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Cristian BIRU
Insula câinelui
Într-o seară, Studentul tocmai cobora scările unui
restaurant de pe faleză, când o femeie îi răspunse zâmbind la privirea care-i alunecase pe sânii strălucitori şi
melodioşi ca nişte pui de căprioară. Abia atunci Studentul,
înghiţând în sec, recunoscu o veche colegă de facultate
care-l întrebă:
-Tu umbli cu Orlando?! şi pentru că Studentul clipi
nedumerit… tânăra punctă, pictorul?!
- A, Orlando, da, este… Da, este prietenul meu.
Studentul privi nehotărât după femeia intrând în
restaurant, surprins de decolteul larg al rochiei dar mai
ales de liniile coapselor întinse de tocurile înalte, cabrate
ca şi când ar fi fost o atletă gata de start. Abia îşi amintea
numele ei. Nu o văzuse niciodată într-o ţinută de seară,
dar nici nu ghicise că avea un asemenea specimen de
centaur printre colegele de facultate. În studenţie părea o
fată chinuită de la ţară făcând naveta, iar acum păşea ca o
iapă pur-sânge arab pe treptele terasei, adunând ca un
caleidoscop laser privirile de la mese. Studentul strânse
din dinţi îndreptându-se spre grupul de prieteni care-l
aşteptau la capătul scărilor.
Coborând treptele mai întoarse o dată capul
nehotărât după animalul fabulos mustind de sexualitate,
care păşea ca şi cum ar fi primit în fiecare mişcare
nesfârşită iubire, strălucitoare ca o reclamă ademenitoare
din leduri dintr-un cartier rău famat. I se păru nefirească
întrebarea şi se trezi despicând sensurile ca şi cum ar fi
înlăturat foile unei cepe în căutarea adevărului. Era o
întrebare mai degrabă, dacă s-ar fi luat după privirea ei, ca
un semnal de alarmă, ca şi cum i-ar fi spus, “ai grijă dacă
umbli cu Orlando”.
“De ce aş avea?” se întrebă Studentul, mergând
alături de prietenii săi şi intrând într-o bodegă unde
Orlando, tocmai păşind în locaţie, cineva îi şi dădu
microfonul pentru un karaoke la o piesă de Elvis, iar când
începu să cânte Orlando sala explodă în ritmuri de dans,
fete superbe, modele de top, rotindu-se în jurul mesei
Studentului asemenea unor bijuterii din colierul unei
prinţese. Luând o gură de bere, Studentul îşi simţi
neobişnuit de greu capul şi gâtul i se plecă spre masă
instantaneu de câteva ori, până când Studentul îşi întinse
capul direct pe cot sforâind, dându-şi seama totuşi că
sforâie şi e posibil să adoarmă chiar acolo, fiind foarte
probabil să fie deşteptat de barmanul măturând după ora
închiderii pe sub mese.
Cu un picior în lumea visului, simţi cum se înalţă
uşor pierzându-şi gravitaţia, apucând panicat marginile
mesei cu mâinile. Probabil ridicase capul aprinzându-şi o
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ţigară sau poate-l strigase Orlando. Deodată se
văzu învârtit de umeri de o fată care-l ajuta să ţină
microfonul înaintea buzelor, dar el ţintea picioarele
ei aproape goale puse în evidenţă de linia abruptă a
unei fuste colorate. E posibil chiar să fi interpretat o
melodie, variantă care-l sperie de-a dreptul pentru
că în momentul acela chiar nu era în stare de aşa
ceva. Capul i se îndreptă aproape glonţ spre masă,
speră să nu se fi ridicat de pe scaun, închizând
ochii îşi dădu seama că plesnise o fată peste fund
totuşi, mai mult ca sigur se întâmplase asta, iar
palma îi atinsese partea umedă, făcând-o pe dansatoare să geamă dojenitor. Abia atunci, Studentul
realiză tonul întrebării “tu umbli cu Orlando?” dezmeticindu-se. “Eu umblu cu Orlando”, gândi amintindu-şi că ieri se trezise din somn într-o maşină
care nu era a lui, iar acest lucru sub nicio formă nu
trebuia să se mai repete. De când umbla cu
Orlando, spaţiul şi timpul deveneau instantanee ca
şi când ai fi putut trăi în puncte neaşteptate de pe
planetă, pe rând sau simultan. Orlando îi explicase
că un prieten din grup, îl pusese pe bancheta din
spate a maşinii, dar îl uitase acolo, grupul plecând
la nunta unui amic în turnul oraşului, unde fusese
televiziunea de stat pe timpul comuniştilor.
Deodată se trezi într-un pat în chiloţi
înconjurat de picturi şi eboşe, de un fel de atelier,
iar Orlando tocmai lipea nişte bucăţi de alamă pe o
uşă din fier forjat.
- Te-am aruncat în pat azi noapte. Era foarte târziu şi vorbeai prin somn. Cum nu ai avut
pijamale ai dormit în chiloţi, zise pictorul lucrând la
uşă ca şi cum l-ar fi scuzat pe Student că stă aproape dezbrăcat. O să facem nişte spaghetti, zâmbi
Orlando sprijinindu-şi prietenul spre bucătărie. Şi o
cafea.
Studentul privi de la balcon strada realizând
înălţimea ameţitoare a blocului în care se afla. În
ciuda înălţimii strada se vedea ca în palmă ca o
vale proaspătă coborâtă de cerbi.
- Uau..., zise Studentul privind strada. Mă
simt ca în Columbia, apoi pipăindu-şi capul nefiresc
de bombat ca o minge de baschet, gândind “deşi nu
am fost niciodată acolo.” Parcă suntem la Ecuator.
- Eu mi-am făcut o prietenă din Mexic. E
posibil să o aduc în România. Chiar mă gândeam
să mă căsătoresc cu ea.
Studentul ridică din sprâncene neîncrezător.
- Ştii, zise Orlando tăind cu grijă usturoiul şi
făcând baza mâncării în tigaie, am făcut un tablou,
vreau să-l vând neapărat în Italia, dar nu ştiu cum
să-l numesc. Eu l-am numit provizoriu “Insula
Afroditei”, spuse pictorul arătând spre pictură cu o
roşie în mână.
- Uau..., zâmbi Studentul aprinzându-şi o ţigară deşi avea limba umflată de efectele nicotinei,
apropiindu-se de chipul femeii aşteptând pe un dig
cu picioarele în apă. Ce femeie ciudată! Nu ai cumva o lupă? Aş vrea s-o văd mai de aproape.
- Vezi că e una în sertar acolo. Ai remarcat
ceva deosebit? Eu am pictat-o ca pe o promisiune,
(continuare în pag. 4)
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ca pe o femeie aşteptând pe digul unei insule, dragostea
unică, fără de care nu se poate, ştii ca în “Iubita
locotenentului Francez”. Nu ştiu dacă ai citi romanul. O
femeie aşteptând pe dig o corabie care nu mai vine, un
locotenent care poate a şi uitat câte femei a iubit în
porturile în care a aruncat ancora. O Penelopă modernă.
- Mie mi se pare o femeie care tocmai a făcut
dragoste. Nu mi se pare o femeie aşteptând. Aşteptarea
chinuie, îţi dă o privire ca oglinda unui izvor de durere.
Privirea unei femei aşeptând este o fiertură. Femeia asta,
zise Studentul, apropiind lupa de chipul ei, este ca o
floare care a întâlnit lumina soarelui, este fericită.
Sentimentul este atât de intens, încât într-un anumit fel
lumina se curbează în jurul ei ca şi cum sentimentul
participă la gravitaţie. Mi se pare o femeie care ascultă
muzică sau o femeie care deja este pe cale să devină o
melodie. “Insula Afroditei” sună ca o reclamă la prăjiturile
ambalate individual.
- Afrodita este idealul de frumuseţe. Afrodita pe o
insulă în care să evadezi...
- Îmi place tabloul ăsta, zise Studentul dând din
mână ca şi cum i-ar fi dat la o parte discursul ca pe o
pagină, adună esenţialul din avangardă şi criză în acelaşi
timp. Parcă e pictat cu cuţitul.
Orlando se apropie surprins de Student şi tablou
cu tigaia aburindă în mână.
- Mă simt ca într-o poezie de Baudelaire. Nu,
serios... Femeia lui Baudelaire aruncă vălul de pe idealul
feminin. Baudelaire păstrează corpul voluptuos al Afroditei şi-i pune pe umeri un cap de câine sau de hidră.
Dac-ar fi tabloul meu l-aş numi “Insula câinelui” gândindumă la femeia care tocmai m-a părăsit, oricum m-a părăsit
sau nu, e vorba de femeia care mă preocupă şi mă face
să sufăr, aşadar, ca să păstrez aerul exotic din atmosferă
şi să fiu în acelaşi timp mondial, l-aş traduce în spaniolă,
adică tabloul acesta s-ar putea numi “La isla del perro”.
Orlando, auzind titlul tabloului, se dădu în spate
ca şi cum ar fi primit o lovitură. Privindu-şi propriul tablou i
se păru pentru o clipă că petele de culoare se mişcă în
ritmurile unei melodii flamenco, iar norii din jurul digului îi
apăsară inima. Îşi simţi femeia pictată dansând.
-De aceea am nevoie de tine, pentru titlurile
tablourilor mele, râse pictorul plin de inspiraţie.
-Îţi place titlul?
- Nici nu se putea unul mai bun. Dar stai aşa, zise
Orlando ştergându-şi degetele cu un şerveţel. Trebuie săl scriu pe tablou şi apucând o pensulă dintr-o singură
mişcare scrise în colţul pânzei “La isla del Perro” ca pe o
semnătură. Faţa lui Orlando se lumină deodată şi Studentul privindu-i chipul umed de adolescent blond cu
freza ondulată într-o parte şi favoriţii lungi, cu nasul
ascuţit desenat ştrengăreşte deasupra unui zâmbet luminos alunecând într-o parte îşi dădu seama că pictorul
avea un chip de ceramică fără niciun rid, un chip transparent prin care puteai să întrezăreşti visele ca şi cum ai
privi peştii dintr-un acvariu. Nimic nu exprima oboseala,
băutele, nopţile din restarante, petrecerile, cântecele şi
distracţiile pe chipul său neatins de emoţie, doar ochii
începeau să strălucească intens ca nişte leduri, în timp ce
Studentul devenea purpuriu la oboseală şi distracţie,
pielea luându-i foc, arzând când roşie când portocalie.
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- Ştii ceva, pentru titlul acesta aş putea să-ţi
dau orice tablou cadou din această cameră. Alege.
- Eu nu am primit în viaţa mea decât un
singur cadou şi acela de la rectorul Universităţii, un
stilou Mont Blanc. Am iubit stiloul acela. Numai la
marile Universităţi ale lumii, mai ales în cele
americane, există tradiţia ca studentului eminent să
i se dea un stilou. Când stiloul acela e dat de
profesorul preferat, este deosebit de preţios. O dată
am crezut că l-am uitat într-un club, şi-am căutat în
clubul acela două ore stiloul, împreună cu patronul
care era prietenul meu, zise Studentul fumând
pozând în chiloţi ca un tenor cu mâna pe un pian.
După ce l-am căutat mult şi bine, ca într-o epopee
în care trebuie să străbaţi lumea ca să vezi
adevărul, l-am găsit în spatele scaunului de la
maşină. Cred că-l mai am prin casă în bibliotecă, în
vreo carte. Nu m-am mai întâlnit cu el de mult,
dragă prietene, aşa că dacă nu ai prin atelier un
stilou Mont-Blanc, poţi să-ţi păstrezi tablourile

În timp ce mâncau spaghetti, cei doi se
ridicau de la masă şi priveau mestecând tabloul. Lui
Orlando i se părea acum mult mai frumos, cu titlul
scris în colţul de jos al pânzei, tabloul era complet,
intact, întreg şi împlinit. De aceea îl îmbrăţişă
prieteneşte pe Student, dar când se întoarse Studentul spre restul de spaghetti se trezi în faţa unui
bărbat cu nişte scrisori în mâini care îi privea pe cei
doi tineri îmbrăţişaţi în chiloţi cu un aer oarecum
dojenitor. Ca şi cum ar fi privit prin sticlă, măsură
din ochi pe noul prieten al fiului său. Studentul
plecă şi el privirea spre propria lenjerie pătată de
urmele degetelor unse cu sos de spaghetti, încer(continuare în pag. 5)
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când să ascundă forma proeminentă a mădularului pus în
evidenţă de lenjeria elastică. Pentru a detensiona oarecum
atmosfera, Studentul din instinct întinse mâna spre tatăl lui
Orlando, dar în timp ce îi strângea mâna bărbatului tuns
scurt dar cu favoriţii cărunţi, simţi sosul de pe degete şi se
şterse cu un şervet, dându-şi seama că trebuia să-şi
şteargă mâna înainte şi oricum nu se întinde mâna unui om
mai în vârstă şi mai ales dacă eşti în chiloţi. În loc să arate
cât de inteligent este printr-un discurs care să exprime o
vastă erudiţie, Studentul se hlizi tâmp, explicându-se:
-Eu sunt prieten cu Orlando.
-Este tatăl meu, zise Orlando zâmbind după ce
bărbatul plecă scărpinându-se-n cap. Ai mei locuiesc chiar
vizavi. Suntem pe acelaşi palier, dacă mă-nţelegi.
-Tatăl tău! exclamă Studentul prefăcându-se
surprins, nici nu l-am auzit intrând. Ne-a găsit în chiloţi
îmbrăţişaţi, zise uşor îngrijorat. E posibil să gândească…
poate chiar crede că suntem într-un fel iubiţi, şopti uluit.
- Nu-ţi fă probleme, zise Orlando liniştit ca şi cum
această variantă ar fi fost imposibilă. A văzut multe în
apartamentul meu. Avem o comunicare foarte bună, spuse
pictorul privind ceasul şi finisând uşa forjată. Trebuie să
vină un client. Pune ceva pe tine totuşi.
- Eu o să plec.
- Stai puţin să iau nişte bani de la omul ăsta. Nu ţiam spus încă nimic despre Italia. Termină cafeaua şi pleci
imediat. Studenul intră în baie şi se întoarse în cameră
căutându-şi hainele. Clientul lui Orlando tocmai lăsa un
teanc de bani pe masă, analizând uşa. Impachetând-o cu
grijă în folii speciale împotriva şocului, îşi luă uşa şi plecă
fără să dea nicio atenţie Studentului care se strecură în
dormitor printre tablouri şi eboşe. Când era gata să plece,
Orlando îi opri vorbind la telefon. În timp ce vorbea la
telefon pictorul, Studentul privi teancul de bani de pe masă.
Pentru el era o mică avere şi atunci înţelese că Orlando
cheltuia seară de seară bani şi teancuri de bani, chiar mai
mult decât un mare milionar care avea nu ştiu câte proprietăţi de lux în capitală pe care le închiria ambasadelor.
Studentul duse mâna la tâmplă ca şi cum l-ar fi durut gestul
lui Orlando care chema chelnerul, o dată de două ori, de
trei ori, de zeci şi zeci de ori într-o seară şi toate aceste
mâini ridicate, rotindu-se cu viteză în mintea Studentul îl
înconjurau ca o tornadă de mâini, spulberând lucrurile
atinse în infinite particule, făcându-l să se simtă vinovat.
-Eu trebuie să mă duc acasă, insistă Studentul
jenat.
- Stai puţin, să ajung la Iveşti, la nişte cămătari să
iau nişte bani pentru o lucrare.
-La Iveşti?
- Este foarte aproape, o staţie de tren, o luăm pe
lângă combinat. Eu nu pot să conduc, am băut. Te rog,
insistă Orlando văzând că Studentul ezită.
-Dar, ai mei nu m-au văzut de două zile. Nu am
niciun ban la mine.
-Banii nu sunt o problemă, arătă Orlando teancul
de pe masă. Te rog mult. O luăm pe lângă combinat.
Să-ţi spun despre Italia, spuse Orlando în timp ce
se îndreptau spre Iveşti. Am făcut o lucrare într-un bar în
Bucureşti. Eu sunt modest, am copiat un tablou de Rivera...
- N-am auzit.
- A, este un pictor mexican are un nume orgolios
cât o frază. Este imposibil să-mi amintesc tot numele…
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Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno… în fine este cunoscut sub numele de Diego
Rivera. A fost căsătorit cu Frida Kahlo.
-De Frida Kahlo am auzit.
- Are un tablou care-mi place în mod
deosebit, “El Vendedora De Alcatraces”. Un
vânzător cu faţă de indian aztec în genunchi sub
povara unui sac sau coş de alcatraz, un fel de
nuferi, un fel de gladiole, de plante acvatice.
Indianul ăsta are o coroană pe cap ca şi cum ar fi
fost cândva rege, dar chipul lui exprimă multă
umilinţă ca şi când ar fi fost un aristrocrat, un prinţ,
un ultim prinţ al aztecilor umilit să culeagă alcatraz
şi să-l vândă în piaţa spaniolilor pentru a
supravieţui. L-am pictat pe un perete dinr-un bar din
centrul vechi al Bucureştilor… eu am pictat cam
toate barurile din centrul vechi… în fine, la inaugurare vine patronul cu nişte invitaţi între care era
un tip care se pricepe. În grup era şi un fost
profesor de-al meu care mă prezintă expertului,
profesor universitar la nu ştiu ce universitate de arte
din Italia. Tipul ăsta examinează pictura mea cu
tact şi spune ceva patronului, dar eu nu am auzit
prea bine cuvintele, aşa că am stat la masa de
inaugurare să văd ce gândeşte şi la un moment dat
tipul îmi spune că execuţia este bună, dar se
cunoaşte că e o copie. S-ar fi aşteptat să fie mai
îndrăzneaţă copia.

-Dar eu nu pot interveni estetic în tablou,
eu sunt modest, sunt un meşteşugar, îi zic.
- Este cel mai talentat student pe care l-am
avut vreodată, confirmă şi fostul meu profesor, întrun fel să-mi ia apărarea, pentru că italianul ăsta
vorbea aşa cam plin de sine, cu un aer fandosit, un
fel de superioritate iritantă.
(continuare în pag. 6)
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- Este talentat într-adevăr, zice italianul, dar
provincial… dacă vrea să fie mondial trebuie să expună pe
strada Brera.
-Strada Brera?
-Via Brera din Milano, acolo a expus şi Diego
Rivera. Când o să expui primul tablou, dacă o să expui
vreodată, abia atunci vei fi un artist, iar artistul prin definiţie
este mondial, poate să expună oriunde pe planetă chiar şi
când face o copie.
-De când am venit de la Bucureşti, mă gândesc la
strada Brera. Italianul ăla mi-a vorbi cu un aer de
superioritate greu de suportat. Bine, poate sunt subiectiv.
Era doct în aparenţă, dar foarte încrezut. Aş vrea să expun
acolo, zise Orlando în timp ce Studentul abia reuşi să
întoarcă pe o stradă întunecată. Dădu radio mai încet să
se concetreze mai bine la volan.
-Cred că avem pană, zise Studentul îngrijorat.
-A, dar nu mai avem mult, este chiar după colţ. Am
putea să lăsăm maşina aici.
- Cum să facem aşa ceva? spuse speriat
Studentul încercând să străpungă întunericul localităţii
care înăbuşa lucrurile dizolvându-le.
Orlando scoase din portbagaj roata şi desfăcu un
cric rabatabil. Privind neîncrezător cricul Studentul se
gândi la ascuţitoare mecanică pentru creioane şi începu să
râdă.
-Cu asta vrei tu să ridici maşina?
-Da, dar am mai făcut pene. Cricul funcţionează.
Când cei doi schimbară roata, Studentul îşi dădu
seama că e cam târziu şi mai mult ca sigur nu o să ajungă
nici în noaptea asta acasă, gândindu-se că mai bine ar da
un telefon mamei, dar cercetându-şi telefonul realiză că nu
are semnal. Nici mobilul lui Roland nu avea semnal.
Privind mai atent strada care se îngusta ca un drum în
pădure, Studentul se gândi c-ar fi mai bine să întoarcă.
După colţ însă strada se lumină subit deşi nu era niciun
felinar pe stradă,
- Ce-o mai fi şi asta? se miră Studentul uluit de
casele colorate sclipind în lumina lunii cu acoperişurile
bătute în alămuri, oglinzi, poleite în foiţe de aur şi argint.
- Dar tu nu ai mai fost niciodată în Iveşti? ăstea
sunt castelele ţigăneşti din Iveşti. Clanurile de aici s-au
îmbogăţit de pe urma comerţului cu metale şi tablă din
combinat. Să mă laşi pe mine să vorbesc. Nu o să dureze
prea mult. Luăm banii şi plecăm. Ai grijă să nu râzi, îi zise
precaut Orlando intrând într-o casă plină de ţigani în jurul
unor grătare fumegânde.
Orlando salută pe rând pe toată lumea şi Studentul făcu la fel dar alunecă pe lângă un ţigan chiar pe o
canapea de lângă o scară uriaşă de marmură care cobora
în formă de braţ de la etaj răsfirându-şi degetele imaculate
pe o podea din marmură neagră. Dând involuntar capul pe
spate Studentul privi uluit tavanul plin de îngeri bucălaţi şi
îşi aminti zâmbind că mai văzuse pictura asta undeva…
-Eu am vorbit cu Sandokan mai devreme la telefon. Nu stăm mult. El este prietenul meu, este scriitor. Am
venit să luăm banii şi plecăm.
-Dar staţi să gustaţi un miel, zise un Bulibaşa amabil şi dulce, săltându-şi rândurile de burţi. Ia vezi vinul
meu, îl îmbină căpetenia rânjind din doi dinţi poleiţi în aur.
Sudentul dădu paharul la o parte dând să explice
faptul că el este şoferul, dar ţiganul care i-l întinsese îşi
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încordă ferm braţul şi Studentul îl apucă repede să
nu se verse vinul pe cămaşă. Vinul era deosebit de
tare şi parfumat.
-Ăsta este vin mânăstiresc, e bun să-l bei cu
găleata, zise Bulibaşa, nu cu paharul. Îl am de la
Tudor Vladimirescu. Le-am făcut acoperişul cu
tablă. Dar câţi bani tre’ să-ţi mai dea?
-Păi nu prea mult, 700 E.
- Acum a plecat, la unu’ să-i taie mâna că
nu i-a dat camăta de trei luni.
Pe Student îl bufni râsul, punând paharul pe
masă să nu severse vinul. Îşi şterse gura cu un
şerveţel. În sală se făcu linişte deodată. Studentul
se simţi înconjurat de un amifiteatru de chipuri prin
care parcă trecu o descărcare electrică.
Orlando sticli alarmat din ochi şi prietenul
său transpiră subit, amintindu-şi că nu trebuie să
râdă.
-Dar prietenul tău ce scrie, scrisori la gagici?
- Scrie şi el ce poate, făcu Orlando serios
privindu-şi ceasul. Este târziu. Dacă vrei să-mi dai
banii ăia bine, dacă nu vin altădată. Nu e nicio
grabă.
- Dă-i mă 200 de euroi până vine Sandokan,
să se liniştească, făcu Bulibaşa spre un ţigan mai în
vârstă care se scotoci prin buzunare şi-i dădu
pictorului două bancnote de 50 Euro. Acuma, stai
Orlando, vine Sandokan imediat. Îţi mai dă el 500,
mă rog, restul. Tu ai făcut şi la Stăneşti, în capul
satului, pictura aia cu Tarzan?
-Da, zise Orlando fără emoţie preventiv.
- Mi-a plăcut foarte mult, acolo se înţelege
ceva. Vezi junglă, lei, elefanţi, maimuţe, Tarzan…
-Mi-au dat o poză din Cartea Junglei. Eu fac
ce-mi cere clientul...
- Da’, aici, zise Bulibaşa arătând cu bărbia
spre tavan, nu ştiu ce-a vrut Sandokan, dar eu nu
văd decât îngeri bucălaţi, graşi de parc-ar fi crescuţi
cu porcii. Tu înţelegi, fa, ceva? zise Bulibaşa după
nevastă-sa care cobora cu puradeii şi câteva fetiţe.
Una dintre fete începu să-l fixeze pe Student care-şi
acoperi faţa cu paharul bând cu sete, pentru că o
recunoscu pe fata din bar cu fusta colorată pe care
o plesnise peste fund. Îngrijorat vru să întrebe
despre toaletă, dar Orlando îi şuieră printre dinţi,
înţelegând ce vrea.
-Stai liniştit, ăştia nu au toaletă în casă. Se
cacă în curte. E o jignire să te caci în casa lor.
-Sandokan a vrut să-i fac Capela Sixtină,
capela Sixtină i-am făcut, zise Orlando tare înspre
Bulibaşa, ridicând din umeri. Aşa a văzut el în Italia.
Nu mai are nimeni aşa ceva, este o pictură după
Miquellangelo Buanorotti, “La nuovo luce della
Cappella Sistina”. Aşa a văzut el în Italia, asta a
vrut, asta i-am făcut. El mi-a dat fotografiile. I-am
făcut ce era în fotografii.
- Da, ştiu, Sandokan este umblat, mă. Dacă
asta a vrut. Mie mai degrabă îmi convenea Tarzan
pe pereţi, un elefant o maimuţă şi gata. Dacă asta a
vrut el, mi-a zis şi mie că e o biserică în Italia pictată
cu îngeri graşi pe care-i admiră bogaţii din toată
lumea. Dacă lumea asta admiră, e bine.
(continuare în pag. 7)
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(urmare din pag. 6)

-Eu fac ce-mi cere clientul, zise Orlando sticlind
din ledurile de sub sprâncene şi Studentul înţelese că
pictorul a băut deja prea mult. Intimidat aşeză cana cu
vin pe masă, dându-şi seama că adineauri dăduse peste
cap un pahar cu vin, pe masă fiind atâtea căni şi pahare,
că nu mai ştia dacă a băut din cana care a trebui sau a
băut din cana bulibaşei.
- Uite, c-a venit Sandokan, răsuflă uşurat Bulibaşa.
Sandokan intră în casă şi lăsă sabia unui băiat
care o aşeză la locul ei într-un suport japonez după ce o
şterse cu o bucată de mătase albă.
- Sandokan, a venit Orlando să-i dai banii, mă,
pe lucrare.
Sandokan îşi aprinse o ţigară şi dădu pe cap o
stacană de vin, privind tavanul proaspăt pictat, dându-şi
pălăria pe ceafa asudată.
-Da câţi bani mai trebuie, Orlando?
- Cât ne-am înţeles. Acum am primit o sută de
euro, mai trebuie şase sute.
-Să-i dai banii, mă, zise Bulibaşa după ce
termină.
`
-Păi, am terminat, zise serios Orlando.
-Băi, Orlando, eu ştiu că eşti prieten cu Maricel
Ivan, dar pe mine nu mă faci, mă, zise răstit deodată
căpetenia şi sala încremeni. Păi, unde sunt picioarele la
îngeri, mă?
-Aşa e pictura, îngerii nu au picioare. Au aripi,
zise Orlando nevinovat.
-Au aripi şi mâini, zise Bulibaşa din ce în ce mai
nervos şi nu au picioare?
-Aşa e pictura lui Miquellangelo.
- Cine p..a mea este Mikellangolo? Bă, toată
lumea ştie că îngerii sunt roz, tu i-ai făcut albaştri
aproape transparenţi. Au mâini dar nu au picioare.
-Dar… ridică Orlando din umeri, aşa e pictura.
- Uite, tată, zise o fată arătând spre Student…
ăsta m-a lovit aseară în crâşmă peste piz…
- Care, mă, făcu Bulibaşa întorcându-se spre
Student uruind ca o maşină blindată. Ădă mă sabia să-i
tai capul! Stai că-l tai cu toporul, ţipă Bulibaşa ridicând o
toporişcă de după masă şi aruncând spre Student care
se feri într-o parte, toporişca zburând ca un tomahawk se
înfipse în balustrada scării de marmură care era de fapt
din ipsos. Ţiganii săriră peste cei doi, dar în busculada de
pumni şi picioare, reuşiră într-un fel să scape înspre
scară şi Orlando îl trase pe Student după el înspre nişte
schele. Cei doi săriră pe acoperiş şi alunecară pe ţigle în
stradă, Studentul simţind cum oglinzile de pe acoperiş îi
smulg bucăţi din spinare ca şi cum ar fi alunecat pe un
jgheab de sârmă ghimpată. Din stradă, pentru că ţiganii
veneau din toate părţile înarmaţi cu ciomege şi topoare,
cei doi o apucară spre pădure gâfâind numai că după
câţiva metri alunecară într-o râpă şi se treziră aproape
înnotând într-o mlaştină. Când ieşiră din apă, văzură
ţiganii căutându-i cu lanterne printre smârcuri şi se
ascunseră într-o cisternă goală dintr-un şopron. Când
încercară să coboare din cisternă, capacul cisternei se
deschise şi înlăuntru pătrunse un şuvoi de apă aproape
asfixiindu-i. Panicat Studentul vru să strige după ajutor
dând din mâini, dar simţi fundul cisternei şi se mai linişti.
Numai că cisterna porni săltând peste nişte hârtoape.
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Studentului i se păru că aude voci în ruseşte. Inima-i
bubuia în ureche. Când în sfârşit cisterna se opri şi se
făcu linişte, dădură la o parte capacul ca o turelă de
tanc şi săriră într-o grădină. Un câine izbucni lătrândule la picioare şi se aprinseră lumini pe toată lungimea
gardului de sârmă ghimpată. Întrezărind o mirişte,
Orlando îl trase pe Student înspre el tocmai când se
auzi o rafală de miralieră, apoi urmă o somaţie şi cei
doi se treziră ţintiţi de lumina puternică a unui reflector,
încremeniţi de teama gloanţelor care le şuieraseră la
ureche. Orlando se întoarse cu mâinile ridicate.
Studentul vru să se întoarcă şi el, dar un bocanc de
soldat îl călcă pe mână. Soldatul îi răsuci mâna la
spate şi-i puse cătuşele.

Studentul se trezi într-un arest întunecat pe o
scândură umedă mai lată care ţinea loc de pat.
Obişnuidu-se cu întunericul zări un şir de deţinuţi
chirciţi cu spatele la zid fumând.
-Unde aţi pus ţigările? îl întrebă un deţinut chilug cu nasul stâlcit care sătuse până atunci în umbră
dar foarte aproape, la un umăr distanţă, camuflat în
penumbra zidului.
- Care ţigări?
-Ăştia nu se joacă, îl avertiză şoptind deţinutul.
Tovarăşul tău este la interogatoriu.
-Nici nu ştiu unde suntem? zise Studentul
complet debusolat.
Deţinutul începu să râdă.
- Nu ştii unde eşti? Lasă că afli tu, îi zise
chilugul cu accent moldovenesc.
Deodată intră în arest Orlando cu ochii sticlind
ca nişte licurici electrici, ghemuindu-se lângă Student.
Văzându-i nasul umflat, Sudentului îi dădu lacrimile,
amintindu-şi colega de facultate urcând scările terasei
de pe faleză, întrebându-l: “Tu umbli cu Orlando?”
-O să te întrebe de ţigări, zise Orlando.
-Care ţigări? tremură Studentul.
(continuare în pag. 8)
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(urmare din pag. 7)

- Sunt o unitate rusească de grăniceri specializată în contrabanda de ţigări, îi şopti Orlando după ce
fusese aruncat înlăuntru după interogatoriu. E mai bine
să nu-i contrazici. Trebuie să spui ca ei, altfel e complicat.
În ţara asta numai trecerea ilegală a frontierei se
pedepseşte cu 6 ani de închisoare.
-Şase ani de închisoare?! zise panicat Studentul
dar nu am făcut nimic.
-Mai bine le spuneţi adevărul, făcu deţinutul
chilug dându-i o ţigară lui Orlando, dar Orlando refuză
politicos. Studentul însă aprinse una tremurând cu ochii
în lacrimi, amintindu-şi că nu şi-a văzut familia de câteva
zile şi ai lui nu ştiu nimic dar nimic-nimic despre el,
probabil că sunt foarte îngrijoraţi sau chiar l-au dat
dispărut. Deodată Studentul lovi cu ţeasta peretele de
beton. Lovitura zgudui arestul ca un cutremur. Câţiva
deţinuţi abia reuşiră să-l liniştească.
-Măcar te-au lăsat să dai un telefon acasă?
întrebă pierdut Studentul prelingându-se pe zid după
criză.
- Dacă m-ar fi lăsat, nu aş fi dat acasă telefon. Laş fi sunat pe Maricel Ivan.
În aşteptarea interogatoriului Studentul îşi
schimba culorile feţei, devenind când purpuriu, când
galben ca lămâia, ochii i se adânciseră în orbite, privirile
pâlpâind abia reuşind să iasă din pupile. La un moment
uşa arestului se deschise iar românii fuseseră împinşi pe
un coridor cu scările blindate de gratii. Gardienii le
acoperiră capul cu nişte feţe de perne. Străbătând
coridoarele, Orlando simţi căldura putredă a dormitoarelor
încinse de suprapopulare, văzând cu ochii minţii paturile
supraetajate cu câte doi deţinuţi dormind în pat.
“Suntem într-un penitenciar, gândi Studentul. Vai
de capul meu.“
Gardienii le scoaseră pernele de pe cap în faţa
unui birou. Tremurând Studentul încercă să-şi mişte
mâinile blocate de un colier de plastic. Un gardian îi tăie
colierul cu un cuter şi abia atunci, Studentul îl văzu pe
deţinutul chilug îmbrăcat în uniformă zâmbindu-i şi
întinzându-i o ţigară. Studentul şi-o aprinse hipnotizat, dar
Orlando refuză politicos.
-Aveţi aici lucrurile personale. Verificaţi-le. E în
regulă?
-E în regulă, zise Orlando, controlându-şi buzunarul blugului în care avea banii.
-Trebuia de la bun început să-mi spuneţi că sunteţi prieteni cu Maricel Ivan. Aveţi aici o lădiţă cu votcă.
-De la cine să spun că e votca?
-Ştie el de la cine. Sunteţi liberi.
Ajunşi la graniţă cu un autobuz plin cu cartofi, cei
doi aşteptară în pichetul de vamă să li se verifice actele.
În mod suprinzător, deşi nu aveau niciun document, fură
lăsaţi să ia tramvaiul spre oraş şi nimeni nu-i întrebă de
lada cu băutură.
După câteva zile, Studentul îşi făcea o cafea în
bucătărie complet abulic, deplasându-se foarte uşor în
bucătărie, cu cât se deplasa mai lent, i se părea că se
bucură de viaţă mai bine păşind pe o melodie pe care
doar inspiraţii o pot auzi în murmurul lucrurilor. Dormise
lângă mama lui bolnavă care nu se putea ridica din pat. O
ţinuse toată noaptea în braţe, veghindu-i somnul.
Cafeaua îi împrospătă trupul ca o pală de vânt rătăcind
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într-un oraş pustiu. Auzi o bătaie în uşă şi se duse
uşor dar foarte uşor să deschidă.
- Eu mă duc în Italia să vând “Insula Câinelui”
pe Via Brera, îi spuse Orlando zâmbindu-i ştrengăreşte din cadrul uşii, cu o cămaşă parfumată de borangic, imaculată ca un ghiocel. Mergi cu mine? Trebuie să vindem tablouri să supravieţuim. Dacă va fi
nevoie, vom dormi în maşină. Dar cred că nu o să fie
cazul. Sandokan şi-a cerut scuze şi ţi-a trimis un cadou ca pentru un scriitor.
Studentul apucă o cutiuţă ambalată într-o hârtie lucioasă şi fără s-o deschidă simţi că e trusa unui
stilou Mont Blanc. Îi simţi sigla sub deget. Zâmbi sprijinindu-şi privirea în fereastră ca pe o sabie. Cerul nefiresc de aproape avea o culoare grea, aruncată parcă
din cuţit pe o pânză.
-Eu nu conduc noaptea, să fie clar! zise Studentul ridicând mâna dreaptă la tâmplă să nu fie nicio
confuzie.
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***
Plecare nesfârşită.
O melodie a coardelor
pribeagă
printre clipele pianului.

Constantin OANCĂ
***
Noaptea este făcută din pământ
şi mai ales din dealurile acestea
peste care trece agale
un car cu lemne de aur din altă lume
un car
la care trag
şapte îngeri.
***
Harpa ţi-a lovit degetele
şi ele au cântat
cum lebăda
dintr-un cântec venit de pe ape
s-a născut.
***
Ca ţărmul să nu fie de tot singur
Dumnezeu i-a făcut o corabie
care nu mai soseşte.
Să nu rămână de tot singur
poetul
i-a făcut iubitei
o plecare neterminată.
***
Somnul nostru –
un pod
peste care trec înzăpezite
carele nopţii.
***
Abia după aceea
mi-am dat seama
că eu m-am născut aşteptând
şi că tu eşti cea mai mare însuşire
a aşteptării mele.
Plecai
și-n urma ta se ridica încet
colbul fin al înserării.
***
Mormântul
în care eu voi intra
e atunci când voi uita să te mai aştept.
Aşteptarea este un ţărm
cu o corabie
care nu mai soseşte.
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***
Spre deosebire de alte femei
tu ai trăsături adânci
ca nişte porturi
unde să poată ancora
tristeţile mele.
***
Să suport mai uşor
singurătatea
am făcut-o
să semene cu tine.
***
Un fluviu stă în calea traversării lui
eu stau în calea trecerii mele
peste propria-mi umbră
pianul ţi-a tăiat mâna
iar eu am rămas fără ea
stau pe marginea vizibilului
ca pe marginea unei prăpăstii.
***
Lumina are numai faţă
dacă noi îi întoarcem spatele
ea îşi întoarce faţa
de la noi
steaua polară
este ochiul
cu care Dumnezeu doarme
iar luna este ochiul
cu care Dumnezeu visează.
***
Tăcere în jur
poate a venit toamna
sau poate s-o fi întâmplat ceva
cu mine la tine
şi eu nu ştiu
văd cum mâna ta dreaptă
mereu se ascunde de cea stângă
dar aceasta o caută ritmic până află
că ea apune o dată cu luna
peste acoperişurile mele
a venit toamna
la faţa locului tăcerii noastre.
(din volumul “Cântec venit de pe ape”
în curs de apariție la editura InfoRapArt)
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Camelia ARDELEAN
Vasilisia Lazăr – călătorind prin Anotimpul
întoarcerilor
Unele versuri ţi se lipesc de suflet, pur şi simplu.
Nu ştii de ce, nu ştii cum, simţi doar că acestea au fost
scrise parcă anume pentru tine, exact atunci când trebuia
sau când aveai (cea mai mare) nevoie. Cel puţin aşa mi sa întâmplat, lecturând volumul Anotimpul întoarcerilor
(Editura Armonii Culturale, Adjud, 2016), al Vasilisiei
Lazăr, o poetă “născută în spaţiul mioritic din Nordul
Moldovei” şi stabilită pe meleagurile Ţării Vrancei, unde “sa plămădit Mioriţa”, după cum aveam să aflu din prefaţa
generoasă, semnată de profesorul Valeriu Anghel.
De fapt, poemele Vasilisiei şi darul ei de a atinge,
ca o briză răcoroasă de vară, inimile cititorilor, nu îmi erau
total necunoscute. Drumurile noastre s-au întâlnit, în ciuda
distanţei (fizice) dintre noi, pe tărâmul virtual, acolo unde
orice miracol este posibil, în toamna anului 2014, când am
avut şansa şi bucuria să descopăr cenaclul literar virtual
Însemne Culturale, al cărui membru fondator era (şi
este), împreună cu soţul său, scriitorul Ion Lazăr da Coza.
Pot spune, deci, că până să primesc acest volum în dar
chiar de la autoare, am călătorit împreună, o bună
perioadă de timp, în trăsura magică a poeziei, condusă de
bidiviii nărăvaşi ai cuvântului, pe care Lisia (aşa cum
obişnuieşte să fie alintată) se pricepe foarte bine a-i struni.
Din acest motiv, nici nu ai crede că este unul de debut,
fiecare cuvânt find ales cu maturitate şi aşezat cu precizie
exact acolo unde îi este locul, fără acea timiditate sau
nesiguranţă resimţită la un începător. Această “îndemânare”, numită simplu talent, a făcut ca volumul să obţină
premiul I la Festivalul Internaţional Corona, Ediţia a II-a,
Italia, secţiunea Carte edită poezie, în anul 2017.
Pentru a ne demonstra, cred, sinceritatea şi
nobleţea intenţiilor sale, poeta a selectat ca poem de
întâmpinare a volumului un autoportret inedit, intitulat
sugestiv Eu, unde fiecare “imagine” are o nuanţă blândă,
luminoasă, aşa cum este, cu siguranţă, şi lumea sa
interioară: “sunt cea mai fericită poveste/ din toate câte sau scris”. În ciuda unei declaraţii atât de surprinzătoare,
autoarea nu se sfieşte să recunoască faptul că întunericul
dezamăgirilor nu a ocolit-o (“trupu-mi miroase…/ …a
pământ/ uneori scrijelit prea adânc/…// în sângele meu
curge grija pruncilor nenăscuţi”), iar lista mărturisirilor
continuă în ritm alert: “…simt că port în mine veşnicia/…//
păstrez în suflet talismanul versului meu”, dovada că
scrisul, pentru ea, este o vocaţie, nicidecum o evadare de
moment, făcând-o (şi) ultimele versuri: “…se întâmplă
adeseori/ să-mi fie de ajuns că te întâlnesc/ şi că mă
citeşti”. La urma urmei, ce poate fi mai de dorit pentru un
scriitor, decât să fie apreciat de lectorii săi, iar rodul
imaginaţiei sale să ajungă la inimile lor?
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Tot în “tiparul” autoportretului poate fi
încadrată şi următoarea poezie (Doar o carte), în
care Vasilisia Lazăr împleteşte noi figuri de stil,
pentru a se înfăţişa cititorului aşa cum doreşte să fie
descoperită, adică aşa cum ea însăşi se “vede”:
“sunt o carte/ agăţată pe catargul sufletului/ şi cresc
în fiecare zi/ cu o filă”. Calea spre inima sa ori
modalitatea de a fi înţeleasă cel mai bine ne-o
conferă tot ea: “trebuie doar/ să-mi răsfoieşti cu
blândeţe neliniştile”. În povestea vieţii poetei, totul
pare să se deruleze în direcţia potrivită (“slovele
mele sunt limpezi”), chiar dacă nu a primit încă
soluţii la toate problemele existente (“doar semnele
de întrebare/ îşi caută întotdeauna/ răspunsul”).
Asemenea poeţilor “născuţi” şi nu “făcuţi”
(după cum afirmă, la finalul cărţii, chiar soţul
autoarei), ce au scrisul încrustat în sânge, poeta
este pătrunsă de nostalgia trecerii necruţătoare a
timpului, care spulberă fără discernământ năzuinţele oamenilor, călcând cu talpa prin/pe destin: “azi
am mai îngropat o speranţă,/ încă aud ecoul
clopotelor/…/ e doar o vârstă/ când s-a mai sfârşit
un vis” (Quo vadis).
Schimbând puţin registrul, temuta singurătate în doi nu-i este străină Lisiei, aşa cum nu îi este
străină nici tăcerea din cuvinte, atunci când acestea
(te) ard (pe dinăuntru) ca o flacără: “tăcerea şuieră
prelung/ ca într-un tren în care te legeni visând/…//
nu trag perdele visului/ cobor pe ţărmul tău/ dar nu
te strig/ ştiu că singurătatea nu e doar a mea”
(Aşteptare).
Fobia de singurătate a poetei se topeşte
doar la apropierea persoanei iubite, singura în
(continuare în pag. 11)
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măsură să o vindece de toate angoasele şi să-i redea
nădejdea. Soluţia salvării de frigul care o devorează este
simplă: “e frig în mine, dar la noapte/ mă voi muta cu drag
în tine”. Desigur că, înainte de importantul “eveniment”,
sunt necesare unele “modificări”: “…cu degete de dor,/ prin
inimă am să-ţi deretic/ şi la sfârşit am să-ţi rodesc/
pământul sterp din carnea mea”, culminând cu o rugăminte
ardentă: “să nu uiţi poarta încuiată,/ iubitule, să pot intra”
(Mi-e frig, iubite…).
Tot la capitolul “rugăminţi” adresate sufletuluipereche se încadrează şi poemul Îmbracă-mă cu tine,
pătruns de un lirism cald, învăluitor: “îmbracă-mă cu tine/
dragul meu/…// fă-mi gura cireaşă de mai/ şi verde
cuvântul să nu-l mai presez în ierbare/…// …spală-mi toate
nopţile plânse vreodată/ desenează-mă linie în palmele
tale…”.
Din cuprinsul volumului se desprind şi alte versuri
memorabile, având ca protagonistă iubirea (una mai mult
sau mai puţin fericită), în câteva dintre acestea natura
înconjurătoare jucând un rol important: “amurgul topeşte în
vase arămite/ paşii sleiţi de povârnişul zilei/…// eu mă aşez
lângă pomul din faţa casei/ şi scrijelesc cu litere amare/
soarta mea şi a ta” (Asfinţit); “tăcerea propriilor paşi mă
loveşte cu pietre/ în asfalt s-a gravat răsuflarea ta/…//
soarele mă priveşte cu un ochi tulbure/…// încă o zi ne-a
surprins pe străzi paralele, iubite…” (Negăsire) etc.
Sentimentele de afecţiune ale poetei pentru cel
ales pulsează în versuri pline de sensibilitate, încercând să
înlăture distanţa (nu neapărat fizică) dintre ei, obstacol
uneori dificil de trecut (“azi pleci…/ şi uite cum pleci stând
pe loc/…// …te destrami în secunde”). “Leacul” împotriva
înstrăinării din cuplu se află tot în scris: “liniştea poartă pe
braţe clopote negre/ eu răsucesc vorbele tale pe deget/
apoi te scriu…” (Pustiu de tine), acesta fiind cea mai
sigură evadare din cercul strâmt al cenuşiului cotidian,
atunci când “miroase-amar a necuvinte” şi “tu la un capăt,
eu la celălalt/ înnodăm tăceri” (Arzând pe rugul toamnei).
“…Fără tine, slova mea pare un greiere rătăcit”
(Vara sufletului meu); “slova ochilor tăi/ îmi scrie poemul
unei iubiri ce nu doare/…/ iar timpul face piruete/ pe
tinereţea noastră (Orele noastre curg), îi mărturiseşte ea
partenerului, adunându-şi “bucăţile de suflet” cu “grijă
mare,/ Pe foaia de hârtie”, ca pe un trofeu preţios, ce
trebuie neapărat salvat, “Acum, când încă floarea de gând
nu-i veştejită,/ Cât viaţa şi iubirea în mine mai palpită”
(Flori de gând).
Pendularea între plusurile şi minusurile iubirii,
generată (probabil) de un cutremur (interior) soldat cu
sechele permanente, continuă să tulbure cugetul poetei:
“Visez că mă atingi şi mâinile-ţi sunt calde,/ Dar iute pleacă
visul şi iarăşi este frig./…// …Păşesc furiş în suflet la tine
şi, îndată,/ Mă liniştesc la gândul că am ajuns acasă”
(Târziu).
În Iubire lacustră, muzicalitatea versurilor se îmbină plăcut cu simţămintele calde ale unei inimi avide să-şi
găsească împlinirea prin iubire, oscilând, după cum spuneam, între certitudini şi incertitudini, într-un “tango” necontenit cu destinul: “E-o vreme ce miroase a mine şi a tine,/
Cu-aromă de gutuie şi plânset de copac/…// Şi toamne cad
milenii, în transă, peste noi,/…./ Ne spală de iubire cu reci
şi triste ploi”.
Tot într-un cadru tomnatic se derulează scena
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încărcată de tandreţe a odiseei în doi: “Caut umărul
tău,/ sprijin al atâtor urcuşuri,/…// te simt cum ştergi
cuvintele/ tăcerii din noi.// Cu degete de verde,/
răscoleşti ruginiul toamnei mele” (Peisaj autumnal).
Toamna, anotimp al tranziţiei/schimbării, reprezintă
(şi) pentru autoare un moment de bilanţ, în care ea
îşi inventariază succesele şi eşecurile, reuşind să-şi
(re)descopere forţa interioară, pentru a merge mai
departe.
Într-o declaraţie lipsită de ipocrizie făcută
soţului, Vasilisia îi/ne destăinuie într-un mod inedit
metamorfoza pe care viaţa ei a cunoscut-o de când
acesta i-a “poposit” în suflet: “primeam tristeţile/ şi
moartea în doze mici/ înfrângerile îmi deveneau/…
scadente/…// rătăceam prin febra risipirii”, culegând
“resturile unei vieţi serbede/ într-o dimineaţă ai făcut
tu cafeaua/…// atunci clipa s-a spart/ secundele au
scânteiat în ceas/…/ iar zilele/ au început să curgă/
altfel” (Clipa). Tot o mărturisire este şi poezia
Dragoste târzie, unde simţămintele ardente sunt
dezvăluite cu (aceeaşi) sinceritate: “…tu, cel ce-mi
modelai ploile cu zâmbetul/ şi-mi colorai… în roşu
aşteptarea// de-atâta dor mi se topise sufletul/ deaceea l-am turnat într-un tipar/…/ apoi l-am aşezat în
palmă, ţie/ iubirea mea târzie”.
Poezia Definiţii se remarcă prin ineditul
tropilor ce-i descriu pe ambii “vâslaşi” la corabia
căsniciei, rezultând o cascadă de imagini pline de
farmec şi gingăşie: “eu sunt un ţărm, tu eşti o mare/
eu un răspuns, tu o-ntrebare/ tu eşti sămânţă, iar eu
ogor…/…// tu eşti un vis, eu o chemare,/ tu un izvor,
eu însetare/…// tu eşti un rug, eu o jertfire/ tu eşti
altar, eu răstignire”, finalul fiind însă unul în culori
mohorâte, aşa cum este, uneori, (şi) viaţa: “eu un
mormânt şi tu o cruce”.
Schimbând din nou macazul, într-o poezie
dedicată unei prietene, autoarea declară nonşalant:
“îmi plac femeile/ cu cicatrici pe suflet”, motivul fiind
unul nebănuit de simplu: pentru că ele au “o
frumuseţe ce stă la intersecţia/ dintre ceea ce par a
fi/ şi ceea ce sunt cu adevărat”, dar şi “pentru că ştiu
să preţuiască/ clipa când lacrima tăcerii/ aşteaptă
mângâierea unui cuvânt/ sau atingerea altei inimi”
(Cicatrici).
În versurile poeziei Icoană, închinate mamei,
Vasilisia Lazăr ni se dezvăluie într-o ipostază
elegiacă, dintre slove răzbătând iubirea filială pentru
fiinţa care i-a dat viaţă şi care îşi îndreaptă încet, dar
sigur, paşii spre poarta unui tărâm de unde nu mai
există întoarcere. Fiica asistă neputincioasă la finalul
trist al acestei “călătorii”, văzând: “cât de adânc i-a
săpat
(mamei)
bătrâneţea
în
ziduri”.
Ea
conştientizează însă că mersul vieţii este dinainte
stabilit de Creator, nouă rămânându-ne doar să-i
acceptăm curgerea paşilor: “am înţeles că seva ei în
mine înfloreşte,/ că verdele ei m-a înmugurit atunci/
când m-a dăruit vieţii,/ că prin moartea ei lentă respir,
vorbesc, exist…”. Cu un singur lucru autoarea nu se
poate împăca: “neputinţa/ de a păstra pe veci seninul
în ochii dragi ai ei”.
În continuare, se creionează un alt chip drag,
cu care poeta doreşte să ne familiarizeze – cel al
(continuare în pag. 12)
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tatălui, plecat de mult pe cărarea dintre stele, ce îşi sapă
tăcut vad în lunca amintirilor (“mi-amintesc primăvara aceea pierdută/ în care tata s-a hotărât deodată să moară”),
mărturisindu-ne: “o stranie durere mă împietreşte” (Închinare).
Ambilor părinţi le sunt dedicate versuri tulburătoare, presărate cu vibrante “Ecouri dintr-un timp apus”, în
poezia Ruine: “Mă văd copila de-altădată,/ Cu părul lung şi
ochi senini/…// Ograda-i toată desfătare/…// O, câtă viaţă
am în urmă,/ Comori pierdute în psaltiri!.../…// Mereu o să
vă port în suflet/ Bucăţi din toţi, bucăţi de foc!/ Şi-n noaptea
gri şi nesfârşită/ Poate ne vom lipi la loc”.
Autoarea nu uită să menţioneze o altă fiinţă dragă
care i-a luminat copilăria: “ar vrea să mă cheme/…/ dar
cuvintele se lovesc de pragul buzelor/…// apoi bunica se
face ulcior/ ori poveste/ eu mă întorc în rama veche/ pentru
încă o veşnicie/ alături de alte poze îngălbenite”
(Regăsire). Lumea (sa) magică, pierdută în negura
trecutului, nu mai poate fi, din păcate, reînviată: “anii mei
au rămas/ în pragul casei bătrâneşti/…// buzunarul
sufletului/ duce o grea povară/…// fericirea mi-a rămas
acasă/…/ străbunii mă cheamă/ din rame vechi”, poeta
încercând o întoarcere (imposibilă) în timp, pentru a se
elibera din cămaşa incomodă (adeseori) a prezentului:
“vreau paşaport spre înapoi/ să nu mai fiu umbră nicăieri”
(Vreau drumul înapoi).
Universul liric al Vasilisiei Lazăr, bântuit de tristeţe
şi amintiri, conferă poeticii sale o delicateţe aparte, pe care
cititorul o resimte acut, trecând dincolo de zbuciumul
lăuntric neîntrerupt. Ea priveşte gânditoare “pe sub
cozorocul vieţii”, de unde “tărâmul prunciei” o cheamă,
tărâm în care se închide “ca într-o rană”, încercând să se
mintă că totul e bine, dar “ecoul lacrimii/ căzute-n batistă” o
(re)aduce la realitate: “minţi/ minţi/ minţi” (Ecou).
Ca-ntr-o matrioşka vie (poezie dedicată unui
prieten scriitor), autoarea îşi derulează în minte, cu regret,
toate etapele transformării sale în femeia de astăzi,
dorindu-şi să se simtă, măcar pentru o clipă, fetiţa plină de
candoare şi lipsită de griji care era cândva: “Trec din
păpuşă-n păpuşă şi ţopăi/ …vreau să mă întorc,/…//
Doamne, aruncă-mă până la ultima păpuşă din mine!/
strig…”.
“Sunt doar o pasăre înfrântă/ ce-şi adoarme
zborul/ lângă ziduri mereu crescânde” (Stop-cadru), mai
spune ea, plângându-şi cumnatul pierdut prematur, în timp
ce “castanii saltă din umeri a neputinţă/…// într-o lume
amorţită/ în care greierii nu mai cântă/ şi unde sufletele/ au
început să prindă rugină” (Linişte albă).
Toamna, unul din anotimpurile preferate de
autoare pentru exteriorizarea abisului sufletesc, ce apare
frecvent pe parcursul textului, se împleteşte cu toamna
dinăuntru şi creează adevărate bijuterii lirice: “Mai
scrijeleşte toamna o poveste/ Pe trunchiuri răstignite de
pădure,/ Pe zboruri întrerupte fără veste,/ Pe vise
amputate de secure” (Toamnă fără ciocârlii).
În formă adresată este poezia Scrisoare lui Paler,
dedicată maestrului Octavian Paler, pe care autoarea l-a
apreciat în mod deosebit, poezie în care citează, pe
alocuri, din cuvintele acestuia, schiţându-i, totodată, un
portret fidel al sufletului: “acum te-ai mutat într-o stea/ ai
plecat să-L întâlneşti pe Dumnezeu/…// au rămas în urma
ta mări şi cuvinte,/ şi îndoieli, şi certitudini…/…// ai crezut
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că moartea e o izbăvire/…// …ne-ai învăţat…/ cum
să plantăm trandafiri în suflet/…// …erai intrigat…/ de
noi, cei ce frigem mititei pe orice Golgotă/…/ …omul
are o singură patrie, restul sunt ţări”, încheind cu
gândurile marelui dispărut, care se asortează foarte
bine cu “decorul”: “tu stai pe un mal, noi pe altul…/ şi
între noi curge noaptea…”.
Unul din poemele meditative de mare forţă
expresivă este Nu îngrăşaţi pământul cu oameni!
Din ţesătura versurilor transpare o deznădejde pe
deplin justificată, desprinsă din scenariul uneori
macabru al vieţii, însă finalul, conţinând (şi) un
îndemn, este unul (cuasi)optimist: “singuri şi fără
orizonturi/…/ vi s-au cocoşat spinările de-atâtea
îngenuncheri// pacienţi incurabili ai aceluiaşi
sanatoriu/…/ arar vă mai permiteţi o renovare/ când
ferestrele din trup scârţâie prelung/…/ suflete
amorţite şi triste/…/ căutaţi în inimă dorinţa de-a trăi/
viaţa nu e doar zădărnicie…”.
Din L’art poétique, poem ce merită citat în
întregime, putem afla ce reprezintă poezia pentru
Vasilisia Lazăr, cu predilecţie cea proprie: “poemele
mele-s cântec de ape,/ sunt doine de patimi,/ ori note
de lacrimi.// poezia mea e eşarfă/ fluturată în gară./
e-amară/ durere de ceară.// poveste fără capăt, stihul
meu,/ boabă din lacrima lui Dumnezeu.// cântec din
altă lume,/ ce dă cuvintelor nou nume.// silabele,
inimi ce bat,/ ori frunze foşnind în copac.// cioplit în
sare,/ când e citit,/ cuvântul meu tresare”.

Ultimul poem (Noi), aproape aforistic, ne arată cum poeta se aşază “la masa cuvintelor”, pentru
a “plămădi câte o pâine curată”, pe care “o stropeşte
cu lacrimă cerească” şi o “împărtăşeşte” cu alţi
(continuare în pag. 13)
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mânuitori de slove. Într-un scenariu tern, în care “unii
murim aici/ alţii ne naştem dincolo” şi “greu recunoaştem/ morţii de vii”, ne “dorim doar liniştea/ care înalţă
cuvinte”.
Până la “poemul tăcerii” de dincolo, însă, mai
este destul. Cu siguranţă că Vasilisia Lazăr mai are
multe “pâini” de “frământat”. “Lanţul cuvintelor” sale “e
filigranat în destin”, aşa cum afirmă scriitoarea Gina
Zaharia la finalul cărţii. Din versurile sale pline de vitalitate şi presărate cu esenţe fine, răzbate mocnit dragostea de viaţă şi de oameni. Chiar dacă titlul sugerează o
viziune idealistă (asupra existenţei), autoarea este capabilă să-şi păstreze raţionalitatea în doze optime,
atunci când e nevoie.
Împletirea armonioasă a versului liber (lipsit de
constrângeri prozodice) cu dulcele stil clasic, prezentă
pe parcursul volumului, denotă faptul că ea stăpâneşte
ambele forme de manifestare lirică. Faptul că este unul
din puţinele volume de debut pe care am simţit nevoia
să-l recitesc, fără să am senzaţia de “preaplin”, spune
multe. Mesajul simplu, direct şi profund, reverberează
în cugetul cititorului, ca ecoul unui dangăt de clopot. Fie
ca rafinatele “dantelării de suflet” (cum le numeşte
scriitorul Ion Lazăr da Coza) ale Vasilisiei să împodobească, (şi) de acum înainte, rafturile bibliotecilor
multor români devoratori de lectură (bună)! Eu îi doresc
succes deplin sub cerul poeziei şi o muză generoasă,
care să n-o ocolească niciodată!



Lucia PĂTRAȘCU
EMINESCU, ÎNCĂ
Încă strigă Eminescu de la Nistru pân-la Tisa
Glăsuind că ne-am ales cu plânsul ce întinsu-ni-s-a
Peste codrii de aramă, prin pădurea de argint,
Între fraţi ce sunt de-o seamă rătăciţi prin labirint.
Încă plânge Eminescu de la Tisa pân-la Nistru
Că-ndrăznim să mai trăim cu soarta ruptă-n mod sinistru
Şi plimbată prin istorii, hăis şi cea, ca pe-o mârţoagă,
Încât nici chiar visătorii să n-o mai ştie întreagă.
Doar ne-a povestit din vreme că din Nistru pân-la Tisa
Tot românul încă geme şi cu jale plânsu-i-s-a.
Glas de bucium doruri sună pe sub scăpărat de stele…
Turmele adorm la stână…Şi pe dealuri, prin vâlcele,
Cu un fel de cutezanţă, câte-un fir de floare albastră
Încă ţese o speranţă pentru întregirea noastră.
Încă speră Eminescu de acolo, de departe,
Să se-adune oameni ce-s cu inimi calde şi curate,
Să îşi dea mână cu mână, înflorind cărările
Într-o horă, o cunună ce poartă cântările.
Dacă nu vom fi în stare să ne dăm mână cu mână
Fraţi români din depărtare, să-ntregim glia străbună,
Are Domnul Eminescu gând curat ca o lumină:
Să îşi lase Nemurirea…Înapoi la noi să vină,
Ca s-asculte iar jelitul codrului bătut de vânturi
Şi cum buciumul răsună peste cele două pruturi.
Şi-ar pune viaţa chezaşă pentru o Unire mare
Şi de-ar fi încă doinaşă ca un dor, ca o chemare,
El se lasă iar în moarte şi va arde pentru neam,
Iar cenuşa să i-o poarte peste Prut, pod de mărgean.
Încă întreabă Eminescu de la Nistru pân-la Tisa,
Oare, cum ne-am înţeles cu cei ce ne-au sfâşiat scrisa,
De-am putut răbda mâhnirea şi-am crezut
că trăim teafăr?
Ori uitat-am strălucirea veşnicitului Luceafăr?...
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Doina GURIȚĂ
CALENDARUL

Constantin OANCĂ
GÂNDURI DESPRE EMINESCU
Dacă savanţii descoperă lumi, un gânditor descoperă însăşi existenţa, nemurirea. Cum în jurul soarelui se
învârt planetele, tot aşa în jurul unor mari spirite roiesc
neamuri întregi. Unul dintre aceste spirite este Mihai Eminescu. Eminescu este confirmarea capacitaţii limbii noastre de-a exprima adevărul, aşa cum au făcut-o în ţările lor
un Shakespeare, un Dante ori un Goethe, continuând şi
amplificând iniţiativa poetului popular din Mioriţa, Meşterul Manole, Tinereţe Fără Bătrâneţe. Dar care este esenţa
acestui adevăr? Este bucuria descoperirii nemuririi prin
renaştere („Odă în metru antic”).
Citind pe Eminescu se contureză gândul că el s-a
născut plecând. Gândind la rece chiar aşa stau lucrurile
cu fiecare dintre noi. Atunci când „Timpul mort şi-ntinde
trupul şi devine veşnicie” vedem cum naşterea şi moartea
sunt adunate într-un punct.
Inspiraţia există datorită sensibilităţii la poezia din
care este făcută lumea. Adevărul însuşi este profund
poetic. De aceea marii inspiraţi, Eminescu, Blaga, Nichita
Stănescu, sunt şi mari gânditori, în faţa cărora şi filozofii
pălesc, iubirea de care ei sunt pătrunşi fiind cea mai înaltă
formă de gândire, că “Inima are raţiuni pe care raţiunea nu
le cunoaşte” (Blaise Pascal).
Dacă o voce a poetului zice “Noi nu avem nici
timp, nici loc/ Şi nu cunoaştem moarte”, atunci de unde
până unde reducerea lui la nivelul întâmplărilor cotidiene?
Este aceasta ipostaza ultimă a unei gândiri reducționiste.
Intrarea în opera lui Eminescu este, păstrând proporţiile şi
cultural vorbind, echivalentul intrării în eternitate. Iată şi
alte exemple în această privinţă, pe care Nichita Stănescu
le numeşte “necuvinte”: “Să mă lăsaţi să mor/ La marginea mării”; “Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată“; “Timpul
mort şi-ntinde trupul şI devine veşnicie”; “Anii tăi se par ca
clipe,/ Clipe dulci se par ca veacuri”; “Numai omu-i schimbător/ Pe pământ rătăcitor” etc.
Eminescu face disociere clară între credinţă şi
reli-gie: “Credinţa zugrăveşte icoanele-n biserici”, pe când
“Religia-i o frază de dânşii inventată”. Credinţa este o intimitate precum hrana. Şi este ştiut că doar cei bolnavi (sau
morţii) nu înfometează. Cum pe baza nevoii de hrană trupească a apărut comerţul, la fel pornindu-se de la nevoia
de hrană spirituală s-a ajuns la religie. Ca şi comerţul
aceasta are între altele şi un scop utilitar, fără de care nu
se poate. Zic asta deoarece prea se vehiculează ideea că
Eminescu ar fi fost ateu, ceea ce nu e corect. O religie
este instituţionalizarea unei credinţe. Ori confuzia, de cele
mai multe ori voită, între ele zădărniceşte pe undeva marea noastră speranţă de-a trece din timp în eternitate.
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Calendarul...
viclean şi veşnic mergător călător neobosit
prin secunde de timp omologate
filă după filă trec cu aripi de vânt
şi undeva departe sau nu prea
departe se duc zile
se duc luni se duc ani
se duce tinereţea
se duc bucuriile iubirii se tot duc...
Ireversibil!
LUMINA DE DAMASC
Străbat cărări presărate cu spini
Mă întorc din ţara cu lapte şi miere
Revin, cu lacrimi, printre străini
Să-mi curăț abisul de fiere.
Sânge, şiroaie, pe cărările tălpii
Pământul îl soarbe cu sete bolnavă
Spinii aruncaţi în drum par nişte săbii
Şi de sunt pe uscat... sunt epavă
Deodată lumină de Damasc luceşte nisipul
Zefirul îmi pune aloe şi vin peste răni
Ţepuşa e scoasă şi-mi dezleagă timpul
Şi încep a vedea ale cerului vămi.
Genunchii pătrund adânc în lespedea arsă
Făcând cu osul rotund noi morminte
Şi strig către cer: „vreau la masă;
La cină de taină cu Tine, Părinteˮ.


Alexandru CAZACU
The morning after
Ploaia mai îmbătrânită ca niciodată
și cu stropii grei
lovind sonor tăblia sistemului de ventilaţie
al hotelului
prelungind minutele dimineţii ce anevoie
vrea să înceapă
când vrei să afli mai mult pentru a uita şi mai mult
Parfumul braţelor tale rămas încă în haine
ca o infuzie în ceaiuri
Zgomotul sacadat sec transmiţând parcă
un mesaj cifrat
care va fi înţeles cândva prea târziu
peste gingle-ul telefonului mobil
la care nu răspunzi
peste notificările cu zgomot discret
al e-mail-urilor primite
zărind crengile brazilor uzi şi puţin încovoiaţi
ce strălucesc în lumina discret movulie
în mica piaţetă dincolo de bulevardul aglomerat
când toate lucidităţile par nişte voluptăţi eşuate
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Dumitru ANGHEL
CÂNTĂREAŢA CHEALĂ de Eugen IONESCU
Printre premierele stagiunii de toamnă, 2018, ale
Teatrului „Maria Filotti” din Brăila, un loc aparte îl
ocupă, fără îndoială, bijuteria scenică „LA CANTATRICE CHAUVE”, Anti-pièce, semnată de dramaturgul român Eugène Ionesco, stabilit la Paris, şi
apărută în volumul I „THEATRE”, la Editura „Gallimard”, 1954.
În limba română va fi publicată în revista „SECOLUL XX”, în condiţiile unei cenzuri draconice, dar
fracturată benefic în perioada relaxării ideologice,
când au apărut cărţile de literatură epică şi lirică cu
succes de librărie ale „deceniului obsedant”: „Galeria
cu viţă sălbatică”, de C. Toiu, „Buna Vestire”, de N.
Breban, „Vocile nopţii”, de A. Buzura, „Obligado”, de
Al. Ivasiuc, „Tentaţia”, de Platon Pardău, „Crimă
pentru pământ”, de Dinu Săraru, „Pumnul şi palma”
de D. Popescu...
Scriitorul nonconformist Eugen Ionescu a început
ca un veritabil... „Gigi-contra!”, expresie intraductibilă,
specific românească, fără drept de apel, cu impact
nedisimulat la originalitatea în stare pură, pentru că o
altă piesă a sa... „în trei episoade”, „Setea şi foamea”
(„LA SOIF ET LA FAIM”), pusă în scenă la Comedia
Franceză, ar fi fost „click-ul” împotrivirii şi al unei
ostilităţi faţă de un public spectator... „cuminte”,
familiarizat cu Molière şi Corneille.
A plusat apoi cu „Cântăreaţa cheală” („LA CANTATRICE CHAUVE”), un veritabil sindrom al conceptului scenic de „teatrul absurdului”, pe care l-a
ridicat la rangul de „prinţ moştenitor al revoltei”
împotriva familiei tradiţionale, sufocată de reguli,
tabieturi şi interdicţii de tot felul şi l-a propulsat pe
EUGÈNE IONESCO de pe Champs Elysées şi de pe
scenele Comediei Franceze în lojele şi fotoliile
onorante ale Academiei Franceze.
Eugène Ionesco, maestru al qui-pro-quo-ului dramatic, în zona de impact a împotrivirii şi a sfidării
tabieturilor cuminţi ale Teatrului tradiţional, de la
clasicii greci şi latini şi până la neoclasicii în stare
pură ai Europei de secol XVIII-XIX, a „sunat goarna”
unui protest împotriva încremenirii în „tipare”. În
consecinţă, deşi a şocat prin curajul asumat şi
surpriza totală, scriitorul Eugène Ionesco a continuat
cu „Lecţia”, „Scaunele”, „Ucigaşul fără simbrie”, „Ri nocerii”, „Regele moare”, „Pietonul văzduhului”, „Se tea şi foamea”, un portofoliu dramatic care i-a asigurat un fotoliu onorant, iar câteva dintre aceste
„fronde teatrale” au figurat pe afişele unor teatre din
România.
Domnul Lucian Sabados şi-a asumat riscul unui
astfel de demers cultural de anvergură, cân d a inclus
„Cântăreaţa cheală” în programul său managerial de
repertoriu pentru stagiunea teatrală 2018 în desfăş u-
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rare, alături de alte titluri la fel de incitante şi de
surprinzătoare prin diversitatea stilistică şi dimensiunea temporală: „Bădăranii”, de C. Goldoni, „Demonstraţia”, de David Auburn, „Tartuffe”, de Molière, „Regele gol”, de E. Şvarţ (în
regia lui Lucian Sabados), „Before Breakfast”,
de E. O’Neill.
Pusă în scenă la Teatrul „Maria Filotti”, comedia „Cântăreaţa cheală” relevă intenţia de
altceva în dramaturgia modernă a Europei, dar
păstrează şi elementele naţionale şi absolut originale ale umorului românesc tradiţional din
zona unor Păcală şi Tândală, cu impact asupra
suficienţei şi a moralului eşuat în absurdul
ionescian, ca o premiză programatic-iraţională,
care duce la o altă morală cât se poate de raţio nală (saisir le rationnel à travers l’irrationnel)...,
care ne dă forţa să sesizăm existenţa!, după o
traducere pe care mi-am îngăduit-o.
Spectacolul beneficiază de o regie şi o scenografie cu totul originale, semnate de domnii
Radu Iacoban şi Tudor Prodan, care au direcţionat evoluţia textului dramatic şi jocul actorilor, prin sfidarea regulilor fireşti ale obiş nuitului, şarjând pe marja naivităţii periferice...
cu ştaif şi pe ascendentul superior al ridicolului
ridicat la rang de eleganţă desuetă. Acestui demers scenic i s-a alăturat light design-ul, violent
uneori, al luminilor şi sunetului, semnat de domnul Bogdan Gheorghiu, dar care au asigurat
echilibrul şi profunzimea prestaţiei comice în
tonalitatea majoră a întregului spectacol teatral.
Regia, scenografia, jocul de lumini şi de sunet, de alternative scenice şi de prestaţii actoriceşti, susţinute de o recuzită teatrală pe măsură, au adăugat nota de originalitate şi de avans
în susţinerea şi etalarea conceptului de „teatru
al absurdului”, parcă peste intenţiile aproape
cuminţi!, ale noncoformistului Eugène Ionesco.
Spectatorii „cuminţi” din sala „Bujor Măcrin” a
Teatrului brăilean au avut reacţii-şoc la toată
tevatura de lumini şi sunet, agresivă şi surprinzătoare, care alterna, în antiteză, cu scenele de încremenire, vocală şi de gestică, într -o
poziţionare de „stană de piatră” a actorilor,
hotărâţi să convingă de faptul că au asistat la o
parodie a „absurdului” celui mai absurd.
Scenografia şi light design-ul i-au înlesnit
regiei o mulţime de alternative convingătoare
pentru toată „politica” sa scenică, din care a
rezultat un interludiu dramatic excitant, vivace şi
reconfortant până la urmă. Regizorul Radu Iacoban şi-a ales inspirat o... echipă de şase
actori talentaţi, reuniţi într-un tutti al opţiunilor
pozitive, în care partitura interpretativă s-a
derulat egal, pe aceeaşi linie melodică a „teatrului absurdului” gândit de Eugène Ionesco, în
limitele unei monotonii verbale, ilogice şi stereotipe, cu gestică egală, cu o mimică pe
măsură, care au asigurat toată sincopa unei
brambureli semantice.
Fiecare actor şi-a construit identic personajul
(continuare în pag. 16)
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dar, dacă, actriţa Ramona Gîngă şi actorul Valentin
Terente n-ar fi avut aceeaşi manieră interpretativă,
unicitatea cuplului Doamna Smith şi Domnul Smith
ar fi eşuat într-un antiabsurd, în afara textului dramatic. Cei doi actori au avut talentul şi inteligenţa
să-şi etaleze propria fantezie comică şi capacitatea
de a evolua pe mai multe registre afective, uşurinţa
de a inventa atitudini, alternative, poziţionări şi ipos taze actoriceşti.
Păstrându-şi propria partitură scenică, Valentin
Terente a avut hazul şi
fantezia de a insinua
formele, nuanţele comicului ca nişte conştiinţe
falsificate, iar Ramona Gîngă a adăugat umorului
forme ale unei noi patologii a absurdului, dintr -o culme a neprevăzutului. Actorii Ramona Gîngă şi Valentin Terente au poziţionat snobismul şi suficienţa
soţilor Smith în zonele joase ale spiritului, printr-un
dialog, printr-o discuţie „doctă”, direcţionate spre un
umor gros, grobian, încărcat de automatisme şi ifose
nevinovate.
Actorii Corina Borş şi Silviu Debu s-au aflat în
acelaşi vivace „passo doble” de evoluţie unitară în
creionarea scenică a personajelor Doamna Martin şi
Domnul Martin, pe care i-au însoţit cu mare apetit în
dialogul lor buimăcit de ilogic, pe un simbol al
derizoriului.
Deşi n-au format un cuplu „matrimonial”, actorii
Mădălina Anea şi Adrian Ştefan au avut acelaşi
parcurs interpretativ egal, pentru că şi personajele
lor, Mary şi Pompierul, s-au încadrat perfect ideii de
unitate, regizorală şi actoricească, cu toate hachiţele
de comportament definitorii conceptului de „teatrul
absurdului”, gândit de Eugène Ionesco şi personalizat de trioul Radu Iacoban, adaptarea scenică şi
regia artistică; Tudor Prodan, scenografia; light
design, Bogdan Gheorghiu.
Acriţa Mădălia Anea, în rolul Mary, fata în casă, a
creat un personaj aflat într-o confuzie totală de
situaţii şi a sugerat prin prestaţia sa artistică alternativa altor tabu-uri, pe o mistică a ierarhiei sociale;
iar actorul Adrian Ştefan, în rolul Pompierul, a ex celat printr-un limbaj încărcat de automatisme şi
clişee verbale, stârnind hohote de râs în sală cu
hazul şi inteligenţa sa „colorată”. Monologul savuros,
„pozele” sale rezultate din încremeniri parodice au
pornit de la ideea ionesciană că „râsul spectatorilor
ne spală de prejudecăţi şi împiedică instituţionalizarea ridicolului”. Retorica sa pitorească şi tăcerile
totale au reprezentat invenţii comice iar absurdul,
devenit o metaforă a unei fabule, din orice formă de
demitizare devine o mistificare.
„Cântăreaţa cheală”, de Eugène Ionesco, spectacolul din repertoriul Teatrului „Maria Filotii”, a fost
gândit şi orchestrat într-un tempo dodecafonic,
stravinskian, în parametrii tonali şi artistici ai unei
Orchestre Simfonice, în care partiturile viorilor,
violoncelelor şi ale unei percuţii năvalnice s-au aflat
sub bagheta dirijorală autoritară a unui trio regizoral,
de scenariu şi de lumini, şi s-a încheiat în fulgere de
lumini, tunete şi sonorităţi şi prin aplauze entuziaste,
insistente şi măgulitoare pentru actori.
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Dumitru ANGHEL
DIMINEAŢA LA LEPŞA, de Dumitru BARĂU
Lepşa este un colţ de ţară, exotic şi miraculos, din munţii neprăduiţi ai României, în Vrancea, generoasă şi fascinantă, unde domnul Dumitru Barău se odihneşte patru-cinci luni pe an,
într-o casă frumoasă, de unde priveşte răsăritul
de soare, îşi odihneşte sufletul în concertul
ciripitului de păsări şi adoarme în mireasma
nopţilor răcoroase. Acolo, la Lepşa, pe malul
Putnei, poetul şi prozatorul Dumitru Barău şi-a
deschis sufletul în ritmul sincopat al poeziei şi pe
canavaua fascinantă a amintirilor dintr-o copilărie protejată de părinţii săi, cu ecouri reverberante în trei-patru cărţi de versuri şi tot atâtea
volume de proză, într-un registru liric şi intim
bântuit de energii sufleteşti, sau pe portativul
unor întâmplări cu caracter evocator , memorialistic.
Volumul de versuri „Dimineaţa la Lepşa”, apărut la Editura „Lucas”, Brăila, 2018, completează
generos şi convingător parcursul scriitoricesc al
poetului şi prozatorului Dumitru Barău. Un parcurs care porneşte de la volumul de versuri
„Anotimpul visării”, Editura Zeit, Brăila, 2009,
debutul editorial al poetului Dumitru Barău, într un registru literar clasic, cu o tematică nuanţată
de variaţiuni ale EU-lui liric, adunate într-un tutti
sentimental surprinzător şi incitant, cu o prozodie pe măsură, rimă încrucişată, împerecheată
şi îmbrăţişată, sau poezie de formă fixă...
A fost un debut editorial amânat dintr-o exagerat impusă! - exigenţă artistică, păguboasă până la urmă în plan personal, din perspectiva
evoluţiei prezumtive a expresiei lirice şi a posibilităţii virtuale de a impune, prin autoritatea talen tului său, un... curs valutar liric la cotele unei...
inflaţii poetice prin exces de credibilitate, de cre ditare a noului cu orice preţ în tehnica versificaţiei de ultimă generaţie.
Poetul Dumitru Barău a rămas stăpân pe
mijloacele sale de expresie de o candoare lirică
de adolescent, când îndrăgostit, de natură sau
de iubita sa; când trist şi melancolic, bulversat
sufleteşte de meditaţii existenţiale şi de întrebări
fără răspuns; ori riscând confesiuni, laice uneori,
în dialog cu Divinitatea, alteori. Oprindu-mă la un
singur exemplu, în ciclul „Mi-e tot mai dor de
Tine, Doamne”, poetul se vrea un religios raţional, mai mult prudent şi acceptând Divinitatea de
pe coordonatele agnostice ale cunoaşterii lumii
obiective şi nu după practici ritualice sau precepte bigote de creştinism primitiv; pare însetat
de certitudini, dar acceptă o minimă înţelegere a
misterului Creaţiei. Volumul de versuri „Anotimpul visării” se încheie în sonorităţi celeste de
clopot, în sunete grave de orgă, cu ecouri rever berante în toaca de lemn a vecerniei de seară, în
orizont al speranţei.
(continuare în pag. 17)
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Un parcurs scriitoricesc, aşadar, care continuă cu
cartea de proză scurtă, „Casa umbrelor”, Editura Zeit,
Brăila 2012, care oferă alternativa unui prozator de o
tulburătoare autenticitate, situată în limitele retros pectivei şi ale amintirilor îmbogăţite de experimente
de tot felul, pulsând de energii şi explozii de vitalitate.
Sunt nouă povestiri de dimensiunea, structura şi
tematica unor schiţe sau nuvele în care prozatorul
Dumitru Barău modifică registrul scriiturii sale, de la
lirismul rezultat dintr-o atitudine generoasă şi sentimentală la epicul grefat pe o lume autentică, în ciuda bizareriilor de tot felul, ponderate de o emoţie sinceră, în care ficţiunea impersonală se pliază pe amin tirile personale, pe matricea unei psihologii plauzibile.
Stilistic, povestirile domnului Dumitru Barău, prin
anvergura construcţiei epice, prin obiectivitatea,
excesiv de severă, uneori, ca şi pentru o perspectivă
multiplă, cu variaţiuni derutante, alteori; ori ipostaza
ipotetică asupra personajelor şi, îndeosebi, a
întâmplărilor, cu un apetit rabelais-ian pentru inedit
sau fabulos dintr-o realitate imediată. Particularitatea
stilistică dominantă a prozei sale este poziţionată pe
arta portretului, inconfundabilă şi definitorie, prin pata
de culoare distinctă, pe o psihologie polifonică,
barocă, în acordurile unui Concert brandemburgic de
I.S. Bach.
Şi, ca un intermezzo de echilibru, alte două cărţi,
tot în tandem liric-epic, volumul de versuri „Vis
albastru, Emeli”, în 2011, şi romanul „Cum alegem
dragostea”, în 2016.
Revenind la volumul de versuri „Dimineaţa la
Lepşa”, noua carte semnată de poetul Dumitru Barău
adună 17 poeme ample, stufoase, pe câteva pagini
fiecare, susţinute vivace de o grafică selectată de pe
Internet de doamna Adelina Pop, lector de carte. Cum
spuneam mai sus, Dumitru Barău este un sentimental
incurabil iar noua sa carte a fost scrisă acolo, la
Lepşa, pe malurile Putnei vijelioase. Toamna, când
păsările migratoare se pregătesc de plecare, poetul le
însoţeşte în zborul lor spre locuri mai calde, asistând
încântat la... „apelul” zgomotos de pe cablurile
telegrafice, unde, în ciripitul melodios de „rămas bun”,
se adună, spre încântarea sa, parcă spunându-i:
„Venim şi la primăvară!”.
Aşadar, în volumul de poezii „Dimineaţa la Lepşa”,
primul poem, care a dat şi titlul cărţii, punctează liric
şi emoţional tocmai atmosfera decorului, a naturii
generoase, a locului şi toată tevatura sentimentală a
poetului Dumitru Barău: „În fiecare dimineaţă, /
Deschid, larg, fereastra / Şi salut tot ce mă-nconjoară!
/ ... / Iată, salut un piţigoi, / Ce-şi umflă guşa colorată!
/ Îmi fluieră a vreme frumoasă / Şi parcă-mi
zâmbeşte, / Ciripindu-mi vioi: / Te salut, te salut!”
(Op. cit, p. 5-7).
Există atâta... brambureală lirică şi sufletească, în
doze homeopatice, la limita dintre iluzoriu şi infarct
sentimental, încât singurul remediu ca să-i fie
acceptate toate răvăşirile unei melancolii nestăpânite,
este să-i fie receptate versurile cu ritualica lor gravă
şi tulburătoare de fragede viziuni luminoase, matinale
şi feerice: „Astăzi, / Mi-a înflorit mărul, / Iar floarea lui,
miroase-a Dumnezeu... / Sub roua dimineţii” („Floare
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de măr”, p. 13).
Dumitru Barău este un poet cu probleme gra ve de „miracol existenţial”, gata-gata să declare
„război” neliniştilor care-i bântuie sufletul:
„Noaptea, / Rup pânza de întuneric / A singurătăţii / Şi încă, visând, / Mi-aprind lumânarea
sufletului: O capcană, întinsă...” („Vis”, p. 17);
dar găseşte supapa de echilibru, pentru că: „...şi
mi se face dor de căldură...” („Linişte”, p. 21); ca
mai apoi să alunece spre o existenţă smulsă
timpului: „Mi-e dor să plonjez / În apele translucidei uitări... / Mi-e dor să plonjez / În apele
cerurilor, / În apele pământurilor, / În apele
gândurilor, / În apele / Răstignitului / sfânt...”
(Idem, p. 23).
Există o patologie a frământărilor sufleteşti,
ivite dintr-o sau din mai multe şi incomode
cauzalităţi, în poezia domnului Dumitru Barău:
„Alerg desculţ, / Peste pământul / Ce-mi sfâşie
tălpile / Cu spinii lui înfloriţi... / Alerg desculţ, /
Peste pietrele colţuroase, / Ivite din adâncuri /
Străvechi...”; dar se pare că a găsit o cale de
acces spre limpeziri şi echilibru în mirajul şi
semantica primară a Cuvântului: „Îmi ung rănile
cu uleiul / Stors din seva amară / A cuvântului
nerostit” („Când”, p. 37).
Dar rămâne într-o permanentă şi dilematică
postură de răzvrătit, de neliniştit, de încrâncen at
doritor de a le şti pe toate, de a-şi explica până
şi imposibila şi misterioasa existenţă a Omului
pe planeta Pământ: „În fiecare zi, / Mă-ntreb, de
unde vin, / Cine-mi sunt, mie, lor / Şi aceste
întinderi / De pământ”. („Înviere”, p. 49); şi este
(continuare în pag. 18)
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nevoit să accepte, resemnat, că: „Poate sunt – şi eu
- / O sămânţă, / Din care încolţesc lumi / Nutrite din
sufletul cerului / Sau, poate, / Sunt doar sămânţa /
Unei singure vieţi, / Dăinuite prin suflul pornit / Din
sufletul seminţei de cer, / Omul...” (Idem, p. 51-52).
Poetul Dumitru Barău rămâne un nostalgic fără
repere, fără orizonturi crepusculare certe; se
găseşte mereu într-o altă alternativă: „Privesc
asfinţitul / Şi regret sfârşitul zilei...” („Regret”, p. 53),
şi este tot nemulţumit, neîmplinit, aşteptând mer eu
altceva: „Mi-am potolit setea / Cu apa strânsă-n
pumnii căuş... / Dar sufletul însetat / Nu l-am putut
ostoi, / Niciodată... / Şi regret...” (Idem, p. 55). O
gamă cremoasă de regrete, de neîmpliniri şi de...
„nici el nu mai ştie ce!?” îi tulbură sufletu l, deşi
imaginea Omului Dumitru Barău este una echilibrată,
optimistă şi de sfidare a oricăror alternative
perturbatoare, dar parcă îl zgândără şi-l năpădesc
acorduri elegiace de cântece interpretate de Ioana
Radu sau Mia Braia.
Îşi recapătă repede şi frecvent echilibrul şi starea
sufletească de bine, pentru că are viziuni luminoase
de-o candoare revigorantă: „Irina, cea mai presus /
De cer şi pământ, / Întinse mâna / Şi, atingând
văpaia de catifea a / Lunii, / Îşi încercă, şăgalnic,
puterea...” („Irilu”, p. 59), în acordurile calde şi
liniştitoare dintr-un Preludiu de Fr. Chopin.
Şi, din nou Lepşa, reper sentimental şi el, dar
dintr-un registru intim de-o melancolică tristeţe de
data aceasta: „E iarăşi toamnă sură, tristeţe-adâncăn flori / Pe cerul de lumină, perdelele de nori, / ... /
Cocorul alb se-adună, privind spre depărtări /
Melancolie-n suflet, tremolo, în viori...” („Toamna la
Lepşa”, p. 63).
Există în poezia domnului Dumitru Barău şi o
religiozitate decentă, ca o sfidare a bigotismului
primar, pe coordonatele „unei Catedrale” a purităţii
sufleteşti izvorâtă dintr-o rugăciune înainte de
culcare: „Sunt tot mai singur, Doamne, / În zborul
către tine, / Mă-nalţ doar cu-o aripă... / Când
înserarea vine...” („Scara lui Iacov”, p. 67).
Dar echilibrul total este tot acasă: „Mă-ntorc
acasă, / La dulcea casă părintească” („Acasă”, p.
77), pentru că, acolo, pe pământul sfânt al Moldovei,
unde s-a născut poetul şi prozatorul Dumitru Barău,
îşi găseşte liniştea şi echilibrul: „Adorm / Sub ochii
adumbriţi / Ai mamei... / Tata, ca o umbră uşoară /
Desenează pe fruntea mea / O dungă viorie...”
(Idem, p. 78).



Angela BURTEA
Îmbrățișarea
M-ai îmbrățișat, iar sufletul meu a licărit, lăsând să curgă o lacrimă de mulțumire. Strălucea ca
boaba de mărgăritar, pe când nu apucase să cadă
în mâna mercenarilor. Apoi s-a prelins, scriind cu
emoție prima filă a poveștii.
M-ai îmbrățișat, iar trupul meu a împrumutat din calda-ți trăire. N-o cunoșteam sau, poate, o
uitasem. Oricum era altfel decât până atunci, fiindcă tu erai altceva! Mă priveai pe furiș, trăiai laolaltă
cu mine și-ți plăcea că nu cenzuram nimic. La ce
bun să pui stavilă drumului pavat cu așteptări îndelungi?
M-ai îmbrățișat, iar ochii mei uitaseră să
mai vadă ceva în jur. Străbăteau doar lumina iubirii
care așeza paravan spre exterior, căci exteriorul nare nimic de-a face cu trăirea interioară. Se oglingdeau în apa ochilor tăi și trăiau intens bucuria regăsirii. Ochii, ca și sufletul, cunoșteau trecutul și nu
puteau fi păcăliți. Își deschideau ferestrele cu mărinimie, iar timpul de mătase măsura intensitatea clipelor și nu trecerea lor.
M-ai îmbrățișat, iar firea mea a îmbrăcat o
altă haină. Nu strălucea și nici paiete nu avea, nu
lăcrima și nu râdea, nici măcar nu zâmbea, ci doar
trăia. Era prea mult sau prea puțin? Știu sigur, era
mai mult decât o cană cu vin!
Și m-ai îmbrățișat, ducându-mi cu grijă capul spre pieptul tău. Ai făcut-o conștient! Atunci miai dăruit o parte din inima ta, i-am ascultat înfiorată
și-nfometată cântecul, înțelegând că, atunci, bătea
și pentru mine. Ce persoană importantă deveinsem! O inimă, o altă inimă trăia iubirea mea!
Și-am băut laolaltă clipele, lăsând timpului
nemurirea, iar noi am îmbrățișat viața mai cu temei.
Nu ne-am făcut promisiuni, fiindcă aripile noastre sau îngemănat înainte ca noi să deschidem gura. Naveam nevoie de cuvinte și nici de texte pe hârtie,
era suficientă clipa când mintea adoarme, iar sufletul trăiește.
De-atunci, îmbrățișarea e parte din mine, e
darul pe care l-am primit pentru a-l înmulți, fără a
cere nimic în schimb.
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au fost doi pumni de țărână
în care vreau și nu vreau să mă-ntorc.
am renunțat la căutare,
m-am oprit la starea de fapt,
momentul, îngerul care fuge
de îmbrățișarea titanului rupt
de realitatea măcinată,
născută din absurd
dar însetată de concret.

Mihaela FARCAȘ
Faustian
“Moloch in whom I sit lonely.” (Howl- A. Ginsberg)

`

mă rog la zeul disocierii
să-mi dea o palmă peste față
ca să pot scrie
& circuitele amigdaliene să se descarce
într-o poezie ca un panou solar.
sâmbătă, 6 dimineața,
nu vreau să trag draperiile,
lumea este un loc străin
în care mă joc cu frânturi de lumină
& imaginație roasă de șobolanul inconștientului,
cușca de care s-a lipit insecta
devenind una, ființă de beton
cu ochi forjați de colosul prezent
în capul meu, pe care îl mai adorm
sâmbătă noaptea când venele
se transformă în tuburi de lumină
& solzii mei cad de pe inima ghimpatăun Iisus ce-și smulge părul
cu ambele mâini găurite
când adulmecă pașii mizeriei
pe fâșia existenței umane,
dezamăgirea când ai impresia
că viața împarte experiența ca o prismă
dar tu te situezi la extreme
& mintea ta e ochiul mecanic
al gândacului ce încearcă
să iasă din chiuveta
plină de vase & cotidianul
te copleșește ca o pătură murdară
pe care ai fi vrut să naști,
să te naști într-un glob cu un bec
brodat în cuptorul cald
în care se coc plăcinte
nu mai multe selfuri
din cauza inconstanței celor doi ochi
formați în tiparul binelui & răului,
fără grade sau nuanțe
ca beculețele gri de deasupra tabloului.
cai negri în galop ce nu se duc
de fapt nicăieri la fel ca emoțiile
întoarse tot în floarea de carneacționează ca o matcă pentru proprii copii
entuziasmați de auto-devorare
ca de un act erotic înălțător
în degradarea constantă,
falsa matrice imaginată de la zece ani
& deșirarea ghemului roșu pentru o pătură de nimic
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poezia este îmbinarea celor două lumi,
mintea mea poate exista în glandele ei mamare
& poate fi dureroasă ca o pustulă
sau măreață ca un orgasm.
Disociere
mă enervează că poezia nu e un animal de circ,
nu poate fi dresată
ci explodează ca un ciot de napalm
în miezul zilei caniculare
când Komunyakaa aștepta ca
scheletul bombei să-i tranșeze mințile
& picături de sânge să se amestece
cu unda de șoc,
detonând jungla sub soarele transversal
pe hemoragia din centrul lumii.
o combinație de acid lisergic
& monoxid de carbon, copilul rebel
al literaturii înfășurat pe un ac de seringă
menit să liniștească o criză
cu efect de stroboscop & oasele din urechea
internă
îți cântă soloul din Comfortably Numb
ale cărui note zboară peste câmpul de cenușă.
Luminile Bucureștiului
Luminile Bucureștiului sunt palide
ca scările în spirală pe care
soarele fumegă înaintea apusului violet.
sufletul meu e o fașă chirurgicală
rotită pe un cotor de măr cu
sâmburi ca niște stele mărunte
ce dansează pe cerul aspru care
se-ntinde peste mediastinul mijlociu.
Happy b-day
vidul închegat pe încheieturile mele,
înveliș de sticlă subțire.
te comemorez cu lumânări imaginare
plantate în hipocampmlaștină cu păsări prinse în mâl.
mi-am evaluat prost conturul,
nicotina acum nu mă prea ajută,
creierul se consumă ca un monument de tutun,
sufletul la fel.
ce să mai fac dacă
ai aprins deja fitilul?
trecutul s-a expandat încă de-atunci
iar viitorul a orbit în sfera de sticlă.
La mulți ani!
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Mihai VINTILĂ
Anton Dumitriu - proscrisul triumfător
Recuperarea de care au avut parte o serie de
intelectuali interbelici nu putea să îl ocolească pe Anton
Dumitriu mai ales și pentru simplu fapt că acesta a apucat
să fie în viață până în 1992. Maria Cogălniceanu își face
datoria de prietenă și de cercetător când aduce în atenția
publicului documente inedite despre Anton Dumitriu prin
volumul Anton Dumitriu –un proscris triumfător, apărut în
colecția Paraliteraria a editurii clujene Limes.
Structurat riguros în șapte părți contrucția literară
`a profesoarei brăilene deși ca realizare este dispersată ca
idee este unitară. Avem în primul capitol intitulat interesant
fragmente biografice câteva crâmpeie din viața filosofului.
Accentul se pune mai mult pe operă și pe dimensiunea
universală a acesteia și mai puțin pe vicisitudinile umane
ale existenței deși sunt amintite momentele întunecate
precum cel al lagărului și a închisorii executate pe criterii
politice.
Dialogul confesiune din capitolul doi aduce în
atenție o serie de meditații filosofice și este după opinia
mea cel mai complex capitol din structura volumului.
Lumea e în descompunere, totul e o aiureală. Nu
mai este acea ordine de odinioară; acum mănânci când
poți, te scoli noaptea, numai e viață regulată. Românii
aveau un stăpân juridic în familie, erau stabilite obligațiile
fiecăruia, inclusiv ale stăpânilor și ale slugilor. Pentru ca în
ciuda celor afirmate mai sus să concluzioneze filosofic
Pentru nimic în lume nu aș părăsi definitiv România.
O parte din corespondența lui Anton Dumitriu este
prezentă în capitolul trei. Avem desigur un accent pus pe
cea dintre autoare și filosof din motive practice dar mai
găsim și alte scrisori care pot dezlega unele puncte ale
existenție sale tumultoase.
Demn de remarcat mi se pare capitolul cinci
dedicat inamicilor și prietenilor. Desigur că autoarea nu a
făcut liste cu aceștia ci a lăsat ca ei să iasă singuri la
suprafața istoriei prin fragmentele de corespondență care
fac referire la astfel de momente.
După schimbările din 1989 filosofia și-a găsit
drumul firesc în literatura română. Numele puse la index
sau marginalizate au putut să recucerească publicul cititor. Astfel s-a petrecut o redescoperire a literaturii române
interbelice dar și contemporane. Anton Dumitriu a intrat și
el, ca nume, în acest proces de redescoperire și de revalorizare cu toate că nu fusese total ignorat în perioada comunistă. Cărțile sale au apărut, cu probleme, cu întârzieri,
dar totuși au apărut. Pentru a putea duce mai departe
spiritul lui Anton Dumitriu s-a constituit fundația care îi
poată numele și care a avut câteva succese din care cel
mai mare a fost acela al recuperării bibliotecii filosofului.
Sunt amintite câteva aspecte din preocupările acestei fun-
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dații și persoanele din anturajul Partidului Național Liberal de la Brăila care s-au implicat în aceste proiecte.
Ultimul capitol este unul de facsimiluri.
Intitulat addenda conține copii după corespondența
folosofului. Din păcate unele reproduceri fie datorită
originalelor fie datorită vitezei de copiere nu sunt de
cea mai bună calitate. Totuși trebuie remarcată ideea
și încercarea de transpunere în practică.
Titlul Anton Dumitriu –un proscris triumfător
cred că poate fi interpretat ca fiind triumful celui care
s-a exilat în filosofie, a proscrisului social și material
dar triumfător în idee și substanță intelectuală.
[ Maria Cogălniceanu, Anton Dumitriu –un proscris
triumfător, Cluj Napoca, editura Limes, 2017, 158
pagini ]
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Victor MAROLA
În dialog cu Diana VRABIE
Victor Marola: Bine ați venit în comunitatea deschisă a cititorilor revistei Boema, doamnă conferențiar
Diana Vrabie! I-am obișnuit pe iubitorii de poezie (și proză) să-i descopere pe distinșii invitați chiar din relatările
autobiografice. Vă rugăm, așadar, să ne destăinuiți câteva repere din parcursul formativ de până acum.
Diana Vrabie: Bine v-am găsit și onorată să salut
comunitatea cititorilor revistei Boema, pe care, probabil, iar încânta o retrospectivă autobiogafică boemă. E adevărat că nonconformismul mă caracterizează, dar nu promit
o relatare autobiografică ieșită tranșant din tiparele sociale. M-am născut pe malul Nistrului, în orașul Soroca
din Republica Moldova. Soroca vine din oglinda amintirii
mele senine, neîntinată de trecerea anilor. La Soroca miam lăsat copilăria desculță, casa părintească, părinții,
surorile, râul Nistru. Pe ulicioarele cu castani ale orașului
mi se mai plimbă anii de liceu, iscoditori și frenetici. Îmi
amintesc cu drag că în perioada anilor de liceu la „Domnița Ruxanda” am debutat cu versuri în cadrul cenaclului
literar „Cetatea Sorocii”, coordonat de entuziastul poet
Petre Popa. Din anii de liceu nu am mai scris versuri, am
preferat să mă uit „critic” la viață și viața mi-a oferit suficiente prilejuri pentru o asemenea perspectivă, prefigurându-mi cariera. Cert rămâne faptul că Soroca reprezintă
un teren prolific pentru irigările poetice. Edificându-și esența prin mit și istorie, Soroca adună reflexele lumii cultural-literare, de la debuturile acesteia. Pantelimon Halippa, Constantin Stere, Ion Druță, reprezintă imagini elocvente ale pulsului cultural constant al acestui fascinant
oraș.
Mi-am urmat ulterior studiile la Facultatea de Litere a Universității „Al. I. Cuza” din Iași, având șansa studiului filologic sub îndrumarea unei pleiade extraordinare
de profesori, Dumitru Irimia, Liviu Leonte, Daniel Dimitriu,
Dan Mănucă, Ioan Apetroaie, Lăcrămioara Petrescu ș.a.
După absolvirea studiilor de masterat în literatura română, mi-am urmat doctoratul sub coordonarea prof.univ.
Dan Mănucă, plecat, din păcate, dintre noi. Am fost lipsiți,
în ultimii ani, în chip dramatic, de o generație de universitari de marcă, iluștri cercetători și oameni de creație,
între care Alexandru Andriescu, Daniel Dimitriu, Liviu Leonte, Dan Mănucă ș.a. Ori la Iași timpul s-a măsurat dintotdeauna prin personalități creatoare, prin valori polarizante în toate domeniile, prin voci viguroase stimulând
vocații. Am avut o relație de colaborare extraordinară cu
profesorul Dan Mănucă, eforturi conjugate în susținerea
tezei de doctor „Drama cunoașterii și tentația autenticității
în literatura românească interbelică”, în anul 2004. Într-o
ședere de mai bine de 10 ani, decisivi în fomarea mea,
Iașul mi-a devenit o a doua casă, motiv pentru care am
încercat să mă revanșez melancolic în ultimii ani prin elaborarea a trei antologii literare pe care i le-am dedicat:
„Imaginea Iașilor în presa interbelică ieșeană”, apărută la
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Diana Vrabie, critic și istoric literar, membru al Uniunii
Scriitorilor din România și din Republica Moldova, Conf. univ.dr.
la Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți

Editura Junimea, în 2016, în care am încercat să surprind tabloul complex al Iașului interbelic, pornind de
la ziarele și revistele ieșene reperabile încă la această
oră (Însemnări ieșene, Iașul, Iașii, Jurnalul literar, Cuvinte literare, Lumea, Omul liber, Caradașca, Orașul
nostru ș.a.); „Orașul Iași în evocări literare: de la Costache Negruzzi la Geo Bogza”, apărută la Editura Muzeelor Literare, în 2016 și „O sută de voci lirice. Cor în
Iașul Centenar”, o antologie care încearcă să impună,
cu inevitabile „pierderi” (sau, mă rog, exagerări), o
constelație tematică planând peste vechea cetate.
Sunt iremediabil îndrăgostită de „orașul poeților și al poeziei”, de această comunitate afectivă, organică până și în contradicțiile sale. Iașul este orașul
studenției mele, al primei iubiri, al marilor lecturi, al inițierilor literare, motiv pentru care rămân indisolubil legată de el. Și, da, Iașul rămâne orașul tuturor proiectelor mele de cercetare actuale și a tuturor colaborărilor academice importante.
Din 2002 activez la Catedra de literatură română și universală a Facultății de Litere, Universitatea
de Stat “Alecu Russo” Bălți, în prezent, în calitate de
conferențiar universitar și director al laboratorului de
Literatură Comparată. Mă aflu la Bălți cam tot atâta
cât stau la Iași, într-o continuă navetă culturală ...
V.M.: La ce vârstă ați realizat cum se scurg
orele în marea fascinantă a lecturilor?
D.V.: Am fost o generație privilegiată în sensul
că, în lipsa tentațiilor tehnologice, am citit mult. Ne
împrumutam cărți, făceam schimb, asaltam bibliotecile
și librăriile în căutarea noutăților editoriale. Am fost
mult mai aproape de literatură, într-un cuvânt. Gustul
lecturii l-am descoperit de la 7-8 ani, părinții aveau
grijă să-mi cumpere cărți și să-mi cultive pasiunea lecturii. Mă bucur că intuiția m-a orientat de timpuriu spre
„Alice în Țara Minunilor” de Lewis Carrol, „De veghe în
lanul de secară” de Jerome David Salinger, „Oliver
Twist” de Charles Dickens, „Fetiţa cu chibriturile” de
(continuare în pag. 22)

Boem@ (119) 1/2019

(urmare din pag. 21)

Hans Christian Andersen, „Cezar” de Al. Dumas, „Vrăjitorul
din Oz” de Lyman Frank Baum, „Heidi, fetiţa munţilor” de
Johanna Spyri, „Lupul de mare” de Jack London, „Micul
Prinț”de Antoine de Saint-Exupéry, față de ultimele cinci
din această listă m-am revanșat echitabil între timp, dedicându-le prefețe într-o serie de reeditări, într-un proiect
comun cu Editura Prut. Au venit, rând pe rând, „Bătrânul și
marea” de Ernest Hamingway, „Moș Goriot” de Honoré de
Balzac, „Mizerabilii” de Victor Hugo, „Procesul” de Franz
Kafka, „În căutarea timpului pierdut” de Marcel Proust ș. a.
Scriitorul preferat din literatura română, care mi-a reanimat
pasiunea pentru literatură a fost Camil Petrescu. L-am
îndrăgit pentru teoretizarea atât de nuanțată a structurii
noului roman, a doctrinei substanțialismului, dar și a
conceptului de autenticitate. Din aceeași listă a preferaților
fac parte Hortensia Papadat-Bengescu, Max Blecher, Mircea Eliade, Anton Holban, Sorin Titel, Gheorghe Crăciun,
Ioan Groșan ș.a.
V.M.: Opinia conform căreia literatura este o psihologie ilustrată într-un tablou cromatic autumnal este
validă?
`
D.V.: Literatura este și stare psihologică și mod de
viață, percepție estetică, acțiune ce degajă semnificații, dar
și practică textuală, ansamblul de procedee și metode.
Indiferent de teoriile care dispută natura literaturii, aceasta
trebuie să fie asociată, în primul rând, cu valoarea estetică,
cu arta cuvântului. Până la urmă, literatura este și nu poate
fi altceva, cum bine observa Paul Valéry, decât un fel de
extindere și aplicare a anumitor proprietăți ale limbajului,
care, în chip evident, creează și o anumită stare de spirit,
cromatică, dacă doriți.
V.M.: Enumerați, vă rog, câteva cenacluri literare
din Republica Moldova?
D.V.: De un impact decisiv în rândul tinerilor se bucură atelierul „Vlad Ioviță” de pe lângă Biblioteca Municipală „B.P.Haședu”, care periodic organizează ateliere de
lectură, de scriere creativă. Alături de acesta aș aminti și
cencaclul „Iulia Hașdeu”, care se reuneşte o dată la două
săptămâni, în redacţia revistei „Clipa”. Fiecare şedinţă
presupune discuţii axate pe o temă propusă de gazde sau
de cenaclişti, schimb de sugestii de lectură şi de cărţi,
lectura creaţiilor proprii şi, respectiv, discuţii pe marginea
acestora etc. Ar mai fi de amintit cenaclul literar
„DeVreme” care apare de două ori pe lună, fiind coordonat
de Oleg Carp, scriitor, redactor literar al Companiei TRM și
multe altele ...
V.M.: De ce sunt considerați poeții: nebuni frumoși, boemi, indivizi rupți de realitate, cugetători fascinați
de ideea nemuririi?
D.V.: Indiferent de felul cum a fost numit de-a lungul timpului, aed, rapsod, trubadur, menestrel, poetul este
un visător care trăiește cu iluzia spunerii (ne)spusului și a
transcenderii dincolo de realitatea comună, palpabilă. Sunt
nebunii frumoși ai acestui univers căruia încearcă să-i
descopere noi înțelesuri. Ori pentru a-l pătrunde, ei trebuie, mai întâi, să se desprindă de el, să se reconvertească
la alte dimensiuni ființiale. A fi poet este, se pare, condiția
umană cea mai devastatoare și, în același timp, inalienabilă. Pactizând cu eternitatea, poetul își pierde condiția
umană elementară. „Poetul nu are biografie; biografia lui
este, de fapt, propria lui operă”, sugera în acest sens Nichita Stănescu.
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V.M.: Am întâlnit în librării câteva antologii
îngrijite de dumneavoastră, publicate în România și
în Republica Moldova. Sunt integrați scriitorii din
Basarabia în antologiile și tratatele de Istorie a
literaturii române contemporane?
D.V.: Situația ideală la care ar trebui să ajungem ar fi abordarea unitară a literaturii române,
fără delimitări geografice, după provinciile istorice,
care intensifică oarecum sentimentul înstrăinării. Unicul criteriu prin care ar trebui să fie evaluate producțiile literare ar trebui să fie valoarea estetică, iar
integrarea să se producă în chip firesc, prin calitatea
scriiturii. Evident că trebuie să ținem cont de golul
istoric în care a fost aruncată Basarabia și care a
stagnat evoluția literaturii din această provincie
românească, integrând-o în matricea ei ontologică.
Deocamdată, istoriile literare din România oferă un
spațiu negeneros, ca să fiu elegantă, literaturii
române din Basarabia. De pildă, în Istoria critică a
literaturii române de Nicolae Manolescu, a fost prins
doar Mihai Cimpoi, Ion Druță și Grigore Vieru. Dar
literatura română din Basarabia a existat și are
momentele ei de vârf și după 1990, sincronizânduse cu ritmurile literaturii din țară. În privința antologiilor lucrurile ar arăta parcă ceva mai optimist. De
pildă, în antologia lui Dumitru Chioaru, Noua poezie
nouă (Editura Limes, 2011), alături de scriitorii de pe
malul drept al Prutului, îi găsim și pe Leo Butnaru,
Grigore Chiper, Dumitru Crudu, Emilian GalaicuPăun, Irina Nechit, Arcadie Suceveanu. La fel am
procedat și eu în antologia O sută de voci lirice. Cor
în Iașul Centenar (Junimea, 2018). Am lăsat să fie
evocat „orașul de basme, cu contururi iluzorii”, vorba
lui George Topîrceanu, prin vocile poeților de pe
ambele maluri ale Prutului, lăsând să vorbească textele. Așa se face că antologia cuprinde o sută de poeți, fiecare cu timbrul și marca sa, cu instrumentarul
și ingredientele stilistice, cu tematica și inovațiile de
limbaj, care își unesc vocile, abolind malurile, la ora
festivă a Centenarului.
V.M.: Referitor la cei care înregistrează un
debut literar după 50 de ani, se poate vorbi de
vocație tardivă ori despre o efuziune fulgurantă de
idei?
D.V.: Și în acest caz, ceea ce contează este
calitatea scriiturii și stilul scriitorului. Unii vor prefera
să-și probeze intuițile literare imediat, debutând precoce, alții vor prefera verificarea lor în timp. Un debut precoce nu presupune neapărat un eșec, la fel
cum unul tardiv nu înseamnă întotdeaua un caz de
succes. Totul este dat de măsura talentului. Cazul
clasic în literatura română e reprezentat de Tudor
Arghezi, care debutează editorial, la 47 de ani, cu
volumul „Cuvinte potrivite” și are tot timpul să se
impună fulminant în spațiul literar. Data debutului este marcată uneori și de felul de a scrie al scriitorului.
Eugen Simion, în „Sfidarea retoricii”, delimitează, de
pildă, între ghibelini și guelfi, definindu-i pe cei dintâi
drept spirite de fineţe, pe care geometria îi sufocă,
iar Legea le strivește personalitatea, bucuria şi necesitatea lor constând în „a filozofa”. Aceștia vor amâna debutul, fiind mai degrabă interesați de procesul
(continuare în pag. 32)
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Constantin MĂNUȚĂ
MIHAI MERTICARU ȘI VOLUMUL MATURITĂȚII
CREATOARE
Mihai Merticaru apare ca un sonetist redutabil în
cartea Vis și abis, apărută la Editura Muşatinia, Roman,
2018, dar şi-n celelalte cărţi de sonete:Arca lui Petrarca,
Geometrie lirică, Arta euritmiei, Flacăra din piatră, Urciorul
de aur și 101 sonete.
Definind sonetul” o fantastică nuntă între pătrat şi
`
triunghi”, Mihai Merticaru se doreşte a fi un poet grav,
convins fiind de puterea de regenerare şi tranformare a
cuvântului prin intermediul metaforei în adevărate clipe lirice spre delectarea şi desfătarea cititorului avid de poezie.
La începutul volumului, aşază Parisul – capitala muzicii şi a poeziei-- în 14 sonete, “oraşul feeric un ocean de
culori şi de lumină”, capabil de nenumărate surprise, încât
acest oraş - epopee este demn de exclamaţia lui Goethe:”Opreşte-te clipă, cât de frumoasă eşti”: ”Întreaga
lume şi-a dat întâlnire/ La Turnul Eiffel şi-n mii de muzee./
Cerul nu conteneşte să se mire// Ce-i leagă pe oameni cuatâtea fire./ Petrecerea-i demnă de-o epopee,/ Mulţimea
roagă clipa-n loc să steie.”(Paris I).
Sunt trecuţi în revistă regii Ludovici ai Franţei, Napoleon Bonaparte, scriitorii: Balzac, Hugo, Dumas, Voltaire,
Rousseau, Emil Cioran, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, C.
V.Gheorghiu, pictorii Manet, Matisse, sculptorul C. Brâncuşi.
După ce plin de adoraţie, admiraţie şi laudativ prezintă Parisul,” acest oraş al luminilor”, ajunge la concluzia
că nu doreşte să-i fie rob, ci “rămân ce-am fost pietrean!”
Om şi poet înzestrat de Dumnezeu cu har divin, îşi
elogiază pasiunea pentru poezie, chiar dacă i-a devenit o
Golgotă şi l-a răstignit “ pe-o cruce de cuvinte:” Te-am îndrăgit de tânăr, POEZIE,/ Ca pe un zvon de împrimăvărare,/ Precum fluturele, raza de soare/ Şi melomanul,
dulcea simfonie./ Am ars pe-al tău altar în ape stinse,/
Urcând pe Golgota tot înainte,/ Nopţile, ţi le-am ţinut
mereu aprinse,/ La picioare ţi le-am depus învinse,/ Iar,
drept răsplată, tu, fată cuminte,/ M-ai răstignit pe-o cruce
de cuvinte.”(Sonetul unei pasiuni).
Toate poeziile încep cu cuvântul, ca acesta al muzei, care-i aduce inspiraţie, văzută ca o fată frumoasă,
făcând ca sonetul să zboare “ Spre lumea de azi şi cea viitoare! “
Ochii iubitei sunt nişte “miracole colorate, geometrii
astrale” în Sonetul ochilor tăi.
Autoportretul liric al poetului este de” trist şi palid
anahoret”, fascinat de tainele infinitului. “Stropul de dumnezeire”, de care vorbeşte dânsul, sălăşluieşte aproape în
fiecare om, izvorât din povestea lumească de iubire.
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Portretul iubitei cu ochi strălucitori reiese din
mâna pictorului – “ut pictura poesis”, încât îşi imaginează Calea Lactee - o alee unde” se vorbeşte româneşte… euritmie cu chip de femeie“ care transformă toată viaţa omului într-o magie.
Sonetul poetului urgisit (I-II) se referă la poetul
roman Ovidiu exilat la Pontul Euxin, care suferind
pentru Iulia, i-a sculptat un trainic monument, nemurindu-o prin cântece. Nu sunt uitaţi George Bacovia
şi Omar Khayyam, ori versuri din Cântarea Cântărilor, Sapho, Li Tai Pe, în scopul proslăvirii iubirii.
Dacă apare în ipostaza unui timonier, poetul
trebuie să construiască o catedrală, semn al veşniciei şi al durabilităţii, deci un alt fel de Meşter Manole.
Şi un poem de Rabindranath Tagore completează
portretul iubitei,” de esenţă divină”, încropind o sintaxă din jocul de cuvinte axă, parataxă.
Cuplul modern este o altă faţetă a Isoldei şi a
lui Tristan, femeia, culoarea şi bărbatul, o melodie,
formează aceeaşi sinestezie, nu îndepărtată de mitul
androginului din vremurile ancestrale, aşa-şi închipuie poetul din “naiva tinereţe, ea regină, el arheu”.
Vindecarea de singurătate se face prin intermediul poetului - taumaturg care va descifra tainele,
dilemele, seducţiile, mirajele etc., ceea ce a dus la
venirea iubitei, mai devreme la întâlnire: ”Te-ai
întrupat din taine şi dileme,/ Arome, seducţii, miraje,
mirări,/ Din farmece, reverii şi ezitări,/ Şi-ai venit lantâlnire mai devreme…”
Frumoasă şi sfioasă, ea îl apără pe iubit de dezastru, frig, singurătate şi pustiu, scăpărând din ochi
roiuri de scântei, iar albinele adună mierea din glas,
cu” coapsele tari – zone aurifere şi cu genunchii,
icoane pentru atei”. Alteori ea este o” fată dulce, iar
el un căscăund, fată de la şesuri ,– iar el, de la
munte ori caracterizată prin sintagma oximoronică
„dulce migdală amară”, cu o amânare „ sine die a
amurgului inimii cu două luminişuri şi al muntelui cu
abisuri şi suişuri”, epitete provenind de la dictonul lui
Dante Alighieri: „ L’amor che move il sole e l’’altre
stelle”.
Există şi un Sonet al ţăranului român, posibil,
pornindu-se de la poezia lui Tudor Arghezi:”Pe dealul
argintat, bade Ioane,/ Vii din sau păşeşti spre eternitate?/ Ce amintire-n tâmpla ta se zbate?/ În templul
sfânt pari una din coloane,// Oile de-alături parcă-s
pictate./ Observ că nu prea eşti în bune toane,/ Că
prin suflet îţi bântuie cicloane/ Şi fel de fel de gânduri
încifrate.// Se sprijină-n toiagul tău o ţară,/ Pe umeri
îţi apasă viitorul,/ Azi, pâinea ta e crudă şi amară;//
Cea dulce se mănâncă pe afară./ Împărăţia ta este
ogorul,/ Iar alinarea, balada şi dorul.”, alături de un
Sonet al visătorului şi unul al bărbăţiei, unde sunt
amintiţi regii şi domnitorii României, de la Burebista
şi Decebal, Traian, Mircea, Ştefan, până la Mihai.
Intensitatea iubirii prin Eros este văzută la cote
maxime:”Iubirea, şi când doarme dogoreşte.”
Poetul se întreabă: „Cine-i străinul ascuns sub
pielea mea?” – care adoră poemele lui Robert Frost.
Anotimpul de toamnă este surprins într-un
sonet cu griul ei, aducând depresie şi dezolare,
(continuare în pag. 26)
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Eu - o Penelopa calmă, semănând nori de furtună,
Tu - Ulise beat de soare şi drogat de nimfe slute,
Eu - Meduza neiubită ce-mi culc şerpi râzând nebună,
Tu - Perseu efeminat, îngrozit de-atâtea brute.

Monica TROFIM
EU SUNT PENTRU CĂ TU EŞTI
(UBUNTU)
Tu-mi eşti Paştile cu azimi dăruite fără fală
Unei gloate despuiate de iubire magistrală,
În virtutea inerţiei instalându-te drept zeu.
Împietrită de Meduza, cum să nu-ţi fiu Graal eu?
Tu-mi eşti talpa infinită şchiopătând în allegretto
Pe săruturi acapela date fără drept de veto
Şi cerute-n miez de vară la umbră de şemineu.
Ispitită de Satana, cum să nu-ţi fiu gleznă eu?

Eu - stamina desfrunzită, înnodată şi gracilă,
Tu - oglinda cea ciobita, atârnată-n cui de os,
Eu - o damă de consum purtând blană de şinşilă,
Tu - martir de ziua a şaptea, şoptind rugăciuni pe dos.
Eu - blestemul nerostit printre buze încleştate,
Tu - bucată de cuarţ dezgropată din noroi,
Două margini de genune, existenţe virusate,
Cusut cu fir de lumină astăzi s-a născut un NOI.
ANTI...POEZIE (repostare)
Anticorpurile noastre plâng dement pe dinăuntru,
Pe de-afară-au crescut merii antinemuririi-n stol,
Sufletele-n antiteză cu suspine- n epicentru
Urlă-n corzi de alăuta simfonie-n Si bemol.

Plânge galben caprifoiul strângându-şi stamine-n palmă
Tu îmi eşti Adam în coasta cea împrumutată-n treacăt Într-o antiluni.... sau miercuri răscolind şapte câmpii
De la antipozii karmei împletind culori de-a valma,
De un Demiurg pe fugă, cu uneltele sub lacăt.
Născând curcubeu sinistru de sclipiri antipustii.
Plictisit de joaca fadă şi-ar dori înc-un trofeu.
Izolată între Raiuri, cum să nu-ţi fiu Eva eu?
Şi când antipiesa coaptă în vulcan de andezit
Îşi leapădă antimasca lăsându-ne despuiaţi,
Tu-mi eşti versul din blesteme inventate de fecioare
Cu surâsul la vedere răsucit strâns în granit,
Drept răsplată pentru hore întâmplate-n sărbătoare
Râde diavolesc şi tare de doi bieţi nevinovaţi.
Şi jucate la răscruce de actori plini de tupeu.
Inventată din descântec, cum să nu-ţi fiu leacul eu?
Tu-mi eşti Soarele albastru, cel născut să mă adore,
Să-mi răsară la picioare curcubee incolore
Şi din frunze desfrunzite să-mi ridici mausoleu.
Întâmplată fără tâmple, cum să nu-ţi fiu Luna eu?

Şi în goana de zefir prinzând fluturi într-o pungă,
Aşezându-i lin pe pleoape şi bătând din antigene,
Se prelinge pe sub piele antizborul ce alungă
Antipaticele versuri din creiere patogene.

Anticentrul lumii sparge valuri de ţărm laminat
Tu-mi eşti viaţa ce răzbate din mănunchiul de sinapse Şi trezeşte nebunie asortată cu demenţă,
AntiEu si AntiTu într-un dans sofisticat
Obosite şi mascate cu trei mângâieri pe coapse,
Cu chimii antisecrete mustind antiindolenţă.
Intonată lâng-altare de un vechi arhiereu.
Înviată cu aghiazmă, cum să nu-ţi fiu moarte eu?
POSTPARTUM
Eu - gheaţă plânsă de un demon impregnat
cu fapte bune,
Tu - o flacără-ndoită cu oprelişti şi canoane,
Eu - firimituri de secol desenat strâmb c-un tăciune,
Tu - ideea genială, cuibărită sub jupoane.
Eu - pocal crăpat pe mijloc de minuni tăiate-n două,
Tu - absint furat de iele şi turnat pe sâni virgini,
Eu - iubire de o vară înflorită doar cand plouă,
Tu - o dramă într-o piesă jucată de doi straini.
Eu - durerea de sub coasta dăltuită ieri pe fugă,
Tu - un pictor orb şi straniu ce se ţine de-o ureche,
Eu - sămânţa unui geniu ce-a pus dor în centrifugă,
Tu - ogor scăldat în lacrimi de sirenă nepereche.
Eu - Dalila despletită crezând zâmbetul sardonic,
Tu - Samson plecat de-acasă după ploaie şi albastru,
Eu - wisteria transcrisă pe un portativ ironic,
Tu - un ghimpe într-o rană descântată de-un sihastru.
Eu - pleiadă de mistere, vechi odrasle răsfăţate,
Tu - arcuş culcat pe-o parte, dizolvat de note triste,
Eu - migdal tratat de galben cu pilule expirate,
Tu - sutaş ce joacă zaruri pe cămăşi avangardiste.
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METAMORFOZĂ
Mi-am ipotecat trei inimi scăpate de holocaust
Şi-am să-mi vând ieri-ul din cufăr pe o mână de furtuni
Sau pe-un rest de joc de şah împărţit în doi cu Faust
Să-mi găsesc un punct în spaţiu sau margini la văgăuni.
Mi-am pus naftalină-n irişi şi-am ascuns farduri în craniul
Ars în creştet şi crăpat de neologisme fade
Şi-am uitat să-mi cos urzeala croşetată cu uraniul
Strâns în poală d-esmeralde înodate în şarade.
Mi-am amanetat Brumare şi-o colecţie de molii
Înecate în formol dup-o noapte de beţie
Vindecată de-isterie şi tratată cu magnolii
Şi-am uitat să-nchid orgolii laolaltă -n stăreţie.
Şi cred c-o să-mi crească vine peste doruri şi suspine,
Solzi pe pleoape şi grenade cu aromă de verbină,
Stol de crabi o să-mi despice coastele ce dor a tine
Smuls de-o vară din celule şi miasme de stricnină.
Şi-apoi palidă şi roasă de-o seamă de supoziţii
Am să îmi extrag fiinţa din partida de coridă
Ce a-nceput fără tauri....sunt plecaţi la expoziţii
Şi toreadorul doarme molfăit de o omidă.
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Mariana BENDOU

Vasile RUȘEȚI

„Buze-n templul dimineţii” – Un studiu anatomic
asupra iubirii
Volumul de poeme „Buze-n templul dimineţii”
semnat Sebastian Golomoz, este decriptiv; el îşi propune
o reconsiderare, o redefinire a iubirii, dar şi a poeziei.
Textele conţinute sunt ermetice, mai greu de pătruns
(pentru neiniţiaţii în poezie şi în mistere). Autorul se dă
publicului de această dată printr-o poezie de dragoste
mai mult decât inteligentă („amor intellectualis”, „iubire
intelectuală”, „iluzie albastră”), nesentimentală ca la alţi
autori şi aşa cum am fost obişnuiţi să o percepem până
acum, undeva între cerebral şi erotic („În biblioteca din
Saint Etienne / O ea c-o carte-n loc de sutien / Flirta cu-n
cititor cam inocent / În scopuri... culturale, evident!”).
Cartea poetului Sebastian Golomoz este o carte
genială, dar grea, în care autorul face o profesiune de
credinţă, o mărturisire a adevăratei sale iubiri, dar şi a
viziunii în privinţa viitorului acesteia. Cartea face trimitere
la mituri şi la credinţe chiar de la bun început, prin titlul
său („buze”, „templu”, „dimineaţă” sunt simboluri care
trebuie percepute ca atare). De altfel, autorul utilizează în
poeme chiar şi nume care provin din mitologie (Nike,
Hades, Eros etc) pentru a-şi sublinia ideile. El îşi
consideră muza „un înger indecis şi rebel”, iar pe sine se
caracterizează „capriciilor ei fidel” („Mademoiselle” – pag.
24), adică actantul dependent de viciu. Buzele şoptesc,
sugerează erosul, dar inima zice şi „face” iubirea!
1
Sapiosexualitatea este laitmotivul cărţii în discuţie, firul roşu care străbate poemele sale, un fel de „Alfa şi
Omega”, de la început şi până la sfârşit. Dacă în prima
poezie a cărţii, Sebastian Golomoz, defineşte oarecum
sapiosexualitatea („sărutul nopţii zugrăvindu-mi şansa /
de a-mi reîncarna visurile”, „O iubire sapiosexuală” – pag.
13), la final, acesta se şi identifică în mod deschis prin ea
în poemul „Sapiosexual” – pag. 101 („Sunt un luptător
sensibil / Atras de ambiţiile feminine”) ceea ce trimite cu
gândul la „Eu sunt cel ce sunt” din creştinism...
Sentimentul de iubire este omniprezent în carte,
dar autorul dă senzaţia unei iubiri reci, la nivel cerebral
(superior) şi nu al inimii, sufletului; mintea este „un real
vector de lumină”, iar inteligenţa „deplinul preludiu”. El
conchide la pagina 29 că „Moartea e unica femeie / pe
care visezi s-o iubeşti / fără preludiu”, definind iubirea
sapiosexuală astfel „întunericul e complice / cu aluziile
neortodoxe / şi sărutu-i un zbor nocturn / în care corpurile
sunt / deposedate de lumină // în cearşaful nupţial gândul
/ e cel mai viril mădular / cea mai ascuţită lamă / o are
cuvântul”.
Volumul de poeme „Buze-n templul dimineţii” dă
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impresia unui studiu anatomic efectuat asupra iubirii,
în care totul este disecat pe componente, ca un
cadavru; ceea ce rezultă la final este numai o esenţă
a iubirii, un fel de licoare vitală, asemenea sângelui
stors dintr-un organism viu, poate de aceea cartea se
şi termină cu un haiku („coajă de sânge – cearcănul
unei lacrimi / des amintite”). Agonia iubirii este cea
care generează fericire? Pentru că îndrăgostitul
trebuie să fie „alb de lacrimă – simbolul emoţiei / nestăpânite”, purificat prin jertfa celuilalt?!
Poeziile autorului par nişte piese de teatru ai
căror protagonişti au fost obligaţi de circumstanţe să
fie doar actanţi ai iubirii, simple măşti; ei nu sunt legaţi
prin energie şi simţire, se simt singuri, deşi sunt
împreună. Ei trăiesc doar „o clipă chinuită” şi strigă
„Ay, ce (g)ard sentimental / într-o singurătate fidelă”.
Poeziile cărţii (cea mai lucrată, în opinia
noastră, carte de până acum a tânărului Sebastian
Golomoz!) degajă doar o „promisiune” a adevăratei
iubiri care se va împlini numai într-un plan superior, în
care fiinţele în cauză îşi vor consuma iubirea doar „în
ceruri” şi în care cei doi sunt numiţi „vinovaţi de iubire”. Prin urmare, titlul cărţii „Buze-n templul dimineţii”
ar putea fi explicat prin versurile „Etern, doar sărutul
paradisului / Ce îndrăgostiţilor le-a fost promis”, „Amor
intellectualis” – pag. 86. Poetul îndrăgostit „exersează
emoţii elegante” într-o „gimnastică a îmbrăţişărilor”. El
nu vrea să sufere, face un compromis cu viaţa, conştientizând „că singurul antidot / pentru lacrimi e /
iubirea comprehensivă”. El îşi îmbracă trupul „în doliu
psihologic” pentru că „inima încăpăţânată în faţa /
unui cer încruntat / vede moartea ca o poartă către
veşnicie” („O viziune asupra morţii” – pag. 91).
(continuare în pag. 26)
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(urmare din pag. 25)

(urmare din pag. 23)

Fericirea nu poate fi decât „programată”, trebuie să
învăţăm „să primim suferinţa ca pe un dar”. Autorul mai
consideră şi că din postludiul unei poveşti de iubire se
poate „naşte o poezie fără resentimente”.
Cartea poetului Sebastian Golomoz, provoacă şi
invită lectorul într-o aventură intelectuală în care sentimentul iubirii este doar un pretext; autorul considerând că
iubirea trebuie să fie „sapiosexuală”. Ultimul poem al cărţii
(înainte de haiku-uri) este un acrostih prin care poetul se
defineşte ca sapiosexual („Ay, ce combinaţie între numere
şi romantism / Liberă ca o inteligenţă nativă”).
Pentru poet, „Linia e libertatea punctului / La distanţa realităţii de vis”, de aceea păstrează doar umbrela sub
care el şi iubita nu s-au sărutat... „Povestea de iubire e un
ludic poem / Unu plus unu nu fac totdeauna doi / Nimic nu-i
imposibil, când spiritu-i boem”, „Iubita mea” – pag. 95.
Măiestria artistică a poetului Sebastian Golomoz în
acest volum este de necontestat, admirabilă chiar, mai ales
dacă avem în vedere şi limbajul folosit („instinct genuin”,
„prestidigitaţie intelectuală”, „mutatis mutandis”, „sensibilitate metafizică”, „amestec funambulesc”, „ingambament”,
„răspunsuri apolinice” etc) ori inovaţiile sale lingvistice de
tipul „ay”. În versurile poemelor sale apar deseori cuvinte şi
expresii din limbile latină şi franceză, pe care poetul pare a
le stăpâni foarte bine, dar şi referiri la literatura franceză
(cum ar fi Balzac şi cartea sa „Femeia la 30 de ani”) şi
cultura universală (Fuga sau Preludiul lui Bach, „bon
brâncuşian”). Chapeau!
1
Simbolul iluzoriu al filmului apare frecvent în poeziile cărţii, fie ca vers („printre priviri clandestine iubirea ei
era / un regizor anonim pentru filmul meu”, „Iubirea ca vis” –
pag. 71), fie chiar prin titlu „Fifty Shades Of Grey”, „Amanţii
întunericului” – pag. 31. De altfel, eul liric recunoaşte că
„privit singur sau în doi / cerul are aceeaşi culoare / doar
credinţa împarte destine / din codul deontologic al iubirii.
(pag. 70).
Ar mai fi poate de remarcat şi inovaţia autorului visa-vis de structura şi forma poemelor prezente în carte spre
exemplu la pagina 32 („Îmbrăţişarea de a doua zi” – un
poem în proză) şi la pagina 33 („Mai tânăr cu un vis împlinit”
– un text în care numele „femeia” este scris pe verticală
pentru a materializa „verticala-n voluptatea singurătăţii” cu
„o inteligenţă speculativă”). Această inovaţie poetică poate
sugera şi o secvenţă cinematografică, în care femeia este
pusă în aşteptarea actului sexual văzut ca „o armonie
edenică”.
Concluzionând, volumul de poeme „Buze-n templul
dimineţii” al poetului Sebastian Golomoz este genial şi
original, unic în felul său, autorul ei dovedind o profundă
cunoaştere a mitologiei şi a culturii universale, a umanului şi
non-umanului, al mersului concret al lucrurilor în lume; el
uimeşte şi sclipeşte prin forma şi modul de concepţie a
poemelor, prin inovaţiile şi împrumuturile lingvistice, prin
modul de structurare a cărţii.

amintind de gingaşele versuri ale lui G. Topârceanu:
”Cri, cri, cri/ Toamnă gri/ Nu credeam c-o să mai
vii…”.
Singura icoană a poetului poate fi „clipa astrală aducătoare de doruri şi miraje” din Sonetul copilăriei, unde nostalgia este la ea acasă, „ cu irizări de
tainice topazuri, retras pe tărâmuri de gânduri şi
întrebări”, cuprins de faptul că-n sufletul creatorului
arta se naşte din suferinţă.
În ipostaza rătăcitorului pe căi răzleţe, ca-n
poezia lui Octavian Goga, casa natală este pustie,
aproape o bălărie fără gard. În sat nu există biserică,
fântână, ţăranii au devenit orăşeni, câinii-maidanezi,
nu mai are cine săpa grădina, fructele putrezesc în
livezi, dar paradoxal îi apare tatăl mai tânăr decât el,
invers ca-n poezia lui Lucian Blaga care-i scria
mamei sale: „Sunt mai bătrân decât tine, Mamă,/ ci
tot aşa cum mă ştii:/ adus puţin din umeri/ şi plecat
spre întrebările lumii…”
Sonetele anxietăţii şi decăderii anunţă dezolarea, tristeţea, nevroza poetului când se abat nori
negri peste ţară (ca acum când scriem, în luna iulie
2018, ploile au devastat România, iar Grecia a fost
pârjolită de incendii provocate de mâini criminale,
încât ne vine să exclamăm:Vine Apocalipsa, Doamne!).
Printre „neguri, cânt de cucuvea răzbate”, urlet
prelung de fiară, stihiile potopitoare amintind de
potopul lui Noe, îi trezesc autorului angoase, că nu
mai ştie pe ce lume trăieşte:”Ţara-i stăpânită de Ali
Baba şi cei patruzeci de hoţi”, încât „ ruşine ne e că
ne numim români”. Ca altădată Sisif, poetul, „ o
întreagă Atlantidă duce-n spate” şi crede că salvarea
e-n Vest (nu-n cel sălbatic!) dorind „ clipa şi cupa săi fie pline!”. Adevărata salvare este în „Domnul Iisus
Hristos” şi nu în Sonetul disperării, chiar dacă „ toţi
aleargă după o nălucire”.
Solemnitatea, eleganța frazării și efectele obținute prin apelul la rimă și ritm ne dezvăluie un poet
înzestrat cu o prodicioasă mobilitate a discursului
liric, un bonom jovial care mizează pe muzicalitate și
rafinament prozodic, un poet care aspiră spre etalonul poeziei adevărate ce constă în ambiguitate și
imprevizibilitate, în apropierea de elemente total
disparate, într-o mirabilă trăire a sentimentelor. Psihologic vorbind, M.M. dispune de o robustețe funciară, iar dinamismul mărturisirii asigură naturalețea
discursului. Reamintindu-ne că, în vremuri imemoriale, poezia și muzica erau inseparabile, Mihai Merticaru, poet riguros și sugestiv, apolinic și dionisiac,
enigmatic și colocvial, ne-a oferit volumul maturității
creatoare depline, un splendid omagiu adus iubirii, o
învolburată revărsare de lirism pendulând între real
și ideal, între sacru și profan.
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Amiază

Vasile Sevastre GHICAN
Eu sunt
Eu sunt corabia fără cârmă
cu care furtuna se joacă
în după-amiezile
zâmbetului tău;
Până unde mamă,
până unde
se-ntind adâncurile
cele cu care lumina
ne mângâie tăcerea
de dincolo și de dincoace
de albastra avere
a Lui Dumnezeu!
Sălbăticie pajiști prin stele
Sălbăticie pajiști prin stele
lângă obosite inimi de stânci
înalte miresme adună
pentru plecarea pe marele drum la vreme de aspre păcate
iubirile noastre
se transformă în scrum !
Existența
Viața a zburat
și s-a transformat
în munți de răutate
și fluturi de venin;
Dincolo de acest zbor
stau patimele
ca niște singuratice stânci
așteptând blesteme timpului.
Viața se va întoarce
să-și culeagă roadele
numai cei ce știu să zboare
vor lumina adâncurile.
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Amiaza este drumul bătătorit al umbrelorde-a lungul și de-a latul cerului
promisiunile inimii sunt pline de riscurirâsul dă tribut rugă mândriei
din puținul celui sărac;
Tu ești mit al uitării, eu amintire
pentru cât am putut să te mint;
Târzie această capodoperă
cântărită de plânsul nostru
în amiezile celui care moare
în fiecare cuvânt !
Vară, Sălbăticită
În saloanele ei de poezie
Hectar de dans de iasomie !
Aripi de munte
Prostia tronează
lângă frații eiaverea și mândria;
Lumina se ceartă
cu întunericul,
liniștea cu zgomotul
strigând și chemând,
nemilosul timp al ierburilor;
Adâncuri sfințite
lângă sfințite atingeridezastre se nasc
în inimile oamenilor
timpul ucide
curiozitatea mea
mereu gestantă !
Să mai ajung
Soției mele Carmen

Să mai ajung să stau
la umbra unui nuc,
umbră pusă de mine
într-o nucă, primăvara aceasta ?
Să mai ajung să cânt
La orga unui sân dulce
așa cum sânul tău
mă adormea în iarbă ?
și te trezeai năucă de plăceri,
plop murmurând o vară
sau tei trudint de boală...
Să mai ajung eu oare să zbor
precum copacu-ntr-un picior ?
Să mai ajung să stau
la umbra unui veac ?
Doamne, de ce mă obligă să tac ?
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Sărutul limpezeşte clipa,
Inima arde în zbor,
Sub aripă munţii şi marea
Rămân vatră de dor!

Cort de nea sub cer de stele
În cort de nea, sub cer de stele,
Pun curcubeu iubirii mele.

Marin MOSCU
Semn de preţuire
Tu eşti visul vis de viaţă, tu eşti roua fericirii,
Tu eşti focul, Poezie, rugul aprig al iubirii.
Tu eşti cerul plin de stele, eşti şi marea frământată
În fermentul care-aduce zbor de inimă curată.
Iată darul meu simbolic, inima ruptă din soare,
Dragostea şi-mbrăţişarea ce rămân nemuritoare!
Un sărut pus ca pecete în destinul nostru-i scris
De-a înfăptui cu bine şi speranţă dar şi vis.
Un cadou ţi se cuvine, ca poet îţi dăruiesc,
Semnul meu de preţuire, semnul sfânt că te iubesc!

Când…
Când primăvara flutură fluturi în stomac,
Ochii luminii zilnic sosesc la tine-n prag.
Când norii s-aşează pe flori în grădină,
Un curcubeu se-nalţă pe fruntea-ţi divină.
Când uşor mă-apropii în prag să te sărut,
În ochii poeziei ne-am contopit demult.
Când tu eşti supărată pun fluturii în foc,
Să le ardă zborul şi lipsa de noroc.
Târzie-i primăvara, cântă un cuc pe gard,
În ochii amintirii visez mereu că ard!

Treceri...
Fericirea noastră înalţă
Treceri prin oase de zeu,
Zboru-i continuu, casa-i sfinţită,
Lumina curge în suflet mereu!
Vatră de dor
Inima fură pulberea
Nemărginirii stelelor,
Sărutul nostru apropie
Buzele vertebrelor.
Dorul cuvintelor dulci
E zvâc de poezie,
Rimele-s zidite-n oase
De cruci fără domnie.
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Tu împleteşti rostu-n culori
Şi-n inima-mi cu îngeri zbori.
Eu te opresc în spaţiul lin
Să nu atingi crengi de pelin.
Să nu cobori în ochi adânci,
Nici către cer să urci pe brânci.
Mai bine-n cortul meu de nea
Să încălzim sclipiri de stea!
Capăt de-ncercare
Când tămâia suflă-n lumânare
Egoul gol te poartă în spinare.
Materia atinge fâşia de sfinţenii,
Judecată în apus de denii.
Umerii timpului putrezesc în uşa
Unde-i zdrenţuită de uitări cenuşa.
În valurile visatelor iubiri
Se sufocă gâtul luminilor subţiri.
Nu-i nici o şansă să sufli-n lumânare
Când tămâia arde în capăt de-ncercare!

Lebede înecate în otrava prezentului
Rana conştiinţei s-a îmbrăcat
În mantie sângerie.
Apa liniştii nu-i suficientă
Pentru a săpa fântâna vieţii.
Pomii au braţele ciuntite
De amprentele noastre.
Pâinea se dumică în gura cerului
Cu duhul cuvintelor.
Birjarul, care mână caii Domnului,
Înjură haosul din Piaţa Sfântului Duh.
Lacrimile copiilor limpezesc
Lebedele înecate în otrava prezentului.
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Alexandru COCETOV
(Rep. Moldova)

Bun venit la Hogwarts-ul Babilonian!
Hogwarts School of Witchcraft, școala reprezentată în ficțiunea Harry Potter, este o instituție fictivă
britanică de magie caracterizată printr-un mister al Magiei.
Scopul existenței ei, conform scriitoarei, era instruirea
copiilor cu abilități magice, elevi cu vârsta cuprinsă între
unsprezece și optsprezece ani (înscrierea se făcea la nașterea copilului și acceptarea era confirmată de scrisoarea
oficială adusă de bufniță la vârsta de unsprezece ani).
Hogwarts reprezintă și locația principală pentru primele
șase cărți din seria Harry Potter, concepute de J. K. Rowling. Aceasta fiind situată într-un castel uriaș, plin de coridoare și obiecte înfricoșătoare, care el însuși era înfricoșător, cu o grămadă de turnuri și încăperi bizare. Motto-ul
academiei în limba latină suna în felul următor: Draco
dormiens nunquam titillandus (nu gâdila niciodată un dragon care doarme).
De ce am început cu această descriere? Nu pentru că aș fi fan Harry Potter sau magie; ci pentru că, în
oarecare măsură, găsim în Scriptură o altă scriere asemănătoare, și anume, cartea profetului Daniel. Fiind scrisă în
aramaică și ebraică, ea cuprinde mai multe elemente
profetice și apocaliptice, dar pe lângă acest aspect ea
reprezintă viața poporului evreu, care era luat în robie, ca
și contextul cultural al poporului Babilonian. Acesta din urmă era considerat cel mai puternic popor, din toate punctele de vedere (politic, militar, educațional, dar nu și spiritual, deși a avut o mulțime de zeități) din acea perioadă
istorică.
Am început eseul cu un titlu poate ciudat prin alăturarea celor două cuvinte aparent fără legătură, Hogwarts-ul Babilonian, și sunt total de acord cu asta; am dorit
însă prin această alăturare să evidențieiz asemănarea dintre cele două sisteme educative. De ce? Pentru că, Babilonul, acel loc grandios, dezvoltat... era plin de magicieni,
cititori în stele, ghicitori și alți înțelepți în domenii mistice și
sistemul lor educațional includea profunzimea elevului în
acest cult al misticului și magiei. Și, atunci când tinerii din
poporul evreu au fost luați în robia Babiloniană (vorbesc
de profetul Daniel, alături de cei trei prieteni ai lui și mulți
alții, așa cum menționează prorocul Ieremia în cartea sa
(.... trei mii douăzeci şi trei de Iudei; în al optsprezecelea
an al lui Nebucadneţar, el a luat din Ierusalim opt sute treizeci şi doi de inşi, Ier 52:28-29), au fost nevoiți să urmeze
cursurile și învățăturile, la cea mai înaltă și de elită școală
păgână din acea vreme: Hogwartsul Babilonian.
Era locul, în care tinerii erau total lipsiți de siguranța și de supervizarea părinților (erau rupți de părinții lor,
cum au fost în ficțiune și Harry Potter și prietenii lui ca
elevi ai școlii Hogwarths - cu excepția faptului că aceștia
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din urmă erau lipsiți de ei voit și doar pe o perioadă
scurtă urmând să se revadă în perioada vacanțelor),
Daniel și prietenii lui erau de asemenea lipsiți de locul
de închinare, căci nu mai aveau Templu și vasele
sfinte fuseseră luate și pângărite, lipsiți de identitate
prin porunca lui Nebucadnețar de schimbare a numelor: Daniel, care înseamnă ”Dumnezeu este Judecătorul (meu)”, schimbat în Belșațar, care reprezintă pe
zeul Bel - numele popular al zeului babilonian principal, Marduc și înseamnă ”păzește-ți viața!” Hanania
înseamnă ”Domnul a arătat har”, schimbat în Șadrak,
care înseamnă, ”porunca lui Aku” (zeul sumerian al
lunii). Mișael înseamnă ”Cine aparține lui Dumnezeu”,
a fost schimbat în Meșak, care reprezintă ”umbra lui
Aku”. Azaria înseamnă ”Domnul ajută” a fost schimbat în Abed-Nego, care înseamnă ”slujitorul lui Nego”.

Imperiul Babilonian

Învățământul. Prin simpla citire a cărții (lui)
Daniel putem identifica, am zice noi, sistemul educațional babilonian, care nu e descris în mod direct, dar
putem deduce și înțelege că avea standarde ridicate;
nu oricine intra în elita împăratului. Un exemplu aflăm
în capitolul 1, de la versetele 4-6, unde se descrie porunca împăratului de a aduce niște tineri captivi din
poporul Israel. Acești tineri trebuiau să îndeplinească
un set de atribute anume: să fie fără vreun cusur trupesc, frumoşi la chip, înzestraţi cu înţelepciune în orice ramură a ştiinţei, cu minte ageră şi pricepere, în
stare să slujească în casa împăratului şi care să fie
învățați scrierea şi limba Haldeilor.
Era un sistem educativ creat cu scopul imersării tinerilor în ideologia și cultul zeităților păgâne
(pornind de la schimbarea numelor evreiești și învățarea zeilor babilonieni), în filozofie (gândirea babilo(continuare în pag. 30)
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(urmare din pag. 29)

niană), cultura poporului: hrană, obiceiuri, slujba de con1
ducere (dacă privim la finanlul cap. 1 și mai departe în
alte capitole, vom regăsi că Daniel și prietenii săi erau puși
în funcții de conducere în împărăția Babiloniană). Astrologia și misticismul erau de asemenea printre materiile cu
credite multe în sistemul educativ babilonian și avea în
vedere tot ce cuprinde citirea în stele, ghicirea, vrăjitoria...
chiar dacă Daniel și prietenii lui nu erau obișnuiți sau de
acord cu practicarea acestora).
Cu privire la Literatura predată lui Daniel și prietenilor lui, trebuie specificat că în acel context ea „con2
stituie textele augurice.” Unele din aceste texte erau păstrate în scris, altele erau inventariate, iar o bună parte erau
oferite regelui și reprezentau „observarea diverselor feno3
mene adunate timp de peste un mileniu” . De asemenea,
aflăm că interiorul lor „conține o agendă despre crearea
4
lumii.” ; babilonienii, considerau că zeul Marduc a creat lumea din trupul mort al zeiței Tiamat. A existat și o literatură
5
a exorciștilor , care „erau specializați în recunoașterea pericolului anunțat de semnele prevestitoare și împlirea” lor.
Această „literatură de apărare este repezentată de textele
6
namburdu.”
Alt exemplu în literatura vremii e reprezentat de
7
Epopeia lui Ghilgameș . Este un poem epic din Mesopotamia antică, aparținând culturii sumero-babiloniene. Aceasta fiind cea mai veche scriere literară (păstrată) a
umanității, datând de la începutul mileniului al III-lea î.C. A
fost păstrată, lacunar, pe 12 tablițe de lut, în biblioteca
regelui asirian, Assurbanipal de la Ninive. De asemenea,
în rândul poemelor vechi ale Babilonului se enumeră și
poemul Enuma Eliș (acest poem poate fi citit în întregime
8
la Anexa 9) .
Este interesantă observarea asemănărilor dar și
diferențelor întâlnite prin compararea acestor două sisteme educative mistice ale celor două școli, Hogwarts din
Harry Potter și Școala Babilonului din cartea profetului
Daniel. Ca asemănări observăm că ambele ofereau cursuri de magie, astrologie și literatură mistică, ambele aveau câte un elev de top și personaj principal: Hogwarts
pe Harry, Babilonul pe Daniel. Ambele școli admiteau
elevi cu vârsta cuprinsă între unsprezece și optsprezece
ani pentru instruire.
O diferență constă în aceea că Harry Potter este o
ficțiune ce continuă să fie ecranizată, dar Daniel cu istoria
din perioada captivității Babilonului e reală și a intrat în istorie o dată pentru totdeauna. O altă diferență între cele
două sisteme este că unul evidențiază magia ca pe o armă
pozitivă în lupta cu răul, având totodată o viziune umanistă
elogiind omul (Hogwarts din Harry Potter), dar în contextul
academiei babiloniene din cartea lui Daniel, este adus în
centru Dumnezeu (prin mărturia celor patru tineri), ca adevărata și unica sursă a înţelepciunii şi puterii, care are în
control vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe
împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor (Daniel, capitolul 2)
şi pricepere celor pricepuţi! El descoperă ce este adânc şi
ascuns; El ştie ce este în întunerec şi în El e lumina. Dumnezeu oferă tuturor în cartea lui Daniel o promisiune celor
care îL vor cunoaște: Dan 11:32 ”Dar aceia din popor cari
vor cunoaşte pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari şi vor face
mari isprăvi.”
Două școli reprezentând două sisteme educative
asemănătoare ca viziune, dar cu un impact diferit pentru
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cititori, prin acțiunea personajelor principale, ca rezultat al perspectivelor diferite ale regizorilor (Dumnezeu vs. J. K. Rowling).
1

1:19, 2:48-49, 3:30, 4:9, 5:11, 5:29, 6:3, 6:28.
Walton, Comentariu cultural-istoric al Vechiului Testament, p. 784.
3
Walton, Comentariu cultural-istoric al Vechiului Testament, p. 784.
4
Handaric, Introducere în Vechiului Testament, p. 197.
5
Mesopotamieni, care apărau de mesajele amenințătoare din augure și vise.
6
Walton, Comentariu cultural-istoric al Vechiului Testament, p. 784.
7
Epopeea lui Ghilgameș este un poem epic din Mesopotamia antică, aparținând culturii sumero-babiloniene.
Este cea mai veche scriere literară păstrată a umanității,
datând de la începutul mileniului al III-lea î.C. S-a
păstrat, lacunar, pe 12 tăblițe de lut, în biblioteca regelui
asirian Assurbanipal de la Ninive și povestește faptele
eroice ale lui Ghilgameș, legendarul rege al cetății Uruk.
Secvențe narative: Episoadele poemului nu au legătură
literară unele cu altele (ca rapsodiile din Iliada), fiecare
narând câte o ispravă de alură colosală, săvârșite de erou;
principalele isprăvi:
- lupta contra regelui Akka din Kiș
- expediția, împreună cu prietenul său Enkidu, de
prindere și distrugere a monstrului Humbaba;
- lupta contra Taurului Ceresc trimis de zeița Iștar
să-l ucidă pe erou, care-i refuzase dragostea;
- călătoria în imperiul subteran după floarea nemuririi;
- moartea eroului (deși nu rezultă clar din nici un
text dacă e vorba și de moartea lui Ghilgameș sau numai
a lui Enkidu; în varianta akkadiană, Ghilgameș călătorește în lumea cealaltă ca să afle secretul imortalității de
la strămoșul său Uta-napiștim, care-i comunică și
amănuntele desfășurării potopului; această versiune e de
altfel cea mai unitară epic). Sursa: https://ro.wikipedia
.org/wiki/Epopeea_lui_Ghilgame%C8%99, accesat pe
12 noiembrie, 2018.
8
Handaric, Introducere în Vechiului Testament, p. 116.
2
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Angela DUMBRAVĂ
BOMBONICA, PRIETENA MEA, CĂȚELUȘA
Prieteniile mele din copilărie erau nenumărate. Le
făceam ușor, dar pentru totdeauna. Prieteni îi consideram pe cei de la care învățam câte ceva, pe cei cu care
mă jucam, pe cei care mă linișteau și mă mângâiau în
momentele mai dificile, dar și pe cei care îmi făceau
bucurii.
După pățania mea cu Bălănel, mieluțul meu, în
următoarea primăvară am primit în dar un alt mic prieten,
adus de tata din baltă. Și aici vreau să fac o mică
abatere de la cursul povestirii.
...În perioada toamnei și a iernii, majoritatea bărbaților din sat mergeau în baltă la „coloană”, cum se spunea la recoltatul stufului și a papurii... Și parcă văd și
acum, la sfârșitul toamnei, după ce își strângeau recoltele din gradină și își pregăteau familiile pentru iarnă,
cum în fiecare casă se pregătea plecarea bărbaților. Și
câte nu-i trebuiau unui bărbat atunci când pleca! Acasă
era o forfotă de nedescris. Mama, grijulie, pregătea câte
și mai câte: alimente, pijamale, maieuri, bluze groase,
plapumă, cizme, ciulci… un fel de ciorapi lungi din pânză
cauciucată care se purtau cu opincile doar iarna, și le
aranja pe toate în săcuți cusuți special. Când pregătea
bagajele o vedeam cum își ștergea câte o lacrimă pe
furiș. Nu era ușor să rămâi singură, fără ajutor, cu toată
gospodăria pe timpul iernii. Dunărea era mai tot timpul
înghețată și mama trebuia să facă o copcă în gheață ca
să poată lua apă pentru vite și pasări, pentru spălatul
hainelor, făcutul mâncării și de băut. În ziua când erau
anunțați că pleacă, ne strângeam toți la locul stabilit, cu
bagaje și așteptam remorcherul care făcea câte un
popas prin toate satele Deltei și lua cu el toți bărbații care
mergeau la recoltat de stuf. Noi, cei care rămâneam
acasă, îi conduceam cu lacrimi în ochi, făcându-le cu
mâna până nu se mai vedeau după cotul Dunării… Și
viața noastră continua, cu treburile și grijile zilnice.
Zilelele de iarnă treceau una câte una și începeau să
se vadă primele semne ale primăverii. Se apropia timpul
ca remorcherul trăgând cabarele cu stuful recoltat să se
întoarcă spre sate și odată cu ele și bărbații. Deja în sat
era o mare bucurie. În fiecare zi mă duceam
nerăbdătoare la malul Dunării și mă uitam la vale, doar,
doar eram prima care vedeam cabarele venind.
Într-o dimineață, am auzit lângă patul meu un scheunat lung, parcă speriat, și un foșnet. Mama se trezise de
mult și m-am cam speriat. Am deschis ochii și am văzut
lângă patul meu, într-un coș în care mama ținea ouăle,
cum pe un așternut de paie stătea un ghem mic, alb,
creț, cu un năsuc roziu și urechile atârnate, aproape să-i
acopere ochii speriați și uimiți privind spre mine cu
mirare, căldură și ușoară teamă. Am sărit repe-de din pat
și am alergat la bucătărie, de unde se auzeau voci. Venise tata! Îmi era tare dor de el! Mi-a spus că a adus puiu-
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țul de cățel din baltă. Rămăsese fără mamă, care în
căutarea mâncării fusese încolțită de șacali.
- Este o cățelușă. Încă nu are nume, îmi spuse tata.
Trebuie să-i pui tu cum îți place. Și trebuie să ai grijă
de ea la fel ca mama ei. Încă nu are dinți, trebuie s-o
hrănești cu lapte și să sugă cu biberonul.
- Este o cățelușă... ce nume să-i dau?
...Și m-am gândit. Ce-mi place cel mai mult?
Bomboanele... și am botezat-o Bombonica.
Eram fericită și ocupată. O hrăneam cu lapte de la
văcuța Siritca, din care îmi oprea mama în fiecare zi.
Aveam griji, nu glumă! Îi umpleam o sticluță mică care
avea biberon și cu boticul ei roz sugea tot laptele până
la ultima picatură, iar eu ca o mamică grijulie încercam
laptele, să nu fie fierbinte, după care sugeam prima
din sticluță.
Grija pentru Bombonica mă shimbase. Eram temătoare și iubitoare, uitasem până și de păpușile mele
din cârpă. Era prezentă tot timpul când eram cu prietenii mei la joacă. O luam cu coșul după mine și, acolo, la margine, o lăsam printre noi. O învățam să meargă, îi aruncam câte o minge, ce mai, devenise jucăria
noastră!
O iubeam mult. Începuse să crească și se făcuse
cam răsfățată. Tuturor prietenilor mei le plăcea să fie
în preajama ei. Pentru cine voia să se joace mai mult
cu Bombonica, ceream câte o mică taxă. Dumitraș,
spre exemplu, îmi aducea ouă din baltă, și, uite așa,
fiecare îmi dădea câte ceva, ce nu aveam eu.
Bombonica creștea ca din apă, se făcuse frumoasă. Blănița ei albă și creață strălucea în lumina soarelui, într-un alb argintiu minunat. Era sănătoasă, jucăușă și se întărise. Începusem să-i dau și mâncare pasată, din cea de care mâncam noi. Îi plăcea mult și
dădea din codiță să-mi mulțumească. Avea castronelul
ei așezat sub cotruța de la plită și, trebuie să recunosc, avea un regim privilegiat față de ceilalți căței din
curte.
Se apropia Paștele, iar mama nu prididea cu treaba. Făcea curățenia de primăvară, văruit, spălat. Eu
abia așteptam momentul când mama vopsea ouă-le.
În ziua aceea eram nelipsită de lângă ea, ba chiar îi și
dădeam o mână de ajutor. Mama pregătea acest
moment ca o pictoriță adevărată. Aduna întâi ouăle,
chiar în acea zi, ca sa fie proaspete, și doar în Joia
Mare. Ajutoare la adunatul ouălelor, am fost eu și
Bombonica. Așteptam cotcodacitul găinilor și, atunci,
mergeam la cuibar și luam ouăle calde care erau
proaspete. Bombonica avea rolul ei. Mai fugărea câte
o găină de pe cuibar.
Mama vopsea ouăle cu model. Aduna frunze de
leuștean, pătrunjel, le ștergea cu grijă să nu se rupă,
apoi lipea frunza pe oul fiert și îl lega cu tifon. După ce
făcea așa cu toate ouăle, le băga pe toate în cratița cu
vopsea roșie, le lăsa câteva minute, apoi le scotea pe
toate odată, le lăsa la răcorit și apoi le ștergea cu ulei.
Erau tare frumoase!
Mă uitam cu atenție la ce face mama. Bombonica
era și ea lângă mine, poate pica ceva de mâncare. Era
un eveniment la care participa pentru prima dată.
Bombonica era ochi și urechi, se uita mirată la ouăle
care mai devreme erau albe. Curioasă tare, a început
(continuare în pag. 32)
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să miroasă vopseaua din cratiță și într-un moment de
neatenție, și-a băgat boticul în vopsea. Oala s-a răsturnat peste ea, iar Bombonica a ajuns ca un ou mare,
roșu. Speriată și, așa, vopsită cum era, s-a refugiat la
locul ei sub cotruță făcând dâre de vopsea peste preșurile mamei prospat spălate. Mama, supărată, nu știa ce
să facă mai repede, să strângă preșurile, să șteargă pereții peste care au sărit stropi de vopsea sau să-i tragă o
mamă de bătaie vinovatei. Acum, să vă spun sincer, nu
prea știu pe cine găsea mama vinovată atunci.
Eu ca o mămică ce eram, am lăsat-o să se liniștească un pic pe Bombonica, apoi am pregătit un lighean cu apă calduță și i-am făcut o băiță. Totul în bucătarie era vopsit, pereții, mâinile mele, blănița albă și
creață a Bombonicăi. Partea bună era că îi stătea tare
bine așa. Culoarea roșie chiar o prindea și a rămas vopsită așa mult timp, pentru că pe atunci mama folosea
pentru coloratul ouălelor vopsea de lână.
Mare noroc a avut Bombonica cu întâmplarea
cu vopsitul la zi de sărbătoare, când toți eram gătiți cu
haine noi, ca să nu ne calce Măgărușul... Iar Măgărușul
nu glumea când era vorba de haine noi, mai ales în ziua
de Paște! Ne-am amuzat mult de această întâmplare.
Mama a luat partea comică a situației, iar eu nu-mi încăpeam în pene de mândră ce eram, pentru că nici un cățel din tot satul nu avea vopsită blănița în roșu, ca un ou
de Paște. În acel an am avut oul nostru roșu Special!
Cu drag... din amintirile mele din copilărie!


(urmare din pag. 22)

scriiturii în sine, interesându-se de cauzalitate şi devenirea unui fenomen, având geniul amplitudinii. În raport
cu aceștia, guelfii iubesc rezultatul şi se concentrează
asupra punctului final, grăbind debutul.
V.M.: În conținutul poeziilor în vers alb (începând de la Lucian Blaga, Nichita Stănescu ș.a.) metafora trezește atenția cititorilor în mod deosebit. Considerați că este punctul de greutate al unui poem?
D.V.: Metafora asigură transecenderea de la
semnificația comună a unui cuvânt la o altă semnificație,
fiind cea mai complexă și mai profundă formă de existență a limbajului artistic. De gradul ei de sugestie
depinde, în chip decisiv, valoarea poetică a unui text
literar. Dar ea este, înainte de toate, modalitate de cunoaștere. Omul este, după Lucian Blaga, o ființă precară, trăind pe de o parte, într-o lume concretă, pe care nu
o poate exprima, și într-un orizont al misterului, pe de
altă parte, pe care nu-l poate releva, metafora fiind un
moment ontologic complementar prin care se încearcă
corectura acestei situații. De aceea, metafora nu este
doar o categorie a poeticului, dar îndeplinește și o funcție ontologică, ceea ce explică importanța ei la construcția textului poetic.
V.M.: Redacția revistei Boema din Galați vă
mulțumește pentru amabilitate și pentru răspunsurile deosebite oferite. Vă așteptăm și cu un grupaj de poezii.
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Sabina COJOCARU
(Rep. Moldova)
Rugă
O, cer, te taie-n două!
Fulgeră omenirea
Și-n cunoștință plouă
De curăță gândirea
Acelor care cred
Că-s vii prin rațiune
Și în păreri se pierd,
Dezlănțuie-o minune!
Arată-le-adevărul,
Cum își râvnesc pieirea,
Hipnotic mușcă mărul,
Râvnind chiar nemurirea.
Ei cred că-s creatori,
Scriu carte după carte
Și explodează sori...
Jucându-se cu moarte.
O, tu, pământ, te rupe!
Și zdruncină popoare,
Să curgă gârla-n cupe
Știința care doare,
S-o bea cei ce-au uitat
Că au urcat pe-o scară
Și trepte-au sigilat –
În adâncuri îi coboară!
Indiferent și rece
ADN-ul arde,
Viața se alege
Cu trei miliarde,
Greșeli din generații
Spirala o-ntăresc
Și suferă mutații
Sufletu-omenesc.
O, rază din văzduh!
Scanează-acum omul,
Emană Sfântul Duh
Să-i studiem hormonul,
A purității lege
S-o-nregistrăm în sânge,
Iubirea să dezlege
Forța care învinge.
Credința e iubire,
În ea găsim soluții,
Lumina mântuirii,
Trecut în evoluții,
Daține o salvare
În sufelete pustii!
O, forțe creatoare,
Grăbiți-vă, stihii!
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Pe lângă care moartea e mult mai uşoară.
s-ar putea să aibă în ele un Ghioc
care la fel de bine s-ar putea
să fie o cometă, o casă sau o
coadă de mătură – v-am prins
Vrăjitoarelor!...

Constantin BEJENARU
BALADA UŞII
(lui Gheorghe Bucur)
Poartă de intrare şi deschidere
Care ne invită să-i trecem pragul,
Focar vizual, multiplu, variat
Ce ne invită să ne aruncăm
Din viaţa telurică
În Lumea de Dincolo
Care-şi construieşte muzical-spiritual-sapienţial
UinVERSUL dominat de dorinţa înfrigurată
De a Fi şi Vorbi
Despre lumi paralele.

`

BALADA CĂRŢII CĂRŢILOR
BIBLIA a fost scrisă
Prin Duhul Sfânt care
A inspirat 44 de oameni
Peste 1600 de ani.
Inspiraţia Divină reiese
Prin faptul că
DUMNEZEU s-a adresat fiecăruia
În mod conştient, personal.
Există o legătură de netăgăduit
Între cărţile Bibliei,
Proorocirile făcute cu sute
Şi mii de ani în urmă
Împlinindu-se necontenit…
EMINESCIANĂ
Motto: „Suntem români şi punctum”
Mihai Eminescu)
În apropierea cazinoului
Şi a statuii Lui,
Conştientizez că, deşi este
Înghesuit într-o parcelă
A cimitirului Bellu,
Apele ce-i izvorăsc din ochi
Ocupă două treimi
Din suprafaţa Pământului Ţării
Şi tot atât din sufletele
Românilor aurorali-punctuali.
BALADA MORŢII
In memoriam George Topârceanu
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În Himalaya pe acoperişul lumii
Văzutelor, cinci femei în halate negre
Cu fețe severe şi părul alb la tâmple
Se uită-n Lumea Nevăzutelor
Şi fac cu mâinile mişcări cabalistice
Sfârşind cu pierderea minţilor,

BALADA FEMEII DE PLATINĂ
– Se dedică Elenei Netcu –
Surorile mele când s-au măritat,
Erau ca nişte naiade.
Acum toate au devenit mase de gelatină
Şi am observat la bărbaţii lor
Că sutienele nu i-au păcălit
Decât pe cei care n-au avut prilejul
Să-şi pună mâinile pe sâni nărăviţi
Şi să-i îmblânzească-ndelung
La cel mai performant strung.
În ceea ce mă priveşte, află
Iubitule că, mie cea care
Nespus te iubeşte, când mi-o apărea
Ca o pană de turturea
Prima cută sub sâni
Am să-ţi spun:
-Adio! Privilegiul unic
Pe care-l poate acorda
Unui bărbat adevărat
O Femeie de platină.
BALADA VIEŢII CUANTICE
La 70 de ani şi 7 luni, 24 decembrie 2018
Am sentimentul că
Totul trăieşte, chiar şi obiectele,
Că o cană de vin poate deveni
Altceva, la fel de importantă
Ca o fiinţă umană.
E vorba de o Viaţă Cuantică
Şi despre faptul că
Totul are un sens,
Nu doar lucrurile naturale,
Ci şi cele făcute de Oameni,
Pe care dacă le privim şi
Gândim, devin – vorba Chinezului –
Foarte interesante.
BALADA POETULUI NEPERECHE
Motto: „Nu se mişcă un fir de păr
din capul nostru fără ştirea lui
Dumnezeu” (Mihai Eminescu)
Numai bunul Dumnezeu
Le cunoaşte pe toate
De-a fir-a-păr.
Doar El a citit totul şi
Încă ceva pe deasupra,
Asemenea Poetului Nepereche
Mihai Eminescu.
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Nicolae RĂDULESCU
ROMÂNII BASARABENI ŞI CONFERINŢA DE PACE
DE LA PARIS (1919-1920)
La data de 12 ianuarie 1919 şi-a început lucrările
marele forum al păcii, în care, în urma desfăşurării
primului război mondial, urma să se consfinţească noua
hartă a Europei şi a lumii. Delegaţia României era
condusă de primul ministru I.I.C. Brătianu, secondat de
Nicolae Mişu, ambasadorul nostru la Londra.
Pentru că scopul major urmărit de români era acela al
recunoaşterii de către forumul mondial reunit în capitala
Franţei, a actului de desăvârşire a unităţii noastre de stat,
delegaţia era însoţită de reprezentanţii provinciilor care,
deja, prin hotărârea unor mari forumuri populare,
hotărâseră unirea cu Patria Mamă.
Pentru Basarabia, delegaţia României era însoţită de
Ion Pelivan, fost ministru în guvernul R.D. Moldoveneşti
constituit în decembrie 1917, fost deputat în Sfatul Ţării,
unde a votat pentru Unire, completată ulterior cu Nicolae
Codreanu, fost ministru pentru căile ferate, în acelaşi
guvern, fost deputat în Sfatul Ţării – vot pentru Unire,
Gheorghe Năstasă, fost deputat în Sfatul Ţării vot pentru
unire şi Sergiu Cujbă, poet, autorul imnului „Basarabia
Unită” (1919).
Ţara noastră făcea parte dintr-o categorie de state,
într-un fel, egală ci Cehoslovacia, Polonia şi Jugoslavia
(Regatul Serbiei…), state care-şi câştigaseră independenţa şi cărora urma să li se recunoască, juridic şi
diplomatic, prin tratatele de pace, noul statut politic.
Pe de altă parte, trebuie să observăm că cele trei
state nu participaseră la războiul mondial ca entităţi
independente, ci urma să li se confere acest statut prin
Conferinţa de Pace.
România participase la marea conflagraţie şi urma să
i se recunoască, nu independenţa pe care şi-o cucerise
prin luptă în 1877, ci desăvârşirea unităţii statale,
aspiraţie pe care o plătise cu mari jertfe umane şi
materiale, contribuind astfel, decisiv la victoria finală.
Patria noastră dorea şi pretindea de la Marele Forum
al Păcii să devină realitate obligaţiile pe care Marile
Puteri Aliate şi le asumase prin Tratatul de Alianţe încheiat la 4/17 aprilie 1916, adică înfăptuirea Statului Naţional
Unitar al tuturor românilor, aşa cum s-a prevăzut în
documentul încheiat şi cum este oglindit în harta de faţă:
Reprezentanţa României la Conferinţa de Pace din
1919-1920 a avut de înfruntat un demers greu şi sinuos,
datorită faptului că liderii Marilor Puteri (Franţa, Anglia,
Italia, SUA) prezente la lucrări se loveau de interesele lor
de unele realităţi create de sfârşitul războiului. Concret
„mai marii lumii”erau interesaţi de uriaşele resurse economice ale Rusiei, pe care nu vroiau „s-o supere”, de
teamă că avea să se înfăptuiască o apropiere între Germania şi Rusia, ceea ce a devenit realitate în urma Tratatului de la Rapalla, din aprilie 1922
Rolul primordial la Conferinţa Păcii îl juca, evident,
preşedintele acesteia, funcţie pe care o asigura primul
ministru al Franţei, Georges Clemenceau, adept inveterat
al consolidării alianţei franco-ruse, împotriva Germaniei,
de care se temea.

Pentru felul în care a condus lucrările Conferinţei, Clemenceau era supranumit „Tigrul”. În decursul lucrărilor marelui forum, „Tigrul” a avut un
adversar redutabil şi acela, spre mândria noastră, a
fost primul ministru al României, I.I.C. Brătianu.
Brătianu, din motivele arătate, nu era agreat
nici de preşedintele SUA, Willson, nici de premierul
britanic George Lloyd, care pe parcursul derulării
Conferinţei, au dovedit că-şi apără interesele pe
seama şi în detrimentul ţărilor mici.

Aliaţii imputau ţării noastre semnarea păcii separate de la Bucureşti, sau neacceptarea pretenţiilor
SUA de a ceda Bulgariei, Cadrilaterul. Şi este cazul
să precizăm că, în aprilie 1917, când America a
intrat în război împotriva Puterilor Centrale „a uitat”
să rupă relaţiile diplomatice cu vecina noastră şi
încă de atunci a susţinut pretenţia acesteia, asupra
acelui teritoriu. Mai facem observaţia că, susţinută
de aliata noastră, Italia, Bulgaria şi-a prelungit
ocuparea războinică a Dobrogei până în luna mai
1919, când noi ne aflam în război cu Ungaria şi
când la Nistru era incendiu.
În cazul rezolvării problemei Basarabiei se crease, aşa cum am arătat, o nefavorabilă conjunctură
şi s-a dovedit că provincia devenise obiect de
presiune (să nu spunem altfel) mai ales din partea
Americii, care urmărea să-şi impună pretenţiile.
Unul dintre înalţii diplomaţi aflaţi la Conferinţa de
Pace, francezul Tardieu, rămas bun prieten şi susţinător al României, aprecia cu oarecare regret că „la
creditul dumneavoastră (al nostru) aveţi Basarabia,
iar la debit iscălirea Tratatului cu Austria şi o mică
concesiune pe care ar fi trebuit s-o faceţi Bulgariei,
Cadrilaterul”.
În acest timp, delegaţia Basarabiei a desfăşurat
o dificilă dar antrenantă activitate, fiindcă Parisul
era cutreierat de „diplomaţi şi specialişti” trimişi în
misiune pentru a sluji diferite cercuri de interese.
Astfel, în afară de delegaţia condusă de Ion Pelivan, sosise la Paris, pentru soluţionarea problemei
Basarabiei şi „o delegaţie” a fostei Rusii ţariste,
condusă de fostul mareşal al nobilimii basarabene,
Alexandru Krupenski, fost deputat în Duma de Stat
a Rusiei (parlamentarul de la Petersburg) şi – la
1912 când se aniversau 100 de ani de la cotropirea
(continuare în pag. 35)
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Basarabiei, avusese „cinstea” să organizeze şi să conducă manifestaţiile pentru sărbătorirea evenimentului.
În echipa de la Paris a lui Krupenski se mai aflau,
Alexandru Carol Şmidt,(care nu prea era basarabean) fost
primar al oraşului Chişinău, Vladimir Tziganko fost deputat
în Sfatul Ţării unde, la 27 martie 1918 s-a abţinut de la vot
şi alţi „bravi reprezentanţi” ai Moldovei de peste Prut.
Toţi cei menţionaţi, fuseseră trimişi la Conferinţa Păcii,
de către „Comitetul de Salvare al Basarabiei de sub jugul
românilor”, organism ocult, care funcţiona la Odesa şi care
aproviziona şleahta de la Paris cu ştiri trimise de către
unealta fostului regim ţarist şi concomitent, în aceeaşi
măsură, de către bolşevici, care în cazul de faţă se aflau
în conlucrare.
Delegaţia, ulterior a fost completată cu ucraineanul
Mihail Savenko, avocat din Chişinău, fost ministru de
justiţie în guvernul R.D. Moldoveneşti, dar care, la 27
martie 1918 s-a abţinut de la vot, Slonim, care după nume
nu prea era din Moldova de peste Prut, dar care fusese
trimis deputat în Constituanta de la Petersburg.
La Paris, de la început „delegaţia” a intrat în contact
cu „resturile” cercurilor ţariste, în frunte cu Maklakov,
fostul ambasador al Imperiului Ţarist în capitala Franţei,
care continua să fie acreditat ca atare. Şi concomitent,
„delegaţia Krupenski” a făcut corp comun cu emigranţii
revoluţionari ruşi, Ceaikovski, Savinkov ş.a.
Delegaţia noastră a rămas consternată, constatând că
Franţa onora cu respect invazia imperială şi bolşevică,
fiind acuzată că „joacă la două capete” fiindcă toţi foştii
demnitari ţarişti care erau în relaţii active cu protipendada
pariziană, desfăşurau o activitate înverşunată împotriva
recunoaşterii unirii Basarabiei cu Patria Mamă.
Uzitând de publicarea a numeroase articole şi broşuri
„ambasadorii” Rusiei urmăreau să convingă opinia publică
şi delegaţii la conferinţa Păcii, de faptul că unirea Basarabiei cu România a fost „smulsă prin forţă şi corupţie”.
Gruparea Krupenski, Şmidt, Tzigonko, Savenko,
Slonim şi compania a primit un sprijin nelimitat din partea
următoarelor organizaţii şi organe de presă oculte:
-organele de presă evreieşti care apărau la Paris, în
primul rând, Evreiskaia Tribuna, editat în limba rusă;
-L’Humanite, ziar comunist, precum şi alte publicaţii
cu opinii similare;
-logiile francmasonice, care acţionau din umbră şi care
creau piedici la fiecare pas, fără a putea fi detectaţi, din
care făcea parte un oarecare Mandel, a cărui origine
etnică se ascundea în taină, dar care era secretarul intim
al lui Clemenceau, devenit ulterior ministru, sau Bernştein,
dezertor, originar din România, emigrant în America,
devenit secretar şi intim al preşedintelui Willson.
Toate hotărârile decisive, se spunea şi se credea, treceau prin filtrul acestor organisme oculte, care fiinţau în
„capitala păcii”.
Marele publicist Auguste Gauvaine, prieten al românilor, l-a demascat pe Krupenski pentru că umbla pe la
uşile redacţiilor marilor publicaţii din Paris, flancat de o
escortă dubioasă, de o „şleahtă” de „ţărani basarabeni improvizaţi” sau „ţărani de carnaval” care se văicăreau în
moldoveneşte că ei nu pot suporta „jugul românesc în
Basarabia!”
Profesorul Mario Roques aflând că în cercurile din
Paris Krupenski se recomandă „socialist” basarabean, a
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încercat să strângă argumente reale despre fizionomia morală şi politică a acestui „delegat al Basarabiei”.
Reprezentanţii Basarabiei în frunte cu Pelivan
au declarat că nu-i sperie şi nici nu-i dezarmează
„trânta” cu gruparea Krupenski, dar era un adevăr
că lupta cu forţele oculte presupunea şi multe surprize.
Prima încercare adoptată a fost demascarea
aşa zisei „delegaţii basarabene”. În acest scop, Ion
Pelivan a publicat în paginile unor ziare pariziene,
adevărata realitate. Concomitent, gruparea Krupenski a fost invitată să facă acelaşi lucru, dar
aceştia nu aveau documente de mandatare.
Se dovedea astfel că gruparea în cauză nu era
formată din mandataţi oficial şi juridic. De aceea,
Pelivan a publicat numeroase articole în gazetele:
Le Temps, Matin, Figaro, La Victoire, Le Jurnal,
etc. dovedind că Krupenski niciodată n-a fost socialist, nici democrat ci a fost mareşal al nobilimii din
Basarabia, dictator al provinciei „nenorocite”, şambelan al ţarului, mare latifundiar. Supărarea lui se
datora faptului că Sfatul Ţării şi noile autorităţi îi
expropriase moşiile. Titlurile de mareşal, şambelan
al ţarului, latifundiar, l-au discreditat în faţa opiniei
publice pariziene, i-au ştirbit aureola de „luptător
pentru dreptate”. Şi Pelivan, sfătuit de Mario
Roques, a publicat broşura „Le nobles Kroupenski”
demonstrând, pe bază de documente trecutul de
„renegaţi şi delapidatori de bani publici” a unor
reprezentanţi, membri al familiei Krupenski, ramura rusificată din Basarabia.
Învinuiri argumentate au fost aduse şi lui Carol
Smidt, fost coleg al lui Pelivan la Universitatea din
Dorpat-Estonia, care fusese ales primar al Chişinăului de către dezertorii ruşi de pe frontul românesc care, în baza libertăţilor anarhisto-revoluţionare, au impus alegerea sa. Vladimir Tziganko,
basarabean doar din a doua generaţie, era rămăşiţă de rus pripăşit, fiindcă bunicul său – Afanase,
dezertor, „încropise” o moşioară lângă Răzeni, jud.
Lăpuşna. Slonim era evreu din Rusia Albă, de la
Pinsk, agitator bolşevic, dezertor de pe frontul
românesc.
În concluzie, cei enumeraţi drept reprezentanţi
ai Basarabiei la Paris, nu aveau nici o legătură
ancestrală cu provincia dintre Prut şi Nistru.
Lupta a fost purtată de reprezentanţii adevăraţilor autohtoni ai Basarabiei, prin articole de ziar,
prin memorii, broşuri, prin albumul „La Bessarabie
en images” şi prin gazeta „La Bessarabie”, condusă de Pelivan, prin care s-a demonstrat că provincia, din punct de vedere istoric, etnic şi al determinării este un teritoriu românesc.
În şedinţa consiliului Conferinţei de Pace din 2
iulie 1919, Brătianu a prezentat problema Basarabiei cerând să se ratifice, să se recunoască, ceea
ce s-a hotărât la data de 27 martie 1918. Atunci sa dovedit că cei mai mari adversari ai României
erau americanii lui Willson. La acea şedinţă prezidată de Tardieu, au fost prezenţi Lansing din partea SUA, Balfour – pentru Anglia, Tittoni – pentru
(continuare în pag. 36)
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Italia. Delegaţia noastră a fost formată din I.I.C. Brătianu, N. Mişu, C. Diamandi, Ion Pelivan. Dar a fost invitat
şi Maklakov, fost ambasador al Rusiei imperiale, al
ţarului Nicolae al II lea, care fusese executat în noaptea
de 16-17 iulie 1918.
Atunci când s-a desfăşurat această şedinţă, Rusia
sovietică nu era recunoscută diplomatic, de nici un stat.
Brătianu şi Maklakov au fost invitaţi ca să discute în
contradictoriu şi reprezentantul României a obiectat
retoric, cităm: „Dar pe cine reprezintă D-l Maklakov? În
numele cui vorbeşte? Are împuterniciri de la Rusia Sovietică? Ori e o simplă persoană particulară?”. Ulterior,
după interpelare, Brătianu şi delegaţia noastră s-au retras într-un spaţiu unde întâmplarea a făcut să se întâlnească cu Krupenski şi cu Smidt, care aşteptau rezultatul şedinţei.
Problema Basarabiei, în dezbatere a avut următorul
curs: Maklakov a pledat despre Basarabia ca despre un
teritoriu care de drept trebuie să aparţină Rusiei,
reluând cvasiargumentele susţinute şi invocate de
Krupenski şi Şmidt. Totuşi, el a recunoscut că românii
sunt majoritari în judeţele Chişinău, Soroca, Orhei şi
Bălţi care, de fapt reprezentau cam jumătate din suprafaţa provinciei, celelalte, susţinea el, fiind locuite de
ruşi, ucraineni, bulgari, germani, evrei etc. El mai susţinea că municipalităţile Basarabiei nu recunosc încorporarea la România, că Sfatul Ţării era emanaţia sovietelor soldăţeşti şi ţărăneşti, că erau elemente alcătuite
din dezertorii moldoveni, că trupele române au fost
chemate în Basarabia pentru restabilirea ordinei de
către ruşi, că Unirea a fost votată numai de 46 de
deputaţi din cei 160 prezenţi, că moldoveni se plâng de
răul tratament aplicat de autorităţile române. Şi Maklakov conchide, cerând să se organizeze plebiscit doar
pentru cele patru judeţe menţionate, celelalte neputând
fi luate în discuţie pentru că sunt locuite de ruşi şi
ucraineni.
După ce Maklakov şi-a încheiat pledoaria, preşedintele Tardieu s-a adresat lui Brătianu: -Consiliul doreşte
să ştie gradul de sinceritate şi autoritate pe care
dumneavoastră le atribuiţi votului Sfatului Ţării.
În acel moment a intervenit în discuţie reprezentantul SUA Lansing, care îi cere lui Brătianu să
explice, cum va putea fi realizată viitoarea consultaţiune
populară a Basarabiei.
Brătianu a răspuns mai întâi preşedintelui Tardieu,
că:
-Sfatul Ţării a exprimat , în toată libertatea, voinţa
populaţiei basarabene; că la intrarea românilor în
Basarabia, Sfatul Ţării se afla în funcţiune;
-că armata română a fost invitată de autorităţile
locale cât şi de reprezentanţii Ucrainei;
-că Basarabia este o ţară completamente
românească;
-că numai aristocraţii ruşi şi bolşevicii sunt
nemulţumiţi de reforma agrară şi de dominaţia
română…
Lansing, intervine:
-Aş dori să ştiu, dacă Brătianu face obiecţiuni contra unui plebiscit în Basarabia.
Brătianu răspunde: desigur! Şi justifică acest răspuns. În replică reprezentantul SUA arată că dumnealui
nu vrea să cunoască motivele, ci numai dacă este
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contra, ceea ce Brătianu confirmă şi arată că Rusia
a anexat Basarabia pentru a ajunge la Constantinopol şi în ziua în care Imperiul de la Răsărit va
renunţa la acel obiectiv, Basarabia n-o va mai
interesa. A mai arătat că ar admite plebiscitul numai
în cazul în care l-ar admite statele mari şi pentru ele
însele.
Cei care au asistat la dialog, care nu erau de partea Rusiei, l-au aplaudat pe Brătianu pentru curajul,
logica şi demnitatea cu care a vorbit.
Constatând că în jurul României, care în marele
război făcuse atâtea jertfe, atmosfera devenise inacceptabilă, I.I.C.Brătianu a părăsit Parisul, fiind convins că a încercat să îndeplinească tot ceea ce era
posibil, pentru a salva interesele şi demnitatea Ţării.
Pentru un timp, preşedinte al delegaţiei române
la Paris a rămas Nicolae Mişu, ambasador al ţării
noastre la Londra.
Americanii, până la sfârşitul Conferinţei au persistat în atitudinea lor potrivnică Ţării noastre. Totuşi,
profesorii Polk şi Johnson au avut o atitudine mai
conciliantă şi poate de aceea, semnătura lor nu apare pe Tratatul semnat la 28 octombrie 1920 şi ratificat ulterior de principalele Puteri Aliate.
De altfel, la 4 august 1919 când trupele române
au ocupat Budapesta, atmosfera s-a mai temperat.
Se înregistra de atunci, din partea Aliaţilor, un fel de
recunoştinţă faţă de Ţara noastră, pe de altă parte şi
îngrijorare, deoarece în foc se afla intrată şi Rusia
bolşevică.
Dar, se cuvine să ne amintim nu numai de duşmani ci şi de aliaţi, de prieteni, care ne-au ajutat mult
la Conferinţa Păcii. Evident, ne referim la ajutorul
primit pentru Basarabia. Astfel, Comisarul şi raportorul Conferinţei, francezul Tardieu, fără îndoială nea fost un bun şi devotat prieten. Chiar Clemenceau
şi Lloyd Georges, după intrarea armatelor noastre în
Budapesta, mai ales când a sosit la Conferinţă, Al
Vaida Voevod şi a preluat conducerea delegaţiei
noastre, aliaţii şi-au schimbat atitudinea faţă de România. Dintre francezi, au mai avut o atitudine binevoitoare faţă de noi, profesorii Emil de Martone şi
Mario Roqes. De altfel, pentru Basarabia am primit
sprijin şi de la numeroşi publicişti francezi dintre care
îi amintim pe Tavernier, Gustave Gerves, Renax,
Auguste Gauvaine, Bien-Aimee şi diplomatul Franklin Buillon. Dintre reprezentanţii Italiei, din toată inima au fost aproape de noi, ne-au ajutat publiciştii Arcari şi Ernesto Vercezi, iar dintre britanici, delegatul
pentru pro-blemele teritoriale A.W.Leeper, un mare
ziarist care, pe vremuri fusese în România şi care
vorbea cursiv limba noastră.
Cât priveşte pe românii din Paris un deosebit
serviciu ne-au adus următorii:
-D-ra Elena Donici, fiica mareşalului de Orhei –
Gh. N. Donici, de fapt o rudă apropiată a lui
Krupenski;
-D-ra Elena Văcărescu, colonelul Toma Dumitrescu, profesorii Gh. Murgoci, Alex. Lepedatu şi Eugen Ianculescu.
În ceea ce priveşte propaganda făcută de corespondenţii noştri de presă trimişi pentru cauza Unirii,
(continuare în pag. 37)
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ne vedem siliţi să recunoaştem că activitatea acestora
nu se ridică la acelaşi nivel cu ziariştii ruşi, unguri, sârbi,
greci, bulgari sau ataşaţii de presă trimişi de popoarele
eliberate de sub hegemonia rusă, respectiv polonezi,
finlandezi, ucraineni, baltici, gruzini, armeni.
Se cuvine, cu mândrie să invocăm şi cazul românului
american John Kaba, căpitan în armata SUA, care era
născut în Transilvania, vorbea româna şi maghiara şi
făcuse parte din Misiunea Americană de Ajutoare pentru
România. A sosit la Bucureşti la 22 aprilie 1919 de unde
a fost trimis ca să supravegheze distribuirea ajutoarelor
pentru Basarabia. Pleacă la Chişinău unde se va
încartirui la Hotel Savoia, de unde trimite la Bucureşti
120 de rapoarte, grupate în patru capitole. Era aşteptat
pretutindeni ca „…reprezentantul trimis de America –
salvatoarea umanităţii” În capitolul „Limba română se
vorbeşte pretutindeni” precizează că „Limba română se
vorbeşte pretutindeni fiindcă două treimi din populaţie
(2.000.000) sunt români-moldoveni”.
Din convorbirile purtate în limba română cu mai mulţi
intelectuali ruşi, aceştia i-au mărturisit că „…în timpul
regimului rusesc copii celor două milioane de români nu
aveau voie să înveţe limba lor maternă în şcoli fiind
forţaţi să înveţe limba celor 300.000 de ruşi”
În capitolul „Guvern Românesc” precizează că „…mai
mult ca două treimi din populaţie este cu desăvârşire
mulţumită de trecerea de la regimul autocratic rusesc la
regimul politic constituţional al guvernului român”
Autorul cu emoţie patriotică participă la Ziua
Naţională, 10 Mai, unde ascultă cu interes cuvântările,
dar mai ales expunerea „loială şi plină de sinceritate” a
reprezentantului „comunităţii evreieşti” din localitate.
Unele neplăceri ale locurilor sunt vremelnice, trecătoare şi se datorează stării de război.
În capitolul „Bolşevism”, apreciază că după căderea
guvernului Kerenski, trupele ruseşti care se retrăgeau de
pe frontul românesc, la care au raliat câţiva „netrebnici
locali” au jefuit casele, au dat foc şi au distrus
proprietăţile, au maltratat localnici nevinovaţi încercând
să convingă populaţia, despre „ceea ce le va aduce
regimul bolşevic”.
Localnicii s-au organizat respectând „chemarea
adresată de guvernul regal român, de a le sări în ajutor
şi de a-i apăra” şi apoi de a susţine „Unirea Basarabiei
cu Patria Mamă, România”.
„Eu consider, scrie căpitanul Kaba, că masa poporului basarabean – română, ţărani ruşi, nemţi, polonezi
etc. sunt imuni la doctrina bolşevică. Singurul pericol pe
care-l văd şi care este cu mult mai evident aici, decât în
alte ţări europene ar fi ca nu cumva bolşevicii de peste
râul Nistru să treacă şi să cucerească ţara, „distrugând
şi jefuind, tot ce le va sta în cale…”.
În capitolul „Armata Română în apărarea civilizaţiei”
se aduce un elogiu armatei noastre, sentiment simţit
direct de autor.
Căpitanul Kaba mai scrie că „Armata Română
veghează la graniţele civilizaţiei, pentru a o salva de la
distrugere, pentru a salva progresul de veacuri al omenirii, de la o umilitoare degradare, să salveze Europa şi
probabil restul lumii de soarta cea rea şi mizeria care a
căzut pe nenorocita Rusie. Stând aici, nu poate să nu-mi
treacă prin minte, că la marginea de apus a României, la
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râul Tisa, aceeaşi români luptă împotriva Republicii
bolşevice a lui Bela Kun… Soldaţii români se luptă în
uniforme zdrenţuite, desculţi şi adeseori flămânzi. La
Tighina, Soroca şi Hotin, unde am vizitat liniile
frontului, am văzut soldaţi desculţi, în zdrenţe, având
doar o clipă de răgaz după o bătălie cu bolşevicii. Am
gustat din hrana lor, le-am vizitat locurile de adăpost.
Îţi făcea impresia că abia îşi ţineau sufletul în piepturile lor, dar apoi îţi dădeai seama că te înşeli, ei aveau un moral foarte ridicat, moral care nu cred să
mai existe undeva, decât în armata română. Ostaşii
sunt buni, bine instruiţi, ascultători, se mulţumesc cu
puţin dar în ciuda acestor realităţi, sunt în stare să
înfăptuiască lucruri mari, tot ceea ce se aşteaptă de la
ei să facă…”
În partea a doua a lucrării sunt prezentate datele
geografice, culturale şi economice ale provinciei, iar
în cea de-a treia parte este prezentată istoria din cele
mai vechi timpuri până în anul 1918. Astfel „…în
vreme ce trupele ruseşti se ocupau cu jafurile şi
distrugeau tot ce găseau în calea lor, Sfatul Ţării şi
Guvernul Basarabiei votau Unirea cu România,
pentru ca s-o salveze de la bolşevizare”
În capitolul al IV-lea se face o scurtă încheiere în
care autorul enumeră nevoile cele mai urgente ale
provinciei care erau:
-încheierea Tratatului de Pace sau o Declaraţie a
Marilor Puteri, prin care să se recunoască Unirea;
-căi ferate, drumuri, fabrici, pentru a produce
bunuri necesare pentru cei 3.000.000 de locuitori;
-maşini şi produse agricole şi flotă maritimă pentru
exportul produselor.
Harta Basarabiei care însoţeşte broşura, conţine
numele localităţilor, râurilor şi munţilor în limba română şi menţiuni în limba franceză asupra componenţei
populaţiei pe judeţe, producţiile agricole şi industriale
şi alte date necesare.
Se apreciază că situaţia Basarabiei prezentată
pentru începutul anului 1919 este foarte exactă, este
autentică şi convingătoare.
În încheierea articolului se precizează că lucrarea
a fost prezentată sub formă ce comunicare la al XIVlea Congres al Societăţii Academice Române care s-a
desfăşurat la Paris la 4-14 septembrie 1970.
Revenind la Paris şi evocând modul în care ungurii
îşi propagau ideologiile, trebuie să observăm că şi în
formă şi în conţinut, există o suprapunere fidelă cu
ideologia mediatică rusească. Teoria lor avea un profund caracter revizionist, mai ales antiromânesc, motiv pentru care presa noastră trebuia să fie foarte activă. Cu toate acestea, trebuie să recunoaştem că la
capitolul propagandă ne aflam în inferioritate faţă de
adversarii noştri. Şi această realitate poate fi motivată
şi datorită modului de funcţionare, asigurat de autorităţile române.
Situaţia avea să se îmbunătăţească, să se normalizeze, începând cu luna noiembrie 1919, când în
fruntea delegaţiei a venit Alexandru Vaida Voevod şi
când s-au înmulţit satisfăcător publicaţiile româneşti.
Se cuvine să exemplificăm albumul „L’Image de la
Bassarabie” şi gazeta „La Bessarabie” editate de Ion
Pelivan, liderul grupului basarabean. Măsura era foar(continuare în pag. 38)
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te necesară deoarece „iluştrii” reprezentanţi ai Marilor Puteri, ştiau prea puţine lucruri adevărate despre Basarabia.
Fiindcă trebuie să recunoaştem că, la capitolul propagandă, ne aflam în deplină inferioritate faţă de adversarii
noştri. Şi această realitate poate fi motivată şi datorită
modului de funcţionare determinat de autorităţile de la
Bucureşti.
Agitatorii ruşi şi evrei, originari din Basarabia agitau
şoptit ideea că Basarabia tot a Rusiei va rămâne! Această
stare provoca nesiguranţă, defetism, instabilitate, nelinişte.
Iată de ce, Ion Ianculeţ intenţiona să vină la Paris pentru a reactiva problema Basarabiei, dar a fost sfătuit să
renun-ţe, ceea ce s-a şi întâmplat. Pe de altă parte a fost
sfătuit să mai trimită în capitala Franţei câţiva delegaţi
care să reprezinte dife-ritele categorii sociale ale provinciei. Şi au fost trimeşi, aşa cum s-a relatat anterior, Ion
Codreanu, Gh. Năstasă şi Sergiu Cujbă.
Aceşti delegaţi, în perioada în care s-au aflat la Paris,
au desfăşurat o activitate intensă pentru a servi cu
devotament Patria. Ei s-au prezentat şi au intrat în dialog
constructiv cu numeroşi delegaţi, în special francezi,
italieni, englezi, înmânând memorii în care erau prezentate dorinţele populaţiei basarabene. Ei au făcut bună
impresie, dar peste tot au fost întâmpinaţi cu îndemnul
„Trebuie să mai cedaţi şi voi românii…”.
Activitatea acestor delegaţi a fost oglindită într-o serie
de procese verbale, care au fost publicate.
Ulterior s-a decis să fie trimisă la Paris şi o delegaţie a
marilor proprietari de pământ, formată din Pavel Gore şi
Vladimir Herta, dar fiindcă cercurile democratice din Paris, nu vedeau cu ochi buni această categorie, n-au mai
plecat spre „capitala păcii”. Pavel Gore a trimes delegaţiei
române de la Paris, o broşură în manuscris, în care, prin
citate ale unor autori ruşi şi străini, dovedea că Basarabia
este pământ românesc. Brătianu a cerut ca lucrarea să fie
tipărită în 3.000 de exemplare, dar în final, măsura n-a
fost aplicată.
***
După lungi şi anevoioase dezbateri, abia la data de 28
octombrie 1920, calvarul păcii s-a încheiat. Principalele
Puteri Aliate, Imperiul Britanic, Franţa, Italia şi Japonia
(fără SUA, care era doar Putere Asociată) considerau, că
în interesul păcii generale din Europa, avându-se în vedere caracterul moldove-nesc al provinciei din punct de
vedere istoric, geografic şi etnologic, se pronunţă în favoarea reunirii Basarabiei cu România, act politic care fusese formal proclamat de către reprezentanţii Basarabiei.
IMNUL BASARABIEI UNITE
Sergiu Cujbă (1919)
Ridică-ţi fruntea moldovene,
De sub zăbranicul greoi,
Sub care dorurile tale
Tânjeau ca florile sub sloi;
Sub care-a sufletului vlagă
Zăcea ca-n negru ţintirim
Şi-ţi tulbura, perfid izvorul
Din care-n veci ne re-nnoim.
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Venit-a ziua de răsplată
A-ndureratei ispitiri,
Făcând mai dulce deşteptarea
Din veacul tristei umiliri.
Căci iar suntem un trup şi-un suflet
Pătrunşi de-acelaşi gând şi dor,
Copii ai Patriei iubite
Dintr-o tulpină şi-un izvor.
Bibliografia
1. *** Literatura şi Arta; săptămânal pentru literatură şi istorie; Chişinău;1991-1995
2. *** Patrimoniu; 1991-1994; revistă pentru istorie; ed. „Universul” Chişinău
3. *** Relaţiile internaţionale în perioada interbelică; ed. Politică, Bucureşti;1980
4. *** Istoria României; vol. VIII; ed. Enciclopedică; Bucureşti; 2004
5. Adauge Mihai, Furtună Alexandru: Basarabia
şi basarabenii; Uniunea Scriitorilor; Chişinău; 1991
6. Arnăutu Nicolae: 12 invazii ruseşti în România; ed. Vestala; Bucureşti 1996
7. Atanasiu Victor şi colectivul: România în primul război mondial, ed. Militară; Bucureşti; 1979
8. Boldur A.: Istoria Basarabiei; ed. Victor Frunză; Bucureşti; 1992
9. Bruhis Mihail: Rusia, România şi Basarabia;
ed. Universitas; Chişinău; 1992
10. Campus Eliza: Mica Înţelegere; ed. Ştiinţifică; Bucureşti; 1968
11. Ciobanu Ştefan: Basarabia; ed. Ştiinţifică;
Chişinău; 1992
12. Dobrinescu Valeriu: Bătălia pentru Basarabia; ed. Junimea; Iaşi; 1991
13. Gherman Ion: Istoria tragică a Bucovinei,
Basarabiei şi Ţinutului Herţa; ed. All; Buc. 1993
14. Hoffbauer Hannes, Roman Viorel: Bucovina,
Basarabia, Moldova; ed. Tehnică; Buc. 1995
15. Kiriţescu C.: Istoria războiului pentru întregirea României, 1916-1919; ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică; Bucureşti; 1989
16. Moisuc V: Premizele izolării diplomatice a
României, 1919-1940; ed. Humanitas; Buc.; 1991
17. Muşat M., Ardeleanu Ion: Viaţa politică în
România 1918-1921; ed. Politică; Bucureşti; 1976
18. Preda D., Alexandru V., Prodan C.: În apărarea României Mari; ed. Enciclopedică; Bucureşti;
1994
19. Rădulescu Nicolae: Basarabia de la cotropire până la Unirea cu Patria Mamă; ed. Karograf;
Tulcea; 2012
20. Scurtu Ion şi colectivul: Istoria României între anii 1918-1944; ed. Didactică şi Pedagogică;
Bucureşti; 1982


38

Ultima rugă
Te cheamă iar pe răstigniri de vânt,
Cu ochiul crud și destrămat de zare,
Te-njunghie c-un cer acest pământ,
Ce nu mai vrea din umeri să coboare,

Alensis de NOBILIS
Foc sacru
Carnea ia foc și dansează aprinsă,
Din baiera cerului cad stropi de parfum,
Fruntea de ultimul gând mi-e împinsă
Clopot în muzici ce se-nalță din scrum.
Foșnetul umbrei prădătorii alungă,
Din fantele ochilor ies sunete gri;
N-au cum porniții în îngeri s-ajungă,
Peste un timp ne privesc din copii.
Focul ne-arată cam care-i distanța
Dintre-ntuneric și minunații altoi,
Vrem măsura în vieți dimineața,
Din arderi ne-ntoarce apusul în noi.
Vin de pe urmă, trudiți, să încerce,
Toți cei ce cred ca sinele-nving;
Eu aprind primul poemul acesta
Și sar printre stele tăcut să mă sting...
Aurora boreală
Atunci când trec tiptil toreadorii
Pășind peste himere-nsingurate,
Tresar în sine corpuri iluzorii
Ce sunt captive-n forme increate,
Iar de pe gene curge, orb, vopseaua,
Topiri în alb ca-n inimă de piatră,
Dar dacă tragi, privirilor, perdeaua,
Urcă spre creștet setea idolatră
Cerând spre vânturi spiritul femeii,
Din muguri albi de-abisuri și săruturi,
Numai să guste, din extaz, ateii,
Cristale pure-n flori de începuturi.
Strunești zefirul tulburat cu frâul,
Tresar în falduri harfe de ninsoare,
O lacrimă pe șold prelinge brâul
Și din ascuns răsare-o-ngemănare
Pășind din sine spre uimire nurlă,
Din lapte pur pe buze de fecioare;
Cum urcă preoți inuiți în turlă,
Cobori în mine floarea și te doare.
Imagini trec prin gene ca zulușii,
Iar setea mare, venerând, tot crește,
Cad flori în sân așa cum cad intrușii
Când de atingeri ochiul pur orbește,
Dar uiți să ceri dovada de ți-s vrednic,
Că depărtări în tine-or să palpite
Și te-nfășori pe mine ca pe sfeșnic,
Și pulberea ta verde mă înghite...
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Dar înălțarea nu e pentru-oricine,
Șoptește-un gând rănit de-o întrebare;
De urci furiș în pulberi hialine,
Adaugi tu, te-arunc-un hău în mare...
Din ochiul gol se prelungește-o cale
Ce pâlpâie în foșnet viu de muguri
De-n clipe suie, oarbe, catedrale,
Coboară-n brațe stele reci cu ruguri.
Aproapele-n departe-i travestit,
Iar axa lumii-n ochii tăi e șuie,
Crește-o beție-n tine, năpustit,
Și-ți cresc în palme litere de cuie...
Încarcerare
Îmi cauți gustu-n amintiri de vinuri
Ce le-am băut din gura ta. Sloboade,
Să gust din lapte desfrânat leșinuri,
Când tremură în carnea ta năvoade.
Solii în vise îmi trimiți. Ce-i graba
Cu care taci din ochiul verde? Știu,
Tu ești regina norilor din Saaba
Ce m-a-ncuiat în ochiul său diliu
Și în oglinzi de gheață mă păstrezi,
Să nu mă ia ispite-n brațe lucii;
În jurul meu, în gheață, tu sculptezi
Priviri ce-ți ling unghere... eunucii.
Îmbrățișări din ce-ți aduci aminte
Lectica ta înjugă-n mers încet,
Iar tu adormi căzând între cuvinte
Și-o să visezi la mine berechet...
Umbra
În gonguri de lumină, izvoarele-nvierii
Acoperă amurgul cu frunţile tăcerii;
Un fâșâit înalță din palme flăcări ninse,
Big ben-urile lumii de orbi au fost aprinse
Şi jerbele-n icoane scot sunete bizare,
Nebotezații lumii sunt semne de-ntrebare,
Iar îngerii căderii şi-ai nopţilor orgiei
S-au declarat în vise vasali melancoliei
Și cum căderea-n umbră nu duce-n univers,
O mână a fantasmei chiar orizontu-a şters,
Dar dacă-n ceaţa albă se află chiar o dană,
Tu urci furiş pe muzici să te ascunzi în rană.
Cum umbra de pe umbră acum s-ar dezlipi,
O înveleşti cu ochii, drapele argintii
Şi din conturul formei înalte ies litanii
Din care ridicat-au statui de fum brahmanii.
Va reveni la sine cu dansuri şi libaţii
Când liniştea din bolte îşi strigă-n taină fraţii...
Iar tu, aleasă umbră, mă vei plimba-n caleşti
Pe gloriile lumii să gust din nori. Mai eşti?
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Mi-ai nins
și mi-ai nins zăpadă fulgii tăi plini de iubire
la răscruci de nori, din cer pe pământ,
i-ai acoperit sufletul plin de durere
în mantia ta albă, rugă pentru nou rodit!

Constanța Abălașei-DONOSĂ
Privesc la valurile Dunării
privesc la valurile Dunării, cum aievea se tot duc
pe sub zbor de pescăruș, seara spre amurg.
și bărci grele ca de plumb plutesc printre valuri,
pașii mei îngândurați, petrec tălpile pe maluri.
stați sub raze amurgite, venite de sus din cer
că din cer este trimis, dorul nopții efemer.
fie vară, fie iarnă, uneori valu-i mai trist,
se leagănă din mal în mal, sub țipăt de pescăruș.
văd chemări de-ndrăgostiți, privind la fel ca mine,
îmbrățișați ori nu, valurile în plutire!

pe copaci, pe câmp, pe case, numai flori de nea
de se-alină gerul sub plapuma zăpezii;
deschizând iar drumul rugilor de stea,
colăceilor cu nucă, fructelor din inima livezii!
Tu ești
tu ești cerul cel dintru început
în fața cărui mă-nchin,
ești zborul nepierit, veșnic de iubire plin.
tu ești cel ce mi-ai zămislit, poeme de singurătate
rugăciuni de dor sfârșit, ofranda iubirii lăsate.
tu ești cel care-nțelege cuvântul altuia, găunos,
dorul pe tine te-alege din cuvântul dureros!

Iarna

Toamnă tăcută

s-a trezit din hibernare iarna obosită,
cu fulgi cernuți din zarea albită.
stați voi fulgi și îmbrăcați, altarul pământului,
pe noi să ne sorcoviți cu florile colindului!
colindați copacii cu florile albe
câmpurile troienite, cu omăt și salbe.
peste case puneți plapumă de nea,
copiilor pe chipuri, zâmbetul de stea.

toamnă tăcută sub grungurit de șoapte,
amurgurile tale mă ating prin coloritul lor.
alintul vântului căzut pe frunzele speriate
de cântecul cocorilor, lăsat trecând în zbor.

seara la fereastră, lumina aprind,
și voi fi acolo, v-aștept cu-n colind.
v-aștept cu colaci, nuci și mere coapte
și în așteptare, rugă voi spune în șoapte,
iarna mea de sărbătători venită de Sus,
în Scriptură este scris: S-a Născut Iisus!

acum sunt rămasă în gând la zilele de vară
la dimineți și nopți când luna mă privea,
la florile colorate vorbind seară de seară
c-au rămas voinice, sub toată umbra lor.

mi-s ochii obosiți de lacrimile ploii
ce toate s-au cuibărit pe trupul meu,
m-au mângâiat prin stropii tremurând
opriți cu fiecare ploaie, venită mereu.

Ce e poezia?
ce e poezia ta? O flacără smulsă din lut
un impuls suprem, o-ncurajare spre sărut.
cuvântul tău mă-nalță și mă coboară,
cu tot universul în spate; cu iubire să nu doară.
cuvântul ce l-ai spus, e răsărit în toate,
ce e poezia ta? un cuvânt din cele cuvântate.
ești aici și pretutuindeni, ești poetul din timp,
ești un dar din străfunduri rămas sub sărut!
Mi-ai nins
și mi-ai nins zăpadă fulgii tăi plini de iubire
la răscruci de nori, din cer pe pământ,
i-ai acoperit sufletul plin de durere
în mantia ta albă, rugă pentru nou rodit!
pe copaci, pe câmp, pe case, numai flori de nea
de se-alină gerul sub plapuma zăpezii;
deschizând iar drumul rugilor de stea,
colăceilor cu nucă, fructelor din inima livezii!
Desen de Constanța Abălașei-Donosă
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Viorel DARIE
Exilarea lui Antony
(fragment din romanul “Ecouri de mandolină”)
Șeful garnizoanei nu mai era unchiul său; acesta
fusese mutat la altă garnizoană, în Spania. În locul său venise un alt general care nu-l cunoștea pe Antony. În urma
plângerii unui italian, adică a lui Don’ Fabricio, generalul
nu stătu mult pe gânduri, așa că îl chemă la raport pe
sergentul Antony.
Acesta cam presimțea motivul pentru care îl chemase generalul, așa că se pregăti să audă cuvinte grele din
partea comandantului garnizoanei, cel care, în mod obișnuit, nu l-ar fi chemat niciodată în salonul său.
- Tu ești sergentul Antony, cel din Lyon! tună generalul, cu sprâncene mari, încruntate și cu pântecele uriaș,
de nu-i încăpea în tunică.
- Da, să trăiți domn general... eu sunt!
- Halal soldat francez! Ce cinste faci tu garnizoanei
și țării tale, Franța, prin ceea ce ai făcut în cartierul acesta
al Genovei?!... Spune cinstit cum s-au întâmplat lucrurile!
Antony simți cum îl îneacă emoțiile. Aici nu era vorba de propria lui soartă, ci și de viitorul său alături de frumoasa Cristina, fata care-i era cea mai dragă din lume.
Reflectă cam mult până să găsească vorbe de răspuns către general.
- Hai, răspunde, viteazule! răcni încă o dată generalul.
- Să trăiți domnule general... eu țin foarte mult la fata aceasta din Genova.. este viața mea... aș da orice pentru ea... nu vă supărați pe mine domn’ general …
- Și cu consemnul cazărmii cum rămâne? Nu aveai
voie să te asociezi cu niciun localnic. Ce scrie în regulament?
- Domnule general… știu că nu este voie, dar eu...
cum să vă spun... o prețuiesc cel mai mult pe fata asta!
- Ia uită-te la el! Ce-i aici, garnizoană sau șezătoare
de italieni! Ai încălcat grav consemnul cazărmii și vei fi pedepsit! Poți pleca!
- Domn general…
- Nimic! N-am ce să mai discut cu un soldat nesupus! Pleacă!
Cumplită lovitură pentru sergentul Antony! Cum se
strică toate lucrurile bune, iar răutățile lumii copleșesc degrabă orice stare de fericire!
Ajuns în pavilionul în care era cartiruit, se așeză pe
un pat meditând la cele întâmplate. Aștepta să preia
schimbul la pază în gheretă, însă nu i s-a mai permis. Au
venit doi soldați și l-au dus către locul în care se făcea
carceră, încăpere pe care, de altfel, o mai cunoscuse. Nu
se știa cât timp urma să stea acolo. Începu o perioadă
lungă de așteptare, fără posibilitatea de a prevedea un
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sfârșit anume.
Stând încarcerat, îi veni ideea să se roage
de un camarad să strecoare cumva o scrisoare
către Cristina, atunci când acesta va primi o
învoire în oraș. Camaradul înțelese situația, și
chiar după două zile avu ocazia să iasă din
garnizoană; în drum spre oraș, intră la chioșcul de
vinuri al lui Don’ Fabricio, doar cât să ofere cuiva
scrisoarea lui Antony. N-o găsi pe Cristina, ci doar
pe sora ei, Roberta, care promise că îi va înmâna
scrisoarea. Această mică reușită aduse o oarecare
liniște în sufletul greu încercat al lui Antony.
Cristina, de-a dreptul, se sperie de veștile
aflate prin scrisoare de la Antony. Adică, după ce
ea suporta atâtea constrângeri din partea familiei,
acum vin vești și mai groaznice din cazarmă! Simți
cum pământul i se clatină sub picioare, și o
neliniște greu de stăpânit i se strecură în suflet.
Oare ce va urma? Va putea Antony, care
ține atât de mult la ea, să facă ceva, să iasă din
acest ghem de necazuri?
Cu mult mai greu decât înainte, cei doi reușeau să corespondeze între ei, bineînțeles, prin
intermediul camarazilor lui Antony. Erau și scrisori
care nu mai ajungeau, dar, în mare, fiecare dintre
cei doi știa, cât de cât, ce se întâmplă.
Toate astea au mers așa până într-o zi când
Antony primi ordin să iasă din carceră și să-și pregătească valiza și lucrurile de plecare. Află că va fi
deportat din Italia undeva în sudul Franței, la o altă
cazarmă.
Nici dacă ar fi coborât un trăsnet din cer, nu
l-ar fi speriat așa de tare pe bietul Antony. Simțea
că această veste îi retează toate șansele, toate
speranțele unui om. Să plece în necunoscut,
lăsând departe pe cea mai dulce ființă din viața lui!
Ce lume dușmană, nedreaptă, pusă doar pe stricat
cele mai nobile sentimente! Mai bine și-ar pierde
viața, decât să îndure o despărțire aproape
definitivă de aleasa inimii sale!
Mai avea vagi speranțe că destinul i se va
întoarce favorabil, poate cineva se va îndura de el,
de soarta sa, să nu arunce în prăpastie o idilă atât
de dulce cu italianca lui frumoasă ca o nestemată
rară. Se ruga întruna să vină un mesager al
cerului, să vestească libertatea, să redea demnitatea la doi tineri care erau atât de fericiți.
Mai erau trei zile până la îmbarcare pe vasul
din portul Genovei ce urma să plece spre Marseille. Ce puteau oare să facă cei doi tineri ca să
împiedice crunta lor despărțire? Antony deja își
făurea planuri de viitor. Rămânea o singură cale.
Chiar dacă va ajunge în Franța, va cere să demisioneze din slujba din armată, ca să poată să se
întoarcă liber în Italia, unde îl aștepta cu atâta drag
frumoasa Cristina. Da, acesta ar fi fost planul cel
mai bun. Deci va trebui să treacă cu răbdare prin
toate aceste încercări.
Reușiră să mai schimbe două scrisori între
ei, tot cu ajutorul camarazilor. Perspectiva era
(continuare în pag. 42)
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(urmare din pag. 41)

sumbră. Antony îi transmise planul său de a reveni în
Italia, de-a o lua pe Cristina de soție, cu orice preț, chiar
să și fugă în lume împreună cu ea, dacă Don’ Fabricio va
fi înverșunat împotriva lor.
Mai era o zi până la plecare spre nava militară din
port. Clipele treceau apăsător. Nicio speranță de schimbare a sentinței nu se întrezărea. Nu putea evada, căci
devenea fugar, iar intrările și ieșirile din cazarmă erau
bine păzite. Și-apoi, odată evadat, ar fi fost urmărit și
deferit justiției militare pentru crimă de trădare. Așa că
toate căile rămâneau închise.
Dar măcar s-o mai vadă pe Cristina pentru ultima
dată, în drum spre îmbarcare. Știa ziua, dar nu și ora la
care va pleca spre port. Poate vor avea șansa unei
revederi înainte de plecare. Poate le va oferi Cel de Sus
această șansă! …
Suferințele trecutului
Nici după ce ajunse iarăși acasă, lucrurile nu
puteau să se schimbe în mai bine, pentru Antony. Părinții
nu se așteptau să-și revadă fiul așa de repede acasă,
după nici două luni de la reluarea studiilor de la
Marseille. Pur și simplu, se speriară de starea de spirit
deplorabilă cu care sosise acasă fiul lor.
- Ce e cu tine, băiatul nostru? De ce ai plecat de
la Universitate?
- Nu e de mine! Nimic nu-mi poate îndupleca
sufletul să fie bine dispus!
- Hai, băiete! Ai de gând toată viața să jelești după
o fată din străini? Nu vezi și tu în ce țară trăiești, unde
sunt toate aspirațiile nației? Ce te determină să fii atât de
dezamăgit? Chiar nu poți uita o fată de țărani din Italia
aceea blestemată?!
Nu mai spunea nimic. Tăcea și iar tăcea. Cum
putea să fie altfel, când își reamintea, chiar și fără să
vrea, acele zile, acele împrejurări glorioase pentru spiritul
său, când avusese inima plină de atât de dulci visări.
Când în lungile zile de gardă, nici nu intra bine în post,
doar închidea un pic ochii, și în mintea lui începeau să se
perinde lumi strălucitoare, în mijlocul cărora era o fată
superbă, o fată care-l alesese, care ținea cu toată firea la
el. Când o revedea în curtea familiei, la casa ei cea din
vale de cazarmă, când fata ieșea prin curte cu treburi și
se oprea uitându-se în sus spre ghereta în care stătea el
și-l saluta ori de câte ori îl vedea în postul lui de strajă.
Sau când asculta pașii ei alături de el, în rarele prilejuri
de a ieși în plimbări duminicale prin Genova. Cât de
dragi îi erau acei pași, ai fericirii, ai liniștii alături de o
ființă armonioasă, curată ca un crin!
Își reamintea zilele acelor doi ani trăiți în războiul
din Berberia, cum era el necontenit cu gânduri la ea, la
Cristina lui cea superbă, grațioasă în toate. Ce mândru
era în firea lui, să fie prieten cu o astfel de fată. Ea era ca
un tezaur de mare preț ascuns acolo într-un sat de lângă
Genova, care va putea fi regăsit imediat ce el va părăsi
armata.
Dar își amintea cu câtă disperare îl lovise soarta,
atunci când se întorsese la Genova, după demisia din
armată, când venise cu gândul s-o ceară în căsătorie pe
aleasa inimii sale. Ca să afle vestea cea îngrozitoare:
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Cristina lui obosise de așteptare și se supuse voinței
tatălui ei, Don’ Fabricio, să se mărite cu un om oarecare dintre cunoștințele tatălui. Atunci fusese o prăbușire totală a năzuințelor sale, atât de mărețe până
atunci, atât de frumoase. A fost ca un trăsnet, ca o
nenorocire pe mare, în care totul, deodată, se scufundă fără putință de izbăvire.
De atunci nimic nu se mai putea compara cu
frumusețea vieții de lumină, pe când era prieten cu
Cristina. Nimic n-ar mai putea să-l întoarcă la clipele
supreme de fericire. Simțea că este un corp golit de
orice țel omenesc, nimic nu mai putea să-i aducă
entuziasm. Știa că suportul vieții, munca, nu va mai
avea niciodată influență asupra sa, căci el ajunsese
să nu fie nici măcar un om banal, ajunsese un ins
fără dorințe de la viață, fără vise fericite.
Zilele treceau fără noimă, cenușii, serbede,
ca niște zdrențe de nori după o furtuna risipită.
Simțea că nimic nu va mai putea răsări pe
firmamentul bolții sale de stele, ceva vrednic de
urmat, de studiat, de divinizat. Ce mai însemna viața
fără o dragoste înflăcărată?
Părinții nu-l lăsau chiar în voia lui, ci încercau
să-i mai dea ceva de făcut, să le mai rezolve unele
treburi încurcate în ale comerțului cu stofe fine
țesute în atelierele tatălui său. Antony făcea ce-i
spunea tatăl său, dar totul era pentru el o nefericită
pierdere de timp. Avea de-a face cu multă lume,
vedea lucrătoare frumoase pe la țesătorie, vedea și
domnișoare atrăgătoare pe la oamenii de afaceri cu
care avea negoț. Nimic însă nu putea înlocui dorul
lui ce tânjea după cea mai frumoasă fată italiancă
pierdută pentru veșnicie.
Anii treceau, Antony nu mai era un tânăr de
douăzeci de ani, ba ajunsese să aniverseze treizeci
de ani. Însă la el nu se întrevedeau nici măcar cele
mai mici semne de a reveni din tristețea ce mocnea
în sufletul lui ca un jar care se stinge și nicicând nu
se va mai aprinde!
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