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Denisa LEPĂDATU
ziua aceasta toarce ca o pisică sălbatică
strâng în pumni răsuflarea ei caldă
pășim prin zăpada albastră
aproape de anul șobolanului de metal
ghetele imaculate intră
în sufletul ca un ceas de întâlnire
frigul pătrunde în venele cu străzi și cu termopane
în sistemul periferic
atât de fragil
atât de dependent de iubire
pisica sălbatică trece sfioasă
printre lupii pregătiți să paralizeze prada
ce pare atât de inocentă
fiecare zi e o negociere cu vânătorii din oglinda portfard
o eclipsă totală de gânduri
în creierul meu se formează suburbii
ocupate clandestin de conținutul mediului virtual
inima și creierul meu sunt î n izolare
la solstiţ iul de vară se vor naște din nou
nimeni nu intră aici
nimeni nu iese
fără cod de acces
limite din subconștient
start și restart
termeni și condiț ii de utilizare
zilnic setez limite și acorduri de confidenț ialitate
viața trece ca o apă filtrată de milioane de perle de
cocos
virtualul e mai viu ca oricând
și filtrele tot mai virusate
arbori cu rădăcini crescute
în noi
în simțurile devorate de virtual
cotidianul cu graffiti și tatuaje
ni se așază pe umeri pe gambe
pe măștile inocente
împreună
suntem forme și spirite geometrice suflate indescifrabil
pe zidul care înconjoară
trecutul și viitorul
prezentul devine tot mai mult
o comunicare a subconștientului
legătura telegrafică dintre virtual și real
trupul meu acceptă impulsuri și sinestezii
adevăr și provocare
visul î n care mă aflu acum
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viața nu acordă timp de gândire
decizi fără să î mparți destinul cu nimeni
o loterie în care câștigul e un devorator cu mii de
sertare mii de fermoare
zilnic resetezi parola
zaruri aruncate
de azi pe mâine
a fi sau a nu fi
inimă-trup-creier
a fi sau a nu fi
devorată
limite stabilite de alții
până la transparența unei forme
nevinovăția pândește din unghere
lung subiect de discuție și de reguli încălcate
periodic
mai frecvente decât băutul apei
cererile de prietenie îmi pun la încercare răbdarea
fredonez liniștită un anotimp de vivaldi
compensând bătăile de inimă lipsă
din testul meu medical
zilnic printre fraze taboo
și falsele sentimente etalate pe chat
încercăm să fim noi
fără echipament de protecție
și falsă identitate
zorii zilei ne găsesc mai neprotejați
și mai însinguraţi decât ieri
știm că orice am face
se va întoarce împotriva noastră
fără drept de apel
sau schimb de iluzii
confuzii induse frecvent
într-un experiment fără căi de acces
și emoții
cresc și descresc
un zmeu și o mie de schițe în vid
furișate în locurile secrete din mansardă
mâini de zmeu și de copil
cu pielea crăpată de vânt
proiectează o imagine mereu în mișcare
totul se pierde până la noapte și
până la cea mai inocentă plăcere
de a fi
simțurile se actualizează zilnic
refresh my soul and memories
câmpul de maci se instalează ca un
haos î n inima mea î n spaț iul fizic limitat de
avertismente și interdicț ii
câmpul de maci ocupă spaț iul și
timpul de așteptare
ca o semnătură
indescifrabilă
normalitatea î mi cere o nouă parolă
un nou univers de scris și de multiplicat
normalitatea e oglinda oglinjoară care tot î mi
spune cine-i cea mai absentă din ț ara mea
imaginară





Fără să-și întoarcă obosit fața
Spre orizonturi mai dulci ca uitarea.
Refuză... Se-ntinde amorțit
Peste pietre și moarte...

Arsenie AUGUSTIN
***
Câtă minune se poate prelinge
Pe umerii cerului,
Câtă tăcere naște în fiecare dimineață
Ochiul ce ne privește pieziș
Din tainica lui latură...
Cât o lacrimă cântărește atingerea
Unei mâini nevăzute
Iar seara recunoaște fiecare pe-ntuneric
Urma diafanei prezențe.
Împrejur sunt urmele străvechiului altar
Zidit spre miazăzi din frunzele
Unui poem ce moare zilnic
Chiar înainte de - a se naște.
***
Îmi pulsează rănile până sus
Când plâng pentru
Cuvintele însingurate,
Când storc de tăcere osemintele
Propriei mâini deasupra jarului.
Se reaprinde mereu în adânc
Un flagel de multe
Lacrimi ce stau să se prăbușească
Asemeni unui acrobat de pe sârma lui.
Cu palmele înmuiate în sângele
Ce-mi mușcă din inimă
Acopăr ochiul morții dimprejur,
Apoi frâng coarda întinsă între
Gând și coșmar
Lăsând în țărână gol și uimire.
***
Ades mă gândesc la bobul de floare
Abia născut din nod
Cum își țuguie fruntea nădușită schimbându-se
Odată cu soarele, -n rază.
Un trup abandonat pe creasta
Cenușie a nopții
Unde singurătatea se trăiește-n răstimpuri
Și naște cărbunii fragili
Ai tăcerii.
Întreb cerul dens ca o piatră obscură
Cum trece deasupra-i

***
Poți sta în genunchi la pietrele morților
Să le vorbești despre cât de frumoși par
Îmbrăcați în tăcere absurdă
Rece ca chipul
Pașilor triști ce-i ascunzi.
Șterge-le plânsul prins cu nod arămiu
De încheieturile degetelor cu care
Și-au alungat visele boante.
De nu poți abate creșterea ierbii
Peste albe fisuri prefăcute în os și durere,
Adună numai lumina din răni
Apoi descrie-n țărână
Clepsidra topită sub atingeri de cer.
***
Îmi trec dinainte cioburi de-oglinzi
Sparte de tunetul pașilor
Unui înger de lut obosit
Șezând pe marginea unei tăceri cenușii.
Îi întreb zborul creionat diafan:
Cum alunecă minunea de-a fi
Pe aripile tale
Deschise-n pendulă cu colțuri de cer?
Ochii lumii nu-i răstignesc strălucirea,
Sau ploile reci
Nu-i ard temeliile?
Se preface în lacrimă vie
Și frământă în palmele-i albe
Abisul cu clipele lui
De bazalt.
***
Calcă pe vârfuri lumina
Asemeni unei lebede zvâcnind
Pe ape adunate din ploi reci și tăcute.
Se ascunde pe furiș
În trupul acestor creste înalte,
Își scutură coapsele ferme
Apoi se leagănă, geme, mocnește
Sub mantia de telur a uitării.
Nu izbește furtunos cu degete-lacrimi
În porți ori inimi închise,
Sărută mai întâi lutul din care
Omu-și frământă chemarea.
Dispare odată cu leagănul mării,
Poate să strige, poate să plângă
Însă naște cărări și umple adâncuri
Cântând taine pe corzi
Fără nume.
(continuare în pag. 5)
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(urmare din pag. 4)

***
Am luat cioburi de-oglinzi trandafirii,
Le-am îndesat în crăpăturile
Sufletului, apoi tăcut
Am trecut chipul sărat al lumii
Dintr-o mână în alta.
Zgomotul pleoapei la invocarea serii
Mi-e scump ca o bătaie de aripi
Rostogolită pe marginea
De lut a clepsidrei.
Cu ea măsor nu timp ci înflorire
Pe latura retinei
Odată cu fiecare gest răsfrânt în taină
La-ntretăieri nocturne de iubiri.
Deasupra dansează caldele zboruri
Stingându-se,
Iar visele se-adună-n palmă albe
Tot așteptând venirea morții pe furis.
***
Odrăslise-n tăcere cu mâinile legate
De o creastă pe care
Lumina-și frânge în fiecare dimineață
Cerul plin de corbi.
Umbra și -o purta mereu pe dinăuntru
Să nu cunoască nimeni că-i
Coborât de sus.
Obscuritățile-i erau inegale și triste
Asemeni unui frison ce străbate
În fiecare zi
Preludiul cercului singurătății.
Umed i se prelungise tăcerea
Până la contemplarea minunii arzânde
În rugul suit
Pe culmi clandestine și reci.
A vestit în grabă nemărginitul
Și s-a dus.



Ion GHEORGHE
Arta poetică și politică
Sunt revoluționari și-au făcut revoluție;
Cucerirea puterii, păstrarea puterii.
Au schimbat toate: ale pământului
Și-ale mașinilor - au fost puse-ntr-alte
Deprinderi. E bine, e rău, nu putem
Să cunoaștem. Dar viețile oamenilor,
Se ivesc, ajung în deplină formă a tuturor
Bucuriilor și dezamăgirii,
În datinile și-mprejurările ce le-au conceput
Revoluționarii-n putere.
Unii - inspirați devin din viață, alții
Deloc inspirați. Cei puțini, de-al cărora
Cuvânt, țin viețile celor mulți sunt și ei
Artizani. Poeți de duzină sau unici
Dătători de direcții. Mari stiliști ai politicii
Și strategiei în idei și-n fapte.
Eu nu-i judec în nici-un fel. Comentez
Înfăptuirile. Platon suferă destul în Republica
Lui. Istoria nu-o nimic precum se zice că va fi,
Nici nu-i ceea ce-ar fi fost să fie de era
Cutare și nu era cutare fapt sau om;
Istoria-i ceea ce vrea ea să fie. Cum aș putea
Eu să le spun c-ar fi fost mai bună lucrarea
Alta și nu asta în care trăim și ne zbatem Să fim, să confirmăm teoria, să dăm ființă
Unei teze care n-are alt drept, decât
Al puterii ce i-o dau cei mai mulți.
Clarvăzător în fapte și-n legile vieții
Ziditor de uzine și magistrale,
Mișcând utilajele și mașinile cele mai noi,
Stăpânind subtilitățile și profunzimile
Vizionare-ale tehnicii - poate să fie!
Dar în poezia lui pot să bată clopotele,
harpe vechi
Și tot felul de instrumente dogite.
Poezie revoluționară fac, eu, carele sunt
Cel mai nepriceput în practica revoluției.
Tehnică poetică pe măsura realității și-a
Viitorului, eu invente, eu aplic. Eu,
Carele sunt mult supărat și dat la o parte;
Arta poetică se deprinde să fie uitată
Poezia este-ntotdeauna altceva
Decât se învață a fi îndeobște Poezia-i ca istoria. Istoria-i ca poezia.
Nu există modele de urmat.
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Mihai MERTICARU
O POEZIE A PEISAJULUI INTERIOR
Băcăuanul Dumitru Brăneanu ne surprinde
plăcut cu un volum de poeme bilingv, româno-rus,
apărut la Editura Fundația Culturală pentru Literatură,
Chișinău, 2019, traducătoare fiind Svetlana Basoc.
Cartea se bucură de o prefață entuziasmantă
semnată de regretatul poet-academician Nicolae Dabija, din care reținem: “Dumitru Brăneanu își esențializează trăirile, transfigurându-și sentimentele, întru a
se afirma și prin intermediul acestei cărți ca unul dintre
poeții cei mai importanți ai liricii de dragoste din literatura română”.
Dumitru Brăneanu își continuă discursul său
liric armonios, fără stridențe de epatare modernistă,
afișându-se ca un contemplativ elegiac, bolnav de inefabil, “îmbătat de alcoolul visului...incendiat de amurg,
de gânduri...însângerat de poeme...rănit de tăceri”,
închipuindu-se “înger desculț coborât pe pământ/cu
anotimpurile pe umeri”, răsărit ,,dintr-o inimă ca o fântână”, aruncând “praf și primăveri ireale în ochii timpului /din trenurile nevăzute ale iluziei”, reinventâd “iubite
dintr-un țipăt” ori “viscolind tăceri peste timp”.
Arborând cu detașare o imagine a sinelui, Dumitru Brăneanu scrie o poezie vie de factură aspențială, generată de o fire meditativă, dovedindu-se un
poet rafinat, cu un simț inspirat al construcției, cu
mare limpezime a expresiei: “În icoana numelui tău / o
mână nevăzută / seamănă neliniștea / ploaie târzie de
vară / sihăstrită în ochii tăi / veșnicia dragostei / prinde
contur ca o chemare / și te face tot mai frumoasă /
...rătăcind prin noi / cu umeri albi ca de crin” (Icoana
numelui, pag. 16).
Este o poezie a peisajului interior în care tonul
este dat de emoție, intelect și viziune, o poezie colorată cu mult lirism natural și pur, lipsit de emfază, o
poezie tonică, revigorantă, cu respirație scurtă și
desen clar, dar bogat în sugestii: “e atâta agitație în
mine / cum n-a mai fost de la facerea lumii / ninge cu
așteptări / și viscolește cu ntrebări / când tu ești
nicăieri / cerul se întunecă a furtună / sub pașii tăi
pierduți / mâinile mele cad a rugăciune / te caută să te
cuprindă / doar umbra ta e tot ce-mi rămâne / suspinul
amintirii mă răpune / pe un umăr de anotimp / cărare
fără nume” ( E atâta agitație).
Dumitru Brăneanu este un scriitor cu o întinsă cultură poetică și o inteligență artistică de înaltă performanță. Universul său poetic gravitează în jurul unor
simboluri recurente, cum ar fi lumina, culoarea, dru-

mul, ploaia, fântâna, fereastra, frunza, câmpia ș.a.
Eul liric este discret străfulgerat de revelații și
intuiții surprinzătoare: “treci prin visul meu / căutândumă / dar nu mă vezi / când iau forma unui strigăt...
iarna aceasta prea ninsă / viscolește cu tăceri peste
noi...inimile noastre / două păsări bolnave / par a fi
uitat zborul / vino să le vindecăm / cu magia cuvintelor”.
Peste întregul volum tronează un portet a iubitei de o rară și surprinzătoare diafanitate: “ești o
câmpie / fără cer, fără pământ / în care lumina / ia
forma chipului tău...din frunzișul de lumină / ochii tăi,
două capcane...chipul tău / suferind pe dinăuntru /
anotimp plin de subînțelesuri...ți-am albăstrit ochii cu
o nedumerire / și zâmbetul pădure înverzită...am
încercat / să te reinventez dintr-un țipăt...frumoasă,
vis neprihănit / din palma ta curge lumina / părul tău
lan de grâu necosit...din privirea ta țâșnește / realitatea aprinsă de vise / vara mirosind a livezi... respirația inimii / și sufletu-ți vibrează / a răsărit de
soare... cât timp se mai nasc în ceruri stele / ești steaua așteptării mele.. tu rază de lună / adormi în somnul
unei păsări ”.
Poet al iubirii , al naturii și al dorului, Dumitru
Brăneanu posedă o doză consistentă de duioșie,
delicatețe și melancolie. Evocată discret, dragostea
devine un ceremonial sacralizat de împlinire a ființei
gânditoare, un joc continuu cu esențele, o latură primordială a existenței noastre, încorporând puternice
tensiuni emoționale. Iubirea lui Dumitru Brăneanu
trebuie înțeleasă ca o împlinire absolută, ca un mijloc
de a ajunge la esența cunoașterii.
Femeia iubită este o permanență în întreaga
operă a poetului, reprezentând eterna aspirație spre
puritate, spre ideal, spre acel unic leac contra morții.
El face, din dragoste, filosofia sa existențială, modul
său de a se situa în această lume. Originalitatea
poemelor sale rezidă în lirismul acestor miniaturi pline
de suavitate, în claritatea și simplitatea imaginilor
generatoare de poezie autentică. Lipsite de ostentație
și prețiozitate, poemele sale sunt mici ode ale bucuriei
de a trăi.
Poet înzestrat, discret și inspirat, Dumitru Brăneanu reușește să convertească în poezie un preaplin
sufletesc, o eternă vibrație umană care te îndepărtează de cenușiul pământesc și te înalță în sfere
celeste.
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Laurențiu BĂDICIOIU
Pamfletul – Si vis pacem, para bellum (I)
Întâlnit atât în literatură cât mai ales în presă, în
cea cotidiană sau în reviste, pamfletul, considerat de
critici a fi o specie literară, trăiește într-un regim de
actualitate care-l face încadrabil cu prioritate în publiccistică, deși rămâne, cu certitudine, un text de graniță.
Pamfletul îl întâlnim nu numai în presa umoristică, ci
și în cea generalistă, dovedindu-se a fi o redutabilă
armă jurnalistică, „contondentă” și spectaculoasă, captând atenția potențialilor cititori, crescând astfel atractivitatea și, în fond, tirajul publicațiilor.
De altfel, un jurnalist și dramaturg, mizileanul
George Ranetti, a fost primul care a scris, de-a lungul
întregului an 1906, o rubrică semnată cu pseudonimul
Spiriduș, intitulată „Pamflet”. Este sugestivă imaginea
de lângă titlu-un bărbat cu pumnul strâns, parcă
pregătit să lovească, având atitudinea unui puncheur (boxer). Pamfletul a apărut în Protestarea, cotidian „cu foileton literar”, care îi are printre colaboratori pe Eugen Lovinescu și Petre Locusteanu. Pamfletele lui Ranetti sunt, ceea ce se întâmplă rar în
1
cazul acestei specii literare, în versuri. Iată câteva
titluri: Inaugurarea bâlciului, Jubileul domnului Sturdza, O nouă creațiune a lui Dumnezeu, Redați-mi-l,
Conu Iancu la paradă, (Conu Iancu-Ioan Lazăr
Kalinderu, 30 de ani administrator al Domeniilor
coroanei şi trei ani preşedinte al Academiei române,
n.n.), Jubileu sau canon?, Memento, Nu mă duc la
inaugurare, De ce s`a scos armata? Altele, deși poartă titlul de Pamflet, cum ar fi cel intitulat Singurătate,
nu sunt, de fapt, pamflete, ci orice altceva, confesiuni în
versuri, mărturisiri îndurerate etc.
Pamfletele în versuri scrise de Ranetti sunt
lipsite de sarcasmul arghezian, de lexicul său otrăvitor
și de grotescul cvasi-prezent. Ele umilesc cu oarecare
blândețe, folosesc surdina pentru personalitățile aflate
în vizor (Ioan Kalinderu, ministrul Bădărău, Dimitrie
Alexandru Sturdza, Gheorghe Grigore Cantacuzino
zis Nababul, Moruzzi, Alexandru Davilla, regele Carol, Alexandru Lahovary etc.).
2
Într-unul dintre texte , autorul nici măcar nu-și
fixează ținta asupra unei personalități, ci evidențiază
obiceiuri bahice masculine:
„Te rog, iubita mea nevastă,
Nu m`aștepta la gară azi
Am o afacere-năpastă
Ce-mi cauzează mult necaz.
Vreau s-o tranșez cât mai degrabă
Pe când voios o să mănânci
Sărmanul tău bărbat, la treabă,
O să muncească dând pe brânci,
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La București e un supliciu
Pe vară! Dar nu-mi pare rău;
Fac orișicare sacrificiu
Ca să` ndulcesc scump traiul tău.
....................................................
Închide plicul, îl trimete
Și cheamă țalul comandând:
-Să vie lăutari și fete
Și să mai vie înc`un rând!”
Pamfletul apare într-o formă incipientă în
primele publicații satirico-umoristice, iar o publica3
ție interbelică poartă chiar titlul acesta . Este printre puținele specii literare care poate expune (lucru care s-a întâmplat) autorul unor pedepse (atenționare, cenzură, amenințare etc.) privațiuni de
libertate venite din partea instituțiilor statului, atunci
când vorbim despre societăți nedemocratice sau
în care jurnaliștii sunt supuși arbitrar unei legi a
presei cu multe slăbiciuni și chiar anacronică, cum
este cazul primei Legii a presei de la noi, din 1862.
În acest sens, este elocvent cazul lui N.D. Cocea,
pamfletar interbelic cunoscut, care a așteptat - după
propriile mărturii - care și-a dorit o viață întreagă să
fie arestat pentru textele pe care le-a scris, arestarea validându-l, în viziunea sa, ca pe un bun
autor de pamflet. N.D. Cocea și-a împlinit acest
„vis”. Bucuria autorului este evidențiată în titlul articolului pe care-l scrie ulterior arestării, titlu care
conține și o formă de autoironie, dar mai ales arată
un soi de exhibiționism al suferinței, o bucurie a
pedepsei care face din pedepsit un martir, un erou:
„În sfârșit, condamnat!” Arghezi a fost și el în aceeași situație, însă fără a-și fi dorit asta în mod
explicit, când a suportat detenția tot pentru un
pamflet intitulat Baroane, fiind închis în lagărul de la
Târgu-Jiu.
În binecunoscutul pamflet-portret al baronului
Manfred von Killinger, ambasador al lui Hitler la
București, Arghezi se dezlănțuie, atacându-l pe
acesta cu tot „armamentul” specific pamfletului,
baronul neamț, reprezentant al Legației militare
hitleriste, fiind umilit și fizic și moral. Pamfletul
începe fals encomiastic, familiar, ca între vechi
prieteni, dar asta nu durează mult, autorul oferind
ulterior o înlănțuire de epitete calificative (care de
fapt descalifică profund subiectul pamfletului): „Ce
semeț erai odinioară, dragul meu, de n-ai mai fi fost.
Și ce mojic! ce mitocan! ce bădăran! Nu te mai
recunosc” - Tudor Arghezi, Baroane, în volumul
Pamfletul, Editura Minerva, 1979, p. 267. Portretul care urmează este alcătuit din trăsături bestiare transferate în zona umanului, procedeu specific multor categorii ale comicului, șarja împingând
imaginea celui portretizat spre un grotesc insuportabil, îngroșat prin menționarea preferințelor
culinare ale baronului, care-i evidențiază apetitul
pantagruelic de odinioară. Acest apetit este inferior totuși față de cel prezent, pe care pamfletistul
îl prezintă cu falsă, jucată bunăvoință:
„Botul nu-ți mai e așa de gros, fălcile ți-s mai
puțin dolofane și ai început, Doamne!, să și surîzi
cu buzele alea groase, șterse de unsoare. Ceafa ți
(continuare în pag. 8)

(urmare din pag. 7)

s-a mai tras, gușa s-a mai moderat, burta caută un
relief mai apropiat de spinare. Nici părțile de dindărăt nu
mai sunt atât de expresiv dominante, dedesubtul croielii scurte. […] Cred că nu mai iei dimineața patru
cafele cu lapte, o halcă de șuncă și opt prăjituri, cu
care ți-ai pus din nou în funcțiune intestinul gros, anemiat de răbdări prăjite. Te umpluseși bine, pînă la
rîgîială.” - Baroane, p. 267. Vocabularul ilustrează
estetica urâtului, conținând termeni care fac din cel
descris un monstru grotesc: oximoronul „nobilă spurcăciune”, „Mi-ai împuțit salteaua pe care te-am culcat,
mi-ai murdărit apa din care ai băut și cu care te-ai
spălat. Picioarele tale se scăldau în Olt și mirosea
pînă la Calafat!” (Baroane, p. 268). Hiperbola și oximoronul sunt procedee frecvent folosite de Arghezi în
pamfletele sale, însă acestea ating aici intensitatea
maximă. Epitetele, vizând defecte fizice, vicii etc. se
succed ca-ntr-un perpetum mobile: „flămândule, roșcovanule, boboșatule, umflatule.”. Urmează apoi o
hiperbolizare a meritelor istorice ale autorului pamfletului, care are în spate o istorie măreață, în timp ce
agresorul are un trecut pătat de sânge. Se remarcă și
adresarea ireverențioasă, iritată de prezența opresivă
a agresorului acolo unde nu are dreptul să fie: „Uită-te la
mine! Baroane! Să ne desfacem hârtiile amândoi, eu
zapisul și hrisoavele mele, scrise pe cojoc, și tu
zdrențele tale. Scrie pe ele Radu? Nu scrie! Scrie
Ște-fan? Nu scrie! Scrie Mihai, scrie Vlad, scrie
Matei? Nu! Păi ce scrie pe cârpele tale? Degete șterse de sânge?” Prin exagerarea a ceea ce deja este
exagerat, în modelul de la care se pleacă, și transferul
în regnul animalier, conduc spre un grotesc insuportabil: labe, plisc, bale, mocirlă, căzătură, floacă plouată,
mustață pleoștită, ochi fleșcăiți etc. Este evident că Arghezi, prin „atacul la baionetă” purtat asupra baronului
german și finalizat cu acreditarea în ochii cititorului gazetei a unei imagini thriller a acestuia, critică sarcastic
ororile provocate de Germania lui Hitler, diplomatul
fiind reprezentantul dictatorului și al regimului nazist
la București.
1

Nea Iancu la expoziție, în Protestarea, anul 1, nr.102, 21 iunie 1906, p.1
2
Provincialul la expoziție, în Protestarea, anul 1, nr.92, 9 iunie
1906, p.1
3
Pamflet. Hebdomadar literar, artistic, social. Apare la Iași,
seria I: 1934-1935; seria a II-a, 1935-1937, bilunar, în Presa
românească de la începuturi până în prezent, Ion H
Notă:
Laurenţiu Bădicioiu s-a născut în Mizil pe 06.06.1967. A absolvit
Facultatea de Litere, Univ. București, 1996. A finalizat studii postuniversitare de profesor documentarist la Univ. București.
Este doctor în filologie din 2019. Teza de doctorat, cu titlul „Repere ale comicului românesc în publicațiile satirico-umoristice din
perioada interbelică”, a avut ca profesor îndrumător pe dna prof.
univ.dr. Elena Zaharia Filipaș.
A realizat revista „Fereastra” (2004-2007) și alte publicații. A
coordonat, împreună cu prof. Victor Minea, 14 volume din antologia „Romeo și Julieta la Mizil”, vol. „Noi iubim Mizilul!” și
„Quintus 100%!”. A inițiat și coordonat 15 ediții ale festivalului
omonim de poezie și epigramă între anii 2007-2021.



Gelu DRAGOȘ
Iarna
Ninge iarăși sibilinic
Cu îngeri aproape reali și tăcuți
Peste grădina mea
este atâta zăpadă
că poți acoperi o lume întreagă.
Ninge iarăși sibilinic
cu fulgi cristalini
ce se transformă în
Fata Morgana…
Somnolenţă
o iarnă pandemică-mi pătrunde în vene
întunecimea stelară, celestă şi rece-i şi ea
îmi plânge trupul invadat de viruşi amorf, anxios, deformat şi hidos sunt
la undele înalte aruncate înspre coronavirus
într-un salon în care gemetele sunt ceva banal
firesc devine la spital şi căratul morţilor în saci
sunt aşezate unele peste altele sicriele zincate
îmi plânge inima de amorţeala acestui anotimp
de morţii de covid care se-ngroapă creştineşte
singuri...
Aripi noi
la începutul nopţii
mi-a crescut un vis
se făcea că aveam aripi
şi puteam să zbor
să aduc mângâiere
semenilor singuri şi bolnavi
dar erau atât de mulţi
încât aripile mele
au devenit de plumb
la atâta tristeţe şi plânsete
trebuia să plec de aici
există cineva care
cunoaşte drumul
îmi trebuie doar aripi noi...


Marieva DEMETRESCU
Răstignire
Am rămas pe pământ ca o
respirație prelungă, mă zbat aici
pe proprii mei genunchi
să-mi răstignesc poemele pe
tâmplele de lemn ale lumii.
Și chiar și în înnoptare eu voi rămâne
cu palma pe lemnul acesta de
trandafiri al poemului stins,
și tainic, în palme, îți voi prigoni chipul
într-o icoană fără de margini.
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Eduard DORNEANU
Lanțuri de șoapte
sub umbra mea
trupul valentinei se preface în șoaptă
și parfum de toamnă adus de pe tărâmul
celălalt
sângele nostru curge discret
departe de hainele sfâșiate
nu e timp destul pentru ca gemetele
să se unească în uimire
cu cicatricele și semnele lăsate în urmă
de tinerețe
respirăm greoi și binecuvântăm
lipsa de rezistență a culorilor
tresărim și iar ne înlănțuim sub povară de apăsare
fierbinte
în cel mai sacru supliciu pe care pielea și mintea
noastră
o cere
deasupra mea
palmele valentinei dansează
pleacă până spre cer și se întorc nerăbdătoare
încerc să le primesc fără a le privi
iar ele nu obosesc în a pleca și a se întoarce
gata să se împreuneze în rugăciune și eres
imediat după ce fiecare dintre noi
îl va chema pe celălalt
în durerea orgasmică a singurătății nesfârșite
sub blestemul marii iubiri
curând

Ace de argint
noaptea a întors zăvorul porții
fără zgomot
drumurile tinereții s-au transformat în ace de argint
iar cel fără de patimi le-a înfipt
în fotografiile părinților mei
vocea lui răsună
asemenea unui anunț care gravitează bolnăvicios
printre fântâni secate și căpițe de fân
să știți spune el
tinerețea este o sarcină neplanificată
o infuzie de fier topit adusă de diavol
din atelierul schiopului din lemnos
vedeți voi
e simplu să aduni discret pașii celor nemângâiați
nu contează anii ori parola pierdută
pe treptele bisericii
toate astea formează conturul unui profil violent
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și atât
de asta vă spun că tinerețea este o greșeală
neasumată
o metaforă supusă chinului
în neștiuta cărare dintre valuri
undeva
aștept
noaptea înfige ace de argint și în rănile mele
acum pot fi cu adevărat fericit
sunt atâția pași risipiți în sângele meu
și atâta neliniște
dada acum pot fi cu adevărat fericit
nimeni nu este mai singur ca mine
și când te gândești
că toamna de abia a început
Plimbare fără destinație
o plimbare fără destinație
este un vis măreț
pentru asta nu trebuie să evoc
lipsa culturii dialogului
doar urmez petele cu otravă de omag
și
petecele de mătase
rupte de femeile încercănate
din rochiile îmbrăcate fără de voie
în camerele reci ale clădirilor de piatră
trec de piața mare
nu simt o apăsare neobișnuită
în piept
sunt sigur că ursitoarele dorm
și visează că iau decizii radicale
pe puntea corăbiei de fum
departe de albastru
între mine și restul lumii
pașii se adună
se adună
niciun profesor niciun preot
nu îmi vor limita modul de acțiune
pot trece printre semnele vieții
descheiat la cămașă
cu șireturile împletite haotic și neînsetat
gata să răspund întrebărilor oricărei morganatice
făpturi
da da eu știu
că azi că mâine și de ziua sfântului valentin
voi permite conștiinței mele să evolueze
naiv și fierbinte
curat



Iuliu-Marius Morariu
Un roman social cu finalitate spirituală
Constantin Virgil Gheorghiu, Tunica de piele, trad.
Gheorghiță Ciocioi, Ed.Sophia, București, 2021, 334p.
Între romanele cu miez și o construcție narativă aparte
ale lui Virgil Gheorghiu, Tunica de piele se plasează cu
certitudine pe locurile fruntașe. Datorită domnului Gheorghiță Ciocioi, ea a fost oferită în anul 2021 și publicului
românesc într-o traducere elegantă, întocmită cu meticulozitate.
Roland Panselin, personajul principal al povestirii, are
parte de o viață aparte. Aparținător al unei minorități, e
chemat să descopere pas cu pas o calitate fundamentală
a acesteia, adică statutul de nomad. În același timp, prin
modul în care-i construiește povestea, scriitorul, care a
mai făcut acest lucru și în Ora 25, îl transformă într-un
reprezentant ce încorporează și reprezintă casta prigoniților sociali, chemați să ia în piept o viață socială care
este mereu nedreaptă cu ei.
De etnie romă, tânărul Roland ajunge să se căsătorească prin intermediul unui șiretlic. E păcălit și devine
astfel victima unui socru ce nu-și dorește altceva decât
deservirea propriilor interese. E apoi bănuit că a jefuit o
bancă (dorința lui de a-și ajuta tatăl aflat la ananghie
contribuind la amplificarea acestor bănuieli) și transformat, de către organele de ordine și presă, într-un
criminal periculos. Deși declarat nevinovat, trebuie să-și
poarte greutatea onoarei pătate și să-i suporte urmările. E
dat afară de la bancă și forțat să se recalifice. Prima lui
experiență ca șef de tren, unde e azvârlit de nevoia de reinventare sfârșește prost, din cauza unui accident feroviar. Ajunge, printr-un concurs de împrejurări în America
Latină, iar acolo viața sa, în cadrul căreia situațiile
nefavorabile par a experimenta o adevărată ciclicitate, se
complică din nou. Romanul simetric începe și se încheie
pe meleagurile mioritice cărora scriitorul, condamnat
vreme de mai bine de jumătate de viață la exil, le-a dus
cu ardoare dorul.
Dacă perspectiva socială e mereu marcată de tenebre
și obscurantism, cea spirituală reprezintă întotdeauna o
scăpare. Așa este și în cazul personajului Panselin care
reușește să rămână curat în toată povestea, spre deo1
sebire de alte personaje și își găsește scăparea făcând
schimb de identitate cu un pustnic. Ca atare, din perspectiva mesajului, scriitorul ar putea fi taxat drept unul
care păstrează încă metehnele romantismului. Și totuși,
structura și conținutul cărții îl arată drept un fin posesor al
artei narative, pe care o îmbină când cu dialogul, când cu
meditația filosofică, într-un roman care, deși are un iz
2
americănesc pe alocuri este, precum Ochiul american ori
3
Sacrificații Dunării , un manifest împotriva unora dintre
aspectele pe care consumismul de pe aceste meleaguri
le întruchipează.
Interesant este și modul în care părintele autor se folosește, ca și în cazul altor romane (a se vedea, de exem4
plu: Dracula în Carpați ), de contextul narativ pentru a
descrie fie țara sa natală și specificul ei cultural, fie spiritualitatea creștină, pe care va ajunge să o slujească începând cu anul 1963, ca preot. Astfel, de exemplu, în

miezul unei narațiuni pline de suspans, care are în
centru urmărirea celui bănuit a fi de această dată
violator, el descrie o întrevedere a personajului
principal cu un călugăr, care va fi cel ce-i salvează
viața. Apoi, îl va prezenta pe acesta, ca exponent al
unei tagme marcate de interesante cutume:
„Cuvintele sale sunt în acord cu ritmul pașilor,
cu suflul și bătăile inimii sale. E un vechi obicei al
monahilor din Răsărit de a-și armoniza rugăciunea
cu mișcările trupului lor, mai ales cu respirația și cu
inima, cu bătăile inimii. În acest fel, când cuvintele
rugăciunii încetează, ele par a se continua prin
bătăile inimii și prin suflul respirației, care repetă
mereu: „Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe
mine, sărmanul păcătos!” Chiar când monahii
dorm, suflul și inima lor repetă mereu: „Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, sărmanul păcătos!”
(p. 297).
Roman cu mesaj social și mistic deopotrivă,
Tunica de piele se constituie astfel într-o frumoasă
realizare novelistică a lui Virgil Gheorghiu, ce se
cere descoperită și asumată de cultura țării pe care
el însuși a slujit-o cu inima și cu condeiul.
1

Între ele și prefectul poliției, pe care Gheorghiu îl definește, în partea de început a romanului, drept un om
murdărit sufletește din pricina metehnelor care-l robiseră: „Dar ceea ce prefectul poliției nu știe încă e că o
asemenea murdărie nu se spală, precum altele, cu apă și
săpun. E o pată care nu atinge doar pielea mâinii, ci și
sufletulc celui care lovește. Și petele de pe conștiință nu
pot fi niciodată spălate cu apă și cu săpun. Nici o apă nu
le scoate. Și trebuie purtate în sufletul murdar. Încetezi a
mai fi un om curat. În ciuda curățeniei hainei și a pielii,
deveni dintr-o dată un individ murdar pentru totdeauna.
Iar asta se vede de la distanță, mai mult decât de pe
hainele sale. Căci un suflet murdar se trădează în toate
faptele pe care omul le va împlini pe viitor. Faptele sale
de mai apoi vor fi și ele murdare”. Constantin Virgil
Gheorghiu, Tunica de piele, trad. Gheorghiță Ciocioi,
Editura Sophia, București, 2021, p. 99.
2
Constantin Virgil Gheorghiu, Ochiul american, Editura Sens, Arad, 2019.
3
Constantin Virgil Gheorghiu, Sacrificații Dunării,
trad. Gheorghiță Ciocioi, Ed. Sophia, București, 2020.
4
Constantin Virgil Gheorghiu, Dracula în Carpați.
Roman inedit, trad. Gheorghiță Ciocioi, Editura Sophia,
București, 2019.
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Ionel NECULA
Un duel între sonetiști
Se poartă, și istoria literară este plină de exemple
indelebile, duelul între epigramiști, dar o dispută între
sonetiști nu știu să se fi înregistrat în cultura noastră și
chiar în cea mapamondică. Sigur, asta nu înseamnă că
fenomenul nu poate fi experimentat sau că este prohibit.
La urma-urmelor și sonetul sfârșește, ca și epigrama,
într-un vers corolar și dacă acesta îmbracă o tentă
umoristică înseamnă c-a preluat deja ceva din condiția
epigramei, iar finalul poate fi înțeles ca o poantă mai
rafinată, mai elaborată, mai stilizată.
Nu ne-am propus în aceste succinte comentarii marginale să teoretizăm întreaga gamă a analogiilor dintre
epigramă și sonet, pentru că a făcut-o, cu doxă și cu rafinament, Elis Râpeanu în generoasa sa prefață.
Cartea pe care ne-am propus s-o comentăm în aceste rânduri, Duelul sutei de sonete (Editura Univers științific, București, 2012) conține disputa dintre epigramiștii
George Corbu și Mircea Trifu, o dispută literară lungă și
productivă, purtată însă cu mijloace sonetiste. Amândoi
combatanții au convenit să renuțe la epigrama vitriolantă
și să se folosească exclusiv de borangicul mai elaborat
al sonetului. Războiul celor 100 de sonete, se spune în
prefață, dintre Mircea Trifu și George Corbu s-a Declanșat la începutul anului 1970. Avea să devină cea mai lungă bătălie literară, încheiată cu sonetul purtând numărul
101. Martorii acestui duel sonetist au fost Tudor Mușatescu și Mircea Pavelescu, iar arbitru Victor Eftimiu. Cum
se vede, duelul a adus pe ring crema literaturii umoristicii
românești și-a fost bine gândit, după toate regulile cavalerismului medieval.
Impresia cititorului este că în această ecuație literară,
inițiativa aparține lui George Corbu care și-a asumat
rolulul activ de provocator, de factor prim și declanșator
în timp ce Mircea Trifu doar răspunde la tema și la
pretextul propus de preopinent. Amândoi combatanții
făceau parte din Clubul epigramiștilor Cincinat Pavelescu
din București, condus la acea vreme de Mircea Trifu șiau convenit împreună să inițieze acest dialog liric spre
deliciul Clubului și al vieții noastre literare. În volumele
sale antologice consacrate Sonetului, regretatul scriitor
Radu Cârneci a subliniat apăsat apetența lui George
Corbu pentru această specie literară și borangicul inefabil
pe care își imprimă versurile.
Spuneam că în acest dialog liric Mircea Trifu, deși se
consideră En garde oferă, de regulă motivul, pretextul
disputei, aruncă mănușa în timp ce George Corbu își
asumă rolul de provocat și fără să rămână dator admite
să răspundă provocării. Sigur că în lungul lor dialog liric
rolurile nu sunt pietrificate, ci interșanjabile. Mircea Trifu
incită: De-ai cochetat cândva cu epigrama/ Și ai pătruns
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subtila ei plămadă/ Te-ai fost convins că vorba nu-i
o spadă/ Când scopul ei e farsa și reclama// Așa
că azi, când poanta-ți de șaradă/ Am auzit că și-n
sonet dă iama,/ Îți spun deschis: să te cuprindă
teama/ De-a transforma bravura în bravadă// Deacum e terminată comedia: / Acel ce e certat cu
poezia/ Pe dinafară să-i închidă ușa.// Iar dacă
socotești că e momentul/ Să-ți etalezi, în fața mea,
talentul/ Hai îndrăznește... pipăind mănușa (En
garde)
Și George Corbu răspunde: Te socotesc un
umorist de seamă/ Și-s fericit că mînuiești o spadă/
Pe care Cincinat, în cavalcadă,/ O-nnobila numindo epigramă.// Când poanta orice muritor să vadă/
Puterea ei ce nu cunoaște teamă/ Prezența ta
neîncetat o cheamă/ Sonetului să-i pună acoladă//
Ești un artist în stare să provoace/ Uimirea celor ce
nu știu ce-i aia/ Putere elegantă – Patru ace!// Și,
de aceea, când îți simt văpaia/ Elogiul meu pălește
și se-ncheie/ Când simt mănușa goală de idee (A
nous Deux).
Acesta e tipicul care, odată ce s-a stabilit și-a
fost admis de ambele părți urmează să se întrupeze liric și să dea întreaga desfășurare a dialogului.
Adesea, cum spuneam, rolurile se inversează:
provocatorul devine provocat, iar provocatul răspunde la fel de rafinat și contrapunctic. George
Corbu, bunăoară, își sensibilizează partenerul prin
recursul la ideea de nemurire, iar Mircea Trifu răspunde prin sonetul Ideea.
Nu mai insistăm. Împreună, cei doi floretiști
realizează un spectacol liric glazurat și ademenitor,
cu mare trecere la cititori –puțini, câți au mai rămas
în aceste vremuri smintite, în care Omul rămâne
fixat în treapta de Jos a Piramidei lui Maslow.



Emilia AMARIEI
Uneori îmi cresc ramuri
pe o bucată de gând îmi sprijin
mintea invadată de implanturi străine
mă tot agăț de rădăcini cu puterea sângelui
(năpădit totuși de niște globule ciudate)
simt frigul din măduva cuvintelor
și caut o rază, măcar una, să-mi împrumute
focul sau cremenea obârșiilor sale
să mă aprind cu ultimele puteri și să ard
să reciclez întunericul fără de care
lumina nu ar mai fi cu putință
uneori îmi cresc ramuri dar vin tăietorii de vise
defrișează și fluieră a pustiu
eu îmi vindec de fiecare dată rănile
cu leacuri ascunse în litere îmi ung și tot ung
sufletul plin de cicatrice
o alifie, un leac amar extras
din înfrângeri și victorii
așa este versul meu, care caută bucuria
printre inciziile ghearelor de vulturi
accept lecția și, în timp ce păsări de pradă
se înfruptă din mine ca dintr-un praznic
poemul le fură aripile și învață să zboare

Pe marginea visului
Prin oasele mele e frig de o vreme
coloane de gheață îmi sprijină carnea
am strâns un munte de timp
credeam că l-aș putea aduna precum iarba
să-l clădesc pe axele zilelor
(adăpost pentru iernile care vin)
frigul va trece și în fiecare primăvară
voi deveni frunza altui copac
firul altei ierbi, cuvântul altui vers și
voi putea trăi tot atâtea vieți - câte vise
uneori vine moartea și în loc de cruce
împlântă cuvinte la căpătâiul poemelor
din rochia cernită a pământului
cuvintele răsar ca niște lăstari
colorez poala iubirii cu metafore
poemele se bucură și cresc
în pântecul spațiului
noaptea mă întâlnesc cu poeții planetei
care se așază pe marginea visului
descifrând nimicul expandat în cuvinte
Două maluri
dacă nu plouă cu duhul iubirii
se va stârni plânsul
din inima de lavă a țărânei
se vor deschide gurile sufletelor
precum ale peștilor - pe uscat -

timpul se încovoaie ca o virgulă
între două perne fără de rost
totuși le așez acolo seară de seară
o ființă invizibilă îmi
doarme alături
genunchii inimii tremură
într-o ultimă rugă
sufletul încearcă să coboare
de pe cruce în timp ce visez
cum două maluri se aruncă
spre mijlocul apei
căutând îmbrățișarea

Iubirile zombi
Se eliberează goliciunea din mine
hai, nebunie, sparge zidurile
mi-e teamă de apusuri, de serile lungi
iubirile-zombi orbecăiesc printre oameni
derulează-mi noaptea de pe hardul minții
scoate-mi paravanul vinovăției din tâmple
mă voi dezvăța să mă urăsc poate
să-mi ofer în dar un ochi fără pată
(licuricii speriați se sting totuși
în gheare de vrăbii)
niște zori să-mi aduci din târgul de vechituri
să-mi alegi de sub genele gândului ziua
când se aud răcnete prin ospicii
(nebunii știu că vine și mai multă durere)
gânduri evaporate se depun ca o ceață
peste tarabele vânzătorilor de vise
plec pe străzile de aur
să caut lumina, splendida lumină
ca să alung din mine umbrele vieții trecute
stând în fereastra plină de răni
aștept răsăritul iubirii să vină
Lecția
ca o nebună urmez legenda
născocită de
propria închipuire
mi-a trimis universul un sfert de om
cu fața hidoasă și mâini deformate
zgura deșărtată din creierul lui
omoară florile, rănește iarba
râsul sardonic lovește precum fulgerul
e un păianjen ce se cațără vertiginos
îi simt veninul și pânza țesută
în jurul inimii mă sufocă
înțeleg care este lecția
pe care mi-o transmiți
hohotind, de acolo, din spațiu
aștepți reacția mea ca pe rezultatul
unei analize de laborator
(continuare în pag. 13)
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(urmare din pag. 12)

Constanța ABĂLAȘEI-DONOSĂ

Avatare

TUDOR VLADIMIRESCU

Adânca liniște
înghițind ultimele suspine
devenise atât de opacă
încât putea să îngroape
marea dramă a lumii
Cineva a tras o cortină de plumb
și a ucis lumina
De ieri, soarele își caută năuc
omenirea
prin aerul condensat de pe
străzile libertății
trecători catatonici
priponiți într-un ultim pas
veșnicesc schimonosiți
în durerile lor este momentul în care
mă transform într-un lup eteric
Încă o noapte înghețată
o noapte de beton
un timp crud
ora aceea când
mă furișez într-o meditație regresivă
Mi se agață un cântec
de streașina inimii
totuși mă tem că soarele îl va usca și
poate cineva îi va folosi praful
în dulcețuri amare
Cuvintele se scufundă
în tăcerile mele
împrejur toate ființele
se așază pe iarba înțelepciunii
și învață
iar vocea inimii cuvintelor
vibrează rotund încât
unghiurile se curbează
Sunt locuitorul spațiului-timp prezent
mereu o cauză nouă
spre soarele cunoașterii
străbat cu ușurință
calea umbrelor până la
cuibul luminii pure
expulzat în afara corpului
îmi voi privi cu detașare avatarul
și nu voi mai dori să mă întorc
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Anul acesta s-au împlinit 200 de ani de la mișcarea
revuluționară a lui Tudor Vladimirescu, promotorul revoluției din anul 1821. Revoluția a avut ca scop restituirea
libertăților cetățenilor din spațiul românesc care se aflau
sub conducerea Înaltei Porți. Tudor Vladimirescu s-a răsculat împotriva regimului fanariot care nu era drept cu
cetățenii. Și cum spunea D. A. Xenopol, în scrierile sale,
Tudor Vladimirescu, dorea mântuirea poporului de robia
boierimii. În acest context el a fost capabill să înțeleagă
și nevoia de emancipare a societății românești. La începutul anului 1821, ultimul mare fanariot – boier renumit,
Alexandru Șuțu, moare, iar la 29 ianuarie 1821 Tudor
Vladimirescu expune la Padeș „Proclamația către țară”.
Subiectul principal al acestei proclamații era mișcarea
populară împotriva domeniilor fanariote. Cel mai vizat
era spațiul balcanic. Mișcarea eteristă condusă de generalul Alexandru Ipsilanti, general din armata rusă și nepot
de fiu al voievodului cu același nume. După Proclamația
de la Padeș, țăranii români s-au adunat repede umplând
întreaga Oltenie, apoi au pornit către București. Între
timp Alexandru Ipsilanti trece Prutul și înaintează cu
repeziciune către București. În martie 1821, Tudor Vladimirescu, intră în București, nu ca răsculat ci în calitate
de conducător legitim, al unei oștiri legitime. Uită de
motivele sociale spre care a fost împins și face un pact
cu boierimea prin care jură vremelnicia stăpânire a țării,
în schimbul primirii din partea boierilor de credință și
supunere.
Printr-o proclamație făcută în martie 1821, Tudor
Vladimirescu amână promisiunea de libertate pe care o
făcuse țărănimii când oștirile turcești trecuseră Dunărea
să se lupte cu eteriștii. Astfel situația s-a complicat și mai
mult. Nevrând să lupte de partea niciuneia dintre părți,
decide să se retragă în Oltenia, să-și întărească forțele
de luptă. Trădat de oamenii săi pe data de 21 mai, este
răpit de eteriști, iar pe data de 28 mai este ucis. Trupul
său a fost aruncat într-o fântână. Lipsită de conducător,
oastea pandurilor se destramă. Deși a fost învins, revolta
sa a rămas în istorie: a înlăturat regimul fanariot și a
readus domeniile pământene. Această revoluție a fost
începutul renașterii naționale a României!

Maria TIRENESCU
Au trecut anii
După deschiderea festivă a anului universitar, Anuța și
Oara au intrat în Complexul studențesc pe poarta de pe
strada Clinicilor. Povesteau și nu erau atente la persoanele
care treceau pe lângă ele. În sacoșe voluminoase duceau
ultimele cumpărături.
Ajunseseră în apropierea clădirii Facultății de Biologie Geografie. Un tânăr s-a apropiat de ele.
- Servus, Anuța, mă bucur că te văd! Ești studentă?
- Ce crezi că aș putea să fac aici? Mergem la cămin.
Voi vă cunoașteți?
- N-am avut ocazia, spune Oara, înainte ca tânărul să
deschidă gura.
- Ți-l prezint pe Pepe, fost coleg de clasă al soră-mii. E
student la Politehnică.
- Eu sunt Oara. Sunt în primul an la Fizică.
- Oara e fiica directorului Școlii Nr. 1, precizează Anuța.
Pepe era puțin încurcat. Nu știa ce să spună.
- Vă rog să mă iertați, dar mă grăbesc! Mă așteaptă
colegii. Cred că au ajuns la poartă. Vă caut la cămin după
masa de seară!
- Stăm în căminul 4, camera 69.
- Vă caut!
Pepe alergă după colegii lui, iar fetele și-au continuat
drumul.
Seara, în holul căminului era lume multă. Pepe le-a
întâmpinat pe cele două prietene.
- M-am gândit să vă dau câteva sfaturi, ca un student
mai vechi și cu experiență ce sunt. Cei din primul an, în
Cluj, sunt numiți balică/balic…
- Sună mai frumos boboc. În fine, să nu stricăm tradiția!
- Cunoașteți orașul?
- Aproximativ. De ce întrebi?
- Vă invit la o plimbare. Să vă arăt Piața Mihai Viteazul!
La 10 suntem la cămin.
Când programul le permitea, ieșeau la plimbare și
cunoșteau locuri noi, vedeau părți din Clujul în care era
multă agitație, indiferent de oră, vedeau doamne elegante,
domni politicoși și tineri, mulți tineri.
Într-o zi, Pepe le-a invitat pe fete în oraș. Venise însoțit
de doi colegi. Fetele nu știau ce plănuise tânărul.
După ce au ieșit din cămin, Pepe i-a prezentat fetelor
pe Nelu și pe Traian. Au coborât pe strada Victor Babeș.
Trotuarul nu le permitea să meargă alături. Anuța, între
Pepe și Nelu, mergea înainte, iar Oara și Traian îi urmau
îndeaproape. A aflat atunci că Traian e în anul patru la T.
C. M., că e din Sebeș și că toți îi spun Nănuț. Despre Nelu
nu a aflat decât că e coleg de an cu ceilalți doi și că
locuiesc în aceeași cameră de cămin.
În următoarele zile nu s-au mai întâlnit toți cinci. Se
vedeau în cantină, dar băieții aveau ore în mai multe

clădiri. Erau mereu gata de plecare. Uneori aveau
ore la „San Siro”, pe lângă autogară, departe de
centru. N-au reținut de ce îi spuneau astfel acelei
clădiri.
Pepe era omul cel mai informat și cel mai
vorbăreț dintre toți. Printre altele, fetele au aflat că
în camera lor mai locuiește un Traian, dar pe
acesta nu-l vor cunoaște, pentru că are o prietenă
la Chimie în ultimul an.
După câteva zile:
- Rodica, mă ajuți să fac o glumă?
- Ce vrei să faci?
- Vii cu mine la căminul 8?
- Ce să faci acum acolo? Știi bine că Nănuț e
la cursuri.
- Lasă, că vezi tu!
- Să mergem!
În câteva minute erau la ușa căminului 8. L-au
rugat pe studentul de serviciu la poartă să-l
cheme pe Traian din camera 47. În scurt timp,
coborî un tânăr înalt, subțire, pășind cu grijă să
nu-și piardă papucii cam largi.
- Cine mă caută?
- Îl caut pe Nănuț. Voiam să-i spun ceva…
- E la curs. Să-i transmit ceva?
- Nu, mulțumesc! Nu e ceva urgent. Ne pare
rău că v-am deranjat!
- Nu-i nici o problemă! La revedere!
Oara a ieșit cu Rodica din cămin. A fost
serioasă până la colț. Acolo a început să râdă.
- Ce credea Pepe, că nu pot să aflu cum arată
celălalt Traian?
- Când îi spui?
- Găsesc eu un moment potrivit! Nu știe el cu
cine se întrece!
Fetele n-au spus nimic nimănui, nici măcar
Anuței, chiar dacă erau mereu împreună.
Când aveau câte o seară liberă, Oara ieșea la
plimbare cu Nănuț în Parcul Central. Acolo era
frumos: copaci bătrâni, cu coroane interesante,
bănci de lemn pe aleile largi, curate… Grupuri de
studenți se plimbau pe alei. Uneori, întâlneau și
bunici cu nepoți care căutau castane sau frunze
interesante.
Fără evenimente deosebite, timpul a trecut.
Într-o seară, Nănuț voia să știe unde intenționează fata să întâmpine noul an.
- Voi merge acasă. Mă așteaptă părinții. Nu
ne-am văzut din noiembrie.
- De ce să nu rămâi în Cluj? Se organizează și
în cantină petrecerea de Revelion.
- Poate la anul… Acum voi merge acasă!
A fost ultima seară în care a ieșit la plimbare
cu Traian.
În ianuarie, după vacanța de sărbători, Rodica
o strigă:
- Oara, vino repede! Acolo jos, în fața geamului
nostru, nu e Nănuț?
Se apropie:
- Da, el e. Știi bine că în camera de sub a
noastră sunt fetele de la Chimie. Cu vreuna dintre
ele vrea să vorbească.
(continuare în pag. 38)
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Lucia PĂTRAȘCU
VERA CRĂCIUN - INFINITA CĂUTARE
Numele scriitoarei Vera Crăciun circulă de aproape
zece ani pe scena literară gălățeană într-un ritm
ascendent prin ceea ce publică și prin activitățile sale
culturale, activități pline de bucurie, desfășurate mai ales
în rândul micilor cititori, pentru care scrie cu talent și cu o
mare dragoste. Este autoarea a 25 de titluri de carte,
dintre care marea majoritate cuprinde literatură pentru
copii, exprimată în poezii, ghicitori, povești pline de
gingășie și farmec. Realizarea cărților pentru cei mici
începe cu întoarcerea la copilărie și abordând tematica
specială (natură, zâmbete de flori, zbor de fluturi, ...) și
creează neprețuite „lacrimi de fericire”, așa cum se
exprimă autoarea însăși în prezentările sale, atunci când
aceste adevărate bijuterii lirice prilejuiesc, la întâlnirile cu
micii săi prieteni, neuitate festinuri literare, ce devin
imense bucurii ale sufletului. Aducerea acestui rai în
lumea cuvântului scris, cu nuanțe duioase de copil
năzdrăvan și curios, păstrând, în același timp, o oarecare
tentă didactică, face posibilă compararea sa cu apa vie a
trăirilor de demult și prelungirea maturității pe încă verdea
câmpie a sentimentelor ludice. Copilul de odinioară a
păstrat roadele de aur ale copilăriei pentru poeta matură
de astăzi. În geografia literară a zonei, scrierile Verei
Crăciun alcătuiesc o trăire ambivalentă de om matur, care
se întoarce mereu la copilărie și de copil, care se joacă în
lumea armonioasă a naturii, împreună cu micii săi
prieteni. Pentru acest condeier lumea copilăriei pare un
spațiu infinit, mereu proaspăt și ademenitor, în care
orizonturile bucuriei au nemărginirea câmpiei. Copilăria
celor mici cheamă cu irezistibilă putere copilăria poetei.
Întrebată într-un interviu, despre timpul fizic și
modalitatea creației, poeta răspunde senin că acest timp
este o binecuvântare, ce a născut ideea și aceasta trebuie
exprimată: „Momentul de a scrie este o clipă a inspirației.”
Recunoaște faptul că nu obișnuiește să lase pentru altă
dată, o poezie neterminată, conștientă fiind că mierea
dulce a versului s-ar putea dilua în cotidian. De fiecare
dată intră cu sufletul curat în lumea fragilă a poeziei, în
care momentul contemplării îi dăruiește o anumită stare
de grație.
Cu noul titlu de carte „Infinita căutare”, Vera Crăciun
împlinește, în numai nouă ani, un frumos număr (25) de
apariții editoriale, toate încununate cu bucuria creației,
prin harul pe care Divinitatea i l-a dăruit, îngăduindu-i
momentul de grație: „ Este gândul / trimis / de
Dumnezeu. / El împrumută / forma cuvântului scris. //
Muza / surâde fericită. // Este din nou / Clipa de taină.”
(Clipa de taină, pag. 22).
Volumul, editat sub egida Asociației „Universul
Prieteniei”, păstorită de omul de cultură și scriitoarea
Rodica Rodean, publicat la editura Pim, Iași, 2020,
cuprinde în cele 115 pagini peste 60 de poeme. Este
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însoțit de o frumoasă Prefață semnată de scriitoarea Cezarina Adamescu, iar pe ultima copertă
Victor Gh. Stan consideră că acest volum: „confirmă valoarea poetei pentru o poezie în linie modernă”.
O bucurie, o sărbătoare, o aniversare... Astfel
poate fi considerat acest volum publicat exact în
anul în care autoarea numără al șaselea deceniu
de existență. De fapt, este o binecuvântare, prin
care poeta trăiește: „Înaltul celui de al șaselea
deceniu!” (Al șaselea deceniu, pag, 87). O viață
de om presărată cu așteptări, zâmbete, dezamăgiri, sinceritate, prietenii și iubire, multă iubire,
„Infinite particule de bucurii! / Rugă de mulțumire / Creatorului Suprem! /.... / Va fi o
aniversare pe cinste!” (idem, pag. 88).
Este un volum liric nu foarte mare, nici ca
format, nici ca paginație, însă foarte consistent în
teme, idei, reflecții rotunjite într-o adevărată filozofie proprie, în care Timpul, cu implacabila-i putere,
măsoară trăirea, nelăsând decât mici răgazuri
pentru întrebări: „Vom ști vreodată dacă / timpul /
grăbit în ritmul său / alert, va ști cât ține-o /
veșnicie / și cât durează un / prezent?” (Timpul,
pag. 97) și, tainic, provocînd autoarea la căutări
infinite, în încercarea de a desluși ceea ce numai
Dumnezeu cunoaște.
Fiecare om are modul său de a căuta și de a
găsi: „Unii oameni /... / sapă / tot mai adânc... //
Dar nu găsesc / decât / Întunericul.” (Căutări,
pag. 37). Însă pentru poeta Vera Crăciun înțelesurile se așază pe alt făgaș, în care cărările gândului colindă prin tezaurul amintirilor: „Ating sfioasă/ cu un deget / Copilăria. / Ea îmi răspunde /
cu un zâmbet / în care / se ascund / amintirile
mele, / așezate frumos pe / mătasea uitării” (Mătasea uitării, pag. 77), colindă prin frumusețea sărbătorilor de Crăciun, de Anul Nou, de Florii, prin iubirea dăruită și primită, poposind acolo, unde sigur
se afla fericirea: „Fericirea... / O știm cu toții / unde este ascunsă. / Nu este un secret! // Numai
că ea rodește / prin semințele / oferite de / Bunătate și Adevăr! // Alte înfloriri / sunt doar iluzii!” (Căutări, pag. 95).
În general, cărțile sale sunt bijuterii, micuțe
poate, datorate nerăbdării cu care a dorit să le
aducă la lumina zilei (mai ales, cele pentru copii,
(continuare în pag. 16)



(urmare din pag. 15)

apărute cu o frecvență de mai multe titluri pe an!), însă
conținutul fiecăreia are o încărcătură sentimentală
deosebită, iar cărțile pentru cei mari, indiferent de forma
lor variată, fixă-rondeluri, prozodie clasică sau vers liber,
eseuri ... cuprind, uneori „lacrimi de tristețe”. Cine citește
versurile sale descifrează în șoapta florilor din rondeluri,
de exemplu, toată suavitatea unui suflet în care gingășia
copilului se păstrează suveran și perpetuu, îndulcind
clipele vieții, indiferent cum ar fi fost acestea, fericite sau:
„Ascunse după colț, / zâmbesc timid / zilele triste.”
(Întâlnirea cu Noul An, pag. 58), cu un optimism
niciodată pierdut pe drum: „...astăzi, / am găsit în
gândul meu / ideea de Sărbătoare, / de Strălucire!”
(Universul gândului fericit, pag 35).
Forma poeziilor cuprinse în paginile acestei cărți
poate fi diferită. Ele pot fi scurte, foarte scurte, adevărate
sclipiri de cuget, ori lungi, foarte lungi, adevărate colocvii,
pe care poeta le susține în tovărășia gândurilor sale. Sunt
multe și diferite forme de versificație, pe care stilul
modern le îngăduie și în care gândurile bune devin însoțitoare, protectoare, inițiatoare, conducând la realizarea
faptei: „Ce diferit / poate fi acest nobil însoțitor / al
omului!” (Universul gândului fericit, pag 35).
Cu atentă analiză poeta Vera Crăciun aduce în
paginile sale cele patru elemente, care perpetuează
viața: focul, deoarece: „...din scânteia ivită / se naște /
lumina călăuzitoare.” (Focul existenței, pag. 51); apa:
„Linul apei / este mișcarea vieții / cu undele ei...”
(Urme pe ape, pag. 53); pământul: „Pământul... / ca
umbră, / ca suflet, / ca ființă...” (Totu-i pământ, pag.
56); aerul: „Am privit / cerul, / am pătruns / infinitul din
el, / m-am transformat / într-un nor.” (Regăsire, pag
24). Poeta înțelege și acceptă ideea de efemer, de
cursivitate a vieții, de rotație a generațiilor, toate făptuite
prin voința Divinității: „Aruncate pe pământ, / alte
scântei / vor străluci în vatră.” (Focul existenței, pag.
52). Însă, atâta timp cât poezia sa există, o singură
rațiune tronează: „Să cucerești lumea prin: / Voință, /
Credință, / Iubire! // Cred că aceasta-i / Perfecțiunea!”
(Perfecțiune, pag. 68).
Ce caută poeta Vera Crăciun?... Drumul spre frumos:
„Privesc cerul / cu al său albastru. / ... / Ochiul meu /
ia frumosul / și îl ascunde / în interiorul ființei. // Așa
s-a născut căutarea frumosului...” (Căutări, pag. 63)?
Drumul spre perfecțiune: „Viața este / împărăția care-ți
oferă / coroana / împletită / cu toate darurile. /... //
Apar, / firesc, neincetatele întrebări. / Răspunsurile /
țin numai de tine. // Coroana este numai a ta!”
(Coroana este numai a ta!, pag. 26)? Drumul spre
cunoașterea absolută: „E grea așteptarea cuvântului, /
Dar frumos este firul de Lumină, / Care leagă Ființa
de Univers, / De acel Univers al Cunoașterii.” (Firul de
Lumină, pag.60)? Drumul spre fericire: „Iată cum, /
uneori, pașii / nu mai găsesc / drumul spre /
Fericire!... / De aici / o infinită căutate...” (Infinita
căutare, pag.27)? Drumul spre creație: „La granița /
dintre realitate / și vis / apare timidă / Creația... //... / Și
eu mă închin ei, / Creației!” (Creația, pag. 19).
Prin crearea acestor versuri și a altora la fel de adevărate, poeta Vera Crăciun va reuși să-și împlinească
visul căutărilor, ca și un călător harnic, destoinic, cu o

mare putere de a cuprinde și a exprima stări
deosebite, sentimente gingașe. Fără a se supune
imperativelor timpului pe care-l trăiește, timp
sufocat de dorința tuturor condeierilor de a accede,
oricum, în atenția cititorilor, poluând paginile unei
cărți cu bla-bla-uri stereotipe, Vera Crăciun scrie o
poezie cu formulări clare, curate, fine, rezultând o
țesătură lirică dantelată, ce o redefinește ca o
creatoare de frumos cu potențial liric mereu proaspăt.


La sfârșitul lunii octombrie a.c. a apărut antologia de toamnă a Asociației Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice.

Spicuim din prefața semnată de scriitorul Petre
Rău:
Noua noastră antologie, îmbrăcată acum în straie de toamnă, își face apariția sub genericul titlu
“Lirica unui miez de toamnă”. În fond, avem de-a
face cu o colecție de gânduri mărturisite frumos,
îmbrăcate artistic în mantia lirismului atotcuceritor.
Sunt aici un număr de 38 de autori selecționați
de către comisie, nu neapărat cu mare rigiditate, aleși dintre cei care și-au manifestat dorința de a fi
prezenți în antologie și care vin să aducă din prinosul lor creativ cele mai proaspete și semnificative
lucrări literare.
Vă invităm să lecturați paginile acestei noi culegeri de excepție, să vă convingeți astfel că lectura
va fi una agreabilă, oferindu-vă satisfacția dorită.
Protagoniștii prezentați în ordine alfabetică, cu lucrările lor, au fost recomandați mai jos (în prefață,
n.n.) printr-o relativ succintă și deloc exigentă evaluare.
Următoarea antologie este planificată să apară
în primăvară. Urmăriți anunțurile noastre pe site-ul
cenaclului literar online “Noduri și semne” sau pe
site-ul revistei Boem@.
Redacția A.S.P.R.A.
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Poet italian şi traducător de limba română. Trăiește în Milano. Italia. Este redactor la mai multe
publicații literare românești. Colaborator vechi și de
nădejde al revistei Boem@. A publicat în numeroase reviste literare românești.
Volume publicate: “Monade/Monadi” - poeme în
limba română şi italiană, împreună cu Melania Cuc,
Editura Karuna, Bistrița, septembrie 2014; “Exilul” poeme în limba română, Editura Rafet, Râmnicu
Sărat, septembrie 2016; “In viaggio per dove/ În
drum spre unde” - poeme în limba italiană şi română, Edizioni DrawUp, Latina (Italia), sept. 2017.

Luca CIPOLLA (Italia)
Dimenticati

Uitați

E non abbiamo sedie
ove quieto il respiro
d'un io solitario possa
trascender l'altro,
il guardo
su una ripida scala
che, tagliando la meta,
conduce alla torre
rossa della colombaia.
I nostri pensieri
son rapiti da ignari sintagmi
nati a caso,
incomprensibili ai più,
le nostre idee un peso
nella lor comoda esistenza.
E appoggi non abbiamo
se il mostro ci assale,
né eroi, già,
le retrovie spoglie,
abbandonate fors'anche
da chi non sa disertare.

Și n-avem scaune
Unde-i liniștită respirația
unui eu solitar să poată
transcende pe altul,
privirea
peste o scară abruptă
care, tăind țelul,
duce la turnul
roșu al porumbarului.
Gândurile noastre
sunt furate de sintagme ignare
născute la întâmplare,
incomprehensibile celor mai mulți,
ideile noastre o povară
în comoda lor existență.
Și sprijin n-avem
dacă monstrul ne asaltează,
nici eroi, chiar așa,
spetele goale,
abandonate poate și
de cine nu știe dezerta.

Orfani adulti

Orfani adulți

Difficile è lasciarsi
alle spalle
la stagione amata,
il legno è resina
e nessun'altra essenza
profuma più di quella
nel presente.
Un cigno canta
la sua ultima melodia
e una nuvola l'ascolta,
una nuvola cuore.
Siamo il riflesso
dei nostri antenati
persi in volo,
forse ci ascoltano o forse no,
orfani adulti
che cercano vie d'uscita,
un rifugio,
in questo mondo effimero.

Dificil este a lăsa
în urmă
anotimpul iubit,
lemnul e rășină
și nicio altă esență nu
parfumează mai mult ca aceea
din prezent.
O lebădă cântă
ultima ei melodie
și un nor o ascultă,
un nor inimă.
Suntem reflexul
strămoșilor noștri
pierduți în zbor,
poate ne ascultă sau poate nu,
orfani adulți
care caută căi de ieșire,
un refugiu,
în lumea aceasta efemeră.
(continua a pagina 18)

17

Traducere de Luca CIPOLLA

(continuare în pag. 18)

(urmare din pag. 17)

(di conseguenza a pagina 17)

Memorie

Amintiri

Un flebile raggio
che punta il dito
sulla cruna dell'ago,
il respiro
che prende forma
e s'addensa sul vetro,
così si palesa
il tempo che scorre
e non è più
ala d'uccello
che dipinge pareti
all'improvviso
né il bus ormai
alle spalle,
un lampione che svanisce
nel nulla o
palla di carta
sull'asfalto bagnato..
l'ora della nanna.

O rază slabă
ce arată cu degetul
pe urechea acului,
respirația
care prinde formă
și se îndesește pe geam,
așa se dezvăluie
timpul care trece
și nu mai este
aripă de pasăre
care pictează pereții
pe neașteptate
nici autobuzul de-acum
în spate,
un lampion care dispare
în neant sau
minge de hârtie
pe asfaltul ud..
ora de nani.
“Un onirosurrealist fantast
Poetul și românistul lombard Luca Cipolla este un onirosurrealist
fantast. Textele sale poetice par a avea un echilibru al modernității, dezmințit însă de narativitatea oximoronică între absurd
amintind de Urmuz și Virgil Mazilescu și angelismul marilor orfici
ai adorației fără frontiere. Formal, poeziile sale, rod al unei ingenioase ars combinatoria, învederează simultan tonalitățile contrastive generate de juxtapunerea unor versete și premeditate
notații prozaice. Autorul se află în siajul spiritului postmodern al
amanților dizarmoniilor și al spulberării bruște a idilismului: “Ca să
disting greșeala mă-ncredințez oglinzii,/ și totuși dincolo de râu
ajunge să mă uit/la mine și la tine,/ la alții și la alte../Atunci va sănțelegem jocurile noastre/ unde se-ascunde soarele adesea după
nori de fosfor./Nici un costum de scenă/în material/ întregului perceptibil și tăinuit./Iubirea/ să ne piardă ca versuri/într-un cânt.”.
Aparent clar și accesibil, Luca Cipolla este un poet enigmatic dar
plin de miez ce -și poate revendica fără complexe inutile o ars
poetică de tip Mario Luzi. O poezie a cunoașterii prin ardoare, a
conștiinței că perfecțiunea marmoreană tip Canova sfârșește prin
a obosi cititorul. Compozițțile sale preferă premeditat impecabilului eroarea necesară ce dă curaj și undă verde feluritelor
interpretări, unui evantai amplu de opinii. Luca Cipolla nu aduce
în pagină perfecțiunea sferei, ci imperfecțiunea inevitabilă, fragmentul lapidar, dilema, cazualul, cu alte cuvinte tot ceea ce
sporește vitalitatea, ceea ce Nietsche numea sentimental Ființării.
Poezia lui Luca Cipolla, fără a exclude sentimental infinitudinii,
pivotează în jurul fenomenelor în mișcare, imature, în jurul
sugestiilor de energie ce transmite formele nedesăvărșirii,
impure, umane, emoționante”.
Geo Vasile
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Octavia CEACA MICU
Întâlnirea cu frumosul și cuvântul ziditor
Cartea „vrăjitoarea ce a transformat lumea
(...) este memoria găndirii umane.”
N. A. Morozov

M-am întâlnit cu revista „Mărturii maramureșene” la o
sărbătoare a Poeziei, într-un mic sat din comuna Poiana
Blenchii, județul Sălaj, numit Gostila, într-o frumoasă zi
de sfârșit de august. Satul Gostila este așezat între
dealuri ocrotitoare care „unduiază ” spre vale, cum spune
Ioan Alexandru, în „Domoale valuri (...) / Ducând în slavi
cuvântul nefăcut”. Privindu-l, înțelegi de ce ne putem
lumina la o sărbătoare a poetului Vasile Hatos care îl
numește „o lume după Paradis modelată” și trăiește
poetic „Întâlniri cu Dumnezeu”. Într-un asemenea spațiu,
fărâma de har dată fiecăruia, mai cu seamă pentru cei
aleși, crește, înflorește și rodește înmiit, iar trecerea din
profan în sacru devine la Vasile Hatos cântec armonios
despre minunile Creației: „Pădurea este chipul/ Sfântului
Domn ceresc”.
În luminoasa și calda sală a Căminului cultural al
satului, o mică expoziție de carte, cărți ale poetului, ale
altor creatori din zonă și ale distinselor personalități
invitate din Cluj, Baia Mare, Zalău. Le-am mângâiat cu
privirea și cu ochii sufletului iubitor de carte, de frumos.
Mi-a atras atenția în mod deosebit o copertă care purta
titlul „Mărturii maramureșene”. Am trăit bucuria de a primi
în dar tocmai această carte, care de fapt este o revistă,
de la întemeietorul ei Radu Botiș, cel care a fost și maestru de ceremonii la întâlnirea amintită.
Cu această bucurie în suflet, am încercat să dezleg
cât mai profund mesajul imaginilor care împodobeau
coperta. Impresionează imaginea unui detaliu de ansamblu arhitectural, sculptură în lemn, tipic maramureșeană
cu mărețe simboluri împletite într-o dantelărie ce vorbește
și cântă despre darurile unui neam străvechi. Un neam ce
n-a venit de nicăieri ci s-a ridicat spre lumina celestă
firesc, din pământul-mamă precum brazii și stejarii care iau oferit material spre înveșnicirea gândului, dar și a
lemnului. Privind o poartă maramureșeană, poți trăi
frumusețea acestui pământ binecuvântat din care au
răsărit oameni și păduri ce ridică ode cerului, Creatorului,
amintindu-ne de versul eminescian: „ Zeii Daciei acolo
locuiau-poartă solară”.
Mai este pe copertă imaginea unui manuscris străvechi trecut prin moara timpului, vorbind și acesta despre
vechimea neamului iubitor al cuvântului scris. Poate ne
aminteste de manuscrisele de la Peri, cele mai vechi
scrieri în limba română cum ne spune o informație despre
Mănăstirea Peri „de atunci a început Dumnezeu să
vorbească în limba română cu neamul nostru”.
Că este vorba de români ne spune și tricolorul aflat
sus, fluturând, o panglică tăiată povestind poate despre
încercările vremurilor, dar bucățile se țin una și vorbesc
despre cum s-a luptat neamul și țara pentru întregire, unitate și libertate. Cele două imagini îmbrățișează aserțiunea „Sus, în Maramureș, există un loc marcat drept
centrul bătrânului continent”. (Paul Mac Kendrick).
Poate am spus prea multe despre o copertă, dar cred
că aceasta trebuie să grăiască cât mai sugestiv despre
cuprinsul cărții, mai ales când se marchează și sărbă-
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toarea Centenarului Uniunii Ziariștilor din România.
Scriu despre o revistă cu format de carte, „Mărturii maramureșene”, An III, Nr. 6-7, iunie, 2021,
Revistă de cultură, tradiție și atitudine civică. Mi se
pare firesc să te întrebi „ De ce o revistă sub formă
de carte?”. Cred că fondatorii, Andreia și Radu
Botiș, s-au gândit că așa vor răspunde mai bine
atribuțiilor asumate: cultură, tradiție, atitudine civică.
Poate cartea-revistă se vrea o soră mai mare (fiind
un cuvânt mai vechi) care să îndrume, să ocrotească, să facă cunoscute lumii cărți nou apărute
sau cele ce acum se plămădesc. Totodată cititorul
de azi, mereu grăbit, obișnuit cu noile mijloace de
informare e mai ușor să poarte un volum mai mic
mai ușor de răsfoit. Răsfoind revista, găsești ceea
ce te interesează și descoperi frumusețea citirii unei
cărți percepute cu întreaga ființă. Te atrag trăirile și
gândul întrupate în cuvânt, vezi înșiruirea literelor
auzi cu urechea sufletului armoniile unor fraze, ale
unor versuri, foșnetul paginii pe care o întorci, simți
mirosul proaspăt al tipăriturii .
„Mărturii maramureșene” este totuși o revistă,
adică o publicație care cuprinde articole, studii, recenzii, note din domenii variate, are apariție periodică, după cum se definește la dicționar. Este firesc
să apară trimestrial deoarece se ocupă de multe
domenii ale culturii, ale frumosului artistic, ale educației, călătorește și dincolo de granițele județului și
ale țării, potrivit ideii că România e peste tot unde se
vorbește românește.
Într-o lume grăbită, puternic tehnicizată, cu o bogăție informațională copleșitoare, revista se stăduiește să răspundă comandamentelor vremii, intereselor cititorilor ajutându-i să găsească informațiile
necesare, orientându-i spre adevăratele valori, să
aleagă binele de rău.
E de apreciat interesul pentru publicarea unor recenzii despre numerele anterioare ale revistei. Citind
o astfel de recenzie poți găsi informațiile care te
interesează dintr-un număr anterior. Pentru redactori
e o cale de a cunoaște ecoul și valoarea muncii lor.
Cu judecăți de valoare îmbrăcate într-un limbaj ales,
luminat de un „Suflet de Ardeal”, cum se autodefinește, Gabriela Costescu, jurnalist, prezintă conținutul numărului anterior. Cu căldură vorbește despre
articolele închinate lumii satului, tradițiilor păstrate
„în lada de zestre din moși strămoși”.
(continuare în pag. 20)



(urmare din pag. 19)

Citind recenzia făcută de Gheorghe Pârja, îți dai
seama de existența unor constanțe, a unui program
respectat pentru că „revista îmbină în mod fericit valorile
locale cu cele naționale, dar și cu cele din străinătate” .
Remarcabil este faptul că români ca Ștefan Străjeri
(SUA) voind, parcă, să-și onoreze numele acolo, departe, străjuiesc la păstrarea renumelui neamului, cercetând documente și înveșnicesc, prin forța cuvântului,
chipuri de români participanți la istoria lumii în „Români
în istoria Mexicului” . Aflăm despre George Bibescu, fiul
prințului Bibescu, cu studii militatre înalte în Franța, despre căpitanul-doctor Ilarie Mitrea, român din Rășinari.
Acesta a fost „istoric, antropolog, arheolog, etnograf,
lingvist, naturalist, explorator și călător pe trei continente. S-a remarcat prin studiile sale, prin priceperea și
dăruirea cu care a slujit ca medic. Impresionantă este
povestea despre două românce implicate fulminant în
Revoluția mexicană (1910-1920), Maria T. Ionescu și
Elena Popescu, femei care s-au remarcat și în înalta
societate pariziană a vremii. Materialul „Profil: Despre
Mihaela CD” prezintă activitatea literară bogată, multitudinea proiectelor pesonale, referințe critice și poezii ale
româncei care trăiește în Canada și căreia i s-a decernat de către Word Literature Academy și Word Poets
Association diploma și trofeul pentru promovarea literaturii la nivel global. Scrie poezie însuflețită de forța catharsisului, versurile ei, spune un critic literar, „îndulcesc
inima cu bunătate, iubire și credință”. Românca cunoaște realitățile din țară și deplânge urmările unor fapte reprobabile, amintindu-ne de Octavian Goga, în accente
profetice: „Feriți-vă de-a pământului vijelie/ căci de-o
veni, o să vă dea fiori”.
Articolele despre personalitățile marcante ale istoriei
de ieri și de azi: Nicolae Iorga, Vasile Lucaciu, Emanuil
Gojdu, Florian C. Ulmeanu, generalul Pop Gheorghe Ion
răspund unei cerințe arzătoare pentru formarea unei
atitudini civice, prezentarea unor modele pentru generațiile tinere, sunt adevărate lecții pentru politicienii și
truditorii de acum spre binele țării.
Problemele școlii, ale educației, acum atât de complexe, sunt prezentate în materiale de valoare pentru
educatori. Andreia (Ghib) Botiș prezintă modalități, metode pentru stimularea gîndirii critice la elevi, adevărată
lucrare de cercetare pedagogică. Tot în acestă sferă
sunt recomandate două cărți de mare interes pentru
sprijinirea adolescenților în fața provocărilor vieții: consumul de droguri, evaluarea anxietății și a stimei de
sine.
Poezia, bogat prezentă, e atent aleasă. Teme vechi
în haine noi: „De-ar fi să cânt de supărare/ Aș recita o
rugă de tristețe”. (Mihaela CD); „Iubire să fim și rugă și
stea și câmp de floare”, „Cuvânt de dor îmi ești poezie
(...) Tu-mi ești visul spre lumină” (Mihai Elpi);
„Pătrunde-mi în suflet și fă-mă / să-mi dăruiesc creația
lumii întregi” (C. Remus Strugar). Pentru Ovidiu PurdeaSomeș există o căruță cu doi cai „Care duc apă/ La
butoaiele unde se sfințește dragostea”, iar Gabriela
Costescu evocă în accente solemne măreția Sarmisegetuzei. Cornel Costea aduce o temă nouă, înstrăinarea satelor unde „cândva/ din fiecare fereastră/zâmbeau discret/trecătorilor/neasemuite mușcate înflorite semne evidente ale vieții dinăuntru”, iar astăzi

sunt„ închise/ păzite/de păianjenii care țes capcane/
propriilor tăceri”.
În taina tăcerii, Anca Preda ascultă „Evanghelia
din inima lui Dumnezeu”, iar Zaharia Bledea își cântă
satul natal „Băița, colțul meu de rai!”, adăugând un
emoționant îndem: „roagă roua să te lase să-i calci
iarba în picioare”.
Proza e prezentă doar prin recenzia „Bărbat versus femeie” de Daniel Luca pentru volumul „Ambiguu” de Marius Iorga. Proza persupune mai mult
spațiu, dar ar fi interesantă publicarea unor pagini
grăitoare din cărțile nou apărute pentru cititorii care
iubesc narațiunea.
O prezență deosebită, luminoasă, cu suflet deschis, Vasile Bele, iubitor al cărții, deosebit de activ
este specialistul în recenzii și cronici literare. Se
bucură de apariția fiecărei cărți și ne dezvăluie
minunea cuvântului MULȚUMESC. Gelu Dragoș face
o prezentare succintă dar bogată în idei pentru
orientarea cititorilor revistei „Mărturii maramureșene”,
numărul din decembrie 2020, precum și o aleasă
cronică literară a volumului de versuri „Lacunele
luminii” scris de Mihai Epli.
Nu sunt uitate în revistă nici celelalte domenii ale
artei, muzica și pictura. Revista cuprinde reproduceri
ale tablourilor create de Homordean Alexandra
Sonia, omagiu adus naturii și satului tradițional, atent
analizate de graficianul Constanța Abălașei Donosă.
Păcat că nu sunt suficiente fonduri ca măcar câteva
tablouri să îmbrace haina firească a culorilor spre
mai buna percepere a privitorilor.
Semnificativă este analiza realizată de Mihai
Tudor, în articolul „30 de ani de democrație, neputință și lipsă de viziune”, privind realitățile socialpolitice din țară. Cu competența unui analist politic,
într-un stil concis, precis și clar, cu amărăciune,
prezintă adevăruri dureroase despre incompetența
conducătorilor, despre condiția țării care nu mai are
nimic din prestigiul de altădată ajungând „O biată
colonie occidentală, menită să asigure forța de
muncă, cândva bine calificată” și totodată o piață de
desfacere. Oferă și câteva soluții înțelepte. Citind
aceste rânduri ne întrebăm: Unde ne sunt conducătorii înțelepți gata să dea totul pentru progresul
țării? Unde ne sunt vocile din popor care să ne
deștepte„ din somnul cel de moarte”?
Iată de ce sunt necesare cărțile, revistele, cuvintele cu forță ziditoare pentru ridicarea conștiinței naționale, a unei atitudini civice mobilizatoare, însuflețită de aripa credinței.
Dimensiunea creștină, puternic prezentă în revistă, încearcă să răspundă acestui deziderat, mai ales
prin truda animatorului ei Radu Botiș, prin scrierile
sale numite de Vasile Bele „copii de suflet”. Rabindranath Tagore spune: „Omul poate lua cunoștințele
de la alt om, focul se aprinde cu alt foc, iar sufletul
omului se modelează datorită sufletului altui om”.
Jurnalistul preot a înțeles ce înseamnă să scrii cu
sufletul pentru înnobilarea omului prin credința în
Hristos. Prezentând cartea scrisă de Rabu Botiș,
„Aspecte pedagogice și catehetice în
(continuare în pag. 30)
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vara
împodobea în frunziș
trunchiuri zvâcnind a roade crude,
strepezind dinții de lapte
necuvintelor
nemărturisite,
încă!

Caliopi-Alina DINU
Soare tomnatic
Se furișase în fântână soarele verii,
Iar apa se făcuse moare.
Era sărată-morugă
Și mirosea a pește, a tălpi pe nisip, a miez de
vară...
Căzuse așa, pe la nămiezi,
Tot, cu aripile frânte,
Umplând pântecele apei
Cu aur cositorit
De toamnă.
Dăduse să iasă, binișor,
Dar se topise în undele jilave,
De dorul unui surâs
Aruncat pe malu' gârlii,
Ca o jucărie stricată...
Și...gata!
Vitralii de toamnă
Copacii ard stins
Dintr-a candelei toamnă,
Sub un cer necuprins,
Către rugă ne-ndeamnă!
Frunze arse de jar,
În vitralii se schimbă,
Dinspre nori, curge har,
Curge-agheasmă, ori smirnă.

iarna,
merii înghețau îmbrățișați
în trupurile noastre.
un măr, eram eu,
iar celălalt...
umbra ta
rotată.
Autumnal
Mustește pământul a toamnă,
Ea curge-n pocale în râuri,
Un vin din pelinul-aramă
Se varsă în noi pân' la brâuri.
Mai umblă și vântul prin pleoape,
În aripi ce fug călătoare,
Nu știu de e zi ori e noapte,
Pe-aici, nu e geană de soare!
Pădurea se stinge de freamăt,
Cărările ei se destramă,
Aud pași de cerb, calcă șleampăt,
În mine învie a toamnă!
Albe crizanteme

O pădure de sfinți
Se așterne din ramuri,
Catedrală de-arginți
Sună clopote-flamuri.

Se răsfiră în cosițe,
Ale toamnelor poeme,
Printre flori de crizanteme,
Albele mironosițe.

Sub boltire de-altar,
Paseri cântă în șoapte.
Se întinde hotar
Trupul toamnei necoapte!

Coviltire de zăpadă,
Îmbrăcate-n alb, petale,
Fin, parfumuri orientale,
Prin grădină se sloboadă.

Anotimpuri pereche

Toamna, iară e mireasă,
Cu altiță-mpodobită,
Flori de ie-n nori albită,
La război, ales, le țeasă.

primăvara
ne-am întâlnit mâinile
pe după mijlocul copacilor tineri.
mâna mea dreaptă
se împletea în roze flori
și înmugurise...
măr necopt.
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toamna
rodise-n roș' merele-pârg
din obrajii noștri.
copacii crescuseră până la umerii munților,
perechi-neperechi,
tresărind sub vârtejuri veștede
de aripi.

Și se scutură alene
Pe poteci, aripi de înger,
În lumini de-argint de fulger,
Crizantemele perene.



Camelia ARDELEAN
Nicolae Crepcia – tatuat cu rănile luminii
“Adevărata poezie se recunoaşte după profunzimea
emoţiei pe care o comunică, după forţa mareei sale
pornite din adâncuri, după metafizica sa intuitivă”, afirma
Juan Ramón Jiménez, poet şi eseist spaniol, laureat al
Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1956 (eseul
“Poezie şi literatură”, volumul Eseişti spanioli, Editura
Univers, Bucureşti, 1982, p. 435). Lecturând volumul În
rănile luminii (Editura Emia, Deva, 2020) al lui Nicolae
Crepcia (n. 1952), autor despre care ne-am mai pronunţat şi cu altă ocazie, “poet înnăscut (şi nu făcut)”, “plin de
autenticitate”, după cum menţionează Daniel Dragomirescu, constatăm cât adevăr se ascunde în ţesătura
cuvintelor de mai sus. Sensibilitatea, emoţia, nostalgia,
pasiunea pentru plămădirea Cuvântului primează în
fiecare creaţie a sa, dezvăluindu-ne un autor matur, care
ştie să utilizeze ingredientele necesare pentru a da savoare scrierilor proprii. El abordează cu dezinvoltură (şi)
genul haiku (apărut în Japonia secolului al XVII-lea), cartea de faţă însumând o sută de astfel de micropoeme, esenţe ale unei înţelepciuni extrase din odiseea numită
viaţă şi cernute prin gingaşa prismă a sufletului (poetului).
Pentru necunoscători, redăm câteva informaţii esenţiale: poezia haiku, foarte populară în “Ţara Soarelui Răsare” (şi nu numai), este alcătuită numai din trei versuri
(dispuse după o schemă fixă: 5-7-5), ce însumează 17
silabe. Ea trebuie să conţină (cel puţin) un cuvânt sau o
imagine care să exprime/ sugereze anotimpul în care a
fost scrisă, numită «kigo», raportată la natură, flori,
insecte etc., şi o singură cezură, după primul sau după al
doilea vers. Cel mai cunoscut/apreciat haijin de pe
aceste meleaguri îndepărtate, autor de haiku clasic, este
Matsuo Bashō, dar genul acesta de poezie s-a răspândit
şi în alte ţări, unde regulile stricte de versificaţie au fost
adesea încălcate, haikuul modern încurajând creativitatea “artizanului” în detrimentul normei. Atuul haikuului
constă în capacitatea sa de a concentra, în (atât de)
puţine cuvinte, esenţa unor lucruri/simţiri adânci, o
filosofie sau o lecţie de viaţă, pentru a fi transmise (şi)
cititorului. Unii autori/specialişti susţin că într-un haiku
trebuie evitate verbele sau că se foloseşte maxim un
verb, dar la un mod nepersonal (de preferat gerunziu),
alţii nu amintesc nicio restricţie în acest sens, dimpotrivă.
De asemenea, se spune că trebuie evitate prepoziţiile,
metaforele, referirea la propria persoană, la crime, război
sau vulgarităţi etc. Desigur că mai sunt multe alte reguli
şi/sau sugestii pentru elaborarea unui haiku reuşit, dar nu
acesta este scopul materialului nostru. De reţinut însă că
cel mai important lucru la un haiku este, până la urmă,
originalitatea, implicarea emoţională, simplitatea în
exprimare, esenţializarea.
Revenind la volumul de faţă, nu intenţionăm să judecăm dacă micropoemele lui Nicolae Crepcia respectă
(sau nu) cerinţele unui haiku perfect, mai cu seamă că

perfecţiunea este o însuşire de neatins pentru fiinţa
umană, ci lăsăm acest lucru criticilor, care sunt în
măsură să o facă. Noi dorim doar să regăsim
emoţia, picătura de viaţă, delicateţea, energia
pozitivă şi toate acele trăsături care fac ca o astfel
de poezie să ajungă acolo unde trebuie, adică
direct la sufletul cititorului.
Observăm, încă de la prima bijuterie lirică, în
care se face aluzie la prezenţa/rolul divinităţii în
naşterea oricărei poezii (“zăresc poemul/ în rănile
luminii/ Dumnezeu singur”), faptul că poetul acordă
o atenţie deosebită atât conţinutului, cât şi formei,
aceasta din urmă fiind o caracteristică importantă a
haikuului clasic, aşa cum spuneam. Nostalgia la
trecerea ireversibilă a timpului, la apropierea de
vârsta senectuţii, specifică poeţilor, în general, este
prezentă („din stropii ploii/ răniţi de privirea mea/
curge un timp trist”); se resimte încercarea apropierii de Creator prin orice mijloace („tăcere albă/
încremenit în piatră/ un poem-rugă”), apăsarea solitudinii, nu atât exterioare, cât lăuntrice („invincibil
fort/ ziduri groase de pustiu – singurătatea”), solitudine care atinge până şi divinitatea („tăcere tristă/
Dumnezeu însingurat/ deasupra ploii”), bucuria la
începerea unei noi zile („cocoşii cântă/ soarele se
trezeşte/ să-nceapă ziua”), angoasele inerente vieţii
pământeşti („cu ger năprasnic/ vine şi mă îngheaţă/
frica de frică”), deziluziile sau speranţele sfărâmate
de avalanşa incertitudinilor („încep să visez/ visul
devine coşmar/ totul se surpă”), admiraţia pentru
anotimpul bogat în schimbări şi în rod, dar care
aduce cu sine melancolie şi regrete pentru dorinţele
neîmplinite („cântecul toamnei/ superbie de culori/
vis şi tristeţe”) etc.
Întoarcerea în sine îl face pe autor să-şi pună
întrebări despre misiunea sa pe planeta albastră
(„încolţit în lut/ dar ce sămânţă sunt eu/ grâu sau
neghină?”), să deplângă scăderea în intensitate a
sentimentelor altădată incandescente („iarnă cumplită/ cariu în sentimente/ frigul iubirii”), să-şi dorească eliberarea din iazul mâhnirii („lumină-nchisă/
în carcera tristeţii/ când va evada?”) sau/şi din
captivitatea amintirilor torturante („iubiri ascunse-n/
memoria durerii/ taina inimii”). Menţionarea morţii
într-o notă jucăuşă („moartea se plimbă/ fluierând
prin peisaj/ e-n zi liberă”) denotă prezenţa unui fin
simţ al umorului în bagajul de trăiri al autorului, în
(continuare în pag. 23)
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(urmare din pag. 22)

ciuda împrejurărilor nefavorabile care i-au traversat
existenţa. Acelaşi „haz de necaz” poate fi degustat şi în
alte haikuuri („timpul bolnav trist/ stă cu botul pe labe/ în
faţa cuştii” etc.), ca un binevenit alizeu pe vreme de
arşiţă sau ca o ploaie răcoroasă de vară după o zi toridă,
demonstrând că a (nu) fi trist este, până la urmă, o
chestiune de alegere („cine vrea plânge/ lacrima e-n
cumpănă/ cine vrea râde”).
Poetul nu uită să o menţioneze pe cea care i-a dat
viaţă („chipul mamei – cer/ de pe care soarele/ nu
asfinţeşte”), prezentă mereu în inima şi în gândurile sale,
chiar şi atunci când „urc pe eşafod”, conştientizând că
„am cheltuit tinereţea” prea repede şi „nu am nimic” în
urma ei, iar „timpul – călăul”, duşman nevăzut, „îşi trage
pe chip gluga”.
În viziunea lui Nicolae Crepcia, poezia constituie o
punte între suflete care simt la fel („o mână-ntinsă/
pentru prietenie/ poemul haiku”), iar poetul este „antena”
ce captează întunericul existenţial şi îl transformă în ceva benefic („din plânsul lumii/ recompune lumină/ tragic
poetul”). Izvorând cel mai adesea din tristeţe („poemul/
scris de-o rană tăcută”), poezia se metamorfozează,
devenind uneori „o pasăre de baltă/ prinsă în gheaţă”,
alteori „adevărul ce-şi află/ tiparul perfect”, dar ea îl
înfăţişează/reprezintă întotdeauna pe omul-poet sau pe
poetul-om, cu plusurile şi cu minusurile sale, dar mai
ales cu amărăciunea, care este a doua sa natură:
„ascuns în ţipăt/ nevăzut de lumină/ dar ştiţi că sunt eu”.
Toate micropoemele lui Nicolae Crepcia spun o poveste minunată, brodată dintr-o multitudine de stări contradictorii, dispuse aleatoriu într-un carusel al timpului.
Muza lui este viaţa, cu meandrele sale, din care, până la
urmă, a ieşit învingător. Dovada este şi această carte,
prin care el încearcă să îşi croiască drum, cu naturaleţea-i specifică, nu doar spre inima cititorului, ci (chiar)
spre nemurire. Dacă va reuşi sau nu, doar timpul va
decide, acest martor tăcut al (ne)împlinirilor noastre. Noi
ne-am bucurat de o lectură, pe cât de plăcută, pe atât de
utilă, care a turnat balsam peste sufletele noastre
însetate de Cuvânt...

scriitori, iar exemplele sunt multiple, de la cunoscutele texte reunite sub titlul Din lumea celor care nu
cuvântă, de Emil Gârleanu, la Zoe Dumitrescu
Bușulenga și colecția Câinii noștri (1984), până la
Frans de Waal, Suntem îndeajuns de inteligenți pen2
tru a înțelege inteligența animalelor? (2019) etc.
Câinii domestici ˮau moștenit multe dintre caracterele lupului: sociabilitatea, atașamentul față de ani3
malul conducător (omul), instinctul de apărare...ˮ ,
iar omul vede în acesta un prieten de nădejde, deși
în multe situații prezența câinelui apare pe fondul
vanității stăpânului. Un câine devotat este personajul narator în Tăcerea pașilor în doi, dezvăluind
nu numai ˮstări limită (...), scene cu un puternic
impact emoțional (prietenia naturală dintre om și
4
câineˮ , ci și adevăruri despre relația cu divinitatea
(omul nu mai alege cel mai înalt pisc, căci începe să
se teamă să fie foarte aproape de acel ˮochi mare,
de deasupra, din ceruri, care e îndreptat permanent
5
asupra sa și a faptelor saleˮ ), defectele omului (ˮîi
place să fie posesiv, să știe că pot face tot ceea cemi cereˮ), singurătate (ˮîl surprind... așezat într-o
tăcere adâncăˮ), despre lupta pentru supraviețuire,
pe care omul nu o poate duce singur (ˮn-am să știu
niciodată câte clipe, câte ceasuri a durat înfruntarea
asta a noastrăˮ) și nu întâmplător confruntarea nu se
produce între lup-om-câine, ci între om-câine-urs,
personaje simbolice, grație cărora textul permite
interpretare în cheie mitică.
Tăcerea pașilor în doi este o lecție despre suferință și controlul ei (ˮînfrângându-mi durerea tăioasă... m-am ridicatˮ), sacrificiu și recunoștință (ˮeram
Cristina ROȘU
pregătit să mor pentru cel care, de o viață, mă adăpostea...ˮ - n.n. se spune adesea că omul este cea
Tăcerea pașilor în doi... salvatoare
mai nerecunoscătoare ființă), salvare, refacerea
ˮValoarea ficțiunilor nu rezidă în asemănarea lor cu echilibrului, tot prin apel la motive mitico-simbolice:
fenomenele naturii (...), sprijinindu-se pe real pentru a ˮsă iasă la lumina adevărată, afară din pădurea
1
trimite la idealˮ , deci povestirile nu sunt interesante aceea care putea fi a morțiiˮ.
pentru asemănarea lor cu realitatea, ci pentru înțelege- 1 Henri Wald, Puterea vorbirii, Editura Științifică și Enrea acesteia, prin forța emoțională a cuvântului. Încer- ciclopedică, București, 1981, p.53
când să ignore faptul că mulți oameni subestimează 2 https://www.librarie.net/p/367847/suntem-indeajuns-de-inteli
inteligența animalelor, în Studiu în clarobscur, carte genti-pentru-a-intelege-inteligenta-animalelor?
3
Erich Kolb, despre viața și comportamentul animalelor doapărută în 2019, la Editura InfoRapArt , autorul Petre
mestice,
editura ceres, București 1981, p.79
Rău inserează o povestire despre inteligența și devota- 4
Constantin
Oancă, în Petre Rău, Studiu în clarobscur, Editura
mentul unui animal, prezentat în ipostaza personajului
InfoRapArt, Galați, 2019, p.5
narator.
5
Petre Rău, op.cit.p.136
Capacitatea animalelor de a se adapta la anumite
condiții de viață rămâne o surpriză permanentă, atât
pentru specialiștii în medicina veterinară, cât și pentru





23

Corneliu ZEANĂ
VALOAREA TERAPIEI PRIN LITERATURĂ
Literatura conține considerabila forță intrinsecă a
cuvântului. Relația dintre psihic și sănătate este cunoscută cu mult timp înainte ca vechii romani să enunțe
lapidarul dicton ”Mens sana in corpore sano. ”Medicii din
vremurile străvechi o cunoșteau și o foloseau, pentru ca
mai târziu, în Grecia Antică, la Epidaur, să existe chiar un
teatru terapeutic în care se jucau piese cu puternică
înrâurire asupra psihicului. Aristotel a subliniat rolul și
influența puternică a teatrului, introducând termenul de
Catharsis pentru defulare. În urmă cu doi ani, în Editura
Academiei, a apărut MEȘTEȘUGUL DOFTORIEI, o
amplă sinteză a medicinei practicate în secolul XVI-XVII
pe teritoriul României de astăzi, tratat îngrijit de Lia Brad
Chisacof, în care aflăm numeroase referiri la tema
prezentei lucrări, mai cu seamă la terapia prin psihic și la
puterea vindecătoare a naturii (principiu hipocratic).
Lucrarea de față analizează locul biblioterapiei în
contextul medicinei moderne. Studiile științifice cu baze
statistice care pot fi încadrate în Medicina Bazată pe
Dovezi au pornit de la datele furnizate de sistemele de
asigurări din SUA care stabilesc valoarea poliței de
asigurare în funcție de numeroși parametri. Rezultă că
durata estimativă a vieții este proporțională cu numărul
anilor de studii, astfel încât, contrar unor presupuneri
nefondate, analfabeții trăiesc mai puțin decât persoanele
educate. Mai mult, durata vieții se corelează pozitiv cu
numărul de cărți citite, cu deprinderea practicării lecturii.
Biblioterapia a atras atenția iar în prezent ne aflăm în fața
a unei adevărate avalanșe de publicații pe această temă,
studiile fiind realizate îndeosebi sub egida unor
universități din SUA, dar au fost făcute și în Israel,
Finlanda, Germania , Franța, Italia și alte țări europene.
Urmărirea în timp a unor loturi comparative de cititori
versus necititori aflați mai cu seamă la vârstnicii
instituționalizați, a arătat că lectura are efect benefic
asupra duratei de viață, semnificația statistică fiind certă.
Timpul petrecut în fața ecranului televizorului, tot mai
preferat în ultima vreme, nu pare să aibe rezultate
comparabile, poate și pentru faptul că emisiunile induc
adesea o stare emoțională negativă sau cel puțin
neliniștitoare. Emisiunile TV Trinitas, Radio Romania
Cultural și cele profilate pe ecologie și natură sunt însă
cu siguranță benefice.
Românii sunt mari consumatori de televiziune,
preferând canalele de știri și can-can, în timp ce se
citește tot mai puțin, consumul de carte este cel mai
redus din UE, numeroase librării se închid, bibliotecile
sunt puțin frecventate, iar numărul semianalfabeților și
analfabeților funcționali a atins cote îngrijorătoare.
Sistemul nostru educațional nu încurajează lectura, elevii
nu dobândesc această deprindere, pe care nu o vor relua

mai târziu. La noi, durata de viață este mai redusă
cu peste cinci ani față de media europeană, iar
desprinderea de carte ar putea fi în parte o
explicație. La circuitul anual itinerant de Capitală
Mondială a Cărții, România nu poate aspira. Aici se
remarcă în special statele din Extremul Orient, care
înregistrează și o remarcabilă expansiune economică, paralelism deloc întâmplător.
Studii recente arată că lectura poate preveni
sau întârzia instalarea bolii Alzheimer, flagelul
zilelor noastre. Spectrul cauzelor de îmbolnăvire și
deces s-a modificat dramatic în special în ultima
jumătate de secol în raport cu secolele trecute. Pe
primele locuri se plasează boala coronariană și
hipertensiunea arterială primară. Infarctul miocardic, necunoscut la inceputul secolului trecut, a
înregistrat o ascensiune fulminantă. Cancerul are o
etiologie aparte, legată de poluarea cu substanțe
cancerigene, în timp ce în cazul bolilor cardiovasculare stresul este principala cauză, plasată
înapoia factorilor de risc (diabet, fumat, dislipidemii
etc). O incidență și prevalență îngrijorătoare înregistrează și depresia, anxietatea, instabilitatea
emoțională, dar și suicidul. Consumul de antidepresoare și anxiolitice a luat proporții uriașe, impunând
introducerea de reglementări restrictive. Depresia
și anxietatea generează îmbolnăvire dar au mai cu
seamă un pronunțat efect agravant al evoluției
bolilor. Studii recente arată că lectura unor cărți
bine alese reduce consumul medicamentelor psihotrope, spațiază internările în spital, scade consumul
de medicamente în general, complicațiile ( aritmiile,
decompensările insuficienței cardiace) și mortalitatea, ca urmare a echilibrării mentale. Scade
nivelul de catecolamine cortisol și aldosteron, hormoni de stres. Insomnia diminuă, iar valorile tensiunii arteriale scad. Marele clinician William Osler,
citea în fiecare seară, la culcare, câteva pagini de
proză sau o poezie, asupra cărora medita înainte
de a adormi. Lectura de la sfârșitul zilei alungă
grijile și încordările de peste zi. Solitudinea este,
mai recent, considerată ca un factor de risc pentru
bolile cardiovasculare (infarct miocardic, AVC,
HTA) dar se află și în relație cu reducerea speranței de viață. În cuplurile familiale armonioase,
moartea unuia atrage scurtarea duratei de viață a
soțului supraviețuitor, inclusiv prin moarte subită
(dominant cardiacă) sau sinucidere, mai cu seamă
dacă nu există copii. Decesul acestora din urmă
poate avea urmări catastrofale. Prin lectura unei
cărți bune, cititorul îl are alături pe autor, iar sentimentul apăsător al singurătății se atenuează. Cărțile religioase (Biblia) aduc mari beneficii, ca și
reculegerea în biserică, dar lumea de azi este tot
mai secularizată, ceea ce amplifică anxietatea. În
acest context, valoarea lecturii sporește.
Andrew Carnegie a fost un pătimaș propagator
al ideii imensului beneficiu pe care literatura îl
aduce societății. Emigrant sărac în 1880 din Scoția,
ajunge în SUA cel mai bogat american și un
everget de excepție. El și-a donat averea înființând
peste 2.000 de biblioteci în întreaga lume.
În SUA, în perioada acestei pandemii COVID,
(continuare în pag. 25)
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indicatorii de depresie în populație au crescut de la 8%
la circa 30%. Pretutindeni, depresia și anxietatea afectează un procent tot mai ridicat din populație, îngrijorată
și de perspectivele economice ale crizei. Nivelul de
încredere în viitor și optimismul au scăzut. Reechilibrarea psihică prin lectură este superioară terapiei
medicamentoase.
Pornind de la datele amintite mai sus, inițiată în
Scoția, într-o serie de state UE, a apărut o rețea
medicală prescriptoare și de anumite cărți, alături de
medicamente. Mai mult, au apărut farmacii specializate
care acoperă prescripțiile de carte alăturate medicației.
Totuși biblioterapia nu este ceva nou, cel puțin la nivelul
marilor spitale și instituțiilor pentru cronici și vârstnici. In
SUA, încă de la înființarea facultăților de medicină, în
jurul anului 1800, în fiecare mare spital a fost prevăzută
și o bibliotecă destinată bolnavilor, încadrată cu un
bibliotecar specializat. General Massachutes Hospital
este considerat centrul de referință. Caracterul acestor
biblioteci era educativ, educația sanitară a populației
fiind considerată prioritară în cadrul sistemului de
sănătate publică american. Mai târziu s-a adăugat
literatura propriu zisă, cu autori anume selectați, ex
London și Camus (!), în timp ce britanicii, care au preluat
modelul, îi preferă pe Cronin sau Douglas. În spațiul esteuropean credem că ar trebui valorizat Cehov.
Prescrierea individualizată a lecturii este mai importantă
și delicată decât cea a medicamentelor, reclamă
refacerea legăturii tradiționale dintre medic și pacient,
lucru dificil în cazul supraspecializării din medicina
modernă. Cel mai mare beneficiu se înregistrează la
bolnavii spitalizați sau instituționalizați pentru o perioadă
mai lungă. Studii comparative efectuate în Israel pe
vârstnici instituționalizați au demonstrat o creștere
importantă a speranței de viață în grupele de cititori.
La noi, primele așezăminte pentru bolnavi au apărut
pe lângă mânăstiri. Aici, călugării le citeau suferinzilor
din Biblie, alături de încurajările verbale. Prima referință
expresă și comentată privind biblioterapia o găsim la
Bruce Porter, medic englez, care scrie că în marele
spital Caliph Al Mansur din Cairo (anul 1276) alături de
îngrijirile chirurgicale și medicale, bolnavii cu dureri și
insomnie beneficiau de meloterapie alături de povestitori
talentați precum și de lecturi din Coran. Ceva mai târziu,
tot pentru Egipt, îl putem aminti pe John Knittel, cu
romanul său El Hakim (Medicul).
Spitalele pentru psihici din secolele XVIII și XIX
(Anglia, Germania, Franța, Scoția) erau înzestrate cu
biblioteci pentru pacienți, iar psihiatrii utilizau biblioterapia cu precădere. Elveția (țara sanatoriilor) poate fi și ea
un exemplu. Recomandăm cu căldura Muntele Vrăjit al
lui Thomas Mann dar și o serie de autori mai noi, (Max
Frisch ș.a.). În SUA, pentru pacienții cu probleme
psihice, biblioterapia ocupă un loc de seamă în
programele terapeutice. Încă din ultima parte a secolului
XIX în spitalele generale și psihiatrice din America au
apărut cataloage cu cărțile aflate în biblioteca clinicilor
respective, iar medicii erau special instruiți în această
formă de terapie, tradiție care continuă. Cu privire la
eficiența bibliotecilor din spitale, aflăm analize pertinente
si extinse în Germania (Ernst Schultze, 1907, pe când la
noi se răsculau țăranii, sau Irene Chromse în 1913). În
1911, în SUA, Edith Jones publică rezultatele unui studiu
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efectuat în nu mai puțin de 121 spitale de psihiatrie.
Apar Asociații profesionale ale bibliotecarilor din
spitale, care beneficiau și de o instrucție curiculară
adecvată. Aceste asociații au devenit internaționale
(IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions), fiind editate ghiduri (îndrumare) pentru bibliotecarii din spitale și instituții pentru defavorizați. Bulgaria ocupă un loc onorant în acest cadru internațional (IFLA), spitalele lor acordând atenție și acestui aspect al terapiei. La noi,
foarte recent, Colegiul Medicilor arată interes pentru
această problemă, dar există și colegii județene (ex
Vâlcea) care se arată refractare propunerilor
Asociației Medicilor Scriitori și Publiciști Români.
Ca o paranteză, în sistemul penitenciar modern,
lectura a devenit un procedeu de recuperare socială
și reechilibrare. Brazilia reduce durata pedepsei cu
un anumit cuantum pentru fiecare roman citit. La
noi, o lăudabilă prevedere similară îi favoriza pe cei
care scriau cărți, din păcate uneori luată în derâdere de presa noastră superficială și zeflemitoare.
În închisorile politice comuniste, dacă la percheziție
se găsea un bont de creion, pedepsele erau
cumplite. Scrisul însemna idee, iar ideile erau interzise, ca și orice contact cu exteriorul. Aici ”reeducarea” se făcea prin tortură urmată uneori de
exterminare. Deținuții au creat însă o literatură
impresionantă, păstrată în memorie. Un compozitor,
Traian Popescu, a compus chiar și o operă!
Trauma psihică profundă lăsată de Primul
Război Mondial a catalizat puternic această formă
de terapie reechilibrantă, inițial în spitalele terestre
și navale pentru răniți, orbiți, arși, amputați etc,
rapid extinsă și în spitalele civile, astfel încât în
Marea Britanie, prin programele aferente, aproape
4.000 de puncte (inițial War Services) au distribuit
două milioane de cărți și reviste. În Statele Unite,
acest ”War Service” (serviciu de război) a fost
organizat în 1917 sub egida Asociației Bibliotecilor
Americane (ALA). Sistemul a furnizat materiale de
lectură în 3981 de puncte implicând munca a 170
de bibliotecari specializați care coordonau și
spitalele mici. Succesul înregistrat în toată lumea a
fost enorm. Pentru prima dată după vremurile de
glorie ale antichității, s-a realizat pe scară amplă o
medicină adresată sufletului și, prin acesta, somaticului. S-au evidențiat în special Germania, Franța,
Marea Britanie, Danemarca, Spania, Suedia, Cehoslovacia, Noua Zeelandă și Australia. Comitetul
International al Bibliotecilor spitalelor a ținut prima
reuniune la Cambridge, în 1930.
Începând cu 1960, IFLA a redactat un serial de
recomandări pentru bibliotecarii din spitale, conținând o serie de standarde. Recomandările se extind asupra familiilor bolnavilor, vârstnicilor instituționalizați, dar și persoanelor încarcerate.
Cărțile și celelalte materiale (audio, video etc)
din aceste biblioteci au valoare intrinscă pentru
oricine, indiferent de vârstă, sex, status social sau
educațional, abilități mentale sau fizice.
In actuala pandemie COVID este imperios necesară fondarea unor Centre de Reabilitare a sechelarilor, în care biblioterapia ocupă un loc special,
(continuare în pag. 26)
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mai cu seamă în cazul sechelelor neuropsihice.
Vârstnicii constituie un segment populațional prioritar
atât prin nevoile lor particulare cât și prin creșterea
ponderii lor în populația generală. Dina datele OMS rezultă
că dacă în 1955 erau 12 persoane peste 65 de ani la 100
sub vârsta de 20 de ani, în 2025 vor fi 31, însumând 10%
din totalul populatiei. Grupul de peste 80 de ani (oldest
old) înregistrează ce mai amplă creștere. Dacă în 1993 ei
constituiau 16% din cei trecuți de 65 de ani, în deceniile
următoare procentul lor va atinge 30%. Menținerea vieții
active și lectura de carte promovează independența
existenței vârstnicilor și întârzie declinul psiho-neurologic.
Altfel, povara economică pentru societate va fi considerabilă. Investițiile în domeniul pe care-l abordăm în acest
material sunt economic rentabile. Pe lângă singurătate
(important factor de risc) vârstnicii au o capacitate de
activitate fizică și de energie mai redusă, mobilitate
diminuată, deficite senzoriale, înregistrează un deficit de
memorie si concentrare. Cei apatici și care refuză lectura
au o morbiditate și mortalitate net mai ridicate. Interesul
pentru lectură trebuie încurajat, ca și cel pentru diverse
activități. Nevoia de asistență psihică specializată a crescut considerabil, dar aceasta este mult mai costisitoare în
raport cu biblioterapia. Cărțile facilitează relaxarea, dar
încurajează și activitatea fizică, spre deosebire de aderența de televizor. OMS insistă asupra țintei de îmbătrânire activă (”active ageing”), inclusiv participarea la viața
socio-politică activă. Un segment populațional care merită
atenție specială este reprezentat de persoanele cu dizabilități, care, potrivit statisticilor ONU, cuprind 7-10% din
populație, vârstnicii fiind cei mai numeroși.
În Romania lectura de carte înregistrează în ultima
vreme un declin periculos care trebuie combătut. Asociația
Medicilor Scriitori si Publiciști Români se străduiește, prin
creații de proză, poezie și teatru, să furnizeze o literatură
sanogenă, adecvată echilibrului psihologic și specifică
cerințelor actuale. Dacă recunoaștem că stresul este
principalul factor de inducție a spectrului bolilor actuale,
lectura de anumită calitate acționează țintit asupra cauzei.
Colaborarea cu experții din Uniunea Scriitorilor și din
CopyRo este deosebit de importantă pentru selecția și
întocmirea listelor de cărți care vor înzestra bibliotecile din
spitale, centrele de îngrijire a bolnavilor cronici, cele pentru
vârstnici ș.a.m.d. Sperăm că prin această deschidere vom
contribui la creșterea interesului pentru literatură
CONCLUZII
1. Trăim vremuri dominate de stres, care, prin cadrul
psihologic al anxietății și depresiei, se răsfrânge asupra
îmbolnăvirilor, dominante fiind afecțiunile cardiovasculare
și neuropsihice.
2. Degradarea cadrului natural de viețuire, inclusiv prin
cea indusă de substanțele toxice tot mai răspândite și prin
despădurire, adaugă acestui stres al vieții moderne o
componentă biochimică. Salvarea planetei devine imperativă.
3. Redobândirea echilibrului psihic este o țintă esențială, iar literatura de calitate reprezintă una din cele mai
eficiente și puțin costisitoare metode.



Lazăr MAGU
Asalt asupra nucilor
Ca nişte bancnote uzate,
foiţe de cupru, de aur,
cad frunzele nucilor, toate.
Trezorerie e vechiul coclaur.
Ca nişte schelete de peşti
descărnaţii nuci se prezintă:
carnea ne-a fost smulsă cu cleşti,
am fost folosiţi ca şi ţintă.
Ca nişte armate învinse,
decimate de comandanţii nebuni,
nucii cu tulpinile lise
se-ndoaie şi fac rugăciuni.
Zeii păgâni să se amuze
ard nucii pe ruguri de frunze.

Leoaică, toamna
Leoaică ajunsă în vârful puterii,
cum ai ucis tu bivolii verii
- caniculă, vipie, secetă, praf,
tauri cu suflarea fierbinte, cu ştaif.
Leoaică ajunsă pe dealul cu salbe,
alergi pe cuprins făpturile slabe:
păsări, cervide, oameni săraci.
Aud cum aleargă o turmă de maci.
Leoaică ursită să fi doar mătuşă
cu labele zgârâi a cerului uşă.
Deschizi ca să intre toţi îngerii-n casă,
din îngeri şi oameni faci o singură rasă.
Leoaică ce-ţi speli cu brumele blana,
răgetul tău desfrunzeşte savana.
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Florin LOGREȘTEANU
RĂTĂCIREA ALBATROSULUI
Mă ispitea ideea profană să mă însoțesc cu o fecioară.
Fata hărăzită mie nu era nici frumoasă, nici urâtă. Și nu
știam nici prea multe despre ea. Numai atât că locuia
într-un sat din vecinătatea mării. Nu-i voi face portretul.
Ce-aș putea spune?... Când alegi, ești orb o vreme. Ce
te-a impresionat, la început, la aleasa ta, se va estompa
cu timpul; va dispare, nelăsând în amintire nici puținele
`iluzii care te-au împins la pasul făcut...
Am ales fata care mi-a acordat, cea dintâi, atenție. A
zâmbit, auzindu-mi vocea și a început la rându-i să
cânte, imitându-mă. Nu mi se mai întâmplase până
atunci să mă bage cineva în seamă. O revelație mi-a
întrerupt zborul: trebuia să-i împărtășesc destinul, să-mi
devină pereche, renunțând la singurătate...
Ajunsesem în satul acela de pe țărmul mării, convins
că întinderea de ape, infinitatea cerului nu-mi mai puteau
oferi nimic. Fusesem un visător, dar nimic concret nu-mi
marcase până atunci existența. Reperele mele marcau
infinitul, în fapt singurătatea de care fusesem ispitit de la
o vârstă fragedă și pe care o asociam cu cosmosul și
marea. Credeam în frumusețea cântecului meu, comparat cu vuietul valurilor și al vânturilor venite dinspre larg.
Cu timpul, am înțeles că nu mă ascultă nimeni. Numai în
visul unui copil, în singurătate, există cineva care te
ascultă...
Satul în care trăia fata mi s-a părut atipic, lipsit de vitalitatea obișnuită a comunităților umane; o altă formă a
singurătății. Puținii oameni pe care i-am întâlnit aici nu
știau să cânte și nici să zâmbească. Chiar și iubita mea exagerat spus: iubită – uitase cântecul de la țărmul mării
și zâmbetul înflorit pe obrajii ei de o rază rătăcită de
soare. Întreaga ei ființă devenise o încremenire a ceva
care nu reușeam să-mi explic. Am înțeles numai că în
satul acela singurătatea se manifesta într-o formă opusă
aceleia a cerului și a mării. Nu mai era determinată de
mediul din afară ci de o realitate sufletească prezentă în
fiecare individ; puținii oameni, pe care i-am întâlnit, nu-mi
inspirau altceva. Păreau statuiete zugrăvite diferit, dar
create din același material opac, fără strălucire.
Singurătatea se regăsea la fel în oameni ca și în
casele în care trăiau și în casele în paragină, părăsite, în
ulițele cenușii, murdare, în maghernițele în care se vindea pâine, zarzavaturi și carne.
Viitoarea mea pereche a rămas numai gând oarecare,
în momentul în care am hotărât să-mi târâi pașii șleampăți pe singura arteră centrală a satului; împins de nevoia de a face ceva, dar și din dorința de a cunoaște.
Nimeni nu s-a opus plecării mele. Fata m-a privit fără
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expresie, fără nicio întrebare iar ceilalți din casă,
despre care aflasem că-i sunt părinții, unchii, mătușile, rudele apropiate păruseră că nici nu-mi observă prezența. Singura lor preocupare era să
se-nvârtă în loc, să facă ceva numai de ei știut sau
din inerție. Am plecat așadar la drum fără întoarcere...
Prima surpriză: am intrat într-un fel de brutărie
unde, pe rafturi, brutarul expusese coșuri cu franzelă
în formă de figurine. L-am întrebat pe omul cu fața
suptă, ochii duși în fundul capului și pieptarul halatului pătat de aluat uscat ce reprezintă. Mi-a răspuns
simplu, după lungi momente de gândire: „Nu
reprezintă nimic. Nici nu sunt comestibile...” Nu m-a
surprins răspunsul său. În rătăcirile mele între cer și
mare am avut adesea năzăriri care-mi creau un
sentiment ciudat de dezechilibru mental. Mi se părea
că mă voi prăbuși în ape sau voi fi ars de fulgerele
care anticipau furtuna. Îmi reveneam repede, deși
nu știam din voința cui sau din întâmplare. Acum, în
rătăcirea mea în satul de pe coastă, întâlnisem o
ființă reală care ținea să mă contrarieze. Și, fiindcă
n-am cerut lămuriri, a adăugat pe același ton lipsit
de nuanțe: „Un amestec de substanțe, savori și culoare... Le privești și te minunezi. Nu țin de foame.
Creează numai impresia sațului...” I-am spus că mă
ispitește să gust dintr-una, dar mi-a replicat că în
intenția mea nu este vorba nici de dorință și nici de
curiozitate. În satul lui, ca și în locurile pe unde a
umblat, ispitele n-aduc niciodată împlinirile... „Dar
ce, atunci?” l-am implorat să-mi spună. A refuzat s-o
facă iar în priviri i-am citit dorința de a fi lăsat singur.
Am făcut-o, bâjbâind spre afară. Rătăcitor, mi-am
continuat drumul...
Satul era populat de oameni searbezi. Două copile
m-au ajuns din urmă. Mi s-au alăturat cu îndrăzneala vârstei adolescentine. Nu sunt prea sigur, dar
aveau chipuri asemenea perechii mele, părăsite.
Dacă n-ar fi fost două, aș fi putut jura că este chiar
ea, hotărâtă să-mi urmeze destinul. Le-am întrebat
dacă se-ndreaptă spre școală. O gafă!... Au râs,
privindu-se, contrariate. Pe urmă, una a încercat să
mă lămurească: „Mergem la cai. Noi îi îngrijim, fără
să le cerem nimic, în schimb.” „Ce le-ați putea cere?” întreb. „Câte și mai câte. Părinții noștri o fac. Îi
supun unor munci inutile. Cum ar fi căratul de piatră;
sau plugul... Îi biciuiesc, ca și cum ei ar fi vinovați că
piatra nu ajută la consolidarea caselor, care tot se
năruie după fiecare ploaie, iar pământul nu rodește...” „Bietele animale!... Le-ați făcut fericite”, glumesc. ”Așa este, încuviințează fetele. Ne petrecem
mai tot timpul alături de cai. Nici ei, nici noi nu ne
mai simțim singuri...” Ce să înțeleg din cuvintele
lor?... Îmi amintesc reflecțiile cuiva: Omul este orb,
calul poate deveni călăuza clarvăzătoare; și atunci el
conduce, căci el singur poate trece nepedepsit pragul misterului inaccesibil rațiunii... Evident, explicația
asta n-are nicio legătură cu ceea ce mi-au spus
fetele. Mă aflam oare în pragul misterului inaccesibil
rațiunii?... Probabil, nu... „Am ajuns...”, mă trezesc
fetele. Am înțeles: pragul misterului nu era decât un
prag oarecare, la intrarea unui grajd. Le-am urmat,
(continuare în pag. 28)
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fără să-mi ceară s-o fac...
În grajdul prost iluminat, doi cai superbi par că
reflectează dinaintea unei iesle. Nu-i ispitesc nici fânul,
nici cerealele de ovăz așezate în compartimente
separate. „Le lipsește pofta de mâncare, observ, și asta
poate avea o singură explicație. Lâncezesc, nu trag în
ham ca orice cal din satul vostru. Sau, probabil, le
lipsește tava cu jeratic din poveste,” glumesc. Neașteptat pentru mine, fetele bat din palme. Râd. Se
îmbrățișează și se desprind. „Cum de ne-ai ghicit
gândul?” spune una. Cealaltă adaugă: „Bunica
băsmuiește despre astfel de cai. La școală – despre caii
care-i ajută pe oameni să-și depășească neputința; să-și
apropie iuțeala vântului, ei neavând îndemânarea s-o
facă cu propriile picioare; să smulgă pământului rodul,
fiindcă brațele le sunt slabe...” „Noi iubim caii care
mănâncă jeratic, mai aud. Caii care trag carul soarelui,
cum o poate face armăsărelul nostru alb, sau carul
nopții – cel negru...” Sunt copile, care n-au trecut pragul
celor 11-12 ani, reflectez, ascultându-le, dar obiceiul
meu nesăbuit de-a nu ține isonul cuiva, nici în înaltul
cerului și nici la suprafața mării, mă determină să le
contrariez: „Acestea sunt numai povești. Iar caii voștri
au în iesle ceea ce primesc toți caii din lume; nicidecum
jeratic...” Chipul fetelor se întunecă. ”Până nu demult
erau puși să tragă peste puterile lor”, spune una. „Când
n-o făceau, erau bătuți fără milă, adaugă prietena ei.
Aproape se prăpădiseră.” „Au fost închiși în grajdul
acesta și lăsați să moară în singurătate. Noi i-am
îngrijit...” „Poate că odată vor mânca și jeratic... Sigur
vor mânca. Poveștile bunicii sunt adevărate...”
Probabil că aveau dreptate. Cu siguranță, într-o bună
zi, li se va împlini visul. În schimb, eu n-am s-o știu
niciodată... Le-am părăsit pe fetițe fără cuvinte de rămas
bun. Păreau indiferente c-o fac, atente la caii reflexivi
dinaintea ieslei...
Mi-am continuat drumul – pulbere de țărână amestecată cu piatră – spre oriunde. Un gând mi-a atras atenția
că oriunde există numai în înaltul cerului și în largul
mării. Iar eu înaintam la întâmplare. De o parte și de alta
a drumului – case vechi, coșcovite, încadrate de curți
largi, îmburuienate. Locuitorii lor zăceau, probabil, în
odăi răcoroase, la adăpost de canicula de-afară. Pe
acoperișuri, pisici jucăușe și, la porți, câini adormiți
trădau prezența oamenilor. Altfel, satul n-ar fi existat
pentru mine decât ca o epavă plutitoare într-un larg de
liniște absolută...
Năzuiam să ajung repede la marginea cealaltă a
satului, dar drumul s-a înecat, pe neașteptate, într-o
mică piață, o îngrămădire de dughene, tarabe din piatră
și, pretutindeni, gunoaie comerciale. Aerul era îmbâcsit
de mirosuri, așa cum se întâmplă la țărmul mării, când
curenții aduc din larg alge și moluște pe care soarele le
preface rapid în putrefacție. Absența oamenilor nu m-a
surprins; nici cei câțiva câini rătăciți printre gunoaie.
Aproape alergam spre ieșirea din piață, amețit de
mirosurile pestilențiale, când am observat primii oameni.
Sprijinit de o ladă în care precupeții aruncă, la sfârșit de
târg, produsele perisabile, un bătrân sprijină, pe unul
dintre genunchi, un copil. Mă observă. Îi dau binețe și-mi
răspunde printr-o înclinare a capului. Instinctul îmi
respinge dorința de-a mă elibera din acest loc frecventat

mai mult de șobolani decât de oameni și mă opresc.
Bătrânul ține într-o mână o cumpănă cu două talere
mici, mâncate de rugină. L-am întrebat la ce îi
folosește. „Încerc să-l învăț pe nepoțel ce este viața,
îmi răspunde. De mic trebuie să se deprindă cu ce-l
așteaptă când va crește; când va deveni cu adevărat
bărbat al comunității noastre...” Răspunsul nu-mi
risipește nedumerirea. Pe un taler, bătrânul a
îngrămădit pietrecele și țărână. „Hai, să te văd dacă
ai înțeles ce ți-am spus adineaori”, își îndeamnă
nepoțelul. Dintr-o cutie de carton, băiatul scoate
mărgele din sidef viu colorate. Le depune, concentrat, pe celălalt taler. O face până ce săgeata de oțel
înțepenește vertical între cele două talere. „Și-acum
spune: ce învățătură tragem din ceea ce am obținut?”
întreabă bunicul. Băiețelul tace. Bătrânul insistă: „Că
viața...” Copilul scâncește: „...este alcătuită din bucurii și necazuri, în egală măsură; din întâmplări
obișnuite și iluzii”, adaugă. „Grea lecție, îi spun. Și nu
e chiar așa... Egalitatea de care vorbești lipsește...”
Omul mă ignoră. Îi întorc spatele și-mi văd de drum.
Nu înainte de a-i auzi cuvintele adresate copilului:
„Nu-i nimic. Într-o zi, vei ajunge un bărbat important
în satul nostru. Și vei ști să schimbi viața oamenilor...
N-ai să uiți că te-ai deprins cu cumpăna de la o
vârstă fragedă...” Am râs, auzindu-l, și m-am
îndepărtat cât am putut de repede...
Am depășit deja hotarul satului. O întindere aridă pietriș și nisip și o pecingine din iarbă gălbinicioasă am înainte. Nu mă deprimă. Știu că dincolo de blestemul pământului se află marea. Curenți de aer cald
și aer rece, amestecându-se, îmi mângîie fața. Sunt
purtători de mesaje: însuflețesc, pedepsesc, povățuiesc. Divinități neliniștite și zvăpăiate din Insulele Eoliene. O melodie stranie le însoțește: la început,
îngânată, pe urmă tot mai puternică. Nu mai am nicio
îndoială: mă cheamă înapoi Vântul de Mare. Intermediar între Cer și Apă, cântarea sa este provocatoare.
Neinițiații o confundă cu cântecul sirenelor; ispită
acceptată sau nu, sfârșește printr-o capacană senzorială. Eu nu pot fi înșelat de stridențele voci ale
sirenelor... Le recunosc cântecul... Vântul de Mare
are un altfel de cântec...
M-am aventurat într-o căutare inițiatică și m-am
rătăcit. Ispita m-a condus către o fecioară pe care nam iubit-o și spre un sat care nu mi-a oferit prea mult.
Numai singurătatea, într-o altă ipostază: cenușie și
tristă... Astăzi, zborul meu între cer și mare mi-a
redat speranța în cântecul vântului, în acordurile
misterioase ale valurilor; în care sălăsluiește, dincolo
de înțelegerea profanilor, Poezia...
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că în el se aflau versuri precum: "Aminteşte-ţi de
şahul absurd / în care nebunul muta satele".

SCRIITORII ȘI JOCUL DE ȘAH

Mihail Eminescu: Multe izvoare existente menţionează că Eminescu obişnuia să joace şah. Cu
toate acestea, în opera sa nu se întâlnesc urme ale
pasiunii marelui poet pentru acest joc al minţii. În
tinereţe, prin 1866, el a tradus în româneşte nuvela
Lanţul de aur a scriitorului suedez C.A. Wetterbergh
(1804-1889) în care este prezent un episod consacrat unei partide de şah. Despre Eminescu aflăm că
juca şah şi în timpul internării la spitalul Sfântul Spiridon, aşa cum ne mărturiseşte George Călinescu
în celebra biografie consacrată poetului.

Nicolae Bălcescu: Pasiunea revoluţionarului şi scriitorului Nicolae Bălcescu a fost evocată de Camil Petrescu în cunoscuta sa lucrare intitulată Un om între oameni.
Nicolae Bălcescu a purtat un interes vădit pentru nobilul
joc.

Titu Maiorescu: A fost un mare amator al jocului de şah, ca de altfel, mulţi dintre junimişti. Iacob
Negruzzi evocă în lucrarea sa Amintiri din «Junimea» unele momente şi întâlniri ale scriitorilor
ieşeni la câte o pardidă de şah.

Petre RĂU

Nicolae Manolescu: A învăţat şahul şi l-a practicat cu pasiune încă din copilărie. Înregistrând unele succese în adolescenţă, a fost invitat să facă şah
de performanţă. Când s-a apucat să studieze cu
adevărat jocul de şah (se întâmpla pe la vârsta de
17 ani, aşa cum a mărturisit scriitorul), a fost dintr-o
dată descurajat, nevoit să recunoască faptul că nu
a reuşit niciodată să împace teoria şi intuiţia să
meargă împreună. Nu a abandonat niciodată jocul
Ion Al. Brătescu-Voineşti: A fost un entuziast susţi- de şah, pe care l-a practicat, mai mult în familie.
nător al jocului de şah, apreciindu-i valenţele sale educaOctavian Paler: A fost un mare admirator al jotive, iar în anii 20' a acordat un mare sprijin moral pentru
constituirea Federaţiei Române de Şah. Este cunoscut cului de şah, fiind a doua sa mare pasiune, aşa
faptul că punctul de plecare al unei interpretări vulga- cum a şi mărturisit-o. A investit o bună bucată de
rizatoare a poemului emines-cian Luceafărul a apărut timp studiind jocul din cele mai moderne cărţi apăîntr-o discuţie purtată la tabla de şah între Titu Maiorescu rute. A ajuns să poată juca şi partide "a la veu-gle".
Scriitorul a fost interesat şi de experienţa privind
şi Ion Al. Brătescu-Voineşti.
înfruntarea pentru prima oară cu un jucător de şah
Ion Luca Caragiale: A fost şi el un mare pasionat al electronic.
jocului de şah. Putea fi deseori întâlnit la cafeneaua
Camil Petrescu: "Şahul este un sport fără pereliterară sau la restaurantul "Gambrinus" jucând sau chibiţând câte o partidă de şah alături de alţi scriitori români. che" susţinea autorul Jocului ielelor în articolul intiA scris cunoscuta schiţă "Şah şi Mat" publicată în 1962 în tulat Şahul, recreaţie intelectuală publicat de scriitor
în Revista Română de Şah în 1948, când a devenit
volumul "Schiţe".
proaspăt academician. Era interesat în special de
Mihail Codreanu: Poetul a fost un alt celebru parte- partea umană a luptei, de psihologia jucătorului de
ner de şah al lui Mihail Sadoveanu. În casa memorială şah. Într-o fotografie datată 1951 sau 1952 scriitorul
care conservă mediul de lucru al sonetistului ieşean se poate fi văzut în faţa unei table de şah la o masă cu
păstrează masa de şah unde acesta a dialogat frecvent Mihail Sadoveanu.
cu Sadoveanu, atât despre şah cât şi despre literatură.
Petre Rău: Un mare pasionat al jocului de şah.
George Coşbuc: Poetul a iubit şi a practicat jocul de În tinereţe a înregistrat câteva performanţe remarşah. Un fragment din cartea lui O. C. Taslăuanu intitulată cabile, înregistrate mai ales în şahul prin coresponOctavian Goga. Amintiri şi contribuţii la istoricul revistei denţă. Ca informatician, a fost autorul a mai multor
Luceafărul (Bucureşti, 1939) ne mărturiseşte că poetul programe unicat de rezolvare a problemelor de şah
era văzut adesea prin cafenelele literare la câte o partidă pe calculator, a unei concepţii originale româneşti
de şah cu I. L. Caragiale, Ion Gorun şi alţi scriitori români. de şah computer (1985), creând totodată şi primul
manual electronic intitulat “Lecţii de şah computer”
Mircea Dinescu: Nefiind un mare pasionat al şahului, (1988).
poetul cunoaşte totuşi bine jocul care îi serveşte la conIoanid Romanescu: Scriitorul ieşean a fost
strucţia unui poem intitulat Şah absurd, poem care a fost
(continuare în pag. 30)
supus cenzurii în anii de dinainte de 1989, pentru motivul
Ana Blandiana: Nu a jucat şah decât puţin în copilărie. Însă a reflectat mult asupra jocului de şah pe care îl
surprinde uimitor într-un poem devenit celebru (interzis a
fi publicat în anul 1989 când a fost scris), intitulat Regula
jocului, în care poeta deranja peste măsură autorităţile
vremii prin versurile: "Regina / Lipsită de scrupule / Şi
având toate drepturile, / Neînchisă nebună în turn… /
Demascându-se astfel / Ca autoare / A regulei jocului…".
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(continuare în pag. 29)

considerat cel mai bun şahist scriitor din Iaşii anilor „80.
A fost un mare împătimit al jocului de şah. În amintirea sa,
câţiva ani la rând s-au organizat ediţii ale unui concurs de
şah între scriitori, care a purtat numele poetului.
Mihail Sadoveanu: A fost unul dintre scriitorii cei mai
îndrăgostiţi de jocul de şah. De la redacţia "Vieţii Româneşti", în drum spre casa sa din Copou, el se oprea adesea la cafeneaua de la Hotelul Traian, unde juca câte o
partidă de şah. Masa de şah si piesele cu care Sadoveanu juca sunt păstrate astăzi în casa memorială din
Copou. Autorul "Fraţilor Jderi" a fost desemnat la un moment dat, ca recunoaştere a valorii sale în materie,
preşedinte al Federaţiei Române de Şah şi s-a preocupat
de editarea primei reviste de specialitate din ţară. El a
intervenit în situaţii critice pentru salvarea apariţiei Revistei Române de Şah în momente când apariţia acesteia era
în primejdie, chiar de la primul său an de apariţie (1947).
A condus şi a stimulat ani la rând mişcarea şahistă din
ţara noastră. A publicat multe articole în Revista Română
de Şah, intervenind mereu în sprijinul acestui sport al
minţii. Mihail Sadoveanu citea deseori cărţi şi reviste de
şah, cunoştea foarte bine jocul şi îl practica cu o mare pasiune, deseori cu succes. Când nu avea partener prefera
să rejoace din reviste şi cărţi diferite partide, sau analiza
vreo poziţie găsită pe o diagramă. Deţinea în formă aproape completă colecţia renumitei reviste franceze de şah La
strategie, cărţi scrise de Philidor, lucrări semnate de Reti,
colecţia în 19 volume legate Schachjahrbuch, cartea de
studii a lui Paul Farago Idei noi în şahul artistic etc. A scris
el însuşi despre şah: a propus în 1932 "o colecţie de cetit
în tren" care să cuprindă "un manual vioi şi amuzant
despre şah şi despre bridge"; în 1933 a publicat la editura
Adevărul volumul «Aventurile şahului». Întâmplările povestite cu atâta farmec de Temistocle Cantaraga au fost
incluse în anul 1959 în volumul 18 din «Opere». Fragmente din cartea «Aventurile şahului» au fost traduse şi sau publicat în rusă, franceză şi multe alte limbi străine.
Unele dintre partidele jucate de scriitor sunt consemnate
ca antologice, prin soluţiile ingenioase descoperite chiar
de marele prozator.
Marin Sorescu: A fost un mare pasionat al jocului de
şah. A urmărit permanent evenimentele din lumea şahului
şi a avut simpatii pentru unii din jucătorii celebri. El singur
mărturisea că o partidă de şah îl deconectează şi îi dă o
stare de spirit bună. A scris un poem celebrul despre şah
care se intitulează chiar… Şah (publicat în volumul Poeme, 1965).

doi parteneri egali, care respectă regulile de joc.
E apoi şi competiţie, te învaţă să aplici nişte strategii şi formule, te obligă să-ţi pui ideile în mişcare. Şahul te învaţă cum să treci peste obstacole, adesea chiar peste acelea pe care ţi le-ai
creat singur. Şi, deşi putem crede că practicarea
şahului ţine mai mult de copilărie, partidele pe
care le-am purtat cu alţi colegi de breaslă mi-au
amintit întotdeauna că şahul îl defineşte pe "homo
ludens", iar cum scriitorii sunt spirite jucăuşe,
şahul a fost unul dintre principalele lor accesorii
culturale".


(urmare din pag. 20)

lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos”,
Vasile Bele are înțelepciunea de a evita
comentariul larg. Prezintă structura cărții alegând
citate semnificative. Chiar dacă nu ajungi să citești cartea, te poți bucura de multe din valorile ei
călăuzitoare. Citind aceste fragmente îți dai seama câtă forță au în sprijinirea omului de a-și lărgi
harul pentru a se apropia de chipul și asemănarea Creatorului: „Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit în lume ca să restaureze pe omul cel
căzut și să-l îndumnezeiască după har”.
E greu să scrii despre o revistă care cuprinde
o problematică foarte bogată și variată. Mai ușor
și mai grăitor ar fi să te apleci asupra unei rubrici
sau două din cele multe care mi se par intenționat
negrupate și nenumite.
Frumoasa revistă depune mărturie, după zisa
românescă, despre slujitorii condeiului care cred
în forța cuvântului scris, în puterea frumosului de
a salva lumea (Dostoievski), în puterea credinței
de a înnobila sufletul omenesc:
„sufletul de la-nceput
știe să se-mbrace-n stea,
că veșmânt el va lua
lut din lutul raiului” (Lucian Blaga).
Alături de românul patriot, Radu Botiș, rugăm„
pe Bunul Dumnezeu ca flacăra credinței și demnitatea neamului românesc să dăinuiască (...) nestinse peste veacuri” în România. Revistei - drum
lung și rodnic în nobila misiune!



Nicolae Turtureanu: Poetul este un alt împătimit al acestui joc. Pentru el şahul a ajuns "chiar un viciu". "Şahul
printre scriitori a fost un "hobby" dulce şi s-a moştenit din
generaţie în generaţie", declară chiar poetul.
Laurenţiu Ulici: Practicând jocul de şah, a gândit o
competiţie de nivel naţional, desfăşurată în liniştea staţiunii montane Sinaia.
Lucian Vasiliu: Un practicant al şahului, care a declarat la un moment dat: "Pentru mine, şahul este una dintre
formulele preferate de relaxare, ocazia unui dialog între
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Ionel NECULA
Festivalul internațional al aforismului la a 5-a ediție
Pandemia aceasta nenorocită a schimbat multe tabuuri din viața noastră comunitară. Toate sălile de festivități
au devenit prisoselnice, fără nici o întrebuința-re reală,
profesorii nu mai predau la copii, ci la băncile goale și
inerte, pe străzi, oamenii par niște arătări caricaturale
ieșite din pânzele lui Goya, iar lumea a uitat să mai
comunice direct și apelează la Whatsapp. Nimic nu mai
este ca înainte de această ciumă necruțătoare care ne
împuținează mai abitir decât ar fi făcut-o un război
mapamondic, purtat cu arme de distrugere în masă.
Oamenii sunt încă buimăciți, își îngroapă morții cu
smerenie și așteaptă de undeva o mântuire care nu se
întrezărește la niciunul din cele patru puncte cardinale.
Godot ori a rătăcit drumul, ori nu are la el busola, care să-i
arate Nordul. Dar lumea continuă să aștepte o minune, un
miracol, așa cum așteaptă un naufragiat rătăcit pe o mare
învolburată.
Principium individuationis, ar striga Schopenhauer, e
nevoie de o minune – singura care mai poate restabili
normalitatea de odinioară, dar cel care ar putea s-o inducă
și s-o pună in lucare, încă nu s-a decis să-i dea curs. E
nevoie de un nou Prometeu, unul curajos, care să fure de
la zei secretul tămăduirii, dar nu mai are nimeni chef să se
lase înlănțuit pe stânca din Caucaz și ficații ciuguliți de
vulturi hămesiți și hulpavi
M-am lungit mai mult decât mi-am propus, dând
acestei introduceri ocazionale, la o manifestare cu mare
trecere la publicul tecucean, prelungiri așa de generoase.
Oricum, cea de a 5-a ediție a Festivalului Internațional al
Aforismului, un reper bine înțelenit în conștiința tecucenilor
și a celor cu aplecare pentru meditații sprințare, s-a
desfășurat în aceste condiții vitrege, cu un public restrâns
și cu supralicitarea mijloacelor Whatsapp.
Ceea ce trebuie subliniat în aceste rânduri oarecum
reportericești este felul cum a fost regândit Festivalul în
condiții de pandemie. Scriitorii din toată țara și din alte țări
nu s-au mai adunat în cocheta sală a Fundației Pelin,
pentru a conferi manifestării o solemnitate crocantă și
pentru ca participanții să se dueleze între ei în panseuri
glazurate, ci și-au trmis aforismele la organizatori pentru a
fi evaluate, premiate și integrate în obișnuitul proiect de
carte, care paraleliza de regulă momentele acțiunii. Tipicul
s-a păstrat și la această ediție, doar că, în condițiile
restrictive ale obișnuitei participări publice centrul de
greutate al Festivalului s-a ratașat în această antologie,
menită să dea seama peste ani de această a V-a ediție a
popularului festival.
Insist. Și până acum fiecare ediție s-a întrupat într-o
antologie cu panseurile participanților, de s-au cumulat
până acum tot atâtea volume, câte ediții s-au ținut, dar
volumul acestei ediții chiar este articulat după cerințele
lucrului bine făcut. Regăsim în paginile lui tot ce trebuie
pentru ca cititorul să-și facă o ideea despre această
rafinată întâmplare spirituală. Este un mod de se regândi,
în condițiile date, a acțiunilor culturale, o modalitate care,
probabil va fi adoptată și de alte instituții de cultură din
oraș.
Inițiatorii și organizatorii de facto ai acestei manifestări,
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devenită deja tradiție - Vasile Ghica și Eugen Pelin
- au făcut tot ce se putea face în condiții de pandemie pentru a salva o acțiune culturală, care, altfel, risca să fie compromisă și să fie trecută în istorie. Cea de a 5-a ediție a Festivalului s-a structurat, așadar, într-o carte care conține de toate. Conține un medalion al președintelui de onoare al
Festivalului, Ștefan Cazimir, semnat de George
Corbu, președintele Uniunii Epigramiștilor din
România, conține un interviu despre șansele în
viitor a aforismului și despre starea de cultură de la
noi - la care a acceptat să răspundă profesorul
Francois Vaucluse de la Universitatea Sorbona din
Paris, președintele de onoare al celei dea 4-a ediții
a Festivalului, dar și alți apropiați ai manifestării,
precum Vasile Moga, bunăoară.
Mai multe texte sunt consacrate regretatului
Nicolae Dabija prezent, uneori, la edițiile anterioare, din opera căruia este reprodusă poezia
Țara mea de dincolo de Prut. Țara mea de dincolo de Prut/ Mi s-a dat poruncă să te uit/ Să te
șterg din minte c-un burete/ Patria mea pusă la
perete.
O diviziune specială a cărții este consacrată
clasicilor autori de aforisme Lucian Blaga,
Constantin Noica și Constantin Brâncuși, deși
partitura, de-ar fi fost mai generoasă putea să
cuprindă și alte nume cu străluciri în domeniu. Un
alt capitol al cărții este rezervat aforiștilor care nu
întrunesc condițiile participării la concurs, dar nici
nu pot fi eludați pentru că din cele trimise se pot
detașa unele destul de reușite. Este vorba de
Valeriu Butulescu, Gheorghe Dorel Vidrașcu,
Theodor Codreanu, Nicolae Petrescu-Red, Mihail
(continuare în pag. 34)

(urmare din pag. 33)

Gheorghe, George Corbu, regretatul Constantin Ardeleanu, Petruș Andrei, Paula Romanescu și încă mulți-alții.
O noutate a acestei ediții o constituie logodna dintre
aforism și epigramă conside- rându-se, probabil că de
multe ori poanta unei epigrame este un fel de aforism
dispus în formă versificată.
Au fost acordate nu mai puțin de 25 de premii, fiecare
autor remarcându-se prin spontaneitate, sagacitate și
paradox. Trofeul Festivalului - Sapiens Piroboridava - a
revenit lui Adrian Grăjdeanu din Iași, din corespondența
căruia spicuim și noi câteva eșantioane:
Coeziune: Din fericire, bărbatul și femeia încă nu s-au
descoperit deplin;altminteri, și-ar fi pierdut demult interesul unul pentru celălalt.
Particularitate: Bărbatul are ochi să vadă, femeia să
vadă dacă e văzută
Fobie: Nu-mi place apogeul din pricina declinului care
urmează.
Aceasta e cartea. Din paginile ei, vuiește freamătul celei
de a V-a ediție a Festivalului Internațional al Aforismului,
așa cum într-un ghioc marin vuiesc talazurile unui ocean
agitat. Felicităm și noi pe premianți și exprimăm un gând
bun și profund îndatorat organizatorilor, care nu s-au
prevalat de nefericita pandemie și și-au căutat să dea
continuitate unui demers, chiar și în condiții descurajante.



Mónika TÓTH
singurătate
o buburuzășoptește la ureche
un poem de dor
despre iubire
uneori dragostea
nu durează nici cât
o cutie de bomboane
viața mea
iubite zi și noapte
mă frământă gândurile
nici versurile nu-mi alintă durerea
zi și noapte în casa mea e întuneric
fiecare cameră e plină de mucegai și
amintiri neplăcute
mi-e greu să sper
să respir
să lupt
autoportret
sunt bine
opt litere
două cuvinte
și o minciună
Tu îmi ești drag
Suntem trei:
eu,poezia și pisica.
Tu îmi ești drag.
Venele-mi sunt pline cu versuri
despre tine.
buzele tale
e toamnă
mi-e frig
acoperă-mă
cu buzele tale
viață



toamnă - sărut
clipa - eternitate
noi doi - unul
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Les souvenirs

Alexandru CAZACU
Heliportul
Să petreci o dumincă pe heliportul unei clădiri înalte
să poți vedea panorama orașului
la ore de vârf sau liniștite
cu puțina bucurie care vine din trecut
precum firul subțire al unui ghem ce se rostogolește
când o întâmplare, un peisaj la o anumită
oră din copilărie
este tot ce te vei căzni să recuperezi zeci de ani de
acum înainte
într-un timp al ploilor și al neconformității
așa cum produsele nu se comportă precum stă scis
în prospectul acestora
să observi osatura perfectă a jucătoarei de tenis
pe ecranele mari presărate de-a lungul bulevardului
și migdalii din parcul de la margine unde casele sunt
văruite din când in când
cu speranțaîntr-o ideologie trecătoare
și teama de dragoste și de rănile ce le aduce lipsa ei
cand toate televiziunile de știri întrerup brusc
programul
și arată o demonstraţie ce se desfășoară la celălalt
capăt al pământului unde
dintr-un vehicul militar se împrăștie și se însemnează
protestatarii cu lichid colorat
pentru a fi ușor identificați de forţele de ordine
Ore apocrife
Noaptea dispăruse
în glasul nostru se zbătea cu furie ceva
ce mai putea fi salvat încă
ca o pisică sălbatică
în capcana unor pădurari
De undeva dinspre ferestrele îngrijorate
o uvertură de Rossini rula în surdină
iar praful se lăsa peste trotoarele sparte
și buruienile de lângă garduri
asemeni unor confetti gri
prin acele ore apocrife când îmi povesteai
despre ce ai văzut într-o călătorie meridională
când Octombrie avea pe toată lumea
la degetul său mic
și despre tatăl care trimetea salutări cu mâna
de la balconul spitalului
celor dragi ce se indepărtau încet iar copilul
nu vrea să înceteze
îl tot privea obligându-l să-și treacă brațul
deasupra chipului
pentru ca din stradă să nu i se poată zări lacrimile

Până și releveul acelei încăperi din hotelul modest
doream să-l memorez în detaliu
sub bucuria nesăbuită a înserării de Iulie
undeva langă câmpia mai degrabă visată decât
privită la scară variabilă
unde chipul alungit al trecătorilor precum în
pânzele lui El Greco
aveau un fel de îngăduință
unde vrăbiile ocupau
pasarela ce leaga grădina publică
de ruinele unui castel
iar soarele dezolant de nesigur suferea în
geamurile filarmonicii
când după fiecare ceas de iubire
fugeam unul de celălalt
ascunzându-ne prin cafenelele și librăriile orașului
întocmai cum bucățile de măr cad
de o parte și de alta a tăișului
ce împarte
Efectul capilar
Efectul capilar al ploii pe roțile unei biciclete
ce rulează
cu o grație desuetă
in fața blocurilor dispuse trei câte trei
asigurându-se o maximă utilizare
a amprentei terenului
de arhitectura ultimilor ani optzeci
unde adesea este foarte greu să asculți
şi ceea ce nu există sub formă de informație
nu exista pur și simplu
când te îmbraci in tricoul având imprimat
chipul unei actriţe
care datorită spalării si calității țesăturii pare
mai degrabă o pictură ciudată
când vorbim despre amintiri şi nu mai doare
precum în copilărie
se oprea sângerarea genunchiului julit
cu frunza de brustire
Februarie
Aburii produși de respiratia noastră când era frig
și ne gândeam la jocul umbrelor
lunii pătrunse prin lentila vizorului în camera
aranjată în podul casei
unde iluzoriul se adună
așa cum talpa pantofilor colectează
între striațiile micile
pietrele unei curți interioare
și un buchet de flori din hârtie creponată
împarte un parfum de garoafe
sub valsul în do diez al lui Chopin
într-o țară a minunilor ce au cândva să se întâmple
pe străzile lăturalnice unde începe viața
Cenușăresei
iar noaptea de bal întârzie și doresc
să-ţi spun pe nume
și numele se aude fără ca eu să-l fi rostit vreodată
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Petre RĂU
Detectorul de adevăr
Am hotărât să fac din calculatorul meu cea mai deşteaptă sculă din lume, de care să se minuneze toţi cei
care vor afla şi vor lua contact cu ea.
Am început prin a-mi ţine un jurnal intim pe calculator.
Căutând gloria, sau poate dintr-o generozitate exagerată,
l-am prezentat prea devreme la toată lumea. Aşa că, miam finalizat jurnalul - cu punct şi cu tasta Delete - chiar în
clipa când mi-a descoperit nevastă-mea parola care, deşi
avea o grămadă de ş-uri şi ţ-uri, s-a dovedit vulnerabilă
pentru degetele ei prea curioase din fire.
M-am apucat apoi să fac umor pe calculator. Mi-am
zis că, dacă o să-i fac pe alţii să râdă, vor fi mai generoşi
cu opera mea şi mai interesaţi să şi-o dispute după ce eu
pun punct, trag linie şi închei socotelile cu această lume.
Dar, nici n-am apucat să debitez bine primele perle în
domeniu, când un individ mi-a şoptit, printr-un ghiont
subtil de acut, câteva chestii destul de încâlcite. Ceva de
genul că nu-i bine să râzi de altul, că şi el poate să râdă
de mine - ba chiar să şi plângă - şi multe aluzii dintr-astea. Ăsta ştiu bine că avea un singur neuron, care şi ăla
stătea să-i moară de singurătate. Aşa că am devenit mai
precaut şi am hotărât să nu-mi mai dezvelesc biografia
unor minţi prea sensibile la care poate ajunge umorul
meu.
De fapt, biografia mea nici măcar nu e lungă, eu însumi am reuşit să o învăţ pe dinafară. Şi ca să nu mucezească de anonimat prin nu ştiu ce unghere ale literaturii,
cred că ar fi bine să vă ofer câteva crâmpeie alese absolut involuntar. De pildă, părinţii mei au avut destul umor.
Ştiind că voi întâmpina unele dificultăţi în privinţa cheltuielilor exagerate de energie investită în pozne, mi-au programat naşterea într-o zi de 1 aprilie. Din acest motiv,
când vine ziua mea de naştere prietenii, în loc să mă felicite, îmi tot frig câte-o poantă de care eu nu mă prind
toată ziua, fiindcă trebuie să am grijă de oaspeţi.
De mic am fost un fricos. De umbră nu-mi era teamă
că asta apărea numai pe lumină, dar de întuneric mi-era
atât de frică încât, când mă duceam la culcare, stingeam
lumina şi ajungeam în pat înainte ca ea să dispară. De
aceea mi-a fost mare lehamite mereu să mă culc.
Adolescenţa mi-am petrecut-o local. Şi azi mai frecventez acest local, când setea îmi trimite semnale encefalice disperate ca să-mi aducă aminte.
Când stăteam de unul singur, mă simţeam mereu în
plus. Aşa că, am preferat să mă afişez în public.
Mi-am început cariera prea târziu ca să mai pot evita
ironia colegilor mei. La început au râs pe ascuns, apoi

mi-au râs în barbă, mai apoi pe sub mustaţă şi au
sfârşit prin a-mi râde în faţă, în obraz şi în nas. Râdeam şi eu, dar galben. Hazul fusese dat la maxim,
bătălia pe altarul umorului pornise. Am început să
învăţ şi eu, pe rând, mai întâi ce înseamnă zeflemeaua şi muştruluiala, apoi batjocura, băşcălia, bătaia de joc şi luatul peste picior. Pe urmă am trecut
la treburi mai serioase: am studiat persiflarea, ridiculizarea, cum se îngurgitează gluma şi ironia şi care este rolul râsului şi al derâsului în fizica sunetului
şi în anatomia feţei şi a gurii.
Atunci mi-a venit prima idee celebră în domeniu.
Am înfiinţat la serviciu un loc anume, ceva asemănător cu locurile acelea în care vezi că scrie foarte
citeţ: ”Loc de dat cu capul!”. Eu i-am zis scurt: ”Loc
de spus bancuri”. Acolo se putea bea şi cafeaua în
orice moment. Dar fiindcă nu eram prea bun la bancuri, că mereu mă prindeam ultimul de poantă, ci
mai degrabă îmi plăcea să le inventez pe loc, am
avut surpriza ca unul dintre colegi, unul muşcat rău
de un căţel de usturoi, după ce a ascultat râzând cu
gura până la urechi bancul meu despre el, şi-a turnat pe gât toată cafeaua şi mi-a tocat fruntea de perete, zicea el, ca să-mi scoată bancul acela din cap.
Învăţând câte ceva din aceste experienţe, mi-am
schimbat tactica. Am început să trag tare cu umorul
pe calculator, pentru că aveam eu însumi de plătit
multe poliţe în acest domeniu atât de vitregit de
mulţi autentici loviţi de flagel.
Primii vizaţi au fost, desigur, colegii mei. Glumele
mele nu mai ajungeau decât indirect la ei, aşa că,
cei mai mulţi îmi zâmbeau printre dinţi abia atunci
când izbuteau să mă întâlnească nemijlocit. Scriam
non stop umor pe calculator, iar la clienţi le dădeam
doar URL-ul, de urlau mulţi să-mi achite datoria.
M-am pregătit asiduu şi mi-am făcut calculatorul
din ce în ce mai uman. Aşa încât, orice greşeală el
o trecea în contul meu şi-mi sugera demisia. Când îi
violentam butoanele se supăra şi mai tare, dar se
punea pe treabă: transmitea în reţea, adică la şeful
meu, că stau degeaba, că-mi beau cafeaua şi alte
chestii dintr-astea, că-mi venea, în loc să-l butonez,
să-l bumbăcesc cu vorbe de duh. Dar nici pe ăstea
nu le puteam spune tare, că avea microfon şi înregistra tot.
Totdeauna am fost un om practic. Mai nou, miam pregătit un program care să-mi spună câte zile
mai am până la pensie. Asta din cauză că, de ceva
timp încoace, de câte ori îmi vine să muncesc mă
aşez şi aştept liniştit să-mi treacă. În plus, n-am
obosit niciodată de prea multă odihnă. M-am călăuzit permanent în viaţa de angajat după două principii
foarte serioase: 1) Serviciul nu este cârciumă ca să
stai toată ziua în ea. 2) La muncă, dacă te aşezi,
trebuie să o faci de aşa natură ca să mai încapă şi
alţii.
Colegii mei se lovesc mereu de mine. Ne ciocnim pe oriunde ne întâlnim, parcă am fi magneţi
care stau cu polurile opuse înainte. Într-o bună zi,
m-a oprit unul (nu contează care, că toţi sunt la fel)
şi mi-a zis:
(continuare în pag. 37)
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- Bă, tot mai eşti p-aci? N-ai găsit şi tu ceva să te privatizezi pe undeva, prin altă parte, că doar ai talent, nu
glumă!? Fi-ţi-ar râsul!...
Odată mi s-a întâmplat să stau de vorbă cu cineva în
plină stradă, că trebuia să aţin maşinile cu mâna stângă
iar cu dreapta să-i explic de ce treceam eu pe acolo. Era
o persoană de sex cu palme moi, care în clipa aceea
avea probabil ceva tulburări aciclice pe sub volan. Mi-a
spus, printre altele şi printre dinţii ei frumos încleştaţi, că
sunt un mesager - auzi, mesager! - de umor slab dacă îl
folosesc împotriva sexului ei şi că, numai din consideraţii
pur umanitare nu mă calcă de data asta cu maşina. Am
rămas blocat în trafic de hazul ei, am făcut un salt precaut pe zebră şi n-am mai avut nimic de râs vreo câteva
zile după aceea.
Belelele cu umorul meu nu s-au oprit aici. Că, aşa
cum spuneam, glumele le făcea calculatorul meu, iar eu
trăgeam ponoasele. Băgam în calculator persoana (dragă mie, se înțelege!), cu nume şi dată de naştere, iar drăcia aia de cutie scotea pe hârtie tot zodiacul omului adică tot ce avea omul prin casă, prin vecini, prin cap, pe
la treabă - de-mi sărea pricinuitul la gât de atâta haz ce-i
provoca umorul meu. Unii aveau un umor foarte ascuţit,
că făceau haz de cum se crăpa de ziuă. Alţii o făceau pe
proştii şi rămâneau aşa. Dar cei mai mulţi dintre ei trăgeau de uşa mea pe care chiar eu scrisesem destul de
clar: Împinge!
Povestea asta a devenit destul de periculoasă, că
eram vizat pentru multe partide de explicaţii. Unii, ca săşi păstreze anonimatul în box, şi-au pus nevestele să mă
bată. Dar ele, săracele, mă băteau atât de drăgălaş, încât
mi-a crescut şi mai mult apetitul.
Bărbaţii, în special cei care îşi înşelau amanta cu nevasta, râdeau foarte mult de umorul meu, chiar făceau
multă vâlvă în loc de haz, deşi nu prea înţelegeam de ce
câteodată dădeau vina pe dantura mea. Unii mi-au expediat şi nişte anonime cam încâlcit mânjite cu pixul - unde
credeţi? - direct la domiciliul meu fix, care după aceea am
fost nevoit să-l transform în flotant şi în final a devenit instabil.
Dar, precum ştim, umorul este un limbaj universal, aşa
că îl înţelege tot prostul. Pentru prost, umorul se pare că
este, de departe, cea mai importantă activitate a creierului lui întors pe verso. Prostul face nu ştiu ce conexiuni
cerebrale deştepte şi asociază umorul cu sângele. El
este primul predispus să curgă sânge, măcar aşa oleacă,
din nas. I-am spus odată la unul dintr-ăsta că umorul te
face să vezi cele trei feţe ale unei monede. Ăsta avea
conştiinţa curată, că nu prea o folosise până atunci. Şi să
vezi ce s-a răţoit la mine, că fac mişto de el, că, ce, el e
chior, de unde are moneda trei feţe? Să sară la mine, nu
alta! Degeaba i-am explicat eu că umorul este un fel de a
privi lumea, că l-am întărâtat şi mai tare. L-am împăcat abia după ce i-am aruncat câteva monede acolo, dintr-ăstea numai cu două feţe. Am aflat mai târziu că a murit
săracul, pentru că s-a uitat într-o priză pe partea cealaltă.
Şeful meu, rămas cu gura strâmbă din cauza râsului
pe seama umorului meu, s-a supărat rău de tot şi mi-a
blocat toate tastele la calculator, în afară de tasta spaţiu
pe care a lăsat-o curată. A ţipat tare, norocul meu a fost
că nu se bâlbâia decât atunci când vorbea cu mine.
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Nu mă concentrez prea mult ca să iasă gluma
pe calculator. Primul care râde de ea sunt chiar eu.
Apoi nevastă-mea, când îmi află parola, care mai
întâi se cruceşte - cu stânga, că e stângace - apoi
dă în supărare mare de aproape-ţi vine să repari
imediat greşeala cu ştersături.
Dar eu ştiam că într-o bună zi, cu hazul meu o
să fac o avere. Ideea mi-a venit când am descoperit că laptopul meu le spune pe toate pe şleau.
Când greşeam ceva, când apăsam pe o altă tastă,
de pildă, mi-o spunea de la obraz că încalc nu ştiu
ce legi morale şi mă trecea automat la rubrica de
infracţiuni internaţionale.
Mai apoi l-am îmblânzit şi l-am adaptat să funcţioneze ca un fel de horoscop universal. Mi-am
intitulat programul simplu şi fără fasoane: "Detectorul de adevăr". Primul test experimentat pe noul
meu program a fost o întrebare filosofică, care mă
ardea de multă vreme. L-am întrebat pur şi simplu
cine este dracul pe pământ, şi când mi-a răspuns
scurt că şeful meu, mi-am dat seama că am un program cu adevărat deştept.
Succesul a venit aproape instantaneu. Nevastămea a simţit imediat şi a început să se gudure pe
lângă mine. De aceea, şi-a schimbat parfumul, folosind unul nou cu miros de computer.
Am început apoi să caut clienţi. În scurt timp nici
nu mai trebuia să-i caut eu, că vestea s-a răspândit
repede şi veneau ei să mă caute.
M-a întrebat odată unul şugubăţ de la ţară, când
m-a văzut că umblu cu laptopul după mine: Bă, calculatorul ăsta al tău poate să şi are? Atunci am
apăsat pe o tastă şi calculatorul i-a răspuns pe loc:
Da, dacă îi găseşti un bou potrivit, cam așa ca tine!
După care, ţăranul, nu ştiu de ce, s-a supărat pe
calculatorul meu şi a azvârlit cu plugul după mine.
Mă întreabă unul deunăzi, tot de la ţară şi ăsta:
Bă, prietini, ci dracu însamnă, brie, lator? Cî mi-o
zâs ficioru-miu, ştii, brie, ăla micu‟, premiantu‟, cî
sâ-i cumpăr şî lui un cal cu lator. Amu‟, cal am io,
da‟ di undi dracu‟ găsăsc io latorul ista, brie?
Un tip a venit la mine cu o întrebare care îl frământa de multă vreme. Voia să se însoare şi dorea
să consulte calculatorul meu într-o problemă de
viaţă şi de moarte. L-a întrebat, pur şi simplu, dacă
viitoarea lui nevastă poate să-l facă milionar. Răspunsul a venit prompt: Da, dacă eşti miliardar!
Un alt tip, mai nou prin oraş, mi-a consultat calculatorul unde anume poate găsi el în oraşul ăsta o
femeie ţeapănă. Calculatorul meu nu a stat prea
mult pe gânduri şi i-a spus direct: La morgă!
Un altul, şi mai poznaş, vrând pesemne să-mi
compromită opera şi să-mi pună calculatorul în dificultate, l-a întrebat ce diferenţă e între soţia lui şi
noua amantă. Calculatorul meu, foarte calm, i-a
răspuns sigur pe el: 40 de kilograme!
Chiar şi o blondă a îndrăznit să-mi consulte
calculatorul, întrebându-l dacă are şanse să devină
deşteaptă, iar acesta i-a spus că da, cu condiţia să
fie bărbat. O altă tipă, tot blondă, dar mai deschisă
aşa la glume, mi-a întrebat calculatorul direct, fără
(continuare în pag. 38)
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nicio jenă, dacă ştie ce este lungă şi-i place ei foarte
mult. Acesta i-a răspuns, fără să stea pe gânduri: telenovela!
Mulţi bărbaţi nu ştiu unde să situeze femeia ca să-i
acorde un loc pe măsură. Din acest motiv mi-au consultat
calculatorul, întrebându-l care este locul ideal pentru femeie. Pentru prima dată calculatorul meu a stat şi s-a
bâlbâit un pic, a reflectat mai mult ca de obicei, vrând
parcă să ocolească un pic răspunsul. Într-un târziu, tremurând destul de jenat din leduri, a dat următorul răspuns: Numai meşterul Manole a reuşit să pună femeia la
locul ei!
Un individ, vrând să-şi facă şi el un viitor, tocmai se
gândea ce să aleagă pentru căsnicie: o blondă, o brunetă
sau o roşcată, că lui îi era indiferentă culoarea, dar voia
numai să-i fie cu adevărat fidelă. Calculatorul meu i-a
spus pe loc: alege una căruntă! Omul n-a fost prea încântat de răspuns şi a continuat să-i mai pună şi alte întrebări. De pildă, era interesat să afle câteva caracteristici
importante ale femeii. Calculatorul i-a spus vreo cinci, de
l-a lăsat mască pe omul ăsta: femeia sângerează fără să
se rănească, se udă fără să facă baie, dă lapte fără să
mănânce iarbă, vorbeşte fără să aibă a spune ceva şi
cheltuieşte banii fără să-i câştige.
Un tip s-a plâns calculatorului meu că, oare ce ar putea să facă el, pentru că iubita lui nu crede deloc în dragoste la prima vedere. Răspunsul l-a primit într-o fracţiune de secundă: Mai treci odată pe la ea!
O tipă, care tocmai era în căutarea bărbatului ideal,
mi-a consultat şi ea calculatorul într-o problemă mai intimă. Cum ar trebui să arate scula bărbatului din viaţa ei
pentru a fi sigură că a făcut o alegere potrivită? Calculatorul meu i-a răspuns, privind-o un pic pieziş prin ochiul
camerei web şi trebuind să folosească vreo câteva beepuri: De lungă poate să fie cât de groasă, de scurtă să nu
fie subţire!
Şi uite-aşa, detectorul meu de adevăruri a devenit
celebru în întreaga lume. Acum, cinstit vă spun, eu mă
feresc să-l consult, mai ales în probleme de familie. Iar
nevastă-mea fuge de el ca de dracul.
(din volumul Petre Rău - Softangiul român, apărut la editura
InfoRapArt în anul 2008)


(urmare din pag. 14)

- Și tu?
- Pagubă în ciuperci! Ce-am avut și ce-am pierdut! Nam fost împreună la nici măcar un film, la nici un
spectacol… Am fost într-o seară la Clubul politehniștilor,
să dansăm, dar el abia se legăna. N-are ureche
muzicală… Oricum, mai mult vorbeam eu.
***
Au trecut câțiva ani. Vacanța de iarnă. Anuța primește
invitația de a petrece câteva zile la Alba Iulia, unde se
stabilise Oara după absolvirea facultății.

Într-o zi, coborau din Cetate discutând despre
ceea ce văzuseră acolo. Anuța era încântată.
- Anuța, fii atentă! Îi vezi pe cei care urcă pe
trotuarul celălalt.
- Da, și…?
- Îți povestesc imediat!
S-a prefăcut că e ocupată. Căuta ceva în poșetă. După ce au trecut pe lângă cei patru, a întrebat:
- Anuța, îți mai amintești de Nănuț? Ni l-a
prezentat Pepe.
- Da… Îmi amintesc.
- Îți amintești că a spus că mai au un Traian în
cameră?
- Da, așa e!
- Acum, ascultă! Cei doi bărbați pe lângă care
am trecut sunt cei doi cu numele Traian. Cel rotofei
e Traian O., căruia îi spuneam Nănuț. E din Sebeș
și cred că lucrează acolo. Celălalt e Traian N., al
doilea Traian.
- De unde îl cunoști?
- Am fost într-o zi cu Rodica și am spus că vrem
să vorbim cu Traian. Știam că Nănuț are cursuri. A
venit celălalt Traian. Am făcut o glumă. Am vrut să-i
arăt lui Pepe că pot să aflu orice, dacă vreau.
- De unde-i știi numele?
- Am lucrat un an la Școala profesională. Acolo
l-am revăzut. Preda studiul materialelor. Soția lui
era colega mea de chimie. Astfel i-am aflat numele. Am aflat și că el e de lângă Orăștie, unde cei
mai mulți băieți au numele Traian, Cornel sau Aurel.
- E rudă cu jurnalistul?
- Nu știu, dar numele de familie este obișnuit în
zonă.
- Nu te-a interesat?...
- Nu, deloc. Ce mică-i lumea?!
- Abia aștept să mă întâlnesc cu Pepe să-i
povestesc!
- Apropo, ce mai face Pepe? Nu știu de ce a
renunțat la T. C. M.. Când am plecat noi din Cluj,
era student în anul al doilea la Electro.
- Sigur. Nu știu exact ce face. Sora mea mi-a
spus că lucrează la Fabrica de mobilă din oraș, dar
nu știu pe ce post.
- Unii se pierd pe drum. Îmi amintesc ce impresie ne-a făcut. Se pare că era numai gura de el.
Poate că voia să-și ascundă timiditatea împuindune nouă capetele cu vrute și nevrute.
A urmat o lungă tăcere. Fiecare își amintea câte
ceva din studenție. Oameni, situații, întâmplări…
- Oara, cred că ar trebui să mă pregătesc de
plecare. De luni, ne întoarcem la școală.
- Mă bucur că ai venit să cunoști orașul Marii
Uniri și să ne amintim de tinerețea noastră.
A doua zi, pe peronul gării, Oara i-a promis
Anuței că, în următoarea vacanță, o va vizita.
Doreau să depene și alte amintiri din anii lor frumoși, cu mai puține griji și să mai povestească
despre Clujul lor drag.
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Florea CONSTANTINESCU

Astrul lunecă pe pantă şi se pierde-ncetişor,
Dar pe culmi mehedinţene încă joacă un fuior,
Privind spre Valea Homului
Prelungind, o scurtă vreme,
ziua ca de miez de vară.
Din terasa lui Ilie* pe trei laturi înrămată,
Într-o mare de-ntuneric valea-ncepe să dispară...
Pare că zidirea lumii nu fu încă terminată.
Afundându-mă în neguri pe poteca dinspre poartă,
E o zonă-nvălurită dintr-un deal domol şi mare,
O puzderie de stele observai că cerul poartă.
Între Cheile Băluţei şi-o împădurită vale.
Pe colnic văd orizontul coborându-se sub mine,
Valea Homului. Uşoara-i şerpuire dinspre vest
Iar de mi-aş întinde braţul, palma bolta ar susţine
Se răsfrânge-n faţa casei, mai la stânga, spre sud-est.
Şi-aş putea, făr‟ de eforturi, să adun în bulgări mici,
Chiar în faţă, peste vale, dealurile se aleargă,
Folosind cealaltă mână, mii şi mii de licurici.
Iar gâlceava o opreşte Dunărea adâncă, largă...
Plaiul pogorât din basme dominat e de mister,
Sub livezi şi sub pădure stau vreo două-trei coline,
Nu pluteşte niciun zgomot, umbre reapar şi pier.
Către est şi, după calcul, estu-n stânga mea îmi vine.
În absenţa doamnei nopţii toate au contururi vagi,
Munţii Mehedinţi spre dreapta se întind şi-abrupt se-opresc De pocneşti, cumva, din deget,
În adâncul, largul fluviu, după cum e şi firesc!
liniştea în ţăndări spargi...
După ei sunt Valea Cernei şi-a ei linie muntoasă.
Luptă-un ghem de luminiţe pân‟ la mine să ajungă,
Tot în dreapta, dar spre spate, Munţii Retezat se lasă...
Este semnul de pe limbă, micul orăşel din luncă.
Obosit de lunga-i cale, soarele-i spre scăpătat,
..................................................................................
Începând să se ascundă după Munţii Retezat,
Plumb cu grabă-mi curge-n pleoape,
Dar cum ziua-i fu senină şi-i cu sine împăcat,
pat de scânduri mă îmbie,
Cerne ultimele-i raze peste glodul însetat.
Se evaporă-ntr-o clipă orice strop de poezie.
Liniştea-i stăpânitoare peste-această feerie
Mă întind. Sunt greu ca stânca
Necuprinsă de privire, chiar nici vântul nu adie.
şi mă prăbuşesc în hău...
Tulburat doar de privelişti, mă inundă dulce viers
Lumea-n juru-mi se dizolvă, mă neantizez şi eu...
Şi mă las purtat de vise peste-un colţ de Univers...
Se aude hăt departe corul ornicelor vii,
E-o nălucă, e-o sirenă care-mi susură-n ureche
Trupu-mi intră-n dezmorţire,
O minune de baladă, până azi fără pereche?
somnul de pe soclu sare,
Suspendat într-al meu scaun mă aşez în el lejer:
Geea trage de obloane, plictisită, cu lentoare...
Văd în juru-mi tot şi... totuşi, toate deodată pier,
Peste plaiul ca din basme se revarsă-o nouă zi.
Ca apoi, sub ochii minţii, codrii verzi să îmi apară,
Sărutaţi de-o adiere într-o zi de primăvară
*Ilie: Col(r) Mutu Ilie, bun coleg de serviciu şi bun prieten (N.A.)
Şi deasupra, în înalturi, cercuri largi, rotire lină,
Zeci de păsări în plutire cercurile recombină;
Prin poiene, pe coline, o haotică mişcare,
Mii de gâze felurite, rătăcind din floare-n floare;
Un mănunchi de pârâiaşe-şi cată drum prin iarba deasă,
Pe alocuri, în mici goluri, valul la vedere-şi lasă;
Din imensitatea bolţii astrul zilei se desface
Peste splendidele plaiuri, cu iubire şi cu pace,
Iar în aerul amiezii curge-o muzică divină
Din lăuta fermecată-a unui geniu** ce suspină
După Stupca-nmărmurită, după sfânta Bucovină...
E abruptul vr‟unei note ca o tresărire-n boare,
Ca şoptirile de apă când pe pietre valul sare,
Unduirea graţioasă amplă şi repetitoare
A pădurii, când se-abate tresărirea vr‟unei boare,
Zborul frânt al vr‟unei păsări, o săgeată laterală,
Când surprinsă în planarea-i de vreo palidă rafală...
Valea Homului. Frumoasa, larga-mpădurita vale
Pare-a se opri-ntr-o luncă unde Motrul are cale.
În fundal, în lunca apei, ca un semn pe-o limbă lată,
Nişte blocuri şi o turlă de biserică se-arată:
Orăşel cu nume aspru ca vecina-i curgătoare
S-a dorit a fi exemplu pentru sistematizare,
Case-n copie şi blocuri cu vreo două-trei etaje,
Ca pe-a şahului tăbliţă, aer sobru să degaje.
În bătaia de lumină turla pare-nsufleţită,
Trimiţându-şi strălucirea care stelele imită...
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Eugenia Rada IONIȚĂ
Ramuri
Din limpezimea norilor nestinși
Se îmbracă -n strai pădurea,
E valul ceții printre ramuri
Drumul pavat cu nuferi de luceferi
Picuri în dimineață din lacul de cristal.
În veselie se strâng în turme ciute
La podul casei se agață struguri,
E tot tacâmul roadelor bogate
Cum strălucesc gutuile la geam.
Dintr-un respect ,lăsat de mii de ani,
Revin și pleacă pe al ramurilor leagăn,
Păsări ,frunze ,stol de păsări,
Stelele obosite poposind în evantai
Se perindă noaptea pe tăcute .



Camelia OPRIȚA
Niculiță - Copilul zăpezilor
Glasul omului ar amuți în gânduri dacă n-ar fi femeia
lângă el, așa că Maria își urmă bărbatul într-un sat de
frontieră unde acesta primi misie militară. Filip era un
bărbat chipeș cu ochii mari albaștri, uniforma îi dădea o
carismă aparte de om chibzuit și ordonat. Sublocotenetul
lăsă în urmă orașul și garnizoana de la marginea târgului
unde flecarii vindeau lucruri ieftine pe bani buni.
Aici e liniște, chiar nu-i lipsește nimic...poate un copil.
Copilul înveselește casa – își zise el cu o tristețe
vizibilă, și oftă prelung în timp ce mergea în josul străzii
pietruite a sătucului care da în buza Dunării. De fapt, era
strada mare a satului; largă cu caldarâmuri înălțate cu
granit. La la stânga și la dreapta erau case cu fațade
albe și ferestre care reflectau lumina de ceară a
amurgului șters de câțiva nori sângerii.
Ajunse pe platoul de pe malul apei: un port în
minatură de care se foloseau pescarii satului.
Câteva bărci pescărești se legănau în valurile râului
fiind prinse fiecare cu câte o funie groasă de stâlpii
mărunți de lemn.
Nicăieri nu văzuse Dunărea mai albastră ca aici la
Izvoru, dar acum se întunecase în valuri mici și spumante; vântul răscolea apa, aruncând-o în malurile
pietruite ale râului.
Sublocotenetul se lăsă în stânga și intră în birtul
cochet cu obloane roșii.
Își potrivi gulerul tunicii și înaintă spre tejghea.
Cârciumarul se arătă numai miere cu fața lui gălbuie și
grasă și luă pozița de drepți:
- Să trăiți dom‟ sublocotenent, zise cu voce guturală,
la or...
- Lasă, lasă, nu te formaliza, dle. Dă-mi niște tutun de
pipă, zise Filip.
Plăti, mulțumi și își luă pachetul de tutun, îl mirosi cu
un gest de satisfacție și dădu din cap.
Câțiva pescari la o masă negricioasă de lemn vorbeau în șoaptă, uitându-se către sublocotenent.
- Seară bună, oameni buni, îi salută el militărește și
ieși.
Deja vântul se înteți și deveni mult mai rece și
pătrunzător până la oase, cerul era încărcat de pături
groase de nori alburii cu cozile negre.
O să ningă, gândi el, e început de decembrie, e vremea zăpezilor.
Trecu pe la cele două posturi de santinelă, dispuse la
stânga și la dreapta micului port pescăresc. Se întunecase de-a binelea. Era liniște. Nici câinii nu lătrau,
probabil erau aciuiți fiecare în câte un colț mai acătării.
Prea multă liniște.
O luă spre casă. Fusese încartiruit într-o casă cu

prispă lungă, două dormitoare luminoase, bucătărie,
un salon de zi unde Maria își petrecea ziua
croșetând. Uneori se oprea și se uita către candelă,
să aibe în premanență flacără, lumină care se
revărsa pe chipul Arhanghelului Gabriel.
Își dorea mult, ca și Filip, un copil. În fiecare
seară, înainte de culcare, spunea rugăciune după
rugăciune ca și cum ar fi vrut să fie auzită de toți
îngerii cerului. Uneori aprindea tămâie și rotea
fumul acesteia împrejurul icoanei și a ferestrelor. Se
răspândea un aer dulce și liniștitor, convinsă fiind că
Cel de Sus îi va da binețe și implinire. Era o femeie
înaltă cu părul căzut în valuri negre peste un tenul
de lapte și ochii săi pătrundeau până în colțurile
inimii bărbatului, o privire care emana strălucire și
blândețe.
Dacă n-ar fi speranța unde să cauți adăpost,
dacă nu tot în speranță?
Puțin înainte de miezu-nopții începu să ningă
viscolit cu fulgi mari care pluteau în spirale ca niște
aripi lungi care-și căutau pasărea pierdută pe
pământ. Vântul suna ca un veac de zăpadă care se
izbea de cercevelele ferestrelor și urla printre ulucile
gardurilor ordonate de parcă ar vrea să le
îngrămădească într-o claie albă de gheață.
La ora asta, copiii viseaza dulce – zise Maria
către Filip.
- Dormi, Filip, dormi?
- Nu, te ascult...
Gândurile lor erau parcă lipite de un copil.
Dis-de-dimineață se mai îmblânzi ninsoarea, n-o
mai alerga vântul de colo-colo.
Ningea cu fulgi mari, în șiruri ațoase ca niște
soldăței de puf care se abăteau din rânduri în
stânga și în dreapta înainte de a-și găsi locul pe
pământ.
Satul parcă era o îngrămădire de momâi albe din
care se ridicau șiruri subțiri și lenevoase de fum
albăstrui.
-Uite Maria!... prima zăpadă zdravănă pe anul
una mie nouă sute douăzeci și șapte. O să vină în
curând un an mai bogat și pâinea mai crescută.
Au ieșit amandoi cu zorile în cap și făcură un
copil de zăpadă, rotofei, cu fălcile pline.
- Să aduc un morcov și cărbuni, Filip?
- Morcov?... Cărbuni?! - zise el mirat.
- Adu acuarelele să-i facem gura ca zmeura și
obrajii ca bujorii de sânge după ploaie... Și ochi?...
Se uită către femeie și ziseră amândoi deodată:
Al - baș- tri...
Tânărul ofițer îi sculptă cu migală și pricepere:
mâinile în jurul pieptului, picioarele ușor decupate în
nămetele de zăpadă care-i ajungea până la umeri,
apoi ochii, obrajii rotunzi și nasul (puțin cârn)...
- Parcă ar fi un înger, Filip, zise soția acestuia...
Râseră amândoi.
La opt și jumătate, sublocotenetul era prezent la
(continuare în pag. 41)
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posturile santinelelor, preluă rapoartele de la gărzi: nimic
deosebit.
Venise mai devreme cu o jumătate de oră tocmai
pentru că era îngrijorat de căderea abundentă de zăpadă. Oamenii deszăpezeau de zor, mai că nu-l vedeau.
Iar soldații la fel - uneori săreau ca arși:
- Să tră...
- Lăsați formalitatea deocamdată, băieți, și mai
aduceți o lopată, zise ofițerul și continuă. Militarul trebuie
să fie cot la cot cu celălalt la nevoie și la greu.
Deszăpezeau împreună...
A nins și ninge. Ninge mai domol, dar ninge. Copiii
ridicau cu tărăboi un om de zăpadă încă o dată cât ei.
Unul căzu moale ca o albăstrea în zăpadă, nu era mai
nalt de-o floare.
Se făcu seară repede. Ce ți-e și cu ziua de iarnă!...
Scurtă, ceva mai scurtă decât copilăria omului.
Mai ninse slab aproape un ceas după căderea serii.
Câte un lătrat al unui câine mai viteaz spărgea când
și când liniștea groasă a satului.
Filip ajunse acasă. Copilul de zăpadă ca un înger
neclintit, strălucea în nămeții impetuoși ai peisajului alb.
Îl obosise aerul tăios al zăpezii. Vru să-și aprindă pipa,
dar renunță în următorul moment. Se gândi că își luă
pachețelul de tutun degeaba și că s-ar lipsi de acest viciu
pe care și-l etala ocazional.
Luă o carte, o răsfoi, citi o pagină-două și închise cartea. Avea o stare ușor agitată. Maria deretica un felinar
de gaz să-l aibe la îndemână pentru situații de urgență.
Ceasul din turn bate de miezu – nopții, răscolind timp
de câteva clipe somnul adânc al satului.
Deodată cineva bătu insistent în fereastra ofițerului.
Maria se ridică și aprinse felinarul, și se duse către
fereastră unde soldatul bătea tot mai tare și insistent.
Se trezi și Filip. Trase pe el mantaua și ieși numaidecât:
- Să trăiți dom‟ sublocotenent… veniți repede, e
ceva... trebuie să vedeți, zise soldatul neliniștit.
- Stai... calmează-te.
Ofițerul se întoarse în casă, se echipă repede și ieși
din nou:
- Ce e? Ce s-a întâmplat, soldat?
- Vă spun pe drum... un copil... Am găsit un copil
dom‟...
- Ce copil? Unde?...
Ceva mai încolo de postul de observație din stânga
pontonului. Am găsit un copil sub stânca scobită de apă.
E îmbrăcat doar cu o cămașă albă și lungă...Se cățărase
pe stâncă de parcă era lipit când m-a văzut. L-am dus în
ghereta de scânduri. Când l-am prins, nu mai mișca.
Dacă a...
Soldatul începu să plângă.
Liniștește-te și hai să întindem pasul, zise sublocotenentul.
Ajunseră la gheretă unde mai erau încă trei soldați
veniți.
Filip luă copilul în care pâlpâia un fir firav de viață,
apoi zise:
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Repliați-vă fiecare pe posturi, cineva să vină cu
mine. Îl duc acasă și om vedea al cui o fi.
O rezolvăm într-un fel. Unul dintre voi să anunțe
jandarmul, poate acest copil a plecat din casă și s-a
rătăcit… Un doctor… unde găsim un doctor?… Îl iau
acasă și vedem ce și cum…
Scoase mantaua de pe dânsu‟ și înfășură ce ea
copilul pe care îl lipise de piept.
Un soldat îl însoți până acasă. Maria făcuse ceai,
știa că se întoarce înfrigurat. Îi dete mai întâi
soldatului o cană fierbinte de ceai, Filip refuză. Băgă
copilul în câteva pături și-i puse pe burtă și picioare
cârpe înmuiate în apă fierbinte.Îi freca de zor umerii
și obrajii.
Poți să te întorci, soldat, îți mulțumesc, zise
ofițerul.
Își puse două degete la nasul copilului, respirația
lui era rece, dar respira.
- Maria, copilu‟ asta respiră, dar e rece. Mai adu
o pătură, ceva…
Îl înveliră și cu perne. Se pare că dormea.
Femeia își puse mâna în părul lui ca floarea
grâului. Era moale, lunguț și mătăsos, pielea era
aproape albă, fața rotundă cu obraji cărnoși și
rumeni ca bujorii după ploaie. Zâmbi și zise în
șoaptă: seamănă cu băiatul de zăpadă pe care-l
făcurăm ieri în zori, Filip.
Să știi că da, afirmă ofițerul.
Ce noapte, ce noapte lungă!
Lasă lampa și felinarul aprinse, Maria.
Se așezară amândoi lângă copil: unul în stânga,
celălalt în dreapta și-I fură somnul.
Filip se dezmetici, își dădu seama că dormi preț
de un ceas-două, se uită la copil: respiră lin și la fel
de rece, avea fața curgătoare ca o lumină calmă și
împăcată de altă lumină din interiorul ei.
Era încă întuneric, începu să bată vântul.
Se duse către fereastră: ningea mărunt. Poate că
ninsoarea aduce lumina mai repede…
- Ninge?... întrebă femeia. Se trezise de ceva
timp, uitându-se către copil.
El se îmbrăcă în grabă și ieși fără să spună ceva.
Se duse către mica garnizoană unde erau și cei doi
jandarmi ai satului. S-a crăpat de ziuă.
Se interesară pe la fiecare casă: nu lipsea niciun
copil. Satul era mic, așa că nu le luară prea mult
timp.
Și totuși s-a găsit un copil… Dacă l-a adus cineva cu barca de pe celălalt mal al Dunării? Dar cine
să se încumete să iasă cu barca în așa apă clocotitoare de curenți? Cine să fi fost de două ori
nebun, și să lase un copil în cămașă sub o piatră?
Asemenea gânduri îl chinuiau pe ofițer.
Se făcu opt și jumătate. Se luminase de-a
binelea. A nins un pic.
Filip se duse să treacă în revistă posturile de
observație: Nimic deosebit în afară de întâmplarea
de la miezu-nopții.
O luă pe drumul spre casă cu pași întinși,
(continuare în pag. 42)
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aproape că fugea. Ajunse.
Maria era în prag, necăjită, îi zise:
- Nu mai e!
- Ce?!… A murit copilul?! zise el răstit.
- Nu… Copilul e în casă, doarme. Uite, și arătă către
locul unde făcuseră împreună copilul de zăpadă, nu mai
e. Copilul de zăpadă a dispărut…
Locul era neted, căptușit cu o pătură groasă de zăpadă. Nicio înălțătură ca ar fi ceva acolo, nicio urmă mai
apăsată în nea care să semene cu pași de om. Copilul
de zăpadă să fi avut puțin peste un metru ori zăpada nu
ajunsese la asemenea grosime cu toată ninsoarea care
a fost.
Filip se duse exact în locul cu pricina: nu era nimic.
Se uită stânga-dreapta: nimic. Începu să scormonească
până a dat de pământ. Zapada era afânată, neumblată.
Nici urmele lor vechi de o zi în urmă nu mai erau acolo.
Nu a nins atât de mult încât să fi acoperit orice urmă. Și
apoi copilul de zăpadă ar fi trebuit să fie.
-Chiar nu mai înțeleg nimic – zise el. Ar trebui să fie…
și nu e…
Uitară de copilul adevărat…
- Copilul, Filipe, copilul! și privi spre casă.
Dădură buzna amândoi către ușă, intrară: dormea
profund, și respira cum respiră izvorul aerul apei în care
se duce.
Începu să plutească fulgi răzleți și subțiri, deschizând
calea celor mari ca niște aripi de păsărele cerești: ninge.
Deodată copilul sări din pat și se aruncă spre fereastră.
Își lipi ochii mari și albaștri de geam, încât ninsoarea de
afară se oglindea în acești ochi strălucitori. Îi tremurau
mâinile ca de o bucurie totală pe care nu o avusese
pănă acum.
Filip și Maria se uitau năuciți unul la altul. La un
moment dat ea se duse și vru să-l ia în brațe, dar el nu-și
dezlipi ochii de pe geam. Amândoi îi vorbiră blând, îl
întrebă de unde e, cum îl cheamă. Atunci, copilul se
întoarse către ei și le citi graiul de pe buze.
- Aripi… înger… aripi… îngăimă copilul.
- Filip, tu vezi ceva? Seamănă cu Niculiță, tatăl tău
când era copil.
Tatăl ofițerului murise pe front, la Mărășești.
Deși copilul era mai rece, avea ochii calzi și luminoși.
Uitându-te atent în ochii lui, vedeai o pasăre uriașă cu
trup de ninsoare care aduce viața viitoarelor flori. Că
ghioceii sunt făcuți din cele mai fragile pene ale aripilor
sale.
Niculiță!..strigă deodată Maria. Atunci, el întoarse
privirea către ea și-i zise:
- Ia-mă de mână, mamă, să-ți vezi copilăria cum trăiește în mine, iar tu, tată, prinde-mă de cealaltă mână să
vezi copilul de zăpadă.
Citat - Fulgii de zăpadă sunt creaţiile cele mai fragile ale lui
Dumnezeu; Ei înfrumuseţează tot ceea ce acoperă.



Nicolae NISTOR
PĂMÂNTUL CARE NU MOARE
Voi trăi două vieți
a doua rostită de voi
la zile mari când uitarea doarme
uneori eu mă voi întâlni cu mine
în zona zero
vom face schimb de informații
așa vom ști unul despre altul
după noi
ștafeta o vor duce alții
Iar noi vom privi cum vor alerga ei
vom aplauda sau vom plânge
la câștig și înfrângeri
ei vor știi că suntem acolo
lămpile vor pâlpâie în zilele de sărbătoare
sau în zilele care cad din calendare
ca o furtună sau o ușoară boare
cu miros de lăcrămioare
născute din pământul care nu moare

NOSTALGIE
nu ți-am spus niciodată
cum îmi împart spaimele
din florile furate
fiecare petală are nostalgia ei
în mâna mea tremurândă
ochii tăi parfumați plutesc
iar eu alerg pe pământ reavăn
să găsesc un loc care nu băltește
sperând la o primăvară cu tine

AMURGURI INSOLITE...
deseori cade amurgul din mine
încerc să-l ating
ca un copil care
aleargă după zmeie
îmi număr zilele
care au soarele împărțit
între iubire și ură
suntem doi care se ceartă
simbioți ajunși la un armistițiu
care dorm prin rotație să mă apere!
ULTIMA CINĂ
ce pot face eu când
vă bucurați din orice mușcă din mine
voi stați la masa mea să mă predau
celor ce nu-s ca mine
și nu arunc cu pietre în nimeni
chiar și atunci când
păcatele voastre vor pleca prin mine
ce sunt eu de nu ajunge o răstignire?!
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