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Ionel NECULA
Hortensia Papadat - Bengescu 75 de ani de veșnicie
S-au împlinit în acest an (2020) trei sferturi de
veac de la trecerea cunoscutei scriitoare în veșnicie și,
cum se-ntâmplă de obicei, prezența sa în viața publică a
căpătat o anumită dinamică - în dispunerile critice și în
general în dezbaterile de idei. N-au fost chiar așa de
generoase - cât ne așteptam și cât ar fi meritat prolifica
prozatoare, dar putem semnala câteva abordări de importanță referențială pentru cei interesați de autoare. Este
vorba de masivul studiu semnat de neobositul critic câmpinean Constantin Trandafir, Hortensia Papadat-Bengescu și literatura europeană (Editura Ideea Europeană, București, 2016) și, aflu abia acum, de studiul
critic consacrat prozatoarei și semnat de Petruș Andrei,
apărut într-un format liliputan la Editura Sfera din Bârlad
în 2020.
Evident, scriitoarea merita o atenție mai pronunțată, merita mai multe atitudini omagiale, dar chiar așa
cred că dispunerile celor doi critici compensează în bună
măsură puținătatea celor ce s-au implicat în problemă.
Cartea despre care ne-am propus să vorbim în
aceste rânduri, semnată de scriitorul Petruș Andrei conține șase studii critice asupra literaturii Hortensiei PapadatBengescu la care se mai adaugă un dialog imaginar cu
autoarea și o foarte succintă schiță biografică - toate la un
loc configurând o imagine convingătoare asupra a ceea
ce înseamnă autoarea în literatura română și cea universală.
Ceea ce surprinde la autorul Petruș Andrei este
deplina cunoaștere a lucrărilor moștenite de la autoare,
dar și partitura critică pe care a generat-o, mulțimea
opiniilor critice exprimate și pot spune că toate cele șase
studii la un loc sunt copios susținute prin apelul la opiniilor
critice care s-au pronunțat - de la Ibrăileanu la Eugen Lovinescu și de la Călinescu la Camil Baltazar și Mircea Zaciu.
Deseori autoarea a fost asociată cu Marcel Proust
și Petruș Andrei subliniază apăsat că universalitatea unui
scriitor - și Hortensia Papadat-Bengescu confirmă cu asupra de măsură - rezidă în cantitatea de omenesc conținută
în operă, de limba în care a fost scrisă și de măiestria cu
care a fost înfăptuită. Așa este și așa se explică faptul că
opere cu mesaj negativ, cum ar fi romanul semnat de
Margaret Mitchell, Pe aripile vântului, deși cu sensul în
contra direcției istorice, se salvează prin alte calități,
subliniate și de Petruș Andrei.
Într-un alt studiu, oarecum surprinzător pentru
bibliografia autoarei, vorbește despre fascinația teatrului
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și despre implicarea romancierei în probleme de teatru
și dramaturgie continuând, firește, cu alte mijloace și
posibilități o tradiție de familie,de acolo de unde o
lăsase unchiul său, generalul G.Bengescu Dabija, care
se remarcase ca un prolific autor dramatic și se
implicase repertorial în zorii de început ai teatrului
românesc. Una din temele privilegiate de autoare este
și cea a emancipării femeii din condiția aproape medievală, arătând în felul acesta o anumită receptivitate
față de ceea ce se procesa la acea vreme, când
mișcarea feministă din interiorul Societății Scriitorilor
devenise așa de aprigă încât s-a constituit într-o Societate a Scriitoarelor distinctă, paralelă la cea existentă,
cu statut și revistă proprie.
Evoluția autoarei, la începuturile sale scriitoricești, indică și o gradualitate a trecerii de la subiectiv
la obiectiv, arată o mutație de accent de la sondarea
interioarelor unui Eu dornic de afirmare la reflectarea
realității capricioase, marcată de imperative ce transcend Eul și fixează alte noime și temeiuri omenescului
din om. Este, altfel spus, un indiciu de maturizare a
conștiinței scriitoricești și o anticipare a romancierei de
mai târziu.
Stilul alert și ademenitor fac din micromonografia lui Petruș Andrei o lectură agreabilă și ajută
cititorul să-și formeze o imagine despre locul Hortensiei Papadat-Bengescu în afirmarea romanului modern
românesc.
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Și nu te mai speria de vocea mea aspră,
de vocea mea gravă,
de vocea mea baritonală!
Nicicând eu nu pot fi Seherezada
care te-așteaptă cu toate poveștile-n poală!

Îngrijorare
Măi, măi, tare vă mai dați voi
cu stângul în dreptul

Coriolan PĂUNESCU
Singur, întrebându-mă
Eu singur am rămas pe zidurile vremii,
eu singur patrulez
cu arma cuvântului în mâini,
gata să spulber dușmanele care de luptă.
Voi doar fugiți din calea celor
ce noaptea ne cotrobăiesc prin viscere.
Aveţi oare habar pe unde vă sunt acum
armele iubirii?

când e vorba să trageți vreun capăt de lume
dinspre planeta cea plină de apă striga bunica cu ochii sclipind
ca o lamă de-oțel, aproape
fără să deschidă gura-i avană
de care satul fugea scăpărând din călcâie
și parcă mușcând cu anasâna
pământul cel viu.
Nu vedeți, mai spunea ea ca un tunet,
că s-a întors veacul ca dracul,
mereu presărat cu flori de otravă?

Aveți habar cum ţipă pădurile tăiate
prin lunatecii noştri Carpaţi?

Cum o să mai faceți dragoste-n poiană
ca niște vrăbii înfricoșate de ploile albe
cu piatra cât oul de gâscă?

Şi cum mai umblă urşii bezmetici
prin luminile ochilor voştri bolnavi
şi simetrici,
ca roţile plugurilor trase de cai înaripaţi?

Și, iată, voi râdeţi oprindu-vă la marginea
grădinii
de unde, spre seară, bunica ne chema
precum puii cei galbeni și slabi,

Şi unde-i ţăranul care ţinea de pământ
cu dinţii, ca de-o stâncă-ndărătnică,
precum un veac plumburiu de istorie?

de numai trei zile.

Şi ce l-aţi învăţat, egalitarilor, să facă
cu ţărâna, cu braţele şi cu iubirea de neam?

Interzisa iluzie

Şi cum, Doamne, orice venetic ce dă iama la stână,
acum poate pleca cu ţara mea în bagajul
dintr-o singură mână?...
Nicicând nu pot Șeherezada
Să fii fericită măcar în visul tău alb
iar eu să-ți culeg lacrimi de aur de pe obraz.
Și vezi, nu cumva să ieși din inima mea,
ca dintr-o casă pustie, sărind peste pervaz…
Ce contează că nu mă mai vezi ascuns
într-o pierdea de fum plumburie
și mă cauți orbecăind pe sub porțile lumii
de parcă aş fi o planetă pustie !
Ai tu habar că azi nu mai sunt pietre prețioase
pe reverul hainelor mele de gală
pe care să le pipăi semnificativ
când te alint cu mâini tremurânde?
Acum știu că seara vii în poemele mele,
ca un foșnet de frunze,temându-te,
că nu vei mai avea unde să te-ascunzi
când, sub luna purtată de vânt
vei pluti ca o lebădă tânără-n valuri.
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Când zorii de lapte vor răsări
împărătește pe cer,
apele lumii se vor spăla
de-a stelelor salbe,
iar tu vei trece spre nadir
prin lumina roșietică și rece
ca un vesel și roz trandafir
în mâinile-ți dalbe…
Vei zbura, clipă a lumii,
ca o fantasmă ușoară
venind din înalturi
cu strigătul de iubire al lunii
dintr-o lungă și rară cunună
de sunete închise,
parcă venind dintr-o furtună
ori dintr-o adâncă mare de vise
pe țărmul pe care
eu sunt îmbolnăvit de un semn
interzis de-ntrebare.
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Mihai MERTICARU
NOI CĂRȚI, NOI PRIETENI

nul Viorel Dinescu. Imaterialul chip al creației poetului care “poartă în priviri constelații” este alcătuit din
ambiguități și asociații imprevizibile, așa cum stă
bine adevăratei poezii: “pocnind din biciul de ninsori
și vis” când “luna-ncet apune-n pana lui” și “fântânile
se surpă în vechi icoane” iar “ziua goală curge prin
uluci” și “lupii îi trec prin somn ca o ninsoare”, reușește să adune “recolte-ntregi de insomnii, vin albastru
dintr-un vechi ecou, un râu de umbre, stele căzând
în pomii goi, o haită de dureri, un câmp de insomnii
în crângul adormit”, străbătând “un anotimp înveșmântat în robă/ ce-adună zilele într-un ierbar”, “trecând prin somnul nimănui și trezindu-se ascuns în
clipă”, “visat de copacii de abur și de fantastice
amurguri”, înserând “într-un cuvânt singuratic, într-o
neașteptată sărbătoare a întâmplării”, aducându-și
aminte de “ochii tăi/ei/ ce-n geruri mari ardeau”, adormind în “inima unui vers trecut”, străbătând “amiaza
de-o viață, un val de secunde, un crâng de vise, miezul unui basm, așteptarea grea de culori, ruinele zilei,
noaptea înverzită în neliniște”, prefăcându-se în “flacără și zbor”, îmbolnăvind lu-mea de “culoare fulgere
și flori de jăratic”, încălecând “cai de rouă” și aterizând în “porturi răstignite în răsă-riturile lunii”, convins că “toate lucrurile înfrunzesc în muzeul nesfârșit
al nopții ”și se trezesc “în ochi de scrum ori pe țărmul
cu iluzii împetrite”...
Viorel Dinescu s-a bucurat de cronici entuziasmant semnate de cei mai distinși critici literari.

*VIOREL SAVIN, “O zi din viața lui Teofil Avram”,
Editura Paralela 45, 2020
Romanul lui Viorel Savin este de fapt o felie din viața
zilelor noastre, din această epocă postdecembristă, cu tot
ce are ea reprezentativ și simbolic: corupție, avariție,
ipocrizie, parvenitism, imoralitate generalizată. Scris cu o
mână sigură pe mijloacele sale naratologice, fără a divaga
prin tehnici sofisticate, romancierul folosește rețeta clasică
a unui epic frust, beneficiind de o remarcabilă încărcătură
istorică, politică și culturală. Ne aflăm în fața unui romanparabolă, dar și a unui document rechizitorial al unor
metehne greu de eradicat din societatea noastră. Valoarea
expresivă a stilului și capacitatea de a descrie prin câteva
tușe fizionomia și psihologia personajului principal fac din
acest roman o dovadă peremptorie despre harul de mare
prozator al scriitorului Viorel Savin ajuns la deplină
MARCEL MIRON, “Poeme din anticamera viematuritate artistică.
ții”, Editura Timpul, Iași, 2020
Marcel Miron, poet-preot sau preot-poet, scrie,
*NICOLAI TĂICUȚU, “Câmpia ca sentiment”, Editcum
e și normal pentru o asemenea profesie, o poegraf, Buzău, 2020
zie
de
inspirație creștină. O poezie cerebrală, a cărei
O aură de lumină blândă, un calm și o contemplație melancolică, întoarcerea la izvoarele lumii, deschiderea spre constantă o reprezintă permanența fiorului mistic, a
natură, o mare franchețe a exprimării, apetența pentru ex- inefabilului transcendenței. O rostire simplă, directă
presiile cromatice, o pledoarie pentru frumusețea celor ne- cu mare putere de convingere. O caligrafie rafinată,
văzute de oricine, viziuni expresioniste, claritatea și prospe- discretă, mustind de puritate. Un discurs liric armoțimea imaginilor sunt câteva dintre trăsăturile poeziei lui nios. Pentru edificare, cităm, în integralitate, poemul
Nicolai Tăicuțu din volumul “Câmpia ca sentiment”, o “Cateheză”: “Vă aștept /ca pe apostoli/ să mă învățați
antologie incluzând texte selectate din 16 volume apărute învierea/ și clătinarea potirului/ așezat pe pupa corăbiei/ bătută de vânturile/ Mării Roșii.// Când se varsă
între anii 2000-2020.
Poetul Nicolai Tăicuțu “unul dintre puținii fii ai câmpiei”, o lacrimă din pocal/ ne îmbrăcăm în porfiră/ca fiii de
„născut în februarie/într-un car tras de boi, spre dispensarul împărați/ magii de la răsărit/ căutând urma stelei/
comunal,/ cu moartea în suflet ”cu zorii pe umeri”, “pășește spre umbra peșterii din Betleem.// Aici potirul/ sânpe cărare de liniște, cărare de verde”, în timp ce “un cal în geră speranță/ cu apă și vin/ pentru grădina/ de pe
zbor/însoțit de vuietul stolului de păsări,/strunit doar de raza tărâmul celălalt”.
de lună,”, îi spune că “pe colina mai jos cu o zare, în zvâcnet
de ape/ e un sat în noapte plutitor”, iar el așteaptă “dropia
să-i repartizeze locul de veci într-un cuib de ciocârlie”, în
satul său – "candelă veche pierdută în iarbă”, în satul în
care s-a născut, unde, cu siguranță, “nici măcar gândul nu
poate ajunge înaintea mea/sa/pe prispa casei dragi”, patria
lui fiind “satul prelins în timp”.
Nicolai Tăicuțu este un poet din stirpea contemplativilor
care reușește să transforme starea de reverie în rostire
rafinată și să poetizeze banalul, infuzându-i sensuri revelatoare.



VIOREL DINESCU, “Poeme alese”, Editura Detectiv
Literar, București, 2020
Tot cu o antologie cuprinzând texte din 12 volume de
poezii, apărute între anii 1983- 2010, ne răsfață și gălățea-
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Din coasta viei
Din coasta viei însuliţate curg
În căzi adânci de lemn pâraie de licoare..
Cărări însingurate încă duc
Pe umeri coşuri cu bucăţi de soare.
La cramă este chiot şi bucurie mare.

Ignatie GRECU
Sub cerul arcuit

Pustii şi goale viile suspină.
Le mângâie-nserarea câteodată.
Şi greierul cu ţitera-n surdină
Uitat de toţi sub frunza-mbrumată

Sub cerul arcuit înalt în Dumnezeu
Se vălurea în vânt la nesfârşit secara.
Păşteam pe-atunci dragi oile tătânelui meu
Mai albe ca zăpada pe ramuri primăvara,
Cântând precum la harfă sublimul bard Orfeu.
Un fluviu de răcoare vărsa pădurea vara.
Flămând şi însetat, dar bucuros mereu,
Aşa mi-am petrecut vacanţele eu vara.

S-au liniştit
S-au liniștit şi viile pe dealuri
Şi dorm acum în pace adâncă.
Cărări părăginite până-n sat
Mai poartă urme-nsângerate încă.

Acum când mi-amintesc, de ce să-mi pară rău,
Un zâmbet înfloreşte şi-mi bucură chitara!...

Dar vine înserarea ca o oaste
Şi corturi mari pe deal aşează
Cu luna-n vârf şi stele deopotrivă
Şi greieri ţârâind la drum de pază.

E toamnă. E seară

Seară
Poetului Mihail Gălăţanu

Cu vasul plin de răcoroasă apă în mâini
Un înger te-aşteaptă la răscruce cu fântâni.
Drumul a fost lung, obositor din cale afară.
Opreşte-te, fă un mic popas. E toamnă. E seară!
Alungă tristeţea, oboseala, arşiţa şi somnul
Sorbind din cereasca apă trimisă de Domnul.
El ştie pustiul şi drumul cu ispite fel de fel.
Ca să ajungi în sfârşit teafăr până la El,
Noaptea lumină ţi-a trimis, iar ziua, tainic, un nor,
Ca să nu rătăceşti prin pustiu, străin, călător!...

S-a oprit
S-a oprit din preumblare
La izvor un pelerin.
Soarbe-n umbră din răcoare
Şi din apă cer senin.
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Seară. Nori aurii.
Purpură. Tăcere.
În leagăn de ramuri
Rumene mere.
Păsări se-ntorc
La cuiburi, uşoare,
Sub streşini ce picură
Lacrimi, răcoare.
Lacul adoarme
Cu sălcii-n oglindă.
Peştii se-aruncă
Luna să prindă.
O stea mai înaltă
Îndeamnă la vis.
Porţile luminii
De mult s-au închis.
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Marina COSTA
NAUFRAGIATUL
Încet, încet, suflul rece (și ud) al realității îi inundă
gândurile: "Marie Gallante" se scufunda. Mai erau doar doi
pereți de lemn care rezistau... până când? Scârțâitul lor
sinistru și vuietul valurilor nu anunțau nimic bun.
Pe căpitan Allegre îl văzuse căzând, lovit de catargul
care se prăbușise în furtună. Încercase, atunci, să-l tragă
de dedesubt, dar nu reușise. Pe urmă, toți cei care erau
încă apți de muncă și legați cu parâme, trebuiseră să-și
continue lupta cu stihiile. Însă furtuna învinsese. Pentru a
confirma aceasta, un val puternic rupse arborele trinchet,
de care Andrea își legase parâma, iar el se prăbuși peste
ceea ce rămăsese din copastie. Până să reușească să
dezlege nodul pe care îl făcuse cu două ore înainte,
ajunse pe fundul mării.
Apa forma un fel de perdea groasă, opacă, nu limpede,
ca în golfurile Egeei, unde se mai scufundase în zorii
adolescenței, împreună cu sora lui, sub supravegherea
unuia dintre unchi. Naufragiatul se zbătea să se elibereze,
să se ridice la suprafață, fără să reușească încă. Într-o
fracțiune de secundă, crâmpeie de viață îi trecură prin fața
ochilor: copilăria la bordul unei mici ambarcațiuni de
familie, ca multe altele din Marea Adriatică, din Egee sau
Ionică, încărcată cu marfă de la o insulă la alta sau spre
ținuturile Italiei ori cele de dincolo de Bosfor; furtuna
amarnică în care își pierduse familia și corabia pe care se
născuse; bătaia soră cu moartea primită pe cheiul din
Marsilia de la genovezi invidioși; zâmbetul lui Mireille,
sărutările ei și felul în care îl încredințase căpitanului
gabarei "Marie Gallante"...
"Doamne, ajută-mă din nou, scoate-mă la liman," se
rugă el în gând.
Dumnezeu? Nu, altcuiva se rugau cei din neamul lui
pentru viața marinarilor. Ceea ce văzu pe fundul mării îi
reaminti acest lucru. Se afla acum în fața unei fete
deosebit de frumoase, cu fața albă ca de marmură, cu
trăsături pe care le mai văzuse la femeile din portul
Salonicului. Avea o rochie fină de mătase, de culoare
verzuie, și un pieptene de aur.
Era de bine sau de rău că se întâlnise cu Gorgona, aici,
atât de departe de mările unde amândoi văzuseră cândva
lumina zilei? Andrea își alese vorbele cu grijă:
- Mulți ani să trăiți, Majestate! Fratele dumneavoastră
domnește fericit peste o împărăție necuprinsă.
Era exact ce își dorea Gorgona să audă, însă tânărul
marinar nu se aștepta să primească și un răspuns:
- Mulțumesc de veștile bune. Familia ta mă servește cu
devotament, iar acum am primit noi gărzi de pe gabara
scufundată. Te-ai descurcat bine unde te-am trimis,
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printre francezi! Ai spus povestea mea marinarilor
străini?
Surprinzător, Andrea era bucuros să audă
aprecierea reginei mărilor. Măcar cei dragi pe care ia pierdut în cele două naufragii, cel de acum șapte
ani și cel care abia se întâmplase, erau departe de
orice întristare și suferință acum. Cât despre ai lui,
poate că era mai bine pentru o familie de marinari să
fie la curtea Gorgonei decât în Raiul acela cu lapte,
miere și îngeri despre care mai auzise în biserici. Așa
că răspunse imediat:
- Da, majestate. Le-am spus povestea Unora le-a
plăcut. Au și ei sirene în legende.
Gorgona zâmbi și dădu din cap afirmativ.
- Mi-ai dăruit viața ta încă de acum șapte ani. Ești
al meu și recunoști aceasta. Mai ții minte întâlnirea
noastră de atunci?
Nu-și amintea nimic, până când se trezise pe
puntea corăbiei aceleia care nu avusese nevoie de el
și îl aruncase pe cheiul Marsiliei ca pe un gunoi, însă
nu îndrăznea să recunoască deschis.
- Recunosc că sunt supusul dumneavoastră,
regină a mării.
- Ai promis să mă servești cu devotament. Ai făcuto. Dacă vrei să rămâi în viață, să mă servești în
continuare de pe puntea unei corăbii, am nevoie de
jertfa ta de lacrimi.
- Viața mea vă aparține. Bărbații nu plâng, dar,
dacă mi-o porunciți, o voi face, Andrea răspunse ca
într-un vis, fără să înțeleagă.
De fapt, de când o pierduse pe Mireille, acum
aproape un an, lacrimile neplânse îl sufocaseră multă
vreme. Făcuse tot posibilul să o uite, însă nu reușise.
Amintirea ei, de cealaltă parte a oceanului, încă îi
provoca câte un suspin amar. Parcă ghicindu-i
gândurile, Gorgona continuă:
- Vreau lacrimile pe care le vei plânge pentru o
nouă iubire pierdută, înainte de a o găsi pe femeia cu
care vei rămâne. Lacrimi amare, așa cum am vărsat
și eu acum o vreme.
Andrea știa legenda; înțelegea suferința Gorgonei. Nu credea să se mai îndrăgostească vreodată.
Tocmai de aceea, nu îl deranja să promită ceva
despre care nu avea idee.
- Le veți avea. Vă voi servi întotdeauna.
Gorgona râse:
- Vom vedea ce mai vreau de la tine în viitor. Întradevăr, ești al meu și mă vei servi pentru mulți ani de
pe puntea unei corăbii, la fel ca și sora ta. Am planuri
mari pentru voi.
Acceptă vorbele reginei sirene, cu o plecăciune a
capului. Fusese încredințat dintotdeauna că exista un
motiv pentru care, din tot echipajul, doar pe el îl
pescuise corabia aceea. Oare îi trăia una dintre
surori? Parcă așa auzise acum... Asigurarea că va
trăi și se va dedica mării pentru mulți ani în continuare
era tot ce își dorea să audă.
- Mulțumesc, Majestate. Voi căuta să fiu demn de
favorurile dumneavoastră.
Sirena îi făcu semn să se apropie. Când ajunse în
fața ei, Andrea primi o îmbrățișare stranie, simțind pe
frunte sărutul Gorgonei. Îmbrățișarea și sărutul
(continuare în pag. 8)
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(urmare din pag. 7)

păreau familiare; într-adevăr, nu era imposibil să le fi primit
și acum șapte ani, înainte ca ea să-l fi împins spre corabia
salvatoare.
Primi un impuls de a se înălța. Cu câteva mișcări din
mâini și din picioare, ajunse înapoi la suprafață. Sorbi aerul
cu lăcomie, tușind și înecându-se. Din moment ce obținuse
binecuvântarea și protecția Gorgonei, de acum depindea
de el să lupte pentru supraviețuire.
Rămăseseră doar câteva resturi plutitoare, de lemn, din
frumoasa corabie pe care navigase mai bine de șapte ani,
desăvârșindu-se ca navigator. O scândură lată ajunse spre
el. Andrea se prinse de ea, continuând să dea din picioare.
Pe măsură ce gândurile i se limpezeau, încercă să se
orienteze după soarele care tot nu se vedea. Ploaia
continua să îi biciuiască trupul cu funii nemiloase. Și totuși,
nord - estul părea să fie într-acolo. Ultima dată când se
uitase pe o hartă, în partea aceea erau insule. Tortuga și
Hispaniola. Cu ajutorul lui Dumnezeu, al Sfântului Andrei și
al Gorgonei, va ajunge undeva. Măcar în calea vreunei
corăbii, dacă nu spre insulele spre care se îndrepta.
` După ore și ore de plutit în voia valurilor, naufragiatul
adormi sau își pierdu cunoștința.
Se trezi pe un țărm, pe jumătate lovit de valuri, sub
soarele puternic, care îl orbea și îl storcea de puteri. Se
desprinse de scândura pe care o ținea încă cu disperare,
de parcă devenise o dreaptă prelungire a mâinilor lui
nervoase.
Gândul că din nou era singurul supraviețuitor al unui
naufragiu îl lovi ca un topor de abordaj. Plânse pierderea
prietenilor buni din echipajul cu care împărțise bune și rele
timp de șapte ani, apoi îngenunche în rugăciune, să
mulțumească Domnului și tuturor sfinților că îi salvaseră
viața pentru a doua oară dintr-o astfel de încercare. Cu
ultimele puteri, se târî afară din apă, adormind din nou pe
nisip, sfârșit de oboseală.
O pereche de mâini răcoroase îi mângâiau fruntea
înfierbântată. Fără să deschidă ochii, buzele uscate de sete
și de sarea mării murmurară numele celei care îi stăpânise
gândurile timp de șase ani:
- Mireille!
Era confuz. Capul îi zvâcnea. Nu-și mai amintea de
incredibila întâlnire cu Gorgona. Doar de lupta cu uraganul
și cu valurile care îl azvârliseră peste bordul corăbiei în curs
de scufundare. După eforturi uriașe, deschise ochii, sarea
din gene usturându-l. Își duse mâinile la ochi cu greutate,
frecându-i, și îi deschise din nou, deslușind un chip de fată,
cu o coadă groasă, roșie-maronie ca lemnul scump din
Veneția, adus de peste mări și țări, aplecat deasupra lui cu
îngrijorare.
- Mă cheamă Fiona, nu Mireille, spuse ea, în engleză,
mângâindu-i fruntea și fața în continuare. Am scăpat dintrun naufragiu acum câteva zile. Te ajut să te ridici?
Ochii ei erau la fel de verzi ca ai lui, însă nuanța era
puțin diferită. Priviri cercetătoare, de iarbă mustoasă a
sfârșitului primăverii întâlniră pe cele de mare caldă,
tropicală, ale lui.
Andrea se încruntă, concentrat să înțeleagă majoritatea
cuvintelor. Știa puțină engleză. Prefera să nu o vorbească
decât când nu avea încotro, iar acum nici un cuvânt nu îi
venea pe limbă.
Făcu eforturi să se ridice în picioare. Mâna ei fermă îl
susținu. Avea mușchii brațelor puternici pentru o fată, se
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gândi el, în timp ce se clătina ca o trestie în vânt. Mâinile îi erau aspre, bătătorite de muncă. Cu siguranță nu
era o domnișoară firavă, obișnuită să își pună servitorii la treabă, ci o femeie din popor.
- Pe mine mă cheamă Andrea, șopti el când reuși
să atingă verticalitatea. Vorbești franceza? Eu engleză
nu prea...
- Eu franceză puțin, râse ea, cu un zgomot de
clopoței. Dacă tu înțelegi la mine și eu la tine, e un
început bun.
Se amuzase că, în mintea ei, flăcăul acela cu figură
angelică avea nume de fată. Nu mai pomenise până
acum un bărbat să se numească Andrea, nu Andrew
sau André. Dar deși hainele îi erau pline de alge și
nisip, dându-i un aspect jerpelit, omul din spatele
hainelor, ezitând să își caute fiecare cuvânt, îi plăcea.
Altfel nu s-ar fi oprit să vadă dacă mai trăiește, dacă e
coerent, nu s-ar fi căznit să îl ridice, să își împartă
ceaiul aromat cu el și să îl ducă la han.
- Înțeleg. Nu pot să vorbesc, șopti el cu greutate.
Fiona își aminti cum se simțea ea acum trei zile,
când corabia pe care fusese ea căzuse victimă unui
vas de război. Cum îi intrase sarea în păr, în ochi, în
gură și în suflet, nu numai în haine. Probabil că
naufragiatul era la fel de însetat cum fusese ea când
ajunsese la țărm.
- Este în regulă. Bea puțin ceai de aici, îi dădu ea
plosca.
Nu multă lume prefera ceai de plante în ploscă, însă
ea îl considera mai practic prin locurile acestea. Apa
se încălzea repede, nemaifiind la fel de îmbietoare,
sau, mai rău, te apuca burta de la ea, dacă stătea mai
mult timp în recipient.
Marinarul bău cu o lăcomie înduioșătoare. Ei nu
avusese cine să îi dea apă până nu a ajuns în orașul
unde cunoștea pe cineva. Francezul cu nume de fată
se pare că nu cunoștea pe nimeni aici. Pierdut,
singurul supraviețuitor, arzând de febră; fără îndoială,
avea nevoie de ajutor.
- Sprijinește-te de mine și hai să mergem spre oraș.
Încet, fără grabă, că tot la han ajungem.
Andrea încercă să se împotrivească, dar nu avea
putere. De fapt, dacă nu l-ar fi ajutat ea, probabil ar fi
rămas să zacă pe plajă. Când auzi de han, își dădu
seama că de fapt avea nevoie de apă, de hrană și de
odihnă; alegerea ei era firească.
Felinarele albe ale hanurilor și semnele lor multicolore, precum și cele roșii ale bordelurilor, luminau
Basse Terre, un orășel cu arhitectură cosmopolită, în
care stilurile coloniale francez, englez și spaniol se
întrepătrundeau.
Andrea o urmă pe Fiona, care îl întrebă, pe drum,
ce se întâmplase cu corabia pe care servise și cum se
numea. Parfumul ei de busuioc și mentă părea să
îndepărteze puțin mirosul de sare al hainelor lui, iar
căldura ei radia siguranță și pace – ceea ce îi lipsise
lui în ultima vreme. Zâmbetul ei era luminos ca o rază
de lună, în amurgul care se lăsa peste oraș. Mai mult
el îl determina pe Andrea să se concentreze și să
caute cele mai simple cuvinte pentru a îi povesti de
uraganul care tocmai trecuse, și de frumoasa gabară
“Marie Gallante”, navă de cor-sari în războiul trecut,
(continuare în pag. 35)
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Rainer Maria RILKE
traducere în limba română de Ignatie Grecu
Naşterea lui Hristos
Atât de simplu, numai ţie ţi se cuvine
a fi şi-n noapte acum lumineazã.
Iată, Cel ce fulgeră şi tună peste popoare
se face mic şi blând în tine, venind în lume.
Ce poate fi mai măreţ?
Ce este măreţia? Nici o măsură
nu o poate cuprinde oricât de dreaptă ar fi.
Nici chiar un astru nu are asemenea drum.
Iată, aceşti regi străluciţi
vin de departe şi-ţi aduc
daruri de comori atât de preţioase
şi uimită le priveşti,
dar în cutele veşmântului tău,
El de-acum întrece orice strălucire.
Ambra pe corăbii de departe adusă
şi aurul şi celelalte mirodenii scumpe,
care îmbată tulburând simţurile,
toate se trec mai curând,
ne-am dat seama regretând.
Însă, mai presus de toate, El bucură!

Popas în fuga în Egipt
Ei, catre tocmai fugiseră
cu sufletul la gură din crudul măcel,
o, cum s-au ridicat apoi
şi au crescut în a lor fugă!
Privirea cu spaimă în urmă
se topise şi frica nu-i mai apăsa.
Dar pe asinul lor blajin purtau
o primejdie care avea să umbrească cetăţi întregi.
Căci, pe când ei, atât de mici în acea mare ţară,
aproape neînsemnaţi,
s-au apropiat de măreţul lor templu,
toţi idolii au căzut risipindu-se,
asemenea şi priceperea lor.
Se putea oare ca venirea lor
să facă să crească atâta mânie?
Până şi ei înşişi se temeau
,numai Pruncul se bucura nespus în mângâiere.
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Totuşi, în drumul lor, a trebuit
să facă popas. Atunci s-a aplecat asupră-le,.
iată: copacul, ocrotindu-i
şi slujindu-le.
Acelaşi copac plecându-se,
ale cărui ramuri înfrunzite
adumbriseră odinioară frunţi încoronate,
s-a închinat acum lor. Şi cum învie
dând în floare! Lor li se părea că visează.
(Din ciclul “Viaţă Mariei”)

Imagini de stări
Acolo sus pe munte şedeam
în ultima rază a serii,
uitasem însă să privesc
jos, în vale,
spre pădurile umbroase
arzând în lumina amurgului,
sau spre mănoasele câmpuri,
încununãri pline de strălucire,
dumbrăvi cu proaspăt frunziş,
câmpii pline de pajişti,
nici dacă bolta de deasupra
pluteşte-n clar albastru,
ci din doi ochi îmi făcea semn
un cer plin de dulceaţă
din care privind se revărsa
adevăratul paradis.
(Din ciclul „Viaţă şi Cântece”)

Ştii tu oare
Ştii tu oare ce susură pomii
acolo sus când vântu-i cuprinde?
Înţelegi tu oare când tremurând
lacul ce-ţi vesteşte prin unde?
Dar aria păsărilor cântând
primăvara în zori, suavă şi vie,
sau ce spune în taină murmurând izvorul
numai şi numai ţie?
O rază a soarelui aurie,
prin perdeaua de nori când străbate,
E un semn, un salut plin de bucurie
dulce, al iubirii îndepărtate.
(Din ciclul „Viaţă şi Cântece”)
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Denisa LEPĂDATU
Câți ani simți că ai?
„M-am trezit simțind că aș avea din nou 20 de ani!
(#WokeUpLikeThis și emoji cu inimă)”
Aceasta a fost descrierea unui selfie postat de bunica mea în urmă cu câteva zile, demonstrându-mi din nou că
prietenia noastră pe Facebook este unul dintre cele mai grozave lucruri. Pe lângă toate imaginile cu pisici și articolele
despre rețete de prăjituri, ea îmi amintește în mod constant
faptul că vârsta din actul de identitate nu are nimic de-a face
cu cea pe care o simțim.
Termenul utilizat pentru a descrie această vârstă auto-percepută este acela de „vârstă subiectivă” - un număr
asupra căruia s-au oprit cercetătorii și căruia au încercat săi descifreze cauzele și implicațiile.
Cel puțin în societățile occidentale, oamenii prezintă
o diferență semnificativă între vârsta cronologică și cea
subiectivă: 70% dintre persoanele de peste 40 de ani se simt
cel puțin cu o cincime mai tinere, în timp ce tinerii percep o
vârstă mai înaintată decât cea din buletin. Schimbarea are
loc, de obicei, în jurul vârstei de 25 de ani - însă de ce se
întâmplă asta?
În acest sens, stereotipurile legate de vârstă par să
aibă un impact major. Adolescenții sunt adesea percepuți ca
fiind „imaturi” sau „leneși”, vârstnicii drept „incompetenți” (dar
dragi nouă), în timp ce persoanele de vârstă mijlocie sunt
privite (cel) mai pozitiv ca fiind așezate la locul lor, dar și ambițioase. Din același punct de vedere, relația dintre statutul
social și vârstă este de obicei reprezentată ca o curbă în
formă de U inversată, atingând apogeul la... adulții de vârstă
mijlocie.* Astfel, tendința adolescenților de a se simți mai în
vârstă (și invers) este o consecință evidentă a convingerii că
cei mai buni ani ai noștri sunt cei „de mijloc”: aceștia vor să
se sustragă din cutiile stereotipice în care sunt puși, să se
distanțeze de caracteristicile nefavorabile cu care sunt
asociați și să fie percepuți ca având (alte) abilități și valori,
mai dezirabile.
Cu toate acestea, „idealizarea” vârstei mijlocii nu
este universal adevărată. În țările care încă dau însemnătate
și valoare tradițiilor, îmbătrânirea este considerată ca fiind,
înainte de toate, un proces care aduce înțelepciune și
experiență mai mult decât orice altceva. Un efect secundar
al acestei credințe este acela că persoanele în vârstă din țări
precum Iordania sau Senegal vor fi cel mai probabil confuze
atunci când sunt întrebate despre vârsta lor subiectivă. Asta
ne-ar putea îndreptăți să credem că, neinfluențați de stereotipuri, oamenii se simt confortabil și mulțumiți de numărul
exact de ani trăiți.
Dar să ne îndreptăm un pic atenția de la motive la
consecințe ale vârstei noastre subiective. De-a lungul timpului, s-a dovedit că acest marker biopsihologic al îmbătrânirii are un rol fundamental în randamentul, sănătatea și

Boem@ (142) 12/2020

bunăstarea noastră. Cercetările arată că o vârstă subiectivă mai mare decât cea cronologică este asociată la vârstnici cu o probabilitate mai mare de tulburări cognitive, demență și dificultăți de somn mediate
de depresie, anxietate, singurătate și afecțiuni cronice. Pe de altă parte, sentimentul de tinerețe este corelat cu o sănătate funcțională mai bună, mai puține
afecțiuni fizice și mai puține simptome depresive.
După ce am stabilit cum ne afectează vârsta
noastră subiectivă (și concluzionând că norocoși
sunt cei ce se simt mai tineri), să vedem acum ce factori o influențează? În această privință, am putea
spune că ceea ce este intuitiv s-a dovedit a fi și adevărat: a avea o percepție optimistă asupra capacităților tale - să te simți bine în propria piele, cu alte
cuvinte - îți influențează în mod pozitiv capacitatea
de a întreprinde anumite acțiuni. Un studiu ce a măsurat forța de strângere a mâinii oamenilor înainte și
după ce unii dintre ei au fost lăudați pentru capacitățile lor a concluzionat că cei cărora li s-a indus un
sentiment de tinerețe și-au mărit semnificativ forța la
a doua măsurare, în timp ce în cazul celorlalți nu s-a
observat nicio modificare. Mai mult, apariția recentei
pandemii de Sars-Cov-2 ne-a afectat percepția asupra propriei vârste subiective: oamenii au început să
se simtă mult mai tineri, posibil ca urmare a incidenței
mai mari a virusului în rândul persoanelor în vârstă.
Acum, dragă cititorule, te invit la o introspecție. Oprește-te un moment pentru a privi în interiorul
inimii tale. Spunând, ipotetic, că ar trebui să trăiești
pentru tot restul vieții în concordanță cu vârsta pe
care o simți în acest moment (indiferent de cea cronologică), ai fi mulțumit?
* Aici simt nevoia să adaug că relația fericire-vârstă este, de
asemenea, o curbă în formă de U - dar de data aceasta nu inversată. Prin urmare, momentele noastre cele mai puțin fericite din
viață par să coincidă cu cele în care avem cel mai înalt statut social
- și opusul este și el adevărat.
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Paul SÂN-PETRU – Sculptură în lemn ( In Memoriam )
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Issabela COTELIN
Ochelarii
De câte ori își punea ochelarii, lumea i se schimba dintr-o dată.
Oamenii deveneau mai mici și parcă mai ascuțiți, cu
contur tras desăvârșit de o mână nevăzută. Culorile erau
mai aprinse și nu mai intrau unele în altele, obiectele se
redimensionau, nemaiîntretăindu-se.
Când și-i dădea jos, lumea revenea la formele știute.
Oamenii și obiectele se estompau la loc și marginile lor se
disipau din nou unele în altele. Cu cât era omul sau
obiectul mai departe, cu atât conturul i se integra mai mult
în celelalte din jur într-o armonie personală.
Când mânca prăjitura lui preferată, profiterol cu sos de
caramel, își scotea cu religiozitate ochelarii și-i punea
cuminte alături. Văzuse o dată din întâmplare cum arată
profiterolul în lumea cu ochelari și fusese oarecum tulburat
de marginile impecabile și de micimea acestuia, iar sosul
de caramel i se păruse o ață subțire ruptă din mosor și
scăpată la nimereală, în loc de fluviul cafeniu de lapte și
miere curgând în valuri prin nămeții albi ai paharului cu
formă de cupă de șampanie.
Sau vedea, în stație, că vine un autobuz, dar nu îi distingea numărul și ghicirea acestuia se transformase într-un
joc plăcut și intim, știut numai de el de-a lungul timpului.
Uneori, când se grăbea, și-i punea repede, vedea numărul și apoi îi scotea la loc. Prefera să procedeze așa în
loc să întrebe pe ceilalți.
Când era mai mic și mai întreba, până să primească
ochelarii, oamenii mari de obicei se uitau ciudat, scoși din
ale lor, iar copiii îi răspundeau invariabil ce, ești chior, nu
vezi.
Dar nici primirea ochelarilor nu-i adusese fericirea
așteptată, acum copiii îi ziceau ochelarist și aragaz cu patru ochi.
Așa că alesese să se închidă în el, în lumile lui, avea
acum două lumi pline în care putea intra când voia, ieșea
iarăși după plac și îi era bine.
Acum, deloc grăbit, mergea pe stradă și, cu timp liber
în față, alesese lumea fără ochelari. Mergea pe niște străduțe pe care le cunoștea și nu se temea de neprevăzut.
Știa despre țipetele care se auzeau că veneau dintr-un
părculeț dintre blocuri, unde copiii mai erau lăsați liberi și
se mai încăierau între ei. Știa că nu prea trec mașini peacolo și nu-s nici semafoarele cu jocul lor de culori pe carel număra în gând, observând astfel că nu se schimbau
toate in același ritm.
Fără griji, nu interceptă la timp uriașul și necunoscutul
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zgomot apărut subit din zarea unei străduțe de care
știa că se termină cu un bloc în capăt. Numai că blocul, mare și pătrat, parcă se apropia și asta nu era
posibil.
Își puse mecanic și prea târziu ochelarii și nu mai
văzu nimic câteva momente, doar auzi o izbitură puternică și înfundată cumva, în același timp, nedânduși seama de locul lui în îmbinarea lipsei de vedere cu
sunetul receptat.
Apoi, pe fondul unei dureri acute și nelocalizate,
lumile i se amestecară subit, vedea acum oameni
multiplicați și mașini infinite, multe la fel, parcă trase
la indigo.
Prin lentilele sparte lumea devenise una singură,
un haos multicolor, imaginile se amestecau ca în mozaicurile prin care privea când era copil, tuburile acelea lungi la capătul cărora vedeai alte și alte forme,
de câte ori s-ar fi uitat și cu orice ochi pe rând, căci
nu putea niciodată să se uite cu amândoi deodată.
Tubul acela se făcea însă acum, ciudat, când alb,
când negru, parcă îl simțea ca o prelungire a nasului,
apoi în secunda următoare la capătul lui vedea o
lumină nevăzută și tot așa.
Apoi dintr-o dată își dădu seama că vede totul
perfect fără ochelari. Își duse mâna la ochi, neîncrezător, se pipăi pe față, nu se înșela, nu-i avea.
Visase toată viața o asemenea clipă. Privi mirat în
jur și văzu un om în alb aplecat asupra altuia, încercând să îi scoată ceva din ochi.
Îl trase de mânecă reflex, vrând să-l atenționeze
că mai erau niște cioburi undeva, înăuntru, care nu
se vedeau.
Omul în alb ridică privirea mirat și-i spuse celei tot
în alb de lângă el să verifice ușa sau geamul, parcă
simțise un curent nepermis pentru locul unde se aflau
și se aplecă din nou.
Nu se termină niciodată, iși spuse, nedumerit de
gestul medicului, atâta timp alesese între două lumi
și acum, pe neașteptate, trebuia să aleagă între trei.



Boem@ (142) 12/2020

Ionel NECULA
Mihaela Profiriu Mateescu
(medalion plastic)
Puțină lume a auzit despre ea, deși a transplantat
în plan pictural gloria unei familii cu frumoase recunoașteri
în construcția unor maiestoase edificii publice la începutul
veacului trecut. S-a născut în Tecuci, în una din cele două
case gemene de pe str. Vasile Alecsandri, ca fiică a Anei
Culluri, fiica lui Aristide Culluri, de numele căruia se leagă
frumoasa vilă Mouka a lui Nistor Cincu - aflată pe vechea
Șosea Mihăileană, construită de voievodul Mihail Sturza
pentru a face legătura între capitala Moldovei și portul
dunărean - dar și a altor construcții din Tecuci, din Basarabia și din alte localități din țară. Străbunicul său, Giovanni
Culluri fusese chemat din Italia de Anghel Saligny pentru
a folosi tehnica betonului armat, o noutate pentru vremea
aceea, la construcția podului de la Cernavodă. A rămas
în România, iar fiul său, Aristide Michelangelo Giovanni
Culluri, l-a secondat pe tatăl său în construcția unor lucrări, inclusiv în Basarabia unde a cunoscut-o pe Evdochia care-i va deveni soție și mamă a Anei care va da
naștere Mihaelei - viitoarea pictoriță de icoane pe sticlă cu
multe recunoașteri în țară și străinătate. Căsătorită cu
reputatul jurist Mihai Profiriu, Ana Culluri va da naștere la
două fete: Margareta-Gabriela și Mihaela, viitoarea pictoriță de icoane.
S-au scris atâtea documentare despre tradițiile
spirituale ale Tecuciului și despre personalitățile, multepuține câte au fost și-au bătut caldarâmul Tecuciului, dar
nicăieri nu se pomenește numele Maihaelei Profiriu Mateescu, deși a continuat abilitățile pentru frumos a familiei
Culluri, le-a transplantat pe tărâm pictural și le va conferi
o aură de lucru desăvârșit în pictura icoanelor pe sticlă.
Pasiunea pentru acest gen pictural s-a concretizat în
peste 70 de expoziții personale, cu sute de icoane pe
sticlă, organizate în multe centre europene, dar și peste
Ocean, în S.U.A, impresionând - prin exponatele sale
inspirate, toate din tradiția creștinească - prin tehnica
folosită și prin coloristica - de cele mai multe ori închisă și
sobră, cum și reclamă tematica religioasă. Autoarea a
preluat și a dus mai departe o lungă și frumoasă tradiție
iconică, practicată de meșterii iconari din Țările Române,
mulți dintre ei rămași anonimi, dar care au zugrăvit
mănăstirile și lăcașele de cult românești și-au realizat
acele bastioane de credință creștină apreciate de toată
creștinătatea, venită la noi în pelerinaj sau turism
ecumenic.Pentru arta sa, pentru interesul arătat tematicii
religioase Patriarhia Români i-a acordat înalta distincție
Crucea Patriarhală în semn de prețuire și de recunoaștere a lucrului bineplăcut lui Dumnezeu săvârșit spre
propășirea bisericii și a credinței mântuitoare.
Legată intim de Tecuci, de leagănul copilăriei și
adolescenței sale a revenit de mai multe ori în orașul
nostru, cu mai multe personale și-a fost bine apreciată de
publicul tecucean. În S.U.A. a expus la Centrul Cultural
Român din New York, la București a expus la Institutul
Cultural Român și la Palatul Parlamentului, dar a
cunoscut un mare succes de public și cu prilejul
expozițiilor din Italia, Grecia,Venezuela și Republica
Moldova. Asupra picturilor sale s-au exprimat elogios
mulți critici cunoscuți și cu reputație în domeniu, care au
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mai prejos de repertoriul său
bucovinean.
Și mai amintesc că la a 56-a personală

Pictorița Mihaela Profiriu Mateescu

subliniat talentul, coloristica și abilitățile autoarei în
redare pe sticlă a scenelor religioase. Peste tot, pe
unde și-a expus lucrările s-a bucurat de frumoase
recunoașteri din partea criticilor de artă, iar presa
culturală din țările respective n-a făcut economie de
cuvinte elogioase la adresa sa și a lucrărilor sale.
Nici critica românească n-a rămas insensibilă la arta
sa și fiecare nouă personală a constituit un alt prilej
de a culege noi aprecieri și recunoașteri publice din
partea unor prestigioase personalități ale culturiii
noastre contemporane.
Legată intim de Tecuci, de leagănul copilăriei și
adolescenței sale a revenit de mai multe ori în orașul
nostru, cu mai multe personale și-a fost bine
apreciată de publicul tecucean. În S.U.A. a expus la
Centrul Cultural Român din New York, la București a
expus la Institutul Cultural Român și la Palatul
Parlamentului, dar a mai expus și în Italia, Grecia,
Venezuela, Republica Moldova și în multe-alte țări.
Cele peste 70 de personale cumulate până în prezent
reprezintă un palmares greu de atins de un pictor întro singură viață de om.
Cu prilejul expoziției din New York, Mihaela
Țăranu Rațiu făcea în New York magazin - ziarul
emigrației românești (Anul I, nr. 37) câteva observații
pline de patos și entuziasm: Mihaela Mateescu
Profiriu a redescoperit ce înseamnă Frumosul și s-a
îndreptat spre lumea minunată a icoanelor în elanul
său de a ne comunica necesitatea întoarcerii la el.
Portretele sale, mai remarca publicista din New York,
sunt surprinse în mișcare și redă întregul dramatism
al sufletelor celor aflați în momente tragice. O altă
trăsătură pozitivă importantă în icoanele Mihaelei îl
constituie talentul de a folosi culorile cele mai
potrivite, în deplină concordanță cu imaginea și cu
simbolistica scenelor reprezentate. Ele sunt totdea(continuare în pag. 15)
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una rezultatul amestecului altor culori anterioare. Pictorița
stăpânește știința amestecului de culori și a găsirii nuanței
celei mai potrivite temei reprezentate. Este, putem spune,
o demnă continuatoare a tradițiilor picturale tecucene
reprezentate de Gheorghe Petrașcu și Dimitrie Hârlescu,
deși evită cu bună știință nuanțele vii și stridente pentru a
face loc tonurilor sumbre, mai potrivite cu viziunea religioasă de unde își extrage subiectele.
Alte aprecieri senine și binecuvântate, prilejuite de
aceeași expoziție newyork-eză mai semnează și Lucia
Olaru Nenati, în revista poetului Theodor Damian, Lumină
lină (vol. II, nr. 4 din noiembrie-decembrie 1991) unde
precizează că alături de Mihaela a mai expus și sculptorița
Ana Rus, că la vernisaj actrița Lucia Mureșan a recitat
versuri din Lucian Blaga și că alături de artistele menționate s-a mai aflat și Sofia Vicoveanca recitând din versurile sale, recent adunate în volum. A fost o seară încărcată,
dar, cum precizează Lucia Olaru Nenati, punctul central al
serii a constat în vernisajul expoziției de icoane pe sticlă,
semnate de Mihaela Profiriu Mateescu.

Și mai spune ceva d-na Nenati: De astă dată, Mihaela Profiriu Mateescu, plasticiană cu multe expoziții în
palmares, în țară și peste hotare, dovedește că în artă
niciodată nu a fost totul spus. Că arta ei, venind din străvechimea copilăriei omenirii, se revigorează trecând prin
alchimia unei solide cunoașteri culturale și se pregătește
pentru a întâmpina noul mileniu cu valorile inconfundabile
ale spiritului românesc, prea puțin cunoscut și prețuit în
lume.
Alte considerații pertinente despre icoanele Mihaelei Profiriu Mateescu face și George Rogojanu, care îi și
solicită un scurt interviu, cu multe mărturii lămuritoare în
ceea ce privește înțelegerea esenței sale picturale.
Părerea mea, mărturisește autoarea în acest
dialog ocazional, este că icoana trebuie să fie fru-moasă.
Nu te poți închina la ceva urât. La Sinodul celor 100 de la
Capitole din anul 1551 se interzicea celor lipsiți de har să
zugrăvească icoane, pentru a nu sluți și necinsti icoana lui
Dumnezeu. În cuvinte puține pictorița și-a expus de fapt
profesia sa de credință căreia i-a rămas credincioasă în
toată cariera sa artistică.
În martie 1996 a deschis o expoziție de icoane pe
sticlă la Palatul Parlamentului din București, eveniment de
referință pentru artistă, dar și pentru amatorii de arte
vizuale din Capitală. A fost ca o poartă a sufletului, cum
observa, cu destulă îndreptățire Paula Romanescu în
comentariul său despre eveniment.
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Pictarea bisericii maramureșene. În 1999 i
s-a propus pictura unei biserici maramureșene,
construită din lemn de meșterii maramureșeni pentru
comunitatea românească din Caracas (Venezuela). A
acceptat cu mare greutate oferta, pentru că nu mai
făcuse, până atunci pictură murală, dar și-a asumat
această lucrare împreună cu buna sa prietenă Tatiana
Niță Popa și-a fost nevoie de un efort supraomenesc
de-a dat-o gata în doar patru luni de lucru necontenit.Împreună cu prietena mea, mărturisea reporterei
Cristina Zaharia, am lucrat timp de patru luni de la 7
dimineața până la 11 noaptea. Duminica, pentru a nu
lucra, desenam. Întindeam pe jos colile și lucram
pentru întreaga săptămână. Am căutat, mai spune
pictorița, să punem sfinți români- Teodora de la Sihlea,
Dimitrie Basarahov, Filofteia, Paraschiva, Ștefan cel
Mare cu Daniil Sihastru, Brâncovenii, iar în altar, lângă
harta României Mari, Sfinții Patriarhi români. Și mai
spune ceva de interes biografic. La mine în familie
există o tradiție pentru pictură. Fiind de sorginte venețiană, am venit cu o încărcătură de artă. Acum 2-3 ani
am fost și eu în Veneția pentru o zi și am căutat și găsit
casa în care s-a născut bunicul.
Croită și executată de meșterii maramureșeni,
biserica a fost transportată în Venezuela și, la
amplasarea și montarea ei a fost invitată pictorița care
s-a folosit de ocazie și-a organizat și la Caracas o
expoziție de icoane pe sticlă, ceea ce a însemnat un
mare succes de autor.
Climatul actului de creație Dacă-i adevărat
ce se spune, că performanța actului de creație este
direct proporțională cu climatul și atmosfera în care e
procesat, atunci putem spune că Mihaela Profiriu Mateescu beneficiază de tot confortul subiectiv care s-o
elibereze de inhibiții și griji, să-i faciliteze dispoziția
pentru creație și să-i optimizeze inspirația. Soțul său.
Gheorghe Mateescu este un oltean hâtru și plin de
râvnă, inginer, doctor în Fizică Atomică și-a fost
director la Institutul de Fizică Atomică de la Turnu
Măgurele.El confecționează ramele pentru icoanele
realizate de soția sa. Pictorița este deja mamă a doi
feciori cu care se mândrește și care, de ceva timp i-au
conferit statutul de tânără bunicuță. Fiul cel mare,
Valentin Simion este pilot, deci urmează o tradiție a
familiei,pentru că fratele bunicului Aristide a fost pilot
și chiar aviatorul Prințului Bibescu, iar fiul cel mic, Claudiu este specializat în transporturi navale. Și dacă fiii
brăzdează cerul și oceanele, ea a rămas să dea seama de uscat. Bineînțeles că ceva din armonia acestui
climat familial este transferat de artistă și în coloritul
icoanelor sale pe sticlă, iar bucuria cea mai mare a
artistei este să-și vadă familia reunită în jurul aceleiași
mese, pentru ca ea, bunicuța, în calitate de gazdă, săși copleșească fiii și nepoții cu tot felul de bunătăți.
Expoziția de la Palatul Parlamentului. A fost
una dintre cele mai reușite și mai de efect din cele
multe organizate în toată cariera sa Expoziția de la
Palatul Parlamentului a fost una de referință. iar
vernisarea s-a petrecut în prezența unui numeros
public și importante personalități ale vieții culturalartistice românești. Au vorbit despre autoare și despre
lucrările expuse Ioan Grosaru, președintele asociației
(continuare în pag. 16)
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italienilor din România, Viorel Burlacu din partea orașului
Tecuci - locul de naștere al autoarei, și, surpriză, Margareta
Labiș - o admiratoare a acestui gen pictural, și, firește, al
pictoriței care îl promovează - Mihaela Profiriu Mateescu.
În cuvântul său a subliniat importanța evenimentului și
importanța icoanei în general în actul care conferă temei
credinței și rugăciunii. Sora poetului de la Mălini mai
participase și la alte expoziții anterioare, îi urmărea evoluția
și era entuziasmată de iconografia pictoriței.
În general, vernisajele Mihaelei Profiriu Mateescu
erau asociate cu momente de destindere și de detensionare a atmosferei. La vernisajul din New York s-a bucurat
de prezența cunoscutei soliste bucovinene Sofia Vicoveanca - venită acolo ca solistă, ca ambasadoare a folclorului româneasc, dar și pentru a-și prezenta un volum de
versuri. Amintesc doar în trecere și fugos că populara
solistă este și autoarea mai multor florilegii poetice, de
mare sensibilitate și rafinament.


Ionel NECULA
Salcia pletoasă se revarsă
Am mai scris despre poeta ca o salcie pletoasă –
dar asta s-a întâmplat- oho-ho, cu mulți ani în urmă - și-mi
amintesc că titlul se deconta mai mult din părul său lung,
mătăsos și cu miroznă de mere coapte, - decât din deliciile
lirismului său cald, sincer și plin de candoare. Văzusem
cândva, cu ani în urmă, într-o revistă ilustrată, o imagine cu
un nud învăluit în niște plete lungi și resfirate de vânt și mă
gândeam dacă nu cumva poeta i-a servit fotografului de
model. Era un gând aiurit și o asociere nesusținută, pentru
că la vremea când a apărut revista, poeta abia dacă învăța
să stea copăcel.
Două sunt comorile gestionate cu mândrie și
demnitate de Coca Popescu; în primul rând părul său lung
și ademenitor, o raritate pentru zilele noastre, cum purtau
odinioară doamnele din alte veacuri și, cu nimic mai prejos,
lirismul său cald, sincer și învăluitor ce-și trage sevele dintrun fond interior de trăiri și simțăminte neîngrădite. Totul, în
poezia autoarei, se legitimează din învolburările unor vise,
iluzii, speranțe și dorinți pătimașe care-și caută o formă de
împlinire în real,în existare, în viață. Și pentru că viața este
nevolnică iar realitatea e îndărătnică poeta nu le reprimă și
nici nu le refulează psihanalitic, ci convine să le deverseze
în lirism, să le învăluie într-o carcasă glazurată și să le
articuleze într-o poezie sinceră și simțită . Pe umeri,
podoaba de plete îți pică/ Femeie!/ Ai miere în glas și ochi
șovăielnici/ Flori de bujor în obraji/ Din catifea îți este
pielea/ pășești ca un fulg/ Să nu te atingă trecerea vremii.
Cât ești de frumoasă!/ De mijloc te cuprind cu gândul/ Când
vântul își mângâie cântul/ Te privesc cu dorințe ascunse/
Muză transformată-n condei/ Apărută din vise (Vibrații).
Este profesia de credință a autoarei, conștientă fiind de darurile sale native. Cum era de așteptat, tema cea
mai frecventă care revine în poezia semnată de Coca
Popescu este Erosul, iubirea dezinhibată, activă și prădalnică, indiferent de circum- stanțele de loc și de timp. Iubim
dimineața!/ Poartă deschisă spre viață/ Pe podea lascivă,
cămașa pică/ Umbra se vâră în sufletu-mi candid/
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Goliciunea ne îmbracă pe amândouă/ Umbra și
ființa/ între două stânci de vise/ Savurează existența
(Dimineața cu aromă de cafea).
Există în poezia autoarei o doză de sinceritate dezarmantă, prin poezia sa, prin felul în care
bătătorește templul plăcerii interzise, Erosul se vântură nebunatic și capricios generând emoții și trăiri
dintre cele mai complexe și mai învolburate. N-aș
spune că poeta scrie o poezie monocordă, centrată
exclusiv pe fenomenologia Erosului inflamant, dar
toate subiectele pleacă și revin la devăl-mășiile din
subiect pe care acesta le generează, le con-servă și
le întreține.
Nu-mi place titlul noului volum, O noapte și
câțiva pași (Editura Detectiv literar, București,
2020), dar cred că noul volum certifică maturitatea
autoarei, care cioplește de multă vreme la templul
sacru al poeziei și cred că și-a conturat deja o
identitate aparte. Și mai cred, că reprezintă o voce
distinctă în imaginarul lirismului contemporan.
Am creditat-o și o creditez în continuare și-s
convins că înnoiește fericit fenomenul poetic românesc. O citesc cu plăcere și-o recomand călduros
tuturor celor doritori de poezie bună.
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Ana-Mirabela DIACU
A venit toamna în cătun...
Ieri am reușit să găsesc ciuperci; ce bine că am
pădurea atât de aproape! Am știut, de când am venit aici,
că ea îmi va fi prieten bun. Am reușit să culeg suficiente
cât să pun și pentru iarnă.
Pădurea era de nerecunoscut: puzderie de frunze galbene, roșiatice, purpurii. Un covor gros s-a așternut deja;
în curând copacii vor rămâne goi. Printre crengi străpungea o lumină caldă, aurie; era cald și plăcut. Am avut
și un musafir: o veveriță s-a apropiat sfioasă; am hrănit-o
cu miez de nucă și apoi a fugit, ca un prieten nerecunoscător. Nici măcar nu s-a uitat în urmă! Sunt sigură că
o voi regăsi în zilele următoare, voi avea grijă să am
câteva nuci în buzunar pentru micuța roșcovană.
După-amiază am reușit să culeg fructele din măr și
gutui; o parte le-am pus în pod, restul în cameră. Mirosul
e divin! Cu siguranță Dumnezeu s-a gândit la cei singuri
când ne-a lăsat gutuiul pe pământ!
Mireasma aceasta de fructe mă duce cu gândul la cei
mai frumoși ani de până acum: copilăria mea! Ea poartăn desaga-i aurie miros de portocală, de brad și de fulgi
rotofei în rostogolire. În Paradisul copilăriei mele încă
miroase a cozonac bine crescut și rumenit, a zăpadă
proaspăt cernută, a bucurie nedeslușită. În acest tărâm
totul este posibil; aici nu există limite, nu există sfârșit și
nici bariere. Copilăria mea a fost, dincolo de toate, o fereastă: fereastra mea către toate galaxiile universului. Pe
geamul ei puteam să privesc până dincolo de timp și spațiu, către Absolut și către largul ocean al visării. Copilăria
are o naivitate sfântă. Ea îți spune că toți oamenii sunt buni
și că nimeni nu îți va face niciun rău.
Doar când ești copil poți să iubești asemeni unui înger
și doar atunci ești cel mai aproape de versiunea ta divină.
Ți-e sufletul izvor și pajiște, cer senin și pădure fremătândă; ești bucurie și dragoste, libertate și nemărginire.
Nimic nu-ți îngrădește zborul iar aripile te poartă peste
lumi ca gândul.
Tu când ai fost ultima dată liber cu adevărat?
…………….........................................................................
De ieri seară plouă neîncetat! E cerul greu și plumburiu. Șantul nu mai face față, dacă nu se potolește ploaia,
în curând apa va pătrunde în încăpere pe sub ușă. Vântul
urlă și crengile metalice trosnesc! Nu am reușit să mă
odihnesc! Am luat pisica în casă, cu mine! E caldă și
toarce a pace în patul meu mic.
Din tavan, printre scânduri, au început să cadă câțiva
stropi: pic, pic! Coliba aceasta mi-a fost pe rând și prieten
și inamic! Trebuie să mai lucrez la acoperișul putrezit
înainte să vină iarna; îmi e destul de greu să fac asta sin-
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gură, dar cea mai apropiată casă e la câțiva kilometri
distanță și acolo locuiește o bătrână văduvă, deci...
totul se reduce la propriile-ți puteri în cătun. Sunt
câteva case în zonă, dar la distanță mare una de
cealaltă.
M-am obișnuit, cred că liniștea acestui loc face
parte din mine și am căutat-o mereu! Nu cred că aș ști
să mai trăiesc printre oameni...
Am încercat să scriu la romanul meu, însă nu
reușesc! Afară e potop și vântul vâjâie prin pod, împinge cu putere în fereastră. Focul arde în sobă și trosnește mut. În cameră s-a mai încălzit; am luat pisica în
brațe, mai aproape de vatră și asteptăm să treacă
urgia. Flăcările și căldura mă liniștesc; întotdeauna
avem ceva din noi ce trebuie să ardă, sunt amintiri care
doar prin mistuire ne părăsesc, cel puțin o perioadă,
până la următorul foc.
Mi-am făcut un ceai și am aprins candela. Furtuna
s-a potolit; se mai aud, când și când, stropii care cad
din tavan: pic-pic... Sper să pot dormi în noapte asta!
Mâine sunt atâtea de făcut! Am început să lucrez la
gard, de câteva zile. Iernile sunt lungi aici, iar lupii și
urșii se apropie periculos de mult.
Nu mai știu nimic de mama, de mult... de mult, prea
mult timp. Am zile în care mă gândesc la chipul ei, la
mângâierea ei caldă, mă întreb dacă e bine, dacă mai
trăiește...
Trebuie să ajung la stână să aduc lână pentru
plapumă, nopțile vor fi tot mai reci de acum. Ultima
dată când am urcat către stână, am văzut pustnica ce
se anevoiește în pădurile de aici. Auzisem de ea, dar
nu o văzusem niciodată. Avea chipul frumos și luminos, chiar palid; hainele negre erau prăfuite și sfâșiate
în partea de jos a poalei. Mi-a zâmbit și și-a continuat
drumul prin pădure. Am privit-o cum dispare printre
siluetele de stejar, împietrită cum eram, fără să apuc
să-i spun măcar un „Doamne ajută!” Era foarte frumoasă și nu mă așteptam să o întâlnesc! Chiar aveam
dubii în ceea ce privește existența ei, o credeam mai
degrabă o poveste, o scornire a cuiva. Bătrânii din
aceste ținuturi o văd ca pe o sfântă și spun că rugăciunile ei ne ajută să supraviețuim aici.
Poate așa este, poate că nu. Cert este însă că după
întâlnirea cu ea, nu m-am mai simțit singură aici niciodată!
Privesc prin fereastra mică și udă: pădurea a pierdut bătălia cu furtuna: nu a mai rămas nicio frunză pe
ram.
A venit toamna în cătun...
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e pictorul cu lumea lui tăcută
prin parcurile cu frunze argintii,
când tu femeie, o necunoscută,
încerci să te întorci, spre mine să revii.
noaptea beată iluzorie

Stejărel IONESCU
amnistie pentru viață
și încă ne mai ninge, vânt ne bate,
ne doare sufletul și-i gheață peste noi,
și gândurile sunt schiloade și curbate,
în nemurirea nației suntem flămânzi și goi,
și încă vânturi grele ne viforă pribege,
plânge natura iarăși ni-s ochii înlăcrimați,
ne așteaptă după casă pădurea de toiege,
când nopțile sunt goale și pașii sfărâmați,
ascultă plânsul apei și munții hohotind,
pustiul e de humă și toamna-i argintie,
aproape ne sunt vecii când anii socotind,
extragem firul vieții și cerem amnistie.
un cântec de iubire și de jale
de vrei poți să îmi cânți
în astă seară un cântec de iubire,
căci anii îmi sunt deja cărunți
și n-am să-i dau vieții de știre,
e pianul acordat și totul e pregătit,
bate vântul în poartă, luna mă privește,
nu sunt decât un om bătrân și ramolit,
un om trecut prin lumea ce încet se veștejește,
să-mi cânți te rog, ce vrei sau ce știi,
sau dacă nu să-mi cânți un cântec despre viață,
căci sigur am uitat demult a mai iubii,
și mi-am pierdut la fel demult și anii vieții în ceață,
ascult, cum în bătăile de vânt
se aude un cântec vechi, cântecul de jale,
și fac cu timpul tristul legământ,
ce v-a rămâne scris prin vechile anale,

afară timpul s-a carbonizat
și norii sunt mai negrii ca tăciunea,
plouă haotic peste sat,
iar morții și-au pierdut rațiunea,
vântul îmi bate iarăși în ferești,
scârțâie cumpăna de la fântână,
cad pe pământ astre cerești,
haotic sună ploaia în grădină,
se aude moșul cum tușește în beci,
e dus de astă toamnă după vin
și umblă prin butoiul viei seci,
icoana lui e semnul meu divin,
iar bate un nebun la mine în poartă,
e miezul nopții, noaptea e pustie,
iar dimineața e mai mult deșartă,
când îmi trezește tâmpla-mi argintie.
se tocmește toamna iar cu moartea
s-a răstignit iar crucea, prescură și lumină,
toamna e grie, picură furtuni în noapte,
plouă încețoșat, e moartea prin grădină,
și doarme în hău câmpia închisă într-o carte,
te chem cu mine iubito, cadavre descompun,
și strada e blocată de-a lumii catafalce,
căci morții, moartea nu o mai răpun,
și moartea încearcă viața să o calce,
luăm masa în oraș prin triste cimitire,
ciocnim câte un pahar din vinul cel amar,
apoi ne îngropăm cu moartea în iubire,
și ne îmbătăm cu vinul adus de-un cârciumar,
când se tocmește toamna iar cu moartea,
semnează în ceasloave, pe brazda unui plug,
și pleacă iar în lume, aruncă în ape cartea,
și până în primăvară își leagă moartea în jug.
femeia nopții – altă știre

ca vântul să mă poarte precum un cânt de pian,
peste întinse mări, și peste munți și ape,
oprindu-se cu mine numai din an în an,
iar la sfârșit, la capătul de lume mormântul să mi-l sape.

femeia nopții – cafeneaua-i goală,
chiștoacele tronează, scrumierele sunt pline,
și vinul curge peste guri de oală,
înmoi cu pâinea în sare, uleiul de măsline,

durerea timpului

amurgul stă afară, parcul a înțepenit,
pe bănci , doar mamelucii nopții,
ce stau cu noaptea iarăși la iubit,
diametral mă duce, nepusu-n infinit,

mă caut și tac, durerile sunt mari,
din pașii mei doar umbrele rămân,
când lumea iar se roagă la altari,
durerea mea cu greu mi-o mai amân,
mă doare coasta mea femeie dragă,
e coasta mea din care ești făcută,
mă împunge cu o suliță și-o rangă,
durerea timpului de mult trecută,
mă dor și tălpile de-mi calc durerea,
amurgurile toate-s violete,
din ceruri mă veghează doar tăcerea,
și toamna iar se așează în șevalete,
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femeia nopții – cafenea de știri,
telejurnalul încă nu s-a dat,
cafeaua este neagră de atâtea nesimțiri,
și moartea mai condamnă la moarte un soldat,
în hol oglinda vieții mi-arată altă stare,
și se îmbracă în hohot și-n falduri de lumină,
ne îmbată fără să vrem cu lacrimile amare,
apoi ne dă să bem a morții vitamină.
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Vasile Dan MARCHIȘ
EXERCIȚIU EXTREM
Fără concordanță cu meteorologia
și hidrologia,
marea își propagă prin valuri nebunia
și fantezia
ca o răzbunare
pentru cei ce n-au eliberat cenușa eroilor
în adâncurile ei
ca punct de orientare,
înălțând valuri
cum în onor negre steaguri
dorind parcă a se situa prin asta la rang de paradă
dar e o mascaradă
cum că nu se pot
forma munți în toată măreția lor
doar din apă chioară
care să biruie în canoane…
Ca un război hidrologic
dintre geografie și istorie
pentru monumente de orice fel
zăpezi veșnice și eroi
valurile îmi cuprind ambarcațiunea
dând peste cap binecuvântările…
În premieră mă împresoară muza
ca un nevăzut colac de salvare
fără să știu ce vrea să-mi pună la încercare,
felul cum scriu,sau cum înot !
Cum să mă prezint acum în fața muzei
fără noimă,fără temei?
Înotător sau scriitor?
Deja sunt în valuri și înot parcă scriu pe o mare
de hârtie lichidă…
Controlându-mi cu brațele poziția și fizionomia
Adică:
fără să pot scrie ceva ferm în fața muzei,
măcar o virgulă credibilă între mine
și lucrurile imprevizibile …
Muza mă impulsionează ca niciodată astfel:
”Înoată că acum nu te pune nimeni să scrii!”
Mai mult mă avântă:
”Înoată cu curaj să ai unde scrie…”
Incredibil, ce încurajare din partea muzei
pentru un scriitor…
Ceva nu este curat aici…
Muza mă cronometrează îngerește
ca pe un pește
de parcă eu trebuie să o inspir pe ea în funcție de cum
înot !
Și chiar vehiculează:
”Înotul acesta va fi inspirația mea pentru tine...”
Un val ridicându-mă ca pe un steag,
ca pe un banner de parcă astfel marea
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dă onorul muzei...
Onorul mării în fața soarelui răsărind
mi-e dat să-l simt
pentru cei ce nu de rău de mare
sau de dorul ei au murit, ci de sete...
Înot cu teama că nu-i va ajunge muzei,
marea până la țărm
ca inspirație
ci va trebui să mă întorc fâstâcit înapoi în larg...
Câtă hârtie de scris îmi va trebui după această
incursiune acvatică
pentru a putea prețui gramatical marea la cotele ei...
Cu muza la cârmă înot cu consimțământul că astfel
nu trișez victoria...
Ajung pe mal cât că pun picioarele pe uscat
când muza îmi dă impuls astfel:
”De ce stai așa ca o virgulă incredibilă
între mine și mare?
Acum nu te pune nimeni să înoți!
Scrie...!”

ÎNCERCAREA CEA MAI GREA - 3
S-a constituit încă un certificat medical
al Limbii române.
Acest nou virus a făcut
ca textele de orice natură
din mâinile unor medici specialiști,clerici și critici
să pară refugiate....
Lipsurile semnalate în rândul
unor elemente gramaticale
și mulțimea cuvintelor adiacente
rămase ca sihaștrii,
au făcut ca gramatica să se poată conjuga
doar la timpul trecut
riscând astfel să devină istorie...
În acest sens iubirea s–a manifestat
doar prin semne,fără cuvinte
pentru a nu se arunca declarațiile,
pe un teren fără acoperire.
S-a constatat că doar gesturile de mim sau actor
(fără a te exprima și prin viu grai)
în fața celor cu deficiențe de vorbire și auz,
sunt imune la acest virus,
Însă nu se știe care gest
sau semn este curat
deoarece acestea nu se fac întotdeauna
din respect doar pentru cei care nu pot vorbi și auzi
ci mai ales pentru că vrei să maschezi ceva
ce nu poate fi dat spre auz din cauze
suspecte,ilicite...
Încercarea cea mai grea
a specialiștilor de diferite domenii
este să bocească cuvintele dispărute
pentru ca gramatica să se mențină identificabilă...
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Iulia-Maria CIHEREAN
Claca – un obicei de toamnă
Mihai Pop oferă numeroase definiții obiceiurilor, astfel
că: “Obiceiurile sunt, fără îndoială, pentru cei care le privesc de dinafară, manifestări folclorice, mari spectacole.
Dar, dincolo de acestea, ele încifrează înțelesuri profunde
asupra relațiilor omului cu lumea înconjurătoare, cu natura, asupra relațiilor interumane, asupra mersului normal
al vieții sociale și asupra soluțiilor pe care, într-o evoluție
de multe ori milenară, omenirea le-a găsit pentru a face
ca lucrurile să reintre în normal atunci când orânduiala
lumii a fost, dintr-o pricină sau alta, stricată.” 1 Astfel, putem afirma faptul că: “[…] obiceiurile exprimă viața socială
a comunităților umane, diversele aspecte ale rânduielii ei.
Le exprimă și, totodată, contribuie la realizarea lor. Sunt
expresii ale vieții sociale și mecanisme prin care viața
socială funcționează.”2
Obiceiurile au roluri complexe în societate, precum
acela de a forma ,,un mecanism creator și păstrător de
ordine, un mecanism creator de cultură.”3 Ele au un limbaj
propriu, complex, iar acțiunea pe care o implică deține un
mai mare grad de intensitate decât orice alt act de limbaj
bazat pe vorbire. Au la bază elemente de muzică, de
teatru, de coregrafie, de gestică, de mimică, care toate
împreună creează un ansamblu extraordinar de armonios.
Privind rolurile diverse ale obiceiurilor în societatea
folclorică, Mihai Pop propune interpretarea acestora ca
acte de comunicare, însă ele se deosebesc de comunicarea verbală propriu-zisă pentru că implică și alte tipuri de
limbaj: „muzical, coregrafic, gestic, mimic - sau limbaje
specializate ca cele ale miturilor, riturilor, ceremonialelor,
obiceiurilor, modurilor de comportare, bunei-cuviințe.”4
Astfel, aceste acte de comunicare au sarcina de a oferi
un schimb de informații cu partenerii din diferitele generații, un schimb de bunuri și de servicii. “Mesajele schimburilor culturale sunt fapte delimitate, realizate și fixate în
semnele proprii limbajului prin care se exprimă, de cele
mai multe ori printr-o pluralitate de semne de natură
diversă, datorită sincretismului de limbaje ale oricărui fapt
de cultură tradițională. Mesajul în cadrul actului de comunicare, deci obiceiul ca act cultural, este un întreg
structurat, un sistem de semne.”5 Planurile în care se pot
realiza obiceiurile sunt de mai multe tipuri: socio-economic, sacral, artistic, ceremonial.
Un alt rol al obiceiurilor este acela că acestea “au un
caracter colectiv și au puterea unor legi, respectate de
membrii comunităților. Sunt fapte culturale dinamice, pentru că, deși actualizează tradițiile și reprezintă, pentru
acestea, factori de continuitate culturală, totuși obiceiurile
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cuprind și schimbarea, sunt manifestări dinamice care
se adaptează noilor valori ale unei comunități”6.
Pe lângă rolurile pe care le au obiceiurile, putem să
aducem în discuție și o clasificare, pe care specialiștii
în domeniul folcloristicii au realizat-o. Astfel, vorbim de
trei mari categorii de obiceiuri:
a) obiceiuri calendaristice de peste an;
b) obiceiuri nelegate de date fixe;
c) obiceiuri ale vieții de familie.
Din aceste categorii de obiceiuri fac parte multe
subcategorii ce cuprind diferite tradiții din diferite zone
ale țării, punând apoi accent, desigur, pe obiceiul care
interesează, pe clacă, un obicei ce se desfășura cu
precădere toamnă și iarna.
Obiceiurile și sărbătorile toamnei sunt în marea lor
majoritate legate de strângerea recoltei din anul respectiv și de pregătirea celei viitoare. În obiceiurile practicate toamna-iarna se regăsesc: Claca și Șezătoarea.
Pe lângă partea practică a muncii în comun, clăcile și
șezătorile “prilejuiesc manifestări folclorice care au
drept urmare conservarea datinilor și tradițiilor moștenite de la înaintași.”7
Potrivit “Dicționarului Explicativ al Limbii Române”,
claca este “o muncă benevolă prestată de țărani pentru
a se ajuta unii pe alții, care adesea este însoțită ori urmată de o mică petrecere, de glume, povestiri etc.” 8 O
altă definiție a acestui obicei este aceea conform căreia
claca este o formă de executare a muncilor cu ajutor
din partea celorlalți, munci de diferite tipuri: munci
agricole, munci mai grele sau munci ce nu pot fi amânate și sunt urgente.
Traian Gherman, definește claca ca fiind: “Cea mai
veche și cea mai răspândită formă pentru recoltarea
lanurilor întinse de holdă a fost claca, formă care se
mai păstrează într-o bună parte a satelor românești din
Transilvania.”9
Claca era “un mod de a se ajuta sătenii unii pe alții
la anumite munci grele, de lungă durată: culesul porumbului, fărâmatul porumbului, adunatul fânului, torsul fuioarelor de cânepă etc.”10 Claca era un obicei de
muncă răspândit pe aproape întreg teritoriul țării noastre, prezentând unele particularități determinate de
caracteristicile ocupațiilor specifice zonelor etnografice.
Clăcile se organizau și “la sapă, la coasă, la arat, la
dusul gunoiului și al lemnelor cu carul atunci când
cineva își construia o casă. Tot un fel de clacă este și
atunci când se construiește șopronul (cortul) în care va
avea loc nunta.”11 Se mai puteau constitui clăci și
pentru construcția unei case, a unei fundații, pentru
cărat de lemne și pentru a transporta piatră.
Claca “a căpătat sensul de muncă voluntară, care
se face de obicei între vecini, spontan şi gratuit, cu
caracter de reciprocitate; se face în general pentru
muncile câmpului, pentru construcţii şi între femei,
pentru treburile gospodăreşti, terminându-se de obicei
printr-o petrecere, cu băuturi şi jocuri de societate.” 12
Cei care munceau la clacă (clăcașii) prestau o muncă
gratuită, “fără recompensă materială și personală, e o
prestație din considerație față de persoana căreia îi fac
clacă și față de care se simt obligați să-i răsplătească
unele servicii de ordin moral și intelectual pe care aces(continuare în pag. 21)
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(urmare din pag. 20)

ta le face în folosul comunității.”13
Astfel, claca era un obicei ce se caracteriza prin
desfășurarea unei munci colective, fiind totodată și un
obicei de întrajutorare a comunității. Clăcile erau un
schimb permanent și neîncetat de servicii reciproce,
realizate cu scopul de a susține și de a păstra uniunea
socială a colectivității prin relațiile de solidaritate între
oameni. Tot un fel de clacă este și ajutorul “împrumutat
între vecini și neamuri pentru legăturile de prietenie și
ajutorare împrumutată în diferite împrejurări ale vieții, sau
clacă pentru unii ajunși în situații grele, de boală sau de
lipsa brațelor de muncă ale membrilor familiei, cum a fost
cazul în timpul celor două războaie mondiale.”14 În toate
situațiile amintite, toți cei care participă activ la clacă nu
primesc personal nicio plată materială de la cel căruia îi
fac ziua de clacă. În acest mod, “[…] cel puțin indirect,
fiecare clacă se poate socoti ca o prestație de muncă
gratuită din partea clăcașilor.”15
Claca avea și un rol inițiatic, deoarece în cadrul ei
tineretul se deprindea cu munca și se obișnuia cu spiritul
de colectivitate și competiție. Prin participarea la dansuri,
tinerii își puteau dezvolta atașamentul pentru dansul
popular, pentru muzica populară și pentru portul național.
Claca, pe lângă că este un obicei de muncă pentru
strângerea recoltelor, este și un obicei ritual. Cununa (obiectul ritual) de la sfârșitul adunării holdelor avea diverse
roluri și semnificații ritualice despre care voi aminti în cele
ce urmează.
Claca era deseori asociată cu șezătoarea, obicei
investigat îndeaproape în acest studiu. Astfel, “de multe
ori, clăcile erau totuna cu şezătorile, căci şi colo şi colo se
muncea, se glumea, se dansa etc.”16 Pe lângă că la ambele obiceiuri se muncea, “clăcile și șezătorile prilejuiesc
manifestări folclorice care au drept urmare conservarea
datinilor și tradițiilor moștenite de la înaintași. Zilele mohorâte ale sfârșitului de toamnă și cele ale iernii sunt scurte.
Astfel, ele nu ajung pentru ca fetele și nevestele să-și
termine toate lucrările. Îndeosebi, torsul cânepii și lânii,
precum și confecționarea obiectelor de îmbrăcăminte sunt
specifice șezătorii.”17
Pentru seceratul holdelor cu clacă, gazda nu ținea cont
în mod special de o zi specifică a săptămânii să scoată
claca. Odată ce holdele erau coapte și spicul începea să
se încârlige, gazda avea datoria de a scoate claca în orice
zi a săptămânii, pentru a nu pierde recolta. Totuși, nu se
scotea claca în zilele de miercuri sau vineri, căci erau
considerate zile de post, când gazda nu putea să răsplătească clăcașii cu mâncarea potrivită unei zile de sărbătoare, unei zile de ospăț, când se puteau consuma
alimente de dulce (lapte, carne, ouă ș.a.). Claca era considerată o sărbătoare complexă, un obicei cu diverse roluri.
Există și zone unde claca se scotea în ziua de duminică
sau chiar într-o zi de sărbătoare mai mare, când ar fi
practic interzis a se munci. Din cauză că poate o amânare
de chiar o zi ar fi putut afecta holdele, se fac excepții de la
regulile prestabilite și se scoate claca într-o zi ce era
potrivită pentru odihnă. Zone unde se întâlneau aceste
lucruri: pe Mureș, în zona Sibiului, pe valea Someșului
etc.18
În unele părți se scotea claca de obicei într-o zi de
marți. În zona Arieșului se proceda în maniera aceasta. În
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schimb, în zona Bistrița-Năsăud, în unele sate (Figa),
claca se scotea într-o zi de joi sau sâmbătă. Și în
Rodna, claca se scotea tot sâmbăta.
Claca putea să țină o zi întreagă, de dimineața
până seara, însă putea să fie și doar o jumătate de zi.
În Cara, aproape de Cluj, de exemplu, claca avea loc
doar o jumătate de zi, de dimineața devreme și până
la amiază. După încheierea clăcii, clăcașii mergeau și
duceau cununa realizată gazdei. Apoi, mâncau și
începea jocul până târziu în noapte. Astfel, o jumătate
de zi era destinată muncii, iar în cealaltă jumătate de
zi se petrecea, se jucau diverse jocuri, se fredonau
cântece și predomina o bună dispoziție.
Mihai Pop, Obiceiuri tradiționale românești, ediție revăzută,
postfață de Rodica Zane, București, Editura Univers, 1999, p.7.
2 Ibidem.
3 Ibidem, p. 8.
4 Ibidem , p.14.
5 Ibidem, pp. 14-15.
6 Anamaria Iuga, Valea Izei îmbrăcată țărănește. Camera bună
- dinamismul tradiției, Târgu-Lăpuș, Ed, Galaxia Gutenberg,
2011, p.19.
7 Mirela Legrand-Stoia, Nicolae Stoia, Ormindea - repere monografice, Deva, Editura Episcopiei Devei și Hunedoarei, 2016,
pp. 243-258.
8 Dicționarul explicativ al limbii române, București, Editura
Univers Enciclopedic, 1998, p. 183.
9 Traian Gherman, Claca de la secerat și Cununa de grâu, ClujNapoca, Editura Argonaut, 2013, p. 37.
10 Raul Constantinescu, Străvechi tradiții și creații populare din
Țara Hațegului, București, Editura Saeculum I.O., 2017, p. 68.
11 Legrand, Stoia, Mirela, Stoia, Nicolae, Op. cit., pp. 258-259.
12 http://epochtimes-romania.com/news/claci-de-altadata-1692
77, accesat la data de 16.08.2020, ora 16:30.
13 Traian Gherman, Op.cit., p. 37.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 http://epochtimes-romania.com/news/claci-de-altadata-1692
77, accesat la data de 16.08.2020, ora 16:30.
17 Mirela Legrand-Stoia, Nicolae Stoia, Op. cit., p. 259.
18 Traian Gherman, Op.cit., p. 59.
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Alexandru CAZACU
Așteptări
Să vrei să vezi marea în Aprilie
cu valurile ei albe dincolo de casele roșii
cand insulele sudului te vizitează
si potrivești orologiul cu cifre fosforescente
iar salcâmii înfloresc cu încetinitorul
ca și cum ar reconstitui un anotimp
din vechi cărți poștale
cu așteptari si zile lungi
Lumina scoate un țipăt
din lama cuţitului de bucătărie
Hainele atârnate în cuier
încep să nu-ți aparțină
Pe buze ne tremură cuvintele celorlalți
care pot cere orice de la tine

Un cuvânt
Februarie
când mecanica își adună puterile în pasări
ce se înaltă bătând de două ori
mai mult din aripi decât de obicei
picurul luminii sapă în geamuri
si te așezi la masa unde
ceaiurile nu mai au rabdare cu tine

după o convalescență lungă
La lumina mâinilor tale
se vor citi scrisori
se vor intrezări chipuri
și armătura în care stă ancorat
imobilul acela scund
si pereții pneumatici
ai grădini unde ninge
iar o Diotimă de gips își coboară privirea
când urci interminabilele trepte
ale unui castel
cu turnuri de zăpadă

Milimetri
Nu mai sosesc întrebări
nu mai este nimeni laș ori curajos
când arborii seculari suferă în picioare
iar spiritul orașului își trage sufletul
peste amalgamul arhitectonic
unde adrese pierdute se regăsesc
și nu se mai recunosc
precum adevărul și iertarea
din biografia celor care au așteptat
și nu mai așteaptă
În cele patru colțuri ale odăii ne așteaptă
duminica
ca un copil cu mărul-țintă deasupra capului
Milimetri de panică
se adună în cuprinderea oricarui văz
Transparentă amintirea este de partea noastră



Februarie
sâmbăta aceasta
ca o mică spărtură în anfora iernii
unde saluți incurajându-te
statuia rămasă din vremea fanarioților
si ar fi prea mult sa treci
dintr-o parte în alta a camerei
s-ar putea interpreta că astfel vei dori
un deznodământ neașteptat pentru glaciațiunile
nordului
O panică rezonabilă pândește intersecțiile
Ai vrea să rostești un cuvânt
dar îl vei spune mâine.

La lumina mâinilor tale
O prăvălie de reparat umbrelele
cu obloane scorojite
pe lângă care treci
cu umbra liptită de zidurile umede
cu acea senzație care te încearcă
atunci când ieși printre oameni
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Petre RĂU
Tipologia scriitorimii
Pe scriitorii de până azi îi ştim gratulându-se între ei şi
oferindu-şi tot felul de formule de politeţe, dintre cele mai
ingenioase. De pe margine, ceilalţi îi privesc şi îi admiră
pentru talentul şi priceperea lor în arta cuvântului scris. Ştim
bine că publicul larg manifestă o oarecare curiozitate pentru
indivizii cuprinşi în tagma scriitoricească şi pentru lumea lor.
Şi îmi vine să bănuiesc faptul că şi-ar dori să afle - chiar şi
într-o manieră neriguroasă - un răspuns la întrebarea despre câte tipuri de scriitori există. Asta pentru simplul motiv
că orice clasificare a acestora trebuie să fie interesantă şi
să ne spună ceva. De aceea încerc să atac această problemă, poate găsesc lucruri ce-mi vor fi şi mie de folos, ca şi
dumneavoastră.
Scriitorii ar putea fi clasificaţi în multe feluri. De pildă,
după comportamentul lor vis-à-vis de cititori: unii care scriu
întrebându-se permanent ce va crede cititorul despre cele
scrise de el, alţii care scriu pur şi simplu fără să le pese
deloc de părerea cititorilor. Sau, după categoriile de scrieri
pe care le abordează, de exemplu, scriitorul total: critic şi
istoric literar, eseist şi estetician, prozator şi poet, dramaturg
şi publicist (vezi George Călinescu) etc. Sau încă, având în
vedere consideraţii mai noi, de pildă după ceea ce ne-ar putea rezerva viitorul: se presupune că, în special datorită internetului, vom avea de-a face cu trei tipuri de scriitori: a)
scriitorul uman care, ca şi predecesorii, scrie şi publică tradiţional încă pe hârtie, b) neuman care, ajutat de calculator,
complementează sau chiar înlocuieşte activitatea sa, şi c)
consumator de cultură care, folosind tehnologia viitorului,
devine propriul său furnizor de produse culturale.
Cum am putea însă să-i împărţim cel mai bine pe scriitori
altfel decât ţinând seamă de faptul că ei alcătuiesc o breaslă
iar caracteristica lor de bază este creaţia literară? Scrisul
este o profesie care, din nefericire, la noi se practică abia
către ultimele vârste, pentru că, în tinereţe, un (viitor) scriitor
trebuie să se preocupe de altceva ca să aibă din ce trăi.
Şi fiindcă există o teorie a creativităţii, într-un fel destul
de bine pusă la punct, cred că ar fi indicat să împrumutăm
de la ea câteva idei interesante, precum şi o terminologie
adecvată, ca să ne atingem scopul propus, anume acela de
a realiza mult dorita clasificare.
Desigur, cei mai mulţi dintre indivizii care alcătuiesc
specia umană sunt necreativi din punct de vedere scriitoricesc. Ei au, în majoritate, cunoştinţe relativ puţine, o capacitate combinatorică a minţii destul de mică şi un fond energetic stimulatoriu scăzut. Cei care sunt înzestraţi cu un fond
energetic mai ridicat pot fi împinşi de ambiţie să realizeze
câte ceva, dar rezultatele nu vor fi pe măsura cantităţii de
energie consumată. În acest caz vorbim despre o energie
neproductivă, ineficientă, ce ar trebui canalizată mai degra-
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bă spre alte activităţi decât cele creativ literare. Din această categorie îi distingem pe cei care sunt apreciaţi
că “vor, dar nu pot”, la ei predominând latura afectivmotivaţională în detrimentul celorlalte. Capacitatea
combinatorie a minţii lor, absolut importantă în actul de
creaţie, lipseşte sau se face simţită într-o mai mică
măsură. În această categorie îi includem şi pe cei care
beneficiază de multe cunoştinţe şi din domenii variate,
dar care nu se descurcă să le combine într-o manieră
nouă şi originală spre a crea ceva. Aşadar, chiar dacă
sunt instruiţi şi deţin un volum apreciabil de informaţii
şi cunoştinte, unii oameni nu sunt productivi din punct
de vedere creativ. Chiar şi dispunând suplimentar de
un fond energetic motivaţional care să-i ajute în
acumularea de fapte, opera lor nu va ieşi în evidenţă.

În fine, există şi unii dintre cei care, deşi au calităţi
de ordin combinativ, pot rămâne în afara creativităţii.
De pildă, o oarecare lipsă de voinţă, cumulată şi cu o
energie insuficientă, pot face de multe ori ca cele mai
multe realizări ale lor să rămână în stadiul de proiect,
neputând fi duse până la capăt.
De-abia de acolo de unde întâlnim o mare capacitate combinatorie putem discuta că avem de-a face cu scriitori adevăraţi, creativi, autori incontestabili
de creaţii literare. Chiar şi când un individ nu dispune
de cunoştinţe bogate, asocierea acestor informaţii insuficiente cu o deosebită capacitate combinatorie îi
poate permite să realizeze lucrări cu un indice de creativitate mediu sau chiar ridicat. Este bine cunoscut cazul unor scriitori cu o fantezie bogată şi o inteligenţă
prodigioasă, care au creat parcă din nimic. Ei au prins
“din zbor” cunoştintele şi au avut capacitatea de a
realiza lucrări inedite în planul creativităţii artistice. O
bună parte dintre ei au avut şi tăria de a-şi confrunta şi
susţine opiniile, întărindu-şi permanent poziţia pe tărâmul actului creator.
Scriitori de excepţie întâlnim printre cei care, în
mod suplimentar, dispun de o cantitate mare de informaţie, au cunoştinţe foarte multe, profunde şi variate
iar acestea se asociază cu o mare capacitate combinatorie pe un fond energetic ridicat. Ei sunt cazurile
cele mai fericite, dar şi cele mai rare. Scriitorii care aparţin acestei categorii nu rămân de obicei la un singur domeniu de creaţie, ci tind să iradieze în aproape
toate celelalte. Cu cât energia lor este mai mare, cu
atât capacitatea de a se manifesta multilateral, de a
crea multe elemente noi şi originale, de a le finaliza,
este mai mare.
Sunt scriitori care au multe idei. Majoritatea lor
o întâlnim angrenată în diferite activităţi de concepţie,
(continuare în pag. 27)
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vor coborî pietre
din adâncul luminii
rușinând turma de vremi
ce scurmă-n molozul ființei

Marian HOTCA
trec desculț prin sângele luminii
îngreunat de cuvântul-zeu
ce strânge în el
singurătatea pietrei
câtă spaimă
gata
să se rostogolească
în arhitectura pașilor povestiți
va respira aripa nevăzută a întâmplării
e ușor
să descoperi zei
în umbra binelui
când fiecare își zidește din rugină
idealuri răsunătoare
pentru prezentul
ce se stinge
vom străbate împreună
aceeași bucată de înger
cunoscând
lumina
ce se sacrifică
luminii

și vom intra
în apă
să zărim
anotimpurile
cum își împart pe ascuns
ploile calde
din suflet
umblând
desculți până la sânge
vom visa
cireșii resemnați
cum își scutură din ramuri
copilăria
acest gri măreț
al existenței se întinde
pe o margine de viață
folosită
știută doar de îngerul hrănit cu rugină
el însuși își scutură aripa plină de colb
cât să-ți ajungă de-un răsuflu
cuvântul nestingherit
își întinde trupul
în rana-oglindă
zidind încă un vis
pentru golul din inimă
să facem un popas atipic

în întunericul ecoului
silabele vechi
respiră o altă formă
a cuvântului nespus

în ochiul sfinxului
să ne potolim ultimul vis
în negura
dintre cuvintele îngropate
în tăcere

fiecare timp
ce se zidește disperării
își are secunda lui de glorie
în ochiul ce comprimă
lumea creată
într-un gând

un alt ochi
dă contur lumii
prelungindu-se
cât să-ți ajungă de-o aripă
pentru a șterge
praful

cresc cuvintele grele în piatră

se pune un punct mare
frământat
între degetele improvizate
apoi se ia totul de la capăt
ca și cum te-ai zvârcoli
în flacăra tulbure
ce dă contur
acestei vieți
insesizabile

umbra păsărilor
ce poartă în cioc
cântecul întâmplării
dilată morțile întinse pe asfalt
imaginea mea ștearsă
cerșește un nou chip
necunoscut pentru lumină
dintr-un cuvânt în altul
traversez de-a curmezișul
posibila viață
ce se îmbulzește
în mine
cu toată depărtarea sa
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până la sânge
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Cum ar fi dacă
în loc de oameni
am fi râuri
cu umbre ascunse
între munți
și albastrul purtat
către mare?

a

Cum ar fi dacă
în loc de flori și de râuri
am fi oameni
crescuți din iubire
cu genunchi arcuiți
spre pământ
și inimi bătând
pe sub pleoape?

CÂNTEC

Dar mai ales,
cum ar fi dacă
în fiecare om
s-ar naște acum
Dumnezeu!?

Tu, arcuș, și eu, vioară –
noi, un cântec de o vară!

ZBOR CĂTRE LUMINĂ

Mihaela AVRAM

Sunetul pe care-l simțim
este birul ce-l plătim
pentr-o veche melodie
pe care-o avem în custodie,
iar pe coarda de vioară
plângem visul care zboară.
Printre note-mprăștiate
stau tăcerile-agățate.
Vara strigă după noi
să dăm ceasul înapoi,
dar a noastră partitură
e a timpului pictură.
Tu, un vers, și eu, o rimă –
Noi, cuvinte ce suspină!
TRANSFORMARE
Prinde-mă, Toamnă, de mână
și-aruncă-mă-n ploaie.
Spală-mă
de păcatele
știute și neștiute.
Transformă-ți frunzele
în îngeri
și pregătește-mă
pentru albul iernii
ce va veni.
CUM AR FI?
Cum ar fi dacă
în loc de oameni
am fi flori
răsărind din pământ,
cu verde întins
spre lumină
și petale-nsetate
de ploaie?
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Păsări își iau zborul
din mine
către Lumină.
De câte ori ți-am spus
că în fiecare dimineață
Lumina mă strânge
iar aripile îmi bat
în pupile?
Nu te speria,
doar strigă-mă
și atunci,
pleoapele mele obosite
se vor ridica,
întunericul se va sparge,
inima va pulsa,
iar din albastrul ceresc
păsări îsi vor găsi zborul
spre tine.
PLOUĂ ADÂNC
Toamnă,
clătinându-și norii
când ochii mei
își picură ploaia
în ceasuri târzii.
Lacrimi
desprinse din cer
căzând
peste neputințele noastre
în seri răcoroase
lipite de inimi.
Plouă adânc
prin tăceri răvășite
de gânduri ascunse
de mine, de tine...
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Ignatie GRECU
Lica Gheorghiu şi Mănăstirea Cernica
Mă tot întreb cum să încep, ca relatarea mea să fie
credibilă. Prin 2010, într-o zi frumoasă de vară, spre seară,
pe când eram la strană şi citeam Canoanele Maicii Domnului, o doamnă în vârstă, să fi avut vreo 80 de ani, sprijinită
într-un baston, se apropie de mine şi mă întreabă dacă eu
mă ocup cu administraţia Cimitirului mânăstirii.
-Da, Doamnă! Vă rog să aşteptaţi câteva minute şi
vă voi sta la dispoziţie.
După ce s-a terminat vecernia, m-am apropiat de
respectiva Doamnă şi am întrebat-o, ca de obicei:
- Cu ce vă pot fi de folos?
- Uite, părinte, mă numesc D-na Schwartz şi am
venit în ţară, de la Paris şi aş dori să merg la mormântul
prietenei mele Lica Gheorghiu, (fiica lui Gh. Gheorghiu-Dej)
şi să-i aprind o lumânare. Am aflat că este înmormântată
în Cimitirul Sf. M-ri Cernica. Dumnealor sunt două foste eleve de ale mele pe care le-am rugat să mă însoţească,
având în vedere că eu acum sunt bătrână şi abia mai pot
merge sprijinită, după cum vedeţi, în acest baston. Te rog,
fii bun şi ne condu la mormântul Licăi Gheorghiu, prietena
mea de odinioară.
- Da, Doamnă! Să mergem!
Şi încet, încet am ieşit din Biserică şi ne-am îndreptat spre cimitir. Pe drum, i-am spus Doamnei Schwartz:
-Doamnă dragă, multe am avut de pătimit de pe urma prietenei dvs. Lica Gheorghiu, care fiind înmormântată
în Bucureşti, în Cimitirul Sf. Vineri (1987), imediat după
înmormântarea ei acolo, cimitirul a fost închis.
Soţul ei, inginerul Gh. Rădoi, fost ministru al Construcţiilor de Maşini (31 oct. 1963 - 17 martie 1965), apoi
Vicepreşedinte al Consiliului de Miniştrii (18 martie - 20 august 1965), aflând că Cimitirul Sf. Vineri urma să fie dislocat, a venit la M-rea Cernica la începutul lui august 1988,
cu o geantă plină de bani şi a solicitat un loc pentru soţia
sa, Lica Gheorghiu, fiica lui Gheorghiu - Dej.
Atunci stareţul i-a aprobat un loc pentru a o reînhuma la noi, la Cernica. După ce a cumpărat locul, Dl. Gh.
Rădoi a construit un cavou din granit negru pentru Lica (aşa
o numea el!) şi pentru el.
-Părinte, vrem să fie ceva care să rămână! A spus
Dl. Rădoi.
După terminarea lucrărilor la cavou, primim într-o
zi un telefon de la Dl. Rădoi:
-Mâine, părinte, o aduc pe Lica la Cernica. Vreau
să-i facem o reînhumare cu slujbă, aşa cum se obişnuieşte.
-Bine, D-le Rădoi, vă aşteptăm!
Ei, de acum urmează calvarul. Dl. Rădoi n-a mai
venit la Cernica pentru reînhumare şi nici telefon n-a mai
dat. În schimb, părintele stareţ a fost chemat urgent la
Patriarhie încă de dimineaţă.
După masă, când s-a întors, părintele stareţ miaruncă pe birou o hârtie cu antetul Consiliului Popular al
Municipiului Bucureşti - Comitetul Executiv – nr. 51546 /
8.11.1988 - semnată de Prim-vicepreşedinte Dumitru Necşoiu - şi mânios îmi spune:
-Citeşte! Pentru asta m-a chemat Patriarhul. De
mâine, cimitirul mânăstirii va fi închis. Iar mânâstirea desfiinţată.
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Mănăstirea Cernica văzută dinspre insula de pe lac pe care se
află cimitirul (sursa: Wikipedia)

Pur şi simplu am uitat şi de Rădoi şi de Lica
Gheorghiu.
Au urmat comisii peste comisii trimise de la
Patriarhie care au cercetat în amănunt situaţia înmormântărilor la zi şi a locurilor de veci concesionate.
Şi aşa, zi de zi, lucram şi număram morţii înmormântaţi, anii când au fost înmormântaţi, în vederea deshumării lor şi reînhumarea în altă parte, care
va fi stabilită de organele superioare - Biserică - Stat
etc. Nu mai aveam somn noaptea.
Acum cimitirul care era pe o insulă ce urma
să fie scufundată, părea în situaţia respectivă să fie
desfiinţat. Dar mânăstirea? Mânăstirea Cernica, veche vatră de credinţă, sihăstrie şi cultură, cum să îndrăznească să o desfiinţeze?
Nimeni nu venea cu un răspuns care să ne
dea nădejde, că ceea ce s-a hotărât acolo sus nu se
va întâmpla.
Dacă până atunci sectorul Relaţii externe al
Patriarhiei trimetea delegaţii străine în vizită la Cernica, din momentul sosirii hârtiei cu pricina M-rea Cernica a fost izolată complet. Chiar abandonată.
Patriarhul nici nu voia să audă. Iar Departamentul Cultelor trimetea săptămânal un delegat ca să
afle dacă s-au respectat directivele înscrise în acea
hârtie emisă de Primăria Capitalei. Adică să nu se
mai facă înhumări de vreme ce cimitirul este închis în
perspectiva de a fi desfiinţat şi mutat în altă parte.
Când Dl. Niţă Pascu - inspectorul de la Culte
intra în birou, întreba:
- Câte înmormântări aţi făcut?
- Cincisprezece, ziceam eu cu voce tare.
- Taci, taci, că mă bagi în puşcărie. Unde-i
stareţul? Du-mă la stareţ!
Şi-l duceam la stareţ. Stareţul îl îmbăta bine,
îl suia în maşină şi dus era. Înmormântări se făceau,
dar fără pompă, adică mai mult pe ascuns. Văzând
că cei în drept să ne ajute nu catadicseau să ne sprijine cu nimic, stareţul mi-a zis: Înmormântează!
-Ei, părinte, să-ţi spun eu de ce s-a ajuns până într-acolo ca să interzică atât Cimitirul Sf. Vineri
unde prietena mea Lica fusese prima dată înmormântată şi apoi urma şi M-rea Cernica cu tot cu cimitir. Părinte, am să-ţi relatez o întâmplare care este
cheia tuturor neajunsurilor de care povesteşti mata.
-Era prin 1963 sau 1964 şi Lica, fiind fiica
preşedintelui de atunci al ţării, Gh. Gheorghiu – Dej,
(continuare în pag. 27)
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ne-a invitat pe toţi miniştrii cu soţiile lor la o sindrofie, la ea
acasă. Eu eram pe atunci foarte apropiată de ea. Mă bucuram de prietenia ei - fiind o actriţă foarte talentată şi o fire
debordantă - şi-i cam plăcea să bea.
Când feciorul a anunţat că intră soţii Elena şi Nicolae Ceauşescu, prietena mea i-a spus cu voce tare să audă
toţi invitaţii:
-Spune-i ţopârlancei să se descalţe!
Atât i-a trebuit Elenei Ceauşescu. A intrat, n-a
servit nimic cât a durat petrecerea. Ne-a fotografiat pe toţi.
Erau miniştrii cu soţiile lor şi alte persoane de rang înalt
invitaţi la sindrofie.
După aceea, când Gheorghiu Dej a murit şi a venit
la putere N. Ceauşescu, toţi care am luat parte la acea sindrofie am avut de pătimit.
Eu am avut noroc. Împreună cu soţul meu, care
era o persoană însemnată la acea vreme, am plecat la
Paris şi aşa am scăpat. Ceilalţi au înfundat puşcăriile.
Iar pe Lica Gheorghiu, a spus atunci Elena Ceauşescu şi s-a jurat, că nici în mormânt nu o va lăsa. A urmărit-o toată viaţa până a murit, chiar și după aceea, după
cum s-a şi întâmplat. Ei, părinte, acum ştiţi pentru ce aţi
pătimit toate acestea. Martor mi-i Dumnezeu că nu mint.
-Într-adevăr, Doamnă!
Apoi, după revoluţie, în sfârşit a venit Dl. Rădoi şi
a adus-o pe Lica Gheorghu şi a reînhumat-o la Cernica.
Când l-am întrebat de ce nu ne-a spus nimic
despre toate acestea, a murmurat cu oarecare tristeţe în
suflet.
- Dacă ai ştii, părinte, prin câte am trecut şi tot nu
m-am lăsat biruit de dânşii.
- Care dânşii?
- Securitatea, părinte!

întrucât găsesc soluţii ingenioase în variate situaţii.
La acest nivel, el însuşi foarte înalt, se pot manifesta şi unele abateri pozitive semnificative. De pildă,
cei care au o imaginaţie foarte bogată, o funcţie combinatorie care lucrează în exces, chiar şi o funcţie critică
ce operează în deficit, pot depăşi adesea graniţa posibilului, al realului. Pe mulţi dintre aceştia i-am putea
identifica printre onorabilii scriitori cu idei fanteziste.
Atunci când imaginaţia are un curs liber şi este urmată de o cenzură severă a raţiunii, avem de-a face
cu scriitori care au înclinaţie mai mare spre critică. Ei
au idei fecunde, realiste, noi şi originale. Însă critica
este un domeniu pervers. De pildă, dacă această funcţie se realizează în exces, fantezia şi inteligenţa unor
astfel de scriitori pot produce idei noi şi originale, dar
majoritatea lor sunt ucise din faşă iar creativitatea, în
cele din urmă, nu se va observa.



Mai există şi un alt tip de scriitor, tot imagistic. Adică
acel scriitor care este dominat de vizualizarea ideilor,
chiar dacă are mai puţin capacitatea de a elabora idei
noi şi originale. Un asemenea scriitor aşteaptă să prindă din zbor subiectul, deci au vocaţia transpunerii originale a ideilor altora.
Desigur, întâlnim şi scriitori care pot combina la modul ideal structura ideatică cu cea imagistică şi pot crea
efectiv. Ei elaborează idei noi şi originale, dar le pot şi
vizualiza şi transpune în practică.
Scriitorii manifestă în general o largă disponibilitate de a pune în practică două din obiectivele pe care
le propune ca operaţii de bază sinectica în domeniul
orientării spre creativitate şi dezvoltării capacităţilor
creative: a) să scrii despre un lucru “ciudat”, făcându-l
să devină familiar, însemnând de fapt o fază de înţelegere şi o fixare a problemei, şi b) să scrii despre un lucru obişnuit, astfel încât să devină “ciudat”, însemnând o orientare complet nouă în care acţionează analogiile personale, directe şi simbolice. Cele două obiective reprezintă în acelaşi timp şi un alt criteriu interesant de departajare a scriitorilor.
Până la urmă, orice nouă clasificare a scriitorilor
este proliferată, desigur, de valoarea intrinsecă a operei lor.
(Din volumul “Întoarsele gânduri”, Editura InfoRapArt, 2011)
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Constantin OANCĂ
Studiu în clarobscur, de Petre Rău
Citind nuvelele şi eseurile ce compun cartea Studiu
în clarobscur a lui Petre Rău îţi dai uşor seama că ele
propun situaţii posibile în realitatea imediată unde aparenţa
se impune în mod tiranic, dar cu toate acestea în multe
dintre ele se ajunge la întrebări ce trimit dincolo de văzute.
De pildă copilul, întâlnit pretutindeni, direct sau indirect,
este singurul dotat cu nemurire, motiv pentru care amintirile
din copilărie s-au sedimentat într-atât încât au generat
dorul, dorul după lumina celor care ne-au fascinat prima
parte a vieţii şi mă gândesc acum la textele Verde vale de
rai şi Bunicul Constantin. De asemenea înţelepciunea bătrânului din nuvela Bătrânul are darul de a trece dincolo de
văzute, într-o lume nebănuită până atunci, ca-n prozele
fantastice ale lui Mircea Eliade.
Alte întâmplări sunt palpitante prin crearea unor
stări-limită, cititorii fiind puşi în situaţia de a asista la scene
cu un puternic impact emoţional: Tăcerea paşilor în doi,
Mistreţul sau Îngheţul. Prima dintre aceste trei nuvele este
şi o pledoarie emoţionantă pentru prietenia naturală dintre
om şi câine.
Sunt şi păcate recunoscute ca fiind grave atât de către credincioşi cât şi necredincioşi. Iată-l pe părintele Dionisie într-o relaţie amoroasă cu Nataliţa lui Vasile Mirişte,
spionat noaptea de către paraclisierul moş Toader, care se
decide să facă povestea cunoscută, însă nu reuşeşte,
deoarece atunci se şi întâmplă să se înece în lacul de pe
malul căruia spiona (Limba lui Dionisie). Relele veacului
antrenează în vârtejul lor până şi legile naturii, atât cea din
afară, cât şi cea din lăuntrul omului: apele îşi ies din matca
lor, ca şi minţile ce o iau razna ale celor socotiţi până atunci
ca fiind nevinovaţi. Sergiu (un copil de 15 ani) fuge pe jos
de acasă la o mătuşă de-a lui dintr-un sat de lângă Galaţi,
dat fiind în urmărire generală pentru vina de a-şi fi ucis tatăl
în urma abuzurilor sexuale ale acestuia asupra sa.
Situaţii imprevizibile şi nefericite vin să se adauge
vieţii deja complicate datorită strâmbei alcătuiri a lumii, situaţii în care personajele nu au decât două alternative pentru
a ieşi din acest cerc, fie trezindu-se, luând drumul pribegiei,
fie trecând din visători în visaţi. Astfel avem de-a face cu
drame postrevoluţionare datorate mai ales fenomenului
migraţiei, al dezrădăcinării românilor ca în nuvela Salt în
gol. Alţii sunt luaţi în primire de către “umbra lor cea de toate zilele”, cum se autodenumeşte moartea, că bătrâneţea
cu singurătatea şi bolile ei sunt şi ele puternic resimţite ca
urmare a golirii satelor de către tinerii plecaţi în afară în căutarea unui loc de muncă. În atari situaţii apare moartea, ca
un comentator, filozofând asupra condiţiei ei (“Numai eu
sunt veşnică”, îşi zice) şi a muritorilor (Devoraţiuni pe
portativul sufletelor şi Semnătura corporală). Deşi moartea
reprezintă răul, ea se dovedeşte a fi superioară omului prin
sfaturile pe care i le dă acestuia, prin răbdare, meticulozi-
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tate şi luciditate, condamnând superficialitatea şi
nepăsarea cu care omul o tratează atât pe ea cât şi
propria-i condiţie. În acelaşi timp ea mai vede ceva,
vede lumea ca pe o pădure puternică: „Ştiu că tu faci
parte dintr-o pădure puter-nică, în care fiecare copac
îl sprijină pe celălalt, în timp de furtună şi vijelie. Însă
ştiind totodată că în fiecare ceas te lupţi cu păcatele
tale, de ce nu le-ai pune capăt odată pentru totdeauna? Doreşte-ţi luminare şi nu întuneric! Nu trăi precum un osândit care neagă legea şi pe judecător,
fără a se căi!”. Nu ştiu la adresa cui este parodia de
aici, a morţii ori a omului lipsit de orice urmă de cunoştinţă privind subtilităţile ce se ascund dincolo de
simţuri. Cert este că moartea îşi mustră ori ironizează mereu victimele. Iată finalul cu moartea care-şi
asistă victima până la final. Zice moartea: „Când iam strâns mâna am sim-ţit cum sângele cald i se
scurge prin vine ca un val către țărmurile îndepărtate. Dar la sfârşitul unei nopţi de o limpezime nefirească şi-a dat sufletul, pentru că valul vieţii sale atinsese
adâncurile”. De aici întrebări şi întrebări ce plutesc în
aer şi care vin, pentru minţile pătrunzătoare, din
răspunsuri bănuite.
Volumul de față se încadrează la realism, pentru că vine din lume, lume care gândeşte mai mult
prin efecte, după cum şi moartea o spune şi bine-i
pare, că altfel ea nu-şi va mai avea rostul pe lume,
pe când aşa, între toţi morţii, numai ea rămâne vie.
[Petre Rău – Studiu în clarobscur, Editura InfoRapArt, 2019]
(volum nominalizat în anul 2019 pentru Premiile USR Filiala Iași)
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Toamna mea
Toamna lină, dintr-un cer necopt
Își prelinge bruma-n asfințit,
La rever încă trei stele port
De la noaptea-n care ne-am iubit.
Apa curge blând, ca o lumină,
Noi ne-mbrățișăm și povestim,
Dulce și frumoasă Bucovină
Cât răsfăț e-ntr-un pahar cu vin.

Ovidiu PURDEA-SOMEȘ
Locuiesc în cântecul meu
Locuiesc singur în cântecul meu
Uneori vesel, alteori trist,
Într-o tăcere mai simplă decât cerul.
Un sfânt mi-a scris din greșeală pe o piatră
„Să cânți si să rămâi singur
Când cântecul va fi gata înlăuntrul tău”.
De aceea sunt mândru
Când cineva îmi calcă gândurile și singurătatea
Și mă bucur de duminica în care
Dumnezeu îmi deschide fereastra...
Tu locuiești îngândurată într-un munte
În care numeni nu cântă...
Numai cântecul meu ca o pasăre sfântă
Îți intră în mijlocul tulbure al odăii.
Ești frumoasă și singură
Și îmi faci semne cu mâna.
Vino să ne întâlnim... Am nevoie de dragoste
Cum tu ai nevoie de cântec!

`

Limitele iubirii
Dacă m-ai avea doar o noapte
O noapte din întreaga viața ta
O noapte din întreaga viața lumii
Până unde ai întinde limitele iubirii?
Ca om
Până lângă ochiul lui Dumnezeu
Să-l faci și pe el să plângă
Ca poet
Până în viile din Cântarea Cântărilor
Să-mi simt cuvintele mai bune ca vinul!

Două căprioare fug spre munți
Vara lor s-a stins în luminiș.
Suntem numai noi. Dar suntem mulți...
Ca o taină prin Mestecăniș.
În gutuie simt mirosul tău
Și cuvântul are gust de ruj,
Și mi-e bine, și apoi mi-e rău
Și cu tine-n gând ajung la Cluj.
Ploile și vântul mă răsfață,
Îngeri muritori se țin de glume
Eu doar chipul tău îl am în față
Toamna mea, hai să fugim în lume!

Într-o seară
Te voi duce într-o seară
În liniștea unei biserici...
Dacă am făcut păcate
În dragoste
Numai tu mă poți ierta
Tu îmi cunoști cel mai bine dragostea
Iartă-mă și spune-mi
- Ce frumos miroși a păcat!
Cartea sfântă
Iubito,
Ce-ai să scrii despre mine
În Cartea Sfântă
A sufletului tău?
Că numele meu a îngenunchiat
În fața dragostei tale
Că inima mea a fost
Singura fereastră
Prin care fugeai uneori
În lume.
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Ioan Romeo ROȘIIANU
Scrisoare despre Dumnezeul care-a uitat unde stau
Iubito, în duminica asta pustiul s-a așternut peste orașul
cu atâta moarte în el
oameni vii populau străzile și ca-ntr-un ritual păgân
treceau pe lângă semeni străini ca și ei
se terminase slujba unde și-au coafat memoria
și aveau de acum liber la desfrâu până duminica viitoare
se târau ca și melcii pe străzi înspre farfuriile cu ciorbă
la felul doi femeia se va scurma în cur și bărbatul va înjura
de sfinți pentru că echipa lui favorită pierde un meci
vor dormi profund și scama din buric va domina orizontul
lor îngust atunci vei știi că-n brațele mele-ai fi putut cunoaște fericirea de-a fi
te-aș fi putut iubi ca patima celui ce-și poate da oricând
ultima suflare aș fi putut să-ți fac altar în mijlocul patului lat
ți-aș fi sărutat pântecul mustind de viață și picioarele abia
aș fi așteptat să le dau la o parte.
(Mai știi când ți-am spus că astăzi eu sunt doar ediția revizuită a celui de ieri?)
Așa a fost, Iubito, și ți-aș fi putut oferi zilei șansa de-a fi cea
mai frumoasă din viața mea
te-ai ascuns în spatele depărtării și nopții din noi i-ai dăruit
adâncul și-naltul
te-aș fi putut iubi cu disperarea celui care nu vrea să-ți
rănească zâmbetul
ți-aș fi luat mulajul cu palmele transpirate și fine
cu ochii flămânzi de tine te-am dezbrăcat de o mie de ori
câte o mie de ori
știu când respiri și știu cum ai putea să gemi sub atingerile
mele
mai frumos decât porumbeii pe care-i hrănesc pe balcon ar
zbura sufletul tău sub atingerile mele
de aceea-n duminica asta cu atâta pustie în ea
am simțit amândoi că-n jurul nostru s-au scumpit toate și că
numai oamenii s-au ieftinit.
(Mai știi când ți-am spus că mă consider familist câtă vreme
mă culc cu femei măritate?)
Așa a fost, Iubito, dar sufletul meu nu mai vrea să caute-n
zece femei ce îmi poți oferi tu singură
mi-am ascultat inima și mi-am pierdut mereu mințile și mi-a
plăcut am ascultat de minte și mi-am pierdut sufletul și nu
mi-a mai plăcut
atunci ți-am spus că atunci când am început să-mi întâlnesc
prietenii la farmacie mi-am dat seama că îmbătrânesc
la 50 de ani te pot iubi și respecta mai bine de o mie de ori
decât aș fi făcut-o-n tinerețea mea zbuciumată
ascultă-mă-ntre ape ți-am zis ca să curgă prin sufletul tău
toată liniștea mea
emoțiile mele s-or atinge ca buzele de sânii tăi obraznici
pe pântecul tău pe coapsele tale și pe șoldurile tale mi-aș
scrie povestea trecerii mele prin lume
te rog să accepți să vii la întâlnirea cu tine și pe mine să mă
lași numai să te țin de mâna sufletului.
(Mai știi că-n duminica pe care n-am petrecut-o niciodatămpreună am zis că n-aș vrea să îți strici ochii frumoși
jelindu-mi neființa?)
Așa a fost, Iubito, și timpul meu a venit deci jalea ta nu-și
mai are rostul acum de luminarea sufletului meu m-am
ocupat singur mereu
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soarele și-a oprit mereu mâinile și buzele pe trupul
tău ca de nimfă
mereu am vrut să câștig bani fără să muncesc să
iubesc fără să sufăr și să mănânc fără să mă îngraș
atunci ți-am zis că Dumnezeu a creat oamenii buni
pentru că El nu poate fi peste tot în același timp
e duminică acum și Dumnezeu a uitat unde locuiesc
și ce vreau
dacă m-ar fi iubit măcar un pic acum ai fi fost în
brațele mele-nsetate de viață.
Scrisoare despre Dumnezeul bunicilor mei
Iubito, Dumnezeul bunicilor mei a fost mai pur decât
Dumnezeul părinților mei
Dumnezeul părinților mei e de departe mai bun ca
Dumnezeul meu
lumea mea Iubito nu mai are puritate-n priviri și nici
semnul crucii în simțire și suflet
astăzi Dumnezeu nu se mai vede nici măcar în
mijlocul catedralei e străin până și-n casa Lui
lui Dumnezeu îi e frig Iubito în bisericile înalte până
la cer
să nu-ți faci casă pe nisip spunea Dumnezeul
bunicilor mei
să nu strângi comori pe pământ zicea El în liniștea
vieții și-a zilei de ieri.
(Mai știi când ți-am spus că Iadul apare atunci când
noi încetăm să credem că mai putem?)
Așa a fost Iubito când am pierdut cealaltă cheie cu
care puteam deschide seiful cerurilor
așa a fost când pe bolta cerului Dumnezeu desena
umbre și nori
ploaia venea de la sine iubito erau lacrimile bunicilor
mei să-mi curețe mintea și trupul plăpând
atunci am știut că n-am să mai pot vedea niciodată
Raiul de-aproape
atunci am știut că până și speranța își poate da
duhul la picioarele lumii din noi.
(Mai știi când în dunga zărilor clopotele tristeții au
anunțat Apocalipsa tăcerii?)
Așa a fost Iubito atunci când nimicul acapara lumea
când disperarea îngenunchea credința
numai noi doi și preotul bătrân mai stăteam drepți în
biserica joasă
Sfinții priveau spre podele de atâta tristețe și gol în
ceasul când se citea Crezul și Evanghelia
femeile aveau decolteuri prea largi și fuste prea
scurte și strâmte
evlavia falsă plutea ca un blestem printre rugăciunile
șoptite
Dumnezeul bunicilor e mult mai blând și mai pur ca
Dumnezeul meu prea îngăduitor
prea multă nesimțire Iubito spurcă altarul
prea multe femei păcătoase pângăresc icoanele azi
prea multă tristețe înlăcrimează ochiul
prea departe e cerul azi de mântuirea dorită de toți
în cuvânt.
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Varga Istvan ATTILA

nealterată a islamului și neexcluzând nici războiul,
nici atentatul criminal pentru atingerea scopului”.
Într-o asemenea spiritualitate, ce se dorește a-și reîntoarce viața la vechi principii morale,
în ce mod pot fi aduse în relaţie tradiţiile morale ale
islamului, cu acţiuni precum furturi, traficul de droguri, trafic de persoane, crime și chiar sinucideri,
când acestea sunt în contradicţie cu principiile islamului? Răsună într-un mod și mai apăsător întrebarea dacă „nu se perverteşte, oare, însăşi esenţa
religiei, prin astfel de acţiuni, care o neagă într-o
asemenea măsură?”2

Terorismul în afara actului
În prezentul material se urmărește abordarea unei
problematici cotidiene/existențialiste, dintr-o perspectivă semiotică dusă înspre metafizică, prin întrebarea „Ce este actul
terorist?” Astfel, devine problematică, dacă se mai poate discuta despre fundamentalism religios - în sensul tradiţional la atentatele teroriste, comise în spiritul unei religii?
Pentru început, apropiindu-ne de problema terorismului, fără doar și poate se atinge o problematică existențialistă ce se manifestă prin suferință și insecuritate. Terorismul este o formă specifică de a purta război, ce își datorează
succesul în principal actului/cruzimii și nu puterii cu care lovește. Actul în sine devine (și) este unul deosebit, implicând
subiecți adiacenți, prin urmare se ridică într-un mod firesc întrebări cu privire la relația între act și subiect.
Însă, înainte de abordarea subiectului dorit, este necesară definirea sau măcar problematizarea conceptului de
fundamentalism şi al celui de fundamentalism religios, urmând elaborarea unei judecăți de valoare privind posibilitatea
trecerii de la realitatea prezentată prin fundamentalism, la o
realitate a post-fundamentalismului. În final, chiar și întrebarea inițială va primi răspuns, iar terorismul va fi înțeles mai
profund, fiind lipsit de judecăți de valoare, inutile, fiind deci
perceput ca act pur într-o realitate (post-)fundamentalistă.
În cultura noastră, după atentatul terorist din 11 septembrie 2001, se vehiculează tot mai multe idei ce asociază
fundamentalismul religios și în principal cel islamic cu terorismul. Dar înainte de a face asemenea afirmaţii ar fi corect,
nu doar din punct de vedere moral dar și pragmatic, să
precizăm că fundamentalismul poate avea o formă religioasă,
dar nu este unul exclusiv islamist.
În acest context, chiar conform Dicţionarului explicativ al limbii române, fundamentalismul este „1. Mișcare protestantă exclusivistă, fondată la începutul sec. XX în America,
militând împotriva secularizării și liberalismului în învățământul teologic; 2. Tendința de a menține nealterată doctrina
de bază a învățăturii creștine, punând accentul pe interpretarea literală a Bibliei”. Deci fundamentalismul nu este o
mișcare apărută în sânul islamului, ci este un curent ce apare
în America de Nord, ca reacţie la liberalizare şi mai ales la
tendinţele ce încercau adoptarea Scripturii la modernitate.
Astfel, ne aflăm în fața unei mișcări occidentale ce dorește
renaşterea spirituală şi socială, venind ca o soluţie creștină a
modernizării.1
Doar la punctul trei, ca sens conotativ, este menționat fundamentalismul islamic, prin menținerea caracterului de
mișcare religioasă și politică având „scopul de a restabili
adevărata comunitate islamică, prin întoarcerea la tradiția
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Prin urmare, nu am de ales decât să cad
de acord cu observaţia lui Karen Armstrong ce
susţine posibilitatea că cei care au comis atentatul
din 11 septembrie (devenit un adevărat arhetip) au
depăşit pragul unei forme al fundamentalismului
musulman, trecând într-un post-fundamentalism,
unde nimic nu mai este sfânt3. Prin această metamorfozare a fundamentalismului poate fi dezvăluită transformarea fundamentului (așa numit) religios într-unul valoric. Astfel, nu mai apare o confruntare al islamului (să zicem) cu creştinismul, ci
confruntarea unor triburi4/extremişti, care se acoperă cu o credinţă prefăcută.
Prin urmare, într-o realitate post-fundamentalistă, actul terorist este un act dintr-o regizare, ce transformă subiectul distrus într-un indice
al culturii din care provine. Victima este lipsită de
orice individualism, devine doar un semn, într-un
discurs atent construit, pentru ca publicul, care asistă la acțiunile comise împotriva individului să
descopere doar un semnal.
1 Vezi Sandu Frunză, Fundamentalismul religios și noul
conflict al ideologiilor, Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015,
pp.
2 Ali Laïdi, Efectul de bumerang, House of Guides, Bucureşti, 2007, p. 22.
3 Ibidem.
4 În sensul dat de Seth Godin.


Boem@ (142) 12/2020

Coriolan PĂUNESCU
Paul Rotaru: Simfonie neterminată
A apărut, la Editura Olimpias, o nouă carte de poezie,
semnată de poetul Paul Rotaru, cunoscut cititorilor și prin
alte câteva volume de versuri, care atestă talentul şi marea
dragoste a autorului, pentru acest nobil gen de literatură.
De altfel, între motivele abordate, de poetul nostru, în
cărţile sale, iubirea este întâlnită la tot pasul, fiindcă Paul
Rotaru este omul care, în viaţa lui, de aproape opt decenii,
niciodată nu a fost capabil de altfel de sentimente.
Ne convinge, de acest adevăr, şi scriitoarea Cezarina Adamescu, în chiar prefaţa acestui volum, în care spune Domnia Sa, negru pe alb: ,,Pentru poet, iubirea a rămas
semnul tutelar al omului, iar femeia: “Vestala gândurilor
mele/Plutind pe un areal de vise” (Un gând fugar). Dar, aşa
cum se întâmplă, în „viaţa noastră, cea de toate zilele”, la
un moment dat intervin deziluziile, decepţiile, despărţirea:
“Dar timpul, în zborul lui hain/ Le spulberă pe toate(…)/
Ce-a fost, nu va mai veni nicicând./ In urmă a rămas
peronul…” spune poetul (în Retrospectivă autumnală).
O adevărată romanţă, ni se pare a fi poemul de la pagina 22, intitulat ,,Printre rânduri rătăcind”: “Mă plimb agale
prin grădini/Ingândurat de unul singur,/Dar fascinat de
camerale/ De uverturi ce se transmit…/M-aşez pe bancăn aşteptare …”. Poezia lui Paul Rotaru, după cum se vede,
induce cititorului o discretă stare de nostalgie tulburându-i
sufletul. Intr-adevăr, fiinţa aşteptată pare să uite de toate
promisiunile. Oamenii delicaţi, sensibili, sunt trădaţi uşor,
cu o voluptoasă pasiune, atât în dragoste, cât şi în prea
zilnicele noastre relaţii! Uităm, în primul rând, preceptul:
“Iubeşte-ţi aproapele, ca pe tine însuţi!”.
Insă, Paul Rotaru pare să nu fi uitat nimic din tot cea fost cândva. Nici măcar străduţa de promenadă din
orăşelul în care el, poetul, a văzut lumina zilei. “Pe străduţa
din Bujoru/ fericit azi îmi duc dorul(…)” cânta, odinioară,
Ioan Ardeleanu, un tânăr, din această localitate, înzestrat
cu harul compunerii şi a interpretării muzicii uşoare.
Ca şi predecesorul său, cândva, autorul poemelor
din “Simfonie neterminată”, revendică, cu duioşie, zestrea
de suflet a peisajului urban, de acum şase, şapte decenii:
“Pe strada liniştită şi pustie / Plimbându-mă…de unul
singur,/ La poarta unui vis/ M-a întâmpinat/ Rămasă din
trecut/ O amintire/ Ca un tablou uitat la vernisaj-/ Făptura
ta înconju-rată de speranţă(…)” (Pe o strada liniştită). Deşi
simple, versurile lui Paul Rotaru au forţa de a ne face că
retrăim, ca cititori, prezentul de altădată! Capacitatea de
a readuce în cotidian timpul pe care l-am întâlnit…nu
demult, şi care, astăzi, ne face să retrăim întâmplări
ascunse în cine ştie ce unghere ale memoriei.
Poetul, cu sufletul său, fragil, ca o foiţă de sticlă,
uneori pare extrem de marcat de trecerea timpului, în care,
şi el, ca atâţia alţii, retrăieşte - într-o absurdă singurătate sentimente, şi stări de tot felul, care-l fac, pe autor, să
mediteze, uneori chinuitor, asupra rostului pe care noi,
oamenii, îl îndeplinim în această lume. “Cobor în fapt de
seară/ Pe un peron pustiu /Ca sufletul din mine…/Nu-i
nimeni să mă strige,/Să mă îmbrăţişeze/Şi să mă-ntrebe
/Ce fac, cum mai trăiesc/ Şi unde-am fost atâta vreme(…)/
Şi chem în gândurile mele pe cei ce nu mai sunt…” (Din
visele uitări). Chiar şi în aceste stări de firească dezamăgire, poetul nu se revoltă şi nici nu ţipă din toți rărunchii!
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Totuşi, viu şi trist ca o toamnă bântuită de burniţi molcome, ca firea moldovenilor, de undeva răzbate, la
suprafaţa conştientului, firul suav al unui plâns, deloc
liniştitor, înăbuşit de disperare, încercând, cu vinovăţie, să ocolească fiinţa şi privirea-i îndurerată.
Deşi Paul Rotaru rămâne un poet solar, precum îl ştiam din tinereţea lui, versurile-i de acum, au
în ele un conţinut trist, nespus de trist, dovedind că
timpul, în galopul lui, nu ni-i întotdeauna prieten. Paul
Rotaru ştie acest lucru, şi spune: “Nu-i nimeni să maudă.../ Vorbesc de unul singur, cu gândurile mele./
Ascult cum trece timpul/ Pe un făgaş ascuns/ Lăsând
în urmă ceaţa…”.(Vibraţii autumnale).
Aşadar, poezia lui Paul Rotaru este una de atmosferă, bazată nu doar pe sinceritatea sa, naturală,
cât mai ales pe capacitatea poetului, octogenar, de aşi reimagina ipostazele în care este surprins de propriul har poetic. Intre aceste ipostaze amintim: „peronul în care nimeni nu coboară”, „pe o bancă-n aşteptare”, „pustietatea oraşului în care nimeni nu-l întreabă”, „strada preferată de promenadă”, „florile posomorâte ca însăşi fiinţa lui”, „singurătatea care-l apasă”, „cerul cu stelele lui anonime” sunt desigur, numai
câteva dintre tablourile/ipostazele sau, mă rog, din
motivele în care se obiectivează, sonor şi vizual, trupul, elegant şi sobru, al poeziei lui Paul Rotaru. In
economia cărţii, o notă cu totul şi cu totul aparte, distinctă am putea spune, o dă poemul „Din eternitate”,
închinat Cellei Delavrancea, în chipul unui omagial
Rimember: ,,Incet, șoptit abia/In zumzet de andante,
începe uvertura,/Pianul se trezește/ In lacrimi de vioară,/ In unduiri de vis/Ca roua dimineții./ Cu-prindentreaga lume (…)./ Apoi, în ropotul de tobe/ Și-n zbuciumul de-alămuri/ Un violent alegro/ Trezi întreaga
sală/ Ca un sfârșit de lume/ Ce-avea să se abată/ Din
muzica lui Wagner…”. In scrisul lui Paul Rotaru,
aproape că vezi mișcarea orchestranților, și poți auzi
virtuoasele sunete ale diferitelor instrumente.
Poetul își propune, desigur, un adevărat portret colectiv, transgresat din lumea în alb/negru a
umbrelor, care este și timpul său, de odinioară. Se
distinge, firește, Cella: “(…) celebră pianistă, visătoare/Ce-avea privirea străină/Pierdută în alte zări
/Acoperite-n cețuri și friguri austere(...). /Coboară
peste sală ca visul înspre noapte…”.
In ciuda tristeții, care învăluie întreaga-i construcție poetică, Paul Rotaru iese biruitor! Optimismul
superior, ca liant material al zidirii sale, se vădește,
totuși, datorită Poeziei, acesta fiind singurul motiv
pentru care autorul trăiește o existență superioară,
plină de speranță: “Mă hrănesc cu vise (…)./In zbor,
și pentru mine,/ Cândva o zână va veni …”.
Totuși, dominantele poemelor, pe care astăzi le
semnează Paul Rotaru rămân, așa cum am și spuso, singurătatea, tristețea și dorul după un timp, al său,
pe care nimeni nu-l va mai întâlni vreodată.
Fără să fie un naiv, poetul Paul Rotaru rămâne
un visător al prezentului, din păcate îndepărtat de
lumea pe care o ocolește cu discreția și înțelepciunea
vârstei ce-o poartă, ca pe o însorită mină de aur ce-i
aparține parcă, de un timp.
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CEȘTILE CU POVEȘTI

Nicolae NISTOR
ROCHIA NEAGRĂ
Rochia neagră
pe marmora rece
Lacrimi după încolăciri
de animale flămânde
ultima iubire-ultima țigare
noaptea cade definitv
pe carnea zgâriată
de disperare
altă rochie neagră
așteaptă să moară
atârnată de ridurile
ce se sting ca o lumânare!
DINCOLO DE LACRIMI
Nimeni nu mi-a spus
că plânsul are
sunete ascunse-n
trupul căzut
că niciodată nu
le vor fura alții
să confecționeze
măști vorbitoare
dincolo de lumea din pupile!
VIS DE NOAPTE
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Uneori, mă ascund de tine într-o
oglindă ce-mi convine, în spaime cu păsări de
noapte ce alungă cerul din vis,
transpiraţia spaimelor când fug în tunelul din mine,
şi cercul acesta zvârcolit mă duce tot la tine, Isis –
Uneori, mă ascund ca o vietate ce fuge de stele
de mare,
aleg să nu vorbesc,
ascuns în vegetaţia neatinsă de om,
agitaţiile din armoniile mării, iubirile
scurte, viaţă au, oare,
ce timp se scurge prin vine-albastre
fericirea din algele pom.
Ce nuntă frumoasă în somn, ce vesel alai mă
duce la tine
când eu încerc să ucid păsările din
mine, nocturne păcate, te văd cum fugi goală,
o nălucă ce iubește albul din mine,
eu parcă-s Osiris ce te dorește, călare
pe noapte de păcate,
magia unui vis în mare cu noi, Isis,
trăind uniţi în șoapte!

VÂNĂTOAREA PERFECTĂ

Mă sorb din cafele uitate,
necitite de spaima
celor neștiute,
gânduri rostite în oglindă
de care fug
în dimineți aglomerate.
Omul care vinde povești
ascunse în vechituri,
udate cu votcă ieftină
sunt asemeni cafelei,
răsturnând povești disperate
la mese unde
râde cinismul impregnat în lacrimi.
Povestește, omule
cum este lumea dincolo de zaț,
cum este să te speli în cești murdare
unde avem o poveste fiecare.
FEMEI DE CRISTAL…
Stau bărbații ăștia
și așteaptă perfuziile
să lungească tânjirea
după femei de cristal.
Atâta chimie în aer,
mătăsurile topite
în flăcările bărbaților
unde femeia arde
asemeni unui cristal
de la facerea lumii.
SECUNDA REÎNTOARCERII
Plecasem…
am uitat telefonul în halatul verde,
ăla cu care îmi dădeam aere de domn
furat de elegiile din mintea mea,
de femeile mele sau nu…
Să găsești un răspuns
la întrebările despre moarte
în cărți, nu!
Nu este loc să strecori concluzii
în minte… nu
are atâtea pe cap,
poate în oasele care cad pe rând
răsturnate la un curs de medicină.
Acum nu le mai pot așeza în ordine,
nici nu știți ce fragil poate fi
un rătăcit prin lumea asta…
Ș-apoi, de ce atâta sete?
Aud știrile la urechile astea oarbe,
până și plecarea este un vis…
Atunci unde este tărâmul ăla
de care spunea Paler
că a plecat o clipă?
Adică el sigur va reveni ca mine,
nici nu știu dacă telefonul mă sună pe mine,
oricum acesta este halatul care îmi convine.
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Florin MEȘCA
Doar 200?!
Ion-Nelu Jecu ne propune un volum memorialistic,
al cărui titlu principal - 200 Amintiri necesare - are, prin
introducerea mențiunii de necesitate, alura unui conținut
incitativ, tocmai pentru că reprezintă o cerință imperativă,
în vreme ce titlul secundar – De la navele realizate la
Casa Pionierului, la navele de azi; din orașul Victoria,
la Hamburg – ne orientează către miezul preocupărilor
sale: navele.
Într-adevăr, Ion-Nelu Jecu este inginer navalist,
iar această recentă apariție editorială se dovedește o
lectură inedită, nu doar prin subiectele abordate, ci și prin
maniera specifică de a sistematiza etapele evoluției
profesionale, de a pune în valoare modele care i-au
conturat definirea etc.: un ansamblu, durat cu pasiune,
seriozitate și, îndeobște, o cultivată inteligență tehnică, cu
alte cuvinte, o echilibrată raționalitate. Cartea de față, o
probează.
Cele 200 de amintiri reprezintă un șir de povestiri,
care - ceva mai dezvoltate - ar putea coagula, cu ușurință,
un veritabil roman. Tema aleasă de autor, are un potențial
uriaș, prin urmare, merită toată atenția cuvenită tiparului
său, pe cât de exigent și complex, pe-atât de... romantic...
Afirmația mea se sprijină pe avantajul de a fi fost coleg de
facultate și de promoție cu inculpatul, din această ipostază, fiind, probabil, într-o măsură mai aplicată, în stare să
înțeleg cât de ofertant este domeniul abordat.
Pe scurt, semnatarul acestei lucrări, a urmat
Facultatea de Construcții Nave din convingere și, în
consecință, a performat, ca inginer, la cel mai înalt nivel.
Prin intermediul celor 200 de amintiri, Ion-Nelu Jecu ne
prezintă, cursiv, treptele dezvoltării sale profesionale, fără
detalii care... să-l pună în valoare. Nu a făcut-o nici când
și-a prezentat aportul la realizarea primei nave pe pernă
de aer la Casa Pionierului din Galați, nici când a lucrat la
proiecte de anvergură ca inginer proiectant angajat la
ICEPRONAV Galați sau la diverse firme din străinătate.
Dar… să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului: rândurile sale
spun multe (și la obiect), într-o stil dinamic, atractiv, ușor
de citit, mai ales că autorul se dovedește și un fin umorist.
Volumul 200 de amintiri necesare este alcătuit din optsprezece capitole, fiecăruia, atribuindu-i-se un titlu inspirat și percutant, relevând, ca și prozele din cuprins, puterea de sinteză a scriitorului.
Cuvântul Înainte – se referă la motivația și
principiile care au propulsat apariția volumului de amintiri.
Primele capitole interesează, după cum am sugerat,
momentele conturării și conștientizării sale vocaționale:
atracția față de tot ceea ce însemna vas de navigație s-a
manifestat, începând încă din clasa a VII-a (capitolul
KIRALY) atunci când, la îndemnul unui coleg, se înscrie
Casa Pionierului din Galați pentru a intra în fascinanta
lume a construcției de navomodele. Aici are șansa de a fi
instruit de un mare pasionat, un veritabil pionier al construcției navale din România, redutabilul inginer Matei
Kiraly. Alături de acesta, noul discipol nu va participa doar
la construcția unor navomodele de mici dimensiuni ci va
sări la o etapă superioară, cea a construcției primei nave
pe pernă de aer (o premieră absolută în România), navă
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care va trece probele de casă, uimind asistența și
anunțând viitoarele teme de cercetare și performanțe
ale redutabilului inginer Matei Kiraly. Această primă
navă pe pernă de aer, construită în România, botezată
020E, apare în partea de sus a copertei I și – după
cum ne dă de înțeles chiar autorul, din felul în care șia conceput coperta cu pricina – reprezintă punctul de
plecare spre înalta performanță a viitorului inginer IonNelu Jecu.
Matei Kiraly a reprezentat primul model al
viitorului specialist Ion Jecu, de altfel, scrierea, în discuție – însoțită de motto-ul: Free your mind, breaking
style! – fiindu-i dedicată.
L-am cunoscut și eu pe inginerul Matei Kiraly,
un veritabil deschizător de drumuri în domeniul
navalisticii românești – insuficient, cunoscut și prețuit:
era un bărbat sobru, de o modestie pe care nu aveai
cum să nu i-o remarci și care trăia într-o lume a lui, o
lume a proiectelor viselor, adeseori, concretizate. Pe
planșeta de lucru, în atelier, în laborator... Era lumea
care îl făcea fericit – în rest… nimic nu mai conta – o
caracteristică a geniilor.
În paralel cu pasiunea prin care consolida
navă cu navă la Casa Pionierului, Ion-Nelu Jecu dădea
atenția cuvenită studiului, fiind unul din elevii buni ai
Liceului Vasile Alecsandri din Galați, un liceu de prestigiu, ajuns, între timp, colegiu. Amintiri despre colegi,
despre profesori, despre școală. Amuzantă și…
nostalgică este și nemulțumirea (puțin spus) sa despre
schimbarea denumirii liceului din LVA în CNVA. Da,
este meritat statutul de colegiu, dar… ce frumos sună
silabele „LE-VE-A”, spre deosebire de „CE-NE-VE-A”!
În al patrulea capitol, Armata , ne relatează „amintiri”
din perioada stagiului militar efectuat la TR-iști (termen
redus), pentru ca, în 5-NAVE, să fie evocate momente
din perioada facultății. Bineînțeles, întâmplări mai mult
sau mai puțin amuzante din timpul studenției (cum se
putea altfel?). Referitor la relația dintre studenți și
profesori, ne explică, printre altele, paradoxul prin
care, foarte simplu, un 10=2 (050) sau cum, la fel de
simplu, într-o altă situație, se poate și 10=4 (061). Dacă, în primul caz, egalitatea s-a adeverit, în al doilea,
eroul a îndreptat, la timp, nefăcutele și s-a salvat.
Profesori competenți, inimoși, buni pedagogi și…
multe povești frumoase de spus celor care chiar vor să
facă ceva în viață și au nevoie de modele. Urmează
decolarea în cel mai important zbor, cel al maturității,
(continuare în pag. 35)
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(urmare din pag. 8)

cel în care nu mai ești dirijat și/sau protejat de nimeni.
Tânărul inginer este repartizat la Tulcea, se transferă apoi
la ICEPRONAV, dar ascensiunea specialistului nu se
oprește aici, pentru că, datorită aptitudinilor demonstrate,
este trimis în Florida, ajunge apoi în Louisiana și revine în
Europa: Germania, Norvegia, cu escale în Olanda,
Suedia și Danemarca, în ultimii ani, lucrând pentru diferite
firme de proiectare din Galați.
La capitolul performanțe, inginerul Jecu nu ne împărtășește (din păcate) decât satisfacția colaborării, din „perioada germană”, la proiectarea celei mai mari nave de
plantat țevi pe fundul mării – Pipe Layer – „Castorone”,
navă a cărei imagine/schiță apare pe coperta 1. Am vizionat câteva înregistrări video pe YouTube cu Pipe Layer
și, într-ade-văr, cel puțin pentru speța navaliștilor, este impresionantă. Un motiv suplimentar să regret că inginerul
nu „s-a lăudat” mai mult, oferindu-ne și alte relatări despre
marile proiecte la care a participat.
După ce își prezintă, succint, evoluția profesională repet: fără niciun strop de emfază! - ajuns la vârsta pensionării, inginerul specialist Ion-Nelu Jecu simte nevoia închiderii cercului prin prezentarea originii: loc de naștere,
familie, prieteni, școli urmate, orașele prin care părinții săi
s-au tot mutat (Victoria, Turnu Măgurele, Brăila, Galați).
Încheierea, este o incursiune într-un viitor nedefinit al
autorului, traversat de reflecții filosofice despre existența
inteligenței în Univers sau despre timp etc.
De altfel, pe parcursul lecturii, am mai descoperit câteva teme socio-filosofice, două dintre cele mai dezvoltate,
referindu-se la „Spiritul Liber” și „Spiritul de Grup”. Motoul se referă la „Spiritul Liber” care coexistă cu „Spiritul de
Grup” și l-am ales gândindu-mă la Kiraly, acesta potrivindu-i-se ca o mănușă, fiindcă toată viața lui „a ieșit din rând
și a făcut altceva…”, adică, Nave pe Pernă de Aer, construite pentru prima dată în România (Cuvânt înainte).
De-a lungul paginilor, cele două sintagme vor fi,
frecvent, invocate de autor, în contexte reprezentative
pentru semnificațiile acestora.
Ultimul capitol (Fotografii), cuprinde cinci imagini din
perioada în care elevul Jecu Ion făcea pionierat în
construcția navelor pe pernă de aer la Casa Pionierului
din Galați. Apare și elevul în câteva imagini dar, din păcate, în niciuna nu l-am regăsit pe maestrul său, inginerul
Matei Kiraly.
Ar mai fi de remarcat că autorul, pe tot traseul vieții, dă
dovadă de un ascuțit spirit de observație, împletit în mod
fericit cu cel al umorului. În foarte multe dintre „amintiri”
intercalează, pentru a sublinia anumite aspecte, alte amintiri și/sau bancuri vechi, toate acestea potențând scrisul.
În concluzie, cele 200 Amintiri necesare reprezintă
chintesența vieții unei persoane obișnuite, care, prin inteligența, pasiunea, seriozitatea și, mai ales, a Spiritului său
Liber , a făcut saltul la calitatea de personalitate, cu tot ce
implică aceasta, finalmente, cartea de vizită a lui Ion-Nelu
Jecu: Inginer Specialist în Proiectare Navală, de-acum
înainte, adăugându-i-se și titlul de scriitor.

convertită la transport de mărfuri, iar acum, după semnarea alianței cu englezii, devenită iarăși a corsarilor, cu
instrucțiuni clare împotriva spaniolilor.
Nu putea să îi povestească unei necunoscute despre
Gorgona și binecuvântarea stranie pe care o primise, și
de care își amintea ca prin ceață.
- Ești francez? veni întrebarea următoare.
Era logică, din moment ce îi spusese că navigase sub
pavilion francez.
- Nu, venețian.
Încă un amănunt încântător și neobișnuit. Curiozitatea Fionei creștea cu fiecare răspuns al naufragiatului.
Măcar asta explica faptul că avea nume de fată.
Hanul era cam aglomerat pentru așteptările lui, însă
Fiona părea a fi de-a casei.
O ospătăriță cu ochi buni se apropie să ia comanda.
Cidrul a venit primul și a fost turnat frățește în patru pahare.
- Pentru viață, și pentru ca marea să dea înapoi ce i
se încredințează! toastă Fiona.
- Și pentru frumoasele sirene care îi salvează pe naufragiați, răspunse Andrea.
Fiona roși. Doar gândurile lui știau că toastul nu era
doar pentru ea, ci în primul rând pentru Gorgona.
Andrea se întrebă ce îl atrăgea la irlandeză, fiindcă
multe femei erau frumoase, și totuși îl lăsau rece. Cucerirea femeilor nu era sportul lui preferat. Îi lipseau îndrăzneala și siguranța de sine pe care le aveau unii foști colegi de echipaj cu femeile pe care le întâlneau în porturi.
El fusese Îngerul lui Mireille. Toți cei șase ani, cât timp
Mireille îl voise lângă ea, nu o înșelase nici măcar cu
gândul. Ea hotărâse despărțirea, când își găsise un soț,
un negustor bogat, văduv, care avea copii mai mari decât
ea. Suferise mult după aceea. Se mira de ce, dacă atâta
vreme fusese trist și nemângâiat de pierderea ei, în seara asta lucrurile erau diferite.
Deocamdată, nu îl deranja febra, ci epuizarea, foamea și setea. Toate adunate, îi dădeau această impresie
că se află într-un vis - al lui sau al altcuiva.Această sirenă cu păr roșcat, de lemn scump, adus de departe, avea
un efect neobișnuit asupra lui. Un zâmbet și o privire de
culoarea ierbii fuseseră suficiente să îi trezească interesul. Voia să o cunoască mai bine, să petreacă mai mult
timp cu ea. Nici măcar nu semăna cu Mireille, ceea ce
constatase imediat după ce deschisese ochii, pe țărm.
Totuși, se cunoscuseră în circumstanțe similare. Poate
asta avea o însemnătate pe care nu o putea descifra.
Mireille îl salvase, acum șapte ani, pe cheiul Marsiliei,
după o bătaie soră cu moartea primită de la genovezi.
Cu ajutorul ei începuse o nouă viață, de corsar. Acum,
cea care îl salvase era Fiona, și era firesc să o urmeze –
din nou, croindu-și alt destin. Oare valurile flămânde care
înghițiseră frumoasa “Marie Gallante”, pe el scuipându-l
viu pe țărmul din Tortuga, reușiseră să spele și inima lui
de cenușa iubirii pierdute? S-ar bucura să se întâmple
așa, mai ales că își amintea doar parțial promisiunile
făcute Gorgonei.
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Înconjurată de cele mai puțin nocive
de cele mai simple și ușoare cuvinte
îmi înalț palmele
ca pe niște frunze imense
fâșii glorioase de carne prinse la colțuri
în ninsorile calde
ce acum îmi acoperă ochii și ceafa
sau ar putea fi
ploi de muguri întorși de la rostuirile lor
ei par chiar mai adevărați
decât toamna
Raiul gâzelor

Diana TRANDAFIR
Amintire
stăteam pe acea bancă lipiți
îmbrățișați până la sufocare
orașul se albise de tot
și se decolorase precum
apa amestecată cu sare
glorios intrau în cetate
hoardele de microbi și dușmani
le lăsam să treacă să treacă
numărând secole
sau poate ani
hohotele mele de râs
îngrădeau parcul pustiu
eram jumătatea ta aproape perfectă
și-aș fi vrut să tot râd
ca să pot să-ți mai fiu
trăgând cortina
peste omul care și-a pierdut cumpătul
ai întors fața spre cer
pe sub pleoape ți se citea
altă carte
restul - mister
Zei și salcâmi
în palma deschisă
mi-au apărut câteva linii
care mi-au adus aminte de o călătorie ciudată
făcută printre omografe
zei și salcâmi
a trecut prea repede
prin mine
oasele toate îmi tremurau
cușca pieptului s-a umplut
cu îngeri mici cu obraji bucălați
ce rostogoleau printre coaste
abia atunci m-am liniștit
și mi-am luat rămas buncu sfioșenie
de la moarte
Transparențe
când jarul arde mocnit
mă desfac din tighele de galben
abia dându-mi seama
cum de m-au strâns deopotrivă
ziua cu transparențele sale de foc
noaptea în capcanele ei gri de muzici obtuze
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iarăși se schimbă
o imagine cu alta mai repede
decât pot face față
sufletul spânzurat de cerul gurii
privește din interior panorama deșertăciunilor
anotimpul zarzărilor în floare
se îngustează
iar mestecenii au devenit
o simplă idee
în parc acolo unde ar fi trebuit
să fie raiul gâzelor
animalele
sângerează lângă porumbeii de piatră
lacul lebedelor o să înghețe și el
căci zeul acvatic se
coboară în plasme
arunc cu cenușă
peste pădurea de bambus
și nu-mi amintesc
cum mă cheamă
fă rai din ce ai
de acum înainte
mă voi numi
fără nume
Farul
împărțim apa
împărțim umbra
peste caii verzi ninge trist
barca nu se mai lasă dusă de val
demult ne imaginam stăpânii unei lumi
împlinită din vârful tulpinii
până la rădăcină
o lume unde nu existau nici amăgiri
nici ținuturi deșertice
pentru că
înflorirea îl privea numai pe Dumnezeu
eram precum bizonii din preerie
asudam numai gânduri
știam să ne cerem iertare
pietrelor încălzite la soare
pe înserat luam parte la ritualuri șamanice
sau la întruniri cu bufoni și poeți
ei aveau valve puternice
prin tranșeele săpate în propriul trup
reușeau să înghită cuțite și flăcări
astfel viața se înfiripa la izvoare
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Ca pașii mici de pisică rătăcită
prin zăpada abia așternută,
Pe o strada neștiută de nimeni.

Ana-Mirabela DIACU
Hoinar
Cercelul ei perlă ascunde multe tristeți,
tu știi asta fără să ți-o spună nimeni.
Vântul îți îmbrățișează trupul
pierdut pe alei umbrite
și te gândești că nu o să o mai vezi nicicând.
Siluete apar și dispar
pe măsură ce înaintezi prin ceața densă.
Drumul acesta nu duce nicăieri;
Orașul te urmărește prin turle desperecheate.
Te ning gândurile, amintirile.
Se sting, pe rând, toate luminile
în timp ce tu hoinărești
printr-un oraș străin
purtând în buzunarul de la piept
cercelul ei perlă cu toate tristețile
închise în el.
Spre nicăieri
Cearșaful păstrează urma caldă și parfumată
a trupului tău,
cafeaua așteaptă fierbinte să îți sărute buzele moi.
O altă dimineață în care ești și nu sunt;
la ce te gândești, de cine ți-e dor?
Mereu singur ca un rege pierdut pe o tablă de șah
din care regina s-a prăbușit; jucătorii au murit.
Pe cine visezi, ce îți dorești?
Cămașa ta miroase a esențe scumpe,
a cer rece de iarnă, a stea polară;
te grăbești, ca în fiecare zi,
către un loc doar de tine știut.
„Noi nu avem timp”, mi-ai spus...
și cuvintele s-au spart sub goana pașilor grăbiți
ai celui care pleacă întotdeauna primul
spre nicăieri.
Mâini
Voi deconstrui din amintire atingerea mâinii tale
Până la cea mai scurtă și fierbinte apropiere dintre
degetele noastre;
Vreau să resimt până în ultima celulă a ființei mele
Căldura palmelor tale care lasă urme în carnea mea
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Vreau să le simt parfumul și amprenta
atât de păcătoasă
peste fiecare centimetru din mintea mea
Mult prea ocupată de tine
și de tot ce însemni tu.
Să deslușesc harta din palmele tale
și să descopăr din ea drumul
Către comoara ascunsă în sufletul tău,
Ca un pirat neînfricat pe un vas prea bătrân
pentru valurile
Neînchipuit de mari și spumoase
Ce vin din adânc.
Știam că mă vei găsi
Am scris despre tine
Cu mult înainte să te am.
Știam că o să apari de nicăieri
Ca o adiere de primăvară
Printre cireșii înfloriți.
Te-am construit din cele mai frumoase cuvinte
Și te-am așteptat cu tâmpla rezemată de icoane.
Cumva știam că de acolo trebuie să apari!
Ți-am întâlnit privirea
Cu mult înainte să te cunosc
Și am știut că mă vei iubi
Ca pe o muză.
Poemul acesta e pentru tine:
Știam că mă vei găsi într-o zi!
Un fel de recviem
Ți-aș fi spus că e prea devreme,
Dar afară moartea își flutura aripile triumfală;
Ți-aș fi spus că mai sunt multe de făcut
Însă mă izbea în spate un miros de „prea târziu”.
Ți-aș fi spus tot ce nu ai auzit până atunci
Dacă nu mi-ar fi urlat în timpane tăcerea
apăsătoare și grea.
S-a oprit ceasul înghițindu-și speriat ticăitul.
E o nemișcare în aer care mușcă din noi.
Ți-aș fi spus că e prea devreme pentru despărțiri
Însă cuvintele mi s-au înfipt dureros
în piept și am plâns.
Ți-aș fi spus...
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Ștefan Radu MUȘAT
Copilul este forma pură a omului...

Vis de copil
În zadar șerpi de mătase în răchite albe dorm
Că îi scutură lumina, iarăși Luna n-are somn.
Trezit este și omătul când o lampă la fereastră
Își revarsă raza lungă și se pierde-n noaptea albastră.
Vreascul adormi în sobă într-o pătură de jar;
Arlechinul alb de cârpă, învelit cu un fular,
Larg zâmbește unui înger care-și făcu aripioare
Din surâsul unei fete care aleargă un pui de soare.
Dormi copile, ceasul bate ora doișpe jumătate.
Ca un sol al lunii pline strălucește peste sate
Neaua nopților albastre, la gura izvoarelor
Unde se-nchinau pe vremuri spiridușii apelor.
Tăciunel
În odaia mult prea mică,
Se alintă o pisică.
Tăciunel, pisoi de tuș,
E poznaș și jucăuș.
Când fețița-i dete turtă,
Tăciunel intră sub cârpă:
- E târziu, Mărie, și mi-e tare somn,
Vrei să-mi spui o snoavă? Că vreau să adorm...
Spune-mi, te rog, o poveste,
Una de vreo ‘’cinci ferestre’’.
Stelele sunt înghețate,
Toate-s albe peste noapte !
Iară Luna subțirică,
Adormi într-o răchită
Învelită pân’ la cot
Cu trei pături de omăt.
O fetiţă necăjită
Într-un capăt de cărare,
Domicilii încăpătoare.
Bradul este împodobit,
Moşul pare c-a venit.
Mai în sus de drumuri ninse,
O fetiţă printre vise
Desenă castel de nori,
Fereşti albe cu ninsori.
- Moşule, aş vrea să-ţi scriu…
Am stat până mai târziu,
Însă eu am adormit
Şi tu încă n-ai venit.
Pe obrajii trişti şi goi
De necazuri şi nevoi,
Două lacrimi trec lumina.
Glas de vânt trezi grădina…
Umbre frânte – case goale
Cu scaieţii prinşi de poale.
În vârtejuri vântul sună:
Zboară, înoată, se adună.
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De prin curţile vecine
Bate uliţa un câine.
Şovăie. Apoi tresare
La un colţ beteag de soare...
- Doamne, aş veni la Tine
Pentr-un colţ uscat de pâine !
Căţeluşul meu pitic
Încă n-a primit nimic.
Lumea parcă îşi îngroapă
Basmele de altădată,
Dar eu cred în Moş Crăciun,
Străin călător pe drum.
Poveste de iarnă
Tremură-n amiaza mare
Umbra galbenă de soare,
Spiriduși pe cai de pluș
Mână norii albi de ață –
Câinii scheaună la uși.
Crivăţu’ se oţărăşte
La o poartă - o izbește.
Urcă-n moara hodoroagă,
Însă roata-i risipește
Trei cojoace de zăpadă.
Pe sub arc de clopoţei
Stau de strajă patru zmei.
Doarme fata de împărat
În cetăţi de iarnă albă,
Pe înserat.
Tremură pe la fereastră
Umbra naltă şi albastră
A răchitei solitare.
Sus pe cer se limpezesc
Drumuri reci de felinare.
Statul este troienit,
Câinii toţi au amuţit.
În zăvoiul din colină
Urlă lupul singuratic Lună plină.

Sufletul ploii
Îi lucesc în iarbă ochii adânci de ploaie,
Cred că e rănită pasărea-văpaie…
Când răsună glasul muntelui de fier,
Inima vântoasei tremură în cer.
Poa’ să fie duh căzut din paradis Ce să fie, mamă, pasăre ori sfinx?
Cum zice legenda, s-a întâmplat odată,
Duhul prinse viață într-un fir de apă…
Nu este nălucă din vremuri uitate,
E sufletul ploii venit de departe.
E demult acolo, l-am văzut cândva,
Era piatră seacă, pământ nu era.
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Angela BURTEA
Moș Nicolae
E Ajun de Moș Nicolae. Seara coboară pe furiș,
aruncându-și mantia cenușie peste satul de la marginea
pădurii. Una câte una, luminițele cerului se aprind, iar bolta
cerească se desfată în mirajul artificiilor, împrumutând
Pământului din strălucirea sa.
Umbrele caselor se zăresc anevoie, întunericul se
întinde ca o pânză de păianjen, iar Nicușor nu-și dezlipește
nasul de pe sticla ferestrei, sperând ca Moșul să treacă și
pe la el. Mai trecuse o dată, doar o dată, cu vreo trei ani în
urmă, pe vremea când era la grădiniță. Acolo găsise darul,
așezat deasupra pantofiorilor de interior, pe care îi lăsa de
fiecare dată în partea de jos a dulapului său, după ce
termina programul.
Într-o punguliță, pe care era desenat chipul fericit al unui
copil, se răsfățau o mașinuță și-o punguliță cu bomboane,
învelite în staniol de toate culorile, plus două banane și trei
portocale. Acasă n-apucase Moșul să vină, doar la grădiniță.
Deși trecuseră trei ani, n-a uitat o clipă bucuria acelei
dimineți, amintindu-și cum i se cânta La mulți ani, timp în
care el, desculț încă, așeza pe măsuță darul descoperit.
Nedumerit, se întreba de ce i se acorda atâta atenție, de
ce toți colegii deveniseră atât de prietenoși și de ce îi
urmăreau, pas cu pas, mișcările. Îi privea pe furiș și, la
îndemnul lor, scotea la suprafață darurile aflate în punguliță.
Se părea că, dintre toți, doar cu el fusese Moș Nicolae atât
de generos și nu înțelegea misterul. Oare ce se întâmplase?
Văzându-i nedumerirea, Măriuca, o fetiță zglobie, cu ochi
mici și verzi ca două mărgele, întotdeauna cu zâmbetul pe
buze și tare împăciuitoare, se desprinse din grup și se
apropie de el, șoptindu-i la ureche:
-Nicușor, darul este de la Moș Nicolae! Te roagă să-l
ierți, fiindcă n-a reușit să ajungă până la casa ta, nici la mine
n-a ajuns, dar l-am întâlnit pe cărarea ce duce la moara
satului. Mi-a spus că n-a uitat niciun copil, să știi că avea în
mână o listă lungă, dar o parte din mesagerii lui s-au rătăcit,
încurcând adresele. Bucuros de întâlnire, Moșul m-a rugat
pe mine să-l ajut și… nici nu știi cât de fericită am fost!
Auzi, să devin eu mesagera lui Moș Nicolae, iar când am
auzit că darul trebuie să ajungă la tine, bucuria a crescut ca
pâinea scoasă din cuptorul bunicii și… să știi că e mare și
pufoasă pâinea bunicii, nu glumă!
Măriuca întinse mâinile spre băiat, le așeză pe umerii lui
și-ntrebă mirată:
- De ce plângi, Nicușor?
- Nu plâng! încercă el să se salveze. Credeam că Moș
Nicolae m-a uitat… Mulțumesc, Măriucă!
Fără a mai rosti un cuvânt, fetița îl îmbrățișă și le zâmbi
complicitar celorlalți colegi.
Acum, Nicușor este deja școlar, iar Moșul nici chip să
apară. Sătul de-atâta așteptare și tot mai trist, se îndepărtă
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de fereastră și se așeză pe marginea patului. Cu
mâinile sub bărbie și coatele pe genunchi, Nicușor
stătea gânditor, încercând să-și ascundă lacrimile
care nu-i dădeau pace.
Dintr-odată, o umbră groasă păru că trece prin fața
ferestrei. Băiatul se năpusti spre locul cu pricina, privi
cu maximă atenție, schimbându-și locul, când în
stânga, când în dreapta, când mai în spate, pentru a
vedea mai bine, dar ceea ce ar fi dorit să vadă nu era
de văzut! Mi s-o fi părut, de-atâta așteptare tot umbre
văd! își spuse dezamăgit.
Doar stelele luceau în înaltul cerului, doar ele
păreau că-i zâmbesc.
Scârțâitul ușii îl făcu să tresară, iar glasul mamei îl
smulse din gândul său:
-Nicușor, tu nu auzi, nu vezi nimic nou în seara
asta?
Băiatul fugi spre ușă. Peste ghetuțele sale stătea
cuminte o pungă sclipitor de frumoasă, așa cum
văzuse el, cândva, la unul dintre unchii săi, plecat de
un an în străinătate, la muncă.
-Mamă, strigă copilul din răsputeri, mamă, cine a
fost, doar ce-am văzut o umbră trecând prin dreptul
ferestrei, ce se ascunde aici?
Mâinile lui Nicușor năvăliră în interiorul pungii,
înainte ca mama să-i răspundă. Băiatul scoase tot
belșugul, după care continuă:
-Mamă, chiar a fost Moș Nicolae? Doamne, și cât
l-am urmărit! Știu, știu când a venit, atunci când mam așezat pe pat, iar lacrimile mi-au încețoșat
privirea, o clipă de neatenție și Moșul cel bun mi-a
luat-o înainte! Și câte n-aș fi avut să-i spun…
-Oare ce i-ai fi spus tu lui Moș Nicolae, dragul
meu? întrebă mama cu voce blajină.
-I-aș fi spus că îi port numele cu cinste și că am o
mamă minunată, pe care o văd uneori obosită, dar
niciodată tristă, și să mă ierte dacă l-am judecat greșit!
(continuare în pag. 42)
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Cum se cheamă floarea care
Se împleteşte după soare?
Dinţii-s galbeni, ca de pâine,
N-ar putea muşca un câine.
Drag copil, e ghicitoare:
Poţi să-mi spui ce este oare?

Camelia OPRIȚA
Car cu boi de stele tras
Curg din ceruri flori cereşti,
Veni iarna cu poveşti.
Noaptea-i albă ca o coală,
Stelele au vise-n poală.
Este albul necuprins,
Parcă Dumnezeu a nins
O planetă înstelată
Din eră diamantată.
Un luceafăr stând de veghe,
Luminează lumea. Șede
Peste anii ei cei mulți,
Iară magii trec tăcuți.
Și mergând cu Luna-n pas,
Car cu boi de stele tras,
Magii noștri se tot duc
Să-L vadă pe Fiul-Prunc.
Anii vin și trec prin foc,
Dar Colindele deloc.
Ele-s Cântece Domnești
Ca în basme românești.
Cu puțină îndrăzneală,
Închid vechea călimară
Până vine Noul An.
După care scriu un basm.

Bradul
Înghețat de ger,
Norul singuratic,
Are-n căptușeală
Stelele din cer.
Și cum ninge iară
În zăvoi pustiu,
Îmbrăcă deodată
Bradul argintiu.
Ninge ca-n poveste
Și ninge întruna.
Bradu’ are-n creste
Soarele și Luna.

Sărut mâna, Mamă Floare
Mândra floare de sulfină,
Plecă dis-de-dimineață
Cu o veche mandolină
La serbarea din colină.
Fiindcă-i neam cu altă floare
Are casa mai la vale,
Iar surorile ei, două,
Sună-n clopoței de rouă.
Floricica se opri,
Cu tulpina-n poartă bate,
- Sărut mâna, Mamă Floare:
Uită-te cât sunt de mare!
În căsuţa din colină,
Ceasul bate în surdină
Și vestește-n grabă mare.
Că e noapte la hotare.
Veni noaptea cea albastră,
Însă floricica noastră
Prinse Luna de spinare
Și urcă în Caru’ Mare.
Fiica Soarelui cea mică
Într-un cuib de levănţică
Rânduieşte licurici,
Cozi de stele cu panglici
Fiica soarelui cea mică.
A plouat un ceas sau două
Şi-n condeiul ei de foc
Ard trei stele la un loc
Pe un curcubeu de rouă.
Cântă-n flori de pepeni graşi
Mai ceva ca un voinic,
Spală-n rouă un ilic
Mărunţelul greieraş.
Flori de gheață
Floarea nu înseamnă speranţa propriu-zisă,
Este ceea ce se numeşte prefaţa speranţei.
Iar dacă iarna împuţinează florile,
Îngerii au suplimentat numărul acestora
cu flori de gheaţă.
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Elena-Liliana FLUTURE

Într-o zi Maria sta
Singură la vatra sa.
Dar deodată ce văzu,
Casa toată se umplu
De-o lumnină lucitoare
Ca lumnina cea de soare.
Îngerul Gavriil intrase
La Sfânta Maria-n casă.
Ea văzând s-a spăimântat
Şi din gur-o cuvântat:
- Ce-ar putea fi asta oare?
- De la Domnul cuvântare
Că vei naşte-un fiu frumos,
Ce-I va fi numele Hristos.
Mereu aceeaşi căldură şi aceleaşi simţăminte
se cuibăresc în sufletele noastre in decembrie. Să
primim colindătorii îngerii Domnului care vin să ne
purifice sufletele pline de temerile vremurilor, să-i
primim cu sufletul deschis şi cu căldura neamului
românesc.

Se apropie Crăciunul şi mereu noi colindăm,
Pe la case de prieteni şi din suflet vă urăm,
S-aveţi parte de IUBIRE, SĂNĂTATE şi BELŞUG,
S-adunăm RĂUL din lume şi să-l ardem pe un rug.
Rug făcut din brazii ţării, care falnici străjuiesc,
Hotarele ROMÂNIEI, ţara scumpă ce o iubesc.
Veniţi, haideţi la hotare mâinile să ni le dăm
Şi din suflet cu PUTERE colind sfânt să colindăm.
Colinde vechi din Ardeal auzite de la bunica…
Un colind de Crăciun este un cântare pe tema Crăciunului, cântat în mod tradițional chiar de Crăciun sau în
timpul sezonului de sărbători de Crăciun. Wikipedia e totdeauna prima care rezolva orice întrebare pusă pe net.
Un tânar din Ardeal adună din spusele bunicii Lumina colinului ardelenesc.

În grădina Raiului,
Apa Iuărdanului,
Şade Adam cu Eva
Şi-şi plângeau păcatele,
Le plângeau cu bănuire
A Raiului despărţire.
Raiule, grădină dulce
Din tine nu m-aş mai duce!
Iar şarpele-nveninat,
El pă Eva o-nşelat,
C-o mâncat din pom oprit,
Din care n-o trăbuit.
O mare importanță i se acorda colindatului,
în satul tradițional. Vestea Nașterii Pruncului Iisus
trebuia împărtășită, întreaga comunitate participa, fiind o sărbătoare a celor mici, a celor mari, a celor
înstăriți și a celor mai puțin înstăriţi.
Rolul colindelor este acela de a vesti. Derivat din verbul „calare“, care se traduce prin „a vesti“
provine din latinescul „kalendae“.
(continuare în pag. 42)
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(urmare din pag. 41)

În Ardeal se întrebuinţează forma feminină
“corin-dă” pe când forma “colind” e întâlnită mai ales în
Ţara Ro-mânească, iar în Moldova forma “colindă”.
Funcţia de bază a unui colind este urarea, dar
acesteia i se asociază şi altele, secundare, cum ar fi
funcţia mitologică, funcţia catharctică, funcţie religioasă,
toate ca o manifestare a bucuriei, a protecţie, a coeziunii
de grup.

Răsărit-au două stele.
Una râde şi-una plânge.
- Tu sorucă de ce plângi?
- Da io soră cum n-oi plânge,
C-am auzit pă mamá
Povestindu-şi cu tatá,
Că pă mine să mă deie
Unde-a înflori tiperiu,
Să nu viu până-i ceriu
Şi pă tine să te deie
Unde-a înflori tămâia,
Să nu vii până-i lumea.
Sursa:
https://luciansin.wordpress.com/2009/12/12/colinde-vechi-auzite-dela-bunica/

(urmare din pag. 39)

Mama se apropie de el, observând lumina așezată
pe chipul copilului ei. Fericirea lui o făcu să uite orele
muncite peste norma de lucru, să șteargă nopțile de
nesomn, noianul de gânduri și enorma grijă pentru
farfuria cu mâncare ce avea s-o așeze a doua zi pe
masă. Sărutul ei cald atinse fruntea senină a copilului
și rămase câteva clipe într-o îmbrățișare miraculoasă,
cum numai o mamă știe să o dăruiască.
-Mamă, uite, uite ce-am găsit printre dulciuri, o
bucată de nuga, e preferata dumitale, nu?! Știam eu că
și tu ești pe lista moșului…
Femeia întoarse privirea spre ușă, zâmbi și-și șterse cu băgare de seamă lacrima de bucurie revărsată
din adâncul sufletului. Fracțiune de secundă, imaginea
fratelui său, acum departe de țară, îi trecu prin fața
ochilor, fiindcă doar el, când se întorcea acasă, de
oriunde ar fi fost, îi aducea în dar o bucată de nuga.
-Cum le știe Moș Nicolae pe toate, măi Nicușor!
rosti mama, strângându-și copilul la piept.
Băiatul se smulse din brațele mamei, deschise ușa
casei și strigă din toate puterile:
-Moș Nicoale, Moș Nicolae, îți mulțumesc și iartămi gândul cum că m-ai fi uitat! Te iubesc, Moș Nicolae,
și… nu uita că anul viitor te aștept din nou! Ura-uraura! Câte daruri ne-a adus Moșul nostru drag!
Pentru o secundă, băiatul închise ușa, apoi o redeschise strigând și mai tare:
-Moș Nicolae, să știi că pot fi și eu unul dintre mesagerii tăi, în caz că vei avea nevoie, am crescut, sunt
mare acum, am opt ani, nu glumă!
Târziu, când stelele îmbrăcaseră deja bolta cerească, Nicușor dormea liniștit și, din când în când, pe
chipul său apărea câte un zâmbet plin de mulțumire,
semn că îngerul păzitor îi era aproape, iar Moș Nicolae
îi auzise strigătul.

La mulţi ani sănătoşi! La mulţi ani fericiţi!
La mulţi ani 2021!
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