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Festivalul Naţional al Cărţii “AXIS LIBRI” - Ediţia a V-a
În perioada 22-26 mai 2013, Biblioteca Judeţeană
„V.A. Urechia“ din Galaţi, în parteneriat cu Editura Eikon
din Cluj-Napoca, sub patronajul Ministerului Culturii, cu
sprijinul Consiliului Judeţului, Consiliului Local şi Primăriei Municipiului Galaţi şi în colaborare cu instituţiile de
cultură: Centrul Cultural „Dunărea de Jos“, Universitatea
„Dunărea de Jos“, Inspectoratul şcolar, Palatul Copiilor,
Teatrul Muzical „Nae Leonard“, Teatrul Dramatic „Fani
Tardini“, Teatrul de Păpuşi „Gulliver“, Muzeul de Istorie,
Muzeul de Artă Vizuală, Casa de Cultură a Sindicatelor
şi Casa de Cultură a Studenţilor s-a desfăşurat cea de-a
V-a ediţie a Festivalului Naţional al Cărţii „Axis Libri“,
festival adresat în principal iubitorilor de carte şi lectură,
atât cititori cât şi creatori, editori şi difuzori etc.

Dedicat tuturor vârstelor şi etniilor, evenimentul s-a
petrecut în principal pe Aleea Domnească (esplanada
pietonală dintre „P“-urilor, spre faleză - Elice), spaţiu
generos în aer liber, devenit de acum tradiţional pentru
această manifestare culturală a oraşului, în care a fost
amplasat un complex expoziţional peste 30 de standuri
mobile tip outdoor şi două caravane de carte, cuprinzând
produsele a circa 200 de edituri româneşti şi străine.
Publicul larg a avut astfel ocazia să participe şi să
asiste la un program deosebit de generos prin diversitate
şi calitate. Acesta a cuprins, în principal:
programul zilnic de vizitare a târgului de carte:
miercuri-sâmbătă 22-25 mai între orele 10:00 şi 21:00 şi
duminică 26 mai între orele 10:00-15:00
debutul campaniei de promovare a lecturii, ediţia a
V-a şi a punctului de înscriere la bibliotecă
lansări de carte, recitaluri de poezie, lectură publică
întâlniri cu personalităţi culturale
prelegeri despre biblioteci, literatură, critica modele,
repere şi interferenţe culturale
prezentări de cărţi, reviste, edituri, personalităţi
momente artistice, spectacole de muzică,
divertisment, teatru, dans modern, concerte, muzică de
promenadă etc.
concurs de recitări din lirica poetului Nichita
Stănescu
festivitatea de premiere a concursului de creaţie
literară “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”
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cupa ”Axis Libri” la şah pentru copii
tombola festivalului, numeroase expoziţii ş.a.
Printre activităţile prevăzute în program, în cadrul
festivalului a fost susţinută şi o iniţiativă de promovare a lecturii intitulată “Să ne întoarcem la lectură.
Citeşte şi tu!”, proiect care a invitat lumea la înscriere şi participare conform unui plan şi unui grafic
prestabilite.
Consursul de “Recitări din lirica poetului Nichita Stănescu” a fost câştigat de Denisa Lepădatu,
elevă în clasa a IV-a la Şcoala Gimnazială nr. 11
“Mihail Sadoveanu” din Galaţi, care a încântat şi cucerit, cu un glas cristalin dar şi cu o dicţie impecabilă
şi o interpretare armonioasă, atât auditoriul, cât şi juriul care i-a oferit Premiul I.

Pe tot parcursul fesivalului s-a desfăşurat, în paralel, şi cea de-a 5-a ediţie a concursului de creaţie
literară “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine” la care
au participat peste 100 de elevi grupaţi pe două categorii de vârstă: 8-14 ani şi 15-21 ani. Membrii juriului au fost: Katia Nanu - scriitor, jurnalist, Galaţi;
Petre Rău - scriitor, editor, directorul Revistei „Boema“, Galaţi; Valentin Ajder - editor, directorul Editurii
„Eikon“, Cluj-Napoca. Coordonatorul proiectului a
fost Letiţia Buruiană, director adjunct al Bibliotecii
„V.A. Urechia“, redactor-şef la Revista „Axis Libri“
din Galaţi.
Festivitatea de premiere a avut loc în ultima zi a
festivalului, pe 26 mai, orele 14. Juriul a prezentat şi
a înmânat premiile următorilor câştigători:
Categoria 8-14 ani:
1. Marele premiu: Domnițeanu Iulia, 13 ani, CNVA,
proză
2. Premiul „Nichita Stănescu”: Lepădatu Denisa, 10
ani, Şcoala gimnazială. nr. 11, eseu
(continuare în pag. 14)
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Ion IONESCU BUCOVU
MOARTEA POEŢILOR DRAGI
(Eminescu şi Veronica Micle)
În noaptea de 15 spre 16 iunie 1889, spre zorii zilei
(după unii la orele 4), firul vieţii poetului Mihai Eminescu sa rupt, nefiind asistat nici de medici, nici de familie, la sanatoriul Caritas din Bucureşti. Moartea s-a produs în
somn, după o scurtă luciditate, când poetul raportase tânguitor doctorului de gardă, prin vizeta uşii de metal, că se
simte năruit. Medicul l-a sfătuit să se culce, după ce i-a
dat un pahar cu lapte.
Pe 17 iunie 1889, într-o sâmbătă, a avut loc înmormântarea poetului. Corpul neînsufleţit al poetului a fost
adus la biserica Sfântul Gheorghe cel Nou. La orele 16,30
s-a cântat prohodirea de către un sobor de preoţi în frunte
`cu preotul Bărcănescu, “în al cărui cântec se vedea
durerea pentru pierderea unuia dintre cei mai buni prieteni”. Lăcaşul bisericii, curtea şi împrejurimile erau înţesate de lume: ziarişti, intelectuali, profesori, studenţi, orăşeni etc. O durere cumplită cuprinsese întreaga adunare.
Corpul poetului era întins pe catafalc, avea “mustaţa neagră şi barba neagră şi puţin crescută”, “…capul şi aproape
fruntea întreagă îi erau învelite într-un bandaj negru”.
Catafalcul era înconjurat de coroanele ziarelor “Naţionalul” şi “Constituţionalul”, cea a revistei “Fântâna Blanduziei”, trimisă de tinerii redactori, a Academiei Române, a
societăţii “Tinerimea română”, a societăţii universitare
“Unirea”, iar în partea dinspre altar o imensă coroană a
Presei şi la capul lui, pe pânza neagră, volumul lui de
“Poezii”.
Cuvântarea de adio trebuia ţinută de Laurian, în numele prieteniei gazetăreşti, dar, pentru că n-a venit la timp,
cuvântul a fost rostit de Grigore Ventura, prim redactor la
“Adevărul”. Trecem pe lângă acest discurs improvizat,
care-i elogia opera, amintind doar frazele: “Acel ce zace
aici înaintea noastră n-a fost al nimănui, ci al tuturor românilor. Nici noi conservatorii, nici junimiştii, nici liberalii
n-au dreptul a revendica pe Eminescu, ca fiind numai al
lor”.
De la biserică, cortegiul pleacă apoi spre cimitirul Bellu
pe următorul traseu, urmat de o mare de oameni: Universitate - Calea Victoriei - a coborât pe Calea Rahovei, a
urcat câmpia Filaretului şi pe Calea Şerban Vodă, către
Cimitirul Bellu. Nu a rămas nicio fotografie a înmormântării, singurul document care a fixat în tuş evenimentul a
fost un desen al lui Jiquidi-tatăl, în momentul opririi
cortegiului în faţa Universităţii. În imediata apropiere a
dricului tras de cai se observă mergând pe jos Mihail
Kogălniceanu, Toderiţă Roseti (fratele Elenei Cuza), Titu
Maiorescu, Lascăr Catargiu, gazetarul Grigore Ventura,
Traian Demetrescu, nedespărţitul prieten, Alexandru Chibici - Râvneanu, doctorul Ion Neagoe, tineri studenţi, intelectuali, profesori universitari, elevi, orăşeni. În faţa statuilor lui Eliade Rădulescu şi Mihai Viteazu sunt înfăţişaţi numeroşi elevi şi studenţi cu capul descoperit, aduşi de
dascălii lor.
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Portrete în creion de Constanţa Abălaşei-Donosă

În faţa Universităţii, profesorul Dimitrie August Laurian a ţinut o cuvântare care a omagiat în cuvinte
vibrante viaţa poetului, după care a luat cuvântul
Gheorghe Calmuschi, un student botoşenean. Profund mişcat, Calmuschi s-a adresat direct poetului cu
un discurs vibrant, cu o voce tânguită, înecat în lacrimi, amintind de toate suferinţele poetului. După
impresionanta lui cuvântare, care-i robiră pe toţi câteva minute, se stârnise un murmur de admiraţie în
toată mulţimea. Studentul vorbise ca un adevărat orator.
În timp ce convoiul mortuar urca dealul Filaretului, se făcuse aproape seară. Începuse o bură de
ploaie măruntă, semn că şi cerul vărsa lacrimile lui la
durerea morţii poetului. Undeva spre apus, soarele,
printre nouri, îşi arunca ultimele raze roşietice peste
cimitirul Bellu. Ajunşi pe aleea înmormântării, au pus
sicriul jos şi, după o scurtă slujbă, a vorbit doctorul
Neagoe, unul dintre foştii prieteni de pe vremea studenţiei de la Viena, aducându-i un ultim omagiu.
Studenţi Şcolii Normale, şase la număr, au luat
pe umere sicriul şi l-au dus lângă groapa săpată
proaspăt sub un tei; patru dintre ei l-au coborât uşor
în hăul pământului. Maiorescu, cu câţiva prieteni, au
aruncat primii bolovani care au sunat straniu peste
cutia de brad, care-i purta rămaşiţele pământeşti ale
poetului.
Aşa s-au terminat ultimele clipe legate de viaţa
poetului.
Ca o ironie a sorţii, înmormântarea poetului fusese făcută cu cheltuială din chetă publică. Iată şi lista
contribuabililor: T. Maiorescu, 100 lei; Alexandru
Djuvara, 60 lei; J. I. Socecu, 40 lei; Teodor Rosetti,
60 lei; Dr. Neagoe, 40 lei; D. Cepescu, 20 lei; Ioan
Colţescu, 20 lei; Profesor Mândreanu, 20 lei; Dr.
Mihaiu, 10 lei; Kogălniceanu, 120 lei - în dreptul lui
nu există explicaţia dacă i-a plătit; Dr. C. Felix, 20 lei.
Total 390 lei; deci Kogălniceanu nu a plătit!
“Să doarmă în pace necăjitul suflet, avea să-i ureze fostul său prieten, Caragiale, care se simţea vinovat pentru şicanele sentimentale pe care i le provocase. Ferventul budist este acum fericit: el s-a întors
în Nirvana”.
(continuare în pag. 5)
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(urmare din pag. 4)

În urma mulţimii care l-a însoţit până la mormânt, o
trăsură închisă îi uma calea, având-o pe Veronica, ferită
de ochii lumii, pe capra din spate. Prezenţa ei fusese
foarte discretă, atât la biserică, cât şi la mormânt. Ştia că
lumea o ura, mai ales protipendada care participa la
înmormântare. Femeia plânsă, îmbrăcată toată în doliu, a
aşteptat până s-a retras lumea şi, singură, în faţa reavănului mormânt, îi jură lui Eminescu că peste cincizeci de
zile se vor întâlni pe meleagurile veşniciei, va fi şi ea lângă el. Timp de două săptămâni, aproape zilnic s-a dus la
mormântul lui şi i-a pus câte-o floare pe pământul reavăn.
De altfel, ştiindu-l foarte bolnav, Veronica Micle în anul
1887 se mută la Bucureşti, cu dorinţa de a-l ajuta şi de a fi
lângă el. Prin aprilie 1888 se repezise la Botoşani şi-l
convinsese pe poet să vină la Bucureşti. Îşi măritase fetele şi acum avea timp destul să se ocupe de sănătatea
lui. De multe ori erau văzuţi împreună în lumea artiştilor,
la teatru sau la alte spectacole. Există şi o fotografie cu ei
amândoi în mijlocul artiştilor de la teatru. Din păcate,
Eminescu n-a ascultat-o şi şi-a grăbit moartea. Curios că
exact în noaptea când a murit el, a avut un vis urât, s-a
`sculat şi Veronica Micle i-a închinat o poezie, prevestind
marea catastrofă: “Raze de lună - Lui”: “Ce n-ar da un
mort din groapă pentr-un răsărit de lună! / Ai zis tu şi eu
atuncia, când pe-a dorului aripe, / Duşi de al iubirii
farmec, - privind cerul împreună - / Noi visam eternitatea
în durata unei clipe...”.
“Gândeşte-te, îi scria ea Măndicăi, de un an de zile nam mai făcut un vers cât de infim, în noaptea aceea m-au
cuprins un fel de friguri şi în 20 de minute a fost făcută”.
Acum şi-a făcut ordine în hârtii, a citit şi a răscitit
scrisorile de la Eminescu, adnotându-le, le-a făcut pachet
şi le-a legat cu o pamblică roşie, strânsă în cele patru
colţuri cu un nod mare terminat în buclişoare. “Aici este
corespondenţa mea cu Eminescu - a scris ea îngrijit pe
pachet, conştientă de valoarea acestor scrisori, o parte
din scrisorile mele sunt aici, o parte a rămas la el. De voi
trăi, voi scrie ceva relativ la fazele acestui amor trist şi
nenorocit, de voi muri, lumea să ierte: Toate relele ce sunt
într-un mod fatal legate de o mână de pământ, cum a zis
însuşi Eminescu”.
După cele două săptămâni de stat în Bucureşti, s-a
simţit rău şi a plecat la Văratic. Părăsirea Bucureştiului îi
făcu bine căci, după moartea poetului, lumea începuse so arate cu degetul ca singura cauză a nefericirii lui, urmare a colportărilor a fel de fel de legende, una mai năstruşnică decât alta de către junimişti. Din Bucureşti a luat trenul către Paşcani, apoi diligenţa până la Târgu Neamţ. Se
instală la mitocul Fevroniei Sârbu din chinovia Filioarei şi
se odihni prima noapte. A doua zi i se pregătiră două camere lângă Biserica Sfântul Ioan, lângă fântâna cu apă
rece de vizavi. Câteva zile stătu singură în cerdac în haine de doliu. Apoi a început să se plimbe prin codrii Filioarei. Acum fugea de lume şi rămânea încremenită cu
gândurile rătăcite. Îi veneau în minte ca un laitmotiv versurile lui pe tema morţii şi acum versifica şi ea pe aceeaşi
temă: “O moarte vin de treci / Pe inima-mi pustie… şi
curmă-a mele gânduri / S-aud cum uraganul mugind în
grele cânturi, / Se plimbă în pustie mânat de aspre
vânturi, / Mi-e dor de-un lung repaus… Să dorm, / Să
dorm pe veci”.
Adesea cânta cântece triste, maicile îi ascultau glasul
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ei duios şi o compătimeau. Din ce în ce mai mult avea
vedenii, în Poiana Tigăncii i-a venit rău, strigând în
ajutor călugăriţele de prinprejur. Maicile au găsit-o căzută în iarbă, aproape în neştire. Dusă în chilioara ei
de maica Frevonia, obsesiile n-o părăseau. O vizitară
o serie întreagă de prieteni, speriaţi de întorsătura luată de sănătatea ei. După plecarea oaspeţilor a vizitat-o
şi doctorul căruia i-a spus că n-o doare nimic, doar că
are o insomnie şi o stare generală proastă. Şi-a adus
aminte de drogurile aduse de Virginia, fata ei, de la
fratele Smarandei Gârbea, care era farmacist, s-a năpustit asupra sertăraşului cu pilulele de arsenic, a pus
flaconul la gură şi l-a înghiţit, cu o poftă demenţială.
Când a venit Virginia, a găsit-o în neştire, a fugit
repede la chilioara măicuţei Frevonia Sârboaica s-o ia
la Veronica. Între timp au sosit şi cei doi medici, Cantemir şi Ursulescu, care au constatat că e otrăvită şi,
după multe încercări, au ajuns la concluzia că n-au cei mai face.
La sfârşitul vecerniei, aproape de miezul nopţii,
clopotele mânăstirii au început să bată a moarte. Un
zvon trist ca un vânt otrăvit s-a răspândit pe toate
cărările Văratecului: Veronica Micle, ibovnica lui Eminescu a murit. Fila calendarului din perete se oprise la
3 august 1889.
Luceafărul de ziuă cu ochi de strigoi privea din alte
lumi pe fereastră chipul iubitei, plecată si ea spre
depărtările astrale să se întâlnească cu poetul. Şi din
lumea lui, repeta blestemul: “Nici cenuşa noastră-n
lume, / Scumpo, nu s-o întâlni!”.
Şi asa s-a împlinit blestemul, Veronica a fost înmormantată de mânăstire şi îngropată lângă mitocul în
care-şi petrecuse ultimele clipe ale vieţii, jelită de călugăriţele mânăstirii.
Dar din dragostea lor a rămas legenda care va
dăinui cât lumea.
Visez mereu o statuie a dragostei şlefuită din piatră
care să eternizeze dragostea în figurile îmbrăţişate ale
celor doi poeţi, cu titlul pus de Perpessicius, care şi-a
pierdut vederea pe manuscrisele poetului: Martirii lui
Eros.



desen de Elena-Liliana Fluture
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La zece ani, câştigătoarea unui Premiu Internaţional
pentru Poezie, “Giovani e Poesia” (“Tinerii şi Poezia”),
Triuggio-Milano, Italia
După succesul înregistrat odată cu cea de-a treia
lansare a cărţii sale de poezie “Şoapte esenţiale”, în 24
mai 2013, cu ocazia Festivalului Naţional al Cărţii “Axis
Libri” din Galaţi, prilej cu care a obţinut două premii:
Premiul I la concursul de recitare din poezia lui Nichita
Stănescu (24 mai) şi Premiul “Nichita Stănescu” la
concursul “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine” – secţiunea 8-14 ani, (26 mai), Denisa Lepădatu a plecat la
Milano, invitată fiind să-şi ridice un important premiu
literar: Premiul Internaţional de Poezie “Giovani e
Poesia” (“Tinerii şi Poezia”), Triuggio 2013, ediţia 22.
Ea a fost însoţită de mama sa, Roxana Lepădatu şi de
mentorul ei, scriitorul Petre Rău. Sejurul a durat 5 zile
(30 mai - 3 iunie), iar festivitatea de premiere, care a
avut loc în data de 2 iunie, adică exact de Ziua Naţională
a Italiei s-a desfăşurat în renumita vilă Canonica din
Triuggio (Milano).

Denisa Lepădatu în Piaţa celebrului Dom din Milano

Deşi în vârstă de numai 10 ani (împlineşte 11 ani pe
26 septembrie), Denisa Lepădatu are deja o biografie
bogată, care ar putea fi invidiată de mulţi confraţi în ale
scrisului, şi nu numai. Ea este elevă în clasa a IV-a la
Şcoala gimnazială nr. 11 “Mihail Sadoveanu” din Galaţi.
Este însă o elevă eminentă, căci nu întâmplător este
posesoarea a peste 50 de premii şi diplome la concursurile şcolare locale sau naţionale, la limba română, matematică, informatică, limba engleză ş.a., şi a 15 medalii
(10 de aur, 3 de argint şi 2 de bronz).
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Preşedintele juriului şi promotorul concursului, Alessandro Villa,
citind din antologie poemul câştigător al Denisei Lepădatu

Talentul ei literar a fost pus în evidenţă în urmă
cu doi ani, când a început să fie remarcată la câteva
concursuri de profil, în unele cercuri şi cenacluri
gălăţene, inclusiv în câteva medii virtuale. Dar
adevăratul sens al promovării acestei talentate
autoare s-a petrecut de îndată ce a fost descoperită
de scriitorul Petre Rău, în vara anului 2012, acesta
devenindu-i apoi mentor.
În ultimul timp textele Denisei au fost apreciate şi
găzduite în revista şcolii "Mozaic", în revista literară
"Boema" nr. 42 (august 2012) în care şi-a semnat şi
debutul literar cu proză, în antologia colectivă de
creaţii literare "Pe strada inimii, cuvântul", apărută la
Galaţi în anul 2012 sub îngrijirea Asociaţiei
Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice ASPRA, apoi la Botoşani în Antologia “Dor de Dor Ipoteşti, 2012”, pe diferite site-uri literare
("Confluenţe lirice", "Noduri şi Semne" ş.a.), pe
blogul http://compuneri-u.blogspot.ro/ aparţinând
profesorului de limba română Ionel-Dumitru
Nedelcu, pe site-ul www.vioreldarie.ro al scriitorului
Viorel Darie ş.a. A mai apărut cu selecţii de proză
scurtă în revista “Oglinda literară” nr.132 (decembrie
2012) din Focşani, şi cu poezie în revistele gălăţene
“Dunărea de Jos” nr.129 (noiembrie, 2012), “Axis
Libri” (martie, 2013), “Boema” (08,10,12/2012, 0104/2013), revista “Cenaclul” (ianuarie 2013) din
Craiova, revista online “Conexiuni” (februarie, 2013)
din New York, revista “Ateneu” (februarie, 2013) din
Bacău, revista “Cafeneaua Literară” din Piteşti
(martie, 2013) ş.a. De curând Denisa a reuşit să
deţină şi un site personal care poate fi accesat la
adresa: www.denisalepadatu.inforapart.eu, ca şi un
cont pe facebook la adresa: www.facebook.com/
denisa.lepadatu.7.
Tot în ultimul an Denisa Lepădatu a obţinut mai
multe premii literare, dintre care amintim:
Premiul “Mezin Talent” la Concursul Internaţional de Poezie şi Proză "Starpress 2012", beneficiind de o tabără gratuită pe litoral în vara lui 2012
Premiul II la Concursul Naţional de Creaţie
“Otilia Cazimir - poeta sufletelor simple” (feb., 2013)
Premiul revistei literare Boema, la Festivalul
Naţional de Literatură “Prietenia cuvintelor” pentru
“Cel mai spectacuos debut literar” (noiembrie, 2012)
(continuare în pag. 7)
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Premiul I la Concursul Internaţional de Creaţie
Literară “Ion Creangă” Brăila (aprilie, 2013)
Premiul I la Concursul de Recitare - Festivalul
Naţional al Cărţii “Axis Libri” Galaţi (24 mai, 2013)
Premiul “Nichita Stănescu” la Concursul “Scriitori de
ieri, de azi şi de mâine” - Festivalul Naţional al Cărţii “Axis
Libri”, Galaţi (26 mai, 2013)
În septembrie 2012 a publicat propria sa carte de
proză scurtă, “Şoapte de catifea”, ed. InfoRapArt
În martie 2013 a apărut, la aceeaşi editură, a doua
carte, de data asta de poezie, numită “Şoapte esenţiale”,
carte lansată la Târgul Internaţional de Carte de la Iaşi, în
7 martie 2013, apoi la Galaţi, în 23 martie, la Liceul
teoretic “Mircea Eliade” şi în 24 mai la Festivalul Naţional
al Cărţii “Axis Libri”.
Ultima sa carte a realizat-o în colaborare cu mentorul
său, scriitorul Petre Rău. Este o carte experiment de poveşti pentru copii, intitulată “Vampirii din poveste” şi a
apărut la sfârşitul lunii mai 2013.

Alessandro Villa, scriind cu satisfacţie un autograf pe
exemplarul de antologie al Denisei Lepădatu

va, Albania, Maroc, India, Irlanda, Pakistan, Peru,
Polonia, Burkina Faso, Ucraina, Etiopia, Anglia,
Lituania, Senegal, Columbia, Argentina, Germania,
Grecia, Nigeria, Filipine, Serbia, Olanda, Rusia,
Belgia, Izrael, Egipt, Brazilia şi, desigur, ţara gazdă, Italia. România a avut reprezentanţi din Bucureşti, Galaţi, Baia Mare, Braşov, Cugir, Focşani şi
Bacău.

Federica Colombo, ţinând în mână cartea de poezie a Denisei Lepădatu,
alături de autoare, de poetul Luca Cipolla şi de scriitorul Petre Rău

Sejurul din Italia i-a permis Denisei să cunoască şi să
viziteze, pentru prima dată, practic o lume cu totul nouă:
Milano - minunata metropolă atât de bogată în istorie, cu
ilustrul ei Dom din nu mai puţin celebra piaţă a acestuia,
galeriile Vittorio Emanuele II, apoi renumita Scala din
Milano, mânăstirea Santa Maria delle Grazie, castelul
Sforzesco ş.a. Dar a mai avut ocazia să cunoască şi o
altă citadelă vestită a Italiei, anume minunatul oraş
Verona, unde a reuşit să viziteze faimoasa casă (cu
balcon) a Julietei, apoi Arena Romană, Teatrul roman etc.
Un minunat prilej a fost şi acela de a-l întâlni la Milano
pe mai vechiul prieten şi colaborator al revistei noastre
literare, poetul italian şi traducătorul de limba română
Luca Cipolla, care a însoţit peste tot şi care a sprijinit
grupul de români prezent în marea metropolă din nordul
Italiei.
La festivitatea de premiere au participat invitaţi din mai
multe ţări, dar şi oficialităţi locale, scriitori, artişti şi alţi
oameni de cultură, care au umplut până la refuz sala de la
Villa Taverna Canonica din Triuggio - Milano.
Din datele statistice reţinem că la acest concurs
internaţional au participat un număr de 690 de autori cu
un număr de 848 de compoziţii, ei făcând parte din 31 de
ţări din întreaga lume: Romania, Bulgaria, Croaţia, Moldo-
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Antologia premianţilor

Dintre cei care au făcut parte din juriu şi care au
fost prezenţi şi la festivitatea de premiere amintim
pe Alessandro Villa - fondatorul asociaţiei “Centro
Giovani e Poesia”, promotorul concursului şi preşedintele juriului, Federica Colombo - asesor cultural
din Triuggio, poeţi, scriitori, jurnalişti, traducători,
artişti şi profesori universitari din Milano şi din alte
oraşe importante din Lombardia.
(continuare în pag. 38)
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Imediat după festivitatea de premiere la invitaţia
doamnei Violeta Popescu, preşedinta Centrului
Cultural Italo-Român din Milano, a fost organizată o

Geanina-Daniela MORTU
(elevă, clasa a IX-a, Colegiul Naţional “Costache Negri” Galaţi)

Oraşul din trup şi suflet
N-am stat mult în faţa unei astfel de hârtii murdărită de
creion ca să-mi dau seama unde mă aflu sau, mai bine zis,
unde mă afund, chiar în sufletul meu. Am un cuvânt în el
care nu poartă doar suferinţă şi trecut, ci dragoste şi
amintire - oraşul în care m-am născut şi în care am simţit
pentru prima oara fiorii reci şi dulci ai dragostei - Galaţi.
Nu-mi văd mintea mai simplă decât un zenit ruginit şi o
apă
abisală care e chiar mai profundă decât simplul aer.
`
Pentru un oraş această apă o reprezintă doar istoria şi
timpul trecut peste zidurile sale, dar pentru un locuitor e
mult mai mult, suferinţă şi sentimente. Oare chiar îmi pasă
de câte ori mi-a zburat inima din piept pe acelaşi trotuar şi
apoi, chinuindu-se parcă din mii de fărâme, să mai strângă
ceva tot plin de cioburi?! Erau doar scântei şi cioburi
amestecate de sentimente dar magnetizate de lacrimi.
Toate se-nvârt între atingere şi amintire care se ciocnesc
ca-ntr-un univers atins de neîncredere şi răutate. Atât de
tare mă durea... Dar să continui să pătrund printr-o pătură
invizibilă brăzdată de un nume ce inima mi-o arde în
gânduri întunecate - “Ce mi-ai făcut Tu mie?!”
Încerc sa mă lămuresc şi să-mi deschid ochii şi printre
gene te văd, eşti neschimbat, dar pleoapele-mi cad grele
peste orbite înnegurând totul. Ceva asemănător cu o durere aspră şi apăsătoare pare că-mi străbate trupul firav,
sunt doar ochii - lungi câmpuri verzi pline de o lumină
întunecată, rotunde ori perfecte, de care-mi amintesc atât
de bine… oare de ce oi fi plecat aşa de lângă mine? Ai
părăsit locul unde ne-am întalnit, dar n-ai luat şi amintirea
ta. Ştii doar că tu mă rupi, dar nu mă trânti, mai bine fă ca
ultima suflare de dinaintea cortinelor de lacrimi să fie izbită
de zidul neputinţei, şiroaie de sânge îl străbat iar viaţa o ia
la vale, se dilată prin bălţi şi picură-n ţărâna uşoară, tot ce
lasă este sec, sufletul meu este sec fără de tine aici, dar
ştiu că într-o zi, în ochi noi doi din nou ne vom privi. Dar
azi, ei au rămas uscaţi privind spre cer, abandonaţi.
Priviri de prin alte gânduri ce mă înspăimântă... demoni, mormântul pe care-l sapă este stupid, nu mor aici.
Îmi las ochii larg închişi, am mai scăpat din aşa ceva, doar
o obligaţie m-a întors iarăşi aici. E doar un chip, o vedere,
plină de farmec ascuns care seacă orice gând şi care nu-l
voi uita vreodată - acasă.
Iola gândurilor mele e demult sfâşiată de vânt, nu mai
am în ce lumi să înot, e doar una şi e strâns legată de
mintea mea. Nu pot să plec din ea, în ea apari şi tu, nu are
cine să mă salveze, e închisă cu mine în ea şi mi-e dat să
o cunosc şi să-i găsesc capătul labirintului. Dar trebuie să
ies din abisul gândurilor împletite în tăcere şi sugrumate
de o singurătate infectă şi să mă îndrept către un cerc,
acel zenit al meu pe care să-l şlefuiesc de rugină şi să tră-
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iesc în sfârşit fericire. Dar între zenit şi abis e o orizontală terestră pe care corpurile noastre se plimbă
alene… un alt cerc, dar nu infinit, în el mi-a fost dat să
te întâlnesc, în realitate, care e doar una. Ea e mereu
la mijloc, cautând parcă să ne trezească, e un disc,
iar pe părţile ei domnesc fericirea şi durerea, viaţa şi
moartea, întunericul şi lumina.
Asemeni unui banal desen, are şi un soare care nu
poate apărea decât aici, dar zenitul meu e luminat
doar cu fericire. Dar orele trec, e aproape dimineaţă
iar din patul meu nu mă mişc, mi-e atât de dor, dar îmi
continui călătoria mai adânc, îmi fac un şir al vieţii şi
mă gândesc cum de am apărut şi eu pe lumea aceasta. Nimic nu e la întâmplare, orice din lume s-a întâmplat sau a fost creat cu un rost. Aşa am început şi eu,
din leagănul lumii, din Eva, din praf şi cu siguranţă tot
aici ajungem, în asta ne prefacem când cerul nostru
din sfera sufletului şi discul finit al realităţii, ne-o răsturnăm, moare, un univers cade şi ajungem mai departe de zenit şi abis, ajungem şi fără hartă acolo, în
neantul umbrelor care ne-a fost sortit de la bun început… dar până acolo trăim prezentul, ce văd şi simt e
mai mult decât un simplu “acasă”, oare e doar un loc
pe care cu greu îl voi uita şi atât, dacă îl voi uita? Nu!
Asta e imposibil, aerul care mă face să scriu, salcia la
poalele căreia plâng ori cânt la chitară, liniştea mult
iubită şi străzile - prietene tăcute şi labirintice, mă îndeamnă să nu mai urăsc atât realitatea, deşi ea pare
pentru mine ceva închis, mai am încă imaginaţia trezită de mirosuri, culori şi sentimente… oraşul în care mam îndrăgostit şi în care am suferit. Observ în depărtare ceva ce mă calmează subit - Dunărea, nu e oare
carnetul meu cu versuri neîncăpător?
Dar mă trezesc din starea mea de visare profundă
cu câteva întrebări: cum de nu dorm? Oare chiar e
posibil ceea ce gândesc? Mai bine nu m-ar auzi nimeni. Îmi dau seama ca m-am plimbat prin atâtea
locuri pustii în mintea mea, nu sunt nici la lumina unui
felinar aprins din grădina oraşului, nici aproape de Dunăre, pe faleză, sunt doar în patul meu şi-mi amintesc
toate imaginile care le-am văzut poate de mii de ori,
vii în minte mi-au rămas, învăluite în mister, dor,
fericire sau suferinţa după starea mea pe când le contemplam.
Cu siguranţă acestea nu sunt doar cuvinte îndrugate în miez de noapte, dar călătoria mea am sfârşito, ea este periodică şi atât de plăcută încât doar eu o
înţeleg aşa cum trebuie, nu e doar lumea în care mă
cobor când n-am unde urca, e totul analizat fir cu fir şi
detaliu cu detaliu. E doar o parte a mea pe care vreau
şi pot să o cunosc, însă asta mi-e menirea şi o iubesc,
oraşul meu plin de dor şi amintire care încă-mi dă fiori
reci şi imaginaţie să compun, tu eşti mai mult decât un
simbol şi un reper cotidian - eşti ceva sacru fără de
care n-aş fi în acest univers.
Notă: Lucrarea a obţinut Premiul Revistei literare
“Boema” la Concursul “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”,
categoria 15-21 ani, din cadrul Festivalului Naţional al Cărţii
“Axis Libri”, Galaţi, 22-26 mai 2013
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Nicolette ORGHIDAN
CLEPSIDRA
“16 august… Crina mă roagă să mergem astă seară săl vizităm pe T… Nu ştiu dacă am s-o însoţesc, mă simt
obosit, plictisit, iar conversaţii sterile nu ştiu să fac. Am să
rămân acasă să-mi termin expunerea pentru simpozion,
poate un telefon, două, să-mi mai schimb gândurile, cine
ştie…”
“28 aprilie… I-am ascultat paşii cum se depărtau, dar nam ieşit la fereastră. O fac pentru prima dată şi nu ştiu de
ce simt că depărtarea mă apropie mai mult de ea. Cu cât
se depărtează, cu atât o aduc mai mult în mintea, în inima
mea. Aş vrea s-o strig, dar sunetele nu vor să iasă, aş dori
să… “
“5 decembrie… Încearcă să-mi mângâie obrazul, dar nu
am răbdare să o las să-şi ducă gestul la final. Mi-e dor, mie dor de ea chiar dacă este lângă mine şi-ncep s-o sărut
înnebunit ca un adolescent…”
I-am ţinut câteva clipe caietul în mână hotărându-mă cu
greu să-l citesc. Simţeam că fiecare filă-ntoarsă este o
impietate din partea mea, dar bănuiam că rândurile acestea ascund ceva mai mult decât un simplu jurnal, ceva care
mă puteau conduce la o cunoaştere mai profundă a
prietenului meu. Ezitam, dar trebuia odată să pun ordine în
gândurile dispersate, nu eram niciodată sigur că-mi spune
deschis tot ce simte, iar caietul care-mi căzuse-n mână era
o adevărată mană cerească pentru mine. Încercam câteodată să stau de vorbă cu el altfel decât o făceam cu ceilalţi
pacienţi ai mei, dar totuşi se simţea acea reţinere, câte un
răspuns tardiv şi acela monosilabic, o economie de cuvinte
care mă scotea din minţi… Mă privea doar, dar nu ştiam
când se uita la mine sau prin mine, mai târziu am început
să descifrez acea privire uneori cu luciri metalice, alteori cu
o candoare inocentă. Mă descuraja, îmi tăia tot elanul,
întregul edificiu, clădit cu greu într-o săptămână, el mi-l
spulbera în câteva secunde cu o privire stranie şi cu un
murmur nedesluşit.
-Auzi, nu mă ajuţi deloc! îl apostrofasem într-o zi obosit
la culme.
-Dar tu, tu în schimb mă ajuţi? îmi replicase el.
Am ieşit trântind uşa şi nu m-am oprit decât în stradă.
Târziu, urmărind privirile compătimitoare, zâmbetele trecătorilor mi-am dat seama că plecasem cu halatul pe mine.
Începusem să nu mă mai controlez, el era cel care mă stăpânea, iar întâlnirile noastre pe care eu le doream cu adevărat şedinţe de psihoterapie se transformau în veritabile
şedinţe-bumerang. O practică îndelungată în domeniu se
estompa cu o singură frază:
-Ei,ce noutăţi îmi spui azi, doctore?
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Mă dezarma şi nu-mi dădeam seama dacă el era
conştient că mă poate controla, că-mi anihilează
aproape din mers, tot ce încercam să realizez.
Abordase o nouă tactică:
-Ştii ce-am auzit ieri? şi-ncepea să-mi povestească un fapt nesemnificativ, minor, dar pe care el,
involuntar, îl ridica la valoarea lui N; pentru el acel
fapt, acea frază auzită întâmplător constituia ceva
foarte, foarte important. Prisma prin care el privea
dădea o imagine supradimensionată, îl acapara în
întregime astfel încât eu cu greu mai reuşeam să
pătrund în sfera lui. La început doar îl răsfoisem, dar
mi-am dat seama că, citit atent nu filă cu filă, ci
cuvânt cu cuvânt, semn cu semn, jurnalul acesta pe
care el îl ascundea abil, putea constitui pentru mine
un punct de plecare în evaluarea stării lui psihice şi
a fixării tratamentului. Odată îmi reproşase:
-Ştii, tu nu-mi vorbeşti ca un bărbat, Sergiu…
“27 mai… I-am recitit într-un moment de reculegere interioară paginile şi mi s-au părut atât de
puerile, anoste, lipsite de sens… Poate că eu sunt
de vină, i-am oferit prea puţin prilejul să mă cunoască fericit. Gândurile dispersate cu greu reuşesc să
le mai adun, mă iartă prietene dacă mă retrag iar în
cochilie. Mă simt obosit de zile, de nopţi, de lume,
chiar de viaţă…”
“16 octombrie… Să-ncerc o întoarcere-n timp la
porţile copilăriei? Oare dacă aş încerca să bat, mi
se va deschide? Care poartă? Copilăria-mi fusesenchisă cu două porţi mari, grele, cu clanţe reci şi
lacăte masive. Încercam să le deschid, dar forţei
mele de copil mi se opunea o forţă-nzecită parcă.
Degeaba am încercat să deschid poarta din dreapta: mi se opunea forţa brutală şi sigură a unei
paternităţi vitrege care îmi înlătura cât se putea de
mult dorinţa de apropiere. Căutam să deschid poarta din stânga ce dădea spre grădina şi livada bunicilor, dar distanţa, depărtarea geografică mă loveau
brusc asemenea crivăţului nemilos de Bărăgan. Am
închis încet în suflet ambele porţi, am încercat să-mi
creez un univers propriu în care cred că greu va
reuşi cineva să pătrundă. Va trebui să aibă răbdare,
să bată mult şi tare pentru că, psihicul meu obosit,
dar nu surd s-ar putea să se fi retras în ultima cameră…”
Ciudată introspecţie! Tinereţea ne adusese pentru un an la masa aceleiaşi cantine studenţeşti, nu
mi se păruse nimic ieşit din comun la el, nici
“jucăria” mică pe care o scotea din haină şi, cu
gesturi liniştite, calculate, o aşeza pe masă. O privea aşa cum nu mai văzusem pe cineva că priveşte
un obiect, mânca liniştit, rar aruncându-ne câte o
privire…
“…1 iunie… S-au împlinit doi ani de când l-am
auzit pentru prima dată spunându-mi “TA-TA”… E
darul meu de ziua lui, e darul lui pentru mine…”
“22 octombrie… Am s-o rog să stăm astă seară
acasă. Am atâta nevoie de ea acum, să-mi vorbească aşa cum n-a mai făcut-o de mult… Să ascultăm
“Rapsodia albastră”… Ştiu că-i place, am cumpărat
un disc cu muzică de Greshwin, nu se poate să fi
(continuare în pag. 10)

Boem@ 6 / 2013

(urmare din pag. 9)

uitat ziua căsătoriei noastre!...
....……………………………………...................................
-O vezi? Poţi să stai aşa nemişcat şi s-o priveşti
până când se goleşte partea de sus? Cunoşti puţine
lucruri despre mine şi poate că şi cele pe care le ştii nu
ţi-au făcut o imagine prea clară. Te mai aud şi-acum
când, într-o zi, la masă-mi spuseseşi: “Mă, Clepsidră, ţie
ţi-e lene să-ţi măsori şi timpul! Uiţi mereu să-ţi întorci
“jucăria” aia a ta dacă nu-ţi spunem noi”. Încercasem
să-l opresc, nu să-l întorc, valoarea prezentului pentru
mine creşte când devine trecut, dar tu n-aveai de unde
să ştii. De ce aş mai fi întors-o?
Se oprise din povestit şi-ntoarse pentru a nu ştiu
câta oară clepsidra de care cred că nu se despărţea
niciodată. Trase lacom din ţigară şi continuă:
-Eu trebuia să scap de obsesia testului acela nebunesc din anii studenţiei, înţelegi când, unul de la
Medicină care locuia cu voi în cămin ni-l făcuse la mai
mulţi colegi. Aşa, în joacă, ca simplu divertisment. Era
pentru mine o continuă luptă între Ego şi Alter Ego, un
balans între destin şi providenţă şi, recunosc,deşi nu mă
fascinaseră de prima dată ochii ei de un tulburător
albastru, ori nurii pe care încerca mereu să-i scoată-n
evidenţă, iată-mă după cinci luni căsătorit.
Nu-şi lua ochii de la clepsidră, o-ntorsese în seara
aceea de câteva ori, dar eu nu simţeam timpul trecând;
îl simţeam însă pe Mihai prizonierul unei întâmplări
petrecute mult, mult în trecutul vieţii sale, la graniţa
dintre adolescenţă şi tinereţe când, psihicul, personalitatea o dată conturate încep să acţioneze şi interacţioneze cu lumea din jur. Mi-era teamă că va intra din nou
în muţenia cu care mă chinuise-n ultimele săptămâni,
dar…
-Crescuse, începuse chiar să meargă binişor, iar eu,
mândru îl luam cu mine peste tot, ba , uneori chiar şi la
facultate. Trebuia doar să-l vadă toată lumea, nu, doar
este băiatul domnului profesor, unicul fiu al domnului
profesor. Unii îi zâmbeau, alţii-i ciufuleau părul cârlionţat
şi-ncercau să lege cu el un dialog. Urca în mine atunci
mânia, emoţia-mi sugruma vocea, doream să-l strig, dar
abia articulam nişte sunete. Ce era atunci, doctore:
gelozie, suspiciune, ură, ori toate la un loc?
Îşi trecuse precipitat mâna prin păr, îşi pipăi discret
obrazul.
-După câţiva ani începusem să privesc mai insistent,
poate prea insistent pe orice bărbat care intra la noi în
casă, aproape că-l dezbrăcam din priviri, îi măsuram
bicepşii, îi analizam trăsăturile feţei, căutam o mică
asemănare cu Horia. Da, uite, puţin la ochii şi buza, aşa
cum o ţine Horia când se supără… Mă agăţam de cele
mai mici amănunte, trăgeam de ele ca de-un material
căruia vrei să-i încerci rezistenţa, iar întrebarea: “Cine
este EL?” revenea ca un laitmotiv.
Odată te-am căutat, doctore, doream să vorbesc cu
tine despre toate astea, dar erai plecat din ţară, apoi
teama, incertitudinea, sentimentul nulităţii puseseră din
nou stăpânire pe mine. Sărutările ei nu mai găseau de
mult bărbatul rămas undeva în urmă, în anii studenţiei,
iar fiul meu, Horia, pentru că este fiul meu, nu-i aşa,
doctore va fi un om distrus.
Scoase dintr-un plic o fotografie şi mi-o întinse:

-Îţi place? O vezi, doctore? Fotografia i-am luat-o
lui Horia din haină. N-ai de ce să mă acuzi, îl
urmăresc aproape pas cu pas, el este încă un copil,
nu ştie ce-i poate rezerva viaţa. Dacă e pe cale să
săvârşească un incest?
Am tresărit! Doamne, dar e de-a dreptul nebun!
Unde vrea s-ajungă? Continuase:
-Ştiu că o iubeşte, se-ntâlnesc aproape zilnic, i-am
urmărit, nu-l mai pot lăsa să continue. Va fi un om
distrus dacă o dată, cândva va afla.
-Mihai, dar el o iubeşte, de ce nu-nţelegi, ce să
afle?
-Ajută-mă, doctore, să-mpiedic incestul, asta vreau
eu. Este chiar atât de greu să-nţelegi? Aici mă doare
pe mine, aici e boala mea, doctore, şi-şi lovise pieptul
de câteva ori.
-Mihai, dar tu îi cunoşti părinţii, ştii cine sunt de
fapt, unde te duci, tu, băiete cu mintea?
-Da, dar, spune-mi, al cui este fiul meu, doctore?
Îmi repetasem de câteva ori, la intervale de câţiva ani
nenorocitul acela de test şi-acum te-ntreb pe tine,
doctore: al cui este fiul meu?
Am rămas perplex.
-Ei, al cui este? Nu ţi se pare că fata asta îi
seamănă puţin la păr, la zâmbet? Vezi, uite şi buza,
aşa uşor răsfrântă când vrea Horia să pară puţin mai
şmecher. Vezi? Ştii ce scria pe bucata aia nenorocită
de hârtie, lozul vieţii mele? AZOOSPERMIE, asta scria! Poţi să mă vindeci de azoospermie, poţi doctore?
Şi, cu o mişcare rapidă prinse clepsidra de pe
masă şi o izbi cu putere de uşă.
-Poţi, hai spune, doctore, poţi?
Firicelele de nisip se risipiră prin cameră, iar eu nu
ştiam ce s-adun mai întâi: cioburile clepsidrei, ale vieţii
lui, ori firicelele de nisip, zilele şi nopţile lui de
frământări interioare. Se auzeau ultimele acorduri ale
“Rapsodiei albastre” pe care el o pusese de câteva ori
în după-amiaza aceea. Credeam că-i melodia care-l
linişteşte, dar… Ieşi trântind uşa, iar eu rămăsesem
mut în camera pe care amurgul o părăsise demult,
lăsând-o în braţele nopţii. Un gând mă străbătu ca un
fior: oare de când n-am mai văzut-o pe Crina?
Motto: “Întotdeauna noaptea minţii este mai neagră decât cea a inimii”



desen de Elena-Liliana Fluture
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Cezarina ADAMESCU
FLORI DE FIORI ÎN PAGINI DE SUFLET
(DENISA LEPĂDATU, Şoapte esenţiale, poezii, Ed. InfoRapArt, 2013)

Răvaşe la zmeie s-ar putea subintitula poemele copilei
de 11 ani, proaspăt ivite în lume, pe care tânăra poetă le
trimite aproape zilnic, ca să se ştie că, în acest areal dunărean s-a născut şi trăieşte o fiinţă incredibil de simţitoare,
prin care trece şi se revarsă snopul de raze încălzind grâul
abia încolţit al întinderii agreste, peste care brâul de maci
sângerii îşi flutură petalele din mătase încreţită. Fiică a
Dunării, Denisa Lepădatu a crescut precum salcia la malul
amirosind a mâl şi a zbor de pescăruşi în siajul vapoarelor,
cu ţipătul lor strident şi patetic, lacomi de aer, lacomi de
hrana pe care fraţii lor, marinarii, le aruncă la pupa.
Şi ne putem închipui o copiliţă, stând pe un trunchi prăbuşit, cu mâna streaşină, salutând corăbiile care duc cu
ele, dorinţele, visurile şi speranţa oamenilor, pe alte meleaguri, însoţite de păsările migratoare, până la o nouă sosire.
Însă, cât de esenţiale pot fi şoaptele unei fetiţe? Am
putea afla citind această carte de versuri în care micuţa
autoare şi-a aşezat cuminţenia, ca-n sărutul brâncuşian.
Pentru cineva neiniţiat în ale Poeziei, să citească acest
vers: „m-a sărutat infinitul aseară”, ori aceste versuri: „cenuşa e suma / iubirii / dintre zero şi infinit” (Un albastru
infinit) - ar putea rămâne mirat pentru totdeauna. Dar,
pentru autorii de Poezie, totul e posibil. Să ne uimim atât
cât se cuvine, surprinşi de „clipa îmbrăţişată / de versuri cu
tălpile adormite” (Un albastru infinit).
Surprinzătoare este gândirea şi imaginaţia poetei, de o
adâncime aproape nefirească pentru vârsta ei. Ea atinge
principalele categorii filozofice: Timpul, Spaţiul, la vârsta
când fetiţele se mai joacă cu păpuşile, încă. Îşi asumă
chiar „Răpunerea timpului” pe care-l doreşte un fel de supus al ei: „păşeşte timpul peste mine / vrea să sară câte
două trepte odată”. Tot el, timpul „priveşte spre asfinţit /
dând din coate / înaintează / fără frică dar / până la urmă /
cade în genunchi”. Cu alte cuvinte, poeta a reuşit, în vers,
să îngenuncheze Timpul.
Aflată la vârsta când fiecare copil doreşte să se autodefinească, în căutarea de sine, poeta spune: „sunt doar un
sâmbure / care încolţeşte / hrănindu-se / cu iubire” şi: „lacrimile-mi / sunt frunze / scuturate toamna” (Alintă-mă).
Trebuie să recunosc că am pornit la lectura acestui volum de la prejudecăţile legate de vârstă şi de experienţă lirică. Gândeam că nu are ce să-mi comunice o fetiţă, abia
debutantă, într-un volum cu un titlu aproape filozofic. Mărturisesc că m-am înşelat şi Denisa Lepădatu reprezintă
deja o voce - chiar dacă firavă încă - în peisajul liricii actuale. Ea s-a luat în serios, a muncit, a citit, s-a corectat, a
revenit asupra textelor, a cerut păreri, iar versurile ei au
demonstrat încă o dată despre autenticitatea şi valoarea
lor.
Am învăţat s-o respect şi s-o iubesc pentru frumuseţea
ei fizică şi spirituală, pentru înălţimea la care s-a ridicat
brusc, precum lujerul subţire de crin imperial care a crescut peste noapte şi în zori a ivit o floare neasemuită.
E drept că, între primăvară (anotimp în care se află
biologic) - şi iarnă, nu poate fi decât o iubire fierbinte cât
două anotimpuri uituce. Ea a învăţat deja ce înseamnă
lipsa, aşteptarea şi chiar tristeţea legate de aceste realităţi.
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Dar nu disperă, pentru că în jur: „e lumină şi parcă nu
/ simt cum greşeala mea / doare” (Lipseşti).
În „Prima şoaptă esenţială” poeta ne comunică o
învăţătură cristică pe care noi, cei maturi, am cam uitat-o, şi anume, faptul că „oamenii / au nevoie de
iubire...” (O şoaptă esenţială). Ingenuă (nici n-ar putea fi altfel!) şi totuşi stăpână pe sine atunci când
comunică, ceea ce ea numeşte „şoapte esenţiale”,
Denisa Lepădatu spune: „lasă-mă să-ţi spun / despre
cântecul degetelor / care ia amintirile / le aruncă / hrană ploii / şi le piteşte în urechea / pământului” (Lasămă să-ţi spun).
Iată cu ce fel de „copilării” ne îmbie poeta Denisa
Lepădatu! Şi iată, prin aceste „Şoapte” ce vrea ea să
transmită cititorilor: „Sentimente trimit prin cuvânt”
(Şoapte).
Aidoma unui magician cu bagheta lui fermecată,
poeta îşi alcătuieşte propriul univers, din piese mici
de puzzle. Din cuvinte formează „tărâmul / ocrotit / de
îngeri / ce păstrează / pe alocuri / puritatea / copilăriei” (Universul meu un puzzle).
O continuă dimineaţă îi sunt gândurile şi şoaptele
nespuse. Dar aceste gânduri şi şoapte nu rămân
închise, ci devin cărţi înaripate. Din ele zboară cârduri
de cocori în imensitatea azurie şi nu puţini sunt acei
care rămân cu ochii miciţi în zare, făcându-le semn
de reîntoarcere. Acesta este miracolul care se petrece cu un copil înzestrat de Dumnezeu cu un har
special de comunicare pe calea inefabilă a Poeziei.
Ca un adevărat astrolog sau numerolog, se poate
spune că Denisa Lepădatu a trăit o experienţă interesantă: a făcut operaţii pe cord, nedureroase, jucânduse cu cifrele şi amestecându-le în creuzetul inimii sale, cu rezultate cât se poate de previzibile, după criterii amănunţite de probabilitate şi a reuşit, după propria-i confesiune, să afle răspunsurile la întrebările
care o frământau: „adun laturile / acestei clipe eterne /
şi obţin perimetrul / secundelor / pe care / la doi îl
împart / să separ / astfel / ziua de noapte / apoi
înmulţesc / cu visele / cele pare şi cele / impare /
răspunsul să-l aflu / fără / vreun semn de / egalitate”
(Operaţii pe cord). Un amestec ciudat de concret şi
abstract, real şi fantastic, vis şi trezie, cum numai
poeţii sunt în stare.
Doar din privire poţi s-o cunoşti pe această poetă
în devenire, fiindcă din ochi îi zboară „fluturaşi de bunătate”, inocenţă şi deosebită candoare, aşa cum îi
stă bine unui copil care nu mai are răbdare şi vrea să
(continuare în pag. 13)
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fie considerată matură. Sunt ochii uimirii de sine, ochi sufleteşti fără dioptrie.
O „muzică a treptelor” - „prelingându-se / printre / degetele / visării / prinse / într-un vârtej / adormit / pe o piruetă / a vieţii” - (Muzica vieţii) - aceasta este poezia Denisei Lepădatu, de până acum.
Cum va evolua, nimeni nu ştie, însă începutul e cât se
poate de promiţător şi de bun augur pentru poezia tânără.
În poeme, totul se raportează la viaţă, de parcă acum
fetiţa-poetă a deschis larg ochii, la tabloul diversificat şi
acaparator al vieţii, şi e tot mai avidă de cunoaştere, cu
cât se adânceşte în ea.
Sunt totuşi, unele poeme care-i trădează vârsta fragedă, de o naivitate specifică: „De fericire am strâns petale
de flori / Le-am sărutat de o mie de ori / Şi le-am şoptit
despre al frunzelor dor, / Cum vara iar trece şi nu li-e
uşor.../ Din verdele pur nu rămâne nimic / Doar eu tot încerc ochii să mi-i ridic, / Căci nu îndrăznesc să le spun ce
va fi / Când iarna geroasă din nou va veni!” (De fericire
am strâns). Alte poeme sunt însă, de o maturitate precoce: „înfiripate / atingeri / înnoptează / sub perna minţii /
cerşesc / luciri agăţate / pe cerul / aşezat / la presat / între
inimi / ce plutesc / în corpuri / aflate / stinghere” (Cer
presat de inimi două).
În orice caz, primii fiori sunt destul de confuzi şi, până
se vor limpezi, poeta va scoate la iveală acest amalgam
de stări născătoare de oarecare fiori lirici. Versurile ei sunt
„flori de fiori” în straturi de cuvinte.
Există şi străfulgerări de gând în spiritul poemelor tradiţionale japoneze, foarte gustate de iubitorii de gen. Ex.
„dorm seminţele / cuvintelor / neîncolţite încă” (Straturi de
cuvinte); „mă strecor / între genele / copilăriei” (Joc) ş.a.
Poeta n-a învăţat încă să se ferească de capcanele stilistice, de locurile comune precum: paşii timpului, cenuşa
uitării, şoaptă din vis, foşnet de gând, felii de tristeţe,
cioburi de stele, glasul nopţii, vinovate de iubire, aripi de
fluturi, fruct necopt, inimi înflorite, grădina dimineţilor, roua
iubirii, scorbura minţii ş.a. Treptat, tânăra autoare îşi va
limpezi versul şi-şi va căuta drumul propriu.
Nu-ţi trebuie prea mult timp de gândire ca să ştii că
tânăra se află la primii fiori preadolescentini, care vestesc
iubirea, deocamdată destul de confuză, plină de incertitudini (dar care iubire e sigură de sine?) - ascunsă după
cuvinte, după inimioare de catifea roşie, în substanţa unei
metafore, după fantoşele umbrei. Până să explodeze precum bujorii, nu mai e mult, dar atenţie: ei pot înroşi hârtia
de turnesol a speranţei. Puţin romantism, bine dozat cade
bine în toate poemele.
Cu toate acestea, tânăra poetă nu poate rosti răspicat:
„te-am găsit / fericire” (Te-am găsit) - vagului fior provocat
de Zburătorul mitic, cel fără de aripi, căruia-i place să
colinde tărâmurile dintre vis şi realitate, pe picioare, căci
vechile aripi i s-au zdrenţuit în zboruri nesăbuite.
Citind mai intens şi trecând versurile prin dioptriile
inimii, dar şi ale minţii, Denisa Lepădatu va şti să adune
aurul sufletesc, din movilele de nisip răsărite de neunde,
până la oază.
Şi totuşi, Denisei Lepădatu nu-i prieşte joaca printre
oameni maturi, obosiţi, destul de blazaţi. Adesea, îi vine
dor şi-şi întoarce privirile spre patria de unde abia s-a desprins, lăsată în urmă, dar nepărăsită cu totul, patria copilăriei. Iată un frumos sclipăt de gând: „joc şotron / prin /
zilele / aşezate / crescător / sar / de la unu / la opt /
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hotărâtă / să nu greşesc / mă strecor / între genele /
copilăriei” (Joc).
Pe un prim plan se află însă, căutarea modelelor,
căutarea tonului potrivit, la o vârstă cu foarte multe
tentaţii şi false modele. O sensibilitate acută, patetică de fruct necopt, o face pe micuţa Denisa să
vibreze la orice atingere, precum trupul viorii sub
arcuşul mâinii măiestre a muzicianului. Ea este încă
o mimoza pudică, gata să se retragă şi să se ascundă la cea mai mică intenţie de gest sau de vorbă. E
bine să-şi tempereze trăirile, să le întârzie pentru
altă vârstă, când acestea vor fi, cât de cât suportabile.
Şi în sfârşit, Denisa Lepădatu recunoaşte că este
un „Copil demn de poveste”: „de nor sprijinit / cu
palma pe cer / cântă albastru un suflet / pe-un dans
de furtună / teama păzeşte / în nemişcare // sub
zâmbet greu / furişată / iubirea simte / atingeri
ascunse / scântei de dor // cu privirea-mi închisă /
ascult veşnicia cum râde / mister pe pământ / egal
cu mine / copil demn de poveste”. Vers memorabil:
„ascult veşnicia cum râde”.
Denisa Lepădatu este autoarea care, dorind să
ascundă, dezvăluie. Nu e la vârsta marilor mistificări, a măştilor puse în grabă ca să adulmece ori să
înşele privirile. Ea este sinceră şi atât. Nici nu e greu
de ghicit în ce valuri se scaldă.
Gândurile, privirile ei sunt „flăcări mirate ce ard”
(Iluzia unei şoapte). E greu de închipuit un copil
care să fie incendiat de asemenea sentimente, deocamdată „fără-nţeles”, de acele şoapte de care sempiedică, de iluziile risipite-n magie şi de visele de
hârtie. S-a dovedit, însă, că Poezia iubirii nu cunoaşte vârste biologice, ci numai spirituale. Dacă ştii
să îi descifrezi semnele. De fapt, în aceasta constă
toată arta: în a şti să descifrezi semnele.
Şi totuşi ce meditaţiune poetică: „inima mea/sâmbure / din abur aflat / pe umerii goi / ai amurgului /
coborând într-un vis / de sticlă” (Vis de sticlă)!
Nu o dată, autoarea foloseşte categorii exacte,
operaţii matematice, cu care alcătuieşte jocuri fanteziste. Se pare că preferă aceste jocuri de cifre, cum
alţii folosesc jocurile de cuvinte şi calambururile.
Toate acestea sunt folosite pentru a obţine infinitul
sau perfecţiunea.
Poemele Denisei Lepădatu sunt - aşa cum singură recunoate - pagini de suflet, „poeme / oglindite
/ în sunetul chemării” (Flori de cerneală).
Poezia ei nu e descriptivă, analitică, ci mai degrabă eliptică, sibilinică, uneori, aproape indescifrabilă, pentru că nu a dobândit destul curaj să-şi
decline sentimentele şi e mai lesne de folosit acest
limbaj încifrat, metaforic, limbajul tăcerilor şi al spaţiilor nude dintre cuvinte.
O poezie remarcabilă este „Uitaţii poeţi”: “poeţii
statui / cu priviri uitate / prăfuite / aleg începutul /
clipelor flămânde / cărţi necitite / încă / suspină /
strângând lumini / tăcute / întrebări gri / în buzunare
de suflet / de ploaie / unite”.
Ecuaţii necunoscute, acolade, cifre neînţelese,
adunări, scăderi, înmulţiri, împărţiri, toate operaţiile
şi semnele „împletite / respirând iubire” (Întrebări) se pare că o fascinează pe această autoare.
(continuare în pag. 14)
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Oricât ar vrea să crească precum Făt-Frumos, într-un
an, cât alţii în şapte, oricât ar vrea să devină peste noapte
matură, Denisa Lepădatu se descoperă pe sine, aşa cum
este: „Sunt copilul / ce sărută / ploaia şi vântul / taina /
privită / din vârful / ideii / desfrunzite / alunec / pe râsetele
/ făcute cadou / nepăsării / puse la presat / între / filele
şoapte / deloc pe odihnă” (Sunt copilul). Ea nu ignoră
versurile dedicate lui Moş Nicolae, primul moş drag din
universul copilăriei. E un fel de convenţie, pentru că ea
ştie cum stau lucrurile cu acest uncheş darnic, dar nu se
poate opri să-l aştepte cu drag: „Vreau lângă brad să-mi
port dorul pe veci / Să citesc din poveşti nescrise”
(Aşteptatul Crăciun).
Cu toate că-şi mărturiseşte această fermecătoare
vârstă, Denisa Lepădatu merită toată atenţia şi generozitatea celor mari pentru că a spart tiparele biologice,
oferind o poezie reflexivă, aplecată asupra sieşi şi asupra
marilor întrebări care-i deschid, acum, o infinitate de
orizonturi.
Mai ales pentru îndrăzneala de a scrie cu un curaj dezarmant: „zidesc infinitul” şi „trăiesc netrăirea” - (Zidesc).
Ceea ce nu e puţin, dimpotrivă.

4. Premiul pentru stil: Andrunache Andreea, 16 ani,
CNCN, proză; Teohar Iuliana, 16 ani, CNVA, eseu
5. Premiul pentru originalitate: Cocu CameliaAndreea, 16 ani, LTER, proză; Ababei Adriana, 16 ani,
LTER, proză;
6. Premiul „Axis Libri”: Borcan Ana-Maria, 17 ani,
CNAIC, proză; Bostan Claudia Al., 15 ani, CNCN, proză
7. Premiul Revistei ”Boema”: Mortu Geanina-Daniela,
15 ani, CNCN, proză
8. Premiul Editurii ”Eikon”: Diaconu Diana-Ruxandra,
17 ani, CNVA, poezie

Textele premiate vor fi publicate, selectiv, în paginile revistelor „Axis Libri“ şi „Boema“.


(urmare din pag. 3)
3. Premiul pentru compunere/eseu: Ion Bianca Stephanie,
11 ani, CNVA, eseu
4. Premiul pentru stil: Carusi Maria, 14 ani, CNCN, poezie;
Jalbă Ioana Elena, 14 ani, CNVA, poezie
5. Premiul pentru originalitate: Palade Cătălin-Iulian, 14 ani,
CNCN, poezie; Dima Ioana-Claudia, 14 ani, CNVA, proză
6. Premiul „Axis Libri”: Stavăr Simona-Elena, 14 ani, CNVA,
proză; Mircică Tudor,13 ani, CNVA, eseu
7. Premiul Revistei ”Boema”: Oană Diana, 14 ani, CNCN,
poezie
8. Premiul Editurii ”Eikon”: Ioniță Dragoş, 14 ani, CNCN,
poezie

Categoria 15-21 ani:
1. Marele premiu: Dogaru Simona, 17 ani, CNVA, eseu
2. Premiul „Nichita Stănescu” (eseu): Boț Mădălina, 15 ani,
CNVA, eseu
3. Premiul pentru eseu: Caval Maria-Florina, 19 ani, LTER,
eseu
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Târgul de carte din cadrul Festivalului şi-a propus
să stimuleze interesul pentru lectură, să cultive satisfacţia dialogului concret între producătorii şi consumatorii produselor culturale specifice, dăruindu-le
bucuria întâlnirii cu scriitori cunoscuţi prin organizarea de dezbateri pe teme de interes cultural, care să
aducă în atenţie cele mai recente apariţii de carte.
Iar noi credem că, cu excepţia câtorva mici întreruperi datorate unor începuturi de burniţă care însă
n-au reuşit să stingă aproape deloc dorinţa multor
vizitatori de a rămâne aproape de standurile de cărţi,
sau în preajma numeroaselor spectacole oferite de
acest mărinimos festival al cărţii, tot ceea ce şi-au
propus organizatorii respectabilei manifestări a reuşit, cu prisosinţă.

Redacţia
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Jivina
A aşteptat pe coama pietrei
mişcându-şi trupul cel sprinten,
de pe-un picior pe altul,
până când, obosită de nemişcare,
îi veni să alerge încrezătoare
înspre steaua ce tocmai cocheta
cu luceafărul dimineţii.

Coriolan PĂUNESCU
Pământul ca o sfârlează
Măi, ajunge o măciucă la un
car de oale,
îmi spunea bunica,
văzând că nu mai contenesc a
smotoci pisica
cea neagră,
care îmi furase codrul de
pâine.
Am rămas locului,
privind cum torcea bătrâna
din furca-i prinsă-n brâu.

pe lumina vie ce părea logodită
cu noaptea şi cu timpul ei suveran
Apoi, lătrând, porni să
deconspire materialitatea umbrelor.

Apărătorul regal
Iată, pe buza palatului regal,
nevătămată, prinţesa sparge nuci
de aur turcesc, roşietic,
în amintirea consortului ei, naţional.

Stătea dreaptă şi surâdea
la marginea laviţei ,
ca o statuie din cel mai bun
porţelan.
Peste lemnul blând era întinsă
o cuvertură din lână groasă,
vopsită cu sărbători.

Din cer cad pietre cât oul de vrabie
şi, uite, aştept zorii ce iar or să vină,

Cu blândeţea ei, căruntă,
privea înspre mine cu coada
ochiului
şi cădea pe gânduri de sfântă.

Lăsaţi-mă, vreau să chiui dovedind
oamenilor că le pot fi
până la capăt apărătorul loial!

Singur, fusul cel sprinten
învârtea pământul ca o
sfârlează.
Eu, pe o margine de cer
visam cuptoare de pâine.

Incompatibila noapte
Iar ai venit, iar ai venit
vietate ciudată
ca o umbră a cerului meu,
călare pe vântul nebun…
Croncăneşti, croncăneşti
pasăre gri, îi spuneam
din ochi căutând
stânca cea mare a muntelui.
Vrei să te-aşezi eliberată de minte
cu Dumnezeu la voroave,
cum credeai că faci
cu-n anotimp înainte?
În sfârşit, pleci legănându-te
cu gândul să te-aşezi
într-o fereastră din lună.
În aer, cerul amirose timpuriu
a trădare.
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Văzându-se trădată de astrele cerului
jivina ce tocmai ieşise
din pădurea virgină reintră
sub iarba câmpiei răzbunându-se

fără ploi şi fără jocuri de voal.
Dintr-o dată, nu mai sunt atât de sigur
că am existat vreodată
pe verdele palid al şeii de cal.

Şi vreau să le spun că între timp
am dobândit câteva picături albastre
de sângele atât de viu, extrem de regal.

Formulă
Nu mai vreau să trec singur şi trist
peste linia zbuciumată
a norocului,
de parc-aş vrea să nu mai exist
sub umbră incertă şi dalbă
a cozorocului.
Voi care păziţi intrarea
cu lună,
de parcă sunteţi turnaţi în aurul
Roşiei Montane,
unde-au căzut milioane
visând formula prosperităţii,
introduceţi în această secundă
cartuşul pe ţeavă vieţii…
Priviţi cum trag prima dată,
atât de sigur
şi neînvinşi din nava lor pântecoasă.
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Georgeta MUSCĂ-OANĂ
„Doar durerea” - un „Cântec pentru mai târziu”
Sâmbătă, 08 iunie 2013, ora 17:00, la Casa de
Cultură a Studenţilor din Galaţi, doi gălăţeni cu sufletul
frumos ne-au invitat la o dublă lansare: Mariana Eftimie
Kabbout şi-a lansat o nouă carte de poezii, „Cântec
pentru mai târziu” (opt cărţi într-o carte), apărută la
editura “Nelinişti Metafizice” din Constanţa, iar cantautorul Săndel Spînu şi-a lansat cel de-al doilea CD al
său, intitulat „Doar durerea” - folk acustic guitar. Au fost
prezenţi în sală scriitori şi prieteni din Galaţi, dar şi din
Braşov, Bucureşti, Baia Mare, Constanţa, Brăila, Bacău,
Tulcea.
În deschidere, cunoscuta jurnalistă Angela Ribinciuc
de la cotidiaul local “Viaţa liberă”, ea însăşi poetă, a
prezentat-o pe poeta protagonistă Mariana Eftimie Kabbout ca pe un suflet iubitor şi generos, poemele sale
însemnând „locuri ideale de popas în drumul spre noi
înşine. Ea ştie că singura avere a omului e clipa şi o
îmbracă în iubire, oferind-o tuturor şi nimănui”.
Îndrăgostită iremediabil de poezie, „Mariana Kabbout
scrie aşa cum noi respirăm”, iar versurie sale sunt
scrise „pe muzica sufletului, care nu dă niciodată greş”.
„Melodiile lui Săndel Spînu sunt petale de nufăr, fire
de amurg târziu, tropot de cai, strigăte în tăcerea mută,
atingeri de dor, drumuri ce cheamă, aripi de vânt, şoapte suave, ofuri adânci”, a afirmat Angela Ribinciuc,
continuând prezentarea: „Jocheu al durerii ce se topeşte în zori şi renaşte în noapte, îndrăgostit de o fată cu
ochii ca o vină grea, Săndel Spînu scrie poezii pe cerul
toamnei, se zideşte la temelia viselor, învelindu-se în
amăgire şi în tăcerea stelelor promise”.
Apoi au intrat în scenă cei doi protagonişti care neau salutat şi ne-au îmbrăţişat, cu braţele sufletului, şi
„pentru că ştim că aşteptaţi nerăbdători muzica şi poezia, vom prezenta pe scurt invitaţii noştri” a adăugat
Mariana Kabbout. Primul care a luat cuvântul a fost
domnul Constantin Lămureanu, scriitor şi director al
editurii “Nelinişti Metafizice” din Constanţa. După felicitările de rigoare şi aprecierile cu privire la creaţia
Marianei, distinsul scriitor a recitat un poem dedicat
autoarei.
Personal am fost apoi invitată să citesc o scurtă
recenzie trimisă de scriitorul şi criticul literar din Oradea,
Dan Sîrbu care, din păcate, nu a reuşit să ajungă la
Galaţi. “Cântec pentru mai târziu are parfum de Opera
Magna, fiind un volum care cuprinde întregul univers
liric al Marianei Eftimie Kabbout, un volum în care îşi
defineşte idiostilul…”, a scris Dan Sîrbu în mesajul său.
O apariţie plină de căldură şi sensibilitate a fost
tânăra scriitoare din Galaţi, Denisa Lepădatu care, după câteva cuvinte de o eleganţă rară, cu voce cristalină
a început să recite: „Înmuguresc de dragul poemului deacum / Şi slova, lin, mă cerne pe coala de hârtie…”
(„Tu, poezie”).
Profesorul de muzică Ivanciu Ifrim şi-a amintit cu
plăcere de anii în care cei doi i-au fost elevi, remarcând
încă de pe atunci înclinaţia Marianei către literatură şi
vocea sensibilă, caldă a lui Săndel. A intuit că acesta
este drumul lui şi l-a ajutat să dezlege tainele muzicii,
pas cu pas.
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Cei doi protagonişti ai evenimentului

Ştefan Băiatu, absolvent al Şcolii Populare de
Artă din Galaţi a scos la suprafaţă amintiri din perioada în care el şi Săndel erau membri ai Cenaclului “Dunărea” din Galaţi.
Cortina s-a ridicat şi, într-un decor al creaţiei, a
urmat un emoţionant spectacol de poezie şi
muzică. Filozoful german Friedrich Nietzsche spunea: „Fără muzică viaţa ar fi o greşeală”; dar cum
ar fi viaţa fără poezie? Combinate, acestea dau
adevărata savoare vieţii, iar noi am „degustat-o” din
plin. Programul artistic a fost susţinut de Constantin
Paul Muscă, Mariana Eftimie Kabbout, Săndel
Spînu şi Georgeta Muscă Oană.
În ultimele acorduri ale melodiei pe care
Mariana şi Săndel au recitat poemul „Maktub”, din
ambele părţi ale scenei au zvâcnit către tavan
artificii, toţi cei prezenţi fiind plăcut surprinşi. “Ce-a
fost ieri nu e azi şi nici mâine nu va fi, / Doar
durerea a rămas a inimii”, a fost refrenul care ne-a
purtat către final.
„Eu am rămas cu inima pe-o parte, / Să te
iubesc la fel ca şi atunci... / Tu ai plecat spunând: /
E doar o carte... / Un fel de carte-a ochilor
adânci..." a încheiat Mariana Eftimie Kabbout, iar
Săndel Spînu, în ultime acorduri de chitară, ne-a
mărturisit: „Îţi mângâi strunele pe rând / Şi-ţi spun
cu şoaptele din vânt: / Sunt tot ce am dorit să fiu - /
Sunt om, iubire şi cuvânt!”.
Aplauzele au încetat, luminile s-au redus, dar
cei prezenţi, strângând la piept cartea şi CD-ul, nu
s-au grăbit să părăsească sala, fiind curtaţi de
singurul regret - că totul s-a sfârşit prea curând.
Încă se mai simţeau vibraţii de strune, încă mai
zburau şoapte de poem pe sub luminile difuze,
şoapte învăluite în auriul parfum de tei ce se înălţa
cu generozitate din strada Domnească.
Am fost prezenţi la un adevărat regal de poezie
şi muzică folk, singurii perdanţi fiind cei care nu au
reuşit să ajungă la acest eveniment.
„A fost o seară de vis!” a exclamat unul dintre
invitaţi. Da, un vis pe care ni-l dorim să se repete.
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Diana OANĂ
(elevă, clasa a VIII-a, Colegiul Naţional „Costache Negri” Galaţi)

Copacul eternităţii
Frunzele din copacul eternităţii
Au căzut acoperind întregul câmp,
Încă un an s-a scurs
Din ceasul vieţii,
Încă un fir de nisip
Din clepsidra veşniciei.
Fiecare are un copac al eternităţii,
Dar nu toţi ştiu să-l protejeze
De omizi şi de toamnă.

Eu şi universul
Încet, încet cu mâna tremurând de emoţie
Mă apropiam de ceea ce părea a fi
O casă bizară. Am întins mâna.
Simţeam pacea interioară
Cu cât eram mai aproape de clanţa aurie.
Am atins-o!
Zeci de vibraţii mi-au trecut
Prin corpu-mi prea plăpând.
Am îndrăznit să-ncerc
Să o deschid.
Raze luminoase au ieşit
Dintr-însa, radiind în întreaga cameră.
Acolo era un univers, un univers făcut
Special pentru mine,
Unde singurul locuitor
Eram eu.
Însă trebuia să-mi ascult
Inima ce-mi bate-n pieptul
Fraged de copil,
Să trăiesc în propria lume
Sau să fiu alături de ai mei?
Fără să regret sau să privesc înapoi
Am ieşit pe uşa ce m-a ajutat
Să mă regăsesc pe mine.

Ploaia

făcându-l să pară
desprins dintr-un basm,
un basm fără sfârşit
ce nu trebuie uitat.
Ploaia s-a sfârşit,
cu ea s-a dus tristeţea mea,
ştearsă de picurii limpezi
al căror dulce sunet
mi-au redat fericirea.

Vis de toamnă
Stăteam adesea cu ochii îndreptaţi spre lumea
Pe care o puteam zări numai printr-o bucată
De sticlă.
Să simt vântul îmbătat de parfumul florilor
Acum ofilite şi de lacrimile frunzelor
care şi-au găsit sfârşitul.
Să aud susurul lin
Al apei, parcă-ar vrea să-mi spună un secret,
Pe care aş vrea să-l ştiu
De-ar fi să mor.
Aş vrea să simt toate aceste lucruri, dar
Mă simt închisă în propria casă
De gânduri şi păreri.
Peste bucata de fereastră
Trebuie să trag acum
Perdeaua
Şi s-aştept următoarea
Zi de toamnă.
Notă: Lucrarea a obţinut Premiul Revistei literare
“Boema” la Concursul “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”,
categoria 8-14 ani, din cadrul Festivalului Naţional al Cărţii
“Axis Libri”, Galaţi, 22-26 mai 2013



Prin geamul în care stropii
aducători de viaţă
îşi cântă simfonia,
privesc pierdută-n gânduri
spre tainica pădure
şi-ascult cântecul ploii.
Şi sunetele sale
mă alină,
mă ajută
să trec peste întristarea
ce-mi cucerise viaţa.
Fulgere luminează
cerul încărcat
cu norii grei,
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desen de Elena-Liliana Fluture
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Tănase CARAŞCA
LANSARE DE CARTE LA TULCEA
Miercuri 22 mai, după ce toată lumea s-a relaxat cu
prilejul marii sărbători a Sf. Împăraţi Constantin şi Elena,
primarul nostru Constantin Hogea, ne-a făcut o surpriză
deosebit de plăcută invitându-şi concitadinii amatori şi
producători de cultură în foaierul teatrului Jean Bart la lansarea unei noi cărţi (a paisprezecea!) a scriitorului israelian
de origine română, născut la Tulcea şi rămas cu o
profundă dragoste nostalgică legată de spaţiul norddobrogean, d-l Carol Feldman. Cunoscut de cititorii revistei
Boema, prin multiplele materiale de, cu şi despre Carol
Feldman, ce au fost publicate în anii trecuţi, reamintim că
domnia sa, născut la 10 februarie 1937, după ce a
funcţionat o perioadă ca actor al Teatrului Evreiesc de Stat
din Bucureşti, în 1965 a emigrat în Israel, unde s-a dedicat
muncii de actor jucând în peste 50 de roluri, pe scenă şi în
3 filme, regizor a 20 de spectacole, a colaborat la
realizarea unor programe de radio şi televiziune. A publicat
în revistele israeliene de limba română Viaţa noastră,
Lectura şi Facla, De limbă idiş Ultima oră, Jurnalul
săptămânii, Orient expres, Minimum şi Izvoare, dar şi în
revistele româneşti Steaua Dobrogei şi Boema.
Din 2001 este conferenţiar de literatură idiş. Este
membru al Uniunii Scriitorilor din România şi Israel, distins
cu premii şi distincţii de prestigiu. Este „Cetăţean de
onoare” al municipiului Tulcea din anul 2009.
Începând cu anul 2003 d-l Carol Feldman s-a dedicat în
întregime scrisului. În întregime, da, pentru că iată, în doar
10 ani a reuşit să îmbogăţească literatura română cu
14(paisprezece!) cărţi cu un conţinut ce dovedeşte un
talent de excepţie şi dăruirea magnifică a unui om pe care
soarta l-a strămutat pe meleaguri îndepărtate, dar al cărui
suflet a rămas aici. Spun că a rămas aici, deoarece
aproape toate acţiunile cărţilor domniei sale se desfăşoară
cu precădere pe malul Dunării, cu eroi ce au trăit, trăiesc
în oraşul nostru, sau au emigrat pe alte meleaguri. Şi mai
e ceva care trebuie luat în seamă: D-l Carol Feldman a
lansat la Tulcea toate cele 14 cărţi scrise de domnia sa.
Romanul „Domnişoara” a apărut în anul 2007 la
editura „Cronica” din Iaşi, iar de această dată într-o ediţie
revăzută şi completată, cu sprijinul editurii „Hasefer” din
Bucureşti. Conform afirmaţiei d-nei Rodica Grindea –
publicistă şi scriitoare - Domnişoara este în egală măsură
un roman de atmosferă, un roman frescă-istorică şi un
roman psihologic, realizat cu mijloace artistice foarte bine
stăpânite, fiind sortit să fie citit cu aceeaşi emoţie esteticăspiritual-afectivă a oricărui iubitor de carte frumos scrisă.
Las bucuria cititorului de a savura cu toate simţămintele
sufletului conţinutul romanului, îl informez doar că prin
lecturare, cititorul va fi părtaş la viaţa unui oraş liniştit, ce
odată cu trecerea anilor interbelici va fi bulversată de
derularea celui de-al Doilea Război Mondial, care va
produce răni ce nu se vor vindeca niciodată. Este vorba de
o poveste de dragoste curată dintre o fată evreică şi un
tânăr român de religie creştin-ortodoxă, ce se înfiripă încă
din anii liceului. Trecuţi de perioada adolescentină, păşind
printre furcile caudine ale vieţii, iubirea dintre cei doi,
neţinând seama de multiplele împotriviri generate
îndeosebi de convingerile religioase, capătă valenţele unei
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relaţii cu totul speciale. Şi cum de la extaz la dezastru nu e mai mult de un pas, această mică distanţă
este distrusă de război, iar tragicul pune stăpânire pe
tot restul vieţii, care mai pâlpâie să aprindă o
lumânare în amintirea unei iubiri „nepermise”.
Acţiunea romanului „Domnişoara” este inspirată
dintr-o realitate trăită şi asumată de autor. Atât
subiectul, cât şi personajele cărţii sunt rezultatul unor
trăiri ale unor timpuri apuse, din complexitatea cărora
la noi ajunge un tablou zugrăvit în frumoasele culori
ale trecutului măiestrit de autor, care în motto-ul cărţii
precizează: Prin această carte am încercat, cu pensula memoriei, a sufletului şi a fanteziei să zugrăvesc
un tablou al vremurilor trecute dintr-un orăşel ale
cărui rădăcini le păstrez cu drag în eul meu. Oamenii
din această carte au existat şi… n-au exista aidoma
în realitate. Sunt personaje vii de… ficţiune literară.
Primarul municipiului Tulcea, domnul Constantin
Hogea, un mare consumator de cultură şi admirator
al oamenilor ce o creează (afirmaţie ce-i aparţine), în
debutul întâlnirii, a adresat salutul de bun venit oaspeţilor şi invitaţilor, cu un supliment pentru Elenele şi
Constantinii sărbătoriţi cu o zi înainte. Exprimându-şi
bucuria de a fi gazda unei asemenea manifestări de
prestigiu, d-l primar a făcut o prezentare sumară a
omului şi scriitorului cu rădăcini adânc înfipte în
pământul ce a zămislit de-a lungul timpului atât de
multe comori umane ce cinstesc generaţiile cu
darurile de perle înşirate pe firul Dunării.
A continuat cu o prezentare generală a activităţii
comunităţii evreieşti din ţară, dar şi din Tulcea, d-l
deputat Aurel Vainer - preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, care l-a însoţit pe
(continuare în pag. 19)
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autor pentru această lansare, dar şi cu scopul verificării
stadiului lucrărilor la singura sinagogă din Dobrogea
rămasă în picioare, aceea din Tulcea. Domnia sa a
caracterizat romanul „Domnişoara” ca fiind o capodoperă a
scriitorului Carol Feldman, pe care îl citeşte cu regularitate
şi îl apreciază în aceeaşi măsură. Apariţia unui nou volum
al lui Carol Feldman, este un mare prilej de bucurie, dar şi
o dispută între membrii familiei cu privire la prioritatea ce
şi-o doreşte fiecare. Printr-un sistem audio de ultimă
generaţie, prin telefon, soţia d-lui deputat, d-na Vainer,
care nu a putut pleca din Bucureşti, a transmis felicitări şi
urări de bine autorului şi concitadinilor săi de odinioară.
D-l prof. Mihai Marinache, un cunoscător de profunzime
al operei scriitorului Carol Feldman, a făcut cu binecunoscuta-i competenţă o succintă prezentare a întregii sale
opere, ca apoi atenţia sa să se focalizeze pe romanul
„Domnişoara”, subiectul „la zi”, al întâlnirii. Prezentarea
completă, făcută cu profesionalismul ce-l caracterizează,
măiestrie şi meticulozitate profundă, extrem de atentă şi
interesantă a subiectului romanului, cu accente pe erori
generate de convingeri umane dictate de conştiinţe rupte
de realitatea existenţială a eroilor, dominate de dictatura
unor percepte cu precădere religioase, dar care nu pot fi
preţăluite ca la piaţă, în antiteză cu profunzimea şi
curăţenia sentimentelor ce izvorăsc din inimi asemenea,
au culminat prin aplauze binemeritate din partea asistenţei,
dar cu prelungiri din rândurile tinerilor participanţi în număr
mare, care prin gestul lor de toată admiraţia, au dat o notă
în plus aprecierilor de excepţie la adresa romanului
„Domnişoara” şi autorului lui.
Ce simţământ trebuie să existe în sufletul unui om care
plecat de atâţia ani de pe meleagurile natale şi revenit
periodic de peste mări şi ţări să se bucure de fiecare dată
de primiri atât de calde şi prietenoase din partea
autorităţilor, oamenilor de litere dar şi a celor din locul de
baştină unde el, în cazul nostru scriitorul Carol Feldman,
omul de cultură, creator de artă, păstrător şi purtător emblematic a tot ce înseamnă românism aici şi peste tot în lume, se simte preţuit datorită credinţei sale în internaţionalism!? Emoţionat, mulţumind tuturor pentru primirea şi
ospitalitatea de care se bucură de fiecare dată când revine
în ţară şi în primul rând la Tulcea, autorul „Domnişoarei”,
cu talentul actoricesc ce l-a consacrat, a citit cu emoţie un
fragment din romanul lansat. Ales cu grijă, fragmentul i-a
prezentat pe cei doi eroi-îndrăgostiţi, în culorile unei purităţi demne de o iubire la fel de curată, dorită, dar pusă sub
umbra războiului ce-şi făcea simţită prezenţa ameninţând
prin pustiire până şi inimile nevinovate. Lacrimile apărute
din ochii autorului, dar şi din ai asistenţei, au exprimat mult
mai mult decât batistele care au apărut discret dar firesc,
pentru a înlătura tot în încercări discrete să ascundă emoţia profundă transmisă de maestrul actor-scriitor Carol
Feldman.
În finalul întâlnirii, scriitorul sărbătorit a acordat dedicaţii
cu autograf doritorilor, pe volumul lansat, „Domnişoara”.
A doua zi, pe 23 mai, d-l Carol Feldman s-a deplasat la
Sulina unde sprijinit de autorităţile locale, a lansat cu un
succes răsunător volumul „Domnişoara”.
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Patricia LIDIA
Despre neîmpliniri
... unei litere neinventate încă...
M-am trezit astăzi cu un gând năucitor. Simţeam
că ceva lipseşte, că nu pot exprima în cuvinte ceea
ce se întâmpla în acel moment. Am căutat zeci de
cuvinte, am răsfoit tot dicţionarul... Apoi am
înţeles... întreg alfabetul nu era suficient să arate
acest sentiment.
Am început să scrijelesc cu gândul o întreagă
viaţă... atunci ai apărut tu, literă nenăscută încă...
Te-am aşezat în fiecare cuvânt şi viaţa mea a
căpătat sens... erai totul: bucurie, extaz, iubire... team aşezat la finalul cuvintelor şi erai durere,
tristeţe, indiferenţă... şi atunci ţi-am povestit
întreaga mea singurătate... Ştii cum e, literă, să te
trezeşti străină într-o mare de oameni? Mă
plimbam pe alei, fără sens, în mine urla
singurătatea... atât de impersonală şi de străină...
ca o celulă în care vor locui gândurile mele în anii
ce urmează... Aşa că, prietena mea dragă, iată-mă
aici, lângă tine! Eu te scriu, tu mă exteriorizezi...Până când, într-o zi, nu voi mai fi singură şi
voi şti că am făcut ceva cu numele meu...
Acum e însă altceva... Au trecut câteva zile de
când umbra mea s-a mutat cu totul de la mine şi,
spre surprinderea mea, m-am obişnuit foarte uşor
cu viaţa liniştită. Am început să apreciez că seara
nu mă mai găsesc acasă atârnând stingheră într-un
colţ de oglindă. E ciudat, mi-am spus… Serile şi
nopţile au acum cu totul alt farmec… în sufletul
meu chiar mă simt un fel de musafir, apărut pe
nepregătită masă.
Cam sinistră glumă viaţa asta, dar treacă de la
mine. E ca şi cum ai cere unui păianjen să nu îşi
mai construiască pânze. Uneori, umbra mea îmi
juca feste. Se ascundea timidă în urma unui felinar
şi mă lăsa să o caut ore în şir, frenetic şi disperat…
mi-a spus odată că mă iubeşte… Iubire… voia doar
să mă joace pe degete. Da, a existat o strânsă
prietenie între noi, dar până la iubire... Aş putea-o
numi prietenie dezinteresată… Eu o acceptam, ea
mă urma. Aşa a fost mereu.
Da, au trecut câteva zile de când umbra mea sa mutat cu totul de la mine. Şi parcă îi duc dorul.
Oare se mai întoarce?
(din “Epistole târzii”)
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Diana HOMESCU
Cornul cu ciocolată
Laura răsuci între degete staniolul argintiu şi înghiţi
ultima bucată de ciocolată fără s-o fi savurat măcar, cu
obrajii uzi de lacrimi. Nici n-ar fi fost mare lucru de
savurat, o cumpăra întotdeauna pe cea mai ieftină, ca
să-i ajungă banii pentru două bucăţi în loc de una. Iar
lacrimile erau ceva firesc, curgeau cuminţi, ca într-un
ritual al purificării cu care ochii ei erau deja obişnuiţi. Ca
şi cum boabele acelea de rouă ar fi putut spăla ruşinea
simţită cu fiecare ocazie în care nu reuşea să se învingă
pe sine.
Înveli cu grijă staniolul într-o bucată de ziar înainte de
a-l arunca în coşul de gunoi, pentru ca nimeni să nu-i
descopere secretul. Zâmbi amar la propriile ei argumente răsuflate. Nu era nevoie ca părinţii să facă o inspecţie
a resturilor din coş, ar fi fost suficient să arunce o privire
către fiica lor şi s-ar fi lămurit dacă îşi ţinuse sau nu
promisiunea. Dar ei erau mult prea ocupaţi cu propiile lor
destine ca s-o cerceteze cu atenţie pe ea. Şi oricum,
măcar se putea mândri că era o grasă destul de
inteligentă şi se pricepea să-şi ascundă urmele mai bine
decât un criminal de rând cu 4 clase, doar era premiantă, ce Dumnezeu! Ambalajele dosite cu grijă, haine cu
cel puţin un număr mai mari pentru a fi suficient de lejere
să ascundă formele, activităţi şcolare periodice care
necesitau bani de la părinţi, control strict al porţiilor la
cină cu recuperare de calorii seara târziu, în camera ei.
Devenise şireată ca un animal nevoit să se înveţe cu
traiul în sălbăticie, ştia să profite de fiecare oportunitate
în parte şi nici o ciocolată nu era prea proastă, nici un
sandviş prea mare, nici o minciună prea păcătoasă.
Cât de mult suferea în sinea ei, asta era cu totul altă
poveste. Plângea mult, ascunsă de ochii lumii ca să
poată zâmbi cu dezinvoltură când apărea în faţa lor. Îşi
perfecţionase talentul de actriţă, dădea impresia că se
simte foarte bine exact în pielea ei şi că nici poreclele
răutăciose, nici privirile dezgustate şi nici măcar mila din
ochii unor binevoitori n-o atingeau vreodată. La şcoală
îşi lua chiar un aer superior, cinic, care îi îndepărta cu
succes şi pe acei puţini colegi care încercaseră de-a
lungul timpului să se apropie în vreun fel de ea. Era
necesar să fie singură, de parcă boala de care suferea
ea i-ar fi putut molipsi şi pe ceilalţi.
Îşi puse uniforma şi ieşi din apartament fără să-şi
verifice ţinuta în oglinda mare de pe hol. Porni grăbită
către liceu, cu privirea lipită de asfaltul trotuarului, ca un
refuz mut de a se integra în viaţa animată a străzii.
Începu să răsufle greu după câţiva paşi şi încetini ritmul.
Noroc că liceul era aproape.
Îşi creionă cu dibăcie pe faţă un zâmbet nepăsător
înainte de intrarea în clasă şi se aşeză în banca ei cu
gândul la prima pauză. Avea un corn cu ciocolată în
ghiozdan.
- Ce-avem azi de gustare, dragă colega? auzi o voce
plină de ironie în spatele ei. Cipsuri, ciocolată, napolitane... sau mai bine din toate, să nu slăbim cumva,
Doamne fereşte! Ia să vedem, cine ghiceşte?
Laura n-avea simpatii printre colegi, dar nici nu purta
ură cuiva. În afară de Elena. Noua lor colegă, o fată înaltă, frumuşică, cu o siluetă la care ea nici nu s-ar fi gândit
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vreodată să viseze părea că-şi găsise o adevărată
pasiune în descoperirea unor noi metode de a o umili
în faţa clasei. Zilnic venea cu expresii noi, ironii din ce
în ce mai rafinate, provocându-i şi pe ceilalţi la discuţii
badjocoritoare pe seama ei.
- Cotlet de porc! intră în jocul ei un coleg din
spatele clasei.
- Mai bine zis de purcică!
Hohote de râs izbucniră din toate colţurile încăperii
şi Laura privi penarul din plastic scos pe bancă prin
ceaţa lacrimilor care se încăpăţânau să se strângă în
ochii ei de fiecare dată când devenea obiectul de
distracţie al colegilor. Nu răspunse nimic, ca de obicei,
prefăcându-se că mintea ei colinda pe alte meleaguri
şi că nu înregistrase de fapt nici una dintre răutăţile
lor. Le-ar fi putut răspunde şi ea , dar nu se putea
coborî la asemenea nivel. Nu, măcar atât îi rămăsese,
un fel de onoare tăcută a condamnatului la moarte pe
nedrept. La ce bun?
Profesorul de geografie întrerupse din fericire
distracţia şi le predă plictisit timp de aproape o oră
ceva despre lacuri şi râuri, Laura nu ştia bine ce
anume fiindcă mintea nu-i stătea nicidecum la explicaţiile lui. Până la venirea Elenei la începutul ultimei
clase de liceu dusese o viaţă relativ liniştită. Desigur,
de anumite porecle şi priviri semnificative avea şi pe
atunci parte, dar se pare că grupul glumeţilor avusese
mare nevoie de un lider. Iar Elena îşi merita cu
prisosinţă asemenea titlu de onoare.
La prima pauză strecură expertă cornul cu ciocolată în interiorul puloverului şi porni către baia fetelor
de la etaj.
- Poftă mare, colega! De fapt ce vorbesc eu, că nai nevoie de urările mele! auzi din nou vocea ironică a
Elenei şi grăbi pasul.
Intră în prima cabină din baie şi aşteptă până când
lipsa oricărui zgomot o convinse că era singură. Abia
atunci scoase cornul cu ciocolată şi deschise ambalajul cu mâini tremurând de nerăbdare. Muşcă aproape cu furie, înghiţind bucata aproape nemestecată din
graba de a muşca din nou. Stătea în picioare, în spaţiul îngust dintre veceu si uşă, atentă la orice zgomot
care i-ar fi putut semnala intrarea cuiva în baie.
Izbuti să termine de mâncat în timp record şi îşi
dori să mai fi avut un corn la ea. Elena ronţăia întotdeauna doar mere verzi în pauza de prânz...
La ieşire se opri la chiuvetă şi îndrăzni să arunce o
privire în oglindă. Inima îi căzu într-un gol adânc şi
pustiu, cum se întâmpla de fiecare dată când se descoperea mai grasă şi mai neatrăgătoare decât data
precedentă. Nu era urâtă, dacă ar fi slăbit ar fi fost
chiar simpatică, ştia asta. Dar nu-i folosea la nimic o
asemenea constatare, ba chiar înrăutăţea lucrurile şi
o făcea să se simtă şi mai slabă, şi mai neputincioasă.
Îşi aminti cuvintele Elenei şi izbucni în plâns fără să se
mai poată stăpâni.
Şi-atunci se hotărî să cedeze. O decizie bruscă,
dar bazată pe lupte îndelungate cu propria conştiinţă
şi disperare. Rezistase cu încăpăţânare la început,
convingându-se singură că nu era nevoie să facă aşa
ceva, că situaţia nu era până la urmă aşa de rea. Că
ar fi urmat consecinţe mai grave încă decât problema
(continuare în pag. 21)
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cu care se confruntase până acum. Dar orice suferinţă are
o limită. Chiar şi suferinţa ei.
Îşi privi ceasul de pe mână. Trecuse cu trei minute de
ora 9, toată lumea intrase deja la cursuri, nu risca nici un
fel de martori nedoriţi. Intră înapoi în cabină şi închise cu
grijă uşa. Se aşeză în genunchi şi răsuflă adânc, încercând să prindă curaj. Apoi îşi duse hotărâtă două degete
la gură şi închise ochii.
Ştia că avea să fie rău. Dar nu se aşteptase să fie
chiar groaznic. Nu numai conţinutul stomacului, dar parcă
şi al sufletului se grăbea s-o părăsească, ca şi cum nici
măcar el, propriul ei suflet, n-ar mai fi vrut să aibă de-a
face cu ea. Într-un final se linişti şi îşi şterse încet gura cu
o bucată de hârtie igienică, prăbuşindu-se în acelaşi timp
pe cimentul rece într-un hohot disperat de plâns. Asta
avea s-o aştepte de acum înainte, aşa avea să se
salveze, de vreme ce nimic altceva nu-i reuşise. Oricât de
greu, tot era mai bine decât viaţa pe care o ducea acum.
Abia când se opri din plâns auzi bătaia în uşă şi vocea
cu accente aproape disperate.
- Laura, am să sparg uşa, deschide imediat!
Ar fi izbucnit în râs de ironia soartei, dar nu mai avea
destulă putere. Dintre toate persoanele care ar fi putut s-o
descopere acolo tocmai Elena se nimerise să dea peste
ea. Cineva, acolo sus, n-o iubea. Până la urmă nici ea nu
se iubea, aşa că ce mai putea să aştepte de la alţii?
Deschise uşa liniştită, gata să înfrunte ironia unei lumi
întregi, nu doar a Elenei. În clipa următoase se trezi
îmbrăţişată şi se feri nedumerită, căutând privirea fetei pe
care o considera cel mai amarnic duşman al ei.
- Fir-ar să fie, Laura, nu asta aşteptam de la tine!
izbucni Elena cu ochii înlăcrimaţi, căutând s-o apropie din
nou de ea. E numai vina mea, am crezut că oamenii sunt
la fel, dar nu sunt, şi uite la ce te-am împins! Îmi pare rău,
îmi pare rău!
Laura ar fi vrut să răspundă, dar nu izbutea nici măcar
să deschidă gura, atât de şocată era. La multe s-ar fi
aşteptat de la viaţă, numai la asta nu. Poate s-ar fi gândit
că toată povestea era o altă glumă, o şotie pusă la cale de
imaginaţia diabolică a colegei ei. Dar lacrimile păreau
sincere, şi curgeau alene pe obrazul palid al fetei.
- Nu pricep nimic, izbuti Laura să articuleze cu greutate.
- Oh, e o poveste lungă şi urâtă. N-am fost slabă întotdeauna, am avut o copilărie inundată în dulciuri, cartofi
prăjiţi şi cârnăciori pe care mama mi le servea zilnic,
ignorând toate avertismentele prietenilor şi rudelor. Şi-a
fost bine, până am intrat în liceu. Atunci mi-am dorit şi eu
să arăt la fel ca multe dintre colegele mele, slabă şi
frumoasă. Numai că nu mai puteam. Începusem să
ascund mâncarea, aşa cum faci tu, şi mă îngrăşam fără
ca cineva să mă vadă mâncând. Ba chiar am apelat la
soluţii extreme, aşa cum ai făcut tu acum. Nu merge,
crede-mă. Dar continuam, pentru că nu eram în stare să
găsesc motivaţia pentru o schimbare adevărată, mai ales
că acasă părinţii îmi spuneau că arăt numai bine, că n-am
nevoie să slăbesc. Atunci a intervenit profesoara mea de
română, o tipă acidă şi rece, care m-a supus la o
adevărată campanie de glume, porecle şi ironii în faţa
tuturor colegilor. Am îndurat o vreme, apoi n-am mai
rezistat. Atât de groază îmi era de vocea sau privirea ei,
aşa de mult uram dispreţul, încât numai gândul la ea îmi
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tăia pofta de mâncare. Asta m-a lecuit, m-a ambiţionat si m-a trezit la realitate. Atunci când te-am văzut în clasă m-am văzut pe mine, cu ani în urmă, şi
mi s-a făcut milă. Am vrut să te ajut, dar n-am luat în
calcul faptul că tu ai putea fi altfel decât mine, că
minţile şi sufletele noastre nu funcţionează la fel. La
tine n-a mers metoda profesoarei mele, ba mai rău
ţi-am făcut!
Laura izbucni în plâns mai amarnic decât dacă
Elena ar fi glumit pe seama ei. Ar fi vrut s-o lovească
cu toată puterea peste faţa ei frumoasă pentru că-şi
permisese să facă experienţe pe sufletul ei, dar în
acelaşi timp era fericită că găsise, în sfârşit, pe
cineva s-o înţeleagă.
- Gata, am terminat cu prostiile. O să mâncăm
împreună ceea ce trebuie, o să facem sport
împreună. O să vezi, o să te ajut şi-o să scapi de
monstrul ăsta, l-am învins eu şi singură, pentru
amândouă o să fie o joacă de copil! De ce râzi?
întrebă ea nedumerită privindu-şi noua prietenă
împletind lacrimile cu zâmbetul.
- Încercam să-mi imaginez figurile colegilor noştri
când ne vor vedea pe amândouă ronţăind cuminţi
mere verzi în pauza de masă!
Izbucniră amândouă în râs, sprijinindu-se una de
alta.



În memoria poetului prieten, care tocmai
s-a înălţat la ceruri, Saint-Simon AJARESCU

Chemarea ţărmului
Într-o zi un poet
rătăcind pe o mare
într-un vers desuet
va rosti o-ntrebare:
De unde vine dorul atât de aproape
să rămână pământ între ape?
Un poet s-a pierdut
ce poeme dispar
între timpuri de lut
ţărmul e tot mai rar.
Petre Rău
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Constantin BEJENARU-BECO
ADÂNC DE FÂNTÂNĂ – de Olimpiu VLADIMIROV
(versuri, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2011)

poetică a elipsei prin care nerostitul dobândeşte pondere şi
valoare semnificativă prin intermediul magiei verbelor
Prin noul său volum de versuri „Adânc de fântână”,
Olimpiu Vladimirov - Poet cu o structură clasicizată - îşi
orientează demersul liric spre invulnerabilitatea pe care o
asigură întotdeauna candoarea fără să apeleze la retorism
ori la grandilocvenţa majusculelor. Aflat la vârsta senectuţii, dar încă tânăr îndrăgostit de CLIO, aspiră în continuare
la o puritate simplă ce învăluie imaginile suave şi delicate
ale unei lumi ce agonizează blând întru uimirea fermecatînflorată a versurilor sale: „Vinovat sunt numai eu, de bunăseamă, / iar trupul se uită întrebător şi uimit / la ziua cenuşie / care nu are nici un nume / dar cere să fie primită /
ştergând conturul portretului meu, / compătimindu-mă /
pentru un picior şi jumătate / ajuns de-acum în groapă”
(Vinovăţie).
Ca funcţie poetică, fântâna este un simbol cu valori
multiple, analog cu izvorul eminescian. Simbol cu ecouri
crepusculare, sugerând nu adormirea progresivă, ci trezirea metafizică. Interesul pentru motivul poetic al fântânii
pare a veni prin filiera Henri de Regnier, vraja izvoarelor
poate fi găsită la EMINESCU în zeci de variante, la Giussepe Carducci (Alle forti del Clitumno). Ion Barbu vorbeşte de „sufletul fântânii”, iar Ion Vinea procedează la rându-i
simfonic pentru a ne comunica prin „Ora fântânilor” (în
care se aud totuşi, îndepărtate ecouri eminesciene) o
experienţă personală: ”Vocile sfânt de curate, / frunţile
pure şi ochii, / cugetul gol şi curat e, / clopote când
legănate / trec în nunteştile rochii. / Ora fântânilor lumii, / înger - şopteşte prin umbre - vorbele rugăciunii / netălmăcite şi sumbre” (Ora fântânilor).
Revenind la poemele lui Olimpiu Vladimirov din „Adânc
de fântână”, remarcăm faptul că acesta poartă amprenta
unui spirit care asumă tradiţia în mod superior, aşezată
sub semnul tutelar al purităţii. Poetul este atras de irizările
melanholiei care conferă paletei sale lirice un aspect învăluitor, marcat de valenţele sugestiei şi ale impresiei aurorale: „În răstimpuri egale / mereu alte şi alte promisiuni, /
apoi ciudatele împliniri, / iar în final farmecul discret / al intereselor ascunse” (Spirală). Ne aflăm într-un spaţiu nostalgic, al reveriei şi confesiunii neliniştite, în care metafora
limpezeşte versul, nu-l încifrează: „Mărul din grădina raiului, / fără seve şi fără roade, / s-a uscat demult; / Nici măcar nu se mai ştie / câţi îngeri s-au încălzit / lângă flăcările
trunchiului. / Cenuşa rămasă păstrează / tăciunii speranţei
pentru altă legendă; / Mărturiseşte cineva vreun păcat?
(Cenuşă de rai).
În general, în lirica lui Vladimirov, versul alb nu-l exclude pe cel de factură clasică iar sintaxa poetică nu forţează
ostentativ sensurile ca la aşa zişii modernişti de făcătură.
Olimpiu este modern prin nota discret cerebrală, respectiv
prin antisentimentalism şi sugestie: „Uscată şi amara teamă / Se pierde-n mine. Fără vamă” (Teamă); „Lângă furtuna de nelinişti zace / rugina lacătelor care n-au răspuns;/
În carnea zilei albă şi tenace / las câte-o rană, dintr-un
gând ascuns” (Nelinişti); „Sunt zi năucă şi-mi tot tai cărări/
rostogolind poeme peste-ocări” (Stare). „Tristeţile-s pustii
şi putrezite / Aşteaptă încă să încingă firea / dorinţele din
întâmplări zidite / în lungile catarge nemurirea” (Uimire).
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Unele poeme din „Adânc de fântână” reprezintă
adevărate somaţii adresate de Poet adâncurilor firii,
profunzimilor Universului, unei sacralităţi abia întrezărite, unei lumini difuze ce nu se arată niciodată pe
deplin: „Iarăşi şi iarăşi strig „Evrika”! / privindu-l pe
Dumnezeu în ochi! / Iluzie permanentă pentru orbul
din mine…” (Iluzie); „Înainte de a exista veşnicia / sau născut muritorii, / precum fluturii, noaptea, / în jurul
luminii” (Gând); „Zăpezile troienesc pragul / cu urme
de lupi” (Clipa); „Am trecut, mereu, cu teamă / pe
lângă lumini destrămate / şi versuri născute-n păcat; /
Mai numără cineva / capcanele vârstelor?” (Capcane); „Câte catarge îşi leagănă fruntea / lângă luceferi,
prin porturi umile?” (Corabie); „Mărturisiri amare nu
au loc… / Vorbele mari au rămas doar poveste; / Cine
imploră oare un noroc / care-a trecut printre noi ca sio veste?” (Mărturisiri); „Îmi creşte noaptea - fluture
pe gene - / târziul e-un polen crescut alene…” (Târziul); „Lumina creşte lină din durere, / Vocea suferinţei urcă în tăcere” (Meditaţie); „Sfidând liniştea
dureroasă, / trecerea şarpelui / ridică un val de nisip /
în eternitate” (Taină); „Stau cumpănă / între răspunsurile săpate / în marmura veşniciei / şi rostogolirea
luminii / aprinsă de întrebări; / Firul cu plumb îmi este
martor” (Cumpănă). Aşadar poemele din „Adânc de
fântână” conferă fără drept de tăgadă legitimitatea
identităţii eului poetic olimpian ce-şi cută cu fervoare
şi evlavie necontrafăcută străfundurile, încercând să
restabilească, prin intermediul magiei verbului, legătura cu adâncu-i de fântână surprins în ceea ce are
mai semnificativ ca manifestări, rezonanţe entice şi esenţe paradisiace. Regăsim aici şi dezbaterea metafizică din Oda eminesciană „în metru antic”, aceeaşi
aspiraţie spre o „nepăsare tristă” balansarea între febră şi impasibilitate, dar cu predominanţa ultimă a
stării de nepace: „-Unde sunt? / - La un capăt al curcubeului! / Tăcere. Adânc de fântână / Basmul orbului
/ trece neputincios / dintr-o mână în alta” (Impas).
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Paradox

Băiatul o privi zâmbind şăgalnic
Şi-i spuse: -Maică, vrei să ştii secretul
De ce contravaloarea o dau zilnic
Şi niciodată nu îmi iau cornetul!?

Domnule doctor, sunt într-o dilemă,
Căsătoria mea e-ntr-un declic
Şi sunt convins - există o problemă,
Ca s-o-nţelegeţi, o să vă explic.

-Aş, zise baba, ştiu că este greu
Doar fac comerţ, cunosc cum este răul,
De astăzi vând cornetul cu un leu,
C-a majorat guvernul TVA-ul.

Tănase CARAŞCA

De câte ori ajung băut acasă,
Soţia mea, de parcă-i un făcut,
Chiar dacă o doresc ca pe-o mireasă
Nu mă suportă fiindcă sunt băut!
Că nu mă vrea ’mnea-ei, că-s ameţit
Nu cred că ar fi marele necaz
Dar am venit că nu sunt lămurit,
De ce nu o suport eu, când sunt treaz?

Din lac în puţ
-Acuma… ce să zic, e bine,
Grăi Gheorghe către Ion,
Simt libertatea că-i pă mine,
Mănânc ca şarpele piton…
-Mânci ca un şarpe… Cum adică?
Văd comparaţia păgână…
-Nu, zise Gheorghe, ce îmi pică
Mănânc o dată-n săptămână.
-Ce să-nţeleg Gheo’ frăţioare
La ce-i acum, nu ţii deloc!
Dar îţi mai pun o întrebare
Ca să mă lămuresc ad-hoc.
Câte cămăşi ai fost în stare
Să ai, să arăţi satului
La horă-n zi de sărbătoare
Pe vremea împuşcatului?
-Două, răspunse scurt Gheorghiţă.
-Din ce? -Păi, din mătase, nouă.
-Şi-acu’? -Am una, măi Gheorghiţă
-Din ce măi Gheo’? -Din ălea două!

Facerea
Aşa zice scriptura, că Domnul a zidit,
Pământu-n şapte zile, apoi s-a odihnit.
Şi-n ăste şapte zile, aşa cum îi e datul,
N-a stat prea mult pe gânduri şi a creat bărbatul.
Dar nu gândiţi că Domnul uşor s-a descurcat
Pân’ a găsit modelul perfect de procreat.
S-a străduit sărmanul şi bine a gândit
Văzând întreg bărbatul, apoi s-a odihnit.
Privindu-şi creatura, milos, precum îl ştim
S-a mai gândit Cel Veşnic, cu harul lui divin
Să nu îl lase singur, să-i facă-a fost ideia
Bărbatului pereche, şi a creat femeia!
Aici a fost momentul, nu vreau să fac păcat,
Când Domnul să mă ierte, a fost necugetat
Că de atunci bărbatul, dar nici Măritul tată
Nu s-au mai odihnit precum făceau odată…
Şi-au stat ei cu păcatul ce şi l-au asumat
Pe suflet şi-au gândit ceva de îndreptat.
Şi-ntr-un final, cu greu, au dibuit măsura
Şi-au aplicat-o iute… făcut-au băutura!
Acum…să fie vorba doar între noi bărbaţii,
Să îl lăsăm pe Domnul, cu ale lui creaţii
Şi vă mărturisesc c-am aprobat scăparea
Crezând că doar bărbaţii să bea, au dezlegarea!
Băut-au ei o vreme şi, darul le-a fost har
Că linişte găsit-au în vinul din pahar
Dar nu lungă le-a fost , găselniţa scăpare…
Pân-au gustat şi ele lichidul din pahare.

Comercială

Au încercat şi ele şi nu le-a fost uşor
Când au gustat licoarea, din completarea lor,
S-au cam strâmbat o ţâră, s-au mai schimonosit,
Au supt întâi cu paiul, dar s-au obişnuit!

Zilnic, în capătul unei străduţe
Trecea un tânăr şi zâmbind discret
Dădea cincizeci de bani unei băbuţe
Care vindea seminţe la cornet.

De-aici a început, femeia cu bărbatul
Egali să fie-n drepturi, schimbând deci aluatul
Din care-a fost făcută, adică, dintr-o coastă
Înfiptă în coloană, şi-a devenit nevastă.

Dar nu lua cornetul cu seminţe,
Dădea bănuţul şi pleca grăbit
De parca răspundea unei credinţe
Dar într-o zi, băbuţa l-a oprit.
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Cezarina ADAMESCU
DORUL DE CUVINTE ŞI RĂSPUNSURILE FĂRĂ ÎNTREBĂRI
(AURICA ISTRATE, PETARDE RECI, Ed. Contrafort, Craiova, 2011)

„Aluatul cel nou, Dumnezeul din mine / se coace în
versul ce-n urmă îl las” (Iubire). De la aceste versuri se
poate spune cu deplin temei că începe lirica autoarei Aurica Istrate. Şi, în genere, a oricărui autor de poezie, îndumnezeit prin Cuvânt. Plămada este iubirea, mirodeniile
sunt amendamentele vieţii, amănuntul cotidian frământat
în ambrozie şi lăsat la dospit în prag de seară, până se
revarsă primii zori peste orizontul privirii.
Poemul de început, ca o chintesenţă a volumului, are
o dublă semnificaţie, mai întâi onomastică, apoi spirituală, „Sunt aura mamei” concentrează în patru versuri o
întreagă lume, având ca reper cele două coordonate fundamentale pe care se mişcă destinul uman: viaţa şi moartea, uneori apropiate fizic şi metafizic, de cele mai multe
ori, neîngăduite pe deplin cunoaşterii noastre: „Sunt aura
mamei / Eu vieţuiesc încă pe-un deal / Ea călătoreşte
încă pe-o vale / Neîngăduită ne e doar atingerea”. Şi totuşi, comuniunea, atingerea dintre deal şi vale este posibilă, în vis, în stare de veghe ori de contemplaţie. Punctul
lor de întâlnire se numeşte credinţă.
Poemul care dă titlul volumului, impecabil ca realizare
artistică şi ca versificaţie, dezvăluie starea predominantă
a poetei, într-un anumit segment de timp, pusă într-o
lumină difuză care tinde să crească şi să învăluie prezentul: „nu mai aud nimic din tot ce-mi spui / de vină o fi muntele sau vântul / sau poate gândul nopţii ce-l răpui / şi
nerostit se-ntoarce-n zori cuvântul // şi nu mai ştiu nimic
din tot ce faci / de vină o fi visul ce mă arde / sau poate e
iubirea ce-o îmbraci / în necuvinte-nchise în petarde // o
toamnă se aşterne peste noi / spre tine eu, spre mine tu
să vii / îmbrăţişate suflete prin ploi / petarde reci în necuvinte vii”. Bazându-se pe tehnica oximoronului, poeta pune în antiteză elementele constitutive ale versului, pe de o
parte, petardele reci, iar pe de cealaltă parte, necuvintele
vii şi sufletele îmbrăţişate (arzând, sau încălzindu-se) prin
ploile, destul de reci. Mărturisesc că, demult nu am mai
citit asemenea versuri emoţionante şi de o asemenea
realizare artistică.
În acelaşi ton şi cu aceeaşi intensitate lirică se situează şi poemul „Împart” - impregnat de spiritualitate, pe
fondul atât de generos al iubirii: „împart lumina ochilor cu
tine / lumină-n lumină mi-i umple la loc / şi bucuria inimii
divine / şi-n bucurie inima-mi ia foc // tăcerea n-o împart,
ţi-o las doar ţie / că e târziu şi ştii să taci frumos / tu prin
tăceri împarţi împărăţie / iubitul meu tăcut, mărinimos // şi
cât am eu, ai tu, şi-i o minune / că ne încape universul tot
/ şi Dumnezeu ne-ncape-n rugăciune / iubitul meu, să te
împart, nu pot”.
Mici mogâldeţe de lumină ca nişte licurici în iarbă, versurile au ceva din pâlpâirea candelei la altar, până devin
nimburi crucifere pe creştete de sfinţi. E atât de bine în
pufoasa lumină! Ca-n cuibul cald al sânului matern. Cine
se odihneşte în el are parte de dulceaţa naturală a lapte-
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lui cald, gâlgâind cu spume în gura pruncului
nesăţios, care smocăie cu voluptate.
Da, versul ne poate hrăni, ne poate potoli setea,
oferindu-ne chiar, vitaminele trupeşti şi sufleteşti de
care ducem lipsă.
Ca să nu mai vorbim de stările de emoţie care
ating beatitudinea, prilejuite de frumuseţea genuină a
creaţiei din jur, şi de măiestria cu care sunt alcătuite
versurile, de o muzicalitate şi o prozodie perfecte, cu
o bogăţie de nuanţe şi figuri de stil din cele mai
reuşite.
Volumul ar putea fi intitulat „Întoarcerea poetului la
uneltele sale” - după titlul volumului omonim al lui
Camil Baltazar, apărut în 1967 la Editura pentru
Literatură, Bucureşti. E vorba de dulceaţa şi măiestria
prozodică a versului clasic, în toată splendoarea lui.
Jocuri iscusite de cuvinte vin să argumenteze
această remarcă.
O poezie de dragoste în cel mai pur şi mai adevărat înţeles al cuvântului, nostalgic, plin de romantism, eufonic. Dimensiunea religioasă există în orice
poem, implicit şi explicit şi nu e de mirare, pentru că,
fără existenţa divină, nu s-ar fi născut asemenea versuri: „N-ajungi la mine-ngenuncheat / Nu sunt icoană
de-nchinat / Doar port altar în os zidit / Şi-n el pe
Cristul răstignit” (N-ajungi la mine...).
Sfioasă, slova curge lin, precum vinul din cană.
Slova este suspinul răstignit „Pe o cruce zidită-ntr-o
rană”. Slova are şi rol taumaturgic şi de ablutizare,
precum apa scursă din cenuşa lustrală, rămasă în
urma arderii crenguţelor de finic, din Duminica
Floriilor: „Curge slova sfioasă atinsă de jar / Şi un
vers se prelinge pe cană / Un suspin rătăcit răstignit
în zadar / Pe o cruce zidită-ntr-o rană // Spală slova
păgâne sudalme de şanţ / Rotunjit peste ele stă cerul
/ Şi duioase chemări îmblânzite de lanţ / Doar năluci
să le afle misterul” (Slova).
Iubirea este, în accepţiunea poetei, darul suprem
oferit de Dumnezeu, este focul din potir care poate fi
molcom sau înteţit, care poate fi stins şi din nou reaprins din propria cenuşă, e nemurirea din ochiul străin, e adâncul pe care persoana iubită trebuie să-l umple cu mirul căldurii şi al înţelegerii. Şi totodată, e locul de odihnă şi popas, „într-un căuş de trup arzând”
(Mai plămădeşte-mă iubire...). Cu o simplă condiţie:
cuvintele trebuie să prindă rădăcină în fiecare din noi
şi să renască „în muguri de alun”.
(continuare în pag. 25)
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(urmare din. 24)

Cu toate acestea, tăcerea, singurătatea, aşteptarea,
întoarceri rănite, dimineţi spânzurând, gândul, uimirea,
chemările târzii „şi săgetări de doruri în icoane”
alcătuiesc recuzita cu care poeta reclădeşte universul
său: o lume din care lipseşte fiinţa iubită, o lume aproape
zadarnică, spionată de „ochi intruşi”, o lume alcătuită din
spaime reci în care „veghează amintirea unui nimb” (Aud
chemări). Toate acestea sunt rodul multor frământări şi
trăiri lăuntrice pe care poeta a hotărât să le scoată acum
la iveală, ca o despovărare, ca o abluţiune şi mai curând,
o spovedanie pe câmpul nesfârşit şi îngăduitor al hârtiei.
Pe de altă parte, neputinţa de a sparge zidul ridicat
între cei care se iubesc creează sentimentul zădărniciei:
„ah, ce n-aş da să fiu un ceas cu tine / să mă aştern
tăcere între noi / să sap caverne-n zidul ce ne ţine / în
stare de asediu, de război // ah, ce n-aş da în gând să-mi
ceri iertare / şi în altar tăcerea să-ţi închini / să-mi limpezeşti chemări spre neuitare / şi să-mi anini speranţele-n
arini // prin lunca mea de doruri în amiezi / peste rogoz,
cărări însângerate / îmbrăţişări uitate prin livezi / apun
sub dor de coasă sărutate” (Ah, ce n-aş da).
Deşi neagă aproape cu vehemenţă prezentul scindat,
suspendat, străin, poeta nu se simte liberă de iubire, ci
mai degrabă încătuşată în gânduri, în amintiri şi sentimente care te leagă pe viaţă: „Poemul tău nu este încă
scris / cum slobopd nu îmi este încă pasul / eu doar
mimez că tu ai fi proscris / când tu prin mine bântui la tot
pasul” (Poemul tău).
Poemele sunt rotunde, pline de sensuri, de nuanţe, de
adâncimi şi înţelesuri care uneori se distaină, alteori nu.
Deşi au un aer de vetusteţe, de alcov, o legănare „de dor
şi suspine”, o adormire „în ramuri pe flori de cireş”, de
care ni se face dor într-o lume abstractă, ternă, nebună,
nebună, nebună, fără pic de fantezie şi de romantism, în
care principalele repere sunt: a avea şi a simţi, versurile
cuceresc prin tonul uneori elegiac, plin de sensibilitate şi
gingăşie, în care cuvintele de ordine sunt: „viori, fiori,
atingeri, dor, suspin / Uitate-s într-un veac de mult apus”
(Te aud, te văd, te simt). Această poezie poate fi numită
poezia pudorii: „Te-aud cum taci de parcă nici n-ai fost /
Uimire, vis, chemare şi nicicând / În mine nu cerut-ai
adăpost / Sărutul tălpii mele adorând // Te văd cum treci
de parcă un străin / Se scaldă-n ochiu-mi ţie doar supus /
Viori, fiori, atingeri, dor, suspin / Uitate-s într-un veac de
mult apus // Te simt cum dori din rana de pe crin / Ce mia-nflorit târziu pe sânul stâng / Petală ofilită într-un scrin /
Parfum menit să-mbete un nătâng // Te-aud, te văd, te
simt plutind iubire / în tot ce sunt, în tot ce mi-a rămas /
Lumină de altar, dumnezeire / O noapte, un alcov şi un
popas” (Te aud, te văd, te simt).
Dorul şi suspinele par să fie la ele acasă, dublate de
chemări din îndepărtatul-aproape. Un aer de blândeţe
resemnată răzbate aproape din fiecare vers. Nu e vorba
de revolte inutile, de revendicări şi isterii la modă, cu atât
mai puţin de un limbaj deplasat, vulgar. O pudoare nativă
a rostirii o împiedică să folosească limbajul comun, destul
de trivial, de care abuzează poeţii contemporani.Totul
pare decupat dintr-un roman în care eroina îşi analizează
stările emoţionale şi se pregăteşte să-şi ţină un jurnal
intim.
După cel mai simplu criteriu de evaluare, creaţia Auricăi Istrate se înscrie în lirica afectivă de introspecţie, implicită şi explicită, bogat nuanţată cu elemente de stil
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specifice poeziei clasice, cu inserţii aforisticofilozofice de mare adâncime, privitor la reperele
fundamentale: naştere, viaţă, moarte, precum şi la
virtuţile teologale de bază: credinţă, speranţă, iubire.
Fără a neglija însă, aspectul psihologic al acestor
teme majore în viaţa omului. Trecute într-un plan
spiritual, creaţiile din acest volum demonstrează, o
dată în plus, procesul de edificare, atât de necesar
creştinului.
Poemele de introspecţie scot la iveală însă, o autoare fermă în convingeri şi motivată în ceea ce priveşte Crezul său artistic. Principiile sale sunt enunţate
răspicat, de data aceasta părăsind tonul concesiv
folosit în lirica de iubire. „Sunt pe urma paşilor mei de
cenuşă / şi-aud tropăind cadenţat sub jăratec / din
absurd evadând, se reped către uşă / s-o spargă, s-o
spargă şi urlă sălbatec // sunt pe urma gândului meu
clopotar / tresar să-l aud din secundă-n secundă /
chemare din ziduri suspinată-n zadar / iederă-n doruri, de doruri înalte flămândă // sunt pe urma mâinilor
mele de ram / rodu-i necopt stă să-i cadă din palme /
linia vieţii bate mătănii la geam / cădere-n genunchi,
înviere târzie în psalme // (...) // sunt pe urma bătăilor
mele de cord / solfegiu repetat de-un profan / iubire
de ţărm înecată-n fiord / căldură de sân, pe surâs de
orfan” (Sunt pe urmă...). Aceste versuri - singure - ar
putea s-o definească plenar, dincolo de orice oglindă.
Sub aparenta fragilitate şi sub tonul elegiac, suspinat la urechile vântului, Aurica Istrate ascunde o
fiinţă puternică, determinată, care ştie ce vrea şi poate să-şi construiască lumea, fără concesii majore, aşa
cum doreşte. E absolut uimitor câtă iscusinţă în a găsi
metaforele cele mai potrivite, sintagmele care se
lipesc de pagină şi nu mai vor să iasă din context. La
astfel de măiestrie se ajunge după mulţi ani de trudit
în câmpia imaculată a slovei!
Dar printre cuvinte durute răzbate o tăcere semnificativă. O tăcere care vorbeşte mai mult decât o mie
de cuvinte. Tăcerea răstignită pe crucea cuvântului.
Versurile de faţă demonstrează o conştiinţă lirică
formată, destul de lucidă, o deplină maturitate artistică şi o sensibilitate deosebită, deşi fac parte din volumul de debut. Foarte rar mi-a fost dat să întâlnesc o
carte de debut aproape fără nici un cusur, fixându-şi
centrul de greutate asupra eului, autoarea găsind
expresia ideală fiecărei idei pe care o aşterne pe
hârtie.
Nu lipsesc însă, nici inerentele locuri comune: petală de dor, ferestre de dor, crâmpeie de vis, praguri
de lut, cărări de-mprumut, dorul ce mă doare ş.a. Dar
acestea sunt rare şi nesemnificative, în comparaţie cu
frumuseţea versurilor în stil clasic care, aşezate întrun context ideatic, capătă altă aură.
Poeta îşi recunoaşte rolul jertfelnic în economia
zidirii unei mânăstiri de cuvinte: „Am un rol / responsabil. Eu sunt Ana, tu Manole iar / inima ta, mânăstire...” (Am un rol resposabil).
De fapt, întreaga carte respiră istoria unei defuncte iubiri care izbucneşte însă, din ruine, din tăciunii aproape stinşi, din amintirea care te bate pe gură cu lujeri de crini, din păcatul nesăvârşit şi dintr-un
(continuare în pag. 26)
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(urmare din pag. 25)

muşuroi de cuvinte-stavilă peste ceea ce ar trebui să fie
ROTUND:
„Vieţuim
împreună
străini şi
prea
singuri” (Simt).
Un joc continuu de-a ascunsul şi de-a găsitul şi străfulgerarea de gând ca un erotic balans efemer: „De ultima oară când m-am ascuns / Nu m-am găsit încă / Am
pus preţ dublu pe inima mea / Chiar dacă mi-o găseşti
călcată în picioare / Te aştept să-ţi ridici recompensa //
Jocul continuă / Ascunde-mă tu” (De-a v-aţi ascunselea).
Deşi poeta a realizat că „labirintul acesta nu duce
nicăieri” - ea se lasă furată de căutare, de aşteptare şi de
chemările întoarse-n ecou, pentru a-şi regăsi ceea ce caută.
Dincolo de toate acestea, volumul de faţă degajă o
sensibilitate pe care doar poeţii autentici o dovedesc în
lupta lor cu universul cuvintelor, din care trebuie să extragă, precum aurul din nisip, măsura ideală a Poeziei.
Ceea ce Aurica Istrate a şi reuşit în cea mai mare măsură.



Denisei Lepădatu, cu prilejul lansării volumului de poezii
„Şoapte esenţiale” - Galaţi, 23.03.2013

E trandafirul un poem
Născut din dragoste divină,
în cartea naturii,
e trandafirul un poem scris de lumină…
Cu eleganţă princiară,
răsfaţă orice muritor.
Sunt spinii răni ce ard în ironie vegetală;
Petalele - rima perfectă.
Culoarea, metaforă aleasă
ce sparge albul clipei,
când sângerează… uneori.
Mesajul? De poţi, dezleagă-l din parfum!

Ultima gară
in memoriam - Elenei Munteanu - Ingada

În trupuri de idei, şoptind,
Cuvintele se-aştern cu sârg
Şi, sub cohorte de simţiri,
Culeg sonetele în pârg.
Aud chemarea din zenit,
Minutu-mi pare tot mai mic;
În tihna iernilor m-ascund
Şi lumii nu-i mai cer nimic.
Peronul timpului e gol Frânturi din clipele ce-au plâns
Pe şina vieţii cenuşii,
În umbre de cadran, s-au strâns.
Îmi spun c-ar trebui să plec!
Nici nu mă-ntreb de este drept,
De e devreme sau târziu;
Spre ultimul popas mă-ndrept.

Georgeta MUSCĂ-OANĂ
Lumină-n orice anotimp
Eşti freamăt sobru de culoare
Învăluită-n foi de timp,
Sorbind din razele de soare
Lumină-n orice anotimp.
Eşti áripă cu care vântul
Sărută pasărea în zbor,
O lacrimă de dor în cântul
Născut din şipot de izvor.
Eşti şoapta care înfiripă
Un vers timid pe albe foi,
O rugă-n care se disipă
Dorinţa de-a păşi în doi.
Eşti strop din sevele străbune
Ce-au zămislit acest popor
Şi,-n libertatea ce n-apune,
Eşti zâmbet, lacrimă şi dor!
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Pruncul muzei
Cu buze înmuiate-n tropi,
sărutul muzei înviorează albul
şi, sub răsfăţul de cuvinte,
simţi foaia cum tresare
sub condei sorbind cerneala.
Din răni cu stele cusute
ţâşneşte lumina,
topind crusta de gheaţă
şi-n tropot de clipe ce muşcă tăcerea,
pocneşte mugur de poem.
Dosit în umbra unui gând, cu tâmpla
rezemând un verb,
durerea facerii asculţi…
Tresar lagune-n ochii lunii
şi cerul plouă cu uimire,
când pruncul drag al muzei
printre silabe râde.
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Gellu DORIAN
„Materia respiră” - de Vasile Popovici
Absolvent de filologie, Vasile Popovici din Cornii
Botoşanilor, născut în 1938, scrie poezie de la 15 ani,
dar s-a decis să debuteze în volum abia în 2007.
A publicat de atunci până la prezentul volum zece
cărţi, unele din ele la Editura Princeps din Iaşi, sub
directa lectură a poetului Daniel Corbu. Filolog fiind, ştie
ce valoare are cuvântul scris.
Atent la acest fapt de viaţă a cuvântului, Vasile
Popovici şi-a aşezat poezia scrisă până acum între
prozodie şi vers alb, de la meditaţie la reflecţie şi
notaţie, versul curgând sub semnele augure, în firescul
lucrurilor firii: „Nemărginiri de capete de infinuturi / din
minus înspre plus, iar de la plus la minus; / grăbim pe
căi lactee fără de zenituri / spre lumea energetică din
punctul Terminus” justifică opinia noastră. Însă, pentru
a-şi exprima ideile, de cele mai multe ori aplicate la noile descoperiri ale ştiinţei, apropiindu-şi limbajul adecvat
acestora, întru apercepţie facillă la cititor.
Materia respiră, titlu ales de poet „poeziilor alese”
din această carte ne trimite din capul locului la marea,
incomensurabila existenţă a materiei. Ne duce cu gândul şi la celebrul vers bacovian „Aud materia plângând”. Privită şi aici, cu alte rezultate artistice evident,
ca pe o vietate, materia îşi declină în versurile autorului
nostru stările fiinţiale. Apelul poetului către materie este
unul elocvent, de dialog, de comunicare, de rugă:
”Răzbună-te! / Răzbună-te pe fulger / care / n-a putut /
să se prefacă-n trăsnet! //...pe cei ce îţi ucid speranţa /
răzbună-te!” // Răzbună-te pe cei / ce nu-ţi cântă duios /
precum o doină, / o doină de iubire! // Dar nu te răzbuna
/ pe cei care / nu ştiu, nu pot iubi; // Iubeşte aproapele /
pe care / ţi-l doreşti aproape! // Răzbună-te pe ură, / să
rămână dragostea, / iubirea francă! // Răzbună-te pe
tine, / că n-ai ştiut / să te răzbuni! // Răzbună-te!”. Un
îndemn evident ce defineşte încordarea pe care autorul
şi-o menţine pe tot parcursul acestei cărţi.
Reflexiv şi meditativ, ca în poezia pastelată Glasul
eternităţii, autorul scrie cu nonşalanţă, conectat la o
realitate imediată, filtrată prin suma sensibilităţilor sale.
Alternate, de la priviri asupra naturii la îndepărtatele
astre, ori de la cele mai îndepărtate timpuri la cele mai
recente descoperiri ale ştiinţei, poeziile lui Vasile Popovici din această carte ţes o materie ce respiră aşa cum
respiră zilnic poetul, firesc, fără a avea pretenţii de mari
realizări estetice, dar, autorul, convins de împlinirea lor.
O poezie de antologie, la o clasă în care l-am include
pe poet, între sensibilităţi subliminale şi profesionalism

de om pregătit în domeniu, este „Zodiile”: „Zodiile,
bătrânele... / din austral, / din septentrional, / curg
zodiile / cum curg ploile / şi-mi udă ţărâna, / glodul,
mocirla / ce-mi poartă / sufletul / alb şi roşu, / şi verde,
şi albastru, / şi sihastru, / şi sihastru...”. La fel şi poezia
„Tresăltare”: „În vântul de seară / pletele-ţi saltă / curge
senin în revărs / de albastru; // ce vrajă înaltă! // Ce
inima-mi / tandră / şi neduşmană-mi tresaltă. // În
liniştea serii”.
Uşorul aer eminescian, având în vedere că poezia
este datată 16 ianuarie, emoţionează şi clarifică o
stare poetică tradiţională pe care poetul o are şi este
conştient de ea. De altfel, Vasile Popovici, deşi conectat la un limbaj nou poetic, pe care ştie să-l stăpânească, nu este deloc ancorat la noile paradigme poetice, la mode sau la curente ale momentului. El scrie
pur şi simplu, rezonând cu ceea ce el trăieşte, vede,
izolat, cu bună voie, într-un sat de pe malul Siretului,
unde lumea pare a trăi la fel de secole, deşi aerul
modernităţii trece şi pe acolo ca un călător ce lasă
urme vizibile.
Atent la cele ale Bibliei, ca în poezia Decenţă, dar
şi în multe altele în care aluziile la religie se fac simţite,
Vasile Popovici ţese în textele sale tot felul de idei, pe
care le topeşte, nu ca un om religios, ci ca un laic care
ştie ce rost au toate învăţăturile străbune, ironizând
moartea într-un mod aparte: ”Când va buciuma Adam /
- intempestiv - / plecatul / la judecata ’ceea / despre
care-n carte scrie, / la patru ace trebuie / să-mi fie
îmbrăcatul, / chiar dacă n-oi avea pană la pălărie. // Şi
ca s-ajung acolo / - să gesticulez convingător - / ar
trebui / să îmi adun ciolanele / împrăştiate, / să nu-mi
lipseasc’-o mână, vreun picior, / iar dacă-s toate, / să
le-mbrac,- / chipeş s-arate. // Sunt om orgolios şi mă
încurcă jena; / nu prea am ţoale bune, / nici cravată, /
să mă prezint la judecata / cu pricina; / mai bine la alt
termen / pentru-o altă judecată. // Să mă prezint în faţa
Lui / necuviincios, s-ar supăra şi Cerurile ’Nalte, / şi mar trimite / pentru încă-o veşnicie, / jos, să mă iniţiez /
în Codul manierelor galante”. Astfel de texte mai găsim
în carte şi dau un aer de siguranţă de sine celui ce le
scrie.
Nu despre împlinirea lor estetică discutăm aici, ci
de sinceritatea din care ele se ivesc. Poetul taxează cu
atitudine cabotinsimul, întrebându-se dacă Demiurgul
o fi având simţul umorului.
(continuare în pag. 28)
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(urmare din pag. 27)

Or toate câte sunt, este şi autorul nostru convins, sunt
la Dumnezeu, deci şi umorul, pe care Vasile Popovici îl
încearcă cu autoironie:”Că nu suntem decât doar nişte
bieţi actori, / iar printre ei, şi eu, umilul cabotin, / ce
repetăm de zeci şi zeci de mii de ori / intratu-n actu-ntâi,
că celelalte acte de la sine vin. / Noi am numit acest
cabotinism, - destin, / clădit pe mişcătoarele nisipuri, c-o
marjă de erori”.
Ironia, uneori aplicată la prezentul trăit, viu, este foarte
atent cultivată de poet, chiar şi acolo unde „patriotismul”
pare a fi fost motivul principal care a declanşat scrierea
textului:”De drag de ţară şi de neam ne doare-n fesuri, /
andante-andante, din succesuri în succesuri / ajungem
molto presto-n marşa triumfală, / încet dar sigur înspre
gloria finală. // Din şpagă şi hoţie ne-am făcut virtute; / vam pus gâtul în jug - însemn de servitute; din trasu’ vost’
în ham şi jug ne doare-n fesuri / din servitutea voastră neam clădit succesuri. // Ne scoatem ţara la mezat - curată
pleaşcă! / aşa negustorie nu făcea nici Ceaşcă; / din milă
prăduim allegro cu succesuri / şi cel mai rău ne este când
ne doare-n fesuri”. Remarcabilă este şi poezia, tot de factură ironică, în care şi sarcasmul are un rol impus de
autor, De-ar fi să fie Dumnezeu, - femeie. (Uneori punctuaţia pare a fi abuzivă, însă corect practicată de autor,
care este, totuşi, profesor de limba română!). Alte texte
care îşi iau substanţa din tradiţii, cum ar fi De deochi, fac
din Vasile Popovici un poet, unul din ce în ce mai rar de
găsit printre poeţii de azi, care repune în valoare, în felul
său, izurile folclorice atât de pline de substanţă poetică
inepuizabilă.
Prin astfel de abordări, de sondări, de excursuri poetice, Vasile Popovici, în noua sa carte, fuge de monotonie,
de simplisme, diversificând discursul şi modalităţile de
punere în pagină a poeziilor sale. Important este că el
crede în ceea ce face, nu trăieşte din himera poeziei, ci
face din fiecare text o bucurie personală. El respiră odată
cu materia poeziei sale. Aerul din jurul lui este aerul
poeziei sale.
De la poezia naivă, nonşalantă, firească, în schemele
adoptate de autor, la meditaţiile filosofale (uneori chiar
filozofarde), fără pretenţii de precepte ori perspective şi
priviri personale asupra materiei care „respiră”, Vasile
Popovici ştie ce face; nu se hazardează în a crede că
rupe tipare, că rupe gura lumii (nici măcar pe cea a
satului în care trăieşte), ci, cu satisfacţie, îşi aduce obolul
său de talent semenilor din preajmă, cu decenţă, nu cu
condescendenţă. Autor a zece cărţi, nici nu se putea
altfel.
De altfel, această nouă carte a lui Vasile Popovici, de
„poezii alese”, continuă linia precedentei cărţi – Pământul
ca o punte, Ed. Pim, 2012. Legăturile sunt vizibile. De
altfel, autorul şi-a şi notat fiecare volum, de la primul la
prezentul, cu cifre romane, acesta fiind al XI-lea, ca într-o
carte fluviu, care se scrie una după alta, ca într-un ciclu la
care nici autorul nu ştie cînd va pune punct.
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Mihai HORGA
SÂMBURELE
(pamflet)
Culcaţi în fân
Ne înfruptam
Din pepeni dulci...
Sirop-un gram,
Sări atunci
Pe al tău sân
Şi-un sâmbur rău
(Ce derbedeu!)
Alunecă în decolteu...
Priveam, gelos,
Cum, păcătos,
Călătorea mai jos,
Mai jos...
Stai! nu-i permis
În spaţiul interzis
Bermude... zis
Cu buze ude
Să-l prind - am vrut
Nu s-a putut
Că tu, atunci
Cu buze dulci
Nu mai lăsat
M-ai sărutat...
Cum s-a brodit
Că sâmburele a-ncolţit?!...
Un pepene a rotunjit
Pântecul tău - păcat!
Mă-ntreb mereu
Tot eu
Sunt oare, vinovat?...

NOCTURNĂ
Cornul lunii, rană face
Nopţii negre-n agonie
Până duhu-şi dă în pace
În zarea trandafirie...
Îmi agăţ de cornul lunii
Traista,doldora de vise
Hei,mă simt stăpânul lumii
Simt că toate-mi sunt permise!
Corn al lunii,mă rog ţie,
Puişor de lună plină
În a nopţii feerie
Sufletului dă-i lumină!
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Octavian CURPAŞ
“Memoriile lui Eutih” de Petru Lascău.
Ironie şi viziune în portrete de iluştri epigoni
Scriitorul rus Leonid Andreev, celebrul lider al mişcării expresioniste în literatura rusă, ne-a lăsat o
nuvelă intitulată “La fereastră”. Personajul acesteia
împărtăşeşte cititorului impresiile sale, privind viaţa de
la fereastra casei sale. Asemenea lui Andreev, Petru
Lascău remarcă în cartea sa “Memoriile lui Eutih”,
aspecte inedite ale existenţei pe care le-a observat de
la fereastra bisericii sale. Volumul ce îi poartă
semnătura ne invită să privim lucrurile dintr-o
perspectivă provocatoare, autorul dovedindu-se a fi un
excelent povestitor.
Eternii farisei
Cu un talent deosebit în a discerne perspectiva unui
tânăr aflat într-o comunitate creştină, Petru Lascău ne
propune o viziune cu totul nouă: „M-am hotărât să-mi
scriu memoriile. Aşa se obişnuieşte acum. Vedeţi,
oamenii ascultă la apostoli, predicatori, preoţi,
evanghelişti şi ei nu sunt prea gata să te bage în
seamă pe tine, unul dintre iubiţii ascultători”.
Identificându-se cu personajul Eutih, autorul de
fapt, realizează o satiră foarte reuşită la adresa
„eternilor farisei”. „Portretele acestea de farisei s-au
născut dintr-o serie de plachete satirice pe care le-am
publicat în revista Exodus şi în alte publicaţii. Ele s-au
înmulţit de-a lungul anilor, pe măsură ce m-am ciocnit
de un alt tip de fariseu. Portretele formează doar o
mică expoziţie dintr-o galerie mai mare de farisei ai
zilelor noastre. Ele au fost zugrăvite mai degrabă ca
lucrările unui pictor amator decât de penelul artistului
profesionist. Am adăugat, pentru a mai îndulci puţin
amarul rândurilor mele, câteva caricaturi inspirate de
viaţa bisericească”.
24 de tipuri de farisei
Dar de ce tocmai fariseii devin ţinta unor ironii fine,
dar pătrunzătoare? Pentru că se pare că fariseii n-au
dispărut odată cu trecerea timpului, ci dimpotrivă, ca
orice lucru firesc, s-au diversificat şi s-au adaptat atât
de bine la cultura creştină. „Am scris această carte cu
scopul precis de a-i supăra pe farisei. Regăsindu-şi
chipul în aceste rânduri, ei pot continua nepăsători
stilul lor de viaţă sau se pot ridica împotriva celui care
i-a desconspirat sau pot decide să se schimbe”.
Cu o vioiciune a stilului ce este rezultatul unei experienţe îndelungate în ale scrisului, Petru Lascău identifică nici mai mult nici mai puţin de 24 de tipuri de
farisei. Cu siguranţă că lista nu este exhaustivă, însă
în orice caz, multe persoane religioase se vor regăsi în
cel puţin una, ca să nu spunem mai multe categorii de
farisei. Nomenclatorul de denumiri al acestor genuri de
fariseism îmbracă forme deosebit de hazlii sau ironice,
dar fiind de fiecare dată, la obiect. Dintre denumirile
alcătuite de autor cu privire la tipologia fariseilor de
pretutindeni, se remarcă următoarele: amărâtul-vesel,
bun-de-gură, fosila vie, fratele-beton, hopa-Mitică,
Morbus Sabaticus, sfântocul, nomadul, secătura
batjocoritoare, smeritul-îngâmfat etc.
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„În căutare de apreciere şi aplauze”
Fără a discrimina alte categorii de farisei, cele 24
de tipologii amintite reuşesc să surprindă fenomenul
„dublei personalităţi”, specific oamenilor ce se pretind a
fi spirituali. „Isus Hristos era deranjat profund de
discrepanţa dintre viaţa particulară şi cea publică a
cărturarilor şi fariseilor. Aceşti oameni ajunseseră
experţi în a stoarce bani pe pietatea lor şi mai ales, de
la văduvele sărace şi femeile slabe de înger, care se
lăsau impresionate de pioşenia feţelor lor sacerdotale.
Rugăciunile lor lungi, de ochii lumii, nu erau planificate
să ajungă la Dumnezeu, ci la urechea celor ce-i
ascultau. Erau rugăciuni orizontale, cu scopul de câştig
financiar, în căutare de apreciere şi aplauze.”
Fariseul de azi
Fariseului din secolul XXI, la fel ca şi celui din
vremea când Mântuitorul Se afla printre oameni, îi
lipseşte credinţa. Sau mai bine-zis, credinţa pe care o
are este una formală. Iată de ce, „fariseul ne îndeamnă
să ne rugăm pentru familia care trece prin mari
încercări, odată cu boala celui iubit. Să ne rugăm, zice
el, pentru doctorii care-l tratează, pentru dibăcia mâinii
chirurgului care operează, pentru credinţa omului aflat
în criză. Dar nu îndrăzneşte să se roage pentru
vindecare. Dacă omul nu se vindecă? Cum rămâne cu
prestigiul lui de fariseu?”
Prestigiul de fariseu înseamnă printre altele, şi cât
mai multe semne exterioare ale semereniei spirituale,
dreptul de a-i judeca pe alţii - cum ar fi de exemplu,
vameşul - mândria, inversarea valorilor, dar şi
preamărirea trecutului. Fariseul nu găseşte nimic bun
în prezent, însă elogiază trecutul şi pe înaintaşi pentru
că se consideră el însuşi a fi un apărător al identităţii
(continuare în pag. 33)
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Constanța ABĂLAŞEI-DONOSĂ
“Al meu privit de al său” sau “Cu colţul inimii”
“Nichita Stănescu era un mare portretist. Stăpânea linia şi
avea o extraordinară putere de a citi dintr-o privire chipuri şi a le
povesti în linii. Câţiva au avut privilegiul de a-i fi fost “modele”.
Printre aceştia, m-am numărat și eu. Motivul a fost cât se poate
de… istoric. Poetului i s-a părut că seamăn cu… Horia. Iar această asemănare (“curbura nasului, privirea, expresia feţei”) lau făcut să nu-şi poată reprima dorinţa de a da contur acestei
iluzii. În faţa lui se afla un “lup tânăr”, dar aceasta n-a contat.
Important era… modelul modelului Horia. Al cărui portret îl avea
el, numismatul, pe nişte modele.
Nici n-am apucat să mă desmeticesc şi “noul Horia” era
gata. În câteva minute. Aproape că n-a ridicat peniţa de pe
hârtie. Hârtie care avea pe verso un poem de-al meu,
“Mineralia”.
În locul semnăturii, Nichita a “semnat” cu litere caligrafice: “Al
meu privit de al său”. Un altfel de autoportret, aş îndrăzni să zic.
Era încântat “de opera” sa, de “cum i-am ieşit. Şi, ca de obicei,
poetul mi-a dăruit portretul, pe mine, mie redându-mă”.

Nicolae Băciuţ
Acest citat se regăseşte în cartea “Cu colţul inimii”,
- autor prof. dr. Nicolae Băciuţ - poet, prozator, eseist,
editor, apărută la Ed. NICO, la începutul anului 2013,
într-o ediţie specială. Cartea are dimensiuni mici,
asemeni cărţilor de rugăciune ce pot fi purtate în
buzunarul de la piept, semnul necuprinsei iubiri al
autorului şi editorului ei, faţă de marele poet Nichita
Stănescu.
Nichita, cu frumusețea sa Seroviană, era o făptură
minunată în care s-a revărsat peste ochii săi, din toate
culorile astrale, albastrul ceresc. Nichita cuprindea în sufletul său ca într-un palat, întregul univers: cerul, stelele,
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apele frumoase, florile colorate cu mirosuri diferite,
păsări, fluturi, dragostea necuprinsă şi... poezia.
Dumnezeiasca poezie! Când a fost adus pe lume,
Dumnezeu a zidit în el atâtea daruri încât i-au fost
suficiente de a dărui mai departe; puterea de-a iubi
cu adevărat omul, arta, libertatea.
Ne bucurăm şi suntem fericiţi când simţim
dragostea unui mare spirit înconjurându-ne.
Nichita Stănescu şi-a iubit aproapele, însă puţini
fiind aceia pe care i-a apropiat de inima sa, au stat
de vorbă în aceiaşi încăpere ori împreună făcând
plimbări pe străzile Bucureştiului, vorbind despre
Eminescu ori alţi înaintaşi străluciţi ai literaturii
noastre.
Unul dintre aceşti norocoşi privilegiaţi de
marele Nichita, a fost şi poetul Nicolae Băciuţ. Atât
a fost de iubit şi adorat până acolo încât i-a făcut
portretul în peniţă, încredinţându-i în întregime
inima şi gândurile sale.
În cartea amintită, omul de cultură Nicolae Băciuţ descrie întâlnirile sale cu Nichita, cât şi cu
mulţi dintre cei care i-au fost cu adevărat apropiaţi.
Descrie dragostea şi puterea sufletească a
poetului care nu căuta de ale sale, ci să-şi facă
aproapele său, pe cel ce-l avea în faţa sa, fericit.
“A fost o întâmplare a fiinţei mele, întâlnirea cu
Nichita Stănescu. O întâmplare pe care am provocat-o, fiindcă atunci credeam că nimic pe lume nu
e întâmplător!”
Nimic pe lume nu e întâmplător!
La început de aprilie 2013, la Brăila - Muzeul
Brăilei, l-am auzit recitând pe poetul Nicolae Băciuţ
din poezia lui Nichita. A fost un moment extraordinar! La sfârşitul recitalului a adăugat, cu
bucurie în suflet: “Nichita a rămas mereu în cartea
mea de citire, în cartea mea de iubire”.
“Cu colţul inimii” - o carte plină de iubire!
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Ioan TODERIŢĂ
Poetul VIOREL DINESCU
Motto: Un intelectual este cineva a cărui
minte se veghează pe ea însăşi
(Albert Camus)

Născut, la 2 aprilie 1951. Predă disciplina Matematică la Liceul „Emil Racoviţă”, din Galaţi.
Volumul de debut, în 1983: ”Ora ideală”, versuri, Ed.
Cartea Românească, Bucureşti.
A publicat următoarele volume: „Etape”, versuri, ediţia
a II-a, Ed. Fundaţia Scrisul Românesc, Craiova, 2007;
„Arhipelag stelar”, versuri, Ed. Fundaţia Scrisul Românesc, Craiova, 2006; „Asimptota”, versuri, Ed. Fundaţia
Scrisul Românesc, Craiova, 2004; „Confluenţe”, eseuri,
Ed. Arionda, Galaţi, 2002; „Zeii de pământ”, versuri, Ed.
Arionda, Galaţi, 2001; „Fronde”, proză, Ed. Arionda, Galaţi, 2000; „Călăuze arhaice”, versuri, ediţia I, Ed. EditPress, Galaţi, 1999; „Poeme”, Ed. Edit-Press, Galaţi;
„Grădini suspendate”, versuri, Ed. Edit-Press, Galaţi,
1998; „Eros-Anteros”, versuri, Ed. Porto-Franco, Galaţi,
1996; „Ontologia cristalului”, versuri, Ed. Porto-Franco,
Galaţi, 1994; „Armistiţii literare”, eseuri, Ed. Porto-Franco, Galaţi, 1992; „Etape”, versuri, Ed. Porto-Franco, Galaţi, 1990; „Ecuaţii albastre”, versuri, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1984; „O altă nuanţă a revoluţiei”, versuri, Ed.
Albatros, Bucureşti.
Prodigios şi cunoscut poet gălăţean. Cu lungi „falange
gânditoare” în cuvânt. Cu aspre priviri în cuvântul altora refulare a frustrării, încântătoarei frustrări a valorii, a libertăţii de a scrie, a lui şi a altora, fără în-de-mân(ă)-are, fără
încuviinţarea conştiinţei valorii.
Poetul Viorel Dinescu, desprins de această faţă prea
gânditoare, prea încruntată spre Altul, scrie şi visează
mult, arde şi luminează mult, în lungi cărţi şi lungă bucurie, satisfacţie a „frumoasei cuvântări literare”.
Îi sunt proprii tehnici diverse, genuri diferite în scriere. În toate cărţile sale (16 la număr) garniseşte imaginile
cu miniaturi (cerebrale) mentale, răsfrânte în detalii geometrice, ca un matematician (ce este) avid de veridic în
proporţiile lumii raţionale: „Drumul spre vârfuri e o permanentă ispită / Numai de sus poţi auzi cum vibrează planeta” („Everest”) „Orice vorbă vorbită într-o doară / căpăta
gheare sau aripi” („Iluzie”), „De limite nu te aproprii / fără
a spune că este mai departe de… dincolo” („Dincolo”).
Cu aceeaşi rigoare mentală, urcuşul în astral se
opreşte, se odihneşte în expectaţie, în retrospectiva spaţiilor străbătute spre „platouri noi de meditaţie”, „În tavanul
de piatră a lumii / (miniatură mentală.) Zei morocănoşi
rătăcesc neluaţi în seamă / izgoniţi de milenii din altare şi
temple” (alte miniaturi mentale). Pe culmile ascensiei în
astral, poetul este răsplătit, rareori, dar pe merit, de fapta
trăirii poetice, de o Regină, cu sărutare demonică: „Aici
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stăpână-i tăcerea, o tăcere de gheaţă / Primul erou
care-a spart-o fu înnobilat de Regină / sub sărutarea
ei sângele-I deveni albastru”.
Metoda, procedeul scufundării sinelui-teluric aici,
în astralul-neantizat de om, de voinţă omenească
risipită imaginar pentru o cauză - a înălţării, a desprinderii din omenesc, devine metodă stilistică, folosită de poet ca „recurenţă şi ocurenţă”, a spaţiilor
călcate în picioare de om pe firul cu plumb (nevăzut)
întins între polii ancestrali ai devenirii. Mulţumit de
sărutări „teice”, în tăceri de gheaţă, află eternitatea,
neînsingurat, însoţit de amintirea fiinţei, pământeanului ce-a fost, personalizată, îngemănată celestului
dobândit: „Dar, împreună cu el, pe platou mai păşi un
localnic / Un cioban nepăsător, obişnuit cu prăpastia… / Lui, Domnul Guvernator, îi dărui o mulţime de
lire / Să-şi cumpere oi şi tutun şi ce i-o mai trebui pe
lângă casă”.
Compromis astral, generozitate demiurgică, conştiinţă a temeiniciei „urcuşului” astral, iată câteva
interpretări ale scufundării, ale dorinţei de scufundare a fiinţei în neant, în albastru sânge neantic,
printr-un sărut mareic al „tăcerilor vorbitoare”. Poezia
din care v-am lecturat ascensiunile, înnobilatele ascensiuni ale cuvântării poetice, este intitulată simplu:
Everest, punct terminus, magic, al unei străpungeri
cereşti, al unei comunicări intermundale. Prin această alegere a titlului poeziei, poetul ţine spaţiile străbătute pe pământ acolo unde le este locul dinaintea
creaţiei, dinaintea zilei x a creaţiei, când nici de lumănători omul nu avea nevoie, în „sâmbăta de marţi” a
plămădirii sale. Poetul Viorel Dinescu disciplinează
desfrâul posibil ideatic cu biciul imaginilor succesive:
„ce frâu, căpăstru au, să ţină în vocabul tăceri ce-n
sunet stau”.
Evident, imaginea purtătoare de „fosforescente
senzitive” şi de uniconştiinţă transcendentală, este un
dar al creaţiei spontane, al celor mulţi din umbra
spiritului - pluralizare a unui singur şi unic de cuvânt
înfăptuitor, metodicul poet Viorel Dinescu. Imaginile,
ca materialităţi intuitive ale celui dintâi reazem retinal
al spiritului dinescian pe lume au, ca sens figurat,
semnificaţii evolutive, sunt mesaje mesagere între
spaţii, nedescompuse de judecăţi estetice, încă,
neconvertite la contopire ireală.
Aceste semnificaţii ale imaginilor - pe întreaga
întindere a poeziei sale - au şi sensuri proprii,
devastatoare de etnii şi etnic, de convieţuiri simbolice, dincolo, în infinitul energiilor telurice devastatoare de fiinţă. Şi „opera” acestor constituţii ale
revoltei spiritului poetic viordinescian integrează,
cuadrează simbolul semnificaţiei - imaginaţiei spre
noi tărâmuri ale contemplaţiei.
Pot fi „sortate” pe specimene plastice, simbolurile
imaginilor „precum pe rafturi de bibliotecă universală
se află cuvântul livresc, de om ademenit pe-ascuns
să sune în cerească liră, prin vămile izbândei dea fi
în om mai sus”.
Poetul Viorel Dinescu foloseşte, pentru etalarea
lor, verbul ca liant al acestor dulci inducţii în răsunetul, liant de izbândă a imaginii asupra semnificaţiei
imaginative. El aşază imaginile ca antinomii în dispu(continuare în pag. 32)
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(urmare din pag. 31)

te spaţiale. Iată-le în Eros-Ant(e-)eros; carte a dualităţii
lor: „Se sparge ceasul verde al tăcerii / Se-mprăştie în
umbre tremurând” („Pădurea spre seară”) „Se sparg
acorduri albe în fântâni / o toamnă neştiută-n salturi vine”
(„Giselle”). „Dar încercarea mea s-a spart în stâncă/
descoperind faleze de nisip” („Evanescenţă”). „Se sparge
iar statuia ta de apă / De trepte-adânci săpate în tăcere”
(„Eros Virtual”). „Să nu mai treci prin umbra mea subţire /
Oglinzile le-am spart… Ca să dezgrop din neagra depărtare / coloana ce s-a spart în ţăndări triste” („Coloana
spartă”). Poetul adună aceste „spargeri”, dintr-o nevoie a
„întregului sintetizat”, cu multă şi ingenioasă măiestrie
scriitoricească: „Te caut pe sub coloane inutile / prin care
pânze-şi ţes păianjeni verzi” (Coloana spartă) - răspuns soluţie la penetraţiile oglinzii. Tot dintr-o conştiinţă a unităţii indestructibile, uneşte şi celelalte „cioburi ale mâniei
sale poetice pe real”: Astfel, catrenul întâi din „Eros
Virtual”, care este o fărâmiţare necesară a închipuirii
„asupra” realului nesacralizat: „Se sparge în statuia ta de
apă / De trepte-adânci săpate în tăcere / Şi cioburi
minuscule în cădere / Astralul serii necurmat îl sapă”, este
pus în „antidestructibil, printr-o scufundare contiguă
liantului magic al lumii: „Într-o cădere de când lumea,
lentă / Te pierzi şi te aduni mereu în seară”.
Simbolismului diurn, Viorel Dinescu, îi opune simbolismul nocturn, în aceeaşi poezie chiar, ori în „capitole lungi”
de dezbatere ideatică a operei lui, vestală cuvântului cu
însemne, blazon şi efigii înălţătoare, de austeră stăpânitate ideatică.
Pe dominanta digestivă a simbolismului nocturn, simbolurile întoarcerii naturale sau artificiale picturalizează,
ontizează, neantizează evolutiv eu-l împovărat de fiinţare,
de pelerinaj poetic spre izbânde dogmatice. Iată aceste
înfăptuiri în cartea „Grădini suspendate”: „Şi iarăşi răsună
dinspre baltă strigătul nagâţului / - Ne cheamă Corăbierul.
Trebuie să fie EL” („Scorbura”) „La început fiinţa se afla
în stare difuză / diluată ca un parfum… lipsită de concentrare… / Nici un semn nu deosebea ziua de noapte /
Începutul s-a născut din crepuscul? / Era Amurg? sau o
Auroră… (ori numai) moştenire de cicluri anterioare?”
(„Întrebare continuă”).
Dominanta ciclică a regimului nocturn, continuatoare a
sociologiei matrimoniale şi nutritive existenţiale, se opreşte să respire în temporalităţi matematice: „Chipul adevărat
al Realităţii (matriarhale) oglindit în apele tulburi ale
Misterului (nutritivă substanţă a realităţii)… Misterul fiind
singura noastră speranţă… în ceasul stabilit de un destin
matematic” („Întrebare continuă”).
Creaţia, temă principală a „Zeilor de pământ”, este
laborios dezbătută. Versurile se dilată epic, renunţând la
acorduri muzicale din fidelitate pentru epopee, pentru
alegorii edificatoare, pentru nesfârşită conversaţie între
OM şi CREATOR. Sunt, aici, în această carte, secvenţe
ale asumării suferinţei sale, salvării de suferinţă, reflexie a
mitului Sisific dar şi a „mitului omului revoltat” pe ex-sitere,
pe „a fi situat în afară…”, pe existenţă: „…Soarele, superb
conchistador, „…el singur scria pe nesfârşita boltă a
exploziei iniţiale / mitologia abstractă a valorilor absolute.
(mitul Sisific) Se pare că peste aceşti zei trufaşi senalţă… o neclintită lege a Rigori-Libertatea” (mitul omului
revoltat) (În temniţa unei legi inexorabile). Postulatele
Creaţiei, la Viorel Dinescu, susţin logiile raţiunii creaţiei,
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în, pe, muchiile eseurilor retorice: „Ce calitate poate
fi aceea care nu are termen de comparaţie? Lumina
fără umbră nu poate fi gândită / Virtutea fără păcat e
un joc al imaginaţiei”… („Satana”), „Chiar faptul că
mă răzvrătesc… şi pun întrebări, e un semn Divin. /
Eşti lângă mine! Cuget, deci Exişti!” („Erezie”).
Poetul
Viorel
Dinescu,
dând
deoparte
enunţiativul, descriptivismul pseudoştiinţific, zeismul
inhibant, geodezismul planetar, transferul de
mitologii şi resuscitarea lor incisivă în text,
transformă poemele din „Zei de pământ” în
„Arhipelag Stelar”, într-o altă aspiraţie şi
continuitate a creaţiei sale. În primul subcapitol al
acestei cărţi, un ochi ascuns ce priveghează zborul,
socializează revolta sa pe lume în, prin lungile vitralii
citadine ale imaginaţiei ale intuirii urbei existenţiale:
„Ceruri de lumină trec unul prin altul / într-un râu de
imagini neaşteptate /…iar în umbra acestui prezent
fără limite / nu se mai aude decât cadenţa unor ceasuri de aur” („Ceasuri de aur”). „El locuia într-un
punct plin de înţelesuri (esenţiale) ascunse / neştiind
că alături cineva îi blestema moartea” („Rătăcitoare
semne”) „Îngheaţă din nou apele. Zilele mele sunt
citite / Vă propun să găsim o pereche de zaruri /
pentru cărarea cea adevărată, fără întoarcere /
peste care ninge într-una de mai multe milenii” („O
pereche de zaruri”). O altă faţă a simbolurilor
întoarcerii. O altă neantizare a lor.
În această carte, în capitolul: „Înalt, frumos,
înfrigurat de teamă”, poetul evoluează, continuă
stiluri mai vechi, consacratoare cândva de faimă
scriitoricească, abordând noi teme, Diurne şi
Nocturne, noi dominante simbolice ale imaginii:
„Bună ziua, doamna mea tristă… / astăzi plouă în
toate peisajele… pe care le-am parcurs…” („Clar de
lună”) „Şi clipa ce trecuse precum o adiere / uita în
aer gesturi în veci neterminate / Dar toată - această
fugă spre-o ţintă negativă / nu-mi va părea vreodată
o oarbă irosire” („Adiere”).
În toate volumele sale de poezie, poetul dezbate
cu mare răspundere psihologică, paradoxul: „Nu
poate fi dragoste mai mare, ca disperarea de a fi”,
paradox ce implică revoltă şi pasiune sinucigaşă. Îl
prefer, mai mult, pe acel Viorel Dinescu revoltat pe
dragoste şi, mai puţin, pasionat sinucigaş în retorica
absurdului. Raţiunea prezenţei absurdului în poezie
este dogma transcendenţei.
Credinţa în dogmă înfrânând strigătul logic al
fiinţei într-o tăcere ilogică a lumii, prin metaforă.
Metaforă-figură de comunicare verbală, fără de care
poezia nu ar fi suprema comunicare lirică, în creaţia
literară ce abundă „în timp şi în mode” viaţa poetului
Viorel Dinescu. O aparte preocupare, o, de mare
preţuire preocupare este, pentru poetul „cetăţean de
onoare” a oraşului Galaţi, scrierea de peste Prut, în
care s-a implicat, cald pelerin şi generos oaspete,
suferind alături de cei care iubesc „limba română
fără frontiere”, lăudând nunta şi hora românească,
ca spaţii ale renaşterii europene estice, până
dincolo de „conductele şi ombilicele unor Siberii
malefice.
(continuare în pag. 33)
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(urmare din pag. 29)

Ne surprinde, la Viorel Dinescu, contrastul dintre reacţia violentă faţă de alţii şi omul sensibil, mereu adolescentin, din scrierile sale lirice.
Cartea „Fronde”, de proză scurtă, numai din titlurile
de capitol: „Plevuşcă”, „Crocodilii”, „Caracatiţe”, ne
înştiinţează omul revoltat pe „unde nu-s picioare vai de
cap”, pe impostură şi parvenitism, pe dinastiile
prezentului cap-i(t)alist, în care scriitorul este umilit
voiniceşte de „Botriocefali” de „Neamul lui Vipuşcă”,
de „Promoroace-Holdin SRL”, de „Vesparieni”, de
„Belivaci”, de „Amor ghebos” , de „Dilimaci”, de
„Dragoste la preţ redus”, cum ne sunt intitulate dramele
ironiei existenţiale în această carte. Iată câteva peisajii,
pe care le puteţi recunoaşte cu uşurinţă în viaţa
dumneavoastră: „Mandrabela apăruse în România, nu
se ştie de unde. El, de fapt, iscălea Mândra Bela, dar
mitocanii îi poceau numele fără ca el să se supere”
(„Şcoala Vieţii”). „După câteva afaceri în stil mare,
numite de ziarişti ţepe, domnul Jan Valjan din Guzgani,
poreclit Sarsailă, …îşi dădu demisia din partidul fantomă
pe care-l înfiinţase la el în baie, împreună cu cei care-i
datorau bani şi înfiinţă un grup de sprijin la alegeri
parlamentare…” („Calcule algoritmice”) „Abia după ce
s-a pensionat, bietul domn profesor Bran Aristică, zis şi
Calache, din cauza unei boli avute mai demult, şi-a dat
seama că-n tinereţea lui nu a făcut mare brânză. El a
fost filozof la primărie. Toate lozincile din oraş sunt opera
lui, dar mafioţii ăialalţi, considerându-l turnător, nu l-au
băgat în nicio afacere, deci nu şi-a putut cumpăra
garsoniera în care stă, altminteri centrală, aflată vizavi de
closetul public” („Unde putem găsi un felinar de
culoare roşie?”).
Ironie, sarcasm, veridic trist, comune nouă, radiografii
la minut, în care ne aflam voalaţi şi împietriţi totodată de..
ne-mişcare. Povestirile au întinderi respiratorii scurte, cât
mânia unui poet ce nu vrea să înjure, nici să jure pe
crucea onoarei sale de poet, cât privirea „sângerată de
înălţime”, a unei conştiinţe civice – a altora – din, sub
care înfăptuim democraţii, autocraţii matrimoniale,
algoritmice, politice.
Da, sunt plăcut surprins de genul violenţei sale în
proză, unde, Viorel Dinescu ne învaţă cum să fim drepţi
în faţa strâmbătăţii tranzitului nostru înspre speranţă,
înspre ideal circumspect, mai mult decât violenţa sa „Confluenţă în afluenţe posturale” Cu toate acestea,
Viorel Dinescu este, rămâne poetul sensibilităţilor analitice, suavelor logii psihoanalitice, ce ne sunt, ce ne pot
fi, iluminări neînveninate: „Din ochii tăi cad frunze ca
nişte fluturi / infioraţi de toamne sclipitoare / Oglinda
lacului se stinge încet (în ciuturi) / şi-n clipa ce se pierde
adâncă în uitare” („Procesiune de lebede”).
Da. Ipostazele iubirilor Vior-Dinesciene, cele pomădate de nocturn celest, ne călăuzesc şi iubirile noastre, la
fel îmblânzitoare de himere, de frustrare, de revolte, ca
în poezia domniei sale: „În curând trenul va opri la peron
/ Prin gări au apărut semnale ciudate / şi pe deasupra
noastră îngeri de carton / aruncă-n vânt afişe colorate”
(„Eşti tu, traversând amurgul”).

religioase. Fariseul vrea să pară fundamentalist, dar
nu este. „Fariseul de azi deci, aduce prinosul
vorbelor sale de apreciere iluştrilor oameni ai
istoriei. Pentru el, toţi sfinţii au trăit în trecut. Şi ce
mari au fost aceşti sfinţi ai trecutului! Şi vai, cât de
pigmei sunt cei de azi! Ce epigoni mai suntem cu
toţii!”
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Copiii fariseului
Şi pentru că tot ceea ce se naşte din pisică
şoarece mănâncă, urmaşii fariseului, nu neaparăt
copiii săi naturali (care s-ar putea să nu mai aibă
niciun fel de preocupare religioasă), ci mai ales cei
spirituali, îi vor călca pe urme. Chiar dacă noua
generaţie de farisei se pretinde a avea vederi largi, a
aprecia noul şi a fi promotorii săi, este clar că istoria
urmează să se repete şi că încă o dată, copiii vor
face la fel ca părinţii.
„Există o singură mângâiere (dacă aceasta
contează). Copiii fariseului ne vor construi
mormintele şi ne vor lăuda cărţile scrise de noi şi
afurisite de tatăl lor. Vor aprecia inovaţiile şi curajul
nostru de a sparge tiparele verificate. Bineînţeles,
vor declara că ei n-ar fi făcut ceea ce a făcut tatăl
lor. Dovedind, cu aceasta, că nu sunt decât copiii
lui”.
După chipul şi asemănarea lor
Prin urmare, „Memoriile lui Eutih” nu redă altceva
decât percepţia pe care în principal tânăra generaţie
o are asupra „eternilor farisei”, care sub o formă sau
alta prescriu reguli cu privire la ce se poate face sau
nu în biserică. Din nefericire, fariseismul, zugrăvit în
multiplele lui faţete de către Petru Lascău,
reprezintă principala cauză pentru care tinerii aleg la
vârsta maturităţii să părăsească locul în care reguli
absurde ajung să sufoce adevărata spiritualitate
creştină. Fariseii dau indicaţii ce sunt croite după
chipul şi asemănarea lor. Acestea nu au legătură cu
Biblia şi cu învăţătura sfântă. Însă pentru o minte
tânără este deosebit de greu să facă diferenţă între
cele două.
Iată de ce, „Memoriile lui Eutih” pot fi însemnările
unui tânăr care a ales să părăsească biserica din
cauza celor pretinşi „sfinţi”, dar pot fi şi impresiile
celui a cărui opţiune rămâne biserica lui Dumnezeu,
însă fiind decis să nu urmeze falsul exemplu ce îi
este oferit. Prin urmare, „Memoriile lui Eutih” deşi au
o formă satirică, expun un adevăr ce trebuie să ne
impresioneze şi să ne determine să lepădăm orice
formă de fariseism din vieţile noastre. Cu alte
cuvinte, fariseismul trebuie să devină un lucru trecut,
depăşit, mai bine zis, abandonat pe deplin.
Phoenix, Arizona
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Tu eşti...

Georgian GHIŢĂ
Şotron
Seara îmi şterg tălpile de resturile bitumului
şi plec printre dungile neînţelese ale scrisului
fără parfum, fără zâmbet
ca braţele mele, ca ochii tăi închişi
pe numerele încarcerate arunc pietre
paşii îmi cunosc labirintul
trupul îmi leagă cerul
luna pierde bucăţi de piele
tot mai trasă tot mai rece
este un nou alb-negru
în acest decor pământesc
cel vechi, cu un deget tăiat
se prăbuşeşte ca un bolovan
pe lacunele sale
privirea cu miros de cretă
dansează precum un clovn bolnav
dată lungă şi linişte de bitum
rebelă ca seara

Timpul miroase a oameni
Călcând peste cioburile timpului
paşii noştri se pierd
devenind
semne mai negre ca însăşi frica de moarte
cuvintele arse, ale ei, ale lui
se agaţă de balustrada nemuririi
de-ar fi alei... de-ar fi un glas
sa ne urmărească, să nu ne şoptească
ieşirea din labirint
luna ne priveşte
rece precum noaptea
magmă nestinsă, rătăcită în oceanul păcuriu
străpunge neomul cu ochi goi de matelot
scrumul coroanei, urmele apusului
ea, el...
cioburile timpului, balustrada nemurii
noi...

Mi-am uitat ceasul
Aş vrea să-mi lase noaptea o bucată din ea
Şi-un liliac ce aşează bolta între ghilimele
Aş vrea să-mi lase ziua un strop de minut
Din eternul ei finit – din dorinţe o sirenă
Dacă aş avea lucruri ce în suflet trăiesc
Şi vise în bulbi şi amintiri în tulpine
Din întoarcerea ta aş fura diademe de lut
Lănţicul unui surâs şi brăţara unui moment
Poate că sperând va prinde viaţă
Cadavrul unui ceas

Boem@ 6 / 2013

Ochii tăi înăuntru ţin o corabie şi mi-o dau
plină cu velur de privire goală şi rubine
sfărâmate de visuri, de căderi, de degete.
Azi-dimineaţă un demon a prins aripi într-un
moment
de neatenţie şi coarnele sale înlăturate
trosnesc
sub picioarele mele pe asfalt.
Voalul primăverii în bulbul trudit de sens
urlet sau murmur, trăsură sau emul, tu za
înălţată din ţărână cu sânii de nori, cataractă
de luceferi sau de pică.
Alături o oglindă se apleacă, îţi transformi
precisul
devenind o femeie rece, o stafie cu voalul
primăverii
în bulbul trudit, plutele îţi cară mersul şi razele
spre amurg lucirea.

Semn
Pe drumul măturat cu plete de vânt
fulgi de ţărână se înalţă ca o pânză pe catargul
cerului
ochii închişi în zig-zag dansează chiar dacă
mâinile mele
nu cunosc semnul
aştept ca ziua să cadă
şi lustruiesc pantofii pentru ce va fi.
Când stă Hristos
candela şlefuită înfige raze în trupu-mi
o veşnicie goală fără toarte
creşte din ţărână lipindu-se de ţărână
din unda neantului se naşte ultimul reflux
heruvimi coboară ca să-şi orneze fruntea
cu flori de busuioc ca ultimele cuvinte ale
unui muribund
şi locurile, ochi mari rămas-au înmărmurite.

Celelalte cuvinte
Privirea mea alunecă din oglindă în oglindă
mă subţiez fluvial risipindu-mă către nu-ştiuundele din faţă
către nu-ştiu-undele din spate
stau drept şi încerc să fac un pas
o întreagă liotă de cadre fumurii se pune în
mişcare
dinaintea şi dinapoia mea
zbor după strigătul cuvintelor
eu, corbul alb
şi prind în mâini zarea
condamnând acest celibatar ameţit
de amprenta secundei
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Elena-Liliana FLUTURE
Poveştile cu vampiri ale Ginei Dănescu
Ilustrând cartea “Povestiri despre vampiri” a Ginei
Dănescu am fost un pic contesa Vladimia şi am băut
sângele căprioarei, hotărâtă să trăiesc printre oameni de
dragul lui Adrian.

Gelozia m-a cuprins când Fiica Soarelui şi prinţul
Adrian, ajutaţi de noriaci, au adunat lacrimile florilor ce
cresc în copacul-crescut-din-lună, fără să ştiu însă că
prinţul le aduna pentru mine. Lunopirul care mă hipnotizase, aruncase în ochii mei o maramă mai strălucitoare
ca soarele amiezii.
Am fost şi la un pas de a deveni „cenuşă în râul de
flăcări”. Am dansat cu „fluturii de aur” şi „vampirii de
zăpadă” care şi-au dat mâna într-o horă a blândeţii şi a
nemuririi.
Am stat la taifas cu soarele şi destinul, numărând
oglinzile sparte de stânci din clepsidra timpului.
Dar cel mai mult mi-a plăcut să fiu Fabiana, tristă şi
fără prieteni, dar frumoasă încât diamantele erau umbrite
de splendoarea, gingăşia şi puritatea ei…
Prietenia şi dansul cu sperietoarea-prinţ a declanşat
în natură forţe nebănuite, frunzele dansau încolăcite,
“licuricii desenau inimi scânteietoare”, până şi luna a deschis ochii mari şi a privit cu bucurie.

Gina DĂNESCU

Forţa iubirii învinge orice teamă şi orice obstacol devine astfel uşor de trecut. Aşa că am hotărât
ca blestemul Reginei Oglinzilor să fie destrămat.
Cu chip de sperietoare şi inima plină de lumină
am aşteptat în câmp ca prinţul meu să se întoarcă
biruitor, fără să simt apropierea lupului-cu-ochi-deoglinzi. Toată natura sare în ajutoru-mi, formând o
colivie în jur. Dar Regina Oglinzilor trimite cristalulcu-aripi-de-foc să mă piardă. Luna şi stelele făuresc adevarate gratii de apărare, transformând cristalul-cu-aripi-de-foc în cenuşă, şi toată puterea Reginei Oglinzilor se spulberă.

În aşteptarea lui Făt-Frumos sunt făcută, fără
vrerea mea, Regina albinelor şi întristarea mea
creşte pe zi ce trece, chiar dacă sunt hranită cu
miere şi am în fiecare dimineaţa o altă rochie din
petale de flori. Dar… Norii negrii şi Furtuna au gonit
albinele şi, pe norii albicioşi, mă îndrept spre
palatul părinţilor mei care mă credeau moartă.
Devenită prinţesa curcubeului, port cu mine cea
mai preţioasă bijuterie – iubirea purtată în inimă.
Povestea se termină… dar eu încă sunt
vrăjită de gândurile Ginei Dănescu, care mai
„colindă” încă prin sufletul şi mintea mea...
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Piatra

Cristian Ovidiu DINICĂ
Camera bună
În camera bună
se intră odată cu toamna
pe ușă păianjeni au țesut vise
în bătaia vântului
se ascultă muzică cu dirijori
acoperiți de aplauze
deschiși ochii sunt cuprinși
de curiozitatea de țambal
a inocenței
în locuri comune timpul și-a lăsat amprenta
pe mașina de cusut
aripi de îngeri
cuprind sărutul
pe coama cailor sălbatici
desenați în jăratec
în cameră bună ard cuvinte în geamul
încins al nerăbdării

Precedere
brusc un vultur
mi-a strivit retina
a intrat în lumină fără să o topească
și ochiul drept a devenit al lui
în el cel nășcut
strigă puternic
următorul devine tot vultur
aripă din aripă
vin ceilalți și ei vulturi
acum ochiul stâng plânge cu ochiul drept
adunați în retina ce-mi crește
în frunte

Vântul
sunt vântul în covorul țesut
din imagini compuse
scriu fără teama de mă întoarce în penumbră
știu calea pe care trec șoaptele călătorilor
din trenul de noapte
peste timp și ape
peștii au aripi să zboare
lumina pătrunde adânc în solzi
mă ascund într-o undiță
să preaumblu pe deasupra apelor
dezbrac tacticos nerăbdarea
de a mă naște
până la capătul lumii

Boem@
6 / 2013
Copilul si îngerul

Dintr-un început
se numește piatră lovirea adâncă
a cuvântului în fibra ploii
se numește piatră
felia de țărm dăltuită
de fulger la întretăierea cuvintelor
În oraşul de piatră am adus un ac de pământ
un pește şi un pom
toate acestea în locul cuvintelor
ce riscau să-şi spargă capul
în piatra orașului
a venit din furtună îngerul
cu el
am alcătuit din cuvintele salvate poemul
să-i redau zborul în orașul de piatră
din piatra orașului să pot distinge
începutul

Alte nume
te pot alcătui din coastele mele
apoi ne putem alcătui împreună
la umbra unului
pentru a fi două aripi în același trup
salvăm cuvintele
îl facem pe trei
și așa mai departe
cioplim nume
noi copacilor
nu obosim să sperăm
apoi de la capăt
știi tu vom face
alte nume din pământ si apă
până la capătul rotund al lumii
asemenea secundelor

Dulce Gutuie
vreau să înțeleg nașterea
ca prima opțiune a frumuseții
să umblu orb prin lume până când
liniștea zăpezii mă îneacă
într-un cub sfărâmat de tine
frumusețe a neliniștii
stingher
să deschid inima ca pe o fereastră
a stelelor neatinse
și cu eleganță să urc cuvintele
în șirag de tăceri
de pe frunte pe boltă
cerbii să-mi fie aproape
în izvoare să-mi spăl oboseala uitării
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Cardio

Marina-Raluca BACIU
Lecţia de limbi străine
E adevărat, cunosc Limba Lunelor.
Am învăţat-o demult, în cărări de peste drum,
În timp ce eram ascunsă după chipuri oarbe, senile.
Ele m-au învăţat ce e viaţa şi moartea.
Şi că, numai în limba lor,
Ele sunt sinonime perfecte.
Când mi-am dat examenul,
Am conjugat la tablă,
Verbul „a iubi”,
Dar m-am blocat chiar la persoana întâi.
Brusc mi-am amintit:
Dacă Viaţa şi Moartea sunt sinonime,
Atunci şi Iubirea e soră cu Ura,
Născute de o mamă- Inima - cu patru pântece,
Pulsând roşia viaţă prin mine.

Chirurgul ia bisturiul
Şi hai la tăiat!...
Când deschide inima, însă,
Nu ştie dacă acolo, prin camerele părăsite
Se ascunde vreun secret
Sau vreo iubire.
Pslamice sentimente
Sau plăcerea de a spune că nu iubeşti
Când, de fapt, acest organ cavitar
Tânjeşte la un altul.
Iar atunci când bisturiul sparge pereţii cetăţii,
O iubire de o viaţă fuge pe căi necunoscute.
Ori, la trezirea din coşmar
Iubeşti amarnic un străin
Căci un alt cord confuz a fost despicat
Şi filtrat cu păcatul
Unui chirurg
În sala de execuţie.

Definiţie
Versuri, căutând lăcaş, poposesc în talpa mea
dreaptă.
Deschid uşa pieii, ieşind spre roşie lumină...

Lacrimi săpând în piatră

După un timp, ţi se învecheşte masca.
Şi alta se arată,
îvelită în petale,
mai rezistentă,
prin care minte mai uşor.
Dar nu te-ai gândit niciodată
că nu merge de multe ori la apă.
Iar lacrimile mele ţi-au topit masca,
ce se pregăteşte de alta.

După o trântă luată amarnic de uşă prin tocul care
nu i-a prins bine,
păşesc cu picioarele dezgolite de şlapii roşi,
răcindu-mi tălpile cu gresia.
Paşi glaciali pe pătrăţele unui puzzle permanent
rece…permanent în jos…
…când păşesc pe un pui de piesă evadat din
banal…
ciobul, căutând lăcaş, sălăşluieşte în talpa mea
dreaptă.
Deschide uşa pieii, ieşind spre întâmpinare, roşie
lumină...
Se simte acasă…însă nu mă simt gazdă.
Lacrimi reci sapă în gresie, eliberând alţi pui din
închisoare
Dar eu nu sunt mama lor, sunt
O Simlă victimă
cioplind gresia.

Închisoarea

Aş vrea să închid ochii…
să visez că plâng fără să plâng visul.

Am reuşit!
bifez în CV încă o limbă:
Dialectul Inimii.

Actorul

Uneori dispari…
valurile te închid în zăvorul de spumă,
Uneori.
Aştept cu naivitate,
Girând o cauţiune cu inima.



De ce m-ai lăsat să cred
că te vei întoarce?
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(urmare din pag. 7)

Imediat după festivitatea de premiere la invitaţia
doamnei Violeta Popescu, preşedinta Centrului Cultural
Italo-Român din Milano, a fost organizată o excursie cu
scopul de a vizita staţiunea Lecco, vestită prin lacul
montan care este o extensie a celui din Como.

Iată cum revista Boema a ajuns la Italia: Luca Cipolla, Petre Rău şi
Alessandro Villa punând la cale proiecte comune

Premiul primit de Denisa Lepădatu a constat în principal dintr-o superbă medalie de argint, având ambele feţe
încrustate cu datele de bază ale concursului, inclusiv cu
numele câştigătoarei. Acesteia i s-a adăugat o altă mare
surpriză, constând dintr-o deja editată antologie în limba
italiană, intitulată “Antologia del Premio Internazionale Centro Giovani e Poesia, Triuggio” (editura Prometheus din Milano) în care a fost integrat şi unul din poe-

mele câştigătoare ale Denisei. De asemenea, la
premiu au mai fost adăugate şi alte câteva cărţi de
referinţă, cu siguranţă foarte dragi pentru deţinătoare.
Mai multe publicaţii din Italia, în special cele
online, au scris despre eveniment. De asemenea, au
fost susţinute mai multe interviuri la diferite posturi de
radio locale şi TV (regiunea Lombardia), la Radio
România Internaţional ş.a. Mai mult, Brianza Channel
TV a furnizat în întregime discursul Denisei Lepădatu
susţinut după ce i s-a înmânat premiul.
Iată câteva scurte impresii ale Denisei Lepădatu
după această escapadă italiană care credem că i-a
impregnat pentru mult timp retina: “M-am născut întrun vis de înger... îmbrăţişând speranţe am construit
în drumul meu castele. Scriind, mi-am aşezat sentimentele între rânduri, adunând astfel în jurul meu
mulţi prieteni, dar şi premii care mi-au dat încredere
în mine. Participarea la festivitatea de premiere a
Concursului International de Poezie "Giovani e Poesia" din Triuggio (Milano), minunatul premiu pe care lam obţinut, alături de o mulţime de oameni din multe
ţări străine, toate au însemnat pentru mine, pentru
prima dată, zborul spre o altă lume. Fiecare zi petrecută în Italia a fost învelită în poleială, ascunzând la
tot pasul surprize neaşteptate.
Peisaje mirifice, parcă toate desenate de mari
pictori, îngeri cu care am putut vorbi aievea - în persoana poeţilor şi oamenilor de cultură italieni, precum
Luca Cipolla şi Allesandro Villa, a doamnei Violeta
Popescu, preşedinta Centrului Cultural Italo-Român
din Milano ş.a. - mi-au mângâiat aripile, făcându-mă
să mă simt specială. Magia clipelor petrecute la Milano, la Verona sau pe malul lacului Lecco ar putea fi
descrisă numai cu stiloul surâsului, ori a visului împlinit. Acele locuri m-au făcut să simt că nu aş mai vrea
să plec de acolo, simţind mângâierea unui altfel de
destin pe obrajii mei.
În fiecare seară deschid sertarul clipelor minunate
petrecute acolo şi le vorbesc acestora despre bucuria
mea. Le voi păstra cu grijă, atingându-le cu şoaptele
sufletului, ca să le spun mereu cât sunt de preţioase.
Sunt împreună cu ele aici, acum, pentru totdeauna!”

Alessandro Villa, Violeta Popescu şi câteva dintre premiante

Redacţia
La Verona, Denisa s-a oprit direct în curtea casei Julietei. Celebrul
balcon, care se vede, este gol, dar îl va umple de îndată Denisa.
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Cristian Meleşteu – Revoluţia borfaşilor
Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2013

Tania Nicolescu – Pagini arse
Editura Ex Ponto, Constanţa, 2013

Ana Maria Gîbu - Umeri de flori
Editura ArtBook, 2013

Ileana Popescu Bâldea – Tu nu ştii cum plâng fluturii,
Editura Proxima, 2013
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