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Petre RĂU
Eu - contemporanul meu
Când vorbim despre clasic ne referim la un model
de perfecţiune care s-a impus şi s-a păstrat în timp prin
trăsături precum importanţă, valoare ş.a. De pildă, un
scriitor, un artist sau un om de ştiinţă este un clasic dacă
este unul de valoare, a cărui operă şi-a păstrat importanţa
de-a lungul vremii şi a rămas în patrimoniul cultural-ştiinţific
al unui popor sau al lumii. Mai pe larg, clasicul concentrează
caracteristicile de orice natură ale unui lucru, ale unei
acţiuni, situaţii etc. Clasic mai înseamnă însă şi tipic, caracteristic, ceva care este folosit în mod curent, dar şi reprezentativ sau obişnuit. Dacă ne referim la lumea antică,
clasic înseamnă ceea ce este caracteristic antichităţii grecolatine sau conform cu normele artei acesteia. De altfel,
clasicismul greco-latin sau cel francez sunt considerate perfecte deoarece aparţin unor epoci care pot fi luate ele însele
ca modele.
Noţiunea de contemporan este însă puţin mai ambiguu definită în limba română. Dicţionarele definesc termenul
de contemporan ca pe ceva care există, trăieşte şi se petrece în zilele noastre, se raportează la prezent sau la epoca de faţă. Aşadar, a fi contemporan cu ceva anume înseamnă a trăi în acelaşi timp cu acel ceva.
Ceva raportat la prezent însă nu poate fi echivalent
cu o epocă, fie ea şi actuală, aşa cum nici epoca în sine nu
se poate rezuma la un prezent, întrucât ea presupune o
perioadă mai mare de timp din care cel mult partea ei ultimă
înseamnă prezent. O epocă a noastră, actuală deci, nu
poate fi definită complet pentru simplul motiv că nimic nu
poate să preîntâmpine o posibilă metamorfoză a caracteristicilor acesteia. Dacă încercăm să ne definim propria
noastră epocă, de pildă, ca pe o epocă predominant multimedia sau o epocă a internetului, nimic nu ne asigură că
mâine o altă amprentă cu mult mai pregnantă nu-i va deveni
caracteristică majoră. Aşadar epocile nu le definim noi,
contemporanii, ci sunt definite de generaţiile care ne succed.
A spune că sunt contemporan cu ceva care ţine de
timpurile noastre pare însă mai potrivit. Contemporan mai
comportă şi alte nuanţe, precum: actual, modern ş.a., dar
aceste sensuri nu vreau să le pun în discuţie aici. Desigur,
putem întâlni şi definiri contrastante precum „Rembrandt –
contemporanul meu” pentru vernisajul unei expoziţii a operei marelui maestru al tehnicii clar-obscurului, sau „Caragiale - contemporanul nostru” care vrea să exprime valoarea reactualizată a operei ilustrului dramaturg.
Cine, de fapt, sunt contemporanii mei? Desigur, în
primul rând toţi cei care trăiesc aceeaşi epocă pe care o
trăiesc şi eu. Cei cu care convieţuiesc sunt deci contempo-
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ranii mei.
Dar dacă epoca noastră de contemporaneitate nu ne este comună decât pe o porţiune a
ei? De pildă, e corect să mă numesc contemporan
cu Ion Barbu? Păi cred că mai degrabă e abuzivă
această etichetare pentru simplul motiv că perioada de glorie a marelui poet şi matematician nu am
trăit-o şi eu, cel puţin nu am fost conştient de asta,
noi doi având existenţial în comun doar ultimii câţiva ani de viaţă ai poetului.
Pretenţia de contemporaneitate cu mari
personalităţi ale unei epoci este mai degrabă un
capriciu atunci când nu ştii sau nu ai înţeles suficient opera lor. De aceea, uneori ni se repetă un
sfat înțelept, spunându-ni-se, mai în glumă, mai în
serios, să fim mai întâi contemporani cu noi înşine.

Abstractul în poezie
Ignorând unitatea de măsură precisă care
măsoară cantitatea de scris, putem susţine în mod
abuziv că s-au scris până în prezent tone de
pagini pentru a interpreta poezia de factură abstractă.
Solomon Marcus, unul dintre cei mai
importanţi matematicieni lingvişti pe care i-a avut
vreodată România, afirma, într-un interviu realizat
de Simona Vasilache, în România Literară nr. 38
din 2006: “A fi poet înseamnă a fi în stare să vezi
într-o frunză toate frunzele, într-un copac toţi
copacii lumii. Într-un fel, poetul învesteşte lucrurile
cu o capacitate holografică, sau, dacă vreţi, actualizează potenţialul lor holografic, descoperă generalul din individual”.
Această invocare este de fapt o trimitere
la concept. Dacă poetul vede în poezia sa doar
copacul său, cel pe care îl are, de multă vreme, în
memoria sa, sau poate în faţa ochilor săi, atunci
eu, care am alţi copaci în minte şi în suflet, n-am
să înţeleg şi n-am să mă apropii probabil niciodată
de acest poem sau de viziunea veritabilă a poetului.
Poezia se dezvăluie după capabilităţile
fiecăruia de a abstractiza simţirea, de a înţelege
conceptele exprimate şi semnificaţiile.
Abstractizarea este un proces al gândirii
umane prin care se desprind şi se reţin unele dintre caracteristicile şi relaţiile esenţiale ale unui obiect sau grup de obiecte. Ea este legată indisolubil
de limbaj şi stă, împreună cu generalizarea, la
baza formării noţiunilor.
În general, abstractul este mai greu de înţeles, din cauza lipsei unor ilustrări şi elemente
concrete. Abstract mai înseamnă şi rupt de realitate şi imperceptibil prin simţuri. Chiar dacă este
mai concentrat decât concretul, el este însă mai
dificil de explicitat şi de înţeles. Însă, dacă dispunem de o înţelegere rezonabilă a concretului,
putem extrage mai uşor semnificaţia abstractului.
(continuare în pag. 4)
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Orice concept matematic, precum punct, dreaptă,
plan sau spaţiu, cerc, elipsă, sferă, număr ş.a. generează
abstracţii. Dar identificăm abstracţii interesante în orice alt
domeniu al cunoaşterii, de pildă în fizică întâlnim concepte
precum masă, forţă, mişcare, energie, impuls, sau în
filozofie, precum existenţă, substanţă, finalism, creaţie etc.
Îmi amintesc şi astăzi o sugestie veche în legătură
cu un test foarte interesant despre ceea ce se petrece cu
mintea noastră atunci când încercăm să descifrăm
substratul unui concept oarecare. Să încercăm, de pildă, să
ne gândim profund la un măr. Să-l gândim mai întâi aşa
cum îl ştim, micuţ, rotund, roşu, cu o codiţă etc. Important
este nu să-i discernem proprietăţile, ci să-l gândim puternic,
câteva minute în şir, timp în care nu ne mai gândim la nimic
altceva. Vom avea surpriza să ”descoperim” că mărul nu
este deloc micuţ ci, de pildă, în comparaţie cu alte obiecte
din jur, dimensiunile acestuia devin semnificative sau chiar
impresionante. Sau, faptul că mărul nu este deloc rotund, ci
are o formă mult mai complexă, unică, căreia nu-i găsim
nici un fel de echivalent în natură sau în univers. Chiar şi în
privinţa
culorii lui vom avea multe dubii. Nu este un roşu
`
“curat”, ci o culoare pe care, iarăşi, rar o întâlnim undeva.
Astfel, încetul cu încetul, conceptul de măr s-ar
putea să ni se pară mult mai complex şi mult mai abstract
decât îl ştiam până atunci. Încetul cu încetul vom ajunge
chiar la adevăratul concept abstract de măr şi, posibil, la
revelaţia a ceea ce s-a petrecut, istoric vorbind, cu
închegarea acestui concept de-a lungul timpului. În final,
vom putea avea chiar şi revelaţia că nu vom putea mânca
niciodată un măr, ci doar un fruct denumit astfel.
Până la urmă orice cuvânt, contrar a ceea ce crede
majoritatea, este o abstracţie. Conceptele sunt consecinţe
ale unui proces istoric foarte îndelungat de generalizare
semantică, de construcţie a unor familii de invarianţă
modală, care sunt numite în final, la modul global, cu un
singur cuvânt-concept.
Vorbim aici despre concepte care semnifică şi nu
există. În semnificaţia poetică avem de-a face frecvent cu
tribulaţii provocate de concepte care esenţializează şi
abstractizează, edificând prin lirism o lume plină de
simboluri profunde, temporale sau spaţiale. Desigur, mă
refer în primul rând la poezia de mare elevaţie a gândirii şi
exprimării, de poezia abstractă.
Raţiunea şi raționamentul nu pot exista în lipsa
unor sensuri abstracte, adică a conceptelor. Un sens abstract al unui cuvânt înglobează o mulţime de semnificanţi.
Depinzând de structura conceptuală proprie, de conceptele
uitlizate, de sensul abstract al acestora, dar şi de alte
caracteristici specifice poetului, poezia abstractă ni se
înfăţişează printr-o insuficientă transparenţă, de o abstracţiune extraordinară a ideilor. Ea permite, printre altele, exersarea capacităţii de autosugestie, întrucât suportă o mare
diversitate de proiecţii ale interiorităţii şi îmbracă orice fel de
haină afectivă. Astfel încât, singura atitudine acceptabilă de
apropiere faţă de poezia abstractă este aceea de a încerca
desluşirea conceptelor, dezbrăcarea de veşmântul noţional
şi aducerea la lumină a expresiei acestora.

Îmi place cu mine
De mă surprind uneori în gând cu vise de
mult începute dar niciodată sfârşite, lângă o apă
calmă, pe o vale verde cu iarbă proaspătă, cu multă
iarbă proaspătă, nu-mi doresc nici o şoaptă să mă
trezească din contemplare. Pământul umezit pe
care mă simt aşezat îmi este frământat şi mângâiat
iar sub el nu se mai află nimic şi nimeni care să-mi
tulbure liniştea gândului.
Îmi place să vorbesc cu mine, sunt cel mai
bun ascultător al meu. Când stau de vorbă cu mine
gândurile aleargă mai uşor şi mai limpezi.
Ceva îmi acoperă respiraţia şi pielea şi
verticalitatea şirei spinării. Pot fi sigur că aud paşii
tăi prin iarbă cum se strecoară pe lângă privirile
mele, îmi vine să las să lunece gândul meu în
braţele tale. Tu ştii cel mai bine să-mi mângâi
gândul. Pentru că orice mângâiere a ta se întâmplă
mereu în creier, pentru că numai mintea mea te
poate aduce atât de aproape. Sunt singur, dar tu
eşti aici în creierul meu şi rămâi veşnic, pentru că
numai aici ştiu să te păstrez. Cineva mi-a mutat
inima în creier şi odată cu ea şi pe tine. De aceea îţi
pot şopti atâtea, de aceea stau de vorbă atât de des
cu tine. Pentru că îmi place să stau de vorbă cu
mine.
Nu mi-e frică deloc pentru că nu mă simt
niciodată singur. Pentru că mereu vorbesc cu mine.
Vorbirea asta cu mine îmi este ispititoare, pentru că
am putut-o inventa şi, mai bine, pentru că am
păstrat-o cu sfinţenie de atunci de când mi-a fost
dată. Cu faţa către cele înalte şi veşnice sticla
cerului nu mai este friguroasă când o privesc prin
ochii tăi din creierul meu.
În creierul meu viaţa şi iubirea se întâmplă
la fel. Iubirea este nemurirea mea. Nu mă pot rătăci
în afara stării de iubire pentru că nu mai sunt o
persoană oarecare, te port şi pe tine cu mine, în
inima mea, adică în creierul meu.
Nu mă privi, uitându-te! Nu mă părăsi,
ducându-te! Nu mă uita, amintindu-mă! Fii mereu
acolo, că numai aşa mă simt împăcat cu veşnicia!
Lângă mine se aşază un bătrân fără să mă
observe. Nu-i văd decât faţa, dar nici el nu mă
priveşte mai mult de o secundă. Aşezarea lângă
mine nu mă tulbură. Îmi vine doar să caut printre
ridurile frunţii sale pe Dumnezeu cu care aş avea
multe de discutat.
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Florin DOCHIA
Valeriu Valegvi – Între emoţie şi reflecţie
De o modernitate asumată este Valeriu Valegvi în dimensiunea sa poetică. Seninătatea şi metafora luminoasă
caracterizează versurile situate cel mai adesea în preajma
interogaţiei asupra existenţei, uneori şi din perspectiva
discretă a vieţii cotidiene şi folosindu-se de ea. „Nu poţi lua
ochii de pe ecranul lucrurilor obişnuite”, mărturiseşte
deschis, şi o nostalgie a despărţirii inevitabile de cele
cunoscute, de oameni şi de lucruri, o spaimă benignă a
pierderii contactului traversează acest volum căruia subtitlul
`– „cvartet în si bemol” – îi dezvăluie intenţia de coborâre la
niveluri lăuntrice ale fiinţei, acolo unde se mai păstrează
urme ale trecerii şi unde încă mai există o iluzie a revenirii,
a reînvierii. „Curând nu ne vom mai recunoaşte / eu o să fiu
tatăl tău tăcut / tu fiica mea nepricepută / mirabilul carusel o
să ne întărească / în convingerea că nu s-au terminat /
prefacerile cu tâlc / doar că / s-au micşorat zilele / […] /
suntem deopotrivă de siguri / că mâine ne vom risipi / în
răsărituri în asfinţituri / precum două zbateri de aripi / ale
aceluiaşi înger şi totuşi / ne vom mai recunoaşte?”
Metafora puternică şi sugestivă este pilonul esenţial al
poeziei lui Valegvi, pe ea se sprijină structura delicată a
versului. El are grijă să nu facă risipă, să o aducă exact
acolo unde este cel mai bine pusă în valoare şi efectul ei
este cel mai sigur creator de emoţie. Tatăl şi fiica fiind
„două zbateri de aripi / ale aceluiaşi înger”, se semnifică o
legătură şi o continuitate, chiar supuse pericolului unui
neant posibil. Absenţa unor accente ce ar putea ţine de
alienarea existenţialistă şi neo-expresionismul evident îl
aşază lesne într-o zonă post-şaptezecistă şi pre-optzecistă,
acolo unde are sens afirmaţia conform căreia „poezia este
pentru mine un mod de a fi, o hrană, nu numai spirituală,
este un mod de a mă exprima.” „Cu aerul tineresc al
vânătorului de iluzii”, Valegvi se apleacă, totuşi, ludic şi
ironic asupra realului fragmentat intenţionat pentru a-i
sublinia şi valorile morale. Iată cum se foloseşte de o
aproape fabulă spre a trimite subtil la atitudini de preferat în
situaţii erotice: „Ia seama pisicile / iau distanţă / faţă de
gură-cască / mai mult nu-s / decât le cere decenţa / pisicile /
doar câteodată / se fălesc cu strămoaşele din egipt / dar şi
atunci mai mult tac / şi pricep dintr-o ochire / a lumii
prefăcută aşezare deşi / au încă multe ghemotoace de
descâlcit / ia seama pisicile / cum ar fi cum n-ar fi / să ţi le
apropii de suflet”. Tot aşa se apropie şi de amintirile
copilăriei, cu tandreţe şi chicot, parcă, de veselie.
Reflecţia asupra sfârşitului vieţii este tot dinspre pacea
şi cuminţenia ce îmbracă toate poemele lui Valegvi, departe
de ceea ce ar însemna thanatos. Aici este un timp care are
răbdare, „vremi de mătase” spune titlul volumului, şi mereu
există o cale de a te slava, o „arcă” într-un port, undeva,
există o posibilitate de revenire: „aştepţi cuminte vestea
altei înmuguriri / cu emoţie aştepţi venirea ei pentru că /
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viorile nu şi-au terminat partitura”. A se vedea ce
discretă e credinţa în eterna reîntoarcere şi lipsită
de vreo încărcătură tragică, de „nihilismul din faţa
uşii” nitzschean, poate mai degrabă pe filiera
heideggeriană a „eternei reîntoarceri a aceluiaşi”,
a re-trăirii momentelor faste. Chiar dacă, precum
Nietzsche, Valegvi se rupe de tentaţia unei „autooglindiri vanitoase”, el locuieşte comod înconjurat
de firescul vieţii cu cei apropiaţi, de erosul foarte
sublimat, ascuns în simboluri ambigue, şi îşi
„povesteşte” trăirile cu sinceritate: „Liniştea de
după o simt doar îngerii // în pas vioi / perechi
perechi trupurile / scruta-vor adâncul loesului
ceremonios // liniştea de după / suficient de
încăpătoare // mai mult al pietrelor / spaţiul ultimei
respirări / mai puţin de o fâlfâire / a pescăruşilor de
serviciu / rămâne / pe retina întredeschisă // e o
linişte / a nimicului / după”. Aparenţa de acceptare
a unui final definitiv este înşelătoare, face parte din
joc, face parte din convenţia poetică, pe care
Valegvi nu o încalcă niciodată. Este o evidentă
trimitere la ceea se francezii numesc „la petite
mort”, acea perioadă refractară post-orgasmică,
asemănătoare unei melancolii transcendentale.
Invocaţia divinului din ultima parte a cărţii vine
să completeze şi să augmenteze o anume solemnitate caracteristică poeziei autorului. Nu cere
mult, doar „ai grijă de hârjoana sufletului meu”,
„dă-i numelui meu / grandoarea unui bob de grâu /
astfel să dospească-n taina lumii”, aşadar cam tot
ce ar putea să-l ajute să-nţeleagă rosturile. Unele
versuri amintesc plăcut de incantatoriul din poezia
lui Cezar Ivănescu (de la care se nutreşte vag în
destule prilejuri): „Ridică-te suflete / şi cântă cum
numai tu ştii / pentru fecioarele din nuci // alină-te
suflete / cât porţile cerului / nu s-au deschis încă”.
Un fel de lentoare a trecerii timpului, o inexorabilă
curgere a celor atinse de crepuscul, „cum o
planare / peste cadavrele viitoarelor întâmplări”,
încarcă de sens partea de final a cărţii, cu toate
asigurările deliberat puţin convingătoare: „să ştii să
ştii / că nu-mi voi trăda / firescul şi febra sângelui /
gâlgâind în peisaje cu tâlc”.
Valeriu Valegvi confirmă încă o dată, cu acest
volum, virtuozitatea construcţiei poetice, preocuparea sa pentru poezia interiorului sufletesc, a
trăirilor benigne şi neconflictuale, calme şi deschise imaginilor creatoare de emoţie şi de reflecţie
morală, precum atunci când, cum mărturiseşte
undeva, „aş dori să mă oglindesc îndelung în
gândul Creatorului”. Răbdarea timpului îi este
favorabilă, se pare…
(Prefață la volumul “Arcă-n vremi de mătase”
de Valeriu Valegvi)
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Ionuț CARAGEA
Insula lui Ovidiu*
poem inspirat din legenda Insulei lui Ovidiu
dacă vrei să ştii
ce înseamnă singurătatea
gândeşte-te la Ovidiu
şi la petecul lui de pământ calcaros
înconjurat de apa lacului Siutghiol
gândeşte-te la omul care privea cerul
şi atingea norii cu degetele
încercând să-i aducă mai aproape de el
încât să fie trepte către templul zeilor
şi să afle direct din gura lui Jupiter
de ce trebuia să îndure exilul
gândeşte-te cum implora pescăruşii
care plonjau după hrană
în dâra de spumă din spatele
corăbiilor care traversau lacul:
„- nu mă luaţi şi pe mine
cu voi până la Mediterana?”
dar pescăruşii se aşezau pe catarge
şi îl priveau ca pe un frate de-al lor
cu aripile frânte
de care trebuiau să se despartă
fără să scoată un ţipăt
gândeşte-te la braţele lui cum trăgeau
neputincioase la ramele unei corăbii imaginare
sau la sufletul lui care încerca să sufle în pânze
zadarnic efort şi sufletul rămânea atât de singur
încât nu mai ştia pe ce lume se află
oare insula era purgatoriul
în care trebuia să se cureţe de toate
păcatele sale?
gândeşte-te cum vorbea cu peştii bătrâni
pe care-i hrănea cu firimituri de pâine
despre inima lui pe care timpul
o curăţase de solzi
şi o lăsase să bată pe ţărmul amintirilor
tot mai erodat de ambiguităţi
şi lacune

unde erau băile romane
calde şi pline de flori?
toate drumurile trebuiau să ducă la Roma
dar paşii lui Ovidiu se pierdeau pe o insulă
pustie
poetul desena cu un băţ de stuf pe nisipul
umed
chipul soţiei sale, Fabia
chipul fiicei sale, Perilla
chipurile tuturor rudelor şi prietenilor
apoi îi îmbrăţişa pe toţi cu un oftat îndelung
şi rămânea doar cu cochilii de melci în palme
un şarpe se ivea dintre pietre
şi-l ispitea să se aventureze
în adâncul apelor
nu greşise cu nimic
doar văzuse ceva ce nu ar fi trebuit să vadă
ceva care l-a inspirat să scrie
şi să ia atitudine
împotriva unor acţiuni imorale
aşa a devenit proscris
în afara legii
şi câte scrisori i-a trimis lui Augustus
şi câte scrisori i-a trimis lui Tiberius
degeaba dacă împăraţii aveau
inima de piatră
poetul a murit la Tomis
unde a fost şi înmormântat
acum statuia lui de bronz ne priveşte meditativ
din faţa muzeului de istorie
din Constanţa
mulţi trec pe lângă ea
fără să ştie că Publius Ovidius Naso
a fost poetul roman care a devenit
poetul Daciei Pontice
poetul care a scris în limba geto-dacilor
contopindu-şi sufletul
cu cel al înaintaşilor noştri
gândeşte-te, gândeşte-te
şi iar gândeşte-te
2000 de ani au trecut
de la ultimii paşi ai poetului
pe acel petec de pământ calcaros
înconjurat de apa lacului Siutghiol

gândeşte-te la poemele lui triste
scrijelite pe scoarţa sălciilor plângătoare
sau pe scoarţa stejarului bătrân
din faţa colibei din chirpici
în care îşi ducea veacul

iar dacă nu mă crezi
poţi merge şi tu pe insula lui Ovidiu
iar când valurile vor mângâia ţărmul
vei auzi Tristele şi Ponticele

gândeşte-te la crivăţul iernii
şi la salbele de lacrimi îngheţate
dăruite zeilor în schimbul unor cuvinte
care să-i aline dorul de casă

*Poem dedicat marelui poet latin Publius Ovidius Naso la
împlinirea a 2060 de ani de la naştere şi a 2000 de ani de
la moarte.

gândeşte-te la hainele lui ponosite
impregnate cu mirosul puternic de baltă
sau cu fumul de bălegar
unde erau mantiile lui curate şi elegante?

Boem@ (104) 10/2017


6

Ileana TODORAN

îmi pregătesc picioroange din raze de lună
și încerc să fac parkour de pe blocuri.
Însă, de frică să nu le dărâm,
ca într-un joc de domino,
fug cu picioroangele mele din raze de lună
în noaptea adâncă,
pe câmp,
în pustiu.



Nebuna din lună
Din ochii orbi și goi
săgetez raze de lună.
Străpung cu ele scoarța copacilor,
mă înfig în ea
cu colți ca de vampir
și mă cațăr așa
prin copacii din pădurea de argint.
Mă întreb: oare de ce mă chinuiesc astfel
să traversez pădurea de argint?
Nu puteam trece altfel?
Păi, am uitat parola de trecere.
Sau poate nu era niciuna
sau parola era ”am uitat parola”
sau ar trebui, pur și simplu, să dau șpagă.
O rază de lună măcar.
Ce-i asta? Altă întrebare? Alte întrebări?
N-are a-face.
Am obosit.
E târziu.
Îmi răsucesc un pic razele de lună
și trag cu ele
în miez de noapte,
prelung,
clopotele bisericii.
Mai bine așa în loc să strig.
Și ce anume?
Nu-mi mai iese nimic articulat,
nici o șoaptă duioasă,
nici un urlet cutremurător,
ci numai un geamăt anemic și inform
ca un schelălăit de fiară.
Sunt un animăluț ieftin și absurd,
nazist, comunist și jihadist,
catastrofă de vampir mutant,
maimuță posedată,
câine turbat,
șobolan râios
și șarpe cu ochelari,
un animăluț simpatic pe care l-ați lăsa
la grătar în curte sau pe canapea la televizor.
Vă mulțumesc pentru ospitalitate.
Și voi sunteți la fel.
Zâmbesc.
I’m happy, zicea Droopy,
când zâmbea
cu rânjetul ăla larg,
tras cu lăbuțele până în colțurile obrajilor,
pe fața placidă.
Așadar, fericită că am tras clopotele
cu tot cu un ultim zâmbet de scenă,
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Alina Marieta ION
Moara cuvintelor
Se macină printre dinţi
fără-ncetare mii de sensuri
printre cuvinte, superioare,
pentru haimanalele de judecăţi şi învăţături.
Însă, neminţit, sufletul,
se lipeşte de coaste şi-şi ia avânt,
cu toată râvna, înainte,
când începe să se tocmească, modest şi frumos.
Se ciocneşte de graiuri colţuroase
şi cu sfială trece peste rând
să rostească câte ceva
în numele blândeţii şi milei.
Se trezeşte prigonit şi stors de vlagă
în lumea pătrunzătoare şi umplută
de forme nesfârşite fără corp
aruncate, deodată, grămadă într-un colţ.
Se hotărî să nu mai zică nimic
o să se uite tontolog şi în taină
la scrânteala desăvârşită
ce iese pe gură.
Valori neutre
Vin pornită de la munca silnică,
în maxi,
și-mi vine să casc
a lehamite și oboseală,
la schimbul doi obligatoriu,
acasă deci.
În scara palatului de patru etaje
unde-mi târâi zilnic picioarele
se garează o limuzină
cu niște puști și-o gagică
și rămân gânditoare
de-mi zic: la optșpe ani nu mă plimbam
cu decapotabila,
nici acum nu reușesc să-mi iau
măcar un cas’ să urle mai tare
că se sesizează șeful de scară,
iar la pensie sigur nu-mi mai trebuie nimic
căci o să fiu șchioapă și surdă.
Mi-a trecut repede gândul poznaș,
deci n-o să fiu bogată,
și mă tem că o dau în altă dambla,
o să am amintiri.
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Dumitru ANGHEL
STRĂLUCE CLIPA de Lucia PĂTRAŞCU
Scriitoarea Lucia Pătraşcu este un nume de
referinţă în arealul cultural brăilean, cu prestaţii
literare care-i întregesc portofoliul de creator, după
un debut editorial convingător, în 2008, cu volumul
"Cunună la nunta de aur", la Editura "Olimpiada".
După doar nouă ani, doamna Lucia Pătraşcu este
autoarea a opt volume de poezie, patru cărţi de
proză (schiţă, nuvelă şi roman) şi alte patru volume
de literatură pentru copii; iar în ultimii ani are
prestaţii convingătoare de critică litera ră în reviste
reprezentative din ţară şi de peste hotare: "Cronica",
"Oglinda literară", "Boema", "Dunărea de Jos",
"Antares", „Pro Saeculum", "Cronograf", "Vatra
Veche", "Confluenţe literare"...
Poetă, prozatoare şi critic literar, Lucia
Pătraşcu este autoarea unei literaturi originale, cu
îndrăzneţe formule stilistice, situate la graniţa fragilă
dintre curaj calculat şi risc nonşalant, prin care -şi
dezvăluie sufletul doar în limitele şi parametrii
umanului ideal, visat, ori posibil ca opţiune numai a
sa. Scrie despre o lume pe care a trăit-o, a acceptato sau a încercat s-o modifice şi este împăcată.
Epicul prozelor sau lirismul poeziilor sale au o tentă
uşor desuetă dar de-o puritate fascinantă, cu
nostalgii de sarabandă, potenţate în herghelii de
speranţe şi de aşteptări împlinite doar după un
ceasornic intim, cuminte şi patriarhal, parcă prea în
afara violenţei de toate zilele.
Volumul "Străluce clipa", Editura PIM, Iaşi,
2017, 144 de pagini, sub egida Asociaţiei Universul
Prieteniei, se păstrează cam în aceiaşi parametri
stilistici şi ideatici prin nobleţea sufletească a
discursului liric şi printr-o detaşare emoţională şi un
sentimentalism melodios; cu versuri fluente, cu o
bună muzică lăuntrică, pe o structură din aria
prozodiei clasice, sonetul, două catrene şi două
terţete (4-4-3-3), sau cu un tip anume de sonet,
varianta Lucia Pătraşcu, (4-4-4-2), tot de 14 versuri.
"Străluce clipa" este structurată pe două
capitole, fiecare dintre ele cu o partitură tematică
distinctă, pe un registru liric de-o delicateţe
respectuoasă şi admirativă în primul: "OFRANDĂ",
cu 28 de poeme; iar cel de-al doilea: "POEME
REGĂSITE", cu un erotism tonic uneori sau cu
izbucniri intempestive într-un amestec derutant de
inocenţă, de gânduri şi mirări de tot felul, ca-ntr-un
Preludiu de Fr. Chopin, cu variaţiuni şi tonuri în
contrapunct sentimental, cu peste 80 de poeme, 86
mai exact.
Capitolul "OFRANDĂ" se deschide cu o
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poezie cu incantaţii de patriotism din vremurile
curate şi frumoase ale paşoptiştilor, cu ecouri de
Basarabie, nerevendicată încă, în acorduri lirice,
catren cu rimă încrucişată, clasică, cu trimiteri
spre Ipoteşti şi "Sara pe deal" ale Eminescului:
"Mai plângi, Basarabie? Şi eu încă plâng! /.../
spre glasul de bucium de la Ipoteşti / ... / De-un
dor sunt cu tine, când sara pe deal, / prin firul de
iarbă culeg întrebări" ("Mai plângi?...", p. 7).
Poezie patriotică în stare pură, ca o uvertură la
cele şapte dedicaţii adresate unor personalităţi,
figuri ilustre ale civilizaţiei noastre, şi culturale, şi
patriotice, cu trimitere directă şi inconfundabilă la
opera acestora; plastică, în cazul marelui
sculptor C. Brâncuşi: "O Poartă stă deschisă tot
mereu, / cu visul cel purtat înspre lumină"
("Linişte", p. 8); şi, mai ales, literară, pentru M.
Eminescu: "Şi dintre plopii fără soţ, / unul şiapleacă-n ramuri / împovărarea de trecut / vrând
să aducă-n geamuri" ("În nemurire", p. 9), dar şi
pentru poetul patriot de peste Prut, Grigore
Vieru, ori Panait Istrati, Adrian Păunescu, Hor tensia Papadat-Bengescu: "...şi-n umbra răstignitelor cavouri / încă asculţi Concert de muzică
de Bach" ("Vise spulberate", p. 17-18), ca și
pentru poetul martir Vasile Militaru.
Poezie patriotică de spus la serbările
şcolare, când elevii primesc Premiul I cu
coroniţă: "Mi-e ţară glia holdelor întinse, /... / Iar
cea mai dulce şi mai caldă limbă / ce a venit pe
(continuare în pag. 9)
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(urmare din pag. 8)

tainice cărări, / a semănat seminţe înaripate / şi mi-a
schimbat tăcerea-n sărbători" ("O ţară am şi-o limbă",
p.21).
După un început vivace şi optimist, cu
îndemnuri patriotice şi iubire de glia străbună, poeta
Lucia Pătraşcu alunecă discret spre multiple stări, cu
atitudini uşor virusate de trecerea timpului, care
explică semnificaţia titlului cărţii sale, în care simbo lul
poetic al clipei se amplifică şi se diversifică într-o
sarabandă sentimentală înduioşătoare, cu Dunărea,
fluviul-simbol al curgerii Timpului: "Curge Dunăreantre maluri joase, / negre de umbriri cu noapte adâncă
/ liniştită poartă veşti întoarse / pentru cei ce mai
aşteaptă încă" ("Unduiri", p. 36).
Capitolul al II-lea, "POEME REGĂSITE", este
orchestrat într-un alt registru liric prin diversitatea
ideatică şi sentimentală revigorată de o instabilitate
emoţională, generată de întoarcerea spre un alt timp
al creaţiei poetice, regăsit nostalgic de doamna Lucia
Pătraşcu: "Sub streaşina umbrită mai plânge rătăcit /
Un ţurţure de ceară, orfan de înţelesuri, / Răpus de
nostalgia pierdută-n asfinţit / Îşi picură regretul prin
vraja de eresuri" ("E primăvară iar", p. 45).
Sunt poeme scrise în clipe trecute de euforie,
risipite, apoi stocate în amintiri, pe care le recheamă
cu o duioşie caldă şi cu speranţa întoarcerii: "Mai vino,
amintire, din clipa ta hoinară, / Întoarce-mi darul verde
pe care l-am pierdut, / ... / Mai vino, amintire, din clipa
ta fugară, / Fă-mi un cortegiu tainic de fluturi şi
cocoară!" (...din sonetul "Mai vino, amintire", p. 49).
Sunt versuri izvorâte din regrete, neîmpliniri, dar și
revoltă nedisimulată: "Furtuna vieţii m -a purtat pe
drum, / Tălăuzindu-mi pasul ca-n pustiu, / Nu s-a oprit
să îmi arate cum / M-am risipit şi nici măcar nu ştiu"
("Furtună", p.57); într-o gamă melancolică şi învăluitoare, cu nedumeriri din zonele cenuşii ale sufletului,
ca o dependenţă de emoţii: "Mă-ntreb, de-a fost un fir
de primăvară, / Țesând istoria mea personală?" ("Întâi
a fost", p. 59).
Dar, şi-aşa, rămân poeme de-o puritate şi de-o
frumuseţe celeste, chiar dacă dau tonul nostalgiei
dominante a întregului capitol, pentru că, pentru
echilibru, sunt relevante declaraţii de dragoste
patetice, pătimaşe: "Plutind sfios pe aripi de cocor / Şi
că mi-e dor de tine, tot mi-e dor" ("Pe străzi", p. 71);
ca-n ritualul frenetic şi melodios din celebrul "Bolero"
de M. Ravel: "Hai, vino, şi adu-mi apă vie, / Mă du pe
dealuri să privesc minunea, / Mă spală-n apa stelelor
din vie / Şi-arată-mi că de-aici începe lumea" ("Plânge
viţa", p. 75).
Există în versurile regăsite ale poetei Lucia
Pătraşcu o încrâncenată luptă cu un anumit destin, cu
o stranie neşansă, aparent predestinată, dar şi cu o
molcomă şi elegantă acceptare, pe care n-o consideră
nici blestem şi nici măcar loterie genetică divină ori, şi
mai conciliant, rezultatul implacabil "al necesităţii şi
întâmplării", care guvernează lumea aceasta, şi sever
organizată, şi bezmetică prin neprevăzutul apocaliptic:
"Probabil port blestem pe drumuri multe" sau "Aşa mia desenat şi mie soarta / Mereu o altă hartă şi alt
drum", dar poeta, optimistă, îşi cere drepturile şi
garanţia existenţei sale: "Eu tot adun frânturi în palme,
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/ Mi-e foame iar, de viaţa mea mi-e foame!"
("Probabil", p. 80).
Selecţia, cam împrăştiată, a poemelor
regăsite a produs şi o surprinzătoare
brambureală sentimentală şi, involuntar sau
deliberat, pare a fi una benefică în receptarea
unei lecturi cu dublă direcţionare, de la autoare
la cititor: "Am tot făcut din zile sărbători, / Când
am croit din nopţi noi începuturi / ... / Eu mă
grăbesc să plec tot înainte, / Învălundu-mi
inima-n cuvinte" ("Am făcut", p. 98).
De pildă, poezia de dragoste este
poziţionată decent şi resemnat într-un "passo
doble", din care răzbat ecouri de înţelepciune,
care, de altfel, sunt în afara "jocului" riscant al
celui mai imprevizibil sentiment uman: "De
iubiri trecute, de iubiri răzleţe, / În singurătatea
pomilor cuprinse, / Ce-au ştiut odată cum să
dea poveţe / Şi să ostoiască dorurile-aprinse",
şi doar această înţelepciune a vârstei găseşte
scuza elegantă: "De iubiri trecute, de iubiri
răzlețe, / Ce se-ntorc acuma, ca să mă răsfeţe"
("Chemarea tainică", p. 101).
În ultimele vreo zece poeme, tot un fel
de sonete (paisprezece versuri dar cu altă
structură: strofă de două versuri cu rimă împerecheată), din selecţia regăsitelor exerciţii de
exorcizare sentimentală, iată în încheiere cea
mai fascinantă declaraţie de dragoste, în
poezia de la pagina 120, "Am lăsat": "Am lăsat
iubirii lacrimile mele, / Să le facă abur, să le
facă stele"; "Am lăsat pe ape gândurile toate, /
Să le ducă valul până mai departe"; "Am lăsat
în iarbă vorbele zglobii / Fluturi să se facă, joc
pentru copii"; "Am lăsat tăcerii vorba mea
bătrână / Apă nebăută, jos, într-o fântână"; "Am
lăsat tot lumii... Fie de orând! / Să rămână-n
urmă umbra unui gând"; "Căci mă cheamă
astăzi cu supus salut / Vestul meu noptatec şi
mereu tăcut"; "Ți-am lăsat, iubite, florile de mai
/ Să-ţi aştearnă-n cale zăpădit alai".
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Luca CIPOLLA (Italia)

Traducere de Luca CIPOLLA

Filo d'erba

Fir de iarbă

Silenzio e quiete,
un esile filo d'erba
calpestato e
inumidito di rugiada
riemerge illuminato da
fioche stelle
per poi abbracciare
l'agata d'infinite cifre ineffabili e
concentriche..
L'aere schiva
d'un solo refolo
pare destar l'attenzione
del sasso che ottunde
l'esile filo d'erba
a suo modo già
piegato dal pathos..
e richiama la lentezza.

Tăcere și liniște,
un firav fir de iarbă
călcat și
umezit de rouă
reapare luminat de
slabe stele
ca să îmbrățișeze apoi
agatul infinitelor cifre inefabile și
concentrice..
Aerul sfios
al unei singure adieri
pare s-atragă atenția
pietrei care teșește
firavul fir de iarbă
oricum deja
strivit de patos..
și evocă lentoarea.

Il ritorno

Întoarcerea

Il gioco delle folaghe
rapite dal cobalto
ed ali d'onde..
dissolta la polvere
in clessidra,
delle cornici son liberi i quadri..
Folletti sbucano curiosi
tra il miele degli insetti
proliferano i soli
e candide vesti,
gocce evanescenti al tatto,
piane di rose galliche,
libellule che da un piatto
sciolgon di due parentesi
il laccio..

Jocul lișițelor
furate de cobalt
și aripi de valuri..
dizolvată pulberea
în clepsidră,
de rame sunt libere tablourile..
Spiriduși ies curioși
între mierea insectelor
proliferează sorii
și haine candide,
picături evanescente la tact,
câmpii de răsuri,
libelule care pe o farfurie
desfac de două paranteze
lațul..

rallenta - disse meta più non esiste,
libera ogni idea pavida,
in che consiste
se la vita, vedi, non ha fine.

încetinește - zise țintă nu mai există,
părăsește fiecare idee temătoare,
în ce constă
dacă viața, vezi, n-are sfârșit.
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Prospero

Prospero

Dietro le quinte
disquisiva Prospero
braccato
dal tempo-marea,
oracoli di sinapsi,
tenda di broccato
nella schiuma nera
sublimata da petali di fiori di tè;
quali argomenti ancora
al fumo dei tombini,
la madre ripeteva la lezione
ed io a occhi aperti..
Quand'ogni incanto viene spezzato
spegni la candela,
non è mai troppo tardi
per chieder riparo
all'indulgenza soltanto.

În culise
diserta Prospero
hăituit
de timpul-maree,
oracole de sinapse,
cort de brocart
în spuma neagră
sublimată de către petale de flori de ceai;
și ce mai argumente
la aburul gurilor de canal,
mama repeta lecția
și eu cu ochii deschiși..
Când fiecare vrajă e ruptă
stinge lumânarea,
nu e niciodată prea târziu
pentru a-i cere adăpost
indulgenței doar.

Basso profilo

Atitudine rezervată

Mi muovo quasi strisciando
sulle ecchimosi
ritratte del tempo
che il tempo risparmia..
dal ponte della Baghdad Oil
osservo la Pangea
tanto agognata
e nel mio sentiero a metà
temo il ritorno
senza anestesia..
terra di mezzo questo fare da bambino,
ho scelto di restare
e l'infanzia si palesa
da un gessetto, dita scavate
- il maestro
che indicava la lavagna della vita.

Mă mișc aproape târându-mă
peste echimozele
retrase ale timpului
pe care timpul le cruță..
din podul de la Baghdad Oil
observ Pangea
mult dorită
și la jumătatea cărării mele
mă tem de întoarcere
fără anestezie..
pământ de mijloc atitudinea
aceasta de copil, am ales să rămân
și copilăria se arată
de la o cretă, degete istovite
- maestrul
care indica tabla vieții.
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“Un onirosurrealist fantast
Poetul și românistul lombard Luca Cipolla este un onirosurrealist
fantast. Textele sale poetice par a avea un echilibru al
modernității, dezmințit însă de narativitatea oximoronică între
absurd amintind de Urmuz și Virgil Mazilescu și angelismul
marilor orfici ai adorației fără frontiere. Formal, poeziile sale, rod
al unei ingenioase ars combinatoria, învederează simultan
tonalitățile contrastive generate de juxtapunerea unor versete și
premeditate notații prozaice. Autorul se află în siajul spiritului
postmodern al amanților dizarmoniilor și al spulberării bruște a
idilismului: “Ca să disting greșeala mă-ncredințez oglinzii,/ și
totuși dincolo de râu ajunge să mă uit/la mine și la tine,/ la alții și
la alte../Atunci va să-nțelegem jocurile noastre/ unde se-ascunde
soarele adesea după nori de fosfor./Nici un costum de scenă/în
material/ întregului perceptibil și tăinuit./Iubirea/ să ne piardă ca
versuri/într-un cânt.”. Aparent clar și accesibil, Luca Cipolla este
un poet enigmatic dar plin de miez ce -și poate revendica fără
complexe inutile o ars poetică de tip Mario Luzi. O poezie a
cunoașterii prin ardoare, a conștiinței că perfecțiunea
marmoreană tip Canova sfârșește prin a obosi cititorul.
Compozițțile sale preferă premeditat impecabilului eroarea
necesară ce dă curaj și undă verde feluritelor interpretări, unui
evantai amplu de opinii. Luca Cipolla nu aduce în pagină
perfecțiunea sferei, ci imperfecțiunea inevitabilă, fragmentul
lapidar, dilema, cazualul, cu alte cuvinte tot ceea ce sporește
vitalitatea, ceea ce Nietsche numea sentimental Ființării. Poezia
lui Luca Cipolla, fără a exclude sentimental infinitudinii, pivotează
în jurul fenomenelor în mișcare, imature, în jurul sugestiilor de
energie ce transmite formele nedesăvărșirii, impure, umane,
emoționante”.
Geo Vasile
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Titi DAMIAN
Întâlnire insolită cu Meșterul și Maestrul
[ TOIAGUL DE LUMINĂ de Ștefan DIMA-ZĂRNEȘTI ]
Întâlnirile mele cu poetul Ștefan Dima-Zărnești au
stat mult timp sub zodia anonimatului, realizându-se la
diversele manifestări culturale de excepție de la Biblioteca
Județeană „Vasile Voiculescu” din Buzău, ori la Casa de
Cultură a Sindicatelor, unde mi s-a relevat ca un om
așezat, cuminte, modest, cumsecade, iar ca poet, talentat,
`după cum aveam să constat citindu-i cu interes, pentru a-i
constata evoluția, volumele de poezii: „Școala de îngeri”
(2005), „Cerul căzut pe gânduri”(2008) și „Dansând cu
fulgerul” (2009), volume care, din punctul meu de
vedere, îl recomandă pentru o intrare merituoasă în Uniunea Scriitorilor.
Întâlnirea din toamna anului trecut dintre noi o pun
mai degrabă sub zodia întâmplării decât a destinului,
întrucât avea să dea o dimensiune aparte relației speciale
dintre noi, când am descoperit tapițerului Ștefan Dima o
biografie ce stătea sub semnul fabulosului. Pe scurt, nu
mi-am putut imagina că un om de o dimensiune morală
exemplară cum este el în momentul de față, poate să
poarte cu sine, cu demnitate, un trecut cutremurător.
Desigur că întrebarea pe care mi-am pus-o a vizat resorturile psihologice și morale care l-au determinat și l-au
ajutat să facă un salt incredibil în viață, adică de la acela
de copil abandonat care a trecut ani buni prin orfelinatele
comuniste, să ajungă un om de onoare, de caracter,
profund moral, respectat și apreciat, dar și un poet „în
toată puterea cuvântului” (Maiorescu), așa cum apare azi
în fața confraților buzoieni.
Iată-i, pe scurt, istoria fabuloasă, desigur esențializată, a drumului său în viață, dar și povestea care a
făcut ca între noi să se lege o adevărată prietenie morală
și spirituală.
Căutam cu disperare, în Urziceni și în împrejurimi,
un meșter tapițer care să dea o față nouă celor două fotolii
din sufrageria mea. Cineva, aflându-mi păsul, îmi sugerează persoana lui. „Cum? Poetul Ștefan Dima este
tapițer?” am reacționat eu mirat, crezând că-i doar o glumă. „Ai să vezi!” A fost răspunsul care m-a convins. L-am
contactat. S-a suit într-un autobuz. A venit într-o duminică
la Urziceni și a văzut despre ce-i vorba, a luat măsurile, iar
duminica următoare s-a prezentat pregătit. Desigur că a
ieșit o treabă impecabilă.
Numai că el lucra și povestea, iar eu ascultam și
mă minunam. Îmi spunea, cu har de povestitor înnăscut,
întâmplări fascinante din copilăria și din adolescența sa.
Am remarcat atunci talentul său nativ și i-am sugerat cu
toată seriozitatea să pună pe hârtie întâmplările cărora
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știa să evidențieze și să esențielizeze miezul moral
și psihologic al fiecăreia, într-un volum de proză.
Asta pentru că scurtele sale povestiri au miez adânc,
moral, așa cum le-am receptat, explorând lumea absolut necunoscută a orfelinatelor și a școlilor de corecție din România antedecembristă. M-au impresionat nu numai întâmplările ce stau sub semnul incredibilului, cât mai ales înzestrarea sa nativă pe
care deja îl descoperisem și în poezie.
Așadar, povestea începe cu patru frați mititei
aflați în grija statului care i-a preluat de la o familie
destrămată și ajunși în orfelinate diferite. Desigur că
intenția oricărui copil închis în aceste gulaguri era să
evadeze, adică să-și recapete libertatea. Împreună
cu fratele său, chiar a și izbândit, ajungând, din tren
în tren sau pe acoperișul vagoanelor, clandestin, în
satul natal. Cutremurător pentru un copil trebuie să fi
fost momentul când era pe punctul să-și îmbrățișeze
mama, dar l-a înhățat milițianul care-l aștepta! Au
urmat coșmarurile, adică drumul înapoi, desigur
însoțit de permanenta bătaie, vigilența supraveghetorilor. Invers proporțională cu toate aceste frustrări
era și îndârjirea copilului care, pe măsură ce înainta
în adolescență, cerea și mai multe tentative de evadare, desigur toate eșuate și pedepsite pe măsura
intenției și a vârstei. Toate la un loc însemnau înstrăinare, abrutizare, nesupunere și înrăire – trăsături
specifice tuturor copiilor al căror unic scop era doar
libertatea, fie ea chiar și pentru câteva ore sau zile.
Bineînțeles că evadările se soldau întotdeauna cu
pedepse, ultima în grad fiind școala de corecție.
„Cum de ai ajuns tapițer și încă unul de top?” l-am
cercetat curios. Răspunde după o pauză de reflecție,
(continuare în pag. 13)
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parcă luată să-și adune gândurile și trăirile: „Statul ne
dădea mâncare, îmbrăcăminte, chiar și căldură iarna, dar
școala, bătaie cât cuprinde. Când un supraveghetor ridica
întâmplător palma dreaptă în sus, douăzeci de mânuțe
firave își protejau urechea stângă. Frica era principalul
instrument de educație. Niciun fel de căldură sufletească.
Când ne-am mărit, adolescenți fiind, ni s-a propus să ne
alegem o meserie din multe altele: strungar, sculer, șofer,
mecanic, croitor etc. Eu am fost încântat de arcurile acelea
strălucitoare de la dormeze. Nu știam nimic despre
tapițerie. Am învățat-o și am îndrăgit-o în atelierele-școală,
apoi mi-a fost de folos o viață întreagă. Într-o noapte cu
lună plină, la fereastra dormitorului cu gratii s-a produs
convertirea mea de la insul înrăit, la insul moral, apropiat
de Dumnezeu. Atunci mi-a venit ideea să mă întreb: „Ce
am de făcut de acum încolo cu viața mea? Să ajung la
faza următoare, pușcăria, ori să aleg libertatea? Atunci, în
noaptea aceea, m-am hotărât să mă las de fumat, de rele,
m-am apucat de sport, am învățat șah și tenis, am început
să citesc, am practicat fotbalul pe care nu l-am abandonat
nici acum. Tot atunci mi-au venit în minte, instantaneu,
`fără să știu ce-s alea, metafore, pe care le-am pus într-o
primă poezie. A fost intervenția lui Dumnezeu. Tot atunci
am învățat <Tatăl nostru> și <Îngerașul meu>, rugăciuni
pe care le spun și acum în fiecare seară.”
Din acel moment, eu i-aș zice „astral”, să folosesc
expresia lui Stefan Zweig, drumul lui în viață a fost unul
normal, ascendent, adică s-a calificat, s-a angajat, a
practicat meseria conștiincios, și-a întemeiat o familie, are
copii, nepoți. Și am mai aflat ceva. Citește mult, desigur
multă poezie, fiind mândru că este nepotul poetului și
eseistului Ștefan Dima, absolvent de Școală Normală la
Buzău, cu studii și doctorat la Viena, pe care crede că-l
moștenește în inteligență și în talent.
Am citit și am răscitit de câteva ori cele peste
șaptezeci de poeme ale noului volum TOIAGUL DE
LUMINĂ nu pentru că nu le înțelegeam, ci pentru că nu
reușeam să le descopăr esența. „Trebuie să mai fie ceva
care-mi scapă”, mi-am zis. Presupusesem corect. Omisese să-mi trimită ultima poezie, „Toiagul de lumină”, poem
care dădea și titlul acestui excelent volum. Atunci am
descoperit că metafora-simbol-cheie-regină a întregului
volum este lumina. Atenție, nu este vorba numai despre
lumina fizică, perceptibilă, ci și de cealaltă lumină interioară care călăuzește și inspiră : lumina care vine dinspre
femeia iubită și lumina care vine dinspre Dumnezeu,
ambele devenite sprijin temeinic, toiag trainic, în creație.
Amator de statistici, am căutat și am numărat peste
douăzeci de sintagme, expresii sau metafore care o
cuprind. Citez doar una dintre ele care mi se pare că
reprezintă chintesența lor: „Oare cât timp a cheltuit/
Dumnezeu/ Pentru a îmbrăca omenirea/ În atâta lumină?/”
Dar, până să se ajungă la rotundul conferit de
poemul „Toiagul de lumină”, poetul străbate deșertul
purificării, parcurs cândva într-un timp neuitat, de unde
mai zvâcnesc încă multe traumatisme ale copilăriei fără
copilărie: „Profesorul nostru/ de limbă surdo-mută/ era un
bătrân/ conchistador al alcoolului.../ Citeam asta în ochii lui
albaștri/ care unduiau ori de câte ori/ ne pocnea peste
scăfârlie/ ca să ne intre bine în cap/ vuietul mării/” (Vuietul
mării) sau „În zori pedagogul ne scula în bătăi/ Cu pumnii
ne arăta realitatea că puteam și în ziua mare/ Să vedem
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altfel de stele/” (Altfel de stele) „Pasărea lumii destinul/ m-a fluierat în casa sigurătății/ nici buzunare în
mâini n-aveam/ când vântul mă lovea de porți închise/ mâncarea era bună/ ne dădeau și între mese
bătaie/ până ne săturam/. Trebuia să vină eclipsa/ naveam atâtea geamuri afumate/ ne învinețeau cu
pumnii ochii/ așa că vedeam eclipsa prin ceață/.
Acolo am învățat să plâng despre părinți/ nu știu de
ce în altă zi am primit/ cadou două palme peste față/
pentru prima dată văzusem/ stele verzi în plină zi/”
(În plină zi). Câtă bătaie a mâncat copilul și câtă
bunătate în sufletul maturului convertit moral de
credință! Nicio urmă de răutate în aceste mărturisiri
cutremurătoare, doar o umbră de dispreț, cât să
trezească repulsia cititorului.
Față în față cu acest poem tulburător despre
nefericirile și traumele copilului orfelin se găsește
celălalt poem, intitulat „Fericitul nefericit” în care același copil descoperă calea către Dumnezeu, Iisus și
Fecioara Maria, drum din care nu s-a mai abătut.
Merită citat în întregime: „Într-o noapte pe strada
liniștii/ Când Luna-și scotea la plimbare/ Toate stelele, stam de vorbă cu Tatăl nostru/ Și Înger îngerașul meu,/ Deodată somnul mi-a deschis/ Tot cerul ca
un zbor neînceput/ Cu aripa întinsă/ Plăcută plutire
îngerii îmi/ arătau plimbarea lor cerească/ prin grădini rupturi de rai/ Ascultând corul ceresc o voce mi-a
zis:/ Nu pleca vine Fecioara Maria/ Cu Iisus. Toată
plinătatea bucuriei/ S-a oprit la mine ca o minune/ La
trezire am deschis fereastra/ Zâmbitor făcând cerului
cu/ Mâna așa ca o părere./ Eram cel mai fericit
nefericit./”
Între aceste două trăiri se situează poetul
care poartă în plină zi un toiag de lumină urmându-și
neabătut drumul dăruit în viață de credința nestrămutată în Dumnezeu și de binecuvântarea familiei.
Acestui motiv literar fundamental al volumului, poetul
îi asociază un altul la fel de semnificativ. Este vorba
de motivul literar al Lunii, prezent, desigur, la toți
marii poeți, de la Eminescu încoace. În viziunea
poetului Ștefan Dima-Zărnești, Luna este aducătoare
de liniște sufletească, Luna îl însoțește în plimbările
nocturne cu iubita, Luna este regina de necontestat
a cerului care „scoate stelele la plimbare”: „Plimbata
nopții Luna/ La braț cu toată liniștea/ Sparge
minunea lumii”; „Hai să ne întâlnim pe strada Nu/
Unde Luna venea/ Preaplină de ea”; „M-am tot rugat
de Lună/ Să mă îmbete/ Cu priviri stelare” ; „M-a
certat aseară Luna/ Ți-am bătut cu noaptea-n geam/”
; „Cu Luna mă certam pe stele/ Voiam să fie toate
ale mele/”; „Pe strada liniștii/ Luna-și scotea la
plimbare/ Toate stelele/.”
Desigur că din acest volum nu putea să lipsească un alt motiv literar care susține tema și anume acela al femeii. Izbânda artistică aici este deplină, întrucât poetul reușeșete un admirabil portret
al iubitei, realizat fotogramă cu fotogramă, din metafore inedite, pornind de la privire și mâini, ajungând
la sâni, apoi la întreaga făptură, adică la desăvârșirea feminină: „Ochii tăi, două picături de cer”;
„Mâinile tale, două ancore de flori”; „Frumoasă și
(continuare în pag. 14)
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neterminată simfonie a timpului”; „Sânii – două cuiburi
unde se coc/ Toate culorile plăcerii/” ; „Iubita îmi spală
viața cu privirea”; „Ochii tăi - două dansuri înflăcărate”; „În
ochii tăi două picături de cer/ S-au înecat toți norii”;
„Catedrală de nisip trupul tău.”
Există în volum și un poem, „Cuibul vieții”, dedicat
soției, ființa căreia, pe măsura curgerii timpului, îi simte tot
mai aproape tandrețea prezenței zilnice. La Arghezi,
femeia devine stăpâna universului casnic, aici femeia
devine stăpâna universului interior. Merită citată în
întregime: „De-ai fi înălțare,/ Cu ochii tăi frânturi de rai,/
Pasărea ce-și caută altarul,/ N-ai vrea să-ți fiu zbor?/ Eu,
fir de iarbă/ Tu, alunecare de rouă/ Prin cuibul vieții/ Ne
alintăm cu nebunia șoaptelor/ Cu mângâierile tale îmi
sprijin gândurile/ S-aud foșnind lacrima luminii/. Ca o
umbră a iertării/ În fața ierbii/ Rana îngenunchează /”
Alte teme și motive literare la fel de importante în
susținerea temei sunt: Viața („Dacă viața te-a trimis să mă
cunoști/ Învață-mă/ Să te vreau”), Moartea („Moartea-i
scara vieții încă/ Prin miros parfum de ducă”; „Doamne,
trimite moartea în concediu/ Câțiva zeci de ani lumină,/
Acum sunt bolnav de nemurire/ Mă tratez cu viață”), și
Poezia („Se înalță poetul/ Ca un zbor de vultur/ Prin
văzduh/ Căutând cuvinte”).
Descoperim în volum și o poezie pe care și-o
intitulează „Ars poetica”, o adevărată viziune, oarecum
orgolioasă și argheziană, despre misiunea poetului care-și
construiește sigur și singur drumul: „Eu nu mă întrec cu
nimeni/ Asta țineți minte/ Din ape tulburi/ Vreau să scot/
Limpeziri de cuvinte strecurate prin minte/ Pentru timpul
ce ne minte/ Asta țineți minte.” În alt poem, poetul se
răzvrătește cu fantasmele trecutului: „Nu-mi puneți mâna
la gură/ Lăsați-mi tăcerea să vorbească/ Nu mă legați la
ochi/ Întunericul mi-a fost profesor[...] Din casa revelației
divine/ Caut sunet și culoare/ Toate puse într-un plic/ și-n
toiagul de lumină/ Azi mă sprijin, mă ridic./” (Toiagul de
lumină)
Ștefan Dima-Zărnești este cu desăvârșire un
scormonitor de metafore, de fapt, și un împătimit al
oximoronului. Metafora în volumele sale de poezii este o
superbă manifestare a libertății totale de creație, replică
viguroasă la traumele copilăriei, victorie a libertății după
care a tânjit. La el, metafora țâșnește liberă din adâncuri,
sugerând izbăvirea și eliberarea din neantul trecutului,
aducându-i acum libertatea necesară întru creație, liniște
și echilibru interior, croindu-i drum spre marea poezie.
Notăm, spre exemplificare câteva nestemate: „În căderea
copacilor tăiați/ Am auzit ecoul pădurii”; „Chiar dacă cerul
doare/ Mai crede în pământ”; „Pescărușii/ Deschideau
poarta orizontului cu cheia unui gând”; „Cu bulgări de nori
aruncam în stele”; „Cerceii cerului îmi cer/ Să-mi cuprind/
Inel în el”; „Foșnetul perdelei/ mă trăgea de mână/”
„Vântul fluiera a umbre/ Pe marginea nopții către zi.”;
„Lacrima-i diamantul care ne/ purifică sufletul.”
Metafora lui este pură poezie, este eliberare,
izbăvire, este victorie asupra destinului ce părea
implacabil, este bucuria vieții trăite cumpătat, cu cinste și
demnitate. Metafora poeziei sale are rol moral, purificator,
prin ea mărturisește, dar și vindecă și se vindecă, adică
balsam, este mesajul de iubire adresat semenilor și
creatorilor de frumos. De aceea, cititorul descoperă în
volum numeroase poezii cu adresă directă-dedicații
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adresate multor mânuitori ai condeiului, semn al
sincerității creatoare și al aprecierii pe care o dă confraților: Gheorghe Ene, Aurel Ganea, Bucur Chiriac,
Titi Damian, Dumitru Istrate Rușețeanu, Marin Ifrim,
Gheorghe Andrei, Nicolae Tudor, Constantin Marafet,
unchiului – poet și eseist - Ștefan Dima, soției, chiar
și nepotului-copilandru Rareș, desigur, cu mare
emoție, și inspirație, și lui Eminescu.
Pentru ca portretul său uman să fie complet,
conștiința îmi dictează să mai dezvălui câteva
întâmplări ce vizează pe omul moral. Când s-a
finalizat afacerea noastră la Urziceni, am dat să-i
plătesc drumul, cum era și firesc. „Nu se poate, căci
nu am dat bani pe autobuz, am venit cu ginerele
meu, care tot avea drum spre București.” Într-una din
pauzele de lucru, îmi povestea cum, tocmai când
avea mare nevoie de bani pentru nunta fiicei, a găsit
o servietă burdușită cu dolari. A descoperit acolo și o
rețetă, indiciu al păgubașului, și, după ce a trecut pe
la poliție, l-a făcut fericit. „M-ar fi pedepsit Dumnezeu
pe toți ai familiei, căci erau bani nemunciți!”
În sfârșit, încă una. Recent, o acțiune a
bibliotecii, dealtfel foarte reușită, s-a finalizat destul
de târziu. Era noapte, ploua, stăteam în cumpănă,
oarecum derutat, ceilalți cunoscuți se risipiseră. Rămăsesem singur în fața instituției, acum cu ușile
închise. Nu-mi dau seama cum a apărut: „Haideți,
domnule profesor, la noi, în noaptea aceasta, șoseaua este udă și aglomerată, se pot întâmpla multe...”
M-a convins. Am descoperit cu uimire un apartament
cochet, mobilat cu gust, o soție gospodină, atentă, o
masă plină, și, desigur, o țuică de Buzău și un vin
bun de Pietroasele iar, în final, un pat cu o pernă
moale...
De atunci îl întreb uneori la telefon, cu toată
sinceritatea și considerația: „Ce mai face prietenul
meu, Maestrul Poet și Meșterul Tapițer?”
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Florin LOGREȘTEANU
CELEBRITATEA NU SE OBȚINE FĂRĂ RISCURI...
Fostul meu coleg de clasă, în urmă cu aproape zece
ani, la Liceul Metropolitan, mi-a scris pe e-mail rânduri
emoționante. Primele trei făceau referire la prietenia
noastră din anii de școală. O rememorare nostalgică și un
preludiu la reînnodarea vechii relații. După absolvirea
școlii medii, ne ignorasem... Următoarele două rânduri aminteau de marile noastre ambiții: el, să devină regizor de
film, eu, poet de anvergură mondială... Reușisem deocamdată să ne înscriem pe coordonatele carierelor visate,
dar până la atingerea reputației dorite, drumul era și lung
și imprevizibil; ceva asemănător cu șoselele noastre
naționale: presărate cu imprevizibile surprize asfaltice...
Urma mesajul central, destul de ambiguu, după părerea mea: descoperise modalitatea sigură de a ne câștiga
rapid celebritatea... Cum?... Nu detalia... Îmi propunea o
întâlnire la vechiul bar în care petrecusem frumoase
momente adolescentine: La doi melci... În josul paginii,
cu litere de-o șchioapă, mărturisea crezul lui artistic:
Festina lente! Nu trebuie să dai buzna ca să-ți atingi
ținta!... N-am prea înțeles...
În ziua și la ora fixate, am pătruns în barul cu pricina,
copleșit de emoție. Aici se născuseră visurile noastre
adolescentine; aici, astăzi, voi afla modalitatea de-a mă
împlini... L-am descoperit pe prietenul meu, Niki Laur, la
ultima măsuță din local, savurând o cafea și o țigare de
foi. De fapt, m-a descoperit el pe mine, fiindcă s-a ridicat
și mi-a venit în întâmpinare. Ne-am îmbrățișat și amândoi
am lăsat să ne înmugurească în ochi două lacrimi.
„Dumnezeule, Ronald, dar ce bine arăți! m-a flatat,
ținându-mă de mână. Ai rămas neschimbat...”
L-am suspectat de lipsă de sinceritate. Totdeauna am
fost un individ tuciuriu, cu trăsături de maimuțică – indiferent specia - costeliv și înălțime sub medie – un chibrit
- cum mi se spunea în liceu... Ne-am așezat și prietenul
meu a făcut un semn energic către băiatul de la bar.
Imediat, acesta ateriză lângă masa noastră cu două cupe
mari pline ochi cu băutură cu o culoare îndoielnică.
„Hai, amintește-ți! mă îmbie Niki. Băutura noastră, pe
vremuri... Un cocteil din două măsuri rom, una de gin și
una din suc de fructe...”
„Parcă îi ziceam altfel, mi-a căzut fisa. Carcalete, nu
cocteil...”
„Ei, s-au mai schimbat mentalitățile, zâmbi, îngăduitor,
Niki. Carcalete... Într-adevăr... Ce vremuri!... Să norocim...”
Pe urmă, au urmat spovedaniile... Niki studiase regie
de film, ajunsese regizor, dar nu unul de elită – dezamăgirea lui. Eu eram scriitor, trei volume de versuri care nu
făcuseră gaură-n cer și lucram la o obscură revistă dâm-
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bovițeană care-și propunea în fiecare an să falimenteze, dar nu reușea. Niciodată nu întrunea
acordul majorității redactorilor; alt eșec...
„Ei, bine, ridică tonul prietenul meu, sugerând că
se hotărâse să treacă la subiect. Avem deja o
vârstă, Ronald, nu mai putem rămâne înțeleniți întrun sol care nu ni se potrivește. Trebuie s-o luăm
din loc!...”
„Încotro ?” am întrebat, timid.
„În sus! a tunat Niki, izbind cu podul palmei tăblia mesei, riscând să risipească picături bune din
cupele cu carcalete... Ne-am născut să zburăm, nu
să lâncezim pe drumuri bătătorite...”
„De acord! l-am susținut, entuziasmat. Aspir
spre o poezie...”
M-a întrerupt, lovind din nou masa. I-am anticipat reacția și am strâns cupa în palmă. Niki s-a
liniștit brusc, apelând numai la un zâmbet ironic:
„Poezie!... Trăim alte timpuri, fratele meu. Astăzi... Poezie-sărăcie, film de lung metraj-avantaj...”
Simțeam că are dreptate, dar nu bănuiam ce rol
voi avea în povestea pe care încă nu mi-o
spusese... Cum m-aș fi putut impune eu în afara
lirismului?... Eram poet de când mă știam, deși...
Să trec pe proză sau dramă?... Drama nu mă
ispitea, chiar dacă una dintre conotațiile ei îmi cam
sufla în ceafă... Nu i-am dat replica, așteptând sămi detalieze planul la care se gândise...
„Te implic într-un film, Ronald, și-a dat drumul la
gură... Filmul te va face celebru... Bineînțeles și pe
mine, în calitate de regizor...”
Eu, actor de cinema?... Dumnezeule!... Nu
numai că nu-mi recunoșteam calități în acest domeniu, dar nu mai vizionasem spectacole cinematografice de ani buni. Or, Niki Laur se considera un
regizor modern. Cu siguranță, nu se gândise la
soarta mea de poet veșnic aspirant la statutul de
geniu... I-am mărturisit în cuvinte puține dar ferme
că nu mă recunosc într-o astfel de ipostază...
Rămân poetul ce speră să intre în grațiile muzelor...
A râs:
„Dragul meu, între artele frumoase, poezia se
află astăzi pe topogan. Nu te poți preface că nu
cunoști realitatea în dezonoranta ei dimensiune.
Regina artelor, poezia, este astăzi în comă. Va
mierli-o, nicio șansă să supraviețuiască într-o lume
opacă...”
Și, deși începusem să plâng, a continuat în
aceeași notă:
„Vrei să mori odată cu ea?... Numele tău trebuie
să aspire spre culmi... Să cucerească marele public... Știi la fel de bine ca mine că astăzi poezia nuți mai oferă nicio șansă...”
Lungi momente de tăcere. Au fost înlocuite cupele goale cu altele noi. Băutura a rămas aceeași...
După un timp, Niki a revenit la subiectul lăsat în
suspensie:
„Și nici filmul”, a adăugat sec.
„Poftim ?... Nu înțelegeam... Spuneai că filmul...”
„Aici am vrut să ajung, mă preveni regizorul. Nu
mai merge cu filme de duzină... Variații pe aceeași
temă... Simțeam că mă sufoc sub mulțimea șabloa(continuare în pag. 16)
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(urmare din pag. 15)

nelor... Și atunci... Și atunci a înmugurit în mintea mea
ideea genială... Am adăpat-o săptămâni, luni de zile... Mai
ales în nopțile albe... Ți-am zis: mă simțeam fără aer... În
sfârșit... Am descoperit soluția celebrității... Tu, ca artist,
eu, ca regizor... Mă asculți?...”
Bănuia că adormisem cu paharul de carcalete în
mână... I-am confirmat.
„Ascultă-mă atent, nu mă întrerupe... Revelația nu s-a
cimentat, nu s-a cristalizat deocamdată, dar trăiește vie în
mintea mea... Te rog să nu pui întrebări decât la sfârșit...”
I-am făcut pe voie... Mi-a spus că va trebui să joc rolul
unui infractor; ajuns, în cele din urmă, proscris... Fără să-i
cer permisiunea, l-am întrerupt:
„Nimic extraordinar, dragă Niki. Sunt mii de pelicule cu
acest subiect. Ce importanță are să arunci într-o oală cu
ciorbă un cartof în plus?...”
Comparația nu i-a venit bine, dar s-a abținut să mă
certe... Mi-a explicat cu calm în ce va consta originalitatea
scenariului său: urma să comit infracțiunile pe viu, în
stradă, în baruri, instituții publice și alte locații pe care le
vom stabili împreună. În timp ce-mi voi juca rolul, echipa
lui de filmare se va afla la locul potrivit ca să înregistreze
totul.
„Autenticitate, dragă Ronald, asta vreau de la filmul
meu. Nu scene imaginate, ci cât se poate de reale...”
„Și crezi... Și crezi..., am început să mă bâlbâi... Autoritățile nu vor acționa?... Voi ajunge mai devreme sau mai
târziu la pârnaie. Merit asta, chiar după un rol autentic?...”
„Celebritatea cere sacrificii, dragă Ronald, m-a avertizat prietenul meu. Autenticitatea de care ți-am vorbit...
Acțiuni infracționale reale, nu macheate pe platourile de
filmare...”
Transpiram abundent. Ezitam... Nu-l puteam refuza
dintr-o dată. Ca poet, nu încercasem niciodată să depășesc modelele; să evit teme, idei și imagini devenite
deja modă poetică. Și cu ce rezultat?... Eram numai un
poet cvasianonim, redactor la o revistă cvasinecunoscută... Abia după a treia cupă cu carcalete mi-am
revenit. Ideea lui Niki Laur mi se părea chiar ingenioasă.
„Și mai e ceva, m-a prevenit. Țin-te bine!... Ca să nu
rămâi, Doamne ferește, anonim, să nu ajungi pe lista
infractorilor neidentificați, vei oferi victimelor cartea ta de
vizită; cu nume, prenume, adresă, un număr de telefon...”
„Vorbești serios? am început să visez. Câtă autenticitate la un infractor... Niki, ești genial!” am exclamat;
entuziasmul meu devenise debordant.
„Ei, acum intuiești, scumpule, calea spre celebritate?...
Gândește-te: câți infractori procedează astfel?... Niciunul... Nu se autodenunță în urma unei eventuale crize
rebele de conștiință... Or, tu oferi pur și simplu victimelor
cartea ta de vizită... Să reclame ele, dacă au încredere în
organele abilitate; și timp să meargă la poliție să dea
declarații... Cu siguranță, o vor face. Tu, în schimb...”
Nu mă mai gândeam la repercursiuni. De un
asemenea rol, pe viu, n-aveam știre să fi existat; și nici
publicul spectator... În cinematografie, totul este imaginat;
pus în scenă pe platoruile de filmare... Am acceptat...
Mi-a fost foarte greu la început. Inconvenientul
principal: eram un om educat, incapabil să fac rău unei
muște. Nu m-am certat niciodată cu vecinii iar pe
drumurile publice nu mi-am apostrofat partenerii de trafic
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care mă sâcâiau... Și dintr-o dată... Infractor !... Un
risc imens... Simțind că șovăi, Niki Laur îmi amintea că o fac pentru celebritatea mea. Destul îmi
pierdusem timpul cu poezia... Iar celebritatea impune niște riscuri, evident...
Am comandat la tipografia care-mi tipărea de
obicei plachetele de versuri 50 de cărți de vizită...
Cu datele personale complete... Plus o precizare –
ideea mea – în chenarul în care ar fi trebuit să fie
înscrisă profesia: INFRACTOR... Nu ziarist, nu
poet, ca de obicei... Niki m-a bătut ușurel pe umăr:
„Începi să ai idei, băiete!... Bravo!... Știam eu
cu cine pot colabora pentru ineditul meu film...”
Mi-am pus totuși în gând să nu risc prea mult.
N-am să devalizez, de pildă, o bancă; sau o fundație umanitară; o biserică, un post de jandarmerie; și alte obiective de acest gen... Niki Laur na fost însă de acord cu evitarea riscurilor prea
mari:
„Celebritatea presupune riscuri majore, mi-a
explicat. De felul celor pe care ai gândit să le eviți.
N-ai să ajungi niciodată infractor celebru – chiar și
numai în film - șterpelind, în piață, câteva mere;
sau o pungă de zahăr dintr-un butic. Se va crede
c-ai făcut-o de foame, câți n-o fac?... Te vor lăsa
liber, după ce-ți vor aplica, cel mult, un șut în dos.
Nu, gândește-te la lucruri mai serioase!...”
Să nu lungesc povestea... Mi-am făcut un plan
cu obiective bine stabilite, cu termene – zilnic - și
ore de acțiune – în plină zi, nu noaptea, ca orice
infractor de rând...
Primul pas în numele celebrității: intru într-o
farmacie, fără caligulă și înarmat cu o foarfecă de
tăiat via, procurată din târg. În urma mea, la o
distanță aproximativă, echipa de filmare, condusă
de prietenul meu regizor, își face datoria cât se
poate de profesionist. Nu-mi fac iluzii. Știu că la un
eventual eșec al meu, se va retrage discret,
evitând complicații inutile... Pătrund precipitat în
incintă, îmbrâncesc pe cei câțiva indivizi care
formaseră un rând și, ajuns la casa de taxat, vâr
foarfeca sub privirile îngrozite ale farmacistei și
rostesc, involuntar, amenințarea devenită clasică:
BANII SAU VIAȚA!... Limbaj de lemn, îmi dau
seama, dar nu-mi pregătisem din timp altceva...
Femeia țipă, cade pe spate, facilitându-mi prima
reușită de infractor: smulg cele câteva bancnote
aflate în casa de bani, arunc pe tejghea, la vedere,
propria carte de vizită și mă arunc, prin mulțimea
stupefiată, pe ușă, în stradă. Mă fac repede
nevăzut, cu echipa de filmare a prietenului meu,
după mine. În dreptul barului La doi melci, ne
regăsim oarecum ușurați și plini de speranță
pentru ceea ce va urma...
„Excelent!... Ai geniu!... mă gratulează Niki Laur. Ai obținut deja, după prima infracțiune, ceea ce
nu ți-a reușit cu amărâta aia de poezie!...”
Nu mai gâfâi, ritmul cardiac îmi revine la normal, în timp ce Niki încearcă să-mi explice că
urcușul nostru spre dobândirea celebrității este
abia la început și-mi oferă, drept recompensă, un
(continuare în pag. 25)
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a fost cândva...
a fost cândva, odată o bătrână
ce la poartă ea ieşea mereu,
sorbea tăcută apa din fântână
apoi pe bancă se ruga la Dumnezeu,

Stejărel IONESCU
lacrima, călăuză
râurile când sunt pe moarte
iau somnul nimfelor
şi pribege se încheie la şliţ
ascunzându-se sub pături de lut,
scriu cu litere de foc,
dar niciodată nu îşi trag singure
rişca după ele,
partea de vină este cea a mâinilor
căzute în nevedenie
şi în necălăuzirea timpului
prin anonimatele
hubloane şi dughene,
ajungând la cotitura lumii
îmi iau lacrima ca şi călăuză.

`

se vând pe un sărut
degeaba, dezbrăcămintea ta
o îmbraci în piei de rouă,
deoarece seara părul tău
împăienjeneşte visele,
la hotare au rămas moşnegii
ce mai rup din zarea anonimului sat,
ei rătăcesc domol dar funerar
spre râul vieţii, rătăcesc cu privirea
neprivirii în noapte,
întunericul încă murmură
la fel de viclean şi şiret,
precum femeile care îşi leapădă în râu fetişia
părăsindu-şi căminul
şi împreunându-se cu străinul neştiut
ce poartă mantia întunericului
şi pentru un sărut se vând
veşniciei dezvirginate.
când iar apare luna
când iar apare luna prin temple de ruini,
se aprind pe cer lumini şi-n codri cade bruma,
cu ochiul meu ceresc şi lacrima-mi fierbinte
de aducerile aminte încerc să-mi amintesc,
dar lacrima îmi cade, covorul nopţii-i ud,
e noaptea de agud, eu mă învelesc cu şoapte,
şi mâna mea din ceruri o sprijin de pământ,
iar bate în mine vânt, mă mistuie iar geruri,
tu, vii din nou iubito, şi vrei iubirea toată
şi cine o să socoată căci tu ai fost smintito,
dar noaptea este rece, în voaluri te învelesc
nu pot să te iubesc căci luna mă petrece,
şi cade dimineaţa, izvorul şuşoteşte
dar cine mai iubeşte când trupul mi-e ca ceaţa,
mă spulber, vântul poartă cu norii trupul meu
te-oi urmări mereu din lumea mea deşartă.
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şi poarta aia a rămas un stean
nici cumpăna fântânii nu se mai mişca
şi cineva aprindea în fiecare an
o lumânare în poarta ei, era o stea,
iar vântul mai bătea prin podul şurii
şi poarta scârţâia din când în când
la margini de grădini s-au copt şi murii
şi cumpăna fântânii se tânguia plângând,
pe prispa casei au rămas trei flori
sunt ofilite şi uscate în glastră
grădina se îmbrăcase iar în zori
din noaptea ce purta o purpură albastră.
iubita mea prinţesă Ruth
de vrei să-ţi caut iar frunza cea de zgură
pe care am pierdut-o pe înserat,
vino cu mine sub un clar de lună
să ne spălăm cu rouă de păcat,
şi când va da iar luna după un nor
tu, să te laşi uşor pe braţul meu,
apoi să ne culcăm lângă izvor
şi să-l vedem în cer pe Dumnezeu,
te voi purta pe braţul cald
în toamna în care frunzele mai mor
şi ochii tăi sub luna de smarald
am să-i sărut din ceas în ceas cu dor,
şi noaptea ne va da sărutul ei
când luna ne descântă tocmai în zori,
şi în Olimp intrat-au marii zei
iar dimineaţa îmbracă ai zilei sori,
mă aplec spre tine buzele-ţi sărut
când cade roua iarăşi peste noi
iubita mea, prinţesă Ruth
ai îmbrăcat iar haine de trifoi.
aştept un tren
e ora doişpe, gongul în noapte bate
sărutul l-am luat din meteori
mă îmbrac în frunze veştede, uscate
şi plec în noaptea cea cu zburători,
aştept în gară un tren să vină
un tren, ce să mă poarte în alte lumi
să-ţi întâlnesc iar dragostea-ţi divină
pe care am pierduto prin cârciumi,
mi-e sufletul iar putred şi-n durere
miroase a stârv prin trenurile de noapte
şi îmi adun doar visele în tăcere
şi le îmbrac în pulbere de şoapte,
apoi mă întorc acasă, dar nu ştiu
de casa o mai găsesc la ea acasă
sau voi găsi o lume de pustiu
şi-o halbă de vin pe a vieţii masă.
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Constantin OANCĂ
Un popor de copii singuri - poeme într-un vers
Primăvară – cocorii îmi ară privirea.
Dimineață – ciocârlia naște văzduhul.
Chipul tău este o apă mare în care eu mă înec de fiecare dată când mă uit în ea.
Iarnă – ninge pe drumul ce duce grăbit spre moarte.
Gura ta este făcută din cuvinte, cum mâna îți este făcută
din mângâieri, sau picioarele din foșnet de iarbă.
Singurătate nu există, există doar inima mea.
Afară se-nserează, iar mie mi-e dor.
Noapte – răsare luna în dreptul îmbrățișării noastre.
Cămașă de in pe trupul dorului, înserarea.
Un popor de copii singuri în fața unui deșert fără traversare.
Dragostea este simplă ca lumina zilei, îndrăgostirea, în
schimb, este tulburătoare ca înserarea.
Înserarea – umbra ta care nu trece de sufletul meu.
Dumnezeu a pus în locul unui înger luna.
Luna – mica sirenă de pe țărmul din cer al acestei mări.
Măiastra – pasărea se desprindea după o clipă de ramul
care-o-nchipuise.
Ca și lumina muzica este un car la care trag șapte îngeri
cu șapte trâmbițe.
Muzica este o mare ființă rănită de moarte, al cărei
sânge curge spre iertarea păcatelor noastre estetice.
Noaptea este un somn, iar luna visul care crește din el.
Noapte – Dumnezeu ne privește cu toate stelele.
Necunoscuta calcă pur prin poeme cu ochii cât bucuria
mea.
Ochii tăi sunt pietrele din apa care trece.
Tu ești lacrima, iar eu ochiul care o plânge.
Moartea poetului este o prăpastie de netrecut.
Vioara cântă numai dacă este iubită.
Când vii plutind în adevăr, deși vorbești pe înțeles,
ceilalți nu te pot pricepe.
Totul trebuie simplificat în noi până la nuanța de asfințire
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a lunii.
Singurătatea este un nor mare care se ridică în
urma plecării iubitei.
Timpul trece leneș, dar la timp, cu plugul pe chipul
nostru, ne sărută pe toate încheieturile vieții și
crește-n urma noastră în arbori de furtună.
Când ești luminat te însoțește umbra efemerității
tale.
Cu fiecare somn murim câte puțin, cu fiecare vis
înviem câte puțin.
A zburat o pasăre, legănarea acestei ramuri este
un vers al meu.
Înserarea, dorul, tristețea, singurătatea, așteptarea sunt vânturi din univers.
Visul – luntrea care plutește pe apele somnului.
După ce l-a făcut pe om, Dumnezeu l-a așezat pe
acesta în viața Lui.
Oricât de mare ar fi întunericul, el nu întârzie cu
nimic ziua care se apropie.
Nu păsările zboară, ci zborul are forma păsărilor.
Vântul nu trece de plopi, cum muzica nu trece de
viori, cum zâmbetul tău nu poate trece de inima
mea.
Zâmbetul e o lucrare minuțioasă, nu una de mântuială.
Un înger trece prin tine zâmbind.
Zâmbetul crește din inimă precum floarea din
pământ și trece apoi ca o lumină pe chipul
celorlalți.
Vântul se aude, ori e Dumnezeul desfrunzirii mele?
Iarna trece pe drum în haine albe.
Între anotimpuri numai iarna este ieșită din lume.
Biblia – arca din noaptea mea de patimi.
Merele nu de ramuri atârnă, ci de bolta cerească.
Nu pentru ea se duce spre lumină iarba, ci pentru
mine.
Noapte cu lună – poem scris pe fața cerului.
Ploaie – poem scris în streșina case mele.
Sunt țara din care toți pleacă și nimeni nu vine.
Apocalipsa este un poem continuu cu ape până
dincolo de vârful munților și cu focuri până la cer.
Frumosul este cea mai bogată țară, care trebuie
cucerită.
Ratarea lui Dumnezeu este așa de mare, că-și
merită numele de iad.
Stelele sunt oamenii văzuți din cer.
Prea este de pământ România, ca să mai poată
rămâne așa.
Viața noastră este un fluviu care curge în lumea
asta și se varsă în lumea cealaltă.
Între naștere și moarte timpul trece așa de repede, că n-apuci să spui în întregime Constantin
Oancă.
Privind din cer, nașterea și moartea omului sunt
văzute ca fiind simultane, adunate într-un singur
punct.
Ancora se aruncă în cerul de pe fundul mării.
Somnul meu un pod peste care trec înzăpezite
carele nopții.
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oricât aş vrea să nu fiu ceea ce par
creşte adânc în mine un foc nestins
când trec materia în starea din vis
m-ai născut, mamă, într-un număr impar
sunt punctul aleph din şirul pesimist
văd nevăzutul dac - aş frânge dreapta
orb sunt în mine şi nu - mi cunosc fapta
pentru care am fost condamnat să exist
însetat de rugă ca sfântu - n pustiu
trăiesc în tine , Doamne , fără să ştiu
Între număr și cuvânt. Ed. Danubiu, 2004
PE DRUMUL CRUCII

Aurel M. BURICEA
ZBOR DIN TIMP
trec printre ulmi cu frunzele-n cădere
de-această stare cine se ocupă
cad clipele ca sângele-ntr-o cupă
grea umbra vremii ne stă la vedere
mai repede decât lumina mă cern
într-un timp spiral fapta se face lemn
cenuşa creşte în fiecare semn
doar în cuvinte sunt de-a pururi etern
depărtarea de lumi apuse mă soarbe
cu puterea unui atom de humă
şi-n sufletu-mi freamătă oglinzi oarbe
spre alte spaţii se deschide zarea
noaptea morţii în carnea mea se-adună
mari aripi nevăzute îmi frâng calea
Cântecul reginei, Ed. Danubiu, 2009
POARTA CERULUI
vine îngerul şi-mi spune în şoapte
"scrie întreaga ta viaţă într-un vers
şi nu mai pângării acest univers
geneza lumii arde-n cifra şapte
ia lecţii de iubire din natură
nu eşti decât cristale de timp flămând
moartea visează în ultimul tău gând
jertfa Lui Hristos în orice făptură
urcă Golgota cu crucea pe umăr
floarea de cireş se face jug de boi
destinul toamnei se află- ntr-un număr
deschide Poarta Cerului din tine
şi uită de blesteme şi nevoi
drezbracă trupul de pământ străine"
Masca unui înger, Ed. Danubiu, 2006
CERUL DIN NOI
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cu sete de aer peştele zboară
de-ar pricepe mediul în care trăieşte
atunci peştele n-ar mai fi azi peşte
ar fi mic albatros sub clar de vară

nu mai sunt dropii câmpia-i pustie
au dispărut şi cei care le-au ucis
setea şi foamea cruce de cerc deschis
aici au vânat în drum spre vecie
steaua dimineţii stinsă-n uimire
pe valea zăpezii negre mă poartă
fie mie să trec de Marea Poartă
ursit în cămaşa albastră de mire
din agenda lumii să ies cu har
iartă-mi, Doamne, păcatul originar
şi nu mă judeca pentru iubire
unde nu este suspin şi durere
doar linişte şi veşnică tăcere
mi-ai zidit inima într-o gândire
Vama din rod, Ed. Danubiu, 2007
RĂSFRÂNGERI
ecoul din ulm sapă-n mine viori
bolta cerească rotită-i pe-o undă
timpul se răsfrânge-ntr-o secundă
suntem prin acest univers călători
tăcerea pietrei în prund se-mpietreşte
când se odihneşte chipul meu în râu
sorii se scaldă în mari lanuri de grâu
vine toamna şi mă scufundă-n păcat
se ofilesc versuri în frunze de măr
umbra morţii putrezește peste sat
oglinzi de cer orbesc în galben pământ
se cuibăreşte natura în număr
Sfântul Duh suflă cu vifor în Cuvânt
Masca unui înger, Ed. Danubiu, 2006
Redacția revistei Boem@ urează poetului Aurel
M. Buricea un călduros La mulți ani, cu ocazia
împlinirii onorabilei vârste de 75 de ani!
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Mihai VINTILĂ
Cartea veche
[ Ion Volcu, Carte veche la Brăila 1612-1830, Brăila,
editura Proilavia, 2016, 216 pagini ]

Cartea veche a fascinat scriitorii din toate
timpurile. Ea este ca o fereastră deschisă spre alte lumi.
Prin ea putem arunca o privire în trecut pentru a vedea
cum se trăia, cum se muncea, cum era viața și mai ales ce
conta în acele vieți. Pornid de la iubirea pe care o poartă
cărților vechi Ion Volcu ne aduce în atenție adevărate
bijuterii tipografice în volumul său Carte veche la Brăila
`1612-1830.
În realizarea demersului său autorul s-a bazat pe
colecția cărților de patrimoniu aflate în proprietatea
Bibliotecii Județene Panait Istrati Brăila cât și pe cele
aflate la Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Brăila.
Din nota introductivă Ion Volcu descrie drumul
sinuos al proprietarilor pe care unele din aceste cărți l-au
avut până a ajunge la cele două instituții. Dincolo de
vicisitudinile vremurilor rămân aceste adevărate bijuterii
ale tiparului.
Structurată pe două capitole primul intitulat carte
veche românească 1673-1830 iar al doilea carte veche
străină 1612-1750 volumul semnat de Ion Volcu aduce pe
lângă informațiile tehnice de specialitate o inedită
abordare. Astfel fiecare carte veche prezentată este bogat
ilustrată atât cu pagina de gardă cât mai ales cu imagini
din cuprinsul ei. Avem astfel posibilitatea de a descoperi
vinete, gravuri, xilogravuri, imagini și hărți. Unele din
acestea beneficiează de o lucrătură inedită și laborioasă
demne de cele mai mari nume din domeniu.
Mergând în prezentare în pașii clasici, care sunt
foarte tehnici, Ion Volcu își permite ieșirea din această
haină strictă și introduce informații suplimentare precum
link-urile spre siteuri unde se pot găsi informații
suplimentare legate de volumule prezentate. Mai mult,
reușeste să nu plictisească mai ales pentru că scrisul este
bine întrerupt de imagini de o calitate foarte bună. Trebuie
să facem precizarea că acestea au fost prelucrate de
Laurian Onofrei care de altfel semnează și coperta.
Felicitările mele pentru excelenta munca depusă.
Pentru a crește accesibilitatea volumului autorul
introduce un Glosar unde explică termeni tehnici pentru
publicul larg. Astfel putem afla ce înseamnă antrelac,
bucoavnă, minei sau triod.
Mai avem un indice alfabetic de autori, un indice
alfabetic de editori și tipografi precum și un indice de
gravori și pictori și un indice alfabetic de traducători.
Volumul se încheie cu o bibliografie și un web bibliografic
la fel de folositoare.
Ion Volcu a pornit din start cu o serie de avantaje
care l-au ajutat în realizarea acestei minunate cărți. Este
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în primul rând un expert în domeniu, un bun
cunoscător al limbii ruse și al slavonei. Tot acest
bagaj l-a folosit pentru a realiza una din cele mai
interesante și mai bine realizate cărți din punct de
vedere grafic pe care editura Proilavia le-a publicat în
ultimii ani. Felicitări!
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Viorel DARIE
Cum îşi face casa omul sărac
Când se vine la Moldovița dinspre Vatra Moldovița,
înainte de a ajunge pe teritoriul comunei Moldovița, există
un panou deasupra șoselei, pe care scrie “Comuna
Moldovița înfrățită cu comuna Kruibeke din Belgia“. Mai
încolo de acest panou, nici la 500 de metri, aproape de
Ioan Moroșan, se află o casă cu etaj, foarte bună, dar nu
mai arătoasă decât multe alte case din Moldovița. Aici
locuiește Dumitru Hauca, zis și Doruț. Aici a trăit ultimii
cinci ani mama mea, Elena Darie, de care Doruț și Geta
au avut grijă. Din 2011 mama nu mai este, dar eu găsesc
mereu un loc primitor la acești oameni când vin în
concediu, oameni care, pe lângă grija pentru copiii lor
Lăcrămioara, Tiberiu și Marius, au avut grijă și de mama
noastră. Stăteam de multe ori la povești cu Doruț, dar
ceea ce vă povestesc acum mi s-a părut interesant de știut
de oricine.
*
- Dorut, te rog, povestește-ne cum ați făcut casa
asta în care locuiți!
- Cu mare plăcere! Numele meu este Hauca Dumitru, dar lumea din sat mă ştie Doruţ. M-am născut la
Moldoviţa, acum 54 de ani, adică în anul 1963, în iunie.
Tata se chema Ștefan Hauca, iar pe mama o chema Ana
Ţebrea. Tata era huţul, de aici, din comună, iar mama era
româncă, de la Frumosul. Bunicul meu a murit de tânar, a
murit în accident de butuci în pădure. Au rămas orfani opt
copii, tatăl meu era cel mai mare, cel mai mic dintre copii
avea doi ani atunci. Bunica nu s-a recăsătorit, a crescut
toţi cei opt copii. Din opt copii, era o singură fată, a treia ca
vârsta. Bunica mea avea pământ mult, aici, în Hauceni, în
jurul casei ei. Niciodată nu s-a plâns că n-are pe cineva la
polog, dar se plângea că n-are cine să-i cosească. Noi,
nepoţii, care eram mai măricei, mergeam la cosit la ea,
ziceam “mergem la baba la cosit”. Culmea, cu ajutorul
copiilor, a nepoţilor, făcea tot fânul de pe pământul ei, dar
mergea cu ziua la lucru şi la alţii. Îi plăcea grozav de mult
să meargă la muncă, la clacă.
-Dar stramosii voştri ştii cine erau?
-Exact nu știu de unde au venit străbunii. Mie mi-a
povestit unchiul, că el ştia vreo patru generaţii din urmă:
Hauca Ivan, Hauca Ilie erau primii dintre ei. Primul strămoş
era bogat, jumătate din Hauceni era a lui. Toţi de aici din
Hauceni, dar şi din Moldoviţa, erau veniţi. La început era
pădure pe aici, apoi locuitorii au venit pe rând, unii din
Galiţia, alţii din Maramureş. Se pare ca Haucenii au venit
din Galiția.
În privinţa casei, povestea este cam aşa: La vreo
trei ani după ce-am venit din armată, m-am căsătorit.
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Deoarece soţia era cea mai mică în casă la mama
ei, tatăl ei fiind decedat, am făcut înţelegerea ca noi
să rămânem la casa mamei soţiei. Era teren destul
acolo, însă era cam pe deal, nu se putea ajunge
acolo cu maşina, sau cu căruţa. Era un loc unde
toate erau de cărat în spate până acasă. O vreme
am umblat la muncă de acolo, dar, într-o dimineaţă,
aşteptând să merg la muncă, tata îmi trimite vorbă:
“să veniţi la noi, cam pe deseara, împreună cu
mama Getei, să vorbim ceva important”. După ce
venisem de la muncă, zic soţiei: “hai la vale, avem
de vorbim ceva important cu ai mei”. La tata acasă,
am discutat că acolo unde stăm noi, pe deal, la
mama soţiei, e greu de trait, nu este curent electric,
nu este drum până la casă. Că poate ar fi bine să ne
mutam în vale, unde este casa asta de acum, unde
atunci era un ogor al lui tata. Am discutat, ce-ar fi să
facem o căsuţă lângă cea a lui tata, căci ne-au
rămas ceva bani de la nuntă, nu mulţi, dar erau nişte
bani la un loc. Hai să facem casa aici, lângă casa
tatei.
Dar aici nu era o zona de construcţie de
case, nu dădea regimul voie să se construiască
nimic în afara vetrei satului.
-Şi, cum aţi făcut ?
-Ne gândeam cum să facem, cum să facem… Dar apare ocazia: Un cetăţean din comună
avea o casă zidită în curte, deja înfundată, care încă
nu era acoperită. Am luat legătura cu omul acela,
mă duc să mă uit la casa, şi zic: “Eu aş cumpăra-o,
dar n-am cum să fac rost de autorizaţie.” Dar el zice:
“Hai, că-ţi fac rost de autorizaţie!” Şi pe cât de strict
era regimul ăla, omul făcuse, ce facuse, încât mi-a
scos autorizaţia, ca pentru o bucătărie în curte.
El scosese autorizaţia, dar cum să luam
casa de acolo, de la el? Însă erau oameni care se
pricepeau la mutat case. Au făcut aşa ca un fel de
sanie pe sub casă, pe nişte butuci, au asigurat bine
buştenii aceia, au făcut niste contragreutăţi, să nu
se dărâme scheletul, să nu se răstoarne, să nu se
desfacă. Şi, cu un TAF, prin grădini, am spart
gardurile la oameni, şi-am tras casa până aici. Casa
adusă de acolo era mai mică ca acum. Baia, holul şi
bucătăria nu erau. Doar dormitorul şi sufrageria. Era
o căsuţă mică, cum e casa lui Jderu. Numai că nu
era acoperită, era în două table …
-Ca o casă de vacanţă …
-Ei, mai bine, ca o bucătărie şi cu un dormitor. Am stat apoi şi m-am gândit în toate felurile.
Deja trebuia să se nască fata noastră, Lăcrămioara.
Ca să rămân cu casa asta, nu prea aş fi vrut, ne
trebuia o casă mai largă. Cu ce cumpărasem, îmi
mai rămăseseră nişte bani. M-am dus la vice-primar,
să mă sfătuiesc cu el. I-am explicat ce vreau să fac.
Iar vice-primarul se răsteşte la mine: “Da?! Nu se
poate aşa ceva… ne ia la puşcărie!!… pe mine şi pe
tine!!” Dar eu i-am zis: “Uitaţi-vă domn vice, vă dau
două mii de lei, numai lăsaţi-mă să fac căsuţa. Nu
vreau altceva, doar să mă lăsaţi.” “Da, dar o să ai
de plătit amendă”, zise el. “Am să plătesc amendă”,
zic eu. Stă el, se gândeşte un pic, apoi mă întreabă:
“Bine, din ce vrei să faci casa?” “Din lemn.” “Ai
(continuare în pag. 22)
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(urmare din pag. 21)

lemn?” “Am!” “Cu ce vrei s-o acoperi?” “Cu draniţă.” “Ai
draniţă?” “Am!” “Păcura pentru draniţă ai?” “Am!” “Uite
care-I treaba”, zice vice-primarul. “Când te-am anunţat eu,
te apuci şi dai bătăi cu casa cât de repede poţi, cum termini
casa, ai acoperit-o şi-ai uns-o cu păcură! Ai înţeles?”
-Vezi, tot cu vice-primarii ăştia faci treabă!…
-Da, aşa e. Pe primarii de comună, pe vremea
comuniştilor, îi mai chema la câte şi mai câte cursuri,
reciclări. Odată a fost chemat şi primarul nostru chiar la
Bucureşti. Atunci, vice-primarul îmi trimise vorbă prin
cineva să vin urgent la primarie, şi-mi zise: “Fii atent,
începând de azi, îi dai bătăi cât poţi de repede, să termini
casa! Primarul îi plecat!“
-Şi, cum a fost?
-Eu deja vorbisem cu un maistru, Nicolai Comorițan, zis și Begar, de la Demacuşa, care a stat acolo în
pârâu spre Darieni, la casa în care acum stă Vasile
Sauciuc.
-Da, îmi aduc aminte de omul acela…
-Era un om mic de statură, dar scandalagiu,
bătăuş. Avea ca băiat pe Ilie Comoriţan. Acum nu mai este
casa lui, dar el stătea acolo într-o casă bătrânească. Am
discutat deja cu el, a venit, a măsurat, mi-a zis: Uite, te
costă atât și atât, îmi dai un acont şi de mâine la treabă! Îi
dau acont, nu ştiu cât i-am dat … vreo patru mii de lei.
Toată casa mă costa opt mii de lei. Îi dau acontul, a doua zi
venise la muncă. Vreo câteva zile făcuse ce făcuse, dar
încă n-a ajuns la acoperiş. Însă, meşterul meu, după vreo
trei zile de muncă… pe tren… la Timişoara, tulai, la fiul
său! A dispărut meşterul meu. Vicele de la Primărie mă tot
întreba când mă vedea prin centru: “Ei, merge lucrarea?”
Eu ce era să zic, îi spuneam: “merge, merge!” Dar de unde
să-l iei pe Begar. Stăteam să mor, mă perpeleam. Nici nu
puteam să chem alt maistru, pe timpul ăla niciun maistru
nu se băga peste lucrarea altuia. Ei, zic eu, ce să fac
acuma? A doua săptămână, apare Begar prin sat … În
timpul acela pregăteam draniţa pentru acoperiş. Am lucrat
tot timpul cât el era plecat. Soţia, numai bine, a născut
atunci. Ea era la casa de naştere, eu lucram ziua la casă,
iar noaptea mă duceam la dispensar, soția se temea să
doarmă singură.
-Şi Begar?
-Venise omul de la Timişoara, şi, într-o dimineaţă
vine la mine cu bicicleta, intră în curte, zicând: “Doamne
ajută!” Eu zic: “Multumesc!”, şi el la mine : “Ce te uiţi aşa la
mine! Nu te uita aşa la mine!” Şi a început să mă injure,
să-mi zică tot felul de chestii, apoi a plecat! Eu, ce să fac?
Acum nici nu-mi mai venea să termin lucrarea, de supărat
ce eram. Ce-i de făcut? Alt meșter nu vine sub nicio formă
să termine lucrarea. Begar e de scandal. M-am dus la el
dupa o vreme, cu gândul să-l întreb: “Mai, omule, vrei să vii
- bine, nu vrei - bine … dacă mai ai pretenţii să-ţi mai dau
bani, spune! “
Mă mai duc odată în Demacuşa după el, îl găsesc
tăind lemne pe la unul Dumitru Hariuc. Acolo era o fată
lângă casă, şi-o întreb ce zice meşterul de lucrarea cu
casa de la mine? “Nu ştiu nimic”, zise fata, “întreabă-l pe
el!” Intru acolo în curte, îi zic: “Doamne ajută!” El cioplea
mai departe. “Mulţumesc!”, zise el, după o vreme. Dau
mâna cu el şi-i zic: “Domnule Begar, daca nu vrei să vii,
spune-mi!… daca vrei să-ţi mai dau bani… să discutăm…
iar dacă chiar nu mai vrei, eu chem pe altcineva!” “Nu,
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gata, vin!” îmi răspunse el. Apoi îmi zise: “Du-te
înainte la tine acasă, că vin şi eu!” Adevărul a fost că
a venit, chiar în urma mea, cu bicicleta. A venit şi mia terminat toată lucrarea.
Dar au mai fost peripeţii… Când să acopere
casa cu draniţa, nu ştiu, ori a făcut cineva reclamaţie… m-am trezit cu inspectorul de la fisc. Meşterul meu luase pe cineva, care nu era autorizat, la
acoperitul cu draniţa. Însă cineva de la Primărie îmi
şoptise: “vezi că mâine îţi vine de la fisc să te verifice
la acte şi alte cele”. Numai mă trezesc cu inspectorul
la poartă: “Aici stă cutare?“ “Da.” “Dumneata ştii că
omul ăsta care bate draniţă pe casă nu are
autorizaţie să lucreze?”, îmi spune inspectorul. “De
unde să ştiu eu?” îi răspund. La care, omul ăla care
ajuta la pus draniţa de pe casă, sărise repede cu
gura: “Cum n-am, cum n-am autorizaţie? doar anul
de abia a început, încă am timp destul să plătesc
impozite până la toamnă!”. Se dădu repede jos de pe
casă.
Inspectorul mă ia tare: “Actele de autorizaţie
pentru construcţia casei!” Eu zic: “n-am!” “Cum n-ai?”
“Nu am, domnule inspector…” “Casa asta se demolează!!” zise el. Eram deja cu transpiraţia pe spate
îngheţată. Dar omul, cel cu ajutatul la pus şindrila pe
casă, începu: ”Domnule inspector, omul ăsta are
casă grea, copii mici, năcăjâţi” etc. etc. Noi, cei din
casă, tocmai pregătisem o mie de lei şi o sticlă de
ceva. Am început să ne înţelegem cu inspectorul, lam poftit în casă. A luat mia aceea de lei de pe
masă, dar sticla n-a vrut s-o ia. La sfârşit, la plecare,
ne-a zis: “Măi copii, terminaţi casa, şi când o fi gata,
daca îi mai fi eu în viaţă, să mă chemaţi şi pe mine
să sărbătorim!” A fost un om foarte înţelegător!
-Spune-mi, aici, în preajmă, mai erau case
când v-aţi făcut casa?
-Mai erau, dar nu era voie de construit. Nu-ţi
dădea voie să construieşti case noi. Unde stam noi,
era în afara vetrei satului. Atunci era cu sistematizarea satelor, cu mutarea în vatra satului a caselor
răzleţe de pe dealuri, cu creşterea şeptelului de
vite… Şi, să mai spun una despre meşterul Begar.
El, când chema pe omul acela care îl ajuta la bătut
draniţa, în fiecare seară îi plătea. Eu i-am dat acont
patru mii de lei, dar, între timp, el a tot cerut bani ba
pentru aia, ba pentru aia, încât la sfârşit au mai
rămas opt sute de lei, din cei opt mii de lei cu cât neam înţeles. În mintea mea, mă gândeam, poate el no să pună la socoteală banii pe care-mi cerea seară
de seară, să plătească ajutorul lui. Credeam că încă
mai am să-i dau vreo patru mii de lei. Când s-a
terminat toată lucrarea la casă, i-am cumpărat
prosop, săpun, cum se obişnuia atunci. Şi, la urmă,
hai să facem socoteală, cât mai trebuie să-i dau. Iar
el, aşa, degajat, zise: “Ce socoteală? A mai rămas
opt sute de lei!” Văzând cât de corect era omul, i-am
dat o mie două sute de lei. A fost corect cu mine, şiam apreciat lucrul ăsta. Aşa am făcut casa noastră
extinsă, cu încă două camere şi încă două camere la
etaj.
-Mari peripeții!
-Da, dar să vezi, am mai avut cu el o diver(continuare în pag. 31)
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Lucia PĂTRAȘCU
LUMEA LUI LICUŢĂ de LICĂ BARBU
Volumul Lumea lui Licuţă, semnat de Lică Barbu,
publicat la Editura Man, Craiova, 2016, cu o Prefaţă
semnată de Puşa Roth, cuprinde în cele 138 pagini 60 de
povestiri adunate în „colecţia pici şi pice”, coordonată de
Radu Marini (actorul Marian Răţulescu), el însuşi scriitor,
iubitor al literaturii pentru copii şi epigramist. Sunt povestiri
aduse dintr-o lume plină de candoare, o lume „cu visele,
cu împlinirile şi neîmplinirile noastre şi, mai ales, cu
poveştile noastre”, aşa cum o defineşte cu dragoste şi
înţelegere prefaţatoarea volumului. O carte pornită pe
cărările timpului la îndemnul unor oameni cu suflet mare,
de copil generos, cărora li s-a alăturat şi realizatorul Radio
Costin Tuchilă, scriitor.
O lume în care autorul, omul matur de astăzi, călătoreşte pentru a împlini un destin conştientizat abia acum,
la vârsta matură, ca o nevoie de abandonare definitivă în
„inocenţă, iubire, frumuseţe, libertate, dorinţe, speranţe,
linişte, strălucire, căldură, dăruire, bucurie, fericire,
culoare, poveşti, cuvinte, lumină, zbor, jocuri, pupici,
sclipici...Mi-a scăpat ceva? Asta-i lumea lui Licuţă!”.
Aceasta este prezentarea temelor pe care o face însuşi autorul şi, iată, cum niciun lector cu pretenţia de a face o cronică de întâmpinare n-ar mai avea prea multe de adăugat.
Încă de la citirea primelor pagini, descoperim în
această carte duioşia emanată printre rânduri, într-o
dantelărie ce dă contur dimensiunii de povestitor îndrăgostit
de copilăria sa, o copilărie zburdalnică şi totuşi plină de
tihnă, de parcă ne invită să retrăim împreună hârjoana
copilului etern de la Humuleşti la furat cireşe. Cu marea
diferenţă că acest copil, copilul din povestirile noastre,
Lipoveanul-Licuţă, este trăitor pe malul Dunării, alături de
neutaţii săi prieteni, tovarăşii de joacă, vecinii, ceilalţi copii,
vieţuitoarele (fie ele animale sau vegetale!), membrii de
familie, aproape toţi înnobilaţi cu o poreclă specială, aşa
cum va fi fost ea aleasă la momentul potrivit. Poate fi Eleny
- Zburlita sau Zburlăciţa, fetiţa „nepieptănată, şifonată,
murdară şi lipicioasă de la bombonelele cu fructe”, dar
cu un „..fluturaş în căuşul palmelor. Fluturaşul e
duminica mea...” Mai poate fi şi Nina Păsărina, micuţa
păsărică salvată de cei doi copii. Poate fi Stelarul, copacul
care face stele, pe care i-l arată tatăl, cel care într-o adiere
de compasiune îi spune: „-... Licuţă!...Tu ai bogăţia în
suflet, nu în buzunare. Tu eşti cel mai bogat copil de pe
Pământ, pentru că ne ai pe noi, ai prieteni mulţi, te ai pe
tine cu copilăria ta...”. Ori numai darul tatălui, fluierul ce
scoate un „cântec dumnezeiesc, puternic şi înălţător,
plin de culori zburătoare.” Iar exemplificarea poate continua cu Burtă-n spate, „care e cocoşat ca o paranteză”,
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Albăstriţa, Omul elastic, Tanti Raţa, femeia care
„are o raţă ploată pe cap în loc de păr”, cloşca
Ciocumic, Albioara, Storel-Tatalai, Cerceluş, vişinul
de lângă drum, Parfeu, Caisatul, Mortu, „motanul
meu alb şi foarte lenevos care doarme toată
ziua şi toată noaptea” şi câte altele, pe care
cititorul le va descoperi în carte.
Este cert faptul că scopul demersului
nostru nu este acela de a vă povesti întâmplările
din carte! Nici nu s-ar putea, nici n-ar fi corect să
împietăm cu explicaţiile noastre prozaice tot ceea
ce se întâmplă acolo, în Ţara de Foc, Ţara de Aer,
Ţara de Apă, via Ţara Pământului, folosind
Busola Speranţei, Harta Inimii, Lanterna Cu
Sclipici, Şepcuţa Dorului, pentru a afla Drumul
Destinului în viaţă. Interesantă este maniera în
care Lică Barbu, scriind aşa cum îi dictează inima
şi sufletul şi folosind un limbaj colorat şi jucăuş, ne
introduce pe noi cititorii cei mari, dar, mai ales, pe
cei mici, în lumea buneicuviinţe din care nu lipsesc
„florile de Mulţumesc, Iartă-mă şi Te Iubesc”,
aşezate cu sfinţenie în Ierbarul Prieteniei.
Omul matur de astăzi găseşte explicaţii
pentru toate amintirile ce îl cheamă în lumea plină
de întâmplări minunate, lumea inocenţei de atunci.
Demersul acesta ar putea fi al unui simplu spectator, care priveşte cu ochii minţii toate cele ce au
fost odată. Dar, nu! Autorul se implică, este acolo,
face parte şi astăzi din copilăria lui Licuţă, propria
sa copilărie şi astfel amintirile devin motive de
călătorie într-o lume a visului ce se naşte în mintea
unui pici, atunci când imaginaţia lui făureşte jocuri
neaşteptate, pe care, cel mai adesea, adultul nu le
cunoaşte sau nu le înţelege, decât parţial şi, obligatoriu, într-o comunicare perfectă. Toată această că(continuare în pag. 24)
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(urmare din pag. 23)

lătorie este o gură de aer proaspăt oferită celor pe care Lică
Barbu îi numeşte „oameni mari”, îndemnându-i la un
popas mai atent alături de cei mici, oricare ar fi aceştia,
„proprii copii, nepoţi, vecini de aici sau de departe,
copiii lumii.”
Lică Barbu, autorul acestui volum de povestiri, cel
care „a scris de-a lungul vremii poezie, proză, teatru”, se
întoarce în minunata lume a copilăriei sale cu ceva sfială, cu
unele mici ezitări la început, temându-se parcă să nu
destrame vălul fermecat al altor vremuri, pentru ca apoi, cu
nonşalanţa unui adevărat copil, să uite de sfieli ce nu-şi au
rostul şi să se avânte în caruselul timpului, trecând
împreună cu el graniţele uitării. Se joacă, se miră, pune o
poreclă potrivită fiecărui personaj pentru a-i fixa identitatea,
apoi îl ia în braţe şi se laudă cu el, aşa cum ar face oricare
alt copil care se respectă (uite, ce am eu!), tare mândru de
averea sa spirituală. Şi trăieşte, astfel, o aleasă bucurie a
regăsirilor, pe care o împarte generos cu cititorii săi!
Volumul „Lumea lui Licuţă” este o carte frumoasă în care
„autoportretul desenat când eram copil, pentru copilul
ce va rămâne în mine când voi fi Om Mare.” primeşte
replica gingaşă a unor desene ce aparţin unor copii
defavorizaţi de starea lor de sănătate, „Dar dacă te apleci
cu dragoste şi emoţie în lumea lor tristă, aripile le vor
creşte, iar zborul lor va prinde conturul normal al
vieţii.”( Psiholog-Florentina Iancu).
Cu un dar înnăscut, Lică Barbu, alegându-şi atent,
cu o exigenţă bine proporţionată maniera de a se juca (este
totuşi, un om matur!), îşi scoate la lumină visele ascunse
dincolo de graniţa timpului, le şterge de praful trecerilor şi,
astfel, limpezite, le aşterne în paginile acestei cărţi, ca să le
cunoaştem şi noi. Poate fi cosiderat şi un volum cu povestiri
educative, scrise spre bucuria copiilor, într-un limbaj potrivit
înţelegerii lor, pentru îndrumarea lor pe drumul cunoaşterii,
cu forţa de a se aşeza alături de ei în acest joc al cititului, ca
o formă de libertate spirituală. Povestiri dăruite cu multă
generozitate tuturor, celor mari şi mici, „pici şi pice” dar, în
special, copiilor cu autism, „îngeri albaştri”, ai Asociaţiei Art
Terapie. CES. AU din Brăila.
Un volum cu parfumul zambilelor venite din primăvara copilăriei sale, pentru care îi mulţumim şi îl felicităm!



Lucia PĂTRAȘCU
BRĂILA DE ALTĂDATĂ…
Te salut, oraş al lyrei mângâiate de iubiri
Sau de-ndrăgostiţi de-o clipă, în iubire musafiri,
Ţi-au cântat pe scene-nalte mari solişti recunoscuţi
Şi ţi-au dus în lume faima, căci aici erau născuţi...
Ţi-a cântat târziu în noapte cu alean, pe câte-o stradă,
Un frizer sătul de muncă şi cu dor după vreo fată,
Când ciupindu-şi mandolina, picurându-i stropi de rouă,
Fredona La Cumparsita, J’attendrai, muzică nouă,
În timp ce la cârciumioara de la colţ, prin fum de mici,
Un ţambal şi-o cobză tristă tânguia pentru calici
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Cântece de of şi dor: “Foaie verde iasomie,
Mândruliţă, floare dragă, dacă mor, aş vrea să fie
Pe sub cerul plin de stele doar parfum de trandafiri.”
Te salut, oraş al lyrei mângâiate de iubiri!
Te salut, oraş al cărţii zămislite din poveşti,
Ce s-au perindat prin vremuri ca zorile prin fereştri,
Presărând cioburi de vise adunate în vreo carte,
Lăsată nouă icoană de un Panait Istrati
Şi-acel prinţ împodobit cu-al metaforei colan,
Fănuş Neagu, nemuritul pe rotund de bărăgan
Şi atâţia alţi născuţi de acest oraş părinte,
Ce ne-a dăruit iubire şi-amintiri rămase-n minte,
Era o pleiadă-ntreagă, iubitori de plai şi neam,
Un Ilarie Voronca, un Mihai Sebastian,
Toţi plecaţi pe căi răzleţe,
pe-un covor de praf de stele,
Să păzească veşnicia printre tainele rebele…
Şi azi se-ntrec condeierii în dueluri prieteneşti.
Te salut, oraş al cărţii zămislite din poveşti!
Te salut, oraş puternic, ce-ai pus arcuri peste vreme
Şi-ai cusut nemărginirea cu durerile eterne.
N-ai abandonat pământul ce ţi-a dat sălaş şi rost
Şi nici n-ai pierit năpraznic în furtunile ce-au fost.
Erai oraşul-nădejde, în care au ajuns mulţi
Călători veniţi pe ape şi coborâtori din munţi,
Le-ai dat loc, le-ai dat speranţă şi putere de-nceput,
Au crescut frumos cu tine şi tu cu ei ai crescut,
Căci oricare le-a fost neamul, greci, armeni sau
lipovani
Au rămas aici cu tine de atâţia ani şi ani,
Au făcut clădiri măiestre, au pornit negoţ prin lume
Şi ţi-au ridicat valoarea, dând oraşului renume.
I-ai primit cu gânduri bune, galanton, fără-a te teme.
Te salut, oraş puternic, ce-ai pus arcuri peste vreme!
Te salut, oraş al tainei adunate în istorii,
Prin tuneluri pietruite, încărcate de memorii,
Încifrate sub potcoava scăpărând raită fugară
De şalvari cu iatagane, prădători de neam şi ţară.
C-ai privit cu neputinţă caravelele-ncărcate
Cu ce-aveai mai bun, mai drag, cum ţi le purtau
departe.
Bogăţii nemăsurate şi averile de suflet,
Toate rătăcind pe ape în al valurilor plânset.
Şi copiii, prunci în floare, răpiţi şi duşi în sclavie
Ajungeau în ţara aceea truditori pentru vecie.
Ibrail, poveste tristă, prin secole risipită,
Cum îţi mai aduni comoara peste vremuri răstignită?
Şi cum ai s-alungi vreodată din cununa dalbă, norii?
Te salut, oraş al tainei adunate în istorii!
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(urmare din pag. 16)

sfat:
„Nu te duce acasă. Caraliii sunt deja pe urmele tale...”
„De unde știi...” intru în panică.
„Cum de unde?... Cartea de vizită... Cred că deja ți-au
înconjurat locuința... Am și primele semnale de la băieții
mei trimiși să filmeze acolo. Caraliii încă nu s-au prins că
nu sunt fotoreporterii unei televiziuni, ci realizatorii unei
pelicule de excepție... Nimic imaginat, totul pe viu...”
În reușita următoarelor infracțiuni, m-am comportat cu
stăpânire de sine și înțelepciune, adăugând acțiunilor mele
și puțină agresivitate: l-am pălmuit pe salariatul unei pompe
de benzină care urla după ajutor după ce l-am ușurat de
bani și i-am răsturnat casa de marcat; la o primărie de
sector, am vandalizat biroul primarului, împrăștiind cu
picioarele scaune, mese și aruncând o sticlă cu benzină
într-un fișet cu hârțoage, după care le-am dat foc; am intrat
într-o școală și l-am bătut măr pe directorul uluit că-i
confisc cataloagele sub privirile profesorilor înmărmuriți; un
taximetrist a pățit-o cam la fel... Am reușit în cele trei zile
de activitate infracțională neostoită și alte acte de
huliganism. Victimile primeau, în schimb, cartea mea de
vizită. Niki și echipa lui filmau. Poliția dispusese – mă ținea
la curent prietenul meu – în jurul casei mele, două cordoane de mascați. Mă întrebam, ironic, de câți angajați ar fi
avut nevoie dacă, să zicem, locuiam într-un bloc-turn?... În
tot acest timp, domiciliul meu fusese stabilit într-o casă de
vacanță, pe malul lacului Snagov. Strategic, îmi explica
Niki. Organele de poliție nu-și vor imagina că un infractor
de talia mea își va oferi și ceasuri de relaxare, în plus:
„Bănuiești ce bine dă chestia asta la public? îmi spunea.
Voi exagera un pic scenele pentru a obține un efect
special. De pildă, fiecare polițist și jandarm va avea agățată
de reverul hainei cartea ta de vizită; să nu uite, eventual,
datele tale personale pe care, fie vorba între noi, ar fi
trebuit să le rețină mental... Chiar îmi pare rău că nu ne-am
gândit și la o fotografie a infractorului... Adică, a ta...”
Am continuat așa, îmbătat de succes, mai mult de-o
săptămână. Televiziunile țineau publicul conectat la tot ce
realizam peste zi, în orele de maximă audiență. Ingeniozitatea cu cartea de vizită era speculată din plin. Niciun
infractor din lume nu recursese la așa-ceva... Este adevărat că eram și nedreptățit. Comentatori de proastă
inspirație – în opinia lui Niki – bănuiam că oferisem urmăritorilor mei piste false și cereau autorităților să lărgească
aria de investigare.
„Este în dezvantajul nostru să ți se minimalizeze rolul de
infractor, se lamenta prietenul meu. Pierd și eu, ca regizor,
și tu, ca viitor star de cinema... Să-i ia dracul de comentatori, trebuie să grăbim finalizarea filmului...”
În a doua săptămână, spre sfârșit, Niki Laur a oprit filmările. În opinia lui, capodopera cinematografică devenise
deja certitudine. Se născuse, trăia... Vorba lui: facem film
de lung metraj, nu serial... Destul !...
A urmat o perioadă în care nu s-a mai întâmplat nimic,
din partea mea. Televiziunile au intrat în alertă: infractorul
în serie a dispărut din oraș; probabil și din țară. Instituțiile
abilitate să-l oprească se dovedesc ineficiente. Trebuie dat
în urmărire generală; în țară și în străinătate... Isteria la
posturile TV atinsese cote alarmante...
După o jumătate de an... Primesc un mesaj de la bunul
meu prieten, regizorul de succes, Niki Laur:
„Iubite Ronald, ai devenit star de cinema, așa cum am
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anticipat. Am primit semnale de la specialiști credibili că filmul nostru va avea un imens succes de
public. Originalitatea viziunii regizorale și jocul actorului protagonist...”; și alte aprecieri de acest fel...
În final, o precizare seacă:
”Premiera va avea loc peste două zile, la cinematograful... Păcat că nu poți fi în sală... Dar se televizează... Se dă pe post, în direct... Fă tot posibilul
să vezi filmul...”
Ceea ce am și reușit să fac, chiar dacă, deocamdată, din dosul gratiilor...


Lucia DRAGOȘ
când aerul despică gândul
mă învăluie
o bucurie simplă
într-o mare de linişte
desculţă
prin ierburi
în propria poveste rătăcind
îmi imaginez
cum după ani şi ani
sfioşi cu fluturii albi în gene
am rămas aceiaşi
umăr lângă umăr
cu spatele lipit unul de celălalt
făcând
tot felul de planuri .
În sens mai larg
cu obrajii împurpuraţi
nu ai avea de ce /să intri în alertă
nici să te sperii
nu ai avea de ce
atâta timp cât lumea trudită
cu o avalanşă de gânduri
amuţite mărgăritare
dezmierdând cuvinte
mai scrie poezie
şi duce avântul slovei
mai departe
zelos arc
spre zenit.
în flacăra inimii
se aprindeau stelele
nopţilor albe
care îmi dănţuiau
mintea
pline de mistere
alunecau
în sufletul meu
viscolit
de trecătoare nelinişti.
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Virgil COSTIUC
Pasul fiarei ucise
Farul învârte prin beznă
toiagul de orb
nu cu libertatea cuvântului,
ci într-o menghină, mai mult,
o rădăcină ancorată în pământ
mirosul de algă înalţă un zmeu,
simt extaze, botezate în ortodoxie.
Să uit la nesfârşit, îmi şopteam în oglindă
de la o zi la alta, cu ochiul curbat,
dincolo de contur,
rătăcind, la fiecare val un zbor de pescăruş în picaj,
la ţărm, peste statuia poetului.
Din vânt şi furtună informaţia dimineţii
devine un salt-mortal
va pluti în zeci de fotograme
pe puntea unui vapor
lângă o barcă de salvare
având drept fundal o insulă cu arbori tropicali
c-un retuş la final
tânăr când eşti deja îmbătrânit
dintr-un ochi într-altul
aceeaşi mişcare, un vagonet plin de steril
tras de un cal, însă, două proiectile din acelaşi tun
nu vor cădea niciodată în acelaşi loc
Îşi încheiaseră plutirea
corali, stratul de peşti, apa,
lentile de periscop
liantul schimbându-şi culoarea
bătătorind orice lucru până la desfacere
frica urma să treacă pe stradă
gradaţia bulelor de aer
totul, în faţa, deasupra,
la trecerea prin Pasul fiarei ucise
atunci a văzut pentru prima dată
doi ochi albaştri.
o adiere şi un cântec de trestii
o apă încreţită
lume pe cheiul portului
ghirlanda de ochi împarte în două
aici şi dedesubt o lume
ridicarea de steag
zale înnodate de lacrimi
cu ancore din adânc slove citite
din Pasul fiarei ucise
Spun că se iubesc
când sapă în grădină
cultivând mirosuri
pentru un zâmbet spun acelaşi lucru
când se despart în balans
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prin centrifugare par nedumeriţi
încolonaţi pe urme dispărute
spun că se iubesc,
fapt care nu-i încălzesc cu nimic
dormi adânc
somnul e o despărţire
cine se trezeşte primul
ţine la cald şi la bine
toată ziua se sărută
susurând idealuri pârguite
la despărţire lacrimile curg
chiar sunt frumoşi vrăjiţi de un tărâm
şi nu doresc să ajungă
la Pasul fiarei ucise
Trec soldaţii
cu semne pe spate de bici
în despicătura ochilor
se bat pene de lemn
intră singuri pe un drum al morţii
de dincolo de Pasul fiarei ucise
nu s-a mai întors nimeni
o ţâţă cu lapte destupată de glonţ
cazarma s-a topit în praf
pe eşafod furnicile din cartier
şi-au făcut cuib dintr-un steag
o gaură prin care se văd frunze
războiul miroase subteran
oasele fierb în oale de lut
soldaţi din basoreliefuri au arcurile bine întinse
pe exteriorul unui inventar de război
din loc în loc cărămizile au fost scoase
şi tencuiala s-a erodat
bolborosind la suprafaţă
o copită
zboară şi se încheagă
o aripă de pasăre
pe cer
un balon roşu
Cercuri turtite, jonglate în mâini
lentile, năvoade, pahare cu apă şi geamuri
prin cotloane gheaţa picură
sare pe-o limbă străvezie; o proteină
venele se pişă în ramificaţii, cresc bulbi
bat toba trupului între piele şi oase
intră săgeata nepăsării
peste oase şi muşchi
salopeta muşcată de câini
o zi bună domnilor
totul se răstoarnă
obuzul pleacă din gura ţevii
ecoul face spume în urechi
căruţelor se duc în şir indian
ploaia uda drumul şi mâna omului
e o bornă la hotar
apa-i minutarul lacrimilor şterse
antice celule trezite de sabia călăului
amputează curcubeul
incineratul face baie între fâşii de piele tăbăcită
unde-s semnele adevărate
la intrarea în Pasul fiarei ucise
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Gardiani la un far lângă marea secată
obosiți de-adâncimea abisului mut
ne culcăm plin de răni sufletești pe un scut
și-alge verzi încolțesc lângă tâmplă de-ndată.
Pipăiai cu tăcerea ochii mei ce-au clătit
zi de zi sarea-n lacrimi și azurul din vis
șchiopătând ne-ndreptăm astăzi spre paradis
și vom ști că nimic n-a rămas de plătit.

Mirela IANUȘ DINGA
CRUCEA INSERĂRII
Dinspre mânăstirea-albastră a tăcerii
ne sosesc fantasme cu aripi de gânduri
inima pădurii din cățuia serii
pâlpâie cu teamă lunecând în scânduri.
Tremură din nimburi unele cuvinte
ce nu știi în noapte să le tălmăcești
din străfundul clipei timpul ia aminte
ca în crucea serii să mă regăsești.
Și de sub cămașă să mă ia cu forță
gândul tău și mâna înmuiată-n foc
deveniți pe dată împreună-o forță
învățăm să țesem firul de noroc.

JOCUL DE NOROC
Și adorm tăcute iar cu fruntea-n lut
frunzele supuse morții ca-ntr-un joc
rătăcim prin toamnă fără arc și scut
scrijelind pe ramuri muguri de noroc.
Dar scrâșnind din inimi ca din roți dințate
care frâng spre vene sângele-n delir
clipele din ceasuri flămânzeau deșarte
când ecoul nopții ne-atârna de-un fir.
Dacă din tăcere țesem plasa oarbă
ce-ți aduce umbra lângă sânu-mi stâng
la fântâni vrăjite noaptea stă să soarbă
gândurile noastre care râd când plâng.
Se topesc tăcute frunzele ca-n sânge
ca scrisori răpuse nemilos de foc
în hotarul putred dintre clipe plânge
roata rătăcită-n jocul de noroc.

SPRE PARADIS
Cum treceam noi prin lume rătăciți și bizari
se-arunca firul ierbii-n genunchi lângă porți
neștiind jocul tragerii disperate la sorți
ne-aninăm umbra ruptă adesea-n arțari.
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UMBRA NOASTRĂ
Astă noapte crinii brusc s-au sinucis
în zadar tăcerea le gusta parfumul
lumea noastră mică parcă a decis
să ne-arunce-n cușca unde doarme fumul.
Dacă vântul astăzi ne ghicește-n stele
și ne-aruncă umbra-n vechile fântâni
cine reușește-n ape reci să spele
clipa-nsângerată ce nu poți s-amâni?
Pe corăbii putrezi ce destramă zarea
ne goneam dorința către infinit
și pirații fricii ne somau când marea
risipea în cioburi visul netrăit.
Și-ncercam să ardem în căușul nopții
un crâmpei de teamă sub cenușa surdă
nu mai știm pe care drum ascuns al sorții
umbra noastră goală sângeră și zburdă...

SPOVEDANIA FURTUNII
Tu, dacă-ai fi-nvățat pe dinafară
aroma chihlimbarului din vin
ai fi putu s-adulmeci către seară
parfumul meu cu urme de senin.
Ai fi-nvățat când mă-mbrăca în zale
tăcerea, să mă strigi mereu, mereu
cu numele din note muzicale
ce-l inventase pentru mine-un zeu...
Eu te privesc acum ca pe-o săgeată
în lunga spovedanie-a furtunii
ce a sacrificat încă o dată
fecioarele tăcute-n văzul lumii.
Și nu mai rupe astăzi din silabe
când să m-alinți dorești ca un zefir,
când din imagini seci și tot mai slabe
am mai păstrat din dor abia un fir...
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pentru ea vârsta-i
doar o cifră vulnerabilă
întunericul e complice
cu aluziile neortodoxe
şi sărutu-i un zbor nocturn
în care corpurile sunt
deposedate de lumină

Sebastian GOLOMOZ
Tandreţea sufletului tău
Tandreţea sufletului tău
mă condamnă să învăţ să te iubesc
mai mult decât pe mine
iubito, cuvintele ţi se nasc pe ochi
înainte ca gura ta să le ucidă
ce frumos ne stă îmbrăţişaţi
în bucle moi onirice
dragostea şi amănuntele ei subterane
ne tachinează cu visuri neîmblânzite
intenţii latent vânează cearşafuri sincere
În complicitatea luminii difuze
discretă ca o şoaptă
declaraţiile de dragoste sunt
oxigenul inimilor îndrăgostite
iar trupurile incendiate de săruturi efuzive
cu o bucurie grecească
fericirea mea stă cuibărită
în zâmbetul iubitei mele
şi acum cămaşa mea poartă amprenta
visului tău de femeie îndrăgostită.
Cu vântul a plecat cuvântul
Cu vântul a plecat cuvântul
iubire
de pe buzele inimii mele
pe harta cerului tău
exprimând o fericire incomensurabilă
cu o caligrafie elegantă
eu sunt bărbatul de care o să te îndrăgostești
orgolioasă infantă cu zâmbetul
o eoliană pentru fericirea mea
excavând adâncimile propriei sensibilități
pentru o dragoste de o tandrețe fără egal
oferită de un suflet combativ
refuzul nu e decât
un anodin inamic imaginar
focul pe care tu ai știut să-l aprinzi
veghează priviri și sentimente împărtășite
în care chiar și orbii
ar putea citi că
noi suntem inseparabili
la fel ca poezia și muzica.
Moartea e unica femeie
moartea e unica femeie
imposibil de cucerit
cu ea nu poţi negocia
în tandreţea diminutivelor
nu cunoaşte nici
sensibilitatea dialogului ochilor
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în cearşaful nuptial gândul
e cel mai viril mădular
cea mai ascuţită lama
o are cuvântul
moartea e singura femeie
pe care visezi s-o iubeşti
fără preludiu.
Succesul e rezultatul curajului
Singur printre ai săi
mișcat de emoția neprevăzutului
conduce preventiv pe arterele inimii
sufocate de visuri impersonale
mai bine învață din cărți decât
din propriile greșeli
de memoria copilăriei
încă îi atârnă un vis neîmplinit
ca o măsea stricată
vrea să pară fericit dar
zâmbetele pe care le afișează
nu sunt deloc persuasive
ochii rămânându-i două geamantane
golite de vise
pentru că
teama de eșec l-a transformat
într-un învins înainte de a lupta
fără a învăța că
succesul e rezultatul curajului
fericirea lui rămâne
o promisiune neverosimilă.
Singurătatea, o libertate efemeră
în intimitatea nopţii
sub magia verbului caustic
colecţionar de reprehensiuni nejustificate
cu amabilitatea muzei
intenţionam să culeg
un vis de rugbist genuin
de o ironie socratică
dar în singurătate
– libertate efemeră –
gândurile îşi fac de cap
albăstrindu-mi foile cu
o agerime cabalină
într-un exces de tandreţe
fără sentimente securizate
în creierul meu aleargă
amazoana din paradisul sambei
care ar fi putut
să aleagă calea uşoară
dar a ştiut că depăşirea obstacolelor e
o recompensă a inteligenţei.
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Ai vrea să-ţi spun ceva,
te rog , fără cuvinte.
După prima citire,
plăcută delectare, trupul tău.

ORA DE CATIFEA

Emil NEȘIU
AȘTEPTARE
Unde te aştept,
e târziu
Încremenite puncte cardinale
dintr-un tablou
Dintr-o eroare,
înţeleg adevărul pe dos,
Picură cu gânduri,
stelele..
Însetate de aripi,
Mai apoi cuvintele .

`

Iluzie la umbra porţii.

M-a învelit noaptea,
Iar simfonia frunzelor,
mi-a ţinut loc de saltea.
Vorbeam, cu peşterile de corali,
din privirea ta
Şi ce dor mă cuprindea ,
De fiecare surâs al tău.
Şerpi din adâncuri,
Lepădau lacrima,
Într-o oală de lut.
Nu ţi-am spus-o niciodată,
Dar te ştiu de mult
Acum e ora de catifea,
Ora rătăcirtilor stelare
Coloană tânără, imaginea,
Hohot de alămuri.

CU BURETELE AM ŞTERS
Când se făcu tăcere,
am luat sfeşnicul
Păcălind lumina de-a dreptul
Iar trupul tău,
spre trezire m-a luminat
Cu acea imagine despre care,
voi scrie întotdeauna cu plăcere.
Cu buretele
am şters petale de aur
de pe coapse şi pieptul,
Tresăltând uşor - l-am zărit
respirând acea culoare,
Invidiată de toţi pictorii.
O umbră răsărită din noapte,
mi-a arătat imaginea zilelor.
-Lasă-mă să-mi mănânc nopţile
cu lumina sublimă răsărită,
din pântecul tău
GLASUL TĂU
-Mă alungă glasul tău,
Împărăteaso,
peste şapte pietre mă alungă
Pentru tine, undeva, pe o apă
Ioan descântă un prunc
Am pierdut glasul tău,
undeva l-am pierdut.
Mai vine un autobuz,
din gând în gând,
umbre strecurate
-Mă alungă glasul tău,
Împărăteaso, mă alungă
din miez de noapte,
spre zori de zi.
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DOAR MUZICA
Braţele tale,
Mi se încolăcesc pe trup,
Molatece liane.
Din Hawai, doar papagalul
Domină tăcerea.
Ca un fluviu se întinde,
Tăcerea spre ale mele timpane.
Doar muzica mai respira,
Nu mai erai tu
Obsesia papagalui trecuse,
Ca o nocturnă de Chopin.

PRIMUL PAS
Tu… m-ai uitat,
Însă florile, au deprins deja,
Jocul de-a baba oarba.
Cu fiecare pas,
Cu fiecare gest
Tot mai grea… privirea rugătoare.
În urmă,
Disperarea unor roze,
Aruncate pe asfalt.
Rătăcind adresa,
Primul pas.
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Ioan GHEORGHIŢĂ
ŞI APELE CURGEAU ÎNVOLBURATE...
Şi câte cârciumi sunt mă, în satul ăsta?...Păi, a lu’
Culiţă, fratele lu’ primaru’, a lu’ Malehen în colţ lângă Şişi,
la Maghearu la dig, cârciuma lu’ Dori la Uzină cu Gari în
combinaţie, ăsta are un procent destul de mic faţă de
Dorel, dar el este şi barman, a lu’ Perşi, langă dispensar, la
Pătaşca şi a lu Gâriţa unde vindea Atena, una năltuţă care
se dădea la toţi derbedeii după ce se-mbătau bine, stăteau
la coadă ca la pâine, bă, striga înnebunită, ce dracu v-a
apucat băi, aşa pe toţi deodată...da’ ea erea bucuroasă că
făcea bani buni...şi ăştia stăteau ca proştii cu banii în
mână, gata număraţi, hai, şi tu, hai şi tu...într-o mână banii,
în alta stecla de bere din care mai trăgea pe goarnă că
erea setoşi şi lângă ea erea unu din Brăila, un cuţitar şi lua
tot fără să numere...hai, hai, doar atâta spunea...nimeni
nu-l ştia pe nume, toţi îl ştiau de AMD-u, după placa de
înmatriculare a maşinii, o Dacia sport.Unii mai încercau să
umble şi pe sub tejgheaua barului, da mustăcioasa, că
avea şi mustăţi şi puţină barbă, da’ se rădea, mustăciosa
vedea tot, îi pocnea de nu se vedea...puţin mai încolo
făcea ordine brăileanu’... Băii, aşteaptă că ăla nu s-a
terminat săracu, fiecare la rându lui, nu vă grăbiţi, graba
strică treaba, şi nu trece unu fără să plătească, şi poate dă
dracu să mă-nşele careva la bani...îi lua şi nu uita niciodată
să-şi atingă obrazul cu marafeţii râzând mulţumit...Şi aici,
asta a cui este?... întrebă Lunganu aproape lipsit de interes... cel puţin aşa părea. Asta, aaa , da , păi, asta e a lu’
Costel Veternaru, e vechea cârciumă, a comunistă,e luată
în locaţie de la Mecin, are el oamenii lui...umblă şi cu
colecta de carne de morun, şi de icre negre, le duce direct
la Bucureşti, are ş-un magazin de alimente puţin mai
încolo-şa...Păi... e şi veterinar în localitate? Daaa, harnic
băiat!...nu doarmeee...nimeri nu ştie când doarme, adăugă
Ghervase plin de admiraţie...ieri a fost la mine, aveam un
armăsar cam nebunatic, acu’ s-a liniştit, ştii cât de repede
la scochit? greu a fost pân’ l-am pus jos, ditamai animalu’,
legat fedeleş, dup-aia i-a scos imediat boaşele, acuma
boleşte, să vedem până când!...nu-i mai trebuie lui
iepeee!... Cui?... Lu’ Marcu, armăsaru’ cui altuia?... Aha!
Mai dai o bere?... Mai dau!... Da’ Atena, nu mai lucrează
la... Nuu, a plecat demult în Spania, cică acolo duce o viaţă
mai... cinstită, şi dădu din mână a lehamite. Înainte să se
angajeze aici, fata lu’ nea Manole, om de sat, muncitor...
Atena asta, şi făcu o pauză, a stat în Turcia vreo zece ani,
cu Maria a lu’ Dumitra, da’ aşa a fost ea de mică, o
fluşturatică... şi începu să râdă cu subînţeles...Maria a
rămas acolo, de-atunci, din 90, mai trăieşte, nu mai
trăieşte... nu ştie nimeri... adăugă ca pentru sine Ghervase.
Lunganu venise de la Galaţi, şi se zvonea că vrea să
cumpere o fermă agricolă, nimeni nu ştia care, că erau mai
multe de vânzare, sau dacă investiţia era a lui sau a
vreunui deputat care trebuia să scape de bănetul care-i
venea din tot felul de afaceri... blugii murdari, aceeaşi
cămaşă purtată de câteva zile, în pătrăţele negre pe un
fundal galben, maşina veche, o Dacia 1310, portocalie,
rablagită de-i zângăneau tablele, sau faptul că umbla
mereu nebărbierit dădea la iveală un tip amărât, extrem de
preocupat de ceea ce făcea, şi care încerca să câştige
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teren, şi la propriu şi la figurat, întotdeauna dând
din coate, prin orice mijloace, însă ceea ce uimea,
erau teancurile de bani ascunse în torpedou, nici el
nu ştia suma exactă şi nici nu părea interesat să
ştie... Mulţi şopteau că e mâna lui Nati Meir,
mahărul de Tulcea, miliardarul, dar nimeni nu ştia
precis... Lunganu, i se spunea aşa fiindcă avea
1.95 m. înălţime şi nişte lopeţi de mâini că nu-i
încăpeau în buzunare, stătea în gazdă provizoriu la
alde Zmeu, şi ar fi vrut să facă o filială a Partidului
România Mare. Voia să cunoască pe cineva din sat
de încredere şi el să fie în umbră, să conducă aşa
cum gândea el, după mintea lui, şi să sprijine mai
departe pe şefii lui de la Bucureşti. Făcea prupagandă cum spunea Zinsir, că le dădea de băut la
proşti, dar ăştia nu erau chiar aşa de proşti cum îşi
închipuia el, fiindcă profitau cât puteau. Ei îşi
alegeau cârciuma, ei comandau, Lunganu plătea...
Se întâlneau de fiecare dată la Gary, a la Gari nu
dispari, spuneau ei în cor, şi beau de dimineaţa
până noaptea târziu... Lunganu nu bea, el venea şi
plătea. Câte sticle de votcă? Zece, o dată, zece de
două ori, zece de trei ori până când , gata, n-a mai
plătit nimic... Păi ce, până când... S-a supărat Gari
că beţivanii tot comandau pe spatele Lunganului,
iar ei n-aveau cu ce plăti, i-a dat afară, i-a înjurat de
mamă, le-a învineţit ochii la fiecare, pe rând,
degeaba... până la urmă s-a împăcat cu situaţia,
erau tot prietenii lui, n-avea ce să le facă... Veneeeau şi stăteau ciotcă ocupând vreo două mese,
poate, poate mai vine vreun fraier cu dare de mână
să le dea ceva de băut. Noaptea, târziu înspre
dimineaţă îi dădea afară ca pe gunoaie, îmbrâncindu-i, boscorodindu-i continuu. Plecaţi dracului la
muncă, le spunea, pescuitul nu vă place, munca la
Dunăre e grea, la câmp nu, noroc că vă mai ţin
babele-alea bătrâne, mame-s astea? cu pensiile lor
vaaaai, de capu’ vostru, pu-tu-ro-şilor! şi apăsa pe
fiecare silabă în parte... Vali Bulichi era umflat de
băutură, dughit, nu mai dormea acasă demult, nu-l
mai primea acolo nimeni, şi mergea ca un balerin,
călca încet, cu atenţie ca şi cum ar fi călcat în
străchini, îi mai dădea mamă-sa câte un blid de
mâncare, câte ceva, era galben la faţă şi tot nu se
lăsa, când prindea paharul de votcă îl ducea rapid
la gură ajutându-se cu stânga, aşa tare-i tremura, îl
sorbea ca pe nectar... după aia se mai liniştea puţin, dar tot îi bâţâia bărbia... nu mai are mult, păcat!
băiat tânăr, parc-ar avea icter, doamne-fereşte!...
şuşoteau vecinii pe la gard, dar nimeni n-ar fi făcut
ceva să-l ajute... Lunganu nu pierdea vremea degeaba, era mai tot timpul pe la Primărie, cu dom’
primar Stârciog, ăsta era şi profesor, când la şcoală, când pe teren, dar mai mult cu socotelile prin
primărie că dincolo avea cine să-i ţină orele, şi-apoi
cine mai învaţă în ziua de azi matematica, sau
fizica! dacă ştiau tabla înmulţirii sau Legea lui Ohm,
era perfect, adică afaceri şi... fii om cu mine ca să
fiu şi eu cu tine, şi o mână spală pe alta... treburi de
genul ăsta. Aşa măi, să vă descurcaţi în viaţă, că
oricum plecaţi toţi la dracu-n praznic, prin cine ştie
ce colţ din Europa, că pe-aici are cine să taie frunze
(continuare în pag. 31)
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la câini... râdea spunând că el este cel care le dă de mâncare, bani din ajutoarele sociale la unii, că alţii au ei
afacerile lor cu icre negre... Om cu stare, cu două salarii
grase, şef de partid comunist, cel mai tare din parcare , îi
făcuse şi sediu cu însemnele P.S.D.–ului, cu vilă la Lepşa,
gospodării serioase, femei cât încape că era şi iubăreţ din
faşă, şi... cum e normal, veşnic în certuri cu preotul satului,
popa Rusu. A lăsat-o pe doamna, a luat femeie tânără, pe
Mariana, învăţătoarea, cu jdeani mai tânără... că doar
trăieşte cu ea de douăzeci de ani, acum s-a dat pe faţă, ce
mai contează dacă e cu una sau cu alta... doar că pentru
ele contează... lu’ Mariana i-a luat apartament bun cu trei
camere în Mazepa la Galaţi, ce i-o fi trebuit ei cu trei
camere, nici ea nu ştie ! şi pe astalaltă o ţine ca proasta în
curte, lasă că şi ea s-a luat de băut, bea şi-şi face cruce la
icoana Sfintei Filofteia, se roagă poate-i vin minţile înapoi
lu’ bărba-su, ca atunci când erau amândoi tineri şi frumoşi
şi se iubeau, doi profi de mate, amărâţi, săraci... au făcut
ce-au făcut ei pe-aici ,da’ acu’ e greu... Lucica umblă
noaptea prin cimitir, plânge, face tot felul de farmece învăţate de la ţaţa Sanda lu’ Surdu, ce, nu mai ştii când l-a
adus pe Gicu, săracu om de la Reni călare pe stuf?...
alerga , alerga ca ieşit din minţi pe marnea Dunării, băi, stai
aşa, încercau unii să-l oprească din drum, că plecau cu
noaptea-n cap la pescuit, la animale, el nimic, transpirat
,acolo s-a oprit la ea, a căzut mort din alergare lângă
poartă, om cu familie la Reni, cu doi copii, jandarm... după
puţin timp Reniul a fost furat de ruşi cu cele trei judeţe, iar
Gicu a luat-o de nevastă pe Sanda, toată lumea vorghea...
Drac împeliţat Săndiţa asta... ştia, şi ştie tot felul de prostii... l-a adus pe dracu din Galaţi, de pe tarabă, s-a târguit,
că e prea mult, că nu prea are cu ce să-l cumpere, întreba
da’ ce ştie să facă, ce ştie să muncească şi până la urmă la luat, ştia ea ce ştia... O ducea bine, viaţa erea un paradis, şi bărba-su se angajase la Primărie, erea omu’ lu’
primaru’ care dedea tot felu de declarţii despre ăla, despre
ăla...el le ştia pe toate, şi a pus la punct şi cooperativizarea
în sat... ce, nu mai ştii când mi-a luat caru cu tot cu boi?
boi , vorba vine, că ereau două vaci amărâte, slaabe că nu
aveam tain să le dau , le duceam la baltă şi le lăsam acolo,
mâncau ce mâncau da aveau ugeru plin,şi le munceaaam... cu ele am ridicat casa, când la jug, când la făcut
viţei pentru lapte, pentru copii... şi Sanda făcuse trei copii
cu Gicu, şi pe ultimu l-a aruncat în cuptoru’ cu jar, după ce
făcuse cozonacii pentru Paşte, l-a luat în braţe cu scutece
cu tot, râdea ca nebuna şi l-a aruncat să-l ardă...da’ a avut
noroc mititelu’ că s-a aruncat după el Chiţa, vecină-mea,
ea l-a scos de-acolo cu arsuri, da’ a scăpat cu viaţă că
erea prea îmboşcănat şi acuma e preot undeva prin
Moldova, cine mai ştie de el !... baba Gâna ridică din umeri
şi privi înspre soarele ce desena o curbă înroşită pe
cer...Lunganu pleca cu Dacia lui hodorogită pe la Cazane,
aproape de Isaccea, să vadă , să inspecteze, să mai ştie
ce se întâmplă pe lume... că pe aici umblau mulţi şi toţi
închideau din ochi când se întâlneau... n-am văzut, n-am
auzit. De la Cazane la Plopu Scris e distanţă, şi multe
toane se desfăşurau în aval sau în amonte la prins sturioni... lasă că tot ce se prinde e bun, e cum nu se poate
mai bine.... S-a întâlnit cu AMD-u pe traseu, o lăsase pe
Gelica la toană la Mache , dar ea se dădea pentru parale,
aşa,o zi acolo, altă zi dincolo... fată suplă, frumoasă la cei
30 de ani, şi trecută prin multe... De data asta însă nu mai
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pleca de lângă Piciu, încerca să-l convingă că pentru
ea viaţa e un rahat şi că vrea să-şi refacă tot
trecutul, chiar totul de la început cinstit şi cu multă
muncă, şi mai ales cu ambiţie...îi povestise că
fusese măritată de la 16 ani cu unul din Brăiliţa, un
beţivan şi-un curvar , numa’ el m-a făcut aşa, mă
trimitea la produs să am cu ce-mi creşte copilu, că el
era un leneş, şi-mi lua tot să joace la bibele, venea
dimineaţa şi-şi bătea joc de mine de faţă cu ăla
micu, am plecat fără să mă mai uit în urmă, pe băiat
l-a luat mama, acum e mare, clasa a 7-a... Bă, îi
spunea Neluţu, colegu de barcă, nu pune botu’ că e
şmecheră, e unsă cu toate alifiile !... El se uita cu
ciudă şi-i spunea că una de-asta-i trebuie lui, nu o
mototoală de la sat care-i şi curvă şi pretenţioasă, că
acum nu poţi să mai faci diferenţa, care-i de la oraş,
care-i de la sat, toate-s oale şi ulcele, dar şi fără ele
e greu...Ăsta nu pricepea ce vrea să spună cu oale
şi ulcele, dar vedea clar că lui Piciu începuse demult
să-i tremure izmenele după brăileancă, era gelos
când Gelica pleca cu ăla, cu ăla ...dar de-acum,
gata, e doar a lui, şi trebuie să ştie toată lumea. De
câteva zile, Ghervase venea la toană cu aceeaşi
căruţă cu doi cai, numai că lângă oişte era înhămat
doar Mircea, partea cealaltă din dreapta fiind goală...
unde-i mă ,Marcu, l-ai lăsat acasă ? vaaai de capu
tău, nu vezi cât de greu se mişcă ăsta singur ? el
tăcea, îi era jenă să spună că Marcu a murit deatunci de când voia să-i scoată din cap sexul şi că
trebuie să-şi cumpere alt armăsar, unul tânăr, un
mânz aşa cum e a lu’ Traian, se gândea chiar să-i
propună târgul...


(urmare din pag. 22)

genţă când puneam căpriori. Primarul revenise de la
cursurile de la Bucureşti, acum făcea naveta zilnică
la Câmpulung. Povesteau cei de la sfatul popular, că
primarul tot întreba pe viceprimar: “Măi, ce se
întâmplă acolo în Hauceni cu casa aceea, că văd
mereu lucrări acolo?!” Iar vice-primarul răspundea:
“Gata, gata, azi mă duc să văd despre ce e vorba!”
Tot aşa spunea viceprimarul în fiecare zi. Când lucra
la căpriori, cum le făcuse Begar, ceva nu se potrivea
la un colţ. Nu ştiu ce nu i-a plăcut acolo, ce nu-i
ieşea la socoteală, că dintr-odată se enervase, şi cu
toporul începuse să spargă căpriorii aceia, de
săreau bucăţi de lemn tocmai în drum! Eu eram aşa
de disperat, ziceam: “Domnu’ Nicolai, lăsaţi aşa cum
este, eu nu sunt gingaş, nu am mari pretenţii…“
Până s-a răstit Begar odată la mine: “Măi băiete!
Dacă vine cineva şi vede că nu-I bună lucrarea, o să
te întrebe pe tine de ce ai vrut aşa? Sau o sa zică:
ce smintit ţi-a făcut ţie lucrarea?! N-o să te vorbească pe tine de rău, o să mă vorbească pe mine!
Să mă laşi în pace, să fac cum ştiu eu!“
Cam așa au fost peripeţiile cu Begar şi cu
casa noastră.
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Angela BURTEA
CĂLĂTORIE IREVERSIBILĂ
Trece timpul printre firele moi de iarbă virgină, își
leagănă mersul neobosit printre muguri și flori, strecurânduse cu îndemânare printre aripile păsărilor în tăierea
văzduhului, traversând întinderi nesfârșite și ridică la loc de
cinste triluri greu de reprodus. Aleargă peste șes și munte,
peste mări și țări, peste ființe care-i hulesc trecerea, peste
întâlniri și despărțiri. Netezește obrazul celor care iubesc
iubirea, aruncând în sufletele lor prosperitatea, zâmbetul și
dorința de a merge în pas cu el. Lovește prin scurte clipiri în
fandoseala celor care vor să pară ceea ce nu pot fi
niciodată și-și râde în barbă plin de triumf. Nu ia în seamă
câștigurile facile, fiindcă timpul nu se grăbește, în schimb
plătește.
Trece timpul printre săgețile astrului ceresc, lepădându-și cămașa de zefir peste arșița ce-a năpădit întinderea. Atinge cu talpa nisipul mărilor și lasă adesea urme
adânci, iar valurile le macină și le șterge în supărarea lor,
determinându-i pe oameni să se ia la trântă cu natura, crezând că vor învinge. Își pleacă fruntea spre umbra copacilor
falnici și soarbe cu sete roua dimineților răcoroase, ce stă
aninată ca mărgăritarele. Adulmecă cu plăcere mireasma
pământului, ridicându-și brațele în îmbrățișarea infinită din
înaltul pomilor și sărută lacom obrajii înflăcărați ai fragilor,
se joacă în lanurile întinse ale holdelor prin care roșul
macilor își face de cap și-mbrățișează iubirea cu setea
călătorului prin pustiu, ca și când ar fi în ultimul ticăit al
existenței.
Trece timpul prin culoarea arămie a frunzelor și ia în
zbor restul vieții, ucide iarba pământului și alungă spre meleaguri îndepărtate cântătorii inimilor peticite. Aruncă în
treacăt lacrimile molcome ale norilor, dorind să limpezească
gânduri încâlcite și lasă ca frigul să se instaleze puțin câte
puțin, pudrând cu argint umerii neputinței. Lasă ca, din
trena-i împodobită cu trandafiri și crizanteme, să alunece în
calea noastră petale lucii pe ale căror fețe este scris numele
celui iubit, plecat, prezent sau așteptat. Oferă clipe cu sclipiri de borangic celor care descoperă zorii iubirii prin ceața
dimineților târzii, trezind plăceri nebănuite, născute din acte
de generozitate nedisimulată.
Trece timpul prin văzduhul inundat de croncănitul
ciorilor și-al corbilor, care mărșăluiesc încrezători printre
leșurile umane, răpuse de gerul singurătății. Alunecă printre
clăbucii albi sau negri ieșiți prin hornul tăcerii, ascunsă cu
pricepere sub streașina ochilor negri, albaștri sau verzi.
Nins cu fulgi mari și pufoși, timpul își continuă mersul fără
să dea semne de oboseală sau amorțire, ignorând piciorul
sobei unde limbile focului își încearcă puterea și se fac,
apoi, nevăzute. Și-n trecerea nestingherită, lasă în urmă
fumul care răzbate până departe, azvârle neaua imaculată
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peste gândurile pământenilor și privește spre
incapacitatea acestora de a se primeni.
Iar eu privesc în urmă, din nepricepere și
mare prostie. Duc după mine un timp incert, plin
de gesturi și cuvinte otrăvitoare, îmbibat în sucul
mizerabil al trăirilor de mucegai, incapabilă să
arunc haina aspră cu care singură m-am îmbrăcat. Continui să merg pe cărări bătătorite, cărări
care nu-mi mai spun nimic, oferind apropiaților
mei șanse de refacere și-ajung din nou la margine
de drum, la fel de singură, dar tot mai îndârjită.
În ridicarea mea, mă sprijin de glezna
amintirilor fără seamăn și iau din seva consistentă
a frumosului atât cât să-mi fie de folos. La braț cu
gândul neîndoielnic, pășesc spre lumina zării,
acolo unde cerul se unește cu marea sentimentelor pozitive și-mi croiesc făgaș numai de
mine știut. Țin la sân, aproape de suflet, sărutul
pământului din care m-am născut, îmbrățișarea
inconfundabilă a străbunilor mei, primul pas făcut
către lumea dezlănțuită, clipa trezirii și-a conștientizării că exist și, mai presus de orice, strigătul
de durere și bucurie scos la nașterea fiului meu,
fărâmă din umbletul îndrăgostit către soare.
Rareori am știut dacă acel Mâine este sau
nu în favoarea mea, fiindcă Timpul n-a existat
niciodată. E doar o invenție a omenirii, înzestrată
cu puteri nebănuite. Și eu, fir de grâu în lanul cel
mare, cu boabe fărâmate pe alocuri, am investit
muncă și încredere, nădăjduind că Timpul va ieși
în întâmpinarea mea, întru susținere, din mărinimie.
M-am legat de puterea unei ore, a unui
minut sau a unei secunde, visând că lumea se va
schimba de dragul meu. Am avut așteptări de la
oameni, deși i-am bănuit de schimbări radicale și
m-am amăgind sperând. M-am jucat cu timpul, iar
el și-a văzut de drum, ignorându-mi jocul. Fiind o
invenție, timpul nu s-a jucat niciodată, ci a lăsat
omului libertatea, oferindu-i șansa de manifestare.
Confuzie? Nici vorbă! Iluzii, deșarte iluzii!
În centrul lui sau la periferie, oriunde m-aș
fi aflat, am încercat să dau timpului un sens, bazându-mă pe flerul cu care am fost înzestrată,
neuitând să iau în calcul zâmbetul și lacrima,
daruri supreme al viețuirii pe pământ. Și dacă am
greșit, e doar fiindcă am ales prost, și dacă am
eșuat, mi-am aflat limita, lucru care m-a determinat să nu încetez a căuta, a analiza, a învăța.
Așadar, timpul nu există, ci este doar o
zămislire a minții pe care ne-am asumat-o, fără a
crâcni. Și doar la braț cu el, ne măsurăm creșterea. Și bine ar fi!
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Marin IFRIM
Elisabeta DRĂGHICI
Citadină
Am ieșit la plimbare pe străzile-nvechite
ale Brăilei mele.
Mă chemau cu un lin cântec de dor
îmbiindu-mă cu amintirile copilăriei,
cu zgomotul râsului fetelor
ce-și căutau drumul vieții
ironizând despărțiri și iubiri efemere.
Am ieșit la plimbare pe aceleași străzi
iar liliacul mov îmi ținea companie.
Gânduri în fragmente
În nopțile îmbrăcate cu insomnie
caut ascunzișuri pentru gânduri.
Ca niște amintiri cuvintele îmbracă tăcerea
și în învăluirea lor adulmec un soi de durere.
Departe un câine își cheamă peste garduri
perechea
lătrând la luna îndrăgostiților de-o stea.

`

Despre ea
Ea refuza maturizarea așa cum se-ncăpățâna o
copilă
să renunțe la păpușa jerpelită
primită de primul ei Crăciun.
În fiecare primăvară se așeza lângă aceeași
piatră
căreia îi împărtășise prima căzătură.
Privea lăcrămioarele și le număra bobițele albe
gândindu-se la primăveri ce vor veni
în același ritm.
Toamnă
Miroase a gutui coapte …
parfum răsucit în valuri catifelate
răzbătând printr-un gard ruginit!
străzile se îmbată cu galbenul frunzelor de tei
îmbiind amintirile.
Frunzele încovoiate se-ntrec pe-un covor de
asfalt
zăngănind lacătele unui nou anotimp.
Ca o fâșie de toamnă se-așterne tăcerea ta
jelind pași pierduți pe străzi părăsite.
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Fiorel, file de snoavă orală. Dor de mioriticul
securizat (Poezie pentru copii pensionați)
Un cățeluș de partid, fără zgardă, nici măcar din cea
pentru purici
Face naveta în propriile sale emoții lătrate numai în
urechi de medici
Veterinari, ca-ntre parteneri. Nu e cățelușul Victoriei
Lipan, e doar
Unul de pluș care produce fiori estetici. Cu doar două
baterii sub
Șira spinării, funcționează timp îndelungat. Nu latră la
oameni, latră
Doar despre ei. Pe vremuri, Fiorel avea coteț ruginit întro fabrică
Pentru viitorul conservat al Ilenelor Tractoriste. Și l-a
bătut un cioban
Direct în firele bateriilor. Altădată, l-au alungat din
cotețul miliției
Pentru că fugărea cu urechile pisicile din dotare. La un
moment, fiorii
Lui Fiorel au produs fiori printre cuvinte. Nebunaticul
cățel scria
Texte de brigadă artistică interpretate de mari cântăreți
ai vremurilor Canine. Fiorel are emoții, e fiorat de
sentimente maligne, plânge ca un Măgar când aude
cum rața de partid cântă mai ceva decât Caruso. Așa
E viața. Fiorel nu dă din coadă decât dacă i se întoarce
cheia în broască.
Are stil. Știe să fure cotețe precum miniștrii rânduri de
case. Cu acte
În regulă, coteț între pisici de rasă politică. Toată viața,
Fiorel și-a dorit
Să devină câine. Unul mare, cât potăile naziștilor de
odinioară, din cele
Care păzeau lagărele și miroseau ciuperci prin pădurile
Europei. N-a fost să vie. Pe zi ce trece, Fiorelul de pluș
second hand se transformă
În cățel de porțelan. Cei care-l plac nici nu știu cum să
nu-l scape din
Mâini. Îi vor șterge praful din ochi cu multă grijă. Ciudată
treabă, deși se tot transformă în bine, Fiorel arată din ce
în ce mai mutant. Ochii
Săi sunt vii, urechile sale au cartilagii, ciocănel, nicovală
și seceră. E mai Om decât ocupația sa canibală.
Înfiorează, Fiorel. Are și vene și artere
Prin care îi curge un lichid după care oamenii trag apa
minerală. E tare
Greu să fi cunoscut un asemenea cățeluș fără să nu-ți
fie dor de el. Fiorel
Vomită ca și cum ar mânca. Mai e de lucru la ideologia
sa duodenală.
Coada sus. Latră ai lor, latră ai noștri, Fiorel e peste tot.
Cu toate organele
Din dotare. Pentru măcar un oscior din polietilenă de
înaltă densitate.
Să aibă și placa sa dentară o decorație de câine în grad
de cavaler neuron.



Boem@ (104) 10/2017

FĂRĂ NUME
în seara asta nu-ţi mai spun pe nume,
se va petrece totul în tăcere,
nu-ţi mai aduc aminte cum te cheamă,
mai uit şi eu cum mi se spune,
pe stradă cum mă strigă lumea, cum măndeamnă

Valeriu Marius CIUGAN
GENEZĂ
azi nu am scris,uitasem să mai scriu,o foaie
albă,început de carte,
slove-nţelepte,cine mă-nvaţă când apari din întunerec
ce e lumina şi cine noaptea de lumină o desparte
azi nu am scris,în versuri lungi, cum ape-ntinse sunt
albastră zarea
şi-un răsărit în flăcări,fundal prin care treci adeseori
tăcut
adeseori separă cerul, marea
azi nu am scris, nici n-aveam cum, ieşeai frumos din
ape,păşeai uşor, cele
dintâi poteci pe care calci,păreau că urcă înspre stele
azi nu am scris şi astre mici cădeau ca picuri de
lumină,şoapte
prindeam în palme şi le-aruncam ‘napoi din leagăn,ca
picuri de lumină-n noapte
azi nu am scris, mică sirenă,cântecul ce-l fredonezi
vrăjise universul
şi paseri albe îşi iau sborul peste stânci şi şerpuieştinvăţând cum este mersul
azi nu am scris şi m-am uitat în jur,pe plaje albe, mii de
semeni
iubind, perechi de-ndrăgostiţi,plimbându-se de
mână,parcă gemeni
azi mă-odihnesc, puţină mi-e odihna,să scriu despre
iubire şi trudesc
ca-n prima zi,când apăreai din noapte şi dâre de lumină
urma o-nsoţesc
ştiai ce va urma, aveai un aer plictisit , nepăsător, firesc!
ANIMAL DE PRADĂ
sunt un frumos animal de pradă,alene trec prin desişuri
şi mă pierzi
zvâcnesc, sunt în mişcare tendoanele fosforescente,
luminoase, oare
de la nenumărate răsărituri,pândindu-le din ierburi nalte,
verzi
prinzând lumina-n gheare-n salturi încordate, arcuite
către soare
sunt un frumos animal de pradă, frumoasă pradă în
mişcare, vie,
lumina mă-aşteaptă fremătând,adulmecă un dulce vânt
prevestitor de sânge
pândindu-mă prin ierburi nalte, verzi, se-aşterne
amurgul în câmpie
şi-o gheară sângerie de lumină mă-ncolţeşte în desişuri,
mă străpunge!
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uitasem cum începe seara şi cum te pierzi
efemeridă-noapte
citesc în stele căzătoare,ca într-o carte-un
univers tăcut privirea,
destin fragil ,cu-n gest frivol de libertate
priveam şi te lăsai privită şi parcă ne pierdeam
cu firea
şi ne priveam în poezie ca-n izvoare,cine sănceapă primul vers,
cum pleoapele închizi încet,închizi un univers
,pe râuri soarele apune,
pe cărţile de poezie poetul nu mai are nume,
este şters,
începe-l tu, citeşte-l tu fată tăcută,fără nume !
ARIPI DE PIATRĂ
îţi mai întorci privirea peste umăr,eşarfă
colorată fluturând în patru vânturi,
vătraiul răscoleşte tăciunii-altui anotimp
aproape stinşi în vatră,
mi-ai pus petale-n cale şi am urmat-o visător în
pagini, albe aşternuturi,
şi în lumina lămpii-şi trage sufletul,mi-e tovarăşun înger cu-aripă de piatră
frumoasă, albă,privesc lumina verii cum sentinde,ţi se topeşte în ţesuturi,
şi coviltire de nori albi,hoinari,îţi înconjoară
chipul ca o nesfârşită şatră,
mi-ai pus petale-n cale şi am urmat-o visător în
pagini, albe aşternuturi,
şi în lumina lămpii-şi trage sufletul,mi-e tovarăşun înger cu-aripă de piatră
plecasei cu lumina după tine şi risipeai în urmăun alb alai de fluturi,
te-aş fi urmat, dar am rămas să scriu,dacă-i
păcat să scrii cine îl iartă?
mi-ai pus petale-n cale şi am urmat-o visător în
pagini, albe aşternuturi,
şi la lumina lămpii plămădesc pentru la iarnă-un
înger proaspăt,cald, de piatră!
HAIKU DE IARNĂ
buzele ni s-au atins
am stat puţin aşa
şi-apoi a nins !
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a pus „ochelari de cal”
cercetătorului determinându-l
să vadă universul prin
prisma dimensiunilor noastre
şi a sistemelor noastre
de gândire,
dar în cosmos doar
fantasticul are şanse
de a fi real.
COMPARABILE

Mircea Marcel PETCU
TOAMNĂ
Mi-a fost dragă
toamna
frumoasă şi lungă,
acum,
când m-a cuprins
şi pe mine,
mi-ar putea fi
recunoscătoare…
pentru că
există lucruri
pe care le păstrezi
tocmai
renunţând la ele.
OCTOMBRIE
Privirile mele îşi iau
încă o dată rămas bun
de la locurile iubite;
cu inima îndurerată, mă despart de locul
unde mai circulă
în amintirea mea
fetele şi femeile frumoase
de odinioară…
fiori reci îmi cutremură fiinţa
în clipa în care mă depărtez,
îmi strâng haina pe corp;
abia acum îmi dau seama
că e toamnă – octombrie,
de la răsărit, dinspre Dunăre,
bate un vânt îngheţat…
ici-acolo zboară nişte ciori,
singurele păsări care trăiesc acum
în acest ţinut.
FANTASTICUL
În laboratoare se efectuează
diverse experienţe, ele
aducând dovezi că viaţa
nu este în mod obligatoriu
tributară condiţiilor fizice
existente pe planeta noastră,
Pământul, cu propriile lui
condiţii de viaţă şi cu
legile care-l guvernează,
a părut timp de secole
buricul universului…
această convingere a deformat
şi a estompat perspectivele,
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Cum trece timpul…
să revenim la călătoria
uriaşei şi fantasticei noastre
nave spaţiale,
teoria relativităţii este
incontestabil valabilă;
cu cât distanţele
sunt uriaşe,
cu atât timpul
pentru cei care aşteaptă
acasă se târăşte mai încet…
poate este de necrezut,
dar la bordul rachetei
timpul, care zboară
cu o viteză ce diferă
doar cu o fracţiune
de secundă de aceea
a luminii, se scurge
mai încet decât pe Pământ.
CHIPUL DORIT
Începu să se îmbrace
îşi puse o rochie
albastră, aproape strălucitoare,
se privi cu interes,
îndelung, dreaptă,
în faţa oglinzii,
la un moment dat
băgă de seamă că
nu-şi mai vede chipul;
suprafaţa oglinzii
se tulburase, nu se mai zărea
decât un şnur alb şi prăfuit;
se gândi din nou
la iubitul ei…
aburul se destrămă şi,
în oglindă, în faţa căreia
stătuse tot timpul,
zări chipul dorit.
INCONŞTIENT?
La câţi inconştienţi
sunt pe lume,
de ce ar trebui – tocmai eu –
să-mi sondez
propriul inconştient?
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Mihaela MERAVEI
”Dirijorul de cuvinte pe marea poeziei,
cu vântul înainte”
Odată cu a doua jumătate a anilor șaizeci, în literatura universală s-a declanșat un nou curent literar care va fi
pe deplin conștientizat și accentuat abia în anii optzeci și care
continuă și în zilele noastre. Așadar, autori interesați de o estetică nouă, de avangardă, au profilat în spațiul literar românesc noi direcții lirice poeziei.
”Poezia postmodernă - consideră Nicolae Manolescu
- își împrumută criteriul poeticului din aceea modernă, cu
deosebire că se arată mult mai îngăduitoare în preferințele și
în idiosincraziile ei. Epoca postmodernă nu inventează cu
adevărat o nouă poezie, așa cum inventase epoca modernă.
Monica Spiridon îl consideră în schimb doar un mit cultural și
nimic altceva. Mircea Cărtărescu, dimpotrivă, accentuează
latura autobiografică, realistă, orală și prozaizantă a curentului. Ion Bogdan Lefter evidențiază legăturile dintre postmodernism și experimentul literar românesc din anii '60-'70. Pe
lângă toate acestea postmodernismul mai înseamnă joc,
combinație, ironie, retorică, eliberarea fanteziei și împrumutarea limbajului familiar, dar și ingenioase construcții din „prefabricate”. Iar lista trăsăturilor ar putea fi amplificată (sursa:
Wikipedia. ro / ”Literatura română post modernă”).
Însă, raportat la zilele noastre, acest curent pornit prin
juxtapunerea poeticii cu viața de zi cu zi scapă de sub control
uneori și, așa cum afirmă scriitorul Mihai Vintilă în articolul
”Între postmodernism și prost-modernism”, apărut în publicația InfoEst, ”suntem asaltați de la o vreme de poezia proastă.
E ca mizeria care nu poate fi curățată de pe parbriz decât dacă folosești chimicale puternice. Toată această pseudopoezie
pusă sub semnul postmodernismului nu face decât a contura
diferențele imense dintre postmoderniștii autentici precum
Alexandru Mușina, Florin Iaru, Ioan Es. Pop și noua generație
care se chinuiește să scrie aparent la fel. Dacă la primii aveam o inovație a limbajului, ascunderea unor mesaje în textualism căutat, o ironie bazată pe o cultură bine aprofundată,
la noua generație poetică nu avem decât o mâzgă cleioasă
ascunsă sub o mare de zgură în vorbe”.
Ultimul volum de poezie al domniei sale, apărut la
Editura InfoEst anul acesta și intitulat sugestiv ”Dirijorul de
cuvinte”, vine ca o dovadă că se poate și altfel, iar poezia
postmodernistă încă își păstrează etica și valoarea literară.
Într-o formă grafică deosebită, cu imagini care amintesc de
vechea Brăilă și o copertă semnată chiar de autor, poetul
Mihai Vintilă ne oferă, cum afirmă criticul A.G. Secară în
prefață, ”un manifest al strigării, dacă strigătul ar fi fost principalul erou”.
Structurat în trei capitole cu titluri metaforice elocvente: Geambaș de cuvinte, Străzi fără poeți, Exil de poet,
volumul ”Dirijorul de cuvinte”, debutează cu un grupaj

Boem@ (104) 10/2017

de poeme dedicat confraților poeți care, pe parcursul carierei poetice a autorului, au interacționat cu acesta. Astfel, aflăm că poetul Mihai Vintilă l-a cunoscut pe scriitorul Nicolae Dabija, când
”A întins spre mine/ Aripa de sub cămașă/ Și
zâmbetul său/ Răscolea de dincolo de ea”, iar
întâlnirea cu poezia lui Arcadie Suceveanu a
avut loc ”Când se topea de zile iarna/ (…)Venise
în Galați să lumineze/ Printre muritorii cuvintelor/
Retrași într-un birou/ i-am atins umărul/ Să văd
dacă există cu adevărat”, despre poetul, Alexandru Halupa, că era un semizeu, ”Învăluit în poezie/ Credea în el/ Puterea îi dădea binețe/
Schimba destine literare” și despre cuvintele
poetului brăilean Valeriu Ioan Găgiulescu, că sau topit în tristeți ”Și s-au scurs pe morminte/
Unde schelete/ Se ascundeau în timp/ Trosneau
istoria în oasele lor/ Și faptele lăsaseră urme”.
Despre versurile veteranului bibliotecarilor brăileni, Aurel Furtună, aflăm că nu pot fi învinse
pentru că ”De-o viață / Se joacă în litere culori/
Strânge în ochi din ele/ (…)/ Îi colorează sângele
ce-n el/ La părăsit pe roșu”, iar cu scriitorul Alexandru Costin Tudor, autorul leagă dialoguri
electronice, în spiritul prieteniei și al poeziei: ”Am
sentimentul/ Că vrei să-mi spui ceva/ Mi-ai zis
într-o zbatere de seară/ Mâncând pixeli pe facebook”. Pe scriitorul Virgil Andronescu îl îndeamnă la pozitivism, căci: ”Din necropsia literară/ Din
vers și lacrimă amară/ Am înțeles și acum știu/
Tu ești poemul/ Și te transformi prin chin/ Poemul tău este în viu”. Poemul care oferă chiar titlul
cărții, un titlu pe cât de reușit, pe atât de semnificativ, cu conotații în subsidiar pe care cititorul le
va percepe cu siguranță la nivelul eului
(continuare în pag. 38)
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Constantin BEJENARU
MIRCEA MARCEL PETCU –
UN ROMANTIC INTROVERTIT
Aşa cum Platon descria Atlantida , iar Lucanus
se referea cu o enigmatică precizie la clima şi
coordonatele antarctice, Dante vorbea mai târziu despre
unele constelaţii ale emisferei australe cunoscând
existenţa Crucii Sudului, Swift determina numărul
orbitelor, dimensiunile şi vitezele sateliţilor planetei Marte
şi pictorul Jeronimus Boch, zugrăvea nişte vehicule
spaţiale în plin zbor, tot aşa, fără să păstrăm ipocrite
proporţii putem opina că poetul nord-dobrogean Mircea
Marcel Petcu, descrie în noul său volum „Cursa iubirii”,
viaţa ca o muzică – muzică desigur, venită din cer ca şi
vehiculele ovoidale gata de decolare ori chiar în plin zbor
spaţial – sapienţial din iconografia creştinismului ortodox
medieval.: „…înfricoşat, / mi-am înălţat ochii / spre cer,
care era / înspăimântător de luminos / şi gol” (Spaimă);
`„Poate este de necrezut, / dar la bordul rachetei / timpul,
care zboară / cu o viteză ce diferă / doar cu o fracţiune /
de secundă de aceea / a luminii, se scurge / mai încet
decât pe / Pământ” (Comparabile); „…în cosmos doar /
fantasticul are şanse / de a fi real” (Fantasticul);
„Dumnezeu / îţi oferă întotdeauna / o a doua şansă…” (A
doua şansă); „Trăim ascunşi în ceasul biologic /
aşteptând sărutul final / când păsările cerului / ne vor
însoţi / în împărăţia lucrurilor” (Sărut final); „Undeva, la
cumpăna / timpului / se află singura mea / speranţă –
cadoul inimii tale” (Daruri); „Un fenomen cosmic /
neprevizibil poate să / provoace pieirea Terrei; / dar omul
/ nu s-a împăcat niciodată / cu gândul unei asemenea /
eventualităţi” (Posibilitate); „Parcă având naiul / pe
buze, luna cânta, cânta / după ploaie” (Luna cânta); „Ce
văd şi simt e / o grozăvie – exotic şi simplu şi este aşa /
pentru simplul motiv / că există” (Există – exotic şi
simplu); „Viaţa este ca o muzică / dacă ştii s-o asculţi /
reuşeşti să treci mai uşor / peste neîmpliniri” (Ca o
muzică).
Deşi intitulată „Cursa iubirii”, autorul nu degustă
în ea alergările după senzaţionalul erotic-licenţios a la
Emil Brumaru şi Constantin Bejenaru sau exagerările
entuziasmului mai mult ori mai puţin juvenil a la Ion
Minulescu, ci caută fericirea: „Aceea din tinereţe / când
habar n-ai / de nimic!...” (Habar); Secretul iubirii păstrat
adânc în inimă: „Tandreţea aceea disperată… / nevoia
de tandreţe…(Secret şi Nevoia de tandreţe); Încrederea: „Ştiu că încrederea / poate muta munţii / din loc, /
dar nu te alegi / uneori decât cu / nişte munţi în plus / de
mutat” (Încrederea).
Dacă Nichita Stănescu spunea că poetul este
mincinos, mai ales când plânge (Să nu-l credeţi pe poet
când plânge, / Niciodată lacrima lui nu e lacrima lui),
Mircea Marcel Petcu în remarcabilul poem Umbre
prezintă un posibil mod al integrării totale în condiţia
umană forţând magistral porţile misterului poetic:
„Suntem umbre călătoare… / nu obosea niciodată, / nu
se dădea bătut / nici atunci când / lacrimi grele / îi ardeau
/ obrajii şi sufletul…” (Umbre).
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Suntem obişnuiţi (mai mult literaţii, ce-i drept!)
cu cunoaşterea cuvintelor, dar ignorăm deseori
Cuvântul cu majusculă care este al sublimului. Al
spaţiilor astrale vizând infinitul precum misteriosul
poem intitulat pur şi simplu „Ei”, poem ce are în
mentalul poetului Mircea Marcel Petcu momentele
privilegiate ale existenţei, câd privirile, plecând de la
teluric, respectiv obiecte şi senzaţii curente, ajunge la
stelar, respectiv la sesizarea nemărginitului, implicit la
senzaţia de etern: „Se pare că în / fiecare zi / cerul şi
pământul / se privesc / de parcă nu-şi amintesc /
nimic / din ce se întâmplă…”(Ei). Rostite în surdină
(încercaţi vă rog!) versurile nu par a exprima raporturi
logice. Dar incantaţia esoterică are un sens mai bine
spus o finalitate… magnifică!
Pe de altă parte, ar mai trebui spus că M.M.
Petcu, deşi vrea să treacă drept antisentimental dând
un impuls tsunamic lucidităţii poetico-virile, este
funciar un romantic – un romantic introvertit, ca să zic
aşa. Ecouri baudelaireene şi verlainiene, melancolia
lui Blaga, truculenţa minulesciană în ceea ce priveşte
versul liber, îl apropie însă de modernişti,
determinându-mă să cred că şi pe viitor vor merge
împreună. Imagini difuze „dialoguri” cu Dunărea şi
Marea configurează o anumită nevoie de efuziune
poematică precum în poemele: „Teamă”, „Anarhie”,
„Iluzie”, Stânca inimii”, „Toropeală”, „Căutare”;
Un timp”, „Cedare”, „Înger” şi „Transformare”.
Cireaşa de pe tort a acestui volum este –
după părerea mea! – poemul „Încurcă” admirabil, de
fapt o „Ars poetica”prin care autorul doreşte şi
reuşeşte să fie deasupra nefericiţilor lustragii de
cuvinte care poluează de la un timp majoritatea
(continuare în pag. 38)
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revistelor literare, mărturisind onest şi cinstit prin versuri
de excepţie un sentiment simplu uman: „Inima ta se
prinde, / se încurcă pentru / totdeauna, / fiindcă n-ai să
vezi / marea sub ochiul tău / potolindu-se, / decolorânduse gingaş în timiditatea zorilor”.Cu toate acestea, ce-i
drept, lupta lui Mircea Marcel Petcu pentru a găsi cuvântul
ce exprimă adevărul, nu se încheie totdeauna cu reuşite,
ceea ce nu înseamnă că n-ar fi foarte talentat poet. Nu o
dată atrag atenţia jocuri facile, felurite contorsiuni gratuite
preţiozităţi de larg consum şi o iluzorie filozofare. Cum nu
există însă creație oricât de mare fără umbre, important
este că prin noul său volum de versuri „Cursa iubirii”,
Mircea Marcel Petcu dovedeşte cu asupra de măsură că
este un poet vrednic să-şi reconfirme talentul, discursul
său liric elevat şi disponibilităţile verbale aurorale fiind
calităţi care-i conferă un fotoliu de prim rang în primele
rânduri ale principalei săli de spectacole spiritual-culturale
din arealul literar-sapienţial nord-dobrogean şi nu numai.
Dixi!


(urmare din pag. 36)

poetic al autorului, i-l atribuie profesorului de limba şi
literatura română al mai multor şcoli din Brăila, director al
câtorva dintre acestea, publicistul, criticul literar, redactor
la mai multe ziare locale, domnul Dumitru Anghel. Sunt
lesne de înțeles sentimentele pe care poetul Mihai Vintilă
le are față de mentorul său: respect, iubire, idolatrie. Voi
cita acest poem în totalitate, nu doar pentru frumusețea
lirică, dar mai ales pentru mesajul poetic: ”El a condus
revolta/ Binelui în sânge de verb/ Este un Bach ce cântă
cu biciul/ Până slova devine verb/ Scrie cărți în clarobscur/
Împletește cu grijă cuvintele/ Este andante și este allegro/
Nu e călăul, e un părinte./ Citește destinul în vorbe/ Ca un
Adam în piele de șarpe/ Pescuiește fără undiță/ În ape ce
nu sunt ape./ Nu poate fi ce cred că este/ Cunoaște omul
după scris/ Și este "rău" când dă de veste/ Ce este el?
Cine este?/ Dumitru Anghel/ Dirijorul de cuvinte!”
Cel de-al doilea capitol, Străzi fără poeți, este o
elegie a orașului de cuvinte în care trăiește poetul, Brăila
ideală, cum ne spune chiar dumnealui, unde totul este
veștejit, unde ”Încărunțesc în lampadare timpi/ Și visele
mișcau în oameni/ Cuvintele ce prizoniere/ Nu părăseau o
gură/ (…) Și îi târau să afle cum se moare/ lângă sicriul cu
speranțe”, într-o Brăilă în care ”Salcâmii nu mai cântă/
Păsările au uitat să zboare”, iar ”bulevardele nu mai zâmbesc”, ”albeau la tâmple zilele/ oamenii nu mai păreau
oameni”. Totuși, în acest oraș al tristeții, ”când lucrurile
simple / încep să dispară/ iar străzile își pierd poeții”, autorul nu îl părăsește, rămâne solidar ”ca un semizeu”, ca un
dirijor, să-și instrumenteze cuvintele, să și le crească, cu
ele să-și hrănească orașul.
Ultimul capitol al cărții format din cele mai multe
poeme, continuă șirul tristeților bacoviene, începând cu exilul conștient al poetului, Mihai Vintilă, pe insula binefăcătoare a inegalabilului Eminescu, formată chiar și dintr-un
vers: ”Am citit poezie cu toate lacrimile/ Până când
cuvintele/ S-au spânzurat de înțelesuri/ Mâinile mele au
ars paginile/ Iar amprentele mi-au murit/ S-au plâns literele
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de durerea mea/(…) Într-un final/ M-am exilat într-un
vers / de Eminescu”, continuând cu acea melancolie
profundă care apropie sufletul de Dumnezeu întru
eternitate: ”Sunt trist până la o secundă/ De Dumnezeu/ Și disperat încerc / Să pot cuprinde / Toată
viața”. Acest toată viața de care face uz poetul Mihai
Vintilă se referă de fapt la imensitatea lumii și a tot
ceea ce ne înconjoară, a Universului Creator și a
micului Univers care este de fapt omul și care, cu
atât mai greu este de cuprins. Și în toată această
melancolie, este de așteptat ca eul poetic să se
răzvrătească, frustrat fiind de mediul ostil în care
este obligat să creeze și cu care nu empatizează.
Cu atât mai puțin versurile create de domnia sa, cu
cele în vogă pe piața poeziei. Din acest strigăt de
revoltă a luat naștere poemul ”Prost-modernism”,
despre tematica lui vorbind anterior: ”Mi-am ascuțit
toate creioanele/ Să trag cuvintele în țeapă/ Să
omor ce-i de prisos/ Din populația miilor de poezii
proaste/ Gumele au vrut/ Să șteargă cuvintele păroase/ Care cu blana lor/ Împiedicau ochii la mângâiere./ Ar fi trebuit să tai toți copacii/ Pentru creioanele/ De care aveam nevoie/ Și atunci m-am gândit/
Să dau toată puterea unui cuvânt/ Pe care și un
prost-modernist l-ar înțelege/ Delete.”.
Cu alte cuvinte, poetul Mihai Vintilă stimează poezia de calitate, poezia cu nerv și idei clare,
poezia cu context și limbaj liric adecvat, pentru care
nici hârtia, nici creionul, nici copacul din care au fost
făcute creionul și hârtia, și nici timpul cititorului să nu
fie irosite și din care metafora nu trebuie să lipsească și nici să se lase atrasă într-un somn al metaforei. De altfel, metafora aceasta fermecată și fermecătoare, este tocmai acea baghetă magică prin
care cineva, destul de dăruit și creativ, poate dirija
cuvintele transformându-le în poeme. Desigur, acest
rol i se poate atribui oricărui poet, dar mai ales autorului volumului de versuri ”Dirijorul de cuvinte”,
Mihai Vintilă.
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Ioan Romeo ROȘIIANU
Adela Conciu şi noua faţă a poeziei de dragoste
Cu o poezie surprinzător de bine construită pentru
cineva aflat la început de vieţuire literară ne întâmpină
poeta Adela Conciu, o poetă a deplângerii de sine aş
spune, una care-şi alimentează scriitura tocmai din (ne)liniştea pe care şi-o găseşte - într-o anumită stare de însingurare în mijlocul acesteia - într-o lume clar improprie
visului şi poeziei, în care sufletul nu mai este de mult o
monedă de schimb.
Ea păşeşte-n largul literaturii cu volumul „Destin de
poezie”, unul marcat de confesiune, unul în care jonglează
nesperat de uşor cu sensuri şi simboluri, în care se
apropie şi se depărtează după bunul său plac de cititor,
acum confesor, acum parte a vieţuirii sale-n poem, o carte
în care-şi asumă nemijlocit ea însăşi rolul partizanului,
conturând senzaţia că poate duce o luptă de gherilă cu
slova şi versul.
E o poezie copleşită de trăiri între aceste coperţi, un
suflet dezvelit în public încetul cu încetul, ceremonios
chiar, evident o poezie a introspecţiei şi – din nefericire
pentru unitatea şi consistenţa sa! – adeseori o poezie de
fotografiere a realităţii, a momentului. Demersul pare sinucigaş pentru un debutant, dar Adela Conciu îşi asumă cu o
anumită doză de inconştienţă o îmbinare armonioasă între
ludic şi teluric, între celest şi oniric.
Primul ciclu, care şi dă titlul volumui – „Destin de
poezie” - este cel mai consistent, însă poeta îmi pare a fi
mai în largul ei, egală cu sine însăşi în al doilea ciclu,
„Partitura mea”, într-adevăr un loc în care o dată debarasată de chingile poeziei clasice îşi îngăduie mai multe
artificii tematice şi stilistice, lărgeşte sfera viziunii artistice
şi se manifestă cu dexteritate mai mare.
Ea se eliberează prin scris de aceste încărcături şi
poveri emoţionale, hârtia este locul în care îşi pune sufletul pe tavă, astfel amprentându-şi cu multă sensibilitate
momentul actului inspirativ şi creativ, dar şi starea reflexivă ce derivă din acest paralelism.
Paradoxal, la Adela Conciu lumea interioară se
suprapune perfect peste stări şi emoţii comune, lectorul
trezindu-se complice cumva, erou indirect, iar senzaţia că
îţi este cunoscut firul liric sau epic este dominantă pe
întregul parcurs al cărţii.
Poate tocmai de aceea senzaţia că unele poeme sunt
sfârşite brusc devine supărătoare, însă Adela Conciu
reuşeşte să dea greutate demersului său printr-o viziune
personală asupra dragostei şi-a morţii.
Ea filtrează totul - stări, emoţii, gânduri, tentaţii, amintiri
sau vise – printr-un bagaj propriu de trăiri şi cultură, însă
în substanţa lor temele emoţiilor strecurate în vers sunt
aceleaşi, doar cu consistenţă vizibil diferită.
Ea împinge lucrurile la extrem în scriitura sa, pentru ea
lumea începe şi se termină cu persoana iubită, iar
dispariţia prematură a acesteia generează o apocalipsă
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interioară, textele încep să aibă o anumită substanţă morbidă, deşi poeta vorbeşte de iubire.
E o provocare evident în scriitura ei la profunzime, nimic nu poate fi lăsat la voia întâmplării,
aceeaşi ciclicitate a zilei şi-a nopţii amprentând
cursul lumii ei interioare şi exterioare.
Astfel, fiecare pagină se lasă greu întoarsă
tocmai datorită investirii ei cu sensuri de viaţă şi
moarte, de totul sau nimic.
Tema sacrificiului de sine traversează ca un adevărat fir roşu întregul volum, iar indiferent de modul în care poeta găseşte de cuviinţă să imortalizeze starea acesta este uşor vizibil şi evident.
Este deopotrivă poezie nativă, intuitivă, explicativă, declarativă, decorativă, iniţiativă, complementară existenţei, sunt acele ingrediente care, o dată
adăugate vieţuirii, o fac mai frumoasă.
Dincolo de substratul elegiac, marcant, profund
şi adesea răscolitor - de parcă poeta vrea să ne
facă părtaşii propriilor trăiri şi frământări - cu fiece
pagină dată devine mai evident faptul că ea este
racordată direct la pulsaţiile existenţiale şi că, exact
ca-ntr-un cadru ceremonial, iniţiatic, învăţăturile
sunt fie spuse direct, ca o disecţie bruscă în real, fie
subtil sugerate, ca-ntr-un joc al emoţiilor.
Pe de altă parte, un alt filon care străbate volumul este cel reflexiv, unul în care poeta-şi asumă
rolul de scrib al unei lumi în care sentimentele trebuie ascunse, ca-n vremea Inchiziţiei simţirea sau
goliciunea.
Ea-şi reprimă multe gânduri, simţi în versuri
aripile ce i le-a tăiat gândului exact în timpul actului
inspirativ, de aici şi multe repetiţii, nu întotdeauna
capabile să sublinieze ideea şi obosind, inducând
senzaţia puţinătăţii mijloacelor de exprimare.
Cu încăpăţânarea bijutierului care ştie că un dia-
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mant devine cu atât mai valoros cu cât e mai mult şlefuit,
Adela Conciu ne provoacă adesea şi cu adevărate fulguraţii de gând, cu o scriitură rimată şi ritmată, adevărată
respiraţie între poemele marcate de o filosofie existenţială
ce se vrea un adevărat reper pentru cei de după.
Aşa se ajunge la adevărate poeme aforism, în care
fiecare strofă este o cugetare, un gând plin de experienţă
şi trăire, poeme în care, dincolo de forţa imaginii poetice,
finalul de vers marchează în aceeaşi măsură prin prozaic
şi esenţă.
Anumite căderi în descriptivism fac direct vorbire la
momentul debutului, iar împingerea scriiturii până la limita
incantaţiilor, a invocaţiilor regăsite prin incunabule, prin
cărţile de rugăciuni şi acatiste, în care dincolo de
hiperbole dese şi dense întâlneşti adevărate (pro)slăviri
ale zeului sau sfântului - în cazul nostru al persoanei
iubite, unice, investite cu puteri şi calităţi nebănuite –
devine demers ce afectează consistenţa poemelor.
Astfel, această segmentare a cărţii în poeme ce se vor
secţiuni de sine stătătoare, autonome cumva tematic şi
stilistic este o abordare nouă şi trădează o poetă
discursivă şi cu un vers amprentat de filosofie existenţială,
de căutarea şi explorarea limitelor lumii, context în care se
nasc ca din senin imagini captivante.
O adevărată căutare de sensuri şi rost, un frumos delir
poetic chiar, dar unul care-a fost scris/dictat în mai multe
etape.
Acest lucru nu este evident numai datorită întinderii
unora dintre poeme, ci şi datorită faptului că temele
abordate sunt substanţial diferite, de la invocarea persoanei iubite la evocarea acesteia, calităţile lui fiind hiperbolizate, lumea începând şi terminându-se cu aceasta.
Se ajunge uşor la o adevărată plonjare în străfundurile
propriei trăiri, de la aceeaşi litanie şi de la aceleaşi
invocaţii de prin incunabule până la versuri la limita
fanatismului religios, versuri în care, paradoxal, tot
persoana iubită este centru şi epicentru.
Versurile Adelei Conciu se citesc uşor, cu plăcere,
sunt ritmate, sunt muzicale, au ingredientele necesare
care te fac să nu laşi cartea din mână până nu o parcurgi
în totalitate.
Place o astfel de scriitură, este reconfortantă şi, în
aceeaşi măsură, îndeamnă la meditaţie.
Marchează uşurinţa şi dexteritatea de magician cu
care jonglează acum poeta printre sensuri şi imagini,
uneori simpla sugestie ilustrând îndeajuns şi punând cu
adevărat în lumină întregul, alteori reflectorul pus pe-o
temă, gând sau simţire trădând abilitatea celui deja dedat
la introspecţie, la profund, meditaţia fiind calea
eliberatoare pe care păşeşte din ce în ce mai sigur.
Volumul „Destin de poezie” este de departe o
confirmare a unui destin egal cu el însuşi.
Are loc aici identificarea fără echivoc cu ceea ce
obiectualizăm şi cu ceea ce credem cu toată tăria, într-o
expresie.
Aş putea afirma cu destulă precizie că nu există
alternativă mai potrivită pentru cunoaşterea de sine pentru
Adela Conciu decât nemijlocita eliberare prin scris.
De la stabilitatea relativă în măsura proporţiilor definite
de la întemeierea lumii, la libertatea aproape fără margini,
colosală prin însăşi definirea ei şi, desigur, perfectul
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câteodată simplu alteori complicat…
Da, compozit fundamental dar selectiv,
alunecând absolut firesc în disoluţie până la un
rezultat şi el fundamental.
Oricare contur are un interior şi oricare
interior aduce după sine un contur pare a fi ideea de
forţă a acestui volum cu care poeta păşeşte în largul
literaturii.


Cristian Ovidiu DINICĂ
Poezia
într-o zi i-am spus tatei
ţi-am scris o poezie
m-a privit blând
aşa cum privea el răsăritul zilei
cuvintele îi întârziau pe buze
se năştea bucuria
în piept lacrima
poposea în inimă
din blândeţe s-a născut lumina
apoi ea a aprins zâmbetul
mă primea în pieptul său
bătătorit de griji şi timp
avea loc acolo tot universul
şi tot mai rămânea spaţiu
pentru îmbrăţişare
Portret cu tata
tata nu a ştiut să râdă
micile grimase
făcute cu uşurinţă îi arcuiau
sprâncenele într-un zâmbet
întârziat
cuvintele îl locuiau cu răbdare
uitând de lacrimile ce-i colorau
ochii cu amurg
deseori întârzia să ridice
privirea spre cer
norii îi poposeau pe obraji
atrăgând obsesia timpului
în pauzele dintre tăceri
ridica mâinile către pădure
să-şi caute drumul în lumină
la capătul zilei ochii îi acopereau
faţa cu toamna îndelung aşteptată
cu buzunarele de la raniţa
de soldat al vieţii pline
Tata
la mormântul tatei
răsare luna din dreptul crucii
peste liniştea nopţii
ca un paratrăsnet vechi
pe care mama îl curăţă sârguincioasă
cu tăcerea pliată pe marginea cuvintelor.
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