienii din Rusia/URSS) nu acceptă
imperialismul, ci Sfânta Libertate! - ...iar Libertatea Dumnezeiască este cel mai greu de păzit (nu vedeţi, oare,
câte prostii face omul eliberat de dictatură?!)... pentru
că presupune lipsirea de egoism-egotism-egolatrie şi
smerenia desăvârşită, în faţa Miracolului Creaţiei
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Divine (...nu în faţa "plagiatelor" umane, înjositoare
de Ceruri, în faţa gângăvelilor tâmpite şi arogante şi
stahanoviste, ale Omului Luciferizat)!!!
..."Ortodox" se cheamă oricine face, în faţa
Lui Dumnezeu, LUCRARE DREAPTĂ (conformă,
adică, Voii Lui Dumnezeu... a se vedea că Hristos
nu dă Porunci, ca Iehova/Jahwe [Dumnezeul MÂNIEI, URII şi RĂZBUNĂRII!], al evreilor "Vechiului
Testament" - ci... SUGESTII, de o nobleţe şi
înălţime spirituală INEGALABILĂ: a se vedea
"FERICIRILE" de pe Muntele Măslinilor, din "NOUL
TESTAMENT")! Deci, şi Socrate ori Platon au fost,
şi ei...ortodocşi! - ...de aceea, la intrarea în "nava"
Mânăstirilor Bucovinene, Socrate şi Platon sunt
pictaţi, cu smerenie, de iconarii lui Ştefan cel Mare
şi Sfânt!
Doamne,-ajută!
Cu, mereu, aceeaşi preţuire şi caldă prietenie,
***
Stimate şi dragă domnule A.C. - Spuneţi
şi scrieţi despre “(…) popii nemernici, care nu au
alt scop în viaţa lor decât să-şi umple buzunarele de la săraci. Ei nu au citit, nu au înţeles
sau nu au vrut să înţeleagă Învăţătura lui Hristos” - vorbiţi de faptul că mulţi creştini ortodocşi
“indignaţi de comportamentul celor care ar
trebui să le fie exemple, devin protestanţi (am
întâlnit cazuri)” – şi sfârşiţi prin a mă întreba:
“Vorba "să faci ce zice popa, nu ce face popa" oare de ce a apărut?”
Da, sigur, există 3/4 (cel puţin!) dintre preoţii
ortodocşi, care nu-s vrednici, în faţa Lui DumnezeuHRISTOS! şi care nu-şi respectă MISIUNEA faţă de
HRISTOS-LUMINA LUMII! Ticăloşi, lacomi, zgârciţi,
curvari şi înnămoliţi, unii, chiar în preacurvie...!
Evident, asta nu înseamnă că popii papistaşi ori pastorii protestanţi ar fi (TOŢI!) mai buni.
Decât “ai noştri”. Dimpotrivă, sunt cel puţin la fel de
ipocriţi şi de ticaloşiţi!
Dar, cum nici la ei nu-s toate roadele putrezite - NICI LA NOI!
…Şi mai este ceva, cu totul special, în zona
Ortodoxiei: Ortodoxia este salvată, în mare parte,
de Înaltele Duhuri ale MONAHISMULUI!
TEMUTELE Duhuri Înalte ale MONAHISMULUI! Un slujbaş înalt de la UE, prin 2004, i-ar fi
zis lui Adrian Năstase (pe atunci, încă premier): "Nu
veţi intra în UE, dacă nu veţi strica, deîndată,
cuiburile de ciori, din pădurile voastre!" Se tem,
slujbaşii UE, de mânăstiri (şi, implicit, de MARTIRI!),
ca dracul de tămâie - şi eu ştiu de ce, pentru că am
văzut, la Putna, dar şi la Moldoviţa, Suceviţa etc.:
acolo, călugarii (respectiv, maicile călugăriţe) se
prosternează, pe lespezile reci şi goale... - şi nu
mai ştiu, NU MAI BAGĂ DE SEAMĂ, în extazul
rugăciunii lor de FOC, cum turiştii ori românii
“căscaţi”/neatenţi le strivesc degetele, de la
mâinile întinse pe lespezi... şi curge sânge martiric, întru Credinţa Creştin-Ortodoxă, pe aceste
sfinte lespezi!!!
(continuare în pag. 31)
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Valentina BECART
Să am de unde curge veşnic...
În primăvara anului 2009 poeta Maria Ileana
Belean (pseudonim – Henrich Maria) publică primul
volum de versuri intitulat "Jumătate fără nume", editura
Nico. În anul 2012 aduce în faţa cititorilor un nou volum de
poezie „Îngerii urcă la cer”. Iată cum o prezintă domnul
Nicolae Băciuţ în prima carte care a văzut lumina tiparului:
“Belean Maria Ileana a descoperit virtuţile cuvântului care
poate conserva emoţia, care poate vindeca nostalgii, care
poate mărturisi despre trăiri nebănuite în viaţa unui om. O
întâlnire admirabilă cu cuvântul care zideşte. Temele cărţii
mele erau şi temele vieţii ei, trăirile din poemele mele se
confundau cu trăirile sale. Ceva s-a întâmplat în adâncul
acestei fiinţe, frumos şi înduioşător, sublim şi tragic, încât
nu pot decât să treci cu înţelegere peste nesiguranţa sau
inocenţa unor rostiri. Dincolo de poezia pe care o conţine,
această carte este un document de viaţă, unul care
confirmă că în fiecare dintre noi există poezie, dar nu toţi o
descătuşăm, nu toţi o eliberăm, mai degrabă o sufocăm
între atâtea tentaţii cotidiene"
În atelierul unde „singurătatea umple / căuşul palmei
/ cu rămăşiţele şoaptelor” poeta şlefuieşte cuvinte din roca
dură a imaginarului – fiind într-o continuă căutare a
nuanţelor şi formelor poetice: „Ieri / ne plângeam / de prea
mult alb / Azi / frunzele arse / de lacrimi / sărută pământul /
pe unde a trecut/ ca un vis / umbra ta / zilele ascund / la
pieptul rănit / cununa de spini / a mai trecut o noapte / de
atâta alb / îngerii urcă la cer” (îngerii urcă la cer).
Privirea candidă, uimită nu poate înţelege risipa de
„lumină” ce-i inundă retina. „Ieri” era prea devreme pentru
a sesiza - în vârtejul existenţei - şi umbra ce lăsa răni
nevăzute în fiecare gând care se dorea triumfător.
„S-a spus mereu că îngerii sunt dublul ceresc al
omului. Schelling, în Philosophie der Offenbarung (Filozofia revelaţiei), îi numeşte Potenzen (dynameis pe greceşte) ale sufletului omenesc, virtualităţile lui, variantele
mai limpezi, mai structurate, ale identităţii sale. Cu alte
cuvinte, suntem mereu însoţiţi de modelul nostru, de
portretul nostru îmbunătăţit. Şi suntem - sau în orice caz ar
fi bine să fim - într-un dialog permanent cu posibilul acestui
portret. Îngerul oferă fiecăruia din actele noastre reperul
aurei lui, adică desenul lui ideal. Lângă fiecare este, îngerul aşază un cum ar trebui să fie. El conjugă neobosit, la
optativ, curgerea vieţii noastre, aşa cum am face-o noi
înşine dacă am fi în condiţia lui” (Despre îngeri - Andrei
Pleşu).
Poeta prinde „în tivul hainei unui vers” aducerile
aminte când totul era „miere” şi „muguri” şi „amfore fine-n
primăvară pictau cerul infinit”…
Astăzi „paşii gândurilor” rătăcesc orizontul şi nu pot
vedea decât cum „lacrima serii / învaţă să moară / în
palmă”… (Altă... faţă a aşteptării).
Maturitatea expresiei artistice îşi pune amprenta
asupra versurilor cu rezonanţă impresionistă.
Păşind desculţă prin iarba plină de rouă, când
soarele începe să se înalţe la orizont, aceasta poate
asculta „acorduri line”... mărturii ale fuziunii cerului cu
pământul: „Acorduri line/ păşesc desculţe,/ rănind mai
departe cenuşiul ulciorului... / Copacul bătrân îmi era
străjer / de când eram de-o şchioapă, / acum e doar o
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amintire pe care o port în buzunar, / să-mi aline somnul... / Gândul se frânge... / Cu tine, / împărţeam
aceeaşi potecă / nu atingeam şoapta, / doar firul
ierbii, / îl înclinam alene, / eram liberi în clipe de
tăceri... / Acesta era momentul care urca pe treptele
sufletului / pentru a-mi fi mai aproape, / mi-era frică
să-l ating, / nu erau cioburi... / Dragostea / ar trebui
sculptată sub pleoapă, / pentru a nu fi oarbă...
” ( Acorduri line).
„Eram liberi în clipe de tăceri...” spune poeta
cuprinsă de nostalgia anotimpului neviciat de
tumultul cotidian, de „orgoliul” luciferic al omenirii –
omenire condamnată să-şi poarte crucea grea a
„păcatului originar”. Scrierea este concentrată în
metafore fecunde cu profunzimi tulburătoare.
Experienţele trăite sunt fructificate în versuri
ce ating o treaptă înaltă de puritate şi rafinament.
Cuvintele - prinse într-un „joc” al imaginarului şi
fanteziei - se metamorfozează, curgând radioase în
„fagurii” complexităţii semnificaţiilor.
Dorinţa poetei de a se elibera de „ulciorul de
lut” care se fisurează, se degradează cu fiecare zi ce
trece… este acerbă! Doar îngerii sunt eliberaţi de
povara „formei” şi a transformării. Cine n-ar tânji
după o existenţă angelică… dincolo de eroziunile şi
cicatricele timpului?
Profunzimea revelatoare a adevărurilor lăuntrice îi deschide porţi spre sferele abstracte,
antrenând în ascensiunea sa, faliile rafinate ale conştiinţei.
Acaparată de taina Cuvântului, aduce în
lumină forme noi şi stilizate ale expresiei poetice. De
subliniat faptul, că întreg volumul stă sub semnul
căutărilor neobosite, şovăielilor, intensităţilor trăirilor,
în care sângele „arde” asemenea unui rug al
suferinţei. Cu toate durerile care persistă pe retină…
ai senzaţia că întreaga lume este concentrată într-o
privire candidă şi tainică.
Încrezătoare în puterile imaginarului, eficace
din punct de vedere semantic, poeta caută în invizibil
cu aceeaşi ardoare cu care primele raze ale dimineţii
străpung abisul şi umbra, provocând tainele
universului, gata oricând să-i subjuge întreaga fiinţă.
„Oricât am încerca să înţelegem suferinţa de
orice natură, nu vom reuşi, pentru că înţelepciunea
lui Dumnezeu depăşeşte setea noastră nerăbdătoare de a găsi o explicaţie la tot ceea ce se întâmplă cu noi şi în jurul nostru. Cum însă suferinţele şi
necazurile sosesc vrând-nevrând în existenţele
(continuare în pag. 30)
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noastre fragile, singura preocupare pe care trebuie să o
avem este găsirea sensului acestora sau, cu alte cuvinte,
modalitatea de a trăi pozitiv în mijlocul tuturor
frământărilor şi durerilor inerente. Chiar dacă existenţa
noastră este marcată de anumite momente în care am
spus „nu te iubesc” când trebuia să spun „vreau să te
iubesc”, iubind şi suferind cu Cristos, veţi găsi un sens
tuturor încercărilor, de orice natură” (Iubirea şi suferinţa
creştin-ortodoxă).
„lumina intră greu/ dar atâta timp cât cumpăr iluzii/
pentru zile când nicio rază/ n-ajunge păsării prin ochi/ mănfrunzesc/...” (Pentru casa mea cumpăr iluzii).
Poeta îşi hrăneşte clipele cu iluzii, trăirile-i extatice
căpătând gravitate în faţa întrebărilor inerente despre
soarta omului în lume. Umbrele lăsate de lucruri şi „pe
fruntea schilodită de aşteptare” sunt motiv de nelinişte şi
meditaţie asupra efemerului. Conştiinţa se ascute până la
„ţipăt” disipat într-o curgere nisipoasă. Exemple ca:
„atârnată de umbra ta”; „aceea clipă previzibilă care
planează alături de vulturi...”; „şi o las dezbrăcată în
verdele fals, / mimând veşnicia...”; „adăpostul amurgului /
se năruie”; „Viaţa / se sfărâmă / ziua / părăsită / de soare /
va lumina / pasul meu“ etc. traduc starea poetei aflată de
veghe la vărsarea râului în nebuloasa timpului.
Spaţiile pure, învăluite în lumină şi slavă – sunt cele
după care tânjeşte neîncetat - aceasta trăind cu credinţa
“oarbă” că – odată trecută în „nefăcut” - în stadiul cel mai
înalt posibil, adică de “înger”, nicio suferinţă şi nici
curgerea implacabilă a timpului nu vor mai putea să-şi
pună amprenta asupra Sinelui.
„Răspund singurătăţii: / - Eşti singura jertfă în oglindă, / cum ar fi / să-ţi smulgi pomii din rădăcină, / să-ţi sădeşti ecoul urmelor de la malul mării, / să strigi: / -Mă iubeşte lumina! / Înainte să-i răspund inimii, / îi aşez sub picioare un preş alb / - Inimă, / Ai intrat de mii de ori pe porţile cerului, / ai îngheţat de mii de ori în aburul vierii, / nu-ţi
lăsa visul / să zboare necontrolat, / pune-i cununa de frunze în timpul meu! / Mă-nverzesc lângă tine” (Răspunsuri).
Găsim în aceste versuri „umbra” lui Holderlin, esenţe complexe ale gândirii aflate în căutarea
adevărului metafizic. Structura angelică este evidenţiată
chiar de titlul volumului „Îngerii urcă la cer”.
„aşterne în calea mea frunze,/chiar dacă sunt
uscate,”... Natura este mediul ideal, fundalul suplu care
contribuie la stările de reverie. În sânul naturii sufletul se
află mai aproape de cer, de armonia universului – comunicarea cu Divinitatea având toate drumurile deschise.
Vrăjită de culori şi nuanţe abia perceptibile, poeta şia încercat talentul şi în pictură. De altfel, pictează icoane
pe sticlă, făcând parte din anul 2003 şi din Asociaţia
Artiştilor Plastici Mureş, participând la numeroase
expoziţii de grup, festivaluri, cu icoane pictate pe sticlă.
Scrierea răspunde exigenţelor estetice, elanul
creator găsind mijlocul de a depăşi anumite tipare.
Imaginarul poetei Maria Ileana Belean se caracterizează printr-o adevărată fascinaţie a ancestralului, prin
năzuinţa şi speranţa de a regăsi “oazele” originale ale vieţii spirituale. Reîntoarcerea spre sursele originale este adânc încrustată în fiecare gând: „m-aştepţi răbdător / cu
tava plină / mănânc pe săturate / din margine de cer / umbra unui înger / sprijină ochii obosiţi” (Şi seara are haină).
Absorbită de mirajul după „paradisul pierdut”,
aşterne pe hârtie cuvinte cu valenţe de o rară frumuseţe,
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cuvinte ce aduc în faţa cititorului nostalgia poetei
după timpul când „ulciorul de lut” nu pusese stăpânire
pe spiritu-i „îngeresc”: „iubirea o înalţ în ochi / braţele
le întind spre desăvârşire / tu-mi iei tot cerul inimii / în
palmă virtuţi de rouă cad...” (Salsa – cerul inimii).
Cuvintele îşi împlinesc chemarea, versurile
ţâşnind asemenea unor izvoare bogate în sugestii.
Lirismul ia naştere din gânduri primordiale, curate, rafinate, metaforele oglindind lucrul migălos al poetei.
Căutarea divinităţii implică frământare „ore albe”de
aşteptare, iluzii şi frământări: „merg desculţă până la
colţul casei / privind cu jind drumul care urcă
şerpuind...”.
În fiecare gând, în fiecare vers se conturează
nevoia acerbă de lumină şi sublim: „nu mai simt
greutatea amurgului / lumina îmi pune aripi / mă voi
prelungi / peste strigătul fluturilor / ca într-o strălucire /
te recunosc!” (te recunosc!).
Poeta apelează adesea la memorie, la trecutul
plin de amintiri şi oameni dragi (bunica...) „Sunt
paranoică oare / că pe bunica o aşez mereu în vârful
ei? / Ce să fac dacă ea are cel mai mult alb! /
Deschid ochii larg să-i văd chipul, / respiră” (Vârful
peniţei), încercând astfel să nu lase loc „vidului existenţial” să pună stăpânire pe clipa prezentă –„drumul
ei mă va ademeni în somn / într-un jar nou născut /
luminii / îi aştern la picioare un preş alb / îi pun nume
de fruct / peste care aşez suspinul…” (Stai, stai
lângă mine).
Fantezia atinge culmi înalte de manifestare.
Suspinul după iubirile ce şi-au pierdut candoarea şi
frumuseţea este silenţios, abia auzit: „te văd parte din
zori, / stele-mi prinzi pe tâmple, / tăceri atârni dincolo
de râu, / fără să întrebi / dacă şi mâine va ploua cu
aceeaşi putere... / Sărut / adăpostul crinilor / din
fiecare ungher al jurămintelor, / cu speranţa / că de
azi / voi intra în ploaia ta, / să am de unde curge
veşnic” (Voi intra în ploaia ta!).
Dincolo de „tăcerea toamnei”, de „cuvântul
obosit” şi de „timpul care trece / pe lângă umbrele
/ răsfoite-n / firul de lumină…” dincolo de tablourile în
nuanţe gri, dincolo de orice ezitare, stă de veghe
„visul”, acest minunat dar care te poartă într-o lume
miraculoasă. În „vârful peniţei flămânde” rămâne credinţa, că odată cu risipirea nopţii, primii zori vor fi
martorii renaşterii fiinţei: „umbra nopţii / şuieră descătuşată / strânge / ultimele zvâcniri / pentru aduceri
aminte / sub mantia ei / aerul alb / prevesteşte / încolţirea ierbii…” (Vae soli).
Coloana de sprijin a întregului volum este
timpul, „ochiul” impasibil care nu tresare la suferinţa şi
dispariţia omului. Senzaţiile de rostogolire şi destrămare întreţin şi accentuează stările de teamă şi
tristeţe. Melancolia pală nu duce spre prăpastia
disperării. Lumina apără de puterea întunericului, de
abisul nevăzutului. Poeta este conştientă că, fără o
deschidere spre transcendent şi o comunicare cu
spaţiul celest totul s-ar destrăma, s-ar pierde în
haosul nemărginit. Sensibilitatea trăirilor şi limbajul
rafinat frapează prin paleta largă a disponibilităţilor
sugestive: Tu şi Eu „dezbracă-mă / de gânduri / cum
toamna dezve-leşte / ramul de ani / vestind venirea
serii // dezbracă-mă / de oameni / de chipurile lor /
(continuare în pag. 31)
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(urmare din pag. 30)

(urmare din pag. 28)

văzute doar de tine / mă ajuţi / să buchisesc / frunza care
cere ajutor // îmbracă-mă / cu primele cuvinte june / timid
le aşez pe frunză / în plutirea-i de vals / le duce-n patru
zări / numai / Eu şi Tu / însetaţi / la marginea lumii”.
Estetismul suav este impregnat cu aerul tare al
munţilor, cu parfumul dimineţilor de primăvară. Poeta îşi
doreşte o viaţă sacră, atemporală, nesupusă schimbărilor.
Volumul de poezie „Îngerii urcă la cer”, semnat de
poeta Maria Ileana Belean, în care „privirea se strecoară /
printre contururi”... stă sub semnul plenitudinii şi purităţii cu rezonanţe profunde în conştiinţa cititorului…

"Rugăciunea INIMII" - numai la noi şi la
grecii de la Sfântul Munte Athos se spune, cu FOC
şi folos duhovnicesc, de-a dreptul minunat!
...Zicala "Să faci ce zice popa, nu ce face
popa"...are un "haz" (sens) adânc teologic. L-am
aflat de la unul dintre unchii mei, care aproapeabsolvise Teologia, înainte de prigoana stalinistocomunistă - şi, pentru că făcea parte din "Frăţiile
de Cruce", l-au arestat comunisto-staliniştii (l-au
"săltat", ca student, încă... - chiar de pe băncile
Facultăţii de Teologie, era în ultimul an!) şi l-au
condamnat pe viaţă (a făcut 16 ani de închisoare,
până în vestitul an 1964): gestul sacru al Lui Hristos, de Cincizecime/Rusalii, când a pus mâinile pe
capetele Sfinţilor Apostoli, s-a transmis (întru
Sfânta Binecuvântare şi Sfânta Părtăşire la Raiul
Sfintei TREIMI, afară de timpul istoric spurcător),
până în zilele noastre, ca transmitere a Duhului
Sfânt! După ce episcopul face (repetitiv, dar ÎNTRUN PREZENT ETERN!) acest gest, cel preoţit
capătă Harul Duhului HRISTIC. Şi din acest
moment, fiinţa sa se despică în două:
1 - corpul păcătos/fizic (care face
păcate, multe şi grele, de multe ori...şi de care
va da seamă, la Scaunul Judecăţii din URMĂ,
mai amarnic decât oricare om, pentru că el
ŞTIA, ca preot!) - şi
2 - corpul său spiritual (Rudolf Steiner antropozoful şi ocultiştii îl numesc etericoastral), care nu se "îmbălorează" de păcat, ci
păstrează Harul Dumnezeiesc, prin care preotul, oricât de păcătos, îşi poate urma şi face Misiunea lui SACRĂ, a Sfintelor Taine Mântuitoare!
… DE ACEST TRUP / CORPORALITATE
SPIRITUALĂ, făcut evident în timpul Sfintei
Liturghii, trebuie ţinut seama, de către cei care
cred în Mântuire şi în Înviere!
…Iar cei ce trec în altă parte, decât în
aceea în care i-a fixat Duhul Dumnezeiesc, când sau născut: apoi, asta înseamnă că ei nu erau/n-au
fost/nu vor fi, de fapt, NICIODATĂ, de partea cea
bună!
Nu erau/nu sunt/nu vor fi/"nimeri" de nicio
parte anume, pentru că diavolul le câştigase/le-a
câştigat, deja, sufletele, prin păcatele părinţilor lor,
sau prin lipsa lor proprie de credinţă!!!
…Mai bine că se duc (şi s-o facă mai
repede!), ca să se lumineze locul (şi Faţa Ortodoxiei!) de ei!
...Cam asta ar fi. Şi eu CRED - şi v-am
dat mărturie şi domniei voastre, despre crezul
meu!
Binecuvântat să fiţi!
Multa sănătate! - şi: Doamne,-ajută!
Cu, mereu, aceeaşi admirativă preţuire şi
caldă prietenie.


(urmare din pag. 23)

Autorul nu este tentat în scrierea sa să recupereze
semnificaţii ale unor timpuri petrecute. Nu se eliberează de
trecut, ci preferă, pe parcursul naraţiunii, să se alimenteze
în continuare din el, posibil din zilele de măreţie şi
grandoare ale unei vârste când aproape totul îţi pare
permis. El îşi numeşte eroii pe numele lor adevărate, ca şi
localităţile şi aproape toate celelalte substantive proprii.
N-am să cad deloc nici în capcana unora care îl
definesc pe autor, exact din cauza acestui volum, “un
Creangă contemporan”. E drept, volumul în sine este o
călătorie inspirată într-un tărâm fabulos, cel al copilăriei.
Cu certitudine autorul beneficiază de un fel de har în arta
povestirii în scris. Cartea însă împrumută uneori stilul unor
însemnări de jurnal. Desigur, autorul nu putea să abordeze
subiectul decât sub un tip de scriitură emoţională, subiectul
în sine este alcătuit din pure înregistrări desprinse firesc
din viaţă şi din natură. Prin volumul său plin de valenţe
autobiografice, el ne oferă şi măsura talentului său literar.
Fiind o naraţiune a unei realităţi apropiate, trăite aievea de
autor, deci cu un puternic caracter autobiografic şi
memorialistic, avem de-a face cu o poveste plină de
amănunte spumoase, cu proiecţii fantastice şi sclipiri
magice în arcul de peste timp. Logicul ţine în frâu întreaga
naraţiune, într-un context care configurează, parabolic, o
lume pe cât de vie şi de liberă, pe atât de închistată şi
prizonieră într-un trecut care pare să se piardă, într-o
destrămare ireversibilă. Se observă apetitul prozatorului
pentru povestire, cu frazare vioaie şi ţesături uneori lirice.
Textul în sine conţine un control al scrisului asumat de
autor. Scrierea este îmbrăcată într-un stil simplu, agreabil,
frazele dând senzaţia că poartă o singură topică, una
lungă, în care sunt puse adesea în evidenţă atât
expresivitatea artistică cât şi puritatea limbajului.
Pe ansamblu, povestea din volum este una
fascinantă. Un narator care, abordând direct un
psihologism dirijat spre limita de sus a inocenţei, ne
dezvăluie, din tolba sa, fapte petrecute într-o ameţitoare
frumuseţe şi gingăşie. Un scris impecabil din punct de
vedere ortografic, e greu să găseşti măcar o singură
virgulă nelalocul ei, semn că autorul se apleacă nu numai
cu talent, dar şi cu pricepere şi scrupulozitate de artist
asupra operei sale.
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gândindu-mă la o metaforă nouă ca la o femeie
virgină
am ucis animalul din mine
îndrăznesc să scriu despre primul arbore
plantat în paradis
îmi cresc muguri
pe şira spinării

Ionuţ CARAGEA
Adulmecând osul
„singurătatea naşte monştri”
monştrii nu pot fi îmblânziţi decât de îngeri
dar îngerul meu tace
şi-mi suge sufletul ca un vampir
nu-i mai ajunge
în curând voi fi un mormânt
profanat de propria umbră
orice tristeţe are o consolare amară
oglinzile nu mor niciodată
îşi schimbă stăpânul la fiecare privire
doar eu stau ca un câine în faţa unui străin
adulmecând osul

O gară pentru două poeme
uneori îmi doresc să am din nou 18 ani
dar să nu las să-mi scape
printre degete norocul din jur
în faţa oglinzii
vorbesc mereu cu prezentul
în ochii celorlalţi pătrund mai adânc
descopăr adesea o fiinţă zgribulită
cu ochii închişi şi capul între genunchi
numărând dorurile
printre pleoape întredeschise
desluşesc linii argintate
trenul nostru nu ştie
unde s-aştepte
pun semn de carte
o gară pentru două poeme

Muguri
de la abatorul cărţilor
se auzeau strigăte puternice
poemele înjunghiate erau lăsate cu capul în jos
până curgea tot sângele
apoi se vindeau la kilogram
cu ştampila unui inspector
de la uniunea vânzătorilor de carne
acesta îşi invita prietenii la un pahar de viaţă veşnică
vorbind despre necesitatea traducerii crimei
în cât mai multe jargoane
patriei voiau să-i scoată limba
şi să o dea cu împrumutul
la amatorii de senzaţii tari
nu puteam să stau ca alţii cu pixu-ntre dinţi
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Singurătate în apnee
am nevoie de singurătate ca de aer
să fiu printre voi şi să nu mă vedeţi
să mă simţiţi şi să nu mă prindeţi
chiar acum fac respiraţie
gură la gură cu umbrele
intru în voi
până la refuzul apneei
miraţi-vă
cât sunt de singur
ca un abur în faţa
sărutului vostru
cubist

Înger cu reportofon
Viaţa este o luptă pe care am pierdut-o înainte de
a mă naşte. Tot ce fac acum este să-mi savurez
înfrângerea. Trăiesc închis într-o lume în care
gratiile sunt înalte până la cer. Iluzia cea mai
frumoasă a morţii este când privesc stelele.
Gata, m-am decis! Renunţ la locul de veci! Vreau
un nou loc de muncă! Ce are de spus Dumnezeu
la toate acestea? M-aşteaptă să-l vânez prin
univers cu reportofonul. Îmi împrumută cineva o
pereche de aripi?

Groparul orb
începutul poemului
este întocmai ca răsăritul
iar pagină albă
o mare misterioasă
care mă cheamă-n adâncuri
dar umbra mă ţine de mână
- nu te duce încă, lasă primul val
să se izbească de stâncă
şi stânca seamănă cu inima mea
o aşchie înfiptă în toracele timpului
un vas fantomă şi salva
de puncte puncte
spărgând liniştea
sfârşitul poemului
este întocmai ca noaptea cea mai lungă
de care nu vrei să te desparţi
în care nu vrei să adormi de teama
necunoscutului
groparul orb sapă mormântul ultimului cuvânt
doar păsările mai poartă în tril
amintirea poemului
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Noaptea în care moartea a închis ochii
chiar şi fără să vadă
ochiul meu poate plânge
chiar şi fără să vadă
aşa cum plânge mâna mamei
pe ochiul de lână
aşa cum plânge
vino acasă rătăcitorule
ţi-am împletit dragostea
mâinilor tale îngheţate
vino acasă

şi mai ştiu că îţi este frică de mine
pentru că ştiu
inima ta a devenit o sală de aşteptare
pentru trenuri de marfă scumpă
pentru că ştiu
tăcerea ta a devenit un avocat al perversiunii
dar nu mă poţi opri
sunt cuvântul ascuns cu grijă
la temelia trezirii
sunt explozia întârziată a fericirii
degeaba te ascunzi
degeaba îţi pui măşti
fiecare om are un călcâi al lui Ahile
şi acela este iubirea

acum este noaptea
în care moartea a închis ochii
totul e viu şi negru ca singurătatea
cu trup alunecos şi rece
lenevind la focul inimii
cu burta plină de amintiri

Vino tată şi repară drumurile

dar eu încă mai sper
îmi deschid ochiul în acoperişul minţii
şi aştept să ningă cu polen albastru
din irişii lui dumnezeu

sunt drumuri care merg către stele
drumuri care coboară-n infern
şi drumuri pe care tatăl meu
le-a făcut pentru oameni

Arta de a şti

dar tatălui meu nimeni nu i-a mulţumit vreodată
cu toţii se miră de gropile care apar
odată cu trecerea timpului

sunt câteva lucruri pe care trebuie
să ţi le spun despre lume
în primul rând: nu ştii nimic
în al doilea rând: nu ştii nimic
în al treilea rând: e mai bine că nu ştii nimic
trebuie să crezi şi atât
şi nu mă refer la zei
bănci sau reclame publicitare
mă refer la tine însuţi
la visele tale la puterea ta creatoare

vino tată şi repară drumurile
te aşteaptă îngerii cu lopeţi şi cazmale în mâini
te aşteaptă maşina de piatră
te aşteaptă vagonul te aşteaptă fadroma
te aşteaptă asfaltul încins şi betonul

îmi vei spune că oamenii au dreptul să ştie
eu îţi spun că adevărul
te face sclavul unui alt adevăr
răspunsurile nasc alte întrebări cu răspunsuri
pregătite dinainte de naştere
până şi durerile sunt programate
să te doară până la un punct
care aduce maxim profit
apoi să ţi se spună în faţă respectuos
ne pare rău nu mai putem face nimic
pentru dumneavoastră

Zbor deasupra unui cuib de hamburgeri

da ştiu oamenii au ajuns să se iubească
în doi timpi şi trei mişcări
viaţa a devenit un atentat la pudoare
superba moarte a celor pregătiţi să moară împăcaţi
a fost plagiată prin odioase crime
bună ziua faceţi cunoştinţă cu apocalipsa
sunt câteva lucruri pe care trebuie
să ţi le spun despre tine
în primul rând: ştiu multe despre tine
în al doilea rând: ştiu multe despre tine
în al treilea rând: ştiu mai mult
decât ştii tu despre tine
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dar tatăl meu merge de-a buşilea prin casă
pe un drum plin de gropi
pe care mama mea le astupă cu lacrimi şi iubire

din întreg stadionul se auzea doar inima lui
se antrenase de nenumărate ori
dar nu trecuse niciodată în competiţii
peste propria sa înălţime
se încurajă
îşi potrivi paşii
şi se desprinse de sol
corpul i se undui
pluti pentru două secunde
şi ateriză direct în rugăciune
de mulţumire
spectatorii spuneau că fusese
o săritură modestă
continuau să-şi bea berea
şi să-şi înfulece hamburgerii
fără să înţeleagă
ce se întâmplă cu adevărat
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Flora M. STĂNESCU
Incredibila iubire
(Strict autentic)
S-au cunoscut la Roma, într-o casă de bătrâni
neajutoraţi fizic, dar susţinuţi financiar de familie. El, un
bărbat de 50 ani, trecut prin multe, aflat într-un cărucior
cu rotile, ea o româncuţă cu suflet bun, în căutarea unui
loc de muncă.
Lipsa locurilor de muncă din ţară, traumele
suferite în familie, bătută şi înjurată de un tată beţiv,
încercarea ei de a-şi întemeia o familie cu un bărbat de
vârsta ei, care a eşuat lamentabil şi multe alte lucruri
mărunte, care pot face din viaţa unei tinere fete un
adevărat calvar, au făcut-o să plece din ţară.
Printr-o fostă colegă de şcoală, Despina a ajuns
la Roma şi a intrat ca infirmieră într-un azil de bătrâni. Nu
avea voie să se declare nemulţumită de nimic. Trebuia
să muncească şi să tacă. La cea mai mică nemulţumire
risca să rămână în stradă.
Munca într-un astfel de aşezământ se desfăşoară în semiclandestinitate, perioada de probă, de acomodare fiind obligatorie. Cei mai tineri pensionari ai acestui azil erau trecuţi de 50 ani, iar cu cei între 70-90 ani
nu se prea putea vorbi, mulţi dintre ei trăind în lumea lor
imaginară, vorbind singuri, nefiind în stare nici să-şi
schimbe singuri pampersul. Cum programul era foarte
încărcat şi de teama de a nu fi oprite de carabinieri,
fetele fără acte, care lucrau ca infirmiere, acceptaseră
numai două ore liber pe săptămână. Nu este greu de
înţeles motivul pentru care majoritatea au petrecut zile
întregi la infirmerie cu perfuzii la mâini, mai rău decât cei
pe care-i îngrijeau.
Supravegheau bătrânii continuu, timp de 24 ore,
îi spălau, îmbrăcau, hrăneau, făceau curăţenie. Spălau
lenjeriile, prosoapele, hainele celor internaţi, într-un cuvânt, făceau toate treburile şi din salariul şi aşa mic li se
reţineau banii pentru cazare şi masă. În toată această
nebunie Despina, reuşea în cele două ore libere, să
ajungă la o bancă, să trimită mamei sale ceva bani, ştiind
în ce lipsuri şi greutăţi se zbătea acasă.
Singurul bărbat pe care nu era nevoie să-l
schimbe şi să-l spele, era Paulo, de 50 ani, cu plete lungi
negre şi cu ochii albaştrii. El le mai însenina zilele cu glumele lui, cu bancuri spuse în puţinele clipe de răgaz al
fetelor.
Lunile şi anii au trecut mai repede şi parcă mai
uşor, de când Despina şi Paulo s-au împrietenit, au
devenit mai apropiaţi. Paulo, aflând mai multe detalii
despre viaţa fetei în ţara ei, la început a compătimit-o
sincer, apoi între ei s-a instalat un fel de camaraderie.
Am auzit mulţi bărbaţi că nu le înţeleg deloc pe
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femei, că niciodată nu ştiu ce vor şi sunt veşnic
nemulţumite. Nu sunt toate astfel. Despina nu-şi
dorea nimic mai mult decât un cămin liniştit alături
de un om paşnic, afectuos, capabil să-i asigure
strictul necesar şi să ştie să-i aprecieze eforturile.
Luxul, maşinile, nu erau pentru ea nimic, în
comparaţie cu o seară petrecută sub cerul înstelat,
cu capul sprijinit pe umărul lui şi simţind cât de utilă
este acestui om, care în urma unui accident vascular, a făcut o formă mai uşoară de paralizie.
Când a fost prima dată sărutată de Paulo, a
simţit că poate face asta întreaga viaţă, numai el să
fie mulţumit şi în siguranţă. Viaţa ei nu avea sens
decât atunci când se simţea utilă cuiva. Era fericită
că Paulo îi aprecia ajutorul, compania şi după 2-3
ani au hotărât să se mute împreună, într-o căsuţă pe
malul mării. Din acea căsuţă cu o curte foarte mică
şi-a făcut Despina un mic colţ de Rai, pentru ei doi.
Nici un spaţiu oricât de mic nu rămăsese fără un
ghiveci cu flori. Au făcut un fel de umbrar unde
Paulo poate să iasă cu căruciorul lui, să se bucure
de briza mării. Despina avea toată libertatea din
partea lui Paulo, dacă voia se putea angaja oriunde
în altă parte, acum se putea descurca singură,
cunoştea bine limba italiană, deci putea pleca oricând. Chiar Paulo o îndeamnă să caute un loc de
muncă unde ar fi putut primi un salariu, veniturile lui
fiind mici, doar cele de la tatăl său. Despina nu a
dorit asta, era îndrăgostită de Paulo, de sufletul lui
bun, de felul în care o trata şi-i aprecia eforturile.
În dragostea ei exista şi o mare jertfă, dar
ea refuză să se gândească la asta. Pentru ea Paulo
a fost singurul om care a ştiut s-o aprecieze, s-o facă să se simtă femeie sigură pe destinul şi viaţa ei.
Paulo a intuit perfect nevoia ei de afecţiune,
de mângâiere, de apreciere, de vorbă bună şi a ştiut
să i le ofere, cu toată infirmitatea trupului său. Acesta a fost motivul pentru care Despina s-a hotărât să
se cunune cu Paulo.
Mulţi bărbaţi nu ştiu să aprecieze femeia de
lângă ei, iar când sunt părăsiţi stau şi-şi plâng de
milă, sau se apucă de băutură cât îi ţin banii.
Dragostea nu se impune cu pumnul, dragostea se câştigă mai întâi prin respectul de sine şi apoi
de cel de lângă noi.
Aprecierea femeii, iubirea ce i se acordă,
ajutorul, mângâierea, complimentele, nu sunt deloc
un semn de slăbiciune, ci de bună creştere.
Cazuri asemănătoare ca acel al Despinei,
femeie pe care am cunoscut-o personal în căsuţa de
pe malul mării Tireniana, sunt foarte multe. Fetele şi
femeile din România sunt cunoscute aici ca muncitoare, gospodine, frumoase, sufletiste şi ştiu să facă
şi economii. Urmaşii acestor femei care se căsătoresc pe alte meridiane, nu vor mai reveni în România decât poate să-şi cunoască vreodată bunicii,
când ţara se va fi schimbat mult. Suntem în Europa,
dar lipsa locurilor de muncă îi determină pe foarte
mulţi români să plece pe alte meridiane, să-şi câştige existenţa şi să facă economii pentru bătrâneţe.
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