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Melania CUC

Slavomir Almăjan - Zbor căzut între aripi
Se pare că Apocalipsa, ca fenomen social al
prezentului, incită mase tot mai largi de oameni, dar,
mai ales, creează acel fluid propice gânditorilor,
duce la un spaţiu şi timp prin care personalităţile
cele mai diverse ale Planetei se întorc cu mintea şi
cu sufletul spre Divinitate. Omul religios al zilelor
noastre nu mai este doar eşantion de percepte
însuşite în numele unei religii anume, nu se zbate,
la polul opus, să cucerească ceea ce a mai rămas
întreg din natură. Omul de azi îşi caută latura sa
pierdută, spirituală, şi interacţionează cu semenii
săi, - nu mai rămâne singur în faţa întrebărilor
esenţiale.
Dincolo de dogme religioase şi graniţe
istorice aparent ca fără de trecut, tot mai mulţi
scriitori caută esenţa translatării umanităţii prin
segmentul temporar, revin la ideea de Zbor.
“Zbor căzut între aripi” se numeşte şi noua
carte semnată de Slavomir Almăjan, un român
stabilit prin voia Domnului, în umbra frunzei de arţar
canadian, dar care este încă bântuit de dorul cel
mare al Meşterului Manole, dor ancestral.
“Vom încerca să pătrundem împreună prin
labirintul gândului uman în încercarea de a dovedi
prin Duhul, că ignoranţa sau lenea intelectuală sunt
cauzele primare ale stării perpetue de conflict în
care există specia umană. Vom face asta ca să
înţelegem că Dumnezeu ne-a scris cu condeiul
iubirii într-un context mare, pe care suntem datori
să-l citim”.
Iată un cititat din cartea despre care vorbim
şi care ne avertizează, cititori fiind, că aveam de-a
face, aici, cu un discurs ce are drept ţintă tagma
intelec-tualilor, spiţa celor care, indiferent de ideea
care îi animă, - vin în agora cetăţii universale pentru
a-şi mărturisi starea de conflict, în care se află
laolaltă cu toată specia noastră umană.
Slavomir Almăjan este un intelectual creştin
indiscutabil şi nu face rabat la sintagmele biblice
pentru a-şi arăta poziţia pe care o are aici, pe
Pământ.
ZBORUL este doar un motiv penrtu reflecţia în faţa
unei oglinzi unde, cerul şi pământul devin, prin
filosofie, Act cultural şi… drept la Credinţă.
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Zborul, privit de autor ca simbol al
libertăţii “nu există în spaţiul actual decât, prin
corelarea lui cu aripile”.
Interesantă, deşi defel nouă, ideea prin
care scriitorul creştin se opreşte într-o viziune
dincolo de care lumea nu mai este antheică, nu
mai ţine de gravitaţia lutului din care, ca oameni,
am fost plămădiţi. Ba, mai mult, Salvomir merge
mai departe, ne asiguă că “…Dacă ar fi să
desenăm diagrama arborelui genealogic al
aripei, originea ei s-ar găsi în vremea de
zămislire a primei respiraţii”.
Frumos spus şi pentru că autorul acestui
volum de reflecţii este un poet înnăscut.
Poezia cuvintelor de care se foloseşte
autorul în cartea de faţă, este o poezie a Vieţii şi
a Morţii care nu pune punct creaţiei divine.
„Prima privire în sus a Creatorului a
creat aripile(....)”, iată un gând de care omul
Slavomir Almăjan îndrăzneşte, aş zice,
prometeic, să se apropie ca de soarele
dumnezeirii.

Slavomir Almăjan

Acestă lucrare, cartea, este ca un poem
în proză, are puterea de-a despica frumos apele
neliniştii noastre generale, să ne facă părtaşi la
aventura prin care Ştiinţa şi Lucrarea Divinităţii
sunt Alfa şi Omega, - Dumnezeul Întreg spre
care
privim
punând
întrebări,
căutând
răspunsuri. Dar, autorul intervine mereu,
punctează fără să-şi aroge paternitate ideii:
“Procesul cunoaşterii este mai degrabă
un proces al punerii întrebarilor decât un proces
al găsirii răspunsurilor”. Punctum!
„Zbor căzut între aripi” este o carte care
potriveşte în acelaşi puzzle al paginilor idei
creştine şi idei profane. O Carte în care limitele
umane sunt ridicate, prin cunoaşterea de sine, la
apoteoza Înălţării, a drumului în Lumină.
(continuare în pag. 4)
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“Da, omul este un zbor căzut între aripi dar
numai în tendinţa lui de a fi independent faţă de
Dumnezeu. El este o revoltă a firii pământeşti
împotriva divinităţii, dar mai ales el este un revoltat
împotriva lui însuşi. Indiferent de atitudine, omul nu
poate fi desprins din contextul eternităţii”.
În viziunea autorului omul, frumosulrăzvrătit, ţine mereu să aibă ultimul cuvânt chiar şi
în relaţia lui cu Dumnezeu dar, tot el, omul,
conştientizează că… face parte, fără doar şi poate,
din procesul creaţiei, al continuităţii.
Mi se pare a fi de bun augur modul analitic
în care autorul face disecţia mentală a omului
modern, reuşeşte să vadă din unghiuri aparent
diferite, aceeaşi imagine,- Divinul, - un întreg din
care monada umanităţii se desprinde firesc,
natural, - închizând cerul Zborului, al prefecţiunii şi
aventurii umane, în contextual spiritual.
Slavomir Almăjan este un intelectual care
nu leneveşte în turnul său de fildeş, el îşi foloseşte
capacitatea, tot mai rară, de-a sintetiza stări şi
`percepte, pentru a-şi stabili propria-i dimensiune
umană, creativă.
Cu incursiuni în incunabile apstolice şi în
altele din lirica profană, autorul se situează într-un
univers special, particular, din care priveşte sfera
ridicării prin propria sa putere, apoi, prin omenire,
el priveşte spre Cer. Cerul său, - spaţiu al
zburătorilor cu aripi adevărate şi nu de hârtie.
După peste două sute de pagini de zbatere
pe litera cu greutate palpabilă, tipărită, Salvomir
conchide, descoperind că… ZBORUL este doar…
un cântec fără început şi fără sfârşit. Superb.
Încrezător în steaua sa, aici, scriitorul îşi
desăvârşeşte misiunea pentru care este conştient
că a fost trimis pe Pământ.
“Zbor căzut între aripi” este cartea unui om
religios care face parte din contigentul Mileniului
Trei. Este manifestul unui spirit liber-cugetător care
se convinge că… Zborul are un nume şi Numele
Lui este Dumnezeu.
Avem o carte care se citeşte în strană dar
şi pe iarba verde, o carte care arde prin ideea ce
se desprinde din fiecare pagină, şi prin spaţiul
dintre cuvinte. Este un motiv bun să ne oprim, să
citim, să medităm la acel “semn de carte” pe carte
fiecare dintre noi se cuvine să-l aşezăm între
paginile cărţii vieţii personale.
Zborul omenirii nu a căzut între aripi! Titlul
cărţii este un avertisment, o metaforă din care,
odată înţelegând-o, suntem mai înţelepţi, mai
demni de aventura cunoaşterii şi credem cu tărie
că, da, avem deja aripi.
Felicitări, Slavomir Almăjan!
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Paul BLAJ
***
pe lângă parcul de 9 luni curge tecucelul
mai venea câte un skater
făcea câteva ture
nu mă plictiseam cu tine
***
în zilele frumoase coboram aproape de apă
infectă știu
dar eram tineri
sângele curgea parfumat
***
întârziam mult
ne alegeam o bancă
aveai trupul tânăr încât mi se lipeau mâinile
de tricoul galben
noaptea aerul era mai rece în plămâni
pleca și trupa de karate
***
locuiai la celălalt capăt al orașului
primul crăciun mi-a plăcut
eram la tine și moș nicolae
chiar ne-a adus 10 ron
în papucii de casă
a fost frumos gestul
sub bradul împodobit erau multe cadouri
ca și cum am fi avut deja copii
apoi a plouat în loc să ningă
***
te furișai în patul meu
nu pot să zic nimic la faza asta
dar întotdeauna rămâneau evidențe
de care râdeam amândoi
ai noștri erau tineri
și mâncarea era foarte bună
***
luasem un inel și aveam bicicletă
pe la doișpe noaptea
am străbătut orașul
când ți l-ai pus pe deget mi-am dat seama
că e frig și că ești în pijamale
îmi priveam logodnica și momentul
nu știam ce să aleg
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Omul Virgil zicea şi se contrazicea:
“Să deschidem repede cartea aşa cum am
deschide fereastra dinspre gradină în zorii zilei,
Câştiguri şi pierderi scrie aici, negru pe alb,
Câştiguri şi pierderi într-un timp care de
mult nu mai este timpul nostru”.

Şerban CODRIN
MĂRTURISIREA POETULUI ŞI ÎNCEPUTUL CĂLĂTORIEI
(I)
(Din volumul “Testamentul din strada Nisipuri”)

INFERNUL
(Născut prin eforturile mamei sale şi ajuns în
al nouălea lustru de viaţă, murdar de cerneală pe
mâini, căci aşa este poetul, murdar pe mâini, tocmai
se afla într-o febrilă căutare. Dintr-o inexplicabilă
întâmplare sau, din contra, dintr-o nefericită
coincidenţă, l-au întâmpinat nişte abominabile fiare,
dar mai cu seamă omul Virgil, cu o bună dispoziţie
atât de euforică, încât, pentru a evita cu subtilitate, în
orice caz, un obstacol esenţial, s-au prăbuşit
amândoi peste o vechitură de poartă tocmai la
marginea unui tărâm lugubru. Aşadar, era într-o
seară).

Rătăcit printre zilele şi nopţile veacului, fără să
mai amintesc zorile, amiezile, vecerniile, amurgurile,
mijirile şi câte or mai fi,
În cea mai fioroasă pădure, hercinica sylva,
asupra mea se năpustiră trei dihănii apocaliptice,
Capra vecinului, ursul bătrânului fochist
Faulkner şi ghepardul principelui Lampedusa.
Cum n-am observat prea bine din vina
sperieturii, se pare că tripleta era cu totul alta, pe
lângă vaca-de-peste-gard a săracului mă ameninţau
cu oroare motanul pufos al detectivului Arthur şi
morsa din mustaţa bardului Leonid, mai mult
profitorul întunecatului birt “Pe ţărmurii Stixului” decât
propietarul unei cărţi de vise pe aceleaşi meleaguri.
Depăşind impasul feroce, mai departe, într-o
râpă, în preajma câtorva felinare de produs umbră,
aveam să nimeresc, “ocnaş frumos al marelui
prohod”, pahar de votcă în pahar, peste omul Virgil,
nici chiar inventatorul poeziei, însă aşa se
recomanda,
“Sub cerul mai primejdios de galben, ca frunza,
Sub cerul mai nesimţit de galben, ca floarea.”
Matoliţi în toate amănuntele, pe amândoi ne
chinuia grija să recităm poeme de şapte stele
meşteşugite sub firma
“Va fi repulsie, va fi desnădejde?”
După sfaturile primite în secret de la altă
bestie, un ceasornic nehotărât între ce şi ce să
aleagă, ba ora, ba şaizeci de minute.
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Îndrăznirăm unul, doi, trei paşi, ce extraordinar, mai ştiam să numărăm după atâtea bahice
osteneli,
Dar eram hotărâţi să luăm în braţe
modestia, pentru că va fi o călătorie mântuitoare
prin catacombele veacului de pomină, al
douăzecilea, în ordinea de inventar a istoriei,
Cârciumă după cârciumă, din Infern spre
Purgatoriu până pe acoperişurile cu stele
dezolant de roşii ale Paradisului,
Unde încap lămpile stinse ale gloriosului
Satan, lumina neagră de la Soare-Răsare, dar
mai cu seamă scăpărarea chibriturilor în beznă
îşi va dovedi folosul.
Înr-o seară devenită noaptea istoriei,
tocmai mărturiseam
Pe şoptite, să nu ne auzim nici chiar noi
între noi:
“Cineva luminează totuşi,
hai că mai are importanţă
faptul
Că totuşi cineva luminează,
că luminează totuşi cineva.”
Astfel eu, poetul, şi omul Virgil într-un
foarte accentuat balans, braţ la braţ cu toiagul
pribegiei, ne călcam
Unul pe urmele celuilalt, dându-ne curaj,
“Să bem nemernicul vin negru al fricii
noastre, marca Stix & Comp, chiar aşa, nu
despre fericirea în infern, ci despre frică este
vorba!”,
Ne poticneam şi repetam, mereu ne
poticneam şi mereu repetam:
Noi încă n-am pierdut orice speranţă,
tocmai de aceea,
Vai de genunchii rupţi, gleznele însângerate, preţul
Plătit pentru pribegia în căutarea omului
nou, încet,
Să nu producem panică sub poezia mai
tul-bure ca umbra,
Sub umbra, bezna, întunericul mai tulbure
ca poezia.
Mergem spre-o dărăpănată Poartă şi nici
inima
Speriată nu ne mai încape în piept de
toate spaimele
(continuare în pag. 6)
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Vândute pe-o clipă de nimic, precum în infern
asemeni
Pe pământ, unde noi n-am pierdut orice
speranţă, încă.

INSCRIPŢIE PE POARTA INFERNULUI, UNA DINTRE
NENUMĂRATELE SCRIJELITURI ILIZIBILE,
MÂZGĂLITE CU LIPSĂ DE DIBĂCIE

«Nu te-am privit niciodată, oceanule, în faţă!
Nimic nu întrece în grandoare acea neclintire
de râpă înverşunată, acea încăpăţânare să nu trecem
în ruptul capului peste o muchie a cuţitului, de unde
visul împlinit abia sfărâmă zările spre alte neîmpliniri
mai înăbuşite,
Spre alte dezmărginiri mai ţărmurite.

PURGATORIUL
(Din cabană în cabană, cu baruri ademenitoare, drumeţii se îndemnau unul pe altul spre
un munte cu pajişti alpine şi piscuri verzi, însorite,
comentau, pentru început, diferite variante ale
unui traseu sau altul de urmat, pentru a nu se
rătăci printre atâtea suişuri ratate şi coborâşuri
periculoase, unde îşi suportau damnarea fiii
purgatoriului. Sub o înfăţişare de păstor deghizat,
alpinist,
sacerdot, sau cercetaş în misiune
secretă, oare arătarea, mai vechea noastră
cunoştinţă, nu cumva a fost instruită să provoace
oricâte scandaluri pe seama noastră, pentru a ne
întrerupe călătoria pe meleaguri din ce în ce mai
interzise?)
INSCRIPŢIE SCULPTATĂ PE FRONTONUL DE
MARMURĂ DEASUPRA PORŢII PURGATORIULUI

Te iscodesc, da, cu acea pedeapsă a muţeniei
privind infernul în ochi, te scrutez cu tot sufletul, cu
oricâtă ardoare încape în tentaculele vibrând vii ale
fricii, te pipăi cu naivitatea atâtor poeţi şi cu propria
mea frământare
Îmbrâncită până dincolo de disperare.

„Inimă în bejenie, tu eşti uimire
pedepsită, mereu prigonită între frântele porţi,
vremelnicele porţi ale omului, sau ale cui
răspunde la acest nume, şi stelarele,
încăpătoarele, porţile omenirii.

Da, îţi frământ abisul hrănit cu belşuguri de
înfrângeri şi de zboruri căzute, terifiantul coşmar,
nebunescul şi fragedul, da, neguroasa ta dezolare
puhoindu-şi obsedant cruzimile,
Puroindu-şi disonant flăcările negre, flagelurile,
întunecimile.

O răsplată vine să te aline: un fruct
înmugureşte, înfloreşte şi, iată, se pârguieşte în
lira cu patru cirzi a anotimpurilor:
Nu-l culege,
Nici aromele nu-i cerceta,
Sau minciuna, care te ajută să trăieşti în
dubii şi decoruri.

Te provoc, te scormonesc fără cruţare, te fac
să-ţi ieşi din răbdări, tumultuosule, misteriosule, te
ispitesc,
Izvoditorule de lacrimi, prea încăpătorule,
oceanule omenesc.
Vă strâng la piept, dezolante ravagii, luaţi-mi
pieptul şi îmbrăţişaţi-mi-l, naufragii!
Numai astfel, oceanule, te voi privi drept în
faţă.»

Stă în puterea amărăciunii lui să-ţi
copleşească sufletul cu starea de asediu a
purgatoriului.
Învingătorii îşi desăvârşesc opera; iată-i,
storc din pietrele cetăţii vinul alb, dulce al
glorificării; iată-i, îşi vopsesc tobele uriaşe de nu le
încape cerul, cu imnuri înşelătoare, de unde ne
ocheşte cu nesaţ armonia de aur a grindinei, dar
otrăvită.
Aşijderea, poetul tescuieşte tenebrele
până îi vibrează în degete muzica sferelor, când
mângâie scaeţii; astfel, din osul frunţii lui,
străveziu, răsare steaua neagră a disperării.
Cântecule, fii exaltare şi nerăbdare, fii
aspră spovedenie şi despuiere, până te voi
preschimba în tăcere,
Cântecule smuls cu mâinile jertfitorului”.


Desen de Elena-Liliana Fluture

Boema 11/2010

6

exerciţii de linişte
ştii să taci ca un maestru
ai centură neagră la exerciţiile de linişte
liber alese
(ai un dulap plin de trofee şi medalii)
abia ce vorbeşti cu tine
în circuit închis

Cristian PAVEL
salonul spa
păşesc spre moarte ca-ntr-un
beauty salon, ca-ntr-un spa
plin de afişe agăţate de frânghii
şi moartea mă-mbie
mă aşteaptă în şorţ
să-mi întindă violetul pe unghii
sunt un rocker, un punker ceva
aici, în scaunul ei de onoare
buzele-mi prind contururi lila
fardul bleu se împrăştie-n cearcăn
carnea mi-e gătită de plecare
astăzi nimeresc tura ei
şi ajung şi eu pe frânghie
un afiş haut couture, ca la carte
ţie ţi-e greu să te caţări
să ajungi pe vârfuri să vezi
ce frumos m-a făcut ce departe

din când în când
comunici cu mine perfect
cotele apelor dunării cursul valutar
mersul trenurilor
între intersecţii între cvartale
între staţii
nici nu te mai recunoşti
mâzgălită, înghiţită-n mulţime
cu capul de pitic rebel cu
gluga trasă pe ochi ca misionarii
cu mustăţi de cafea cu
dopuri de căşti în urechi cu
frigul în oase setat by default
cu cincizeci de îngeri
dând la pedale
prin tăcerea ta
aşa ajungi acasă la căldură
să muşti merele din fructieră
să strângi în braţe tare ursul de pluş

habar n-am

să fumezi să faci tumbe să urli
să-ţi fixezi la loc dimineaţa
foarte atentă
acelaşi căluş

habar n-am ce cafea să comand
să-mi aranjez gulerul să
privesc detaşat mâinile tale

toate râd de mine

habar n-am unde să scrumez
cum să spun lucruri deştepte
să frânez la timp
când o iau de lângă tine la vale

ceartă
eşti aşa de scumpă la vorbă încât
fierea mea, nepermis, leneveşte
tăcerea din jur mă scufundă şi-adorm
şi-aud tot mai clar
cum se ceartă-n adâncuri
peşte cu peşte

7

te arăţi lumii un pic surdo-mută
râzi în sinea ta
te-nfăşori în vată şi pâslă
te faci coconul unei
singurătăţi fără fluturi

pânã şi câinele tău e mai fericit
cã te adulmecã zilnic
cã latrã cu tine de faţã
pânã şi laptopul cãştile
playerul mobila ta
râd de mine pe sub mustaţã
(din volumul “Emoticons”)
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Ionel BOSTAN
Te pomeneşti că-s mort
De când murim şi până la 40 de zile, când are
loc judecata particulară a sufletului şi se hotărăşte de
Dumnezeu unde o să stăm, la bine sau la rău, până
la judecata de apoi, este un timp de tranziţie, adică
un timp provizoriu, pentru drepţi şi pentru păcătoşi.
Când moare omul şi când îşi dă sufletul, în clipa
aceea apar în faţa lui atâţia diavoli, câte păcate a
avut omul şi atâţia îngeri sfinţi, câte fapte bune a avut
el în viaţă... Şi este o mare luptă atunci. Că sfintele
puteri se luptă cu diavolii cum să ia sufletul, că ei zic
că este al lor, că are păcate mai multe; iar îngerii zic
că are mai multe fapte bune… De aceea se teme
sufletul să iasă din trup. I se leagă limba când vede
toate astea. El vede atunci multe, dar nu poate să
spună. El ar spune: "Uite, câţi diavoli au venit!"
(Părintele Cleopa).

Să-ţi fi stat vreunul din casă mai mult de-o
săptămână cu ochii pironiţi în grindă, şi dacă nici n-ar
mai fi pus nimic în gură de alte câteva zile, atunci
sigur te făceai c-o vizită din partea Părintelui
Glodeanu. Pentru mult trebuinciosul „cetit”, dar şi
pentru a da poveţe de rutină duhovnicească, asociate
spovedaniei finale. Aşa, ca să poată păcătosul să-şi
dea uşor duhul şi să nu chinuie. Ce urma, se ştie…
De-o bună bucată de vreme era căzut la pat şi
Mitru Mariţei. Mă-sa bătea suta de ani şi n-avea mai
nimic; era „tun” Baba Mariţa, de parcă ar fi fost din
altă stirpe. Mitru, săracu, acum, de vreo şapte-opt
zile, nici apă nu mai putea să bea. Chircit şi slăbit,
arăta la trup întocmai ca un copil de câţiva ani. Ce
mai, ajunsese doar piele şi os. De cât a zăcut nici să
geamă nu mai avea putere. „Ehe, fată hăi, racul nu
iartă!” îl compătimeau babele în şoaptă, seara, la
bârfa hudiţei. Cu toate acestea, inexplicabil, ieri, Mitru
s-a ridicat din pat, deşi nu mai făcuse asta măcar de
două luni, când fusese cu căruţa la Târg - „… să vă
cumpăr, fa (femeie), un sac de barabule, că eu m-oi
duce şi n-o să aveţi de pus sămânţă în pământ!”. A
privit îndelung pe geamul dinspre tăpşanul din
vecinătatea odăiţei în care zăcea. Se aştepta să-şi
vadă feciorul cel mare, care, în treacăt, înainte de
Paşti, îi spuse că o să-l ducă la spital „pentru că, în
mod cert, boala matale e vindecabilă, nu e ca la
alţii…”. Aiurea. Zisese doar aşa, amăgindu-l
copilăreşte, strecurându-i cu bună ştiinţă o speranţă,
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poate doar-doar o va duce cât să treacă şi
Săptămâna Mare. Căci, se ştie, cine moare în
zilele premergătoare Învierii, înseamnă că grele
păcate a săvârşit în timpul vieţii. Asta ar fi făcut
ca, mult timp de aici încolo, să stea în spurcata
gură a satului până şi strănepoţii celui plecat pe
cealaltă lume… Mult s-au mai mirat ai lui Mitru nevastă-sa Aglaia şi cei doi băieţi (ultimii, dintrun cârd de şapte rămaşi acasă încă neînsuraţi) când l-au văzut mişcând în tocul geamului.
Megieşii, nu mai spunem. Dar, ce folos, că după
aceea s-a pus pe zăcut în nemişcare gemândă.
Au urmat, apoi, pentru el, lungi ceasuri de
recapitulare a întregii vieţi. Parcă răsfoia o carte
care, cândva, a ştiut-o pe de rost, buche cu
buche. Foile care nu-i făceau plăcere le întorcea
mai repede. Pentru că acestea erau multişoare,
chiar se enervă la un moment dat… Iritat de-a
binelea, se sculă şi începu să se îmbrace.
Undeva, la capătul patului, băgate cu un capăt
într-un borcan în care erau şi câteva nuci,
ardeau două lumânări. Nu prea le vedea rostul
să fie aprinse astăzi, a cincea zi după Înviere.
Pentru că, unu la mână, afară era ziua mare şi,
doi, odaia lui avea lumină electrică. Dar, în scurt
timp, nu mai insistă în a căuta explicaţii. A ieşit
în uliţă, îndreptându-se agale, aşa cum, până nu
demult, a făcut-o de sute de ori, spre bufetul lui
Barandel. Acum, însă, se simţea uşor ca un fulg.
De asta, chiar, nici nu încerca să meargă mai
repede pentru că avea senzaţia că se poate
desprinde de pământ… Cam pe la a treia casă,
la vale de-a lui, se întâlni cu Ion Bârzu. Pentru o
clipă rămase nedumerit, că-l ştia mort de câţiva
ani, dar pentru că stătu de vorbă cu moşneagul în carne şi oase - minute bune pe banca din faţa
porţii lui Mandric, nu-şi mai puse întrebări. Îşi
zise că zăpăceala din capul lui poate i se trage
de la lunga suferinţă cât a zăcut la pat. Şi încă
un lucru, orice s-ar spune, era totuşi om în etate,
în doi-trei ani urmând să aibă în spate 70 de
toamne. Văzându-şi, apoi, de drumul lui, se
întâlni şi cu Vasile al lui Broscoi, văcarul satului
care, cu ghioaga pe şale, ţinută cu amândouă
mâinile, mergea pe la oameni să strângă făina
restanţă ce i se cuvenea pentru fiecare vacă
păscută astă vară. Fiind mult mai tânăr, ar fi
trebuit să salute primul. Dar, prost, ca de obicei
(„Văcarul, tot văcar!”, îşi zise Mitru), a trecut ca
mutul. Ba, mai mult, deşi erau să se ciocnească
în treacăt, Mitru avu convingerea că Broscoi nici
nu l-a văzut... În ogradă la Hupţ al Bârliboaiei, ai
lui, copii şi nepoţi, trebăluiau fiecare câte ceva.
Deşi, ca drumeţ, ar fi trebuit să le dea bineţe, no făcu. Asta pentru că nu l-a uitat pe Hupţ că, în
urmă cu ceva ani, în contul unei datorii, i-a oprit
zălog şapte oi (vărate la stâna feciorilor lui) pe
care nu i le-a mai dat înapoi nici astăzi.
(continuare în pag. 9)
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N-a vrut cu nici un chip să ţină cont că, în tinereţe, i-a
dat, pe te miri ce, mai multe grinzi şi căpriori să-şi
ridice casa, lăsându-se pe el fără trebuinciosul
material lemnos. Acum, e adevărat, nici cei din
ogradă nu s-au sinchisit deloc de el, deşi a trecut pe
la doar doi paşi de ei... Lângă troiţa din Centru, Mitru
avea să-l zărească pe Majuru`, epitropul parohiei.
Aplecat asupra strătule-ţului de flori din jurul crucii,
plivea meticulos buruienile de zor. Nu pricepe cum
se făcea, dar parcă şi pe el îl ştia mort. În fine,
ajungând la Bufet, se aşeză la masa unde, ani în şir,
după ce ieşi la pensie, îşi bea romul - cel de toate
zilele. Ceva în neregulă se întâmpla şi aici, că al lui
Barandel, „patronul”, deşi terminase de moşmondit
nişte butoaie, nu mai venea odată cu măsurica. Ba
chiar nici nu-l băga în seamă, ca şi cum la masă n-ar
fi fost nimeni. Oricum, nu-i mai ardea ca altădată de
băut, dar gestul l-a supărat. Asta nu se face. Mai ales
că se considera client de bază, jumătate din pensia
lui lăsând-o aici în fiecare lună. „Ce vrei, neam
prost!” îşi mai zise şi plecă încet înapoi spre casă,
fără să mai târguiască altceva, cum îi era obiceiul.
Din mers, privea atent peste gardurile ogrăzilor.
Sesiză mai multe schimbări de când nu mai ieşise
din casă. Unii îşi vopsiseră uşile şi ferestrele în alte
culori, iar alţii îşi schimbaseră acoperişurile de pe
case şi grajduri. Costică al lui Iancu şi-a făcut
fântână, lui Pompilică îi fătase vaca iar viţelul zburda
acum slobod prin bătătură. La Jănică Panciuc
observă că terminase (cu iernatul lighioanelor) şi cea
de a doua căpiţă de fân clădită din toamnă în spatele
şurii… Apropiindu-se de casă, vede în poarta lui
ciorchine de lume. O explicaţie, pe dată, nu găsi. Ca
să evite mulţimea - acum chiar că n-avea chef de
nimeni şi de nimic - o apucă pe o cărare ocolitoare
ce ducea în spatele gospodăriei. Dar, când ajunse în
propria bătătură, avea să vadă că sătenii aşteptau
tăcuţi şi în ogradă şi în casă. Nevastă-sa şi fetele,
despletite şi îmbrăcate în negru, umblau năuce după
câte trebi. „Ce mama Naibii se întâmplă?” se întrebă
Mitru. O panică ciudată îl stăpânea acum şi, ştii, el
nu era defel din cei fricoşi, care să intre la idei, aşa,
cu una, cu două… De gard era rezemată o cruce de
lemn, nouă-nouţă, tocmai bună de înfipt într-un
mormânt. Pe ea era gravat chiar numele lui. Ce
aiureală!… S-au tâmpit ăştia cu toţii… (Ori te
pomeneşti că-s mort!, îi veni să zică, dar nu zise.
Preferă să-şi înghită vorbele…). Când intră în casă
se văzu pe el însuşi, lungit în coşciug cu mâinile
împreunate pe piept. Strângea icoana sfinţită, Maica
Domnului cu Pruncul în braţe, coborâtă din peretele
odăii de bună. Pe sticla icoanei, ceva mărunţiş din
metal şi câteva bancnote de zece mii, din cele noi,
de plastic… Acum nu prea mai avea multe dubii: „Să
ştii că am murit. Ce chestie, dom-le!...”.



Vasile LARCO
În iţele crizei actuale
Am văzut lumina zilei într-o noapte în ţinutul
vechii moşii a unui mare latifundiar, mort după ce a
decedat cu multe decenii în urmă. Localităţii i s-a
dat o denumire ca aşa să-mi poată fi scris în
certificat locul naşterii mele, act ce să dovedească
faptul că m-am născut. Naşterea a fost normală,
prin cezariană, la şapte luni, că nu mai aveam
astâmpăr, nici răbdare până la nouă luni, ştiind că
cele două luni contează mult la vârsta de
pensionare. De mic am fost un copil cuminte, cu
minte nu prea multă, deoarece nu ştiam nici să
mănânc, nici să vorbesc, nici să merg la baie,
ştiam numai să plâng. Acum ştiu şi să mă plâng.
Încetul cu încetul am învăţat să mănânc, să înghit
câte ceva, acum înghit mai multe, chiar şi de la
politicieni, apoi am început să merg la baie, chiar şi
la WC urile publice din oraşe, unde acestea există.
Când am început să vorbesc a fost râsul lumii!
Primul cuvânt pronunţat a fost „oa!” Nimeni nu a
înţeles ce înseamnă cuvântul, până când nu au
consultat Dicţionarul limbii române unde,
negăsindu-l, s-a lămurit că am vorbit deja într-o altă
limbă şi au hotărât să mă înstrăineze. La graniţă,
să nu fiu descoperit, m-au introdus într-un tomberon, dar după câteva învârtituri, m-au descoperit,
însă învârtiturile mi-au prins extrem de bine,
deoarece acum sunt as în învârteli. Şcoală nu am
făcut, că toate şcolile erau construite de cei mai
mari ca mine, dar la serviciu când mi-au cerut
diploma de studii, m-am învârtit şi după trei ore am
găsit-o în dosarul meu de încadrare. Vicii nu am,
mulţumesc lui Dumnezeu şi părinţilor mei pe care
nu i-am văzut niciodată să bea singuri, că de ar fi
făcut-o nu ar fi avut cine să-i aducă acasă. De
furat, nu şterpelesc nimic, că nu mai e de jecmănit
în ţara asta în plină criză. Sunt un om cinstit, nu mă
plâng, toţi mă cinstesc cu câte un pahar, doar ştiţi:
prietenul la un pahar se cunoaşte. Cu vecinii mă
împac, nu am probleme, mă împac întotdeauna
după ce mă cert, nu organizez petreceri decât
noaptea, când toată lumea doarme, pentru a nu
deranja pe nimeni. Dacă cineva nu are somn,
treaba lui, eu nu răspund, nu răspund nici la
telefon. Cu poliţiştii nu am probleme, ei nu ştiu ce
au cu mine.
(continuare în pag. 13)
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Petre RĂU
Fugă spectrală pe portativul poeziei
[Săndel Stamate - “Fugă în roşu”, Ed. Fundaţia
Culturală Antares, Galaţi, 2009]

După primele două volume de versuri
(“Antologia zăpezilor”, editura Sinteze, Galaţi, 2005 şi
”Cuvinte şi îngeri”, editura Eleonora, Tecuci, 2007),
iată că Săndel Stamate, tot la doi ani reuşeşte să
scoată la lumina tiparului şi cel de-al treilea volum al
său intitulat “Fugă în roşu” şi apărut în 2009 la editura
Antares din Galaţi.

În acest ultim volum de poezie autorul ia cu
şi mai mare asalt poezia, de data asta într-un registru
cu mult mai sever şi autentic. Cartea cuprinde câteva
cicluri de poeme care, la prima vedere, ar putea
părea că fac parte din registre poetice distincte, că
sunt scrise în perioade diferite. În realitate avem de-a
face doar cu un singur registru stilistic şi o
concentrare maximă a temelor.
Deşi nu se află în pragul senectuţii, autorul
se remarcă printr-un ton grav, reflexiv, fără prea
multe căutări şi îndoieli, toate aceste elemente
contribuind din plin la conturarea unei poezii bine
şlefuite, în general curată ca formă literară şi
profundă în sensibilitate. Fiecare poem pare raţional
şi explicit, din frazele sale limpezi configurându-se
viziuni şi ideatici surprinzătoare. Pentru că, până la
urmă, avem de-a face cu o poezie discursivă,
remarcabilă prin vigoare şi rezoluţie.
Cartea cuprinde 44 de poeme, desfăşurate
pe un total de numai 50 de pagini şi organizate în
patru cicluri care, în afară de primul, poartă fiecare un
titlu mai lung sau mai scurt, titlu care, la rândul lui, nu
pare să fie susţinut suficient de conţinut.
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De fapt, autorul, poate şi impulsionat de
o anumită pioşenie în faţa poeziei sau de
oniricele sale trăiri, se simte tentat să atribuie
peste tot titluri, ajungându-se până acolo încât
acestora li se acordă mai multă atenţie decât
înseşi poemelor. De pildă, pe coperta cărţii apare
subtitlul “Poeme”, în pagina de gardă acesta nu
mai apare, în schimb apare pe foaia următoare
un alt subtitlu, în mod surprinzător, “tratat de
patetică” şi, cu mult mai surprinzător apare, tot în
interior, pentru a treia oară, o altă pagină de titlu,
de data asta purtând un subtitlu puţin mai
dezvoltat, într-un dulce stil clasic: “tratat de
patetică sau din preaplinul inimii vorbire”.
În primul ciclu de poeme poetul glorifică
poezia. După Săndel Stamate poezia se scrie
numai cu majuscule, fiind totodată mai apropiată
de eul poetic decât de sinele său, aşa cum se
declară chiar în primul poem din volum intitulat
Apologie (p. 7): “Mai aproape de mine / decât
mine / doar tu eşti, / POEZIE, / nicidecum Sinele
meu”.
Poetul defineşte poezia la superlativ, nu
doar în poemele din interiorul volumului, ci chiar
şi în panseul plasat pe coperta a treia: “...
POEZIA este doar... TRECUT, iar trecutul este
VEŞNICIE”. El atribuie un sens larg,
incomensurabil, poeziei. De altfel, autorul nu ia în
seamă nici măcar sublinierea de pe prima pagină
a volumului în care citează dintr-o sublimă
definiţie a poeziei dată de către cunoscutul poet
american
Carl
Sandburg:
“Poezia
este
deschiderea şi închiderea unei uşi, lăsându-i pe
cei care privesc prin deschizătură să ghicească
ce s-a văzut în frântura aceea de clipă”. De aici
se înţelege că poezia nu este accesibilă oricui, ci
doar celor care apucă să se uite prin
deschizătura aceea a uşii poetului. Şi nici aceştia
nu au toţi şansa să li se dezvăluie totul, ci numai
atât cât au apucat să vadă în clipa aceea.
Tradusă altfel această definiţie (deşi ştim bine că
nici până astăzi nu s-a căzut de acord asupra
unei definiţii clare a poeziei), în poezie nu se
spun lucruri banale, descurajant de evidente, nu
se apasă pe pedala repetiţiei pentru a întări
conţinutul ideatic al expresiei, probabil că singura
pedală care ar trebui să fie surescitată este cea a
incitării emoţiei, indiferent cât de avizat este sau
nu cititorul.
Accente, adesea încărcate de patetism,
par însă să transfigureze o glorificare a poeziei
până dincolo de limitele întrevăzute până acum
de oricare al predecesor, deşi din toată această
veneraţie transpare o oarecare neputinţă a
cuvintelor, între care omenescul (sinele) tinde să
fie cu greu recuperat. Dar, în faţa acestor motive
oarecum îngrijorătoare, Săndel Stamate nu
înclină deloc spre un abandon descurajant. El
pare mai degrabă un îndrăgostit lulea de poezie.
Sau cel puţin de noţiunea de poezie. Până şi
titlurile poemelor sale manipulează acest concept
(continuare în pag. 11)

10

(urmare din pag. 10)

Autorul ridică poezia la rang de divinitate şi îi închină
în cartea sa elogii şi torente de slavă, sau cade pur şi
simplu în genunchi în faţa poeziei şi îi invită şi pe
cititori să-i urmeze prosternarea.
Clădindu-şi alt Dumnezeu (“Pe necredinţă
urcă omul la SINE”, p. 18), Săndel Stamate
nedumireşte întrucâtva pentru că, uneori, cuvinte pe
care altădată le-ai fi întâlnit aplicate în slava divinităţii,
sunt acum rotilate întru slava Poeziei.
Alături de poezie, desigur, se află poetul,
marele întregitor şi reconciliator între etos şi eros
(“Cine poate sluji cu mai mare iubire / decât poetul?”,
“Glasul poetului în Pustie”, p. 9), este şi el la fel de
demn de a fi scris cu literă mare: “Poetul a învins
lumea / Pentru ca în lume să fie” (Glasul poetului în
Pustie, p. 9), şi definit precum: “Fiind începutul şi
capătul vederii / El e vedere în-cân-ta-tă / de
veşnicie” (Doar poetul…, p. 8).
Deseori ni se dă senzaţia că poetul face
greşeala de a-şi căuta salvarea în poemele sale şi nu
în poezie. De altfel, nu întâlnim un autoportret al
poetului pentru simplul motiv că poetul e peste tot. El
se autodefineşte prin eul său deseori inegal cu sinele,
ceea ce poate părea ciudat într-un anume fel, poate
chiar şocant.
Când şi când autorul decelează câte un
cuvânt, scriindu-l cu majuscule: POEZIE, TOTUL,
VIAŢA, EU, EL, MINE, SOARE, SINE, BIBLIOTECA,
AMIN, NIMICUL, ILUZIA, CERTITUDINI, accentuarea
vrând să dedubleze conceptul, sau poate numai să
întărească ideea, deşi, în multe din cazuri, nu era
deloc necesar.
Totodată, autorul reconstruieşte cu sârg
concepte noi, din simpla împreunare a unor cuvinte
expresive: Umbra-măreaţă-a-fiinţei, Ideea-de-Inimă,
Numele-Tău-Poezie, Ţara-Cuvintelor-Sfinte, Fiinţăvindecătoare-de-uimiri-şi-de-însingurare.
În cea mai mare parte poezia lui Săndel
Stamate stă sub semnul reflecţiei, reprodusă în
anumite contururi stereotipe. De pildă, grupările de
versuri sunt întrerupte în unele poeme după reguli
distinctive, dar artificiale, uşor de anticipat,
fragmentările părând mai degrabă opera unui robot.
Nu avem de-a face cu un ludic abundent,
deşi acesta nu lipseşte. Avem de-a face cu un ludic
moderat, dar transparent, iar jocurile de cuvinte şi de
idei, formele cele mai răspândite, dau senzaţia unei
lipse de profunzime poetică: “Pentru că TOTUL / nu
există / decât prin mine / nu mă doare altceva / decât
MINE // Pentru că VIAŢA / nu e decât aceasta / nu
mă gândesc / decât la A-STA” (Întoarcere la UN-ul, p.
14), sau “EU ară în stele / căci EU nu are destul
pământ / pe pământ” (V, p. 22), sau “Mărginirea Ta,
Doamne, dezmărgineşte / mărginirea-mi” (Unica
realitate, p. 27), sau încă “Numărul nu-i deschidere
nici închidere / e des-în-chi-de-re” (Izgonirea din rând,
p. 38).
Uneori astfel de versuri trimit în banal
substanţa poetică: “Pentru că EL / e-n fiecare / oricine
se socoteşte / un SOARE” (Întoacere la UN-ul, p. 14),
şi nici nu apuci să sesisezi cât de uşor o încărcătură
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ludică poate face versul şi mai prozaic: “Şi pentru
că EU / nu îmi găsesc drumul / mă voi ruga mereu
/ la UN-ul” (Întoacere la UN-ul, p. 14).
Casa cărţii - biblioteca - rămâne, după
Săndel Stamate, singura casă a omului, singura
certitudine în noianul de ispite: “Singura certitudine
/ Pentru înotătorul / În marea de amăgiri /
Profunde” (Biblio-teca din noi, p. 42).
După autor, lumea ar trebui să se dăruie
fără rezerve spaţiului interior al poetului. Sinele
este deseori vinovat, în vreme ce prin neatingerea
lui suntem pedepsiţi veşnic la o cunoaştere
incompletă a lucrurilor, iubirea rămâne neîmplinită,
speranţele nu se mai întrevăd decât la modul
superficial, adică: “Până nu-şi află Sinele”
(Atingând stelele, p. 26), stelele nu pot fi atinse nici
măcar de poet, ceea ce ar contrazice într-un fel
declaraţiile vădit stimulatoare din primul poem.
Dar poetul trece uneori şi la “mâna a
doua”, precum în versurile: “O viaţă am sprijinit /
coloanele templului acestuia / cu insomnia mea”
(Poiima, p. 10). Imaginea, de altfel una memorabilă
şi spectrul unui tâlc hermeneutic în substanţa ei,
este cea a unui templu sprijinit de multisecularele
sale coloane care, la rândul lor, sunt susţinute de
insomnia eroului liric. Conotaţiile la acest nivel sunt
suficient de largi şi însemnate ca să reziste şi
numai sub această formă. Şi totuşi, poate că
salvarea imaginii poetului - aceea de cuceritor
universal, susţinută de Săndel Stamate în atâtea
alte ipostaze - ar fi fost posibilă dacă, din acest lanţ
de ocrotire care, chiar şi la nivel metafizic nu
promite mai mult decât o improvizaţie riscantă de
tip reazem, nesomnul poetului ar fi substituit
efemerele coloane ale templului.
De altfel, într-o subiectivitate inocentă dar
asumată de autor, întâlnim în carte o ubicuă
bătălie între Eu şi Sine: “Eul se roagă / Sinele
împovărat / Nu-l mai aude” (Zăvor uitat netras, p.
59). Sinele se regăseşte şi în ipostaza
omniprezentului Agathon: “Tu eşti sinele, Agathon /
Eu sunt nimicul // Înspre sine întors / Ca o pagină
de carte” (Stări, p. 53).
Pe ici, pe colo întâlnim şi unele pierderi de
acorduri lingvistice: “Presupun / că prădătorul /
când se apleacă / asupra prăzii / o face / nu doar
pentru a-şi potoli foamea / ci şi o dragoste imensă”
(Nespusa singurătate a eului, p.34). Aş mai putea
remarca totodată şi câteva neglijenţe deloc
neobservabile privind alinierea începutului de vers
care, neavând nicio conotaţie postmodernistă, pot
stingheri ochiul concentrat la lectură.
Încercările de reflecţie asupra morţii sunt,
în general, dacă nu ratate, atunci trimise în
prozaic: “Ştiu / Moartea nu există / Moartea se
naşte odată cu noi” (Consolidarea discipolului, p.
39). Dar moartea are mai multe conotaţii în poezia
lui Săndel Stamate. De pildă, ea stă la baza tuturor
lucrurilor, ca în poemul Entelehie de la pagina 47:
“... sunt ieşire din timp / Numai prezent // Iar pe
fragezii mei umeri / Se sprijină Totul / AMIN”.
(continuare în pag. 12)
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(urmare din pag. 11)

Curios lucru, cel puţin asta a fost senzaţia
mea după ce am parcurs întregul volum, cele mai
bune poeme sunt îngrămădite înspre finalul cărţii.
Iată ce aş putea numi a fi poem total în acest
volum (citez în întregime): Rugăciunea porneşte din
clopot / Şi urcă în Evanghelie // Izvorul ţâşneşte din
munte / Adună ape / Îşi caută voios drumul / Şi-şi
pierde fiinţa în mare // Un prunc se naşte / Viaţa / Cu
lăcomie se revarsă / În moarte // Ca viersul în
Evanghelie / Ca izvorul în mare / Ca lumina în
întuneric // Prin lege, toate îşi trădează hotarele” (Cu
plăcerea căderii nimic nu rămâne în loc, p. 40). Aici,
dincolo de veşnicia apei, izvorul sfârşeşte în mare,
dincolo de veşnicia vieţii, naşterea se îndreaptă către
moarte, toate au un sfârşit şi poate de aceea omul ar
trebui să-şi accepte condiţia vremelniciei sale pe
pământ. În plus, finalul este superb încoronat de o
deducţie simplă, aforistică şi plină de deferenţă.
La fel, citez în totalitate şi din poemul Martie
(p. 48): “Ninge // Ni se întorc / Morţii din cer //
Peregrini jucăuşi / Veseli / De parcă nu ştiu / Cât de
uşor / Pot să moară // A doua oară”. De asemenea, cu
vădită încărcătură lirică şi la fel de bogate şi integre
sunt şi alte poemele: “Recurs la idee” - p. 41, “Viaţa în
21 de silabe” - p. 56, dar şi acesta, citat şi el complet:
“Resemnat / îmi aprind / ultima ţigară / şi mă sting /
precum silueta unui vapor / în zare” (Taifasuri cu Ea,
p. 32).
Surprinzătoare pare însă prospeţimea unor
poeme îndatorată capacităţii de a refiltra ceva din
aerul de clasicitate al poeziei. Chiar şi cu riscul de a
da într-o incantaţie, de altfel mai rar întâlnită în poezia
sa, Săndel Stamate ştie a construi versuri sublime:
”Mănăstire atârnată-n văzduh / Luna-şi întinde sfioase
cărările / În toate zările / Pe toate mările / Stingând
durerile” (Elegie nocturnă, p. 51). Sunt versuri de o
frumuseţe îndrăzneaţă şi rafinată, de o mare densitate
lirică.
Unele versuri îmbracă forme aforistice:
”Folosim cu toţii / Aceleaşi obosite cuvinte”, “Avem cu
toţii acelaşi mers / Numai cărările-s neştiute” (De braţ
cu îngerul, p. 45), sau “Omul înzestrat cu ştiinţă / Are
ochii limpezi / El pe toate le vede / Dar TOTUL îi
scapă / Până nu-şi află Sinele” (Atingând stelele, p.
27), sau încă: “... îngerii învaţă gustul lacrimii /
Îngropându-şi tristeţea / La subsuoara păcatului” (VII,
p. 24).
În spirit de haiku - formă artistică cu care când
şi când Săndel Stamate obişnuieşte să mai
chocheteze - întâlnim poemul “Pastel sumar” (p. 57):
“Amurgul - / căderea în păcat / a zilei / Ca o fugă / în
roşu / cicatrizat”, sugerând cumva şi titlul volumului,
cu toate că pentru aceasta există un poem cu acelaşi
nume. Desigur, “fuga în roşu” din acest micropoem nu
are nicio legătură cu vestita “pată de sânge” a lui
Nichita Stănescu, dar reuşeşte, într-adevăr, să ne
reţină atenţia.
Cu toate acestea, emoţia însă, cel mai
adesea, e ţinută sub control, erosul aproape că nu
există, iar credinţa încă nu şi-a stabilit pe deplin
sensul. Poate din aceste motive dar şi dintr-o evidentă
lipsă de patetism (în afară de cel manifestat pentru
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poezie), melancoliile nu sunt eliberate complet,
nostalgiile rămân încă vulnerabile şi se întrevăd
doar puţine elemente care susţin o adaptare
liberă la percepţia poetică.
Înverşunarea poetului - stăpânul lumii - e
mai curând una tandră, revolta nu există, iar dacă
totuşi se mai manifestă pe ici, pe colo, este una
fin ironică. Intensitatea calmă a trăirilor are totuşi
puterea să producă o impresie plăcută în timpul
lecturării acestui volum.
Încă nu ştiu să spun, fără riscul de a
greşi, dacă acest al treilea volum al lui Săndel
Stamate îi fixează definitiv coordonatele
universului său poetic şi maniera sa scripturală.
Cel mai probabil, discursul poetului se află în
deplin acord cu stările pe care le trăieşte. În
vremurile în care poezia tinde să preia aproape
orice străfulgerare de gânduri şi fiecare poet îşi
caută un loc în “raiul” literaturii, adică printre aleile
ceţoase ale unei grădini presupuse a fi sublimă,
nu e deloc simplu să poţi discerne asupra valorii
autentice.
Ce este sigur e faptul că poezia lui
Săndel Stamate încearcă să “traducă” vocea
fiinţei, cu finele modulaţii ale propriilor sale trăiri.
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Clelia IFRIM
Un copac gol

liniştii şi odată cu ea şi copacul gol. Crengile
goale se "risipesc” pe cerul dimineţii iar corbul
îşi ia zborul în această risipire.
Un loc gol care de adună în sine, ca în
haiku-ul lui Basho. Un loc gol care se împrăştie
în afara sa, ca în haiku-ul lui Herman Van
Rompuy. Copacul gol din aceste două haiku-uri
este un loc cu valoare ambivalentă.
Un copac gol este un loc perfect unde
lucrurile se adună şi se risipesc.
*Editura Nipponica, Bucureşti, 1994
** Revista Ko, volumul 22, nr.4, toamnă-iarnă,2007



"Bivalenţa este focar de frumuseţe "
Gaston Bachelard

Sono Uchida, primul preşedinte al Asociaţiei
Internaţionale de Haiku, poet, diplomat, într-un
interviu publicat în cartea "Japonezii despre ei înşişi"
de Kazuko Yamaguchi Diaconu şi Paul Diaconu*
amintea de cea mai simplă definiţie, şi chiar
traducerea cuvântului "haiku", dată de poetul Seishi
Yamaguchi. Acesta spunea: "Hai" din cuvîntul
haiku, înseamnă "ki, adică inteligenţă. Această
inteligenţă constă în relevarea unei trăsături identice
a două lucruri diferite".
Cred că putem aplica acest principiu nu
numai în compunerea unui haiku, ci şi în găsirea
unei trăsături comune la două haiku-uri scrise de doi
autori diferiţi. Două haiku-uri care au un fond comun.
În nr. 41.1 din 2010 al revistei Modern
Haiku este publicat acest poem scris de Herman Van
Rompuy.
În copacul gol
ţipătul corbului împrăştie liniştea.
Dimineaţă de sîmbătă
"O adiere din Basho", spune Max Verhart,
traducătorul (împreună cu Marlene Buitelaar) în
engleză al acestui haiku.
Ce apropie celebrul haiku al lui Basho de cel
scris de Herman Van Rompuy? Ce le diferenţiază? În
amândouă locul este acelaşi: Un copac gol.
Un loc unde se adună lucrurile ca în haiku-ul
lui Basho. Corbul se aşeză pe o creangă. Este spre
seară, spre noapte. Într-un fel, negru pe negru.
Pasărea neagră se aşează, se adună în copacul gol.
Negrul se adună în negru.
Într-un eseu**, David Burleigh, poet şi
profesor la Universitatea Waseda din Japonia,
spunea că ultimul vers din haiku-ul lui Basho, "aki no
kure" se poate traduce, “seară de toamnă”, dar şi
“sfârşitul anului”. Un lucru este la sfârşitul lui. Anul,
un anotimp sau sfârşitul zilei. Golul se adună în gol.
Dar acest copac gol este şi un loc de unde
lucrurile se risipesc, ca în haiku-ul lui Herman Van
Rompuy, scris la diferenţă de sute ani de cel al lui
Basho. Este începutul zilei, este dimineaţă. Ţipătul
păsării negre în lumina dimineţii, împrăştie golul

13

(urmare din pag. 9)

Aşa sunt eu, mulţumit că nu sunt altul,
născut noaptea, ducându-mi zilele până mă voi
trezi într-o dimineaţă mort. Mort nu am fost
niciodată până acum, decât după vreo
fetişcană cu fustă sau cu pantaloni, cu cercei
sau fără de cercei, că acum trebuie să fii foarte
atent cui îi spui sărut mâna, pentru că au rămas
mai puţine indicii în determinarea sexului.
Doamne, ajută-mă, că singur nu mă pot
descurca după ce mă încurc în iţele crizei
actuale.
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Ovidiu AMĂLINEI
ULTIMA DORINŢĂ
- fragment Ei, bine, da, totul a plecat de la o banală
târguială în Piaţa „Diverse”! Nimeni nu m-ar crede că,
pur şi simplu, căutam un nenorocit de obertainer…
Reuşisem să adun şi eu în buzunar ceva mărunţiş, mă
gândeam că poate scap de picuratul acela de la
chiuvetă, care mă teroriza de vreo două luni. Că aşa e
când eşti „negru mititel” şi vinzi din uşă în uşă tot felul
de prostii: bani din când în când, de obicei, mai nimic…
Nu ştiu cine s-a gândit să amestece la un loc
obertainere, ceasuri cu baterie, şuruburi la kilogram
şi… peştişori. Că, până la urmă, de la asta mi s-a tras:
m-am dus să cumpăr, după cum spuneam, un amărât
de obertainer, şi m-am nimerit în faţa tarabei pe care,
în cutii de sticlă cu apă bolborosind în ritmul
vibratoarelor, se agitau peşti de toate culorile. Nu-i
vorbă, întotdeauna m-au fascinat micile vietăţi care, în
mişcarea lor bezmetică, încercau parcă să treacă
dincolo de ecranul de sticlă. Nu mi-am făcut niciodată
un acvariu - mi s-a părut un gen de lux pe care nu mi-l
permiteam, din comoditate sau poate pentru că nu
ştiam dacă pot să mai am grijă şi de altcineva în afară
de mine… Dar îmi plăcea, de fiecare dată, când
treceam prin piaţă, să privesc ca pe o curiozitate
vârtejul de fiinţe mărunte aşteptând ca o plasă
providenţială să le trimită în paradisul cu ape călduţe
ale unui acvariu dotat cu pietricele sidefii, plăntuţe
unduitoare şi scoici în rotunjimile cărora să-şi poată
găsi oricând un refugiu. Mă ştia de acum, din vedere,
şi negustorul de peşti - un individ rotofei, veşnic cu
brobonele de sudoare pe frunte şi cu o mustaţă ciudat
răsucită… „Ziua bună, iar aţi venit la «expoziţie»?” mă interpela pe tonul uşor ironic al unuia care ştia că
are în faţă un muşteriu ce se uită, dar nu prea îi dă
mâna să… pună mâna. „Păi, şi eu, ca omul la
cumpărături, te mai uiţi în stânga, în dreapta…” răspundeam aproape invariabil, cu o oarecare reţinere.
„Apăi, sigur, sigur că da…” - mai adăuga interlocutorul
îngăduitor, fără însă a fi foarte clar dacă era vorba de o
aprobare sau de un reproş. De obicei, conversaţia
noastră se sfârşea aici. Eu priveam un timp curcubeul
plin de străfulgerări din cutiile de sticlă, după care
plecam mai departe, schiţând către omul de după
tejghea un semn de salut. În ziua aia, însă, lucrurile au
stat altfel. Exact când dădeam să plec, proprietarul
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micului univers acvatic s-a aplecat către mine şi mi-a
şoptit pe un ton complice, temându-se parcă să nu-l
audă cineva: „Stai să vezi ceva… Marfă super!” Şi,
înainte de a mai apuca să-i răspund, cu un gest de
prestidigitator, a ridicat un prosop slineliu de pe un
borcan a cărui existenţă pe tejghea nici măcar n-am
băgat-o de seamă. M-am aşteptat să văd cine ştie ce
minune, dar în recipientul de duzină, plutind apatic
într-o apă uşor verzuie, n-am zărit decât un peşte
auriu, nu mai mare decât jumătate din degetul
arătător. „Ei, ce zici?” - m-a întrebat negustorul
afişând un zâmbet larg pe sub mustaţă, mândru
parcă de scamatoria sa. „Păi, ce să zic, un
peştişor…”, am îndrăznit eu, nu prea sigur pe mine.
„Un peştişor!?”, a tresărit indignat posesorul
borcanului. „Află de la mine că ăsta nu-i… «un
peştişor»! E Peştele! Peştele de Aur, visul tău cel de
toate zilele! Trei dorinţe, garantat!” Păi, normal,
numai mama Omida lipsea ca să mi se
îndeplinească toate dorinţele, că în rest nu duceam
lipsă de nimic…. Şi totuşi, peştişorul acela plutind în
suc propriu avea ceva fascinant în el. Solzii
străluceau, chiar şi prin apa de o componenţă
îndoielnică, amintind de auriul unui El Dorado
niciodată găsit. Iar lenta unduire a aripioarelor te
duceau cu gândul – să nu râdeţi! – la Ana
Karenina… „Ei, chiar aşa…”, am reuşit până la urmă
să bâigui, privind cu scepticism borcanul cu pricina.
„Da, chiar aşa! Iar dacă-ţi spun eu, manager piscicol
de mici dimensiuni, atunci crede-mă că nu-i
vrăjeală!”, m-a abordat tranşant nenea cu mustaţă.
„Bine, şi ce vreţi de la mine?”, am replicat nu prea
sigur pe mine. „Ţi-l dau! Superofertă!” a trântit-o pe
de-a dreptul negustorul. Am rămas aşa, atât de uimit,
că n-am schiţat nici un gest… „Gratis!!!” a izbucnit
„managerul piscicol”. Nu ştiu ce a fost în capul meu.
Să mă fi ademenit vorbele „promoţionale”, să mă fi
fermecat unduirea aia de aripioare? Nici nu mai
contează… Am zis, gata! Iau peştişorul! „Da’
mâncare nu-i iei?”, m-a întrebat negustorul pe când,
cu borcanul în mână, voiam să mă depărtez. Cât?
„Cât ai?” „Cât de un obertainer…” „La fix, îţi ajunge
pe o lună de zile! Ia de aici nişte purici de mare…”
Am luat borcanul cu peştişorul auriu şi puricii
aferenţi. „Vezi ce dorinţe îţi pui, că s-ar putea să se
îndeplinească!”, l-am auzit în urma mea strigând pe
tarabagiul cu mustaţă. Am considerat însă că deja iam dat prea multă importanţă pentru o singură zi…
Căldură mare. Pe stradă, mergând, mă
întrebam: „Dom’le, da’ până la urmă ce-mi trebuie
mie peştişor? Fie el şi auriu…”
Am ajuns acasă cu borcanul în mână.
Chiuveta picura în continuare. Ei, dacă tot am rămas
fără bani de obertainer, atunci mi-am zis că măcar să
folosesc în mod constructiv ţârâitul care până atunci
mă îmbolnăvea de nervi. Am pus borcanul, cu
peştişor cu tot, sub robinetul suferind. Aşa, lichidul
scăpat printre perfidele conducte avea totuşi o
utilizare practică: oxigena micul areal al noului meu
prieten auriu…
(continuare în pag. 15)
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(urmare din pag. 14)

Nu mai ştiu exact ce-am făcut după ce am pus
borcanul în chiuvetă. Probabil că, printre altele, mi-am
făcut o omletă, mâncarea burlacului… Îmi amintesc
doar că, mai spre după-amiază, eram iar cu ochii în
chiuvetă. Peştişorul acela, prin simpla lui prezenţă, îmi
dăduse viaţa peste cap! Nu-mi venea să-l las, aşa, sub
robinet, mă gândeam că poate apa de canal – pe care,
pe de o parte, eu, unul, o înghiţeam zi de zi - îi
dăunează. Nici poftă de mâncare nu mi se părea că
are… L-am tot privit preţ de vreo câteva ore. Nu ştiu
de unde am avut atâta răbdare… Dar ştiu că, la un
moment dat – ce mi-o fi venit? - m-am întrebat dacă
tipul de la taraba cu peşti vorbise pe bune… „O
tâmpenie!” - am tras o concluzie, convins fiind că am
revenit cu picioarele pe pământ. „Peştişorul de aur”,
„trei dorinţe” - mi se părea ceva prea frumos ca să fie
adevărat! Pe de altă parte, mă simţeam puţin vinovat
că nu puteam să-i ofer micuţei vietăţi din borcan acel
paradis la care orice peşte de acvariu visează… „Ei,
vezi, dacă erai un peşte-minune, puteai măcar ţie să-ţi
oferi un bol mai de Doamne ajută!” - m-am pomenit
comentând. Mi s-a părut, atunci, că peştişorul a avut,
vag, un fel de tresărire. Aşa o fi fost? Cert e că mica
necuvântătoare a început să dea ocol cu mai multă
energie strâmtului recipient în care era condamnată să
plutească. „Asta-i, în viaţă n-ai niciodată chiar tot ce-ţi
doreşti, poţi să fii tu şi peştişorul de aur!” - am zis
bătând uşurel în sticla bombată. „Ei, dar dacă te
consolează cu ceva, află că nici pe partea astălaltă a
borcanului nu-i cine ştie ce…” - am adăugat. Mă
gândeam mai ales la căldura aia insuportabilă. Era,
fără îndoială, cumplit! La fel ca de fiecare dată când –
vorba celor de la meteo – era „vreme frumoasă”…
Vara îmi transforma garsoniera de la ultimul etaj într-un
purgatoriu fierbinte în care îmi ispăşeam păcatele
ştiute şi neştiute de peste zi. Singurul lucru care îmi
mai aducea din când în când alinare era câte o bere câteodată rece! - luată de la dugheana din colţ. Clipe
destul de rare… Nici în ziua aia nu mai aveam vreun
leu în buzunar. Ultimii bani se duseseră, în piaţă, pe
puricii de mare… „Asta-i! Dacă mi-a trebuit peşte!…”
Iar eu tânjeam după o bere parcă mai mult ca
niciodată! Şi doar apa ţârâia în borcanul peştişorului
auriu… „Măcar ţie ţi-e răcoare…” - am oftat uşor
invidios. Atunci o fi început balamucul? Poate… Pe
căldura aia mi-am zis că, dacă ar fi să mi se
îndeplinească o dorinţă, un moment mai potrivit nici că
s-ar fi găsit: „Un frigider plin de bere! Rece! Ba, dacă
se poate, două frigidere de bere! Da, aşa e mai bine,
mult mai bine…” Am pocnit chiar şi din degete, ca şi
cum în clipa aceea ar fi trebuit să se producă minunea.
Era, desigur, un gest pur teatral. În nici un caz nu mă
aşteptam să se întâmple ceva deosebit. Şi nici nu s-a
întâmplat. Am auzit doar soneria de la intrare: ţâr! ţâr!
ţâr! un ţârâit interminabil şi strident, inconfundabil, pe
care numai vecina mea de vizavi avea capacitatea să-l
producă. Era clar, probabil iar voia de la mine cine ştie
ce mărunţiş de care, cu siguranţă, ar fi putut să jure că
depindea viaţa ei în momentul acela. Primul impuls a
fost să mă fac că nu sunt acasă, dar ştiam că pentru
asta trebuia să rabd vreo cinci, zece minute ţârâitul
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soneriei… Aşa că, în disperare de cauză, mi-a
afişat pe faţă un zâmbet de complezenţă şi m-am
dus să deschid, să văd ce mai voia, de data aia,
cumătra de la mine. Nici n-am apucat să deschid
uşa bine, că a şi început să turuie: „Vai, vecine,
se poate să nu ne spui şi nouă? Noroc că m-am
întâlnit cu domnii în faţa blocului!” „Care domni?”
- am întrebat neînţelegând ce vrea de la mine.
„Cum, care ăştia!” Şi, aproape instantaneu, dintro parte şi din alta a uşii au răsărit câteva
persoane. „El e?” - a continuat ofensiva o duduiţă
îmbrăcată în verde, cu o tichie pe cap, ce aducea
cu un fel de şurub. „El e, vecinul nostru, băiat
bun, să ştiţi, la toată lumea zic asta…” „Da, bine,
bine! - i-a tăiat duduiţa vorba - să trecem la
treabă, că nu avem mult timp! Gata? Motor!” Din
momentul acela, lucrurile s-au precipitat. Duduia
a dat la iveală un microfon, iar unul dintre
însoţitorii ei mi-a băgat în ochi flash-ul unei
camere de luat vederi. Lampa cu halogen m-a
orbit instantaneu. Pur şi simplu, nu mai vedeam
nimic. Mi-au sfredelit, în schimb, urechile decibelii
unei sirene din acelea care se folosesc pe
stadion şi care, dacă te iau prin surprindere, te
fac să înţepeneşti. Nici eu n-am scăpat… „Tatam! Surpriză!” - am auzit-o şi pe duduia în verde,
satisfăcută, probabil, de efectul pe care brusca
desfăşurare de forţe a avut-o asupra mea.
Treptat, am înţeles că tichia pe care o avea pe
cap nu reprezenta un şurub, ci o halbă de bere.
Pentru că, ei bine, da!, după cum aveam să aflu,
eram nici mai mult nici mai puţin decât unul dintre
câştigătorii concursului „Golden Hifs – berea care
te trimite în Caraibe!” Nu, nu, în cazul meu nu era
vorba de marele premiu, excursia în minunatele
insule, ci de unul dintre premiile speciale: locul
doi - două frigidere cu bere! Ei, mai puteam să
zic ceva? Sincer să fiu, nici nu-mi mai aminteam
să fi completat taloane pentru concursul acela,
dar asta nu era chiar de mirare. Completatul
taloanelor de la campaniile promoţionale pentru
tot felul de produse era ca un fel de hobby pentru
mine. Până atunci nu câştigasem niciodată nimic;
în schimb, pentru câteva clipe, cât băgam plicul
cu etichete în cutia poştală, îmi plăcea să mă văd
câştigătorul unui premiu de lux – o maşină, o
excursie în Caraibe… „Bravo, vezi cât de
aproape ai fost?” - am auzit-o, ca prin vis, pe
zâna în verde a berii. „Hai, pa, să te uiţi la
televizor!” - mi-a mai aruncat ea înainte să
dispară cu tot cu suită, la fel de brusc precum a
apărut. „Vai, vecinu’, aţi auzit? O să vă dea la
teveu, ca la Surprize-surprize! Aoleu, stai să le
spun şi la ceilalţi, să vedeţi ce o să se bucure, că
aşa suntem noi, o mare familie!” - am auzit-o pe
cumătra de vizavi care, din păcate, nu dispăruse
odată cu ceilalţi.
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Gheorghe A. STROIA
„Tandreţea tăcerii” de Speranţa Miron sau
Tandreţea unui destin poetic, îmbogăţit de o nouă
simbolistică a tăcerii

Speranţa Miron, poeta „micilor filosofări notate
în stil blagian” – aşa cum este caracterizată de Cristian
Petru Bălan (scriitor, membru al Academiei Româno–
Americane), ne surprinde din nou cu o carte de poeme,
cu o simbolistică aparte, intitulată „Tandreţea tăcerii”,
Editura Pax Aura Mundi, 2007. Aşa după cum ne-a
obişnuit deja, cărţile sale nu au nevoie de ilustraţii sau
de o grafică specială. Pentru aceasta sunt suficiente
cuvintele, creionate cu peniţa înmuiată în cerneala
sufletului său nobil şi menite să creeze adevărate
simfonii vizuale – proiecţiile artistice ale profundelor
sale simţiri. Cartea are o simbolistică aparte, proprie
inovatoarei Speranţei Miron, ce are puterea de a-şi
transforma cuvintele în licenţe poetice. Domnia sa face
din cuvintele rostite simplu şi delicat, adevărate
giuvaieruri, prin care se desăvârşeşte actul poetic. Un
act al unei tăceri profunde, ce poate împrumuta
tandreţea unei fiinţe - cu siguranţă - fiinţa iubită.
Cuvintele folosite de poetă în exprimarea
gândurilor şi trăirilor sale nu depăşeşte limitele fondului
lexical de bază al limbii române. Într-o lucrare
reprezentativă, intitulată: „Vocabularul reprezentativ al
limbilor romanice” (Editura Științifică şi Enciclopedică,
București, 1988), Marius Sala (coordonator) preciza că
fondul lexical de bază al limbii române este constituit
din aproximativ 2581 de cuvinte. Totuşi, acestea se
dovedesc a fi insuficiente unor scriitori care caută,
sondează, găsesc şi utilizează cuvintele din afara
lexicului comun, pentru a-şi putea exprima mai bine
erudiţia, cu riscul de a „crea” o poezie - uneori prea
încifrată şi ale cărei sensuri nu pot fi lesne desluşite.
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Poezia Speranţei Miron dovedeşte contrariul
acestor tendinţe „livreşti”, postmoderniste. Poeta,
ca un artist autentic, dotat cu un simţ estetic de o
rară expresivitate, stăpâneşte arta de a îmbogăţi
cuvintele, de a le adăuga noi sensuri, revelatoare.
În acest sens, Speranţa completează poezia prin
cuvinte inovatoare, care să exprime, ceea ce nu
putea fi altfel exprimat. Astfel, apare „ningsoarea” –
un cuvânt care exprimă multiplele stări, menite să
te facă să străluceşti în lumina soarelui şi să te
învăluie în albul ninsorii desprinsă din puritatea
simţurilor.
Cartea este o pledoarie pentru lumină, care
trebuie căutată, poate fi descoperită şi apoi
convertită în finalitate a vieţii amprentă
indubitabilă a împlinirii destinului. Autoarea
sugerează prin poemele sale, ajungerea către
această stare, a „înluminării”, a dobândirii luminii,
ca singura cale de împăcare cu propria persoană şi
de împăcare cu Dumnezeu. Speranţa Miron îşi
creează din culorile florilor un univers aparte,
omniprezenţa crinului alb simbolizând nevoia poetei
şi puterea sa de a se dărui luminii. Însuşi motoul
cărţii este un simbol, care amestecă în el crinul,
albastrul, cântecul şi lacrima.: „Am bătut la uşa unui
crin albastru,/ Mi-a deschis încet un cântec
măiastru./ Am păşit cu grija celui ce ştia/ Că
melodia aceea/ Era/ Lacrima mea”. Liniştea,
căpătată printr-o suferinţă profundă, este văzută
acum ca un examen al maturităţii. Un examen prin
care poeta s-a îmbogăţit prin lumina culorilor şi
sentimentelor sale. Poeta nu ştie să urască, ştie
doar să regrete, să regrete întunericul existenţial,
care o poate transforma – fie şi pentru o clipă – în
ceva, în care nu se regăseşte, în acel „ceva”, cu
care nu doreşte să se identifice: „Să ştii că n-am
uitat/ Arsura ce te-a-ngenunchiat,/ Şi-atunci şi astrul
meu s-a-ntunecat,/ Iar ziua în care noapte eu eram/
A fost un tot ce îl uram.”(Să ştii).
Dacă îi este teamă de ceva Speranţei
Miron, cu siguranţă îi este teamă, nu de întunericul
însuşi, ci de eternitatea lui. Acest presentiment
provoacă durere şi incumbă multă suferinţă.
Suferinţă prin care poeta şi de ce nu poezia sa, se
valorizează, se îmbogăţeşte şi îşi găseşte o cale de
evadare, de supravieţuire în faţa oricăror stihii.
Poeta ne surprinde din nou, cu o inovatoare
asociere de cuvinte prin care doreşte să dăruiască
oricui puterea de a se transforma din noapte în zi,
din întunericul nocturn în lumina diurnă: „Voi înzori!”
(Să ştii). Talentul de „pictor” al Speranţei Miron,
constă nu în mânuirea pensulei, ci în utilizarea a
ceva mult mai mult decât atât, CEVA care poate
străluci în milioane de culori, care poate purta în
esenţa lui milioane de stări, care poate rosti, care
poate tăcea, care poate „înlumina” şi pe care cu
siguranţă îl numim CUVÂNT.
De multe ori prezentă în versurile poetei,
apare ploaia. Dar nu o ploaie bacoviană, încărcată
de regrete şi tristeţi, ci o ploaie „color”. Ploile
Speranţei Miron îmbracă culorile stărilor pe care
poeta le trăieşte şi pe care doreşte să le transmită.
(continuare în pag. 17)
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(urmare din pag. 16)

Ele pot fi uneori albe, alteori albastre, uneori pot fi verzi,
alteori incolore şi insipide. Ba mai mult decât atât,
pentru a se putea integra în universul poetic, ploaia
trebuie să înflorească, să capete valenţele unei
inflorescenţe plină de culoare: „Dacă schelele nu s-ar fi
năruit,/ Cu siguranţă ploile ar fi înflorit/Mierea de
salcâm/ În duzii de peste drum.” Poeta, printr-un vers
înzestrat cu o muzicalitate aparte, cântă simfonii menite
să deschidă larg porţile sufletului celui care îi citeşte
poezia. Până şi visul este o transcedere spre Raiul
Liniştii, care nu poate fi altul decât sufletul său. În
sufletul Speranţei Miron, până şi îngerii se închină la
trăirile devenite icoane şi-i conferă puterea de a se
metamorfoza într-o sacră grădină: „Albastrul din cer îmi
adoarme/ Pereţii din mine plini de icoane./ Visez un
înger care se-nchină, / Iar eu mă transform în grădină”
(Conturul mâinii). Tot în vis, autoarea migrează prin
spaţii atemporale, dincolo de timp, către „acolo” unde-şi
poate regăsi inocenţa copilăriei, fie doar şi pentru o
clipă, suficientă cât să simtă din nou: „Conturul mâinii
mamei/ Ce mă-mbie.” (Conturul mâinii).
Poeta respiră credinţă, prin fiecare vers al său,
respiră Lumina, în care găseşte forţa universală a vieţii.
Putem spune că fiecare slovă scrisă este o asociere de
corpusculi (fotoni), care sincronizaţi prin cuvânt şi apoi
direcţionaţi prin vers, generează efectele speciale de
lumină şi culoare ale poeziei sale. Speranţa Miron te
îndeamnă să simţi o nevoie acută de echilibru, de acea
„tandră tăcere”, în care fiecare îşi poate simţi creatorul,
îşi poate simţi aura, desprinsă din sacra Lumină a
Învierii: „Există totuşi Cineva / Cu cruci de Dimineţi în
spate: E CEL ce-a înviat din moarte”. Credinţa fermă a
poetei este uneori dubitativă, alternând într-un continuu
crescendo şi descrescendo, străpunsă de întrebările
esenţiale ale unei retorici speciale. Indiferent de
inflexiunile semantice sau de poziţionarea în sintaxă,
autoarea scrie „Dimineaţa”, doar cu literă mare,
încercând să ne atenţioneze asupra evenimentului care
anunţă biruinţa Luminii asupra întunericului, a smulgerii
din moarte, prin speranţa Învierii: „Un dor, o stea, o
greşeală,/ Un vânt cernut de tristeţi,/ Lacrimă-mbrăcată
de gală/ În faţa unei Dimineţi!” (Poetul).
Aproape totul capătă viaţă în poezia Speranţei
Miron, totul se însufleţeşte, graţie unei credinţe
miraculoase şi vindecătoare, ca ultim refugiu.
Comuniunea cu Dumnezeu se face printr-un sublim act
al unei noi creaţii, ce converteşte omul într-o altă fiinţă,
cu siguranţă mai vie, mai pură. În această pură stare,
poeta îşi găseşte puterea de a se identifica cu jertfa lui
Christos, de a se înnobila cu sângele Mântuitorului:
„Icoanele toate cad în genunchi,/ Zorii de zi fac din
noaptea mea trunchi/ De zarzăr, nuc şi cais/ Şi crengile
mele parcă-s Crucea lui Christ!” (Trunchiul lui Christ).
Identificarea cu jertfa Mântuitorului, ca notă a unei trăiri
profunde, o obligă pe poetă să parcurgă un lanţ întreg
de metamorfoze, fiecare stare metamorfică ulterioară
fiind, de fapt, mai pură decât cea anterioară. Acesta
este de fapt autoportretul Speranţei Miron – conturat
aici ca o lipsă : „Mă caut prin gâze şi seri,/ Prin ninsele
raze de primăveri,/ Mă caut cu sârg prin apă şi foc,/ Mă
caut prin scoici ca-ntr-un ghioc” (Lipsesc).
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Regretul dragostei neîmpărtăşite, lipsa
persoanei adorate, sunt câteva din motivele
romantice omniprezente în opera Speranţei
Miron. Dacă fiecare respiraţie fără persoana
iubită e grea, e lesne să ne imaginăm ce
înseamnă anii trecuţi - ani în care iubirea nu mai
înfloreşte, lipseşte dar, a cărei amintire nu se va
stinge niciodată: „Ploaia mea frântă/ E cămaşa
de nuntă/ Ţesută din lacrimi/ Cu urzeli de
patimi”. Tot dintr-o imensă dragoste de oameni,
poeta încearcă să sintetizeze viaţa şi omul – în
speţă, ca pe un amalgam în care se topesc
umbre şi lumini, se amestecă frumosul cu
decadentul, se răsucesc – ca într-o amplă
tornadă – binele şi răul. O definiţie, căreia poeta
îi dedică două poeme, ce poartă în ele
substanţa sufletului său luminos şi iertător, care
prin tandreţea tăcerii sale poate înţelege multe şi
exprima şi mai multe lucruri. (Există I şi Există
II).
Conştientă de profunzimea actului său
poetic, Speranţa Miron explicitează adevăratul
sens al vieţii - transformarea întunericului în
lumină – printr-un act gratuit şi simplu, pe care
ni-l oferă, cu generozitate: „Uneori îmi place/ Sămbrăţişez întunericul…E un fel de a-i spune/ Că
am lumină/ Şi pot să dăruiesc din ea…/Are şi ea
pe cineva/ De la care să ia Lumină,/ Fără să
ceară.” Verticalitatea unei astfel de scrieri este
indubitabilă. În deplină consonanţă cu scrierile
simboliste franceze ( precum cele ale lui
Rimbaud, Mallarmé sau Beaudelaire), Speranţa
Miron ridică tăcerea la rang de simbol primordial
– un simbol al unei modestii care poate spune
foarte multe lucruri. O tăcere care poate fi
tandră, aşa cum se descoperă sufletul poetei,
revelat cu generozitate, în notele clasice ale
unei muzicalităţi speciale. Speranţa Miron
transformă poezia într-un perpetuum mobile,
într-un pretext al unui act artistic, convertit în
motorul spiritual care o face să nu se oprească
niciodată. Fiecare vers al poetei este apa unei
limpede fântâni, în care se întâlnesc claritatea
viziunii poetice, cu forţa izvorului dătător de
viaţă. O carte aparte, o apariţie tandră în
contextul literar contemporan, prin care poeta
reuşeşte să-şi impresioneze din nou publiculcititor, căruia îi dăruieşte o parte din sufletul său
de o nobleţe şi de o generozitate rară. O carte
care-şi merită numele „Tandreţea tăcerii”- ce va
deveni o scriere simbol, zămislită de un om cu
nume de simbol: Speranţa. Simbol care ne
însoţeşte dincolo de limitele noastre fizice, de
neputinţele sau de necunoscutele eului, pentru a
ne purta paşii spre un tărâm plin de flori de crin,
stropit de ploile în culori ale unui suflet
curcubeu. Lectură plăcută!
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Petre RĂU

Deducerea din ceasul lui Ion Barbu

Sensul orar sau sensul acelor de ceasornic
este identic cu cel descris de limbile ceasului: de
sus spre dreapta, jos, apoi spre stânga şi înapoi
sus. Sensul opus rotirii în sens orar este sensul
antiorar, cunoscut în matematică sub denumirea de
sens trigonometric.
Înainte de utilizarea ceasurilor se foloseau
termeni referitori la evoluţia soarelui pe boltă.
Tehnic, termenii de orar şi antiorar se pot aplica
numai unei mişcări de rotaţie atunci când este
specificată partea planului rotirii din care este
urmărită mişcarea. De exemplu, rotirea diurnă a
pământului, văzută de la Polul Sud, este orară, dar
privită de la Polul Nord este antiorară.
Ceasul urmează prin tradiţie un sens de
rotire, inspirat de la predecesorul lui, cadranul solar.
Distincţiile „orar” şi „antiorar” apar şi în natură,
determinând conotaţii şi rezultate finale diferite. De
pildă, au existat şi ceasuri ale căror limbi se
deplasau în sens antiorar.
Una din variantele poemului lui Ion Barbu
“Din ceas, dedus…” conţinea sintagma “Un ceas
invers”. Aceasta nu semnifică altceva decât sensul
antiorar, sensul geometric (sau trigonometric) al
lucrurilor, deci un sens aplicabil numai unei mişcări
de rotaţie.
În acelaşi poem deducerea din ceas este
invocată pentru a sugera eliberarea din
temporalitate şi spaţialitate a profunzimii actului
creator: “Din ceas, dedus adâncul acestei calme
creste“. Ceasul esenţializează o lume cu profunde
simboluri temporale. El închistează creaţia, o
fixează definitiv într-un spaţiu care nu i se
potriveşte. Ea, creaţia, nu are nevoie de margini, de
aceea trebuie să i se indice un drum prin
abstractizare spre esenţă, spre o formă pură. Totul
trebuie reflectat “în grupurile apei” printr-un “joc
secund, mai pur”, în care timpul rupt din ceas îşi
pierde unidirecţionalitatea şi unidimensionalitatea,
transformându-se într-o mărime complexă cu
dimensiuni care să sugereze infinitatea, prin
reflectare în spiritul uman, el însuşi esenţializat şi
devenit “mântuit azur”.
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În particular, poezia, fiind o creaţie
divină, se cere a fi protejată, scoasă din
universul real şi siluitor reprezentat de "ceas". Ea
este un joc secund, o reflectare a realităţii într-o
apă sau oglindă.
Din poemul ”Statură” se desprinde un
timp al memoriei, măsurat de un ceas
monumental: “Vedeau din ceasul ce nu bate / Din timp tăiat cu săbii reci”. Timpul veşniciei, rupt
din amintire şi purtând o amprentă statuară,
devine simbol al continuităţii. Sub lupa memoriei
lucrurile par glaciale, adeseori prea îndepărtate,
dar ne călăuzesc prin puterea exemplului lor
spiritual şi ne îndeamnă la prosternare. “Ceasul
ce nu bate” nu este nicidecum un ceas stătut, ci
se manifestă prin forţa şi înălţimea unei siluete
imortalizate, permiţându-ne să-i sustragem
veşnicia lucrului împlinit.
În poemul “Mod” cerul ne dă
dimensiunea timpului: “O ceasuri verticale, frunţi
târzii! / Cer simplu, timpul. Dimensiunea, două; /
Iar sufletul impur, în calorii, / Şi ochiul, unghi şi
lumea-aceasta – nouă”. De la el, de la soarele
de pe cuprinsul lui şi de la mişcarea planetelor a
inventat omul ceasul. O dimensiune verticală a
ceasului ne este oferită de ridicarea frunţii spre
cer pentru a revela timpul. Ceasul adevărat ne
este dezvăluit numai de pe bolta cerească, cea
care, prin întinderea planică infinită, pentru o
privire întârziată şi pentru minţile noastre
contemplative, are doar două dimensiuni: “Înaltă-n vânt te frângi, să mă aştern / O, iarba
mea din toate mai frumoasă. / Noroasă pataaceasta de infern! / Dar ceasul - sus; trec valea
răcoroasă”.
Ceasul lui Ion Barbu este invocat şi ca
instrument sau unitate de măsură a timpului, cu
sens de oră, în versuri precum: “Verzi investiri,
prin câte-un gang, / Sub ceasuri largi - balang,
balang!” (Paralel romantic), sau “Ceas în cristalin
Lângă fecioara Geraldine” (Uvedenrode), sau
încă “Şi-n acel fapt de seară, uitându-mă spre
Nord / În ceasul când penumbra la orizont
descreşte / Iar seara întârzie un somnolent
acord, / Mi s-a părut că domul de ghiaţă se
topeşte” (Umanizare).
Dar ceasul apare şi idealizat, precum în
“Oul dogmatic”, în credinţa populară că banalul
gălbenuş de ou întruchipează forţa miraculoasă
de a măsura timpul de dinainte şi de după
creaţie: “Şi mai ales te înfioară / De acel galben
icusar, / Ceasornic fără minutar / Ce singur scrie
când să moară / Şi ou şi lume. Te-înfioară / De
ceasul, galben necesar... / A morţii frunte - acoloi toată. / În gălbenuş”.


18

Dumitru Fânăţeanu
Poezia - arhitectura interioară a cuvântului
Logosul- stăruinţa spiritului
De curând, sub egida Cenaclului Cartea
Tinerilor Scriitori, a apărut culegerea de poezii Lira în
patru puncte cardinale, selecţie şi concept Cristina
Ştefan, poetă şi critic literar, tehnoredactare şi copertă
Liviu Andone, grafica Liliana Năstas, tipărită la
tipografia Elena din Bacău, editura Rovimed
Publisher 2010.

Cartea de faţă s-a întregit cu suflet cum
remarcă distinsa poetă Cristina Ştefan, cu poeziile
semnate de un număr de 24 de poeţi debutanţi cât si
cu poeziile semnate de 17 scriitori contemporani, nume
cunoscute de altfel în spaţiul literar românesc - o carte
ce justifică valoarea unor demersuri reflexive cu
semantica structurii metaforice, evidenţiind totodată
arhitectura experienţei poetice, experimentul cu funcţie
de Şcoală literară, veşnicind semnele cuvintelor
legănate peste somnul materiei cu umbra vegherii la
căpătâiul sunetelor. Textele publicate ale tinerilor
debutanţi, despre ei fiind vorba, evidenţiază o
sensibilitate atitudinală răsfrântă asupra existenţei
cotidiene, performanţele unui limbaj al căutării unui
univers
arhetipal,
avangardist
şi
performant,
autodefinitoriu ca spirit( spiritualitatea cu legături
extrem de fertile şi valoroase a unei poetici neagresive,
dar cu imagini voluptoase în descoperirea unei stilistici
comunicative şi evaluată.
O altă caracteristică a cărţii în întregul ei, este
acumularea specifică şi întregitoare a genului literar, o
adaptare echilibrată a unor transfigurări ale realului în
imagini poetice pline de sens, un impresionant
spectacol al mirajului poetic, evidenţiind lirismul ca
adevărată miză a poeziei, o varietate de stiluri uneori
decriptiv, alteori realist, modernist sau impresionist,
tradiţionalist sau exegetic încurajat de ideea
modernizării logosului filozofic, evidenţiind şi raportul
dialectic dintre particular şi absolut, acea structurare şi
fundamentare a esteticului în trăirea Eului.
Selecţia de faţă se vrea un îndemn remarcabil
al rostirii poetice ridicat pe soclul noii generaţii de poeţi
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ai literaturii române, vizând o meditativă dar şi
precaută exprimare textualistă, un lirism
provocator dar constructiv, o explozie stăpânita
de lirism paradisiac, dar totodată explorând
latura luminoasă a existenţei.
O carte-iluminare, hărăzită de a înălţa
frumosul din noi, stăruinţa spiritului de a constru
valoric, trăinicia şi forţa imaginaţiei, permanenta
preocupare a creatorului de poezie şi nu numai,
de a depăşi spiritul periferic a unei exaltări
banale, dar mereu cristalizând trăsăturile
identitare ale experimentului poetic, susţinut
stilistic de experienţa scrisului, de adevărata şi
permanenta muncă de atelier poetic, motivată
de o permanentă acţiune avangardistă de idei
constructive şi fertile în straturi filozofice
acribios definite, gândirii secolului al XXI-lea.
Interesant mi se pare echilibrul şi
viziunea concepute de poeta Cristina Ştefan, de
a publica într-o carte, poezii ale unor
scriitori(autori) consacraţi alături de tineri
debutanţi - ca o transdisciplinaritate unificând
seva integratoare dintre cunoaştere, trăire şi
fiinţă, un spaţiu adevărat şi amplu al rostirii
cuvântului. O excelare de nuanţe şi argumente
necesare poeziei moderne, un univers liber a
cărui identitate marchează raţiunea salvatoare
a unei revelaţii identitare lucidă a universului
poetic.
O cercetare fascinantă a naturii umane,
o confruntare mântuitoare şi convingătoare a
profunzimii viziunii artistice.
O observaţie riguroasă a formării
tânărului scriitor în viziunea aventurii spirituale
Acel echilibru de excepţie al rostirii
literare.
Iată deci o carte mântuitoare a iubirii şi
singurăţăţii , a risipirii obsesiilor ce hălăduiesc
în taina noilor dorinţe dar prin care viaţa
învinge.
O carte cu poezii, înnoind sensul vieţii,
metaforizarea lumii, universul plin de energii şi
virtuţi absolute, pentru unii poezia fiind
elementul care întregeşte înaltul metafizicii,
înţelegerea lucrurilor, spiritul reflexiv, raţiunea
însăşi, confruntarea aptitudinilor determinante
ale entuziasmului cu arhitectura interioară a
cuvântului.
Prin maturitatea lirică însufleţită de
permanenta acumulare de cunoştinţe, de
cultură generală a creatorului- deziderate
majore ale oricărui creator de valori spirituale.
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Ion CAESORION
Joc
Numere pare,
ecuaţii, emoţii, sentimente la pătrat,
cuvinte aproape sintagme
fără plus şi minus, suprapuse
în acolade rotunde
invers proporţionale,
şi gândul fluent
impar şi difuz,
împărţit şi multiplicat
în integrale bizare
cu rezultate totdeauna incerte
şi aproximative,
doamne, ideile, numerele şi eu
ne contopim imperfect
în spaţiul şi timpul
ce lor le aparţinem,
ne integrăm straniu, cuminţi
în panoplia întâmplării,
ireal,
visător,
imemorial...

Din pământ ies sentimentele
Din pământ ies sentimentele
unele zboară, altele nu,
sau pur şi simplu aşteaptă un alt moment,
o altă vară, o altă zi, o altă stea,
din pământ ies sentimentele,
înfloresc,
strigă precum pietrele
sau tac precum apele,
uneori mor până când te întrebi de ce,
alteori trăiesc până când te întrebi de ce,
mai cad ca merele ionatan,
ca frunzele pe asfalt,
ca roua pe gleznele dimineţii,
din pământ ies sentimentele
şi urcă până la cer,
se fac păsări, se fac lăute
se fac izvoare şi păduri,
se fac sentimente
întâi mai puţin crude,
apoi din ce în ce mai coapte
până când te întrebi de ce,
până când te întrebi de ce

Acolo...
Acolo unde cântecele curg doar seara
printre aripile lebedelor fericite
pe şapte viori oraşul freamătă a istorie,
pe şapte coline Aegyssus tresare dintre veacuri,
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acolo poet e nufărul gânditor
şi sălciile pletoase se-oglindesc
în sălbaticul cerului,
apele se prind în horă până târziu
pe şapte viori, pe şapte coline albastre.

Cuvintele
Cuvintele
ni le-au dăruit păsările
şi au rămas fără cuvinte,
iubirea
ne-a dăruit-o cerul
şi s-a împrăştiat în impurităţile întâmplării,
trupurile
ni le-au dăruit pomii rotaţi
şi au rămas fără trupuri

Intrând pe fereastra luminii
Intrând pe fereastra luminii
laşi trupul afară
gol cum e trestia,
trist cum e vântul,
nu mai pronunţi verbul “a vrea”
nu-ţi mai toceşti zilele
pe caldarâmul dorinţelor,
nu mai vrei concurenţă, egalitate,
ţigări sau lanţuri extrafine
în care dorm concepţii pierdute-n filigrane,
intrând pe fereastra luminii
visezi despre tine însuţi,
despre paharul cu vin
sau pâinea în faţa căreia
te-ai închinat şi ziua şi noaptea,
ţi-arunci privirea departe
şi te-ntrebi: cine sunt?
dincolo-n neant e-nceputul
surâzător, enigmatic, prietenos
cum e floarea de mai,
intrând pe fereastra luminii
lumea devine mai pură,
atât de pură încât îţi curge printre degete
ca apa de izvor, ca orele dimineaţa,
intrând pe fereastra luminii
laşi trupul afară
gol cum e trestia,
trist cum e vântul.
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Prin graţia divină

Maria IZGHEREAN
Anotimpurile vieţii
E vară Doamne, pe pământ,
Bobul de grâu luceşte-n spic,
Omul trudeşte pe „nimic”
Ne sufocăm fără Cuvânt.
E toamnă, Doamne, pe pământ,
Plâng frunzele îngălbenite
Şi cuiburile pustiite…
Ne ofilim fără Cuvânt.
E iarnă, Doamne, pe pământ,
De ger totul e îngheţat,
Iar inimi s-au pietrificat
Ne dezmorţim doar prin Cuvânt.
E primăvară pe pământ
Prin jertfa Ta de pe calvar
Din moarte-n viaţă trecem iar,
Reînviem doar prin Cuvânt.

Pe ape învolburate
Filipeni 4.13 „ Pot totul în Hristos,
care mă întăreşte”

Doamne am navigat prin viaţă
pe furtună şi pe ceaţă;
cu apa-n cală, fără catarg,
cu ochii pironiţi în larg;
(adesea fără busolă).
*
Printre norii întunecoşi,
perverşi ca ochii lunecoşi,
luna se ascunde
şi de mine râde.
*
Steluţe din cortegiul său
chicotesc când sunt la greu,
soarele mă frige
atunci când nu fuge.
Copleşită am eşuat,
nimănui nu i-a păsat
Tu mi-ai întins mâna
şi ai ţinut cârma.
Puţin mai am de străbătut;
de ecluză am trecut…
Ce mai e de înfruntat,
o să înfrunt ca altădat’
fiindcă sunt cu Tine.
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În palma femeii
mânuţa fetiţei tresaltă,
iar buzele roz
conturează un surâs.
Ea ştie că mama-i frumoasă,
înaltă…
N-o vede,
dar inima asta i-a zis.
*
- Descrie-mi ce vezi
fetiţa o-ndeamnă;
mintea mea
în sublim va cădi.
- Descrie-mi să văd
prin ochii tăi,
mamă,
şi-n lumină,
mereu voi trăi.
*
- Pe câmp râde grâul;
e limpede râul,
peştii pe nume se cheamă;
cerul e senin,
păsări, stoluri vin,
sălcii se-nclină,
vântul suspină
graţia divină
peste toate mamă!
*
- Sune-mi de oameni,
spune-mi cum sunt!?
Ochii li-s plini de lumină?
Ei păsări cunosc, nu doar după cânt;
Se-nchină cu teamă divină?
Lumina sporeşte focul din piept;
abundă iubirea, în lume?
Totu-i în ordine,
totul e drept?
Spune-mi, mămico,
spune!
Mâna femeii,
pe mâna fetiţei
se strânge;
Răspunde:
e bine,
dar glasul de jenă
se frânge.
Dragostea Lui,
jertfa-I ispăşitoare,
aduce lumii salvare
şi vălul va cădea
şi mulţi Îl vor vedea
iubito!
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Maria TIRENESCU
RO KU - Prima revistă online de haiku
din România, la cel de-al doilea număr
Corneliu Traian Atanasiu, redactorul-şef al
revistei RO KU, precizează:
„Ne bucurăm că revista noastră a fost
primită bine de către iubitorii de haiku. Am primit
multe mailuri de apreciere şi încurajare. Şi de la
cei din vechea generaţie, şi de la cei care au aflat
ce e haiku-ul pe internet, prin intermediul
concursului nostru.
După datele oferite de site-urile gazdă,
numărul 1 al revistei RO KU a fost accesat de
1303 de ori şi descărcat de 28 de ori (accesat de
553 de ori, pe alt site n.r.). Aproape 30 de
persoane care au ţinut să-şi descarce pe
computerul lor revista este o cifră încurajatoare
pentru cei care citesc haiku, mai ales dacă avem
în vedere că unii, care poate ar fi dorit s-o facă, nu
sunt încă atât de versaţi pentru a putea face
operaţiunea sau nu au pe ce s-o facă. Cele peste
o mie de accesări arată însă, fără niciun dubiu,
vizibilitatea mult mai mare a unei reviste online
faţă de una pe suport de hârtie care e limitată nu
doar la un tiraj subţire, ci şi la o reţea foarte
restrînsă de distribuţie”.

Dintre colaboratori amintim pe: Marian
Nicolae Tomi, Maria Doina Leonte, Constanţa
Erca, Manuela Dragomirescu, Doru Emanuel
Iconar, Elena-Brânduşa Steiciuc, Rafila Radu,
Mara Paraschiv, Ildiko Juverdeanu, Henriette
Berge, Virginia Popescu, Corneliu Beldiman,
Petru-Ioan Gârda, Livia Ciupav, Flavia
Muntean, Cezar Florian Ciobîcă.
Din Sumar spicuim: RO KU la numărul
doi, Dicţionar de termeni japonezi, Haiku,
Povestiri zen, Cum se naşte un haiku,
Traduceri, Cultură şi civilizaţie japoneză,
Eseuri şi articole, Interviu, Haiku Club, Profil,
Haiku şi imagine.
Este o revistă bogat ilustrată, plăcută
vederii, care poate fi citită chiar şi de cei care
nu au o atracţie deosebită faţă de poezia
japoneză sau de poezia scrisă de români în
spiritul poeziei tradiţionale japoneze.



„… din numărul care va urma vom încerca
să vă punem la dispoziţie o rubrică în care să
înserăm părerile voastre despre revistă şi despre
haiku-ul din România, precum şi observaţiile,
sugestiile, întrebările şi propunerile pentru îmbunătăţirea revistei.
Puteţi să trimiteţi contribuţiile voastre la
adresa revistei: revistaroku@gmail.com”.

Redacţia:
Redactor-şef şi tehnoredactare: Corneliu
Traian Atanasiu
Coordonatori rubrici: Corneliu Traian
Atanasiu, Ioana Dinescu şi Dan Doman
Selecţie şi comentarii haiku: Corneliu Traian
Atanasiu
Selecţie şi montaj fotografii: Constanţa Erca.
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Desen de Elena-Liliana Fluture
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Ana Maria CHEŞCU
Liga Culturală în sprijinul
românilor transilvăneni
Azi vorbim înaintea Europei!
Vasile Lucaciu.
Liga culturală a fost unul dintre principalii
piloni ai luptei de eliberare naţională care, pe toată
perioada procesului memorandiștilor1, i-a susţinut pe
membrii PNR din punct de vedere financiar ca şi
moral. Atât Liga Culturală cât şi societăţile Astra şi
Carpaţi au jucat un rol important în desăvârşirea
unităţii naţionale.
Tinerii plecaţi la studii în străinătate au adus
cu ei spiritul unei noi Europe renăscută după
revoluţiile europene din 1848-1849. Pe de altă parte,
transformarea României într-un regat independent
prin Unirea din 1859, războiul de Independenţă din
1877-1878, proclamarea regatului în 1881 dădea
speranţe românilor de pretutindeni că într-o zi toţi se
vor găsi sub acelaşi conducător. Cunoscutul scriitor
Ioan Slavici afirma cu convingere „Pentru toţi românii
soarele de la Bucureşti răsare”2.
Liga Culturală a fost înfiinţată la 24 ianuarie
1891 în Sala Mare a Universităţii din Bucureşti, având
ca prim-preşedinte pe Grigorie Brătianu. Deşi iniţial
avea drept scop răspândirea culturii naţionale printre
românii din toate provinciile istorice, ulterior va deveni
o societate cu un pronunţat caracter politic şi naţional.
Cele mai multe secţii au fost înfiinţate în Austria (17)
şi Germania (16), deoarece conducătorii Ligii sperau
în secret că alianţa României cu Puterile Centrale
putea ameliora situaţia românilor din cadrul monarhiei
bicefale. Activitatea secţiilor din străinătate era dirijată
de la Bucureşti de Comitetul Central Executiv al Ligii,
care stabilea legături directe cu societăţile culturale şi
politice, întreţinând o amplă corespondenţă cu presa
europeană, care va propaga în toată Europa acest
subiect. Se poate spune că Memorandumul şi
mişcarea naţională din Transilvania au constituit
germenii apariţiei acestei societăţi, „motivându-i
raţiunea de a fi încă de la prima manifestare”3.
În 1893 este numit preşedinte al Ligii
Culturale V. A. Urechia „veneratul pater” al românilor
transilvăneni, care va lega o frumoasă prietenie cu
fraţii de peste Carpaţi până la sfârşitul vieţii.
Dacă, pentru N. Iorga, Liga a fost o operă de
entuziasm tineresc, pentru Urechia Transilvania era
„copilul suferinţei” de aceea îşi va canaliza toate
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eforturile pentru eliberarea memorandiştilor. Putem
spune că, fără îndoială, existenţa şi prestigiul Ligii
se leagă de numele său.
Mandatul său debutează într-o perioadă în
care chestiunea transilvană devenise obiect de
litigiu între conservatori şi liberali „marele blamat”
fiind D. A. Sturdza4. Sturdza s-a compromis total în
ochii opiniei publice, deşi el a fost doar un pion în
jocurile politice dintre monarhia dualistă şi România.
După precipitarea evenimentelor, Urechia a
adresat un apel tuturor membrilor Ligii – publicat în
numărul din iunie 1893 al ziarului „Tribuna”. În acest
apel, Urechia trecea în revistă toate evenimentele
semnificative ale procesului şi totodată convins că
opinia publică nu poate rămâne împietrită la
„strigătul unui neam întreg animat de dorinţa de a
se jertfi fără preget şi fără apel pentru eliberarea
naţională a tuturor românilor”5.
Tot la iniţiativa lui Urechia a apărut şi
volumul „Voci latine. De la fraţi la fraţi”. Foarte
elocvent în ceea ce priveşte solidaritatea „celor mai
importante voci”6 politico-diplomatice din Europa.
Ziarul „Berlin” atrăgea atenţia asupra posibilităţii ca
„Voci latine să devină vocile Europei”7.
Publicarea acestui volum nu i-a adus lui
Urechia numai laude, ci şi critici. Redactorul revistei
„Ungaria” îi va adresa un mesaj în paginile revistei
sale, afirmând că „cel mai fericit moment al vieţii
mele va fi acela în care d-ta vei fi aruncat din
fruntea Ligii”8. Succesul pe care l-a înregistrat acest
prim volum l-a făcut pe neobositul Urechia să se
mai gândească la publicarea altor două volume
care să cuprindă adeziunile din:
• Germania şi Anglia (ţările germanice)
• ţările slavice
Din păcate această acţiune a rămas doar în
faza de proiect, ea nerealizându-se.
1

Proces intentat de către Curtea de la Budapesta în 1892,
liderilor politici din Transilvania, în urma înaintării unui
Memorandum, în care se regăseau principalele doleanțe ale
românilor din cadrul Imperiului Austro-Ungar.
2
V. Popovici, op. cit., p. 21.
3
Vistian Goia, V. A. Urechia, Bucureşti, 1979, p. 212.
4
Acuzat că s-a folosit de acest scandal pentru a câştiga
alegerile.
5
Apud V. Goia, op. cit., p. 214.
6
Volum reeditat şi la Galaţi la Editura Porto-Franco.
7
George Moroianu, Luptele de emancipare ale românilor
din Ardeal în lumina europeană, Bucureşti, 1929, p. 50.
8
Milton G. Lehrer, Ardealul pământ românesc, Bucureşti,
1989, p. 35.
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Zbuciumul pe care îl trăieşte tânărul nostru
erou odată cu dragostea sa pentru Adelina se va
împleti cu fapte la care participă şi universul. Într-o
noapte pe cer va apărea o nouă stea, exact lângă
cea albastră, o stea firavă, sugerând cumva că
iubirea lor îşi are izvorul în acest corp luminos.
Noua stea însă nu se află în niciun catalog din
lume. Minunea coincide cu momentul primirii unei
scrisori de la Adelina, în care îi este împărtăşită
dragostea.

Speranţa MIRON
Miracolul razei albastre
Cartea scriitorului Viorel Darie, intitulată
“Puterea razei albastre”, a apărut în anul 2010 la editura
InfoRapArt din Galaţi. Volumul cuprinde patru povestiri
largi, una mai frumoasă decât alta: "Puterea razei
albastre", "Balada tătară", "Eternele visări" şi "Povestea
sărmanului Tragodas".
În prima şi cea mai lungă dintre ele, "Puterea
razei albastre", cea care dă şi titlul cărţii şi la care mă
voi opri mai în detaliu, pe scurt, faptele se derulează
astfel.
Un tânăr absolvent al Facultaţii de matematică,
pe nume Marian Mateescu, eroul principal al povestirii,
este repatartizat la terminarea facultăţii la Observatorul
Astronomic din Bucovina.
Fascinat de viitoarea sa meserie, în care-şi
pusese mare încredere pentru viitorul său, proaspătul
absolvent studiază şi analizează noapte de noapte, din
observatorul său aflat într-un vârf de munte, cerul şi
aştrii, totul petrecându-se ca după un ritual, cu un soi de
religiozitate, descoperind un fel de comunicare stranie
între cer şi pământ, între stelele luminoase şi spiritul
său. O iluminare spirituală care-i ascute inima şi
conştiinţa, îi trezeşte ambiţii nemăsurate şi-i descoperă
altfel de adevăruri despre lume. Totodată, tânărul simte
şi o înfrângere în faţa aştrilor veşnic enigmatici, veşnic
tăcuţi, veşnic veşnici... Până când, într-o bună zi va fi
vizitat de un grup de studenţi bucureşteni, printre ei
aflându-se şi o tânără frumoasă, cu un păr auriu şi cu
ochi negri tulburători (amintindu-ne de “Steaua fără
nume” a lui M. Sebastian). Tânărul nostru se
îndrăgosteşte pe loc de această fiinţă diafană, însă nu
are nici inspiraţia dar nici puterea să-şi mărturisească
sentimentele.
Are totuşi prezenţa de spirit să o invite pe
Adelina (aşa se numeşte eroina noastră) în observator şi
să-i arate o stea deosebită pe care tocmai o
descoperise, o stea albastră, superbă, unică. Astrul are
darul de a reuşi să o impresioneze mult pe frumoasa
tânără. Marian îi povesteşte, desigur, nu ca dezamăgire,
că steaua aceea este de fapt o tragedie a Universului,
totul traducându-se prin mărimea, căldura şi radiaţiile
ucigătoare ale acesteia. Fata află pentru prima dată că
există şi contradicţii mari în frumoasa natură, că până şi
frumuseţea unei stele ar putea ucide.
După plecarea oaspeţilor săi Marian rămâne cu
gândul ancorat permanent la fata cu părul de aur, trăind
o întreagă gamă de sentimente de dragoste la tensiune
maximă. Îşi va relua munca, însă fără prea mult
entuziasm, gândurile fiindu-i îndreptate la fiinţa iubită.
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Apoi, totul se va precipita prin apariţia
neaşteptată pe muntele vecin a unei nave cosmice,
zguduind din temelii şi umplând de nelinişti locurile,
dar şi savanţi de pe întreaga planetă. În final, lumea
se aşează pe făgaşul ei normal, misterul este
cumva rezolvat iar iubirea celor doi tineri continuată
într-un episod spre limita veşniciei.
Deşi povestirea este o ficţiune, ea conţine
un fel de magie ascunsă, precum un vis conducând
la ascensiunea spre lumină prin eliberarea de
energii, energii ce pot genera evenimente bizare,
părând a proveni parcă dintr-o altă lume. Cititorul va
înţelege că în natură există o simbioză care impresionează, perceptibilă adesea la nivel psihic, impresionând imaginarul, adevărata cheie a misterelor
aflându-se undeva în străfundurile fiinţei umane.
“Cartea "Puterea razei albastre" este
reflecţia unei minţi obişnuite să inventeze şi a unei
inimi în stare să dea piept cu o multitudine de
frământări sufleteşti..." după cum precizează chiar
pe coperta a 4-a a cărţii, scriitorul Petre Rău, cel
care semnează în dubla sa calitate de redactor şi
editor al volumului de povestiri al lui Viorel Darie.
În lumea scriitorilor există cărţi pe care te
gândeşti să le scrii, dar nu le vei scrie niciodată.
Concepi adesea ordinea capitolelor, a faptelor şi
întâmplărilor, gândeşti personajele până la cel mai
mic detaliu, dar până la urmă nu scrii cartea, ci o ţii
doar pentru tine în inimă, te bucuri de ea cu sufletul
de fiecare dată când o rememorezi. Cam aşa mi-a
făcut impresia cartea de povestiri a lui Viorel Darie,
pe care am simţit-o aproape de inima mea: te îmbie
cu căldură spre lumi duioase, întâmplări curioase,
personaje strălucitoare, pline de generozitate şi
nonşalanţă.
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Dragoş IONESCU

Sete
Frica şi plânsul,
foc dus-întors în noapte
mi-e foamea
Şi-n limanul aşteptării...
pătrund într-o oglindă,
caut a le stinge cu o sete

Umbre
Între răbdare şi strigăt
umbra mea de fum coborând,
urcând,
număr paşii
rămaşi pe dinafară,
când?
Şi când?...

Dor matern
Habitat
Stâncă ieşită din mare,
stâncă a crengilor adormite,
urcă umbra mea de fum,
şi-n adieri de vânt respir restul vieţii,
un colţ de apă şi stânci...

Periplu
Prin vechiul fort părăsit
călătoresc singur.
Prin lumina încrucişată,
prelinsă
între două ferestre las
umbra de catedrală.
Întoarselor vântului
le împrejmuiesc cerşitele ieşiri

În crucea nopţii
pe un portativ de suflet,
între durere şi speranţă...
De câte ori o strig pe mama,
a bătrânului copil,
aştept un îndemn,
o chemare la ziua cea dintâi...

Acel mâine
Înlăuntrul meu o lacrimă plânsă,
a cârcotaşului vremurilor furate,
a stihiilor din calorifer
hrănite într-o singură culoare.
Văduv, strig pe nesăturate
golului din ochiul meu strâmt
şi acelui mâine neştiut
într-acolo...
dintr-acolo...

Har
Voiam să întind braţul
şi să ating Cuvântul Tău,
Pieziş prin mulţime
între clipă şi durată pipăi
clipa de har

***
Dis de dimineaţă, buimac,
rob al clipelor de nesomn sunt,
strania aventură a sufletului
o scot din cerul gurii,
mângâi umbre de purpură...

Singurătate
Mi-e sufletul gol
căutându-şi perechea...
În lipăitul papucilor de pâslă
paşii mei către de Neatins...
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Carmen Mariana Zaniciuc
Mic
Munţii sunt prea mici
îi cuprindem în braţele noastre
cu ochii împreunaţi
de vieţile ce vor să fie.
Cine este altcineva?
Te-am cunoscut pe tine
de când a fost lumea
doar alb
doar tu
printre amintirile mele întunecate.

Vlad Turbure
Nimic nou despre îngeri
vai cum mai aplaudau îngerii
până la destrămarea aripilor
până la desprinderea lor de trup
aplaudau
pre urmă piept în piept
doi câte doi aplaudau
până la desprinderea
trupului de zbor
zborul însuşi
în lipsa aripilor
se lepăda de sine
şi se prefăcea în lumină
până vedeam
tot ce am dat de pomană!

Dorin Spiridonescu
De-argint
cu palmele căuş
lua argintul dintr-un lac
şi-şi da cu el pe faţă
şi devenea şi el de-argint.
deasupra, lună plină
ca şi pe luciul apei
ca şi pe udă faţa lui.
şi tot deasupra
dar mai jos
vârful pleşuv al muntelui
trăgea înspre albastru
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Daniel Toth
Pseudopoezie
Acum desenez masca unei maşti
Şi mă trezesc ca din narcoză
Iar printre betoare reci
O dragoste caldă se naşte
Între ciocniri de ochi
Într-o cameră obscură,
În amintirea lumii vechi
Se pictează vag ce-a bună.
Un dramaturg universal
În reflexii pastelate
Pensula îşi deplasează
C-o mişcare schiţând astfel
Sânge fals şi lacrimi crocodiliene
Ce se sting atingând pământul sur
Împietrit de frica iernii
Cu peisaju-i modelat de foc şi apă
Şi călători căutători de curate cuvântări
Consacrate în cărţi caste
Se conving căci căutarea
E covârşitoare culme
A cuminţilor copii
Care nu cunosc iubirea
Cu divina-i funcţiune.

.

Şerban Stănescu
Noapte de vară
Mi-e frig si mi-e ceata
si greata
si-amara dulceata
în cusca asta de gheata.
Închid ochii si raze-aurii de lumina
îmi curg. Las-o, te rog! Las-o sa vina,
prin vene, prin trup --- si curgerea lina,
sa-mi fie ora de cina.
Prin pleoape-mi razbate-n afara
în moartea-nghetata ce cara
fragmente de timp care zboara
ca fluturi prin ceata, prin gheata, prin
seara,
un Paganini dintr-o vioara,
si-o noapte cu stele coboara,
cu flori, cu parfumuri si greieri si vara.
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Georgiana Panait
Amintiri
te uiţi la poze şi vezi păsări călătoare,
atingi nisipul simţi visele
mângâind cald şi blând
ca în cimitirul de vise
timpul ţi-ai dori să stea
gândurile curg către foşnetul paşilor
strivite, printre iarba verde ca jadul zac amintirile...

Goi pe patul timpului curgător
Stăm.
Inima-mi bate, ochii-mi zâmbesc...
Inelul primesc...
Degetele-mi tremură...
Cântând un vals.
Zâmbet, dragoste, vise...

Visul

Muzica sferelor a preluat conducerea zâmbetului tău.
Aerul veşniciei îmi aprinde inima.
Dragostea mea te învaluie-n
mireasma frenetică a adolescentei.

visul şi realitatea două cuvinte opuse
visul ne strecoară desculţi printre gânduri
realitatea ne doboară ascultând muzica inimii
tu vei fi mereu acolo în visul meu
acoperit de parfumul gândurilor mele,
mă strecor printre raze de soare
să gust petalele vieţii.
visul nostru temeiul speranţei
asemenea unui mac într-un lan de grâu...

Casa părintească

Atmosferă grea

Pe pragul brăzdat
De paşii vieţii
Tăcerea amintirilor stă.
Sub pleoapa casei
Trece lacrima regretului.
Arborii timpurii
Îşi scutură umbra...
Până când?

Plouă. Ninge...
În sufletul meu
Totul se adună.
Arbori cu palme întinse
Tremură sub umbra ceasului.
Printre picături de timp
Păşesc pe potecile amintirilor.
Revino în sufletul meu!

Negaţie

Tu...

Norii minţii tale
îmi acoperă speranţele.
Picăturile de rouă
îmi umezesc inima uscată de mânia ta.
Razele soarelui
îmi reaprind dorinţa
de negare:
Nu te cunosc!

sufletul meu în căutarea ta începe
să rătăcească
printre pietrele vieţii necontenit aleargă
deschide uşa gândurilor şi iese tăcerea filosofică...
sub soare, legată strâns, stă iubirea.
inima-mi spune:
“miroase a păsări călătoare”!

Muzica

Marea
Valuri pale,
Stânci arse
Şi o plajă sângerândă...
Glasuri moarte inundă marea...
Sunetele vapoarelor valsează
În vânt...
Valuri, vapoare, vals...
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Logodna mistică

Flori, speranţe, vise....
Flori de cristal prinse-n părul
existentei tale.
Colier din vise şi diademă de speranţe ţi-am oferit
numai flori, vise, sperante...
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Mitruţ POPOIU

Anul Crezului Niceo-Constantinopolitan
11. ”Aştept învierea morţilor”
Despre Învierea morţilor amintesc Sfinţii
Părinţi în Crez şi în expunerea învăţăturii despre
Domnul Iisus Hristos. Repetarea ei încă într-un articol
al Simbolului de Credinţă vine să arate cât de
importantă este pentru noi, creştinii, Învierea din morţi.
Această perspectivă era o noutate care nu a putut fi
pătrunsă cu raţiunea de saduchei (Matei 22,23; Luca
20,27) filosofii atenieni din Areopag (Fapte 17,32), fiind
socotită azi de către mulţi raţionalişti drept o fantezie.
Învierea este însă pentru creştini nădejdea credinţei lor
(1 Corinteni 15,1 7).
Moartea este încetarea vieţii pământeşti a
trupului, adică despărţirea sufletului nemuritor de
trupul cel muritor, precum citim în Sfânta Scriptură, că
trupul “ca pulberea să se întoarcă în pământ cum a
fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu, Care l-a
dat” (Ecclesiast 12, 7), ca să-şi primească răsplata
pentru faptele sale. Pricina morţii este păcatul: “Căci
precum printr-un om a intrat păcatul în lume şi prin
păcat moartea, aşa moartea a trecut la toţi oamenii,
prin acela în care toţi au păcătuit” (Romani 5, 12). Însă
dacă moartea este despărţirea sufletului de trup,
învierea este unirea din nou a sufletului cu trupul cu
care a vieţuit pe pământ. Posibilitatea învierii
oamenilor vine prin Învierea Domnului nostru Iisus
Hristos: “dar acum Hristos a înviat din morţi, fiind
începătură celor adormiţi” (1 Corinteni 15, 20). Însă
precum trupul lui Hristos înviat a devenit nestricăcios,
nepătimitor şi luminos, tot aşa şi trupurile înviate ale
noastre nu vor mai fi întocmai cum sunt cele de pe
pământ, ci vor fi duhovniceşti şi nemuritoare. Acest
lucru ni-l spune Sfântul Apostol Pavel, atunci când
compară moartea şi Învierea cu bobul de grâu care se
pune în pământ spre rodire: “se seamănă trupul întru
stricăciune, înviază întru nestricăciune; se seamănă
întru necinste, înviază întru slavă; se seamănă întru
slăbiciune, înviază întru putere; se seamănă trup
firesc, înviază trup duhovnicesc. Dacă este trup firesc,
este şi trup duhovnicesc” (1 Corinteni 15, 42-44). “Iar
când acest (trup) stricăcios se va îmbrăca în
nestricăciune şi acest (trup) muritor se va îmbrăca în
nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris: Moartea
a fost înghiţită de biruinţă” (1 Corinteni 15, 53-54).
La sfârşitul veacurilor, toţi cei care au murit vor
învia, iar aceia care în vremea învierii obşteşti se vor
găsi în această viaţă pământească, vor fi şi ei
schimbaţi într-o clipă, ca şi cum ar fi trecut prin moarte,
încât şi trupurile lor vor deveni duhovniceşti şi
nemuritoare, ca ale celor înviaţi: “Nu toţi vom muri, dar
toţi ne vom schimba, deodată, într-o clipeală de ochi la
trâmbiţa cea de apoi. Căci trâmbiţa va suna şi morţii
vor învia nestricăcioşi, iar noi ne vom schimba”, ne
învaţă Apostolul (l Corinteni 15,51-52; 1 Tesaloniceni
4, 16-17).
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Trupurile vor învia pentru că omul a fost
creat în dubla sa structură, materială şi spirituală,
trup şi suflet, şi în această dublă structură trebuie să
dea seama în faţa Judecătorului, după aceea
urmând să fie aşezate în rai la fericirea veşnică sau
în iad la osânda veşnică, deoarece în viaţa
pământească omul în întregimea sa a săvârşit si
cele spre mântuire, ca şi pe cele spre osândă.
Aşteptarea învierii morţilor este un lucru
înfricoşător, prin aceea că ea este una şi aceeaşi cu
Ziua cea mare a judecăţii. Cei ce aşteaptă învierea
morţilor sunt cei curaţi cu inima, care se bucură de
vederea Stăpânului, asemenea fecioarelor cu
candelele pline (Matei 25, 10) şi asemenea slugii
credicioase care a înmulţit talantul (Matei 25, 21).
Acea zi va veni pe neaşteptate, spune Domnul
(Matei 25, 13), “ca un fur noaptea” (1 Tesaloniceni
5, 2).



Desen de Elena-Liliana Fluture
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