BOEMA
Live Literature
Ianuarie 2012 (Anul IV) Nr. 1 (35) - 36 pagini

ISSN 2066-0154
Apare sub egida ASPRA
Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice
Editor: S.C. InfoRapArt Galaţi - Editura InfoRapArt

1 / 2012
2012
COLEGIUL DE REDACŢIE
Petre Rău
Redactor-şef online: Mihail Gălăţanu
Redactor şef adjunct: Victor Cilincă
Secretar de redacţie: Antoaneta Dobreanu
Redactori: Paul Sân-Petru, Saint-Simon
Ajarescu, Dimitrie Lupu, A. G. Secară,
Cristina Roşu, Cristina Dobreanu
Grafică:
Elena-Liliana Fluture
Tehnoredactare: Daniela Neculai
Director:

Colaboratori:

Maria Timuc - Bucureşti
Luca Cipolla - Milano
Melania Cuc - Bistriţa
Tănase Caraşca - Tulcea

DIN CUPRINS
Poezie: Adrian Botez (p.11), Ştefan Radu Muşat (p.13), Carmen
Mariana Zaniciuc (p.16), Llelu Nicolae Vălăreanu (Sârbu) (p.21),
Silvia Bebereche (p.24), Ionuţ Caragea (p.26), Marin Moscu
(p.29), Tănase Caraşca (p.30), Alin Panaitiu (p.31)
Proză: Maria Tirenescu - Ziua Marinei (p.15), Marieta Găurean Dragostea oarbă (p.22), Ştefan Dincă - Twin Peaks la Torino
(p.32)
Cronică de carte: Melania Cuc - Tainicul drum al Cuvântului
care zideşte (p.5), Paul Sân-Petru - Aurica Istrate şi incendiarele
ei Petarde reci (p.12), Viorel Darie - Viaţa ca un izvor (p.27)
Note de lectură: Lucreţia Ionescu Buiciuc - Cărticica mea de
iarnă (p.18), C.Ş. I Dr. Remus Câmpeanu - Monografia despre
Ulmeni (p.19), Valerian Marian - O carte pentru învăţătură şi
mântuire (p.20)
Eseu: Marieta Găurean - Naturalism-minimalism în poezia douămiistă (p.3), Ştefan Lucian Mureşanu - Actul de depeizare în
Scânteile galbene bacoviene (p.6), Oana Panait - Visul unei nopţi
de… vise neshakespeareiene (p.17), Dan Ion Sanda - Beşteleala
culinară (p.25)

Revista literară BOEMA o puteţi citi şi pe site-ul
www.boema.inforapart.ro
actualizat permanent de: InfoRapArt
Email: boema@inforapart.ro,
petrerau@yahoo.com
Telefon: 0726 337376,
0336 800313
ADRESA REDACŢIEI: Str. Al. I. Cuza, Nr. 45bis,
Bloc Cristal, Sc. 2, Et. 3, Ap. 4, Galaţi, 800010

In Memoriam: Dan Sandu - Maître, prietenul regăsit (p.14)
Eveniment: Victor Cilincă - Primul de pe Google! (p.34)
Pictura: Gheorghe A. Stroia - Evadarea către lumină, constanţa
sinestezică (p.8)
Cărţi: Redacţia - Cărţi sosite la redacţie (p.35)

Abonamente: boema@inforapart.ro, tel: 0726 337376
În numele libertăţii absolute de exprimare, autorii răspund în
mod direct de conţinutul materialelor publicate.

Literatură şi Artă

Grafică:
Coperta I: Vladimir Kush - Siempre huntos
Coperta a IV-a: Colecţia InfoRapArt – Eminescu (In Memoriam)
Interior: Elena-Liliana Fluture

www.boema.inforapart.ro

Boema 1 / 2012

2

Marieta GĂUREAN
Naturalism-minimalism în poezia douămiistă
În ce măsură se poate vorbi despre o relaţie între
naturalism şi minimalism în poezia douămiistă? În ultimul
timp se vorbeşte tot mai mult de poezia douămiistă şi
implicit de generaţia douămiistă. Ne întrebăm ce
înseamnă generaţia douămiistă şi în funcţie de ce criterii
încadrăm un scriitor ca fiind douămiist. În funcţie de
vârstă, de anul debutului său, de împărtăşirea unui
`anumit program literar? Şi dacă această încadrare ar fi
posibilă, indiferent de criterii, generaţia douămiistă există?
Dacă ea există, este o generaţie spontană sau inventată
de edituri, de media, de critică?
Mare parte din răspunsuri le găsim în dosarul
numărul 3/2009 al revistei Vatra, intitulat Bilanţul
douămiismului.
Despre încadrarea unui scriitor în generaţia
douămiistă vorbeşte Bianca Burţa-Cernat, care consideră
că vârsta nu e foarte relevantă pentru că o generaţie de
creaţie nu e acelaşi lucru cu o generaţie biologică, iar anul
debutului nu e semnificativ deoarece un scriitor poate să fi
debutat în anii ' 90, dar să-şi fi dat cu adevărat măsura
abia în anii 2000. În ceea ce priveşte viziunea şi
programul Bianca Burţa-Cernat mărturiseşte ca îi este
greu să vorbească despre o generaţie 2000, pentru că nu
este încă sigură că ea există şi că ea ar fi mai mult un
construct cu care operăm din nevoia firească de a
clasa/clasifica/încadra.
Aceasta afirmă în continuare: "N-aş vorbi, deci,
decât cu precauţie despre o «generaţie 2000», aş vorbi în
schimb despre o «literatură a anilor 2000»: o literatură cu
tendinţe noi (care nu e neapărat novatoare, dar nu doar
inovaţia contează într-o literatură solidă) − un teritoriu
unde se întâlnesc autori din varii generaţii şi cu variate
preocupări/formule/poetici, de la optzecişti reciclaţi (sau,
«reinventaţi», cum ar zice Mircea Cărtărescu) precum
Petru Cimpoeşu, Radu Ţuculescu sau Horia Ursu şi
«nouăzecişti» (debutaţi acum un deceniu, un deceniu şi
ceva, dar afirmaţi cu adevărat şi recunoscuţi abia acum)
până la ultima promoţie, cea a «tinerilor scriitori»"1
În ceea ce priveşte tinerii scriitori, Al. Cistelecan e
de părere că ei "fac cea mai numeroasă generaţie din
literatura noastră (trecând, desigur, peste toate
inconvenientele termenului de «generaţie» şi luându-l cu
toate precauţiile cuvenite). Numărul nu-i neapărat un
argument, fireşte.(...) El contează însă ca argument
pentru atractivitatea literaturii, ceea ce, în condiţiile în
care literatura e dată tot mai sigur ca moartă sau, în cel
mai bun caz, evacuată pe margine, nu poate fi decât
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simptomatic. Faptul că foarte mulţi tineri scriu
literatură, în condiţiile în care concurenţa făcută
acesteia de alte domenii, mult mai «atractive» şi cu
gloria mai uşor de ajuns, e de-a dreptul dramatică,
denotă, fără îndoială, o motivaţie specifică, o cauză
ce nu poate fi vindecată ori saturată de altceva. Dacă
asta nu e neapărat bine pentru tinerii scriitori, sigur
nu e rău pentru literatură. E semn că încă putem
vorbi de un limbaj motivat şi că motivaţia lui poate fi
situată chiar la nivel ontologic."2
Sanda Cordoş afirmă că "anul 2000 (o dată
convenţională, desigur) deschide în literatura română
o etapă fastă, de efervescenţă, prin relansarea
instituţională, prin recâştigarea unui public, prin
apariţia unei noi generaţii"3. Deşi generaţia 2000
există, ea remarcă însă faptul că nu toţi scriitorii care
au ajuns la vizibilitate şi recunoaştere publică după
2000 fac parte din aceeaşi generaţie.
„Douămiismul a devenit o realitate mai ales prin
numele criticilor, eseiştilor şi universitarilor tineri.
Există o poezie douămiistă bună şi eterogenă şi
multă proză denivelată valoric“4 – conchide Andrei
Bodiu, în vreme ce Mihai Iovănel, întrebat „pentru
cine scriu autorii actuali“, răspunde că: „pentru un
spaţiu destul de incert numit afară. Scriu pentru a fi
traduşi, pentru a prinde burse etc.“5
În sfârşit, vorba Elenei Vlădăreanu: „indiferent
dacă ne place or ba, însuşi faptul că ne batem capul
să răspundem acestor întrebări confirmă existenţa
2000-ismului“6
Generaţia douămiistă este una spontană sau
inventată de edituri, de media, de critică? Ion Pop
consideră că douămiismul, un termen puţin forţat, s-a
născut din conjugarea tuturor factorilor evocaţi în
întrebare.
„ «Spontaneitatea» ţine de consecinţele fireşti
ale schimbărilor sociale majore de după Decembrie
1989, adică de libertatea totală recâştigată în aceşti
ani, care a permis un soi de revărsare peste toate
digurile a voinţei de exprimare – o expresie de sine,
a subiectului în fine eliberat de constrângerile
dictaturii, de «colectivismul» ei programatic, de
interdicţiile impuse discursului literar, paralel cu alte
nenumărate tabuuri.(…). Critica a trebuit să constate
acest fenomen, când surprinsă până la şoc, când
solidară, prin reprezentanţii mai permeabili
atitudinilor de tip neoavangardist sau, mai direct, prin
militanţii în curs de afirmare din interiorul noilor
tendinţe. Editurile cele mai atente la actualitate au
profitat de ceea ce se arăta ca promisiune de succes
pe o piaţă şi tulburată şi interesată de ceea ce se
întâmpla în mişcarea literară»7
În revista Observator cultural, nr.26 / 2005
Alexandru Matei spunea că în "poezia românească
din ultimii ani s-au afirmat două noi curente
«omologate»: minimalismul şi «mizerabilismul»,
ambele moştenitoare, chiar dacă polemic, ale
biografismului optzecist dar şi, adesea, ale expresionismului şaptezecist. Minimalismul a fost năşit de
papa textualismului românesc, criticul Marin Mincu.
În ordine strict cronologică, minimalismul urmează
(continuare în pag. 4)
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«mizerabilismului» şi se cuvine să ne oprim asupra
modului în care reprezentanţii lui au incercat să decupeze
si să ocupe un spaţiu important în poezia românească de
azi."8
Dacă ar fi sa stabilim o legătură între minimalism şi
naturalism, relevante sunt volume ca Un animal mic al lui
Andrei Peniuc, Fetiş de Răzvan Ţupa sau Cărnurile
canonice al lui Adrian Urmanov care renunţă la
expunerea dimensiunii metafizice tipic moderniste în
favoarea explorării dimensiunilor intime ale omului ca
fiinţă biologică. Trecerea de la dimensiunea metafizică la
dimensiunea intimă a omului ca fiinţă biologică, aminteşte
de ambiţia romanului naturalist de a deveni roman
"ştiinţific”, "roman experimental" care “înlocuieşte studiul
omului abstract prin studiul omului natural supus legilor
fizico-chimice şi determinat de influenţele mediului."9
Raluca Duna constată că tema mare a generaţiei
2000, criza de identitate a eului poetic echivalează cu o
criză a propriei corporalităţi, cu percepţia trupului sau
eului-trup ca alteritate. La Elena Vlădăreanu, în Pagini şi
in Fisuri , ca şi la Miruna Vlada, corporalitatea mutilată si
mutilantă, exhibată agresiv-dureros, este conotată sexual,
ca şi la Dan Sociu, doar că la el, cu (auto)ironia si
detaşarea cu accente mizerabilist-lirice ale unui Sociu
deja "bătrîn". La Dan Coman, totul se joacă, cu ironie si
superbie, pe această criză a identitatii-corporalitatii, mai
mult sau mai puţin sexualizate, într-un univers închis,
invadat de viziunile de spaimă ale alterităţii. La Teodor
Duna si la Cosmin Perta, această criză a sinelui-trup nu
se mai asociază temei nebuniei, ca la Coman sau
Komartin (mai ales cel din primele doua volume), ci
obsesiei metafizice a morţii, la Cosmin Perta tot mai
atenuate, din punct de vedere al violenţei limbajului, la
Teodor Duna, "îmbânzite" prin infuzia unui lirism de
viziune, care substituie forţa frustă, violenţa încântătoare
din volumul de debut. În orice caz, violenţa proprie
douămiiştilor pare că se estompează, că se transformă,
din explozie, în implozie, se disipează sau se rafinează.
Din aceeaşi perspectivă a naturalismului de a
crea un "roman experimental", ar fi important de reţinut
studiul Gabrielei Biriş, Pentru un model semantic-cognitiv
al poeziei douămiiste, care-şi constituie demersul pe baza
a cinci volume de poezii publicate între 2005 şi 2008:
Claudiu Komartin: Circul domestic, 2005, Livia Roşca: Ruj
pe icoane, 2006, Linda Maria Baros: Casa din lame de
ras, 2006, Ioana Bogdan: Anumite femei, 2007 şi Cătălina
Cadinoiu: Nuferii mor în cadă, 2008. Ea aduce în discuţie
faptul că limbajul, ca şi celelalte capacităţi cognitive
umane, se bazează pe experienţă, în înţelegerea
conceptelor un rol fundamental revenind corpului uman,
care focalizează experienţele în lume. Limbajul foloseşte
structuri conceptuale împărtăşite, convenţionalizate de
vorbitorii unei comunităţi lingvistice10. Fiind o poezie a
experienţei directe, "poezia douamiistă preferă colocaţiile,
expresiile, prepoziţiile ca expresie a cunoaşterii directe,
corporale, care are în centru corpul uman, evitându-se
imaginile poetice complexe. Pe de altă parte, ea
demonstrează continuitatea între creativitatea limbajului
literar şi creativitatea limbii în utilizările cotidiene.
Experienţele, cunoaşterea, dorinţele sunt implicate şi
exprimate prin structuri lingvistice care îşi au rădăcina în
experienţa noastră. În general, se exprimă stări psihologi-
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ce în termeni de elemente fizice, conceptualizarea
mergând de la concret la abstract"11
Andrei Simuţ aduce în discuţie creaţia
douămiistă aflată sub semnul neorealismului cu
tentă naturalistă, dominant până în 2004-2005. Ne
întrebăm "de unde această căutare obsesivă a
experienţei, această necesitate de autentic,
această ancorare în social, această imersiune în
concretul mundan, această nevoie de a reflecta
detaliile cotidiene, dramele sociale, de a arăta
omul ca fiinţă socială, de cele mai multe ori
gregară, alteori ca individ revoltat pe societate,
niciodată în ipostaza de singuratic sau indiferent la
ceilalţi? Explicaţia e simplă: fie că e vorba de
poezie, proză sau teatru, generaţia 2000 este în
căutarea disperată a realului, care se constituie
într-o utopie structurantă, tocmai pentru că
asistăm la dizolvarea lui."12 El concluzionează că
această obsesie pentru real e vizibilă în toată
producţia literară douămiistă, fie că e vorba de
minimalismul autenticist al noii literaturi personale,
fie că e vorba de orientarea neorealistă sau de
problematizarea realului în cheia absurdului şi a
umorului negru.
Dacă ţinem cont de faptul ca scopul
naturaliştilor era de a realiza un roman "ştiinţific",
un roman "experimental", de a înlocui stările sufleteşti cu stări fizice, manifestări ale unor instincte,
forme de devitalizare a organismului sau urmări
ale unor dezordini organice de natură nervoasă
am putea pune problema în termeni naturalişti a
poeziei douămiiste. Spunem acest lucru tocmai
pentru că "ceea ce îi apropie pe douămiişti este
obsesia corporalităţii proprii, resimţită cu o acuitate
tăioasă, conflictual şi angoasant."13
1

Bianca Burţa-Cernat, Nu sunt încă sigură că generaţia
2000 există, în revista Vatra, nr.3/2009.
2
Al. Cistelecan, Note de margine,în revista Vatra nr.
3/2009.
3
Sanda Cordoş, Generaţia 2000 există, în revista Vatra nr.
3/2009.
4
Andrei Bodiu, Normalitatea libertăţii, în revista Vatra
nr.3/2009.
5
Mihai Iovănel, Modelele vin în bună parte din cultura de
masă, în revista Vatra nr.3/2009.
6
Elena Vlădăreanu, La sfârşitul anilor '90 au început
adevăratele mişcări artistice, coagulate, în România postdecembristă, în revista Vatra, nr.3/2009.
7
Ion Pop, "Douămiiştii" împlinesc sloganul autenticistbiografist al celor de la '80, în revista Vatra, nr.3/2009.
8
Alexandru Matei, Recviem pentru lumea din mine, în
revista Observator cultural, nr. 26 (283)/25-31 august 2005,
pe http://www.observatorcultural.ro .
9
Emile Zola, Le roman experimental, Paris, Charpentier,
1890, pe www.ac-orleans-tours.fr.
10
Cuenca & Hilferty, 1997.
11
Gabriela Biriş, Pentru un model semantic-cognitiv al
poeziei douămiiste, în Annales Universitatis Apulensis psihologica, Alba-Iulia, 2009, nr.1.
12
Andrei Simuţ, "Splendoarea" şi "nefericirile" generaţiei
2000, în revista Vatra, nr.3/2009.
13
Raluca Duna, în Douămiism vs douămiism, în revista
Cuvântul, Anul XV (XX), Nr. 6 (384)/ iunie 2009, pe
http://www.cuvantul.ro.
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Melania CUC
Tainicul drum al Cuvântului care zideşte
(Cristina Ştefan, Călătorie pe un ciob de stea, poeme,
Editura Fundaţiei Culturale Cancicov, Bacău, 2010)
Una dintre poetele contemporane cu amprentă
sigură pe pagina de carte, Cristina Ştefan este autorul
ce-şi destăinuie de bunăvoie taina prin care a ajuns să
fie aproape de lumină şi să “zboare“ ca o pasăre.
Imaginar.
La urma urmei, fiecare dintre poemele autoarei
volumului de faţă, vine şi completează detaliul acelui
puzzle pe care un creator cu vocaţie îl poartă în minte şi
suflet, o viaţă.
Modernă în expresie, cu miezul liricii personale
coagulat în roca deja stabilă a unei expresii culturale,
poeta mărturiseşte starea-i de graţie a împlinirii unui om
prin vibraţia interioară. Elegante ca niste fregate
caligrafiate pe orizontul oceanului, orânduite în pagină,
ca un dans de nouri pe cerul de “duminică seara“ - ori,
doar efervescente havuzuri ce ţâşnesc din măruntaiele
pământului, aşa sunt poemele adunate în volumul
intitulat “Călătorie pe un ciob de stea“ - o carte frumoasă,
mustind de viaţa cuvintelor înfrăţite-n sintagmă.
Cristina Ştefan este o poetă care nu risipeşte
vocalele pentru că ar dori să se audă. Cristina Ştefan
deţine o discreţie demult uitată de mulţi dintre poeţii zilei
de astăzi. Esenţa doar bănuită sub coaja cuvântului
poematic este ca o vrajă care ne atrage dincolo de forma
tipografică a paginii de carte.
Visul cetăţii, prin care autoarea aleargă, este ca
o ceaţă de aur. Versul, ca şi viaţa, se iscă din tăceri
fertile, iar la marginea lumii cuvintelor obişnuite, intervine
puterea de seducţie a talentului, prin care Cristina Ştefan
ne demonstrează că nu ne pierdem vremea citindu-i
cărţile.
Aliniată în primele rânduri ale poeziei feminine
de astăzi, autoarea nu-şi mai face probleme în ceea ce o
priveşte ca autoare a unor detalii curajoase prin
expresie.
Asociate unor drumuri mai puţin bătătorite, unor
tărâmuri situate adesea între Cer şi Pământ, poemele
Cristinei Ştefan sunt călătorii iniţiatice şi fiecare imagine
pare să se prindă de altă imagine, să se rotească în
cerc. În întreg.
Efemeritatea este intuită şi ea, este ghicită a fi
suspendată în aer şi în trupul poemului. Totul devine
posibil, aproape palpabil. Aici, se resimte vivacitatea
fiecărei sintagme cu care autoarea construieşte poemul,
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apoi, cartea. Există o perfecţiune, o austeritate
autoimpusă pentru a aduce scrisul la Artă. Şi
poeta este conştientă de darurile sale. Nu se
zgârceşte cu “vopselurile” pe care le foloseşte în
zugrăvirea distanţelor dintre oameni şi aştri, dar
nici nu face risipă de argumente în susţinerea unei
teze evident, importante. Ea este ceea ce este, un
alchimist tainic şi în retortele atelierului său de
Poeme, fierbe, gâlgâie în curgerea-i nevăzută,
Lumina. Printre cioburi cu reflexii filosofice clare,
se amestecă şi aşchii de teamă tipic umană.
Uneori, văzutul şi nevăzutul sunt paralele stranii,
idei care, dau semn că se vor întâlni totuşi,
împotriva tuturor legilor fizicii clasice.
Poezia pe care o scrie Cristina Ştefan este
o vrajă şi o vrajbă dintre Om şi Lumea înconjurătoare.
“Călătorie pe un ciob de stea“ - o plachetă
cu versuri nu doar interesante şi la modă astăzi,
este o carte cu coperţi care lasă să transpară prin
ele ideea măreaţă de libertate spirituală.
Aici, timpul şi spaţiul devin doar două
cotiledoane ale aceleaşi seminţe, din care germinează călătoria Cuvântului, a Tainei ce aprinde în
om, focul creaţiei autentice.



desen de Elena-Liliana Fluture
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Ştefan L. MUREŞANU
Actul de depeizare în Scânteile galbene bacoviene
Motto: Şi-am plâns la geam, şi m-a cuprins delirul / Amar, prin noapte vântul fluiera pustiu.
(George Bacovia)

A fost o vreme când nu-mi doream suspinul
cenuşiu bacovian, pentru că în sufletul meu rozul strălucea
dantelat şi plin de lumină surâzătoare, cu aripi ce mă
duceau numai spre lumină.
Timpul a trecut, rozul s-a izinit de respiraţia grea a
celor care singuri se aureolizau ca atotştiutori, şi interiorul
meu a început încet, încet să devină cenuşiu şi din
adâncurile telurice să mă strige întunericul. Bacovia s-a
simţit năruit de boală, nu de cea pe care corpul lui o făcea
vizibilă, ci de cea interioară, care îi săpa zi de zi şanţuri
adânci în existenţa sa: Amurgul galben m-a îngălbenit, şi
m-apasă, / Ca geamuri galbene, cu lacrimi ce nu mai curg
(Scântei galbene). În creaţia poetului galbenul este
stânjenitoarea culoare a bolii, nu a luminii eminesciene, ci
un semn al oboselii fizice pentru că această oboseală este
un rezultat al existenţei unei lumi ce îl extenua. Bacovia
trăieşte în interiorul umbrit de răvăşiri, de neînţelesuri sau
mai bine spus el se preface că nu le înţelege, sugerând: E
mult de când dormim în umbră, / În cimitirul violet…
(Amurg). Pentru el timpul este nemărginit pentru că boala
nevindecabilă şi rezultatul ei, moartea, sunt în deplinătatea
patronajului etern a ceea ce este teluric. El nu încetează
prin actul morţii să-şi întrerupă fiindul pentru că experienţa,
din timpul vieţii l-a legat de lumea de dincolo: Eu singur, cu
umbra, iar am venit, / O, statui triste şi dărâmate, / Pansele
negre, catifelate, / Vise, ah, vise, aici, au murit (Ecou de
serenadă). Viul înfăptuit şi dăruit omului Bacovia l-a făcut
să conştientizeze că poate lupta cu negura care-i tulbura
adânc firava fiinţă prin creaţia minţii, că puterea deusiană îl
menise să dezvăluie lumii tainicele trăiri ale mitului
întunericului. El nu dezvăluie ceea ce cu ochiul minţii
străbate în cenuşiul morbid al locurilor de pierdere a
umbrei, ci sugerează că viaţa îşi are un rost şi poate exista
oriunde. El este un melancolic, un nostalgic al luminii şi
numai greaua încercare a vieţii l-a făcut să preumble, în
noapte: În haine negre, întunecate…, plângând, dar după
cine? Ne declară nouă poetul în vreuna dintre lucrările sale
de ce cenuşiul a pus stăpânire pe toată fiinţa sa iar sufletul
îi plânge cu lacrimi amare un prezent? În studiul său, Figuri
şi forme literare, eseistul şi criticul literar Tudor Vianu
spunea: Opera a absorbit în întregime pe poet şi lipsa de
îndemn de a-l cerceta pe acesta în ipostaza lui umană
provine tocmai din faptul că îl găsim în întregime în opera
sa, pe care o contopeşte cu singurătatea şi cu fiindul său
în nefiind, pentru că lumea cenuşie în care îşi poartă
existenţa este o lume lipsită de umbre. Bacovia este
tunelul timpului, creaţia sa literară străbate prin lumină
întunericul şi descoperă, pentru eternitate, formele unui
univers pe care cei în viaţă îl credeau pierdut.
Născut firav şi petrecut în trup de o boală ce îl va
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urmări toată viaţa sa, timp de 76 de ani, poetul
cântării cenuşii, a bolii, a frigului, a ploii interminabile
şi inundabile a fiinţei ascunse, a cimitirului cu toate
edificiile morbide şi înspăimântătoare au făcut din
poezia bacoviană un deliciu al crizei de melancolie,
de zădărnicie a suferinţei. În fapt, Bacovia descoperea şi aducea la lumină o lume, pe care îndestulaţii înfăşuraţi în blănuri cu buze groase unsuroase
şi burţi lăsate peste centurile de la brâu, nu o
vedeau şi nu doreau să o ştie. El va sugera
pierzania, va cânta cavoul şi singurătatea sumbră
tocmai pentru a da posibilitatea luminii să se înalţe
şi să dea putinţa observaţiei, pentru că el, ca literat
luminează prin sobrietatea mijloacelor expresive pe
care le distribuie în poezia sa Şi-acorduri de clavire /
Pierdute în surdină; / Şi-n tot e-un marş funebru /
Prin noapte, ce suspină (Nocturnă). Sunetele diferitelor instrumente muzicale: violină, clavir etc. sunt
prezente în creaţia bacoviană nu atât ca o trezire
din amorţire a spiritelor cât şi ca o veche pasiune
pentru muzică şi violină a poetului. El creează noua
poezie simbolistă în literatura română, în firul celei
baudelairiene, dar cu parcurs rimbaudian pe nişte
căi ascunse ale nefiindului la care se adaugă
sinceritatea dramatică a confesiunii, care a derutat
pe mulţi exegeţi: - Tot altuia, de mine, aminte să-i
aduc… / O, nu mai cânta, harmonie pribeagă, / Că
plâng, şi nu ştiu unde mă duc (Nocturnă).
În poezia lui vom observa spontaneitatea
unei mărturisiri, şi nu este singura în creaţia poetului
băcăuan, spontană şi sfioasă, uneori de-a dreptul
vetustă şi desuetă, care a dat naştere unuia dintre
farmecele sumbrului cenuşiu, greu de precizat în
arta bacoviană unde sugestia este profundă şi
constantă.
Nu cred că voi greşi afirmând că George
Bacovia este cel mai mare creator de atmosferă din
literatura noastră, şi o spun ca unul care m-am
transpus cu toată fiinţa mea în cenuşiul sumbru al
creaţiei lui, constatând că această atmosferă ar fi
putut fi un rezultat al sobrietăţii, discreţiei în care
simplitatea amplifica sugestia îmbogăţind-o însă
departe de a o deservi.
Vom cita primul catren din poezia Frig
pentru a urmări discreţia cu care poetul încearcă săşi creioneze, în linii mari, o biografie, o prezentare
răzleaţă cu sugestii ce te împing la necrezut: Sunt
lângă un gard rupt, sugerând un cartier mărginaş al
unei localităţi, Şi vântul bate cu frunze ude - , nici nu
putea lipsi efectul ploii, care este atât de dureroasă
în poezia lui Bacovia, Sunt mai urât, sunt supt,
descriere sumară a unei boli, care urâţeşte chipul
prin slăbirea trupului, a feţei în care obrajii devin tot
mai concavi şi mult mai apropiaţi de figurile
cadaverice şi continuă cu ultimul vers: Frigul începe
sticla s-o ude; care sticlă? Pot fi ochii, care se
umezesc continuu din cauza frigului sau chiar ferestrele încălzite pe interior, însă ochii nu sunt ei consideraţi, în folclor, ferestrele minţii noastre? Înăuntrul
lui suferinţa indubitabilă a bolii îi ducea în incandescent corpul slăbit, iar ochii îi trădau prin umezeala care îl supăra necontenit tristeţea:
(continuare în pag. 7)
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O, trebuie să fie trist departe-n prăpăstii. / Fulgi de zăpadă
rătăcitori (Frig).
Codul creaţiei bacoviene este însăşi biografia sa,
discret notată cu toate trecerile timpului şi a deznădejdii:
Era mai demult o stradă, / O şcoală, şi bruma cădea - /
Prin săli, ca nimeni să-l vadă, / Un elev singuratic pălea
(Scântei galbene), trepte de iniţiere ale unui rit
fundamental de trecere a fiindului prin existenţial.
Naşterea sa este cenuşiul şi culorile umbrelor care se
întrezăresc printre vieţile trecătoare. Atât de grea i-a fost
starea maturităţii, încât cu greu şi vag îşi aminteşte de
treapta de început a vieţii unde copilăria este inexistentă
în creaţia sa. Poezia bacoviană este strâns legată de
boala trupului său, iar versurile sale, în marea majoritate
exprimate în catrene, smulg albul îndoliindu-l pentru că
sufletul său a pătruns cu greu în trupul vlăguit şi a gemut
neîncetat până când clipa părăsirii a venit. El a plâns ca
un introvertit neînţeles, pentru că glasul lui a fost înecat
încă de la naştere în suferinţă: În haine negre, întunecate,
/ Eu plâng în parcul de mult părăsit…/ Şi-a mea serenadă
s-a rătăcit, / În note grele, şi blestemate…(Ecou de
serenadă), maturitatea fiind cea care l-a făcut să
conştientizeze că singurul leac al ocolirii suferinţei era
poezia şi talentul cu care se născuse de a mărturisi în
versuri. Instrumentele muzicale, pe care poetul le
aminteşte des în poeziile sale, sunt: clavirul, violina, pianul
ce dau liniştea umbrelor care se înalţă în bezna nopţii ca
adunătoare de vieţi, pentru că el, poetul tainelor, simte
apropierea semenilor de ceasul despărţirii de lumea vie şi
vede ducerea spre odihnă a trupurilor obosite de vicii.
Locurile în care tăcerea abundă în cenuşiul păcii sunt
cimitirele cu plăcile lor grele în care se înfig spre aduceri
aminte crucile, de care se agaţă coroanele cu tot
ornamentul lor sumbru: Şi-n tot e-un marş funebru / Prin
noapte, ce suspină (Nocturnă).
Morbidul bacovian din volumul de poezii Scântei
galbene nu distruge fiindul, îl iniţiază şi-l pregăteşte pentru
o lume a misterelor, a gândirii profunde şi a eliberării de
greul existenţialului vicios. El iubeşte, dar într-un alt fel şi
extrovertirea lui stârneşte instinctul însă îl lasă într-un mod
aparte să se manifeste: Apoi veni şi-o blondă în salon…/
Şi-aproape goală prinse, adormită, / De pe calvir, o
scripcă înnegrită - / Şi urmări, pierdută, marşul monoton
(Marş funebru). Umanul din el tânjeşte după plăcerea de a
trăi, dar trupul nu-l ajută: - Valsa o blondă-n alb, şi cu pantofi de-argint…/ Aprind, pe masă lampa, şi iarăşi mă dezbrac, // Mă clatină spre pat al insomniei pas - / În creierul
meu plânge un nemilos taifas (Dormitând) lăsându-se
doborât de galbenul pământiu al bolii sale, care îl petrece
spre negrul cenuşiu. Este un cenuşiu care va începe să-i
tulbure energiile telurice încă din 1914 şi va culmina, şapte
ani mai târziu, în anul 1921, secătuindu-l până în clipa în
care îşi va dărui sufletul înaltului celest deusian.
Suferinţa poetului este de nedescris, este ca o
iniţiere, ca un aşezământ pregătit pentru un drum ştiut, o
siguranţă a trecerii, a uşurării spre motivaţia neîntoarcerii.
Toţi aceia, care în viaţa telurică au avut de suferit de pe
urma fragilităţii trupului, şi-au mlădiat sufletul într-un vaiet
al codului liturgic. Bacovia fracţiona în versul lui timpul şi îl
măsura cu fiecare zi ce îi trecea ca o povară,
întunecându-i şi zgârcindu-i fiindul însă îl lumina spre o
lume tainică a deplinei meditaţii deusiene: O, nu mai cânta
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harmonie pribeagă, / Că plâng, şi nu ştiu unde să
mă duc (Nocturnă).
Plânsul bacovian din volumul Scântei
galbene, pe care îl publică la cinci ani distanţă de
fatidicul moment al declanşării bolii sale, este un
semnal dureros al poetului faţă de ignoranţa,
superficialitatea profanului: Şi plâng, şi cu plânsul în
noapte / Răchita de-afară mi-i soră (Miezul nopţii).
Este aceeaşi stare pe care Mântuitorul a tot avut-o
până în clipa trădării de către omul Iuda. El plânge
de ceea ce vede şi alţii nu pot vedea: Am ajuns,
acum, pe un câmp de ape…/ În luncă, medita un
poet cunoscut - / Părea că de oameni nu mai
încape; / De-această-ntâmplare, atât de rău mi-a
părut (Scântei galbene), caută un drum şi pe toate
apar feţe galbene, pământii, suferinde de
nepricepere şi tocmai de aceea se întunecă cerul iar
vântul bate smulgând viaţa copacilor cu siluete
fantomatice. Frunza are aceeaşi culoare galbenă ca
a feţei pământii a omului, o îmbătrânire prematură
din cauza grelei suferinţe a sufletului întinat unde:
Nimicnicia m-a prins pe stradă (Nervi de primăvară).
Când fiindul poetului-om era obosit de către
umbra omului profan creatorul adormea cu teama
de primăvară şi atunci auzea un: Vals funebru,
depărtat… (Nervi de primăvară), vals ce îi legăna visurile şi îl purta într-un timp dorit cu iubita lui: Acum,
suspină valsul, şi mai rar, / O, lasă-mă acum să te
cuprind…/ - Hai, să valsăm iubito, hohotind, /După
al toamnei bocet mortuar (Vals de toamnă). Întristarea bacoviană este izvorul luminii din lumea spre
care misterul îl atrăgea, melancolia era durerea că
puţini dintre oamenii pe care îi observa, trecând pe
străzile bântuite de umbre, vor putea să îl însoţească în lumea peste care odată aşternută placa
de plumb nimeni nu va mai avea puterea revenirii.
Penultima poezie a volumului bacovian se
intitulează Dimineaţă interpusă unei romanţe şi
marchează un început terminat al existenţei sale, un
ritual al pregătirii şi îndeplinirii uneia dintre dorinţele
pământeşti: O cafea neagră… şi-o ploaie de gheaţă,
spălarea trupului şi conservarea unui viciu, Când
spiritul mai arde culori în odaie - / O privire pe-o
carte, pe straie, extrem de bine studiate aceste
gesturi, aparent omeneşti pentru că ele erau deja o
apariţie, poetul nespecificând actualitatea, el
sugerea-ză pregătirea plecării iniţiatului, care,
pentru ultima dată, îşi mai foloseşte îndeletnicirea
cititului pentru că în lumea în care se va duce totul
se va petrece prin gând iar straiele sunt gătitul
pregătitului de lungul drum şi spune: Şi pasul măndrumă în dimineaţă, iar ochii lui s-au închis pentru
totdeauna în dimineaţa zilei de 22 mai 1957.
Culmea calcului matematic, anul în care a murit
poetul însumând cifra 22, zi în care Bacovia, obosit
de boala ce-i stăpânise aproape jumătate din
existenţa sa pământeană, şi-a lăsat trupul dus în
liniştea locurilor tainice: Stam singur în cavou… şi
era vânt…/ Şi scârţâiau coroanele de plumb
(Plumb).
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Gheorghe A. STROIA
Evadarea către lumină – constanţa sinestezică
Din opera artistului plastic Elena Lupaşcu
Moto: “Arta este nectarul depozitat al sufletului uman,
adunat pe aripi de suferinţă şi trudă” - Theodore
Dreiser

Zborul este o constantă a umanităţii, o dorinţă
fierbinte precum miezul unei stele, trena indisolubilă a
veşmântului uman transformat prin cuvânt sau prin artă
în realitate omniprezentă, De cele mai multe ori - o
realitate mortificatoare, sinergică, sisifică, împrumutând
accente de profundă alegorie. Zborul este, adesea, un
joc ce implică emoţie, personalitate, stare, convingere,
pricepere, curaj şi care nu stă la îndemâna oricui.
Probabil că mulţi visează să zboare şi e normal, desigur,
însă nu atât de mulţi realizează să-şi construiască aripi
pentru ca zborul lor să devină unul palpabil (În artă, ca şi
la mântuire: mulţi chemaţi, puţini aleşi). Practic, fiecare
realizare, fiecare împlinire, devine o treaptă a zborului,
un pas către desăvârşire. În contemporaneitate, în
literatură sau chiar şi în artă există acele nuanţe de
macabru, de grotesc, care inspiră teamă, neîncredere,
având în vedere caracteristicile omului modern, ce face
slalom printre grijile ori frământările cotidiene.

Din dorinţa acerbă de acceptare a zborului, ca
pe o stare a propriei deveniri, privirea se îndreaptă către
cei care îşi definesc zborul prin culoare sau prin cuvânt,
într-un act lipsit de egoism, el însuşi purtător către stele
al visului propriu. Omul modern, în trecerea sa rapidă
prin planurile ori dimensiunile realităţii, nu mai are timpul
necesar unei staţionări, pentru a constata, a observa ori
chiar a se analiza. Abundă în viaţa lui, o goană nebună
după echilibru, dar şi pierderea irecuperabilă a percepţiei
asupra noţiunii de echilibru - ca atare, a înţelegerii rostului său firesc, natural, logic. Poate, de aceea, omul modern, prins între spaţii, nu se poate opri, în mod constant,
asupra lucrurilor ce contează cu adevărat, asupra detaliilor care fac diferenţa, având la purtător o gravă deficienţă de percepţie: a sinelui, a lumii proprii, a naturii umane
înconjurătoare, a spaţiului ori a universalităţii sale.
Din dorinţa acerbă de evadare din banalul
cotidian, în căutarea febrilă a zborului, se poate – totuşi
– constata, că există oameni deosebiţi, geniali, care prin
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tot ceea ce fac îşi conturează cu fermitate zborul, ca
pe o sublimă evadare către înălţimile visului împlinit.
Un astfel de Om, un astfel de artist este ELENA
LUPAŞCU – membră a Uniunii Artiştilor Plastici din
România, care transmite - prin tot ceea ce face multiplele valenţe ale zborului, ale evadării, ale
descoperirii luminii prin rezonanţa culorii. Un pictor
pasionat de munca sa, nu atât pentru satisfacerea
nevoilor consumatorului de artă, cât pentru a-şi potoli
setea interioară de exprimare a inexprimabilului, de
transformare a pasiunii pentru artă în efervescenţă
creatoare. Profesoară la Liceul Teoretic „Spiru Haret”
din Moineşti, aproape fiind de copii, cel mai probabil
frumuseţea lor interioară o inspiră să vadă arta întrun fel anume, să dea viaţă unor înrâuriri inefabile,
aducând în diverse expoziţii personale ori colective:
lumină, culoare, căldură, echilibru.
Se poate observa în pictura Elenei Lupaşcu
un amestec rafinat de culoare, în compoziţii cu
valenţe de eseu. Un eseu care îmbină în el varii
domenii ale cunoaşterii: muzică, pictură, literatură.
Acest mod de abordare a picturii se poate traduce
prin folosirea sinesteziei, ca mod de abordare a vieţii,
de confirmare a convingerilor proprii. Din punctul de
vedere al vechimii acestui procedeu de abordare a
artei, sinestezia nu reprezintă o noutate în domeniu,
ci a fost experimentată încă din antichitatea grecoromană. De foarte multe ori, prezenţa într-un
amestec unic de sunete, lumină şi culoare a muzicii şi
dansului, s-a manifestat şi în evul mediu, în pictura lui
Bruegel, cât şi la impresioniştii europeni de prestigiu.
Făcând o diversiune explicativă: sinestezicii sunt
persoane deosebite, situate într-un plan superior al
realităţii, care au capacitatea de a face asocieri unice,
surprinzătoare, inaccesibile omului „obişnuit”.

Ei aud culori, văd sunete, gustă culorile, văd
gusturile sau simt formele mirosurilor. Prin
combinarea acestor simţuri speciale, sinestezicii pot
refula sentimente unice, personale, repetitive,
involuntare. Practic, nu creează metafore, ci le
experimentează, le amplifică, le valorizează. De
asemenea, sinestezicii pot combina mai multe tipuri
de sinestezii, rezultând vârtejuri de sunete - culoare arome, pe care le experimentează în mod continuu.
Artiştii sinestezici sunt extrem de creativi, foarte
intuitivi şi visează cu ochii deschişi, au o percepţie
mai bogată asupra realităţii (fiind mai aproape de o
(continuare în pag. 9)
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„altfel” de realitate), folosindu-şi instrumentele artistice ca
pe noi metode de experimentare, învăţare şi cunoaştere.
În opera Elenei Lupaşcu există dovezi clare de artă
sinestezică, consumatorul de artă putând sesiza asocierile
speciale, pe pânzele sale existând cromatica unui câmp
de maci visători, vibrând în bătaia vântului văratic, cu
aromă clară de tinereţe.

De multe ori, peisajele Elenei Lupaşcu sunt
insinuante, eclectrice, creând senzaţii nebănuite. Privitorul, mirat, se întreabă dacă se află în faţa unei vaste
întinderi de apă sau sunt doar reflexii ale cerului albastru,
pe care se poate intui prezenţa fatidică a luminii soarelui.
Din cerul pictat cu tuşe ondulate, curge în picuri mărunţi
liniştea sau aparenta linişte dinaintea unei furtuni (Concurs de zmeie). Formele cubiste, cu tuşe suprarealiste,
confirmă şi aici sinestezia.
Prin intersectarea spaţiilor difuz-colorate, cu cele
terne sau în nuanţe discrete, rezultă planuri, întretăiate de
linii, din care transpar insinuante contururi. Albastrusinceritatea, roşul - determinarea, galbenul – revolta,
verdele pal - vitalitatea, iată frânturile spectrului ce se
regăsesc doar într-un singur cadru, pe o aceeaşi pânză
eseu (Dans interzis). Personajele acestui dans
fantomatic, sunt fie intuitive, fie individualizate anatomic.
Ea (tuşată mai clar, cu mai multe detalii) - simbolizând
feminitatea, fragilitatea dar şi forţa creatoare şi el –
personajul difuz, simbolizând instabilitatea emoţională,
fuga, imaturitatea masculină.

În alte tablouri, pictoriţa aruncă ostentativ dâre de
culoare, pentru a compune crâmpeie cromatice, aparent
fără vreo explicaţie logică, tot aşa cum un dadaist ar
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încerca (fără certitudinea izbândei) să-şi compună
poeziile din alăturarea unor tăieturi, decupaje,
colaje, din ziare sau reviste. Efectul poate fi cu mult
mai mult decât cel scontat. Elena Lupaşcu
plusează: ea arată, inclusiv direcţia în/din care ar
trebui să privească observatorul (Direcţia DADA).

Importantă pentru un artist este tocmai
această furibundă căutare, o neobosită încercare
de a studia realitatea, de a desprinde din ea esenţa, de a crea şi recrea o aceeaşi poveste cu alte şi
alte personaje, de a îmbina alegoria cu destinul,
întru strălucirea reuşitei. Pictoriţa băcăuană încearcă şi experimentează continuu. O simplă joacă, o
simplă tuşă trasă cu detaşare pe o pânză, devine
motiv de comprimare a realităţii, de traducere în
manieră proprie a acesteia şi aceasta denotă voinţă, creativitate şi, implicit, dinamism. Spre finalul
experimentului său, pictoriţa mai aruncă pe pânză
un ultim detaliu – florilegiul, spirala, circumvoluţiunea, care completează, întregeşte prin rezonanţă,
dă stil şi eleganţă experimentului în sine (Graba).

Titlurile tablourilor Elenei Lupaşcu sunt
minieseuri, în care atât culoarea, cât şi sunetul
rostit, se întrepătrund într-un amalgam iniţiatic. Nu
atât Raiul ca reprezentare, ci aripile foşnind de
nerăbdare ale îngerilor sunt creatoare de sinestezii.
(continuare în pag. 10)
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Câmpurile cromatice largi, în care se amestecă albastrul violet (culoarea cerului, a nopţii, a galaxiilor îndepărtate),
galbenul (lumina, strălucirea) şi predominant albul (puritatea, vibraţiile ancestrale, norii cumulus), creează senzaţia de mişcare, de rotire în şi spre neant. În aceste vârtejuri celeste, ca într-o Fugă de Bach, apar resentimentele
(roşul), cu tentă de purpură sau se pot distinge fine rotiri
ale aerului vibrând, precum cel din jurul nimfelor lui
Botticelli (Gâlceavă în rai).

În pictura artistei plastice băcăuane, contrastele
sunt izbitoare. Arta sa are când accente naive (Influenţe
în Moineşti) – în care „copilul” pare să fi „mâzgălit”
câteva tuşe, sau reprezentări baroce, elegante, cu tuşele
calculate, rotunde şi arabescuri fine, conturând castele ori
domuri gotice sofisticate, schiţate peste un film radiografic
(Interferenţe). De asemenea, îndrăgostită de plaiurile
băcăuane, artista îi dedică Moineştiului câteva tablouri,
legată fiind de frumuseţea locurilor dar şi de posibilitatea
de a experimenta - noi şi noi procedee sinestezice
(Moineşti în noiembrie) sau chiar arpegii vizual-sonorcromatice (Murmur de Tazlău). În reprezentările Elenei
Lupaşcu se întâlneşte foarte rar un eros explicit. El rezultă
mai ales, prin îmbinarea liniilor cromatice, ce insinuează
voluptatea, erotismul. Există, în schimb şi reprezentări de
eros clar, în care abundă feminitatea, inflorescenţa
carnală, jubilând de tinereţe (Muza), fără a fi – în schimb
– frivole ori triviale, ci blânde, precum versurile rostite de
îndrăgostiţi, sub clar de Lună. O întreagă lume, schiţată
precum un zâmbet, pe un iris siderat.

Lucrând cu nuanţele şi culorile când tandru,
când nervos, amestecând tonurile tari cu cele
discrete (Tristan Tzara), pictoriţa creează
reprezentări pseudo-fauviste (Vis împlinit), pline
de dinamism şi energie. Iată câteva aspecte legate
de opera plastică a Elenei Lupaşcu, un artist – fără
îndoială - talentat. Dispusă oricărei provocări, purtătoare - în primul rând - unei vocaţii certe, ea se dovedeşte a fi un „tânăr şi neliniştit ” artist, în peisajul
cultural actual. Arta sa are “ceva” din volatilitatea
cromatică a pânzelor lui Sterică Bădălan, din fineţea şi rafinamentul tuşelor lui Valter Paraschivescu
- valoroşi pictori români contemporani. Volubilă,
versatilă, inductivă, arta sa este specială, prin
sinesteziile produse, prin zborul către noi orizonturi,
meritând un loc printre numele valorose în devenire
ale momentului.
Breviar autobiografic LUPAŞCU ELENA:
• Este absolventă a Liceului de Arte "George
Apostu ", Bacău, secţia Grafică, licenţiată a
Facultăţii de Arte Plastice, Decorative şi
Design "George Enescu" din Iaşi - sectia
Pictură, actualmente Masterand în Arte
Plastice al aceleiaşi facultăţi.
• În prezent este profesor de Educaţie
Vizuală la Liceul Teoretic " Spiru Haret " din
Moineşti, Jud. Bacău.
• Este Membră U.A.P. - filiala Bacău.
Laureată a concursului EX LIBRIS - "Mihai
Eminescu" Bacău (2000) şi a Olimpiadei
Naţionale de Arte plastice,Tulcea (2000).
• Participă în calitate de expozant sau
organizator la numeroase expoziţii personale sau de grup, începând din anul 1998,
expoziţii de succes în: Bacău, Piatra
Neamţ, Iaşi, Chişinău, Moineşti, Buzău.
Aptitudini filologice: engleză, franceză,
italiană.
• Dintre premiile cele importante, amintim:
o 2009 - PREMIUL MUZEULUI CHIŞINĂU
pentru lucrarea TUNET în cadrul expoziţiei de grup internaţională SALOANELE
MOLDOVEI
o 2009 - PREMIUL acordat de Prefectura
Bacău în cadrul expoziţiei de grup
ATELIER 35
o 2009 - nominalizată ca artistul anului în
cadrul expoziţiei ANUALA Bacău
o 2010 - nominalizată ca artistul anului în
cadrul expoziţiei ANUALA Bacău (al 2lea an, consecutiv)
o 2011 - nominalizare cu lucrarea DANS
în cadrul expoziţiei de grup internaţională SALOANELE MOLDOVEI, în Chişinău!!!I
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Adrian BOTEZ
Dacă aş vrea să predic
dacă aş vrea să predic – n-aş găsi ce să
spun: aş bâigui câteva vorbe
stinghere – şi-apoi aş tăcea – ruşinat
într-un colţ de minune
n-am umblat lumea în lung şi în lat
n-am păşit prin iarbă – prin rouă şi-n soare – alături de
mari mulţimi de oameni – frământând
cu sfântă socoteală – în picioare şi între pumni
pământul
nici mările n-am înfruntat – în
frăţii ale spumei talazului – nici în
faţa peştilor uriaşi nu m-am minunat
nici sub fâlfâitul cumplit al păsărilor văzduhului răsărite din
neantul apei - nu m-am închinat
n-am cântat seara la focuri înalte
încercând să ispitesc cerul şi-ale lui
de aer mult şi-ndesat - porţi enigmatice - şi
sipete scumpe şi rare - cu multă
şi îndelungă chibzuinţă - dumnezeiesc
ferecate
n-am stăpânit popoare fără de număr - închinându-le
lunii şi soarelui – şi nici piramide
n-am durat – în amurg
nu m-au vizitat – mari şi mici – păsările dumbrăvii în dimineţile începutului lumii - şi
n-am schimbat vorbe şi nevinovate
ori cam deşucheate
flecăreli – flăcărui - cu îngeri
seara – după ce-n şiruri
nesfârşite – vitele se retrăgeau
de la adăpat – lăsând loc curat de
hodină - pe prispe şi-n jurul
fântânilor – huhuind – din adânc – cu
glasul bătrânilor

...şi nici măcar Dumnezeu nu m-a
chemat – ca pe-un ciumat - din când în când - să
mă ispitească din
cuvânt – să-mi descheie
sufletul – acolo – deasupra
cerurilor – şi să privesc – stând - de-mprumut şi
în joacă – pe tronul lui
oceanele şi câmpiile lumii – ca
pe nişte locuri de tot sfinte – numai bune de
arat – cu privirea – cu
mintea – şi - gemând de lung dor – pregătite spre
a fi însămânţate - prin
albă de nesomn - năzuinţa
n-am lăsat vreodată foarfecele croirii de lume
cu gura deschisă – temându-mă că-i voi
fi – eu însumi - mereu
hrană a nesătulei lui lăcomii – sau că
printre buze de fier – îl voi face-a rosti
ce nu se cuvine – cu prea multă
nemăsurată şi neruşinată poftă – prin nesăbuinţa
mea
el va naşte – numai începuturi de lume – monştri
pe cioate
sprijiniţi – orbi zurlii
muţi - surzi şi
sanchii
ce-aş putea spune mai nou – la
cotirile fluviilor? – ele n-au nevoie de
glasul meu – pentru a-şi
schimba – în răstimpuri – poziţia lunecosului
trup – să nu le amorţească apele – deltele
sfinte – şi să nu se lase năpădite de bolile
ştimelor – când isteţe – când
trist cântătoare – în noaptea
neliniştii
ce-aş putea rosti în faţa
popoarelor – care se mişcă – tăcute – în
umbra şi după umbra Lui Dumnezeu – ascultând
noapte de noapte – crugul stelelor – spre
a şti – a doua zi – cu ce rugăciuni să-şi întâmpine
cirezile faptelor?

să stau – ca sub ploaia de rouă a
lunii – sub propria-mi sudoare-n amiezi
şi – mai ales – n-am întrebat munţii despre ceasul
şi să-nvăţ să-nserez : e singura predică
tăcerii – iar piscul mi-a rămas fratele de sub trăsnet - dar
folositoare şi dezmierdat potrivită
mut şi podidit de
oaselor mele – pe cer plutitoare
spumele verzi ale sfioşeniei pădurilor – de spumele
oaselor mele – prin care
albe – ale-ndrăznelii izvoarelor : acolo sus
între ţancuri – stau - nevăzute – cumplit templele - cărora trec aer sfânt şi nemaiauzite cântece – şi peste
care
doar
din când în când – se răsfaţă-a minune şi-a
când şi când – în cutreierul veşnic al
răsărit de proaspătă lume – o
minţii - le jertfesc
floare
ori - dimpreună cu nevăzuţi preoţi sau
genii de noapte - în taina pietrei stelare - cioplesc şi de zor ***
zugrăvesc – cu tunet şi foc
icoanele zeilor fumegoşi – sălbatici ascunşi – furioşi cât şi
temeliile zbătute-ale lumii
rădăcinoşi – naivi şi bărboşi
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Paul SÂN-PETRU
AURICA ISTRATE şi incendiarele ei PETARDE RECI
[ Editura Contrafort, Craiova 2011 ]
Pentru prima dată în viaţă m-am hazardat să
afirm, pentru mine, chiar de la prima poezie din carte...
"măi, dar asta este o poezie adevărată...". Mi-a fost
totuşi teamă să nu mă pripesc şi am continuat să mă
conving că aşa este, răsfoind următoarele pagini. Am
răsuflat cu intimă infatuare, că nu mă înşelasem.
Am dat de o prospeţime viguroasă, trăită intens,
şi nu improvizată, ea neluând-o razna prin hăţişurile
vagului, absurdului, grotescului, străduindu-se să reziste
facilului şi uşuraticului vulgar. Şi iată ce frumos îi iese
poetului autentic, disciplina şi rigoarea aşezării prozodice
când "...iambii suitori, troheii..." îi îmbracă atât de fericit
emoţiile unei iubiri reverberate până în măduva oaselor,
până în golul "preaplin" al inimii (scuzaţi-mi oximoronul!),
când, vorba lui Ilarie Voronca, "...iar acum sufletul meu
merge după voi / ca un câine sub căruţă". Tot astfel,
empatia, dragostea stăruitoare, o face pe Aurica Istrate
să aştearnă versuri ca acestea :"Împart lumina ochilor cu
tine / lumină-n lumină mi-i umple la loc", sau "tăcerea n-o
împart, ţi-o las doar ţie / că e târziu şi ştii să taci frumos /
tu prin tăceri împarţi împărăţie / iubitul meu tăcut,
mărinimos // şi cât am eu, ai tu, şi-i o minune / că ne
încape universul tot / şi Dumnezeu ne-ncape-n
rugăciune / iubitul meu, să te împart nu pot". (pag.13)
O prospeţime de suflet, ofeliană ca fond afectiv,
o aşteptare şi o speranţă a unui anotimp inflorescent, în
pragul căruia s-a oprit să jelească frumos, să invoce,
chiar şi în perimetrul absurdului, o zi a unei reveniri campioană a inflorescenţelor de tot felul (Doar ţie, pag.
27).
Deci, fără a încheia ex abrupto această intermediere între autor şi preabunii cititori, voi mai adăuga că,
după o prea lungă implozie cu o lentă şi discretă
combustie, poeta Aurica Istrate ne colindă acum cu
aceste PETARDE RECI care, paradoxal, ne încălzesc
inima atrăgându-ne festiv privirea, nevoită a recunoaşte
că poezia adevărată nu are nevoie de surle şi tam-tamuri pentru a se impune - cum, din păcate se întâmplă
adesea în perimetrul nostru literar. Cum ar putea cineva,
golit de afect şi fără un luxuriant fond emoţional, să scrie
o poezie ca aceasta?! Distinsei autoare, cuvintele îi vin
"turnate", convingătoare ca în Cântarea solomonească a
Cântărilor! Când nu-i mai ajung substantivele, ea le
adjectivează: "...trecând şopteşte", şi nu “trecând în
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şoaptă” (pag. 15).
Ea zgribuleşte iarna: "...o iarnă-am
zgribulit pe caldarâm" (pag. 22). O răscoală a
uitărilor se întâmplă în amnezie, pe motiv că "eu
nu mai sunt femeia ce eram" (pag. 25).
Noi nu ştim bine când se-ntâmpla, că
poeta Aurica Istrate mai avea doar un pas,
ezitant, dar aspirant la zbor, nu ştim nici până
când tentaţia humei o mai deruta, zădărnicindu-i
zborul - dar îi tot repeta că într-o zi totuşi îi va
spune humei că mai are doar un pas până ce va
zbura... Şi iată că acest pas l-a făcut, a prins
curenţi înălţători pe sub aripi, că abia o mai
vedem om, îi vedem numai zborul!
Atunci, vânt bun, cu norii la picioare,
Aurica Istrate!


Sunt aura mamei
Sunt aura mamei
Eu vieţuiesc încă pe-un deal
Ea călătoreşte încă pe-o vale
Neîngăduită ne e doar atingerea.
(Aurica Istrate - Petarde reci)
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Ştefan Radu MUŞAT
Recurs pentru Lumină
Am evadat cu tine într-un vis,
asemeni negrăit,
pentru că n-aveam la ce ne aştepta
de vreme ce se nalţă tot mai rar
înspre Dumnezeu câte-o rugăciune
de la oameni zăvorâţi în cugetul eretic,
apoi năvălesc cu toţii-nfricoşaţi
spre lumina ancorată undeva de cer
unde timpul se supune infidel nimicniciei
pân’la ultima iluzie,
în clipe definite de existenţa clepsidrei
trecătorului mirat, şi rânduită vieţii,
ce-mbracă forma cerului divină
cu anotimpuri păstrate
în desăvârşirea de la răsărit ;
oamenii bârfesc adesea îngerii
c-ar fi năluci risipitoare
din umbre de apusuri reîncarnate,
dar ei au uitat demult înfăţişarea paradisului pierdut
în murmurul ispitei,
şi au uitat – păgânii - şi de nada florilor
înăbuşită de absenţa primăverilor nedesluşite! ...
Însă mai e vreme de renaşterea acelor
ce se risipesc absurd sub cerul lor desculţ,
purtând povara de noroi a stelelor ucise,
mai sunt atâtea vise nesupuse
şi nepurtate-n piepturi de către muritori
că noi am înflorit alături în visul cel din urmă,
purtând credinţa Celui Peamărit din multele ispite,
şi am aflat apoi de crezul în Lumină,
izvorul de iubire nesecat,
iubindu-ne atât de simplu şi curat
cu mâinile întinse către semeni
că suntem anonimii trecători
prin glorii de cenuşă…
Şi noi avem răgaz, iubito,
să m-adulmeci în şoaptele fierbinţi, la colţul gurii tale,
de stingem răsărituri unul după altul,
dureros de trecător,
dar toate împreună
în sărutul plămădit din Rai
pentru umbrele umile de ţărână
ce rătăcesc aidoma în ceasuri efemere,
de vreme disecate !...

Străin prin întunericul fără sfârşit …
De-aş muri din dragoste pentru iubire,
s-ar perinda în ceasul cel din urmă puhoi de zile frânte
pe sub pietre sfărâmate de cenuşa anilor secătuiţi
în orizonturi sângerii;
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aşa apune clipa celui osândit în liniştea din întuneric,
şi odată cu ea,
îndemnul stelelor la forfota de ceară în pragul nopţii
încremenite,
amândouă îmbrăţişate în contururi planetare pe
drumul fără întoarcere ...
Aş porni în căutare atunci
prin veacuri stinse, de-a valma aruncate
în materie siderală...
Incertitudine că tu m-ai fi iubit cândva fără păcat,
determinată fiind de cugetul strivit la rădăcina visului,
acum însă, caut fărâma timpului petrecut cu tine...
Aş cutreiera luceferii până la margine de univers,
străin în calea întunericului fără sfârşit,
convins că sufletul mi-e infinit reconstituit dintr-o
iubire
şi remuşcare adâncă
pentru că te-am alungat odinioară cu obrajii limpeziţi
în lacrimi,
şi-acum îţi caut umbra ademenită de absenţă
cu toate cele pământeşti
în mărunţişuri cosmice :
împliniri şi neîmpliniri,
frânturi de fericire din nopţi îmbrăţişate
şi dimineţile aburinde de trupuri ostenite ...
Incertitudine că la intersecţia cu dimensiunea,
m-ar găzdui lumina din nada primăverilor imaculate
la orizontul căilor închise către urma ta .

Departe de anotimpuri stinse …
Am adunat în fiecare zi cu trudă liniştea apusului
din corvoada cerului
şi-am risipit nostalgice splendori din zile-ngălbenite
să te port de mână deasupra celor pământeşti,
fără de ispită,
şi mi-am pus apoi sufletul chezaş
în oaza clipelor înfrânte şi a celor neînfrânte care or
să vină
din negura plutitoare a universului
să nu rătăceşti nicicând
prin anotimpuri stinse ;
acolo timpul urcă pe clipe de zăgaz
să disece înfricoşat o primăvară osândită,
fără zborul cel firesc spre naltul florilor de mai,
cerul e cârpit de veacuri cu toamnă anonimă
din mugur de blestem,
sortită agoniei,
şi n-ai să porţi vreodată jerbă de lumină pe tâmplele
de lut,
nici măcar fiorul împărtăşirii în nopţile deschise
către îndemnul sărutului neîntinat
pentru că lumea se clatină acolo în rosturi profanate
pe piatra de hotar a realităţii,
iar legâmântul are gust de veşnicie...
(din volumul bun de tipar “Desculţ pe rădăcini amare”)
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Dan SANDU
MAÎTRE – Prietenul regăsit
ANTHROPOS ON TUT ISTHI CAI MEMNES AEI
Nu uita niciodată că eşti om (Filemon 361–262)

A plecat dintre noi ca să se odihnească puţin. Preţ
de o Eternitate. Şi ce dacă Lumea era tot mai bolnavă?
O iubea aşa cum era, cu toate defectele ei: politichie de
doi lei, corupţie cât cuprinde, ţigăneală ca la uşa cortului,
gospodine literare şi manele de pe centură, golani cu
ştaif când vine vorba despre trebile obştei, hopa-mitică
parlamentară, fosta şi actuala turnătorie ridicată la rang
de jertfă patriotică…
Despre personalitatea lui Valeriu Filimon, despre
forţa preocupărilor sale literare, despre frumuseţea
sufletului său nu poţi vorbi decât trecându-ţi slovele prin
inimă, alcătuind imaginar un spectru de furtuni în clocot
în care MAÎTRE să se autodefinească discret şi tainic,
asemenea alesului rostuit să-şi poarte crucea destinului
sub forma unui cântec adunat pe o stea singulară:
„În fiecare trup
un înger al Nopţii Eterne
stă la pândă…
A muri e o înaltă datorie
faţă de naştere.
Numai Poetului
îi este dată viaţa ca fulger nedatat
străluminând stejaru-n cuta frunţii…
Rătăcitorului prin Nopţi
peceţile de paşi ai minţii
le poţi afla
pe zariştea omătului hârtiei.”
Valeriu Filimon vede lumina vieţii pământeşti la 12
octombrie 1931, în Slănic Moldova, ca fiu al preotului
Clement Filimon – licenţiat al Facultăţii de Teologie din
Cernăuţi, ziduitor al bisericilor din Slănic-Băi (1929) şi
Slănic-Cerdac (1932), preot militar pe frontul de Răsărit,
apoi preot-maior la Regimentul de Gardă Regală şi,
după desfiinţarea clerului militar prin detronarea Regelui
Mihai, preot civil la Biserica Mihai-Vodă, ctitoria lui Mihai
Viteazul, unde a slujit până la strămutarea ei, în 1985.
Mama va sluji învăţământului cu gradul I şi „gradul
de merit”. În perioada bucureşteană a fost directoradjunct la Liceul Aurel – Vlaicu, apoi directoare a Şcolii
Generale de Fete nr. 26, din Calea 13 Septembrie.
Ambii părinţi sunt copii de învăţători. Străbunicii
după mamă şi după tată – învăţători. Străbunicul după
bunica maternă nu a fost altul decât Pandele Iancu, şeful
gărzii lui Cuza!
Şcoala primară „o face” la Slănic Moldova, iar
studiile liceale sunt continuate la Liceul Militar din
Chişinău şi la cel din Timişoara, până în 1947, când au
fost desfiinţate.
Ultimele trei clase sunt absolvite la Liceul
„Gheorghe Lazăr” din Bucureşti, în anul 1950.
Pe la finele anului 1948, profesorul H. Sanielevici,
fratele criticului literar, îi solicită poeziile de la Gazeta de
perete a clasei, pentru a le multiplica spre a fi recitate la
spectacolele ce se dădeau în fiecare sâmbătă la
Ateneele Populare din Capitală.
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Tot profesorului H. Sanielevici, directorul
Aşezămintelor Culturale, îi datorează şi frecventarea Cenaclului „Theodor Neculuţă”, unde a fost
încredinţat scriitorului Grigore Băjenaru - faimos
printre elevi pentru romanul Cişmigiu & Company –
preşedintele cenaclului, alături de Mihu Dragomir,
Victor Tulbure, Petre Luscalov, Al. Gheorghiu Pogoneşti.
Recomandat călduros de Grigore Băjenaru şi
Petre Luscalov, participă aproape lunar la emisiunile
radio la rubrica „Viaţa cenaclurilor literare”.
După bacalaureatul „întâmplat” în iunie 1950,
Valeriu Filimon debutează în pagina de poezie din
„Flacăra”, pe atunci organ al Uniunii Scriitorilor
(devenită, mai apoi, Gazeta literară).
A făcut parte din prima promoţie a Şcolii de
Literatură „Mihai Eminescu”, aflată sub auspiciile
Uniunii Scriitorilor, avându-i colegi de seminar pe
Dumitru Micu, Dionisie Şincan, Alexandru Oprea,
Aurel Rău, Nicuţă Tănase, Florian Saioc, Aurel Covaci, Ilie Purcaru, Traian Filip şi Alexandru Andriţoiu
- coleg de bancă.
Între anii 1952 - 1957 a urmat şi absolvit
Facultatea de Filologie, fiind coleg de promoţie cu
Nichita Stănescu, Florenţa Albu, Doina Ciurea,
Călin Căliman, Nicolae Ciobanu, Matei Călinescu,
Eugen Simion. Despre prietenia şi relaţiile literare
cu Nichita a scris colegul de promoţie Nicolae
Mohorea – Corni, în cartea „Amintiri cu Nichita
Stănescu”, Editura Forum, Bucureşti, 1999.
După absolvirea facultăţii devine cadru
didactic la Catedra de Literatură Universală, Teorie
literară şi Folclor, avându-l ca şef de Catedră pe
celebrul Tudor Vianu.
Din 1959 şi până în anul 1966, când este
trimis ca lector de literatură română la Universitatea
Carolingiană din Praga, începe să publice lucrări
ştiinţifice în Analele Universităţii, în Revista de
Filosofie a Academiei Române şi în Revista română
pentru străinătate, în limbile engleză, germană,
franceză şi rusă.
În anul universitar 1971 – 1972, deja
renumitul dascăl universitar înfiinţează Cursul de
Poetică – primul de acest fel în toate facultăţile de
profil din ţară – curs frecventat mai târziu, cu
„evlavie”, aş putea zice, şi de către subsemnatul…
Nu este membru de partid şi asta îi creează
probleme profesionale. Cu greu este admis la examenele doctorale. Reuşeşte să-şi susţină doctoratul
în Ştiinţe Filologice (Teoria literaturii) în decembrie
1974, cu tema „Poetica imaginarului românesc”,
având următorii referenţi: Al. Dima, Al. Piru, Nicolae
Balotă, Irina Eliade şi Al. Dimitriu – Păuseşti.
Referent principal a fost prof. dr. Al. Husar de la
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, cel ce avea să-i
prefaţeze, peste ani, volumul „Poetica Imaginarului
românesc”, Editura PACO, Bucureşti, 2001.
Lectorul universitar Valeriu Filimon îşi înscrie
în palmares, de-a lungul timpului, numeroase
colaborări ştiinţifice la rubrica „Dicţionar de istorie
literară românească şi universală”, condusă cu
pricepere şi eleganţă de Florin Pavlovici, iar la
(continuare în pag. 15)
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rubrica „Biografia unei capodopere” (red. Doina Pap),
colaborează cu scenariile: Lucreţiu - De rerum natura,
George Coşbuc - Cântece de vitejie şi Octavian Goga Cântece, scenarii montate şi date în emisie.
Între anii 1980–1984 a susţinut prelegeri anuale
în cadrul Universităţii Populare „Dalles”, pe următoarele
teme: Istoria ideilor estetice, Poetici şi manifeste
literare, Amprente stilistice la scriitori români şi Poetica
imaginarului românesc, cu aplicaţii la Eminescu,
Arghezi şi Blaga.
Din 1982, la un an de la stingerea din viaţă a
Agathei Grigorescu – Bacovia, la rugămintea lui Gabriel
Bacovia, a preluat conducerea Cenaclului „George
Bacovia”, care îşi ţinea şedinţele în Casa Memorială.
Încă din aprilie 1990, înfiinţează sub auspiciile
Rectoratului Universităţii din Bucureşti şi ale Patriarhiei
Române, Societatea Literară şi Teologală LOGOS,
avându-i ca preşedinţi de onoare pe Al. Piru şi P.S.
Costin Târgovişteanu, Vicar Patriarhal. Membrii
Societăţii s-au bucurat permanent de tot sprijinul său
dezinteresat la definitivarea textelor, la lansările de
carte, prin prefeţele şi postfeţele pe care le-a scris, la
cererea lor.
Eu l-am cunoscut în toamna anului 1975, la una
din întrunirile Societăţii literare „Relief Românesc”. Neam împrietenit „din prima”! Nu ştiam că-i voi fi student…
Şi, mai ales, Prieten! Am descoperit cu stupoare că
avem rădăcini comune. Şi asta explică multe. Pe
vremea aceea încă mai merita să fii tânăr şi să plângi
pe umărul unui vers… Ne-am despărţit, mai apoi… Eu
mă reîntorceam pe meleaguri trotuşene să fac
apostolat, el rămânea în „turcitul Bucureşti” să lupte cu
absurdul care ne învenina existenţa. Cele peste 120 de
scrisori cu care m-a onorat Domnia Sa stau mărturie
întru cele afirmate mai sus. Şi-a făcut un crez din a-şi
apăra ideile cu argumente şi cu credinţa în Dumnezeu.
S-a bătut permanent cu mediocritatea care obstacula
libertatea de exprimare, şi-a închinat cu pasiune şi
talent condeiul său de sincer slujitor al literaturii tipărite.
A fost un OM! Om de aleasă cultură, cu zilele şi, mai
ales, nopţile pătrunse de lumina „mierie” a cărţilor care-l
trudeau neostoit, aşa cum copilăria i-a „împletit solarele
coşuri cu bucurii”, desigur, pe Valea Slănicului… Când
s-a împlinit sorocul, ne-a părăsit în luna lui iulie 2004,
murmurând ca pentru sine: „Mă-ncredinţez dulbinei
curgătoare ca unei lacrimi de potop şi trupul meu mi-l
pune-voi zălog pentru o zodie înaltă ţării în care-am
ziduit, precum Manole, înrodnicind un rost al vieţii mele.
La moartea mea, voi, ape, murmuraţi; tu, codre,
viforeşte. Voi, stele, pâlpâiţi-mi lăcrimarea… De
moartea unui rost înalt mi-e sete…”
Aceste rânduri fremătând de emoţie, mâna
tremurândă când le aşterne pe hârtie, se-adună ca un
cântec de prieten şi vin poate prea târziu să se
transforme în lacrimi de-aduceri-aminte, acum când
Maître Valerică nu mai este să calce lut şi viaţa lui
exemplară rămâne un reper pentru viitorimea chemată
să descifreze taina Poeziei gândită ca „un extemporal
de-nstrăinare”.
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Maria TIRENESCU
Ziua Marinei
Mijlocul lunii august. Din toate părţile oraşului
se auzea muzică. Nu am mers la plajă. Când am
cerut explicaţii, bunica mi-a spus că e Ziua Marinei
şi vom merge după apusul soarelui să vedem
artificiile. Am aşteptat cu nerăbdare să vină seara.
După ce bunicul a venit de la serviciu, am mâncat
şi am plecat la plimbare. Am trecut pe lângă cortul
în care aveau loc spectacolele de circ. Bunicul mia promis că mă va duce să văd spectacolul. Poate
la matineu, adică la un spectacol de dimineaţă.
Ne-am îndreptat spre port. Pe mare erau mai
multe vapoare destul de aproape de ţărm. Aveau
steguleţe roşii, galbene şi albastre. Toate
vapoarele aveau luminile aprinse. Chiar şi pe
stâlpii de pe alei erau înşirate steguleţe roşii,
galbene şi albastre. La uşile tuturor instituţiilor
erau steaguri tricolore.
În drum spre cazinou, bunicul mi-a arătat
clădirea în care se afla Comandamentul Marinei.
La poartă erau doi marinari care făceau de gardă.
Aveau mitraliere şi stăteau ca două statui.
În parc, ne-am oprit în faţa statuii lui Mihai
Eminescu. Emoţionată, spun:
- Seamănă cu cel din poza din cartea mea!
- Ai cărţi?
- Sigur. Ştiu şi poezii.
- Ce poezie ştii?
- „Somnoroase păsărele”, de Mihai Eminescu
- Ne-o spui şi nouă?
- Cu plăcere.
Şi le spun bunicilor cele trei strofe din cartea
mea cu desene. Numai trei? Da, că strofa cu
îngerii nu era în carte. Acea strofă mi-a spus-o
bunicul şi, a doua zi, bunica m-a învăţat rugăciunea „Înger, îngeraşul meu”.
S-a înnoptat. În parcul de pe faleză am găsit
un loc între Cazinou şi Poarta şantierului naval.
De acolo vedeam marea şi cerul. Lume multă.
Băncile erau ocupate de cei care au venit mai
devreme. Nu era o problemă! Mulţi tineri stăteau
pe iarbă, chiar dacă, din când în când miliţieni îi
certau.
La prima salvă de tun, am tresărit. M-am
bucurat când cerul s-a umplut de stele colorate.
De la un timp, mă obişnuisem cu zgomotul, cu
strigătele spectatorilor, cu mirosul de praf de
puşcă. Chiar şi cu fumul adus de curent.
- Ce se întâmplă dacă o stea nu se stinge la
timp? Arde locul în care cade?
- Fii liniştită, mă îndeamnă bunicul. Se sting
toate.
Alte steluţe colorate, alte strigăte de
admiraţie. O stea refuză să se stingă şi cade la
câţiva metri de noi, într-un grup de tineri. Fetele
ţipă şi fug. Băieţii le urmează de aproape.
- Am văzut ce se întâmplă, spun mulţumită.
Vedeţi că se poate să ardă mai mult decât
credeţi?
(continuare în pag. 23)
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Fericirea

Carmen Mariana ZANICIUC

Tăcere
Unele lucruri nu se spun
Nici măcar sieşi
Poate de aceea ne-am rătăcit
E greu să fii transparent
Când te ascunzi în spatele veşmintelor
Ceaţa ne acoperă
Mintea străluceşte în noapte
Ziua piere când misterul s-a elucidat
Sarcofagele au rămas goale
De-am fi crezut
Şi nu am fi cercetat
Poate-am fi reuşit
Să ne descoperim
Zeităţi

Ca o umbră
Ca o umbră
Te-ai furişat în noapte
Când dormeam
Ţi-am simţit adierea
Fără să mă tem
Ştiind că umbrele
Nu pot atinge
Dar tăcerea ta
Mi-a mângâiat visul
Ori tu ai trişat
Ori eu nu am crezut
În umbre

Fericirea e ceva atât de mic și de fragil
Ea nu poate fi luată în mâini ori strânsă prea tare
Nici vântul n-o împrăștie în zări
Se risipește-n întrebare
Ea nu poate să zboare
Aproape de soare își va topi aripile
Ca Icar
Fericirea e suavă și lină
Îi place liniștea și singurătatea lumii
Când ceva îi ia locul
Te părăsește și te lasă gol și uimit
O vrei înapoi dar n-o mai găsești
Cât timp în locul ei e doar iluzia pe care ai ales-o
Fericirea e ca un fulg de nea
A cărei bucurie ține în cădere
Ți se așează în palme și apoi se topește
Și îți lasă lacrima
Fericirea vrea ca tu să fii ea
S-o îmbraci cu inima ta în iubire
Și s-o crezi că e acolo
Oricând si orice s-ar întâmpla

Lui Toulouse
Cu picioarele rănite,
Ai ucis timpul şi ţi-ai luat zborul
Într-un portret al vieţii.
Ai ştiut că inima se învârte continuu
Şi ai făcut publicitate Moulin Rouge-ului;
Acum, toţi îl caută
Şi poposesc pe o scenă
Unde se dansează între spectatori
Un cancan dezlănţuit.
Ai surprins fericirea cum râde
Din tot corpul,
Cum îşi strânge degetele de la picioare
Până în ultima clipă Ca o naştere a infinitului.
Într-un spasm al durerii,
Admirăm tabloul iubirii
Pictat de suferinţa ta
În eternitate.

Echilibru
Când pot
Întind mâna
În visul trezit de o dorinţă
Pot să dărâm ziduri
Să ating cerul în zbor
De o singură clipă
O rază trezeşte în mine un fior
Şi pot să urc
Apoi să cobor
Fără să pierd din iubire şi dor
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Echilibrul
Ne pune în balanţă fiinţa
Fiecărui om bogat
Îi este ataşat un cerşetor
Existenţa lor depinde de un bănuţ
În haosul în care nimic nu e întâmplător
Se vor întâlni pe drum
Iar de nu se vor dărui unul altuia
Amândoi se vor pierde
Printr-o scindare
Redusă la absurd
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Oana PANAIT
Visul unei nopţi de... vise neshakespeareiene
Motto: Eliade nu este un Andre Gide întors pe dos, într-o
oglindă spartă de Paler, iar pe Scaune se poate doar
Ionesco aşeza, nu şi rinocerii…

În timp ce priveam cerul azuriu în noapte, în
asfinţitul gândurilor rebele ce nu-mi dăduseră pace,
sorbeam cu nesaţ şi satisfacţie din amarul vremurilor de
restrişte ale cafelei amare pe care mi-o pregătise cu o
atenţie minuţioasă bătrâna doamnă. Mâinile ei zbârcite
de timp nu conteneau să deretice toată ziua şi noaptea
prin cămara sufletelor răzbite de foamea cotrobăielii
tomnaticei nelinişti.
“-Ce seară liniştită şi senină”, îi spusei cu o sfială
în glasul de un tremolo aproape muzical. “E o încântare
să realizezi că băutul cafelei într-o noapte cu cerul
deasupra, gata să cadă peste tine cu stele cu tot, poate
să-ţi dea o bonomie în suflet, o candoare uitată demult,
ca atunci când- copil fiind- mă jucam cu şerveţele de
hârtie prinse ştrengăreşte de sub ceştile de cafea ale
bunicii şi mi le închipuiam vise.
“Ce noapte deplină, cât de aromată cafeaua la
ceas de seară”, continuai senină la rându-mi, precum
cerul şi surâzând mă întorsei spre bătrâna doamnă careşi continua treaba neostoită de târziul orelor, de stele, de
izul aromant ce străbătea grădina făcând ca toată esenţa
ceştii pline de cafea aburindă să se răspândească
pentru a o prinde cu nesaţ nişte nări mirate şi avide de
cunoaştere…
Bătrâna doamnă se opri o clipă şi-mi întinse cu
politeţe un biscuit pe un şerveţel imaculat de alb.
“Da, surâse în sfârşit bătrâna doamnă,
serveţelele albe sunt aduse de mine de departe…Să nu
uiţi că fiecare ceaşcă de cafea pe care o sorbi cu
nerăbdarea tinereţii tale de om neştiutor şi mândru stă
pe un şerveţel din hârtie. Uite, mai ia un şerveţel şi lasă
cafeaua să-şi depene amintirile uitate într-un ungher al
conştiinţei tale. Orice muritor trebuie să deţină într-o
viaţă de om, fulgurant de iluzorică şi atât de scurtă încât
n-o poţi cuprinde decât într-o privire peste umăr, furişată,
două vise: o cafea şi un şerveţel alb.”
“Cum aşa? întrebai mirată şi din greşeală răsturnai puţină cafea pe şerveţelul primit în urmă cu numai
câteva secunde de la bătrâna doamnă,“dacă Lumea ar
sta într-o ceaşcă de cafea sprijinindu-se pe un simplu
şerveţel de hârtie albă, atunci Universul înseamnă că
poate fi un ibric în continuă fierbere ce zămisleşte din
greu câte o cafea pentru fiecare Planetă…
Şi dacă ar fi aşa, Pământul s-ar roti cu o
ritmicitate ameţitoare, uimitoare lavă clocotindă şi toate
astea doar pentru o simplă…înghiţitură de cafea?
Bătrâna doamnă nu-mi răspunse imediat,
târându-şi bătrâneţea ca o haină nepurtată la vreme avu
o străfulgerare de mânie în privire care se stinse repede,
mocnit, ca pentru sine. “Nu crezi, aşa-i?, îmi răspunse cu
o uşoară grimasă aplecându-şi capul a dispreţ. Trebuie
să ştii că tinereţea nu lasă loc înţelepciunii…”
Anii trecuţi în ceaşca cafelei acum călduţe te fac
să uiţi că Viaţa-această adunare aritmetică 1+1, această
miraculoasă înlănţuire de cromozomi şi ADN-uri,
curioase la cei mai mulţi - viaţa, spuneam, o poţi savura
chiar acum în clipa asta”…
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“Nu se poate, râsei sarcastic cu nepăsare.
Doamnă dragă dar acum nu fac decât să beau o
simplă cafea”. Şi, ca pentru a-i demonstra cu
elocinţă atotştiutoare bătrânei că nu are dreptate,
am dus instinctiv ceaşcă la gură şi, dintr-o răsuflare
am dat-o pe gât. Dar, minune, în clipa următoare pe
dinaintea ochilor începură să-mi treacă stelele,
cerul părea că se prăbuşeşte peste măsuţa la care
şedeam, iar eu, eu fui prinsă într-un vârtej de fum
care mă făcu să-mi pierd …conştiinţa. Eram la
Începutul Lumii şi admiram Istoria ei, războaiele
lumeşti şi fireşti, în care ancoraţi ani de-a rândul,
secole, milenii, omul se crezuse invincibil. Eram
deasupra Lumii şi priveam cu o detaşare de invidiat
pentru un simplu om, zbuciumul milenar şi
întristător al Istoriei…Apoi am ajuns în secolul XX
cu grozăviile Marilor Războaie, măceluri ce au
zdruncinat din temelii măreţia Omului, acea demnitate filosofic umană ajungând un zar aruncat la
întâmplare de o moira pe tabla de joc a Timpului…
Şi parcă aveam zarul în mână…Într-o
infinitezimală clipă aruncai zarul şi deodată mă
trezii. Eram la măsuţă cu cafeaua lângă mine nebăută, ciudat lucru, gândii şi îi spusei bătrânei
surâzând: ”Cred că m-a furat somnul, ce ciudat,
iertaţi-mi nepoliteţea, se pare că noaptea asta cu
cerul ce stă să cadă împresurat de atâtea şi atâtea
stele lucitoare şi aroma cafelei, în fine, scuzaţimă…
Ah, am pătat şi şerveţelul… maculat acum,
am vărsat puţină cafea, vai ce nepoliteţe” şi ridicai
capul spre bătrâna doamnă care cu aceeaşi nefirească pentru venerabila ei vârstă, agilitate şi neastâmpăr îmi răspunse senin:“N-ai dormit. Tinereţea
nu doarme niciodată. Ţi-am demonstrat că viaţa e o
cafea aşezată pe un şervetel alb, imaculat.”
“Cum aşa?, o întrebai deconcertată.
Bătrâna doamnă zâmbi misterios şi se aşeză
lângă mine uşor, ca o părere… Era prima dată
când o văzusem şezând. Era o doamnă distinsă,
scăpărând de inteligenţă, uşor încărunţită şi cu o
înţelepciune ce-i brăzda la propriu fruntea înaltă,
lată şi luminoasă ce ascundea doi ochi melancolici
şi totuşi fermi - luciferici ochi…
“Da, a trebuit să fac şi asta…”
“Ce să faceţi, stimată doamnă?”
“Te-am pus să dai cu zarul…
“Dar cum de-mi ştiţi visul? am tresărit plină
de spaimă la auzul spuselor bătrânei.
“N-a fost un vis, îmi răspunse. Universul tău
care fierbe necontenit planetele te-a pus să dai cu
zarul”. “Nu înţeleg nimic, exclamai realmente cu
stupoare.
“Tu eşti Omul ce a dat cu zarul, te-am lăsat,
îmi şopti abia perceptibil bătrâna.”Tu eşti Zarul…”
“Eu? Sunt…Ce sunt?!”
Abia am putut să rostesc câteva cuvinte că
bătrâna dispăru ochilor mei miraţi. Am rămas mută
de uimire neştiind ce se întâmplase. Luai în tăcerea
ce se aşternuse în noaptea înstelată ceaşca, o
ridicai şi văzui şerveţelul pătat de un strop de cafea.
Da, am înţeles în sfârşit. Cafeaua şi şerveţelul alb,
pur, imaculat sunt exact cum mi-a spus Bătrâna

Boema 1 / 2012

Lucreţia IONESCU BUICIUC
Cărticica mea de iarnă
Volumul colectiv pentru copii „Cărticica mea
de iarnă”, apărut la editura „Maria Cristina” în luna
decembrie defineşte sensibilitatea copilului care, printrun registru artistic simplu, redă bucuria înveşmântării
naturii cu mantia pufoasă a zăpezii.
Volumul este alcătuit din două părţi: în prima
parte, copiii transpun propriile trăiri o dată cu apariţia
anotimpului rece, iar în partea a doua, maturii, aşezaţi
pe laviţa vieţii, reuşesc să fie, pentru o clipă, copii în
propria lor naraţiune.
Motto-ul „...din puritatea anilor prezenţi”
prefigurează bucuria celor douăzeci de copii de a-şi
aşterne gândurile pe foaia imaculată când focul
trosneşte, iar fulgii, în jocul lor divin, îi îndeamnă să
cioplească în gheaţa timpului frumusuţea unei zile de
iarnă.
Scriind, copilul utilizează anumite cunoştinţe, se
implică afectiv şi acţional, se descoperă pe sine, căci
copilăria reprezintă un avânt spre orizonturi multiple,
putem să o numim ca o îndrăzneală. Copilăria este
vârsta speranţei şi a visului, iar copilul este fiinţa, unică
fiinţă, care trăieşte prin ea însăşi.
Câtă sensibilitate în versurile „Iar gutuile /
Luminau nopţile / Când luna era bolnavă” ale elevei
Iuliana Mădălina Ahălănei. Luna pare obosită şi doar
mirosul de gutui coapte ce se împrăştie în cameră ca o
vrajă îi aduce aminte că „toamna s-a sfârşit”. „Copilaşul
blând zâmbeşte” în poezia Mihaelei Afilipoaie, deoarece
„Fulgii cu nemiluita /Cad pe la ferestre”. Codrin Ştefan
Arnăutu se crede în lumea de basm a Lizucăi, atinge
„cristalul Crăciunului” de unde colindul „Betleem colo-n
jos..” răsună spre ceruri ca o rugăciune.
Ce impresinează la aceşti copii este puritatea
de a-şi exprima gândurile la un nivel artistic ridicat. Spre
exemplu, în poezia „Iarna cu poveşti”, Octavia BiroBălan compară brazii cu nişte uriaşi care „sprijină
cerul”, ei devin stăpânii Universului, bunica îi
povesteşte întâmplări trăite sau auzite cândva, în timp
ce lacrima copilăriei aleargă nestingherită pe obraz.
Registrul stilistic se schimbă o dată cu scrierile
elevei Cezara Miruna Chirilă ce prezintă, în povestirea
„Visul de iarnă a copilului-meşter”, o comparatie
uluitoare între copilul-meşter, care simte bucuria iernii şi
face un om de zăpadă, şi copilul-creator, ce-şi foloseşte
întreaga imaginaţie pentru a da perfecţiune sculpturii
sale: „Ajuns Demiurg în propria sa creaţie, copilulmeşter crede că va da viaţă Omului-de-Zăpadă, că va
putea străbate cărările vieţii cu puritatea de mână”.
Denis Ciotloş simte cum „Noaptea vine ca o
zână”, aşternându-i „în suflet bucurie şi dragoste”.
Pentru el, nicio sărbătoare nu e atât de frumoasă ca
cea de iarnă, aşa cum mărturiseşte: „Vreau să fie
mereu Crăciunul!”
În poezia „Vine iarna”, Eduard Ştefan Ciobanu
îşi imaginează cu multă sensibilitate cum iarna îşi
aşterne mantia peste întregul ţinut, iar fulgii „stau la
sfadă”.
Laura Elena Condurache îl vede pe Moş
Crăciun „Îmbrăcat la asorte”, dar cu teamă ca să nu-i

Boema 1 / 2012

aducă o „vărguţă”. În poezia „Omul de zăpadă”,
Marian Alexandru Corbei descrie cu multă
naturaleţe plăcerea de face un om de zăpadă
alături de prietenii săi, dar se citeşte în versuri şi
nostalgia de a nu mai crede în Moş Crăciun, convis
că mama „,mi-e Moş Crăciun”, deoarece „acum
ştiu, că sunt mai mare”.
Andreea Crăciun compară fulgii cu „licurici
albi, sclipitori”, iar pentru Diana Huţuleac zăpada
înseamnă „plăpumioara albă şi pufoasă” ce-a
acoperit ţinutul.
În scrierea „Poveste de Crăciun”, Mădălina
Donos îşi imaginează povestea fulgului devenit
prieten la ceas de taină: „Fulgul mi se aşază in
palmă, neajutorat, şi am avut impresia că de mine
depinde soarta lui”. Mihaela Petronela Hăineală în
poezia „Basm de iarnă” descrie satul care „În alb e
văruit”, şi pentru Paul Huţuleac, aşteptarea lui
Moş Crăciun devine un ritual pe care-l descrie cu
gingăşie: ”te voi aştepta cu cizmuliţe lustruite, la
geam cu luminiţe şi cu brad împodobit”.
Versurile lui Vlad David Lepădatu redau
zbuciumul lăuntric al copilului care mulţumeşte lui
Moş Crăciun că „la sfârşit de an/m-ai adus în Iaşul
drag”,
spunându-i
deschis
că
„vorbeam
franţuzeşte/dar plângeam româneşte”
Roxana Mândruţ prezintă în „Moşii de
iarnă” nerăbdarea cu care-l aşteaptă pe Moş
Nicolae, ce „parfumează zilele de iarnă” cu
„aromele primelor portocale”, în timp ce Adelina
Andreea Tanko îi cere lui Moş Crăciun să-şi noteze
ce şi-ar dori să primească in dar: ”te-aş ruga/scriemi o scrisoare”. Ana Maria Predoiu compară iarna
cu „Zâna din vis” ce pictează pe geam „o frumoasă
floare”. Urarea pe care o face Andreea Ioana
Palistan, „Vin copiii în Ajun/Să-ţi ureze tot cei bun”,
în timp ce „Cad lin perdelele de nea”, din poezia
„Iarnă iar” a elevei Florina Bianca Popovici încântă
sufletul care, prin forţa cuvântului, memorează anii
copilăriei.
Partea a doua, ce are ca motto „...din
gândul copilăriei trecute”, prezintă aceeaşi
frumuseţe a iernii, dar retrăită de sufletul maturului
ciuruit de vremuri. Patricia Lidia descrie cu mare
fineţe artistică „vacanţa de iarnă petrecută la
bunici”, despre „laptele cald” şi „ceaiul fierbinte de
tei”. O lacrimă îngheaţă în plină zi, deoarece
„zăpezi repetate s-au aşezat peste vechea casă
bătrânească” ce-a devenit „o povară” a timpului.
(continuare în pag. 23)

18

C.Ş. I Dr. Remus CÂMPEANU
Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca
al Academiei Române

Monografia despre Ulmeni
Lucrarea (Ulmeni, Maramureş – Studiu monografic, de Prof. Mircea Botiş şi Pr. Radu Botiş, n.r.)
reprezintă mult mai mult decât o simplă abordare
descriptivistă a unei localităţi sau, eventual, o succintă
incursiune în istoria ei. Ea îşi depăşeşte spectaculos
caracterul monografic la care ne-am fi aşteptat, în mod
firesc, de la o lectură de asemenea natură, exprimând cu maximă forţă de sugestie - ataşamentul uriaş al
autorilor faţă de ambientul socio-cultural, spiritual şi
economic în care îşi derulează ciclul de zi cu zi al vieţii.
Nu trebuie însă să credem că pasiunea Părintelui
Radu Botiş precum şi a profesorului de istorie Mircea
Botiş pentru locurile natale îi îndrumă înspre elaborarea
unei analize subiective, pigmentate cu nuanţe apologetice
sau cu atitudini de partizanat. Nu este deloc vorba de aşa
ceva, pentru că, pe tot parcursul textului, cercetarea îşi
menţine o doză suficientă de rigurozitate, o moderaţie
generată de un vizibil bun simţ nativ, o argumentaţie
temeinică şi, nu în ultimul rând, o documentare şi un
bagaj informaţional adânc ancorate în surse arhivistice şi
bibliografice îndeajuns de relevante prin abundenţa lor.
Desigur, în pofida celor afirmate mai sus, cartea
rămâne totuşi, în primul rând, o monografie, construită cu
răbdare intelectuală, migală şi sobrietate şi, ca atare, ea
conţine toate ingredientele necesare unei întreprinderi
serioase de acest gen. Nu lipsesc din structura ei
explicitările atente, referitoare la încadrarea geografică şi
administrativă a urbei, fermecătoarele şi flexibilele detalii
istorice privind evoluţia comunităţii locale, trimiterile
pertinente la dinamica istoriei confesionale a arealului
focalizat, consideraţiile judicioase legate de maturizarea
şi eficienţa societăţilor culturale şi ale bibliotecilor din
zonă, interesantele aspecte de istorie regională a
învăţământului şi multe alte elemente narative
lămuritoare, mai mult sau mai puţin semnificative prin
importanţa şi rezonanţele lor, dar care, însumate,
recompun un peisaj istoric, social, cultural, economic,
politic şi spiritual impresionant prin specificitatea sa şi prin
valenţele sale bine individualizate.
Ne întăresc, de asemenea, convingerea că avem de-a
face cu un efort consistent numeroasele rânduri şi pasaje
dedicate componentelor naturale care încadrează
aşezarea şi modului în care ele au influenţat devenirea
populaţiei din teritoriu. Părţile de text înglobând această
problematică se axează, cu precădere, pe punerea în
lumină a reliefului, a resurselor naturale, a tipurilor de sol,
a climei şi temperaturii şi, nu în ultimul rând, a
caracteristicilor atmosferice. Această scenografie a
demonstraţiei - de-a dreptul barocă prin belşugul ei - are
menirea de a ne introduce gradual în esenţa şi subiectul
propriu-zis al naraţiunii, şi anume comunitatea cu
trăsăturile ei particulare, cu trecutul ei şi cu starea ei
actuală. În respectiva problematică sunt incluse
competente aprecieri ce surprind potenţialul demografic
local, schema etnică şi confesională aparte a regiunii,
caracteristicile nivelului de trai din teritoriu, toate acestea
susţinute şi prin argumentele statisticilor şi recensăminte-

19

lor oficiale, mai vechi sau mai noi.
Pas cu pas, autorii ne apropie în descrierea
lor de perioada contemporană şi chiar ultracontemporană, oferindu-ne date de cea mai recentă
actualitate despre producţia şi centrele economice
din zonă şi despre reţeaua de sănătate şi de
învăţământ a oraşului şi a spaţiului adiacent lui. Ni
se aduc până şi lămuriri cu privire la situaţia politică
actuală din teritoriu şi la activitatea din ultimele
decenii a primarilor urbei.
Lucrarea mai încorporează şi alte chestiuni
de mare varietate, precum cea a stării şi dinamicii
forţei de muncă, cea a emigraţiei şi a muncii în
străinătate, cea a punctării funcţiilor economice de
azi ale comunităţii etc. Ca zonă de tradiţie predominant agricolă, regiunea beneficiază de o atentă
explicitare în ceea ce priveşte acest domeniu de producţie. Profitând de atingerea unui asemenea subiect, autorii schiţează o succintă istorie agrară a regiunii, în centrul căreia poziţionează tematica eficienţei
şi particularităţii culturilor, cea a raporturilor de proprietate (cu largi referiri la moştenirea istorică a domeniilor feudale) şi cea a legislaţiei de specialitate.
O altă constatare benefică este aceea
potrivit căreia în construcţia textului predomină apelul la istorie, fapt care facilitează în mare măsură mai
buna înţelegere de către lector a tuturor proceselor
şi fenomenelor ce au afectat şi afectează în continuare devenirea comunităţii locale. Legătura dintre diversele evenimente istorice şi devenirea, uneori sinuoasă, a factorului uman face naraţiunea mai captivantă şi contribuie, în acelaşi timp, la accelerarea
receptării mesajului transmis către cititor.
(continuare în pag. 20)
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Valerian MARIAN
Asist. univ. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxa Baia Mare

O carte pentru învăţătură şi mântuire
Lucrarea părintelui Radu Botiş - „Aspecte
pedagogice şi catehetice în lucrarea de mântuire a
Domnului Iisus Hristos” - are în vedere unul dintre
aspectele fundamentale ale teologiei creştine. În cadrul
hristologiei ortodoxe asocierea Persoanei divinoumane a Mântuitorului Iisus Hristos cu sintagma
„Învăţătorul prin excelenţă”, corespunde, la modul
potrivit, în termeni umani, Revelaţiei pe care El o
aduce. Hristos e Învăţătorul prin excelenţă, Învăţător cu
autoritate, întrucât transmite învăţătura vie, proprie,
despre Dumnezeu.
Conţinutul învăţăturilor lui Iisus Hristos este
Hristos Însuşi. Revelaţia însăşi, în punctul ei culminant,
este Hristos. Fiind Revelaţia desăvârşită, Hristos nu e
numai Revelaţia despre Dumnezeu, ci, fiind
Dumnezeu-Omul, El este şi descoperirea omului
adevărat. Îl amintim aici pe Fergus Gordon Kerr care
spune că „singurul om adevărat care a trăit pe acest
pământ a fost Hristos”. El ne-a arătat ce înseamnă să
fim oameni. Dumnezeu ne-a arătat ce înseamnă să fii
om. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Întrupat, este, prin
aceasta, modelul personal general uman.
Prin Persoana şi opera Sa, Mântuitorul este
Cel Care explică, Care face vizibile şi limpezi raţiunile
(„λογοι”) lui Dumnezeu în lume, fie că ne referim la
aspectul primordial, creaţional, fie că ne referim la
aspectul
soteriologic.
Hristos
este
interpretul
Scripturilor în sensul că el exprimă în limbaj omenesc
ceea ce ştia din veci, în sfatul Treimic, de la Tatăl. În
acest context activitatea catehetică a Mântuitorului nu e
altceva decât revelarea, în termeni perceptibili, a iubirii
Treimice faţă de lume şi om.
Parabolele şi pildele Mântuitorului, nu trebuie
să fie, din punct de vedere semiotic, izolate sub un
aspect strict moral. Ele se înscriu, prin excelenţă, în
categoria acelor exprimări care, sub forma cuvintelor
înţelese de oameni, trimit la o realitate infinit mai
profundă, inexprimabilă, inepuizabilă ca sens şi
depăşind orice înţeles. Lucrarea părintelui Radu Botiş
vizează tocmai o astfel de realitate. Ea are în vedere
acea învăţătură a lui Iisus Hristos care se adresează
celui mai profund plan al sensibilităţii, al conştiinţei
umane. Prin parabolele şi pildele Sale, Hristos se
descoperă ca fiind Învăţătorul tuturor oamenilor („Voi
Mă numiţi pe Mine: Învăţătorul şi Domnul, şi bine ziceţi,
căci sunt.” – Ioan 13, 13), întrucât se adresează unei
profunzimi în care se regăsesc toţi – sau în care s-ar
putea regăsi; în care ar trebui să se regăsească. Şi prin
aceasta Hristos ni se descoperă a fi modelul
Pedagogului suprem, modelul preotului, al profesorului,
al credinciosului de lângă, personalităţi care, fiecare şi
împreună, sunt chemate să vizeze acelaşi obiectiv
existenţial: mântuirea omului.
Lucrarea de faţă - cu atât mai mult prin faptul
că aparţine unui preot al Bisericii – întregeşte, în modul
ei specific, acea categorie de lucrări din teologia
noastră care prin darul învăţării ni-L descoperă pe
Dumnezeu ca om şi pe om ca potenţial dumnezeu.
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Scopul învăţării este mântuirea. În acest
context considerăm că o astfel de lucrare nu poate fi
decât binevenită spre întărirea credincioşilor şi,
nădăjduim, spre mântuirea lor.


(urmare din pag. 19)

În ceea ce priveşte perioada contemporană,
sunt totodată decelate, cu abilitate, creşterile şi
scăderile care au marcat aşezarea şi împrejurimile ei
pe parcursul celor două războaie mondiale (cu
paranteze largi dedicate momentului Marii Uniri), în
epoca interbelică, în regimul socialist, în perioada de
tranziţie post-comunistă şi în anii din urmă. Comparaţia
dintre factorii care au influenţat localitatea în timpul
comunismului şi cei ce s-au manifestat ulterior, în
ultimele două decenii, este extrem de sugestivă şi se
conturează dintr-o perspectivă limpede şi obiectivă.
Optica autorilor faţă de chestiunile analizate se
menţine mereu critică, moderată şi atentă la detalii. Nu
lipsesc nici consideraţiile de factură sociologică,
antropologică şi etnografică, foarte utile susţinerii
ştiinţifice a travaliului efectuat. Trimiterile la datini,
obiceiuri, ocupaţii vechi, credinţe populare, mituri, port,
grai etc. şi referirile la ciclul vieţii, la sărbători şi la
jocuri completează tabloul unei lumi de mare profunzime, complexitate şi spectaculozitate prin trecutul,
evoluţia, dezideratele şi căutările ei actuale. Galeria
personalităţilor care prin carierele lor umaniste, ştiinţifice, culturale, artistice, juridice, administrative sau de
altă natură şi-au câştigat un loc privilegiat în societatea
românească, bine conturată de autori, vine şi ea să
întregească imaginea aşezării ca punct de consistentă
şi multiplă semnificaţie pe harta istorică a României.
În concluzie, putem afirma, fără putinţă de
tăgadă, că efortul apreciabil al celor doi autori de a
reda propriului ambient local o identitate, nu numai
istorică, binemeritată este extrem de util atât pentru
specialişti (cei cu preocupări de istorie, istoriografie,
monografie, demografie, antropologie, sociologie,
etnografie etc.), cât şi pentru publicul interesat de
particularităţile unui spaţiu oarecum restrâns, dar
aparte prin farmecul său. În lumina celor constatate
mai sus, ne exprimăm convingerea că avem în faţa
noastră o reuşită editorială, construită cu seriozitatea şi
acribia investigaţiilor istorice din trecut, dar orientată cu
toată deschiderea înspre viitor.
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grăbeşte-te
închide toate ferestrele gândului
să nu mă strecor în tine
fă-mi detaşarea uşoară
mă voi pierde prin ceţuri
ca un lup singuratic

4. Punctele

Llelu Nicolae Vălăreanu
1. Ploaia
După atâta arşiţă
se topesc toate sentimentele
se decolorează
ne lipim pielea asudată unul de altul
ca de un râu
cu sânge şipotind printre bolovani
Intrăm cu sufletul în păsări
şi trec prin noi cu aripi reci
se aprind pietrele şi respiră greu
pe umeri apasă greutatea anotimpurilor
norii au plecat pe ţărmuri străine
fulgerele au fost spânzurate în ploaie
Aproape neinspiraţi
ne frecăm la ochi cu clipele
şi ele ne iubesc cu dureri în genunchi
care prevestesc ploaia

2. o pasăre îşi admiră zborul
cu un picior în apă
ajut valurile să unduiască
sub un copac care şi-a înghiţit limba
înalţ zmeie pe frânghii
până-n ochiul soarelui plictisit
de genele false
aerul se răreşte de furie
cerul se decolorează pe dedesupt
ca o pânză expusă pe tavan
se aud sunete ruginite de toamnă
cineva ridică din umeri şi strigă
eu mă mulţumesc să-l ignor
simt cum mi se despoaie gândurile
şi se îmbibă cu seminţe de vânt

3. lup singuratic
încercuit de constrângeri
fug din propriul înveliş
ai grijă căderea să-mi fie lină
pentru că nu mai am aripi
oamenii mi le-au tăiat în dureri
aerul mi-a îngreunat ritmul respiraţiei
în centru inimii unde pulsa viaţa
sunt camere goale
nu le locuieşte nimeni
nici măcar tu
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număr punctele
întâmplător m-ai atins
am simţit cum mă străbat liniile
doream să şlefuiesc oval timpul
orele terminau noaptea
dimineaţa era cu ochii de ceară
am strâns toate ideile şi cuvintele
m-am ridicat cu ele pe umeri
apoi au venit toate păsările
flămânde să le ciugulească
am zburat cu ele
ca un fulger distins
am vrut să despic norii
şi să aşez punctele noastre pe cer

5. Miză
am început să cred că orice întâmplare
are o determinare de care suntem legaţi
după care ne acuzăm lipsa de intuiţie
şi ramânem aşa până apare alta
n-avem decât presimţiri înşelătoare
mintea noastră abia distinge un pericol
se pierd conexiunile care ne apără
şi trăim în voia sorţii clipele duşmane
nimicuri pasagere ne întunecă visul
rar se declanşază declicul acela de teamă
care răzbate prin gânduri în grota
unde Dumnezeu ascunde comorile
rămânem trupuri zidite-n păcat
mimăm lupta cu noi înşine spre mântuire
uneori ocolim moartea care nu ne ocoleşte
mizăm să plecăm într-o altă lume
dar nu-i decât cea construită de noi

6. Deziluzie
Să recunoaşti fiecare amănunt
Să retrăieşti clipele urâte şi frumoase
Stă în carnea ta prinsă pe oase
Şi urcă în gânduri ca într-un spital
Unde ţi se cos rănile şi aştepţi să pleci
Departe de durerile şi umilinţele lumii.
Să cauţi adevărul tău curat
Să rămâi în dragostea dintru-nceput
Fără remuşcări pentru faptele rele
Şi de ce n-ai fost mai calculat
E o mulţumire adăugată vieţii
Ca o cascadă pe un râu
Azi ţi se spulberă convingerile
Pe care mulţi s-au chinuit să le ai
Constaţi că idealurile au fost false
Şi pilonii societăţii duşi de ape.
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Marieta GĂUREAN
Dragostea oarbă
M-am trezit dimineaţă cu o pofta nebună să scriu.
Probabil pentru că în ultima vreme am citit mult...ce au
scris alţii şi m-am întrebat de ce nu scriu şi eu. O
singură întrebare şi sute de răspunsuri. În primul rând
aş scrie poate numai pentru sufletul meu, cine ar fi
curios de ce scriu eu? Despre ce aş putea să scriu? Nu
m-ar prinde sub nicio formă noile curente. Despre iubire
nu mai scrie aproape nimeni. Şi totuşi. Eu am ales să
scriu despre tine.
Cine eşti tu să scriu despre tine? Acum poate nu
mai eşti decât o parte din trecutul meu. Sau poate eşti
parte din prezent de vreme ce scriu despre tine. Vei fi şi
parte din viitorul meu dacă voi scrie despre tine. Mă
îngrozeşte ideea că ai putea fi parte din viaţa mea. Numi place să mă leg de oameni. Mi se pare că cel mai
sănătos e să păstrezi relaţii de suprafaţă, să socializezi
doar, imi place mie să spun. O dată ce te implici totul se
complică. Trăieşti bucuriile şi dramele celuilalt, te
încarci cu tot ce îi aparţine ca într-un final să suferi:
pentru eşecurile lui sau pentru eşecul relaţiei, indiferent
de ce natură. Am trăit-o asta de mai multe ori, nu are
atât de mare importanţă care era relaţia: prietenie,
iubire sau simplă aventură. E firea omului să se implice.
Mă bucur de promovarea prietenei mele, sufăr că
partenerul mă înşală, mă enervez că nu a înţeles că nu
vreau mai mult decât o noapte de distracţie. Nu
implicare e în toate situaţiile? Mama a ajuns că la un
moment dat plângea pentru toată lumea: pentru ai ei că
erau bolnavi, pentru mine că nu-mi găseam rostul în
lume, pentru soră-mea că munceşte prea mult, pentru
vară-sa că divorţează etc. Stai puţin, mamă! Dar viaţa
ta unde e? Trăieşti pentru tine sau pentru alţii? Mi-a fost
frică să nu ajung şi eu ca şi mama. Sufeream şi eu
alături de toţi cei de lângă mine, mă trezeam în miez de
noapte cu durere în piept şi nu mai puteam închide un
ochi până în zori. A doua zi nu eram în stare de nimic,
nu puteam mânca, mă uitam într-un punct fix şi mă
rugam să se întâmple ceva bun.
Unde eşti tu în toată povestea asta? Cum
unde? Peste tot! În fiecare secundă a existenţei mele.
Îmi vei spune că nu ai simţit asta. Normal că nu ai
simţit, erai prea ocupat cu gura... mea, vorba lui Smiley,
erai prea preocupat să mă săruţi, să mă drăgăleşti, să
mă iubeşti. Adevărul e că mă iubeai atunci, mă venerai,
mă sorbeai din priviri. Ştii ce mi-ai zis într-o dimineaţă?
”Iubire, nici dacă te-aş fi desenat nu ai fi fost atât de pe
gustul meu!” Te iubeam şi eu atunci, Dumnezeule cât te
mai iubeam, numai tu erai în capul meu, eram
îndrăgostiţi, ce să mai...Eram atât de implicaţi, încât
eram total neimplicaţi. Neimplicaţi cu cei din jur. Nu ne
mai interesa de nimeni. Nu mai aveam mamă, tată,
frate, soră, prieteni. Ne închideam telefoanele şi
stăteam zile întregi în casă, ne iubeam, ne făceam
declaraţii şi promisiuni. Am un déja-vu! Oare am mai
scris asta o dată? Nu prea cred, probabil am visat sau
am citit undeva. Da, cred că unul din personajele lui
Vakulovski se întreba dacă e posibil să visăm ceea ce
vom scrie. Poate că nu visăm ceea ce vom scrie, poate
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visăm ceea ce vom face sau poate sunt doar lucruri
obişnuite despre care s-a mai vorbit. Oricât de
banale ar fi, când şi se întâmplă ţie ţi se pare că sunt
unice. Tu nu mă credeai când îţi spuneam că eu nu
am mai trăit atât de intens. Cred că nici eu nu te
credeam pe tine. Du-te măi, suntem adulţi, trecuţi
prin viaţă şi prin relaţii, cum naiba să te îndrăgosteşi
ca la 14 ani (sau mai devreme cu modernizarea
asta)?
Ieri am avut o discuţie cu nişte amici. Până la
ce vârstă te poţi îndrăgosti? Eu susţineam sus şi tare
că poţi şi la 70 de ani. Oare chiar cred asta sau mă
gândesc cum ne-am îndrăgostit noi când nu mai
credeam niciunul asta? De ce nu mai credeam?
Pentru că amândoi trecusem prin nişte experienţe
(în care fusesem foarte implicaţi) care ne-au luat tot
ce am avut mai bun în noi. Asta am crezut noi. Şi cu
implicaţiile şi cu ce e bun...Ne-am lămurit noi pe
parcurs că nu a fost chiar aşa. Sau cel puţin eu, nu
ştiu tu! Implicată fiind în trecut am pornit cu tine total
neimplicată, aşa voiam eu să fiu. Mi-am impus de la
început să nu mă conformez, să nu fac
compromisuri, să fac pe femeia dură. Îmi povestea
mie o prietenă că dacă faci pe dura bărbaţii sunt în
limbă după tine. Eşti tu şefa! Eu eram şefa. Făceam
numai ce voiam eu, făcem pe bărbatul relaţiei, îmi
plăcea să mă cred neimplicată, rebelă şi puternică.
Neimplicat ai pornit şi tu. Doar mi-ai spus mai târziu.
Mă vedeai cam neimplicată şi nu voiai să suferi, aşa
că ţi-ai impus şi tu să fii neimplicat. Doi neimplicaţi!
Toate bune şi frumoase până aici! Îmi aplicam şi eu
teoria îndelung studiată. Eram tare mândră de mine.
În sfârşit mă simţeam femeia matură, cu capul pe
umeri, capabilă să-şi controleze sentimentele. Mă
întrebam cum am putut fi atât de naivă pînă atunci
încât să mă arunc cu capul în faţă aşa ca o proastă.
De ce nu am putut fi ca acum: femeia-bărbat. Uneori
şi tu făceai glume pe seama asta! Alteori nu erau
glume, păreai deranjat de-a dreptul. Să nu am eu
aşa nicio treabă, să fiu ca de gheaţă, iar tu, să stai
drept în faţa mea. În sinea mea eu eram mulţumită
de neimplicarea mea, îmi ziceam că dacă va ieşi
prost nu voi suferi! Mă întrebam cum va fi să nu
suferi!
Nu ştiu când a fost momentul implicării
mele/ noastre, nu ştiu de ce ne-am implicat, ştiu însă
când am simţit-o, cu dezamăgire şi ciudă la început.
Era ziua mea. Am ieşit, drăguţi şi îndrăgostiţi, ca doi
porumbei cum ne tachina prietenul tău. Ne-am
enervat dintr-o prostie, tu ai ridicat tonul eu am
continuat. Te-am jignit în fel şi chip, neimplicată fiind,
te-am lăsat baltă şi am plecat acasă. Degeaba ai
încercat tu să vii după mine, să-mi explici, să mă
temperezi. Eu o ţineam pe a mea şi eram foarte
mândră de tăria mea. Am reuşit să fiu bărbătoasă,
îmi ziceam în sinea mea! Asta până m-am aşezat în
pat...Când am simţit un gol imens în suflet! Nu-mi
găseam locul, nu puteam adormi, te vedeam numai
pe tine, te simţeam numai pe tine. Erai peste tot!
Hey, fato, mi-am zis, e normal, dar o să te trezeşti
dimineaţă şi o să fii ca nouă. Ce să mă trezesc
(continuare în pag. 23)
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(urmare din pag. 22)

(urmare din pag. 15)

dimineaţă, că tot trează am fost până dimineaţă, cu ochii
pe telefon. Nimic. Nici un sms, nici un telefon, linişte
totală. Mă cam rodea stomacul. Eh, de la foame. Am
încercat să mănânc ceva...în zadar. Ceva nu e în regulă!
Am făcut un duş, mă durea pieptul îngrozitor. Am hotărât
să merg la biserică. E cel mai bun lucru. O să mă
liniştesc şi după-masă o să fiu alta. După biserică m-am
simţit şi mai singură şi mai răvăşită. Am sunat o
prietenă, care era cu iubitul şi cu altă prietenă cu iubitul.
La mulţi ani, flori şi pupături, dar lipsea ceva, lipsea rău
de tot, îmi lipseai tu, tot! Cât, mă întrebai tu. Mult,
mult...De ce îmi lipseai în halul ăsta, că doar eram
convinsă până atunci că sunt neimplicată, că nu o să mă
afecteze nimic, că o să fiu puternică. De ce? De ce?
”Sună-l, fată, până la urmă tu ai făcut pe dura”, îmi
ziceau fetele! ”Nu sun. De ce nu sună el? E ziua mea!”
Muncă de convingere şi mă trezesc cu mâna pe telefon.
”Iubire, ce faci?” Aud ceva articulat, slab, fără viaţă!
”Stau în pat!” ”Îmbracă-te si vino şi tu pe terasă!” Ai
apărut după vreo oră, mai frumos ca niciodată, cu un
buchet de flori imens, stil propriu. Ne-am zâmbit, ne-am
strâns în braţe, ne-am sărutat şi atunci ne-am dat seama
că suntem implicaţi, dar nu aşa, ci cu toată fiinţa,
iremediabili, nebuni unul după altul. Atunci am ştiut că
ne iubim!
Şi am spus da, o poveste de iubire, ca să o
parafrazez pe Elizabeth Gilbert. M-a pus pe gânduri o
poveste de-a ei. Ţi-o spusesem şi ţie. Ai rămas şi tu
pierdut multă vreme. Potrivit unui mit, pe vremuri
oamenii aveau două capete, patru mâini şi patru
picioare, contopiţi într-o singură fiinţă. Toată lumea era
fericită, era o lume plină de împlinire, ordine. Toţi se
simţeau întregi. Doar că în starea asta de plenitudine,
oamenii au devenit prea mândri şi au uitat de zei. Astfel
că, Zeus i-a pedepsit şi i-a despicat pe oameni în două,
producând astfel o suferinţă imensă. Din acel moment
oamenii au simţit că le lipseşte o parte, jumătatea
pierdută pe care o iubeau mai mult decât pe ei înşişi.
Noi, ne-am născut cu ideea că dacă vom căuta vom
regăsi într-o bună zi jumătatea pierdută, celălalt suflet
care să ne întregească. Trăim cu fantezia că am putea
cândva să redevenim un întreg. Dar Aristofan ne-a
avertizat că acest vis este imposibil. Suntem prea
distruşi ca specie pentru a mai putea vreodată să ne
refacem cu totul prin simpla uniune. Jumătăţile
oamenilor cu două capete şi opt membre au fost
împrăştiate atât de departe încât şansele de a le găsi
sunt aproape nule. Puteam trăi pe moment, prin sex,
senzaţia că ne-am regăsit perechea, dar în final
rămânem tot cu noi înşine. Este şi motivul pentru care
suntem într-o permanentă căutare şi schimbare de
parteneri, de multe ori total nepotriviţi. Uneori chiar avem
impresia că ne-am găsit jumătatea, dar e posibil să fie
doar un alt suflet disperat care să aibă şi el nevoia de
întregire. Şi de aici se naşte dragostea oarbă. Ne-am
pus mari semne de întrebare amândoi. Oare într-adevăr
să nu ne putem găsi jumătatea pierdută? Şi noi care
credeam că suntem suflete pereche...

- Prooroc să te faci! Îmi spune bunica.
- Cântăreaţă de operetă mă fac. Am stabilit
deja. Asta nu înseamnă că nu mai pun întrebări
încuietoare.
Am plecat fericită că am văzut pentru prima
dată în viaţă artificii. Aşteptam cu nerăbdare să
pot povesti despre ceea ce am văzut. Cui? Celor
de la Vişeu, că acolo nu sunt marinari.
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Bucuria sosirii iernii, „Bine-ai venit,
frumoasă iarnă!” este descrisă de către Floarea
Cărbune, cu un bogat ornament stilistic: „Flori de
cais şi de cireş/dansează lin în univers”. Simona
Elena Ciotloş reuşeşte să ne introducă în vraja
sărbătorilor prin crearea muzicii de baladă ce
„vine uşurel”, „Cu poveşti pentru copii”.
Lucreţia Ionescu Buiciuc aduce un
colind „pentru Pruncul Mântuitorul”, „Leru-i,
Doamne Ler”, în timp ce Petru Ioan Gârda, în
poezia „Zăpezi de altădată”, prezintă cu mult
umor desfăşurarea unei ore de curs în care
bucuria ninsorii declanşează în sufletul copilului
un
mare
entuziasm:
„Chiar
în
ora
următoare/Iese-afară tot poporul” pentru a face
un om de zăpadă. Cati Gavril compară iarna cu
o zână, dar care are „părul albastru, nins”
deoarece ea „este basmul” care „mi l-a citit
bunica”.
Ildiko Juverdeanu, asemeni lui Arghezi,
prezintă pe „Motănelul Bubu” care a perceput
iarna abia când ”i-a îngheţat lăbuţa”, în timp ce
Azorel, din poezia „Pe cuvânt de prichindică!”
scrisă de Georgeta Olteanu, îşi imaginează
vârsta copilăriei, când este dusă la şcoală de
către prietenul drag: ”Să-l înhăm la sănioară,/Să
mă tragă pân la şcoală”.
Valeria Tamaş aduce o laudă vestirii
Mântuitorului „Ce veste minunmată azi gazde vam adus”, în timp ce zăpada pare a coborî din
poveste, „Albul parcă-i o poveste”. Din lumea
necuvântătoarelor nu lipseşte nici greieraşul
care „Toată noaptea mi-a cântat”, aşa cum nota
Maria Tirenescu în poezia „Greieraşul”.
Volumul colectiv pentru copii „Cărticica
mea de iarnă” are rolul de a ajuta copilul să-şi
înţeleagă propriile sentimente, facilitând procesul
de asimilare, fixare şi consolidare a cunoştinţelor, influenţând dezvoltarea personalităţii lor.
Este, în sine, un volum în care bucuria copilăriei
şi lacrima maturităţii se îmbină armonios într-o
iarnă de neuitat.
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Spre jungla de lumini ca nişte fluturi
De alb şi de necunoscut atraşi.

Silvia BEBERECHE
Voi ramâne

Nisipul slobod din clepsidră urcă
De parcă timpul s-a întors din drum
Iar tu cu glas îmbălsămat îmi juri că
Mă vei iubi şi mâine ca acum...
Şi chiar atunci, strident, deşteptătorul
Cu glas de cioburi m-a trezit din vis
Cum glonţul curmă păsărilor zborul.
E dimineaţa de Crăciun la Nice...

Iubitule, nu simţi cum se strecoară
În mădulare toamna pe sub uşi?
Eu mă îmbrac în petice de vară
Tu pune amintirilor mănuşi...

Violonistul din stradă

Un tren apune într-un vag departe
Eu strâng fâşii din vechiul început
Voi împleti cu ele semn de carte
Le voi presa-ntre pagini de trecut.

Sufla un vânt de grabă peste piaţă
Unde sosise un violonist
Un pic prea singur şi un pic prea trist
Şi în privire cu un fel de ceaţă.

Vei fi poemul cu miros de mare
Vei fi o şoaptă sau vei fi tumult
Te voi citi în seri când timpul doare
Ca să mă doară încă şi mai mult.
E-atât de frig 'năuntru şi afară
Şi trenuri nu mai pleacă, nu mai vin.
Nu te aştept... dar voi rămâne-n gară
Căci nu e încă iarnă pe deplin...

Dreptate
Nu-i drept, în urmă să-ţi doinesc
Când tu alergi spre altă dată
Noi semănaţi am fost odată!
Tu te înalţi... iar eu doar cresc.
Când eu rămân pe-aceeaşi brazdă
Cu rădăcini adânc pătrunse
Un alt pământ îţi este gazdă
Şi alte graniţe ajunse.
Nu-i drept... însă dreptatea ce e
Şi cine între noi e jude?
Tăcerea cine mi-o aude
Când condamnată sunt: femeie!
Şi când sortită sunt de veacuri
Să port în trup dorinţa mută,
Să iert răniri fără de leacuri
Chiar când iertarea nu-i ştiută...
Nu-i drept... şi pe sub geamu-ţi strig
Fără cuvinte, dar cu geamăt
Şi sub perdea ghicesc un freamăt
De nepăsare şi de frig.

La Place Massena
La place Massena mişună de viaţă...
Muzicieni de stradă se-mbulzesc
Să zvârle cât mai harnic peste piaţă
Un “Jingle bells” zglobiu, sărbătoresc.
Rapid, tramvaiul, ca o ghilotină
Cărare prin mulţime şi-a deschis
Pe când din cer cad fulgii de lumină
Fiindcă e seara de Crăciun la Nice.
E timp de naştere, de începuturi...
Îndrăgostiţi, noi facem primii paşi
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El îşi lipea obrazul îmbătat
De marginea viorii-mbătrânite
Precum de pântecul unei iubite
Când zbateri pătimaşe-au încetat.
Cutia stă deschisă şi uitată...
Un ban lucea pe fondul de velur
Şi se grăbeau 'nainte cei din jur
Cum ne grăbim spre moarte, câteodată.
Doar el şi eu, în marea de grăbiţi
Ţineam în loc secunde-nfrigurate,
Eu ascultând iar el cântând sonate,
Crezând că suntem, poate, diferiţi...
Dar el avea pe ochi un fel de ceaţă,
Cânta întors spre sine-nsingurat;
Iar eu, în imobilul ascultat
Ca şi ceilalţi, mă strecuram prin viaţă...

Terminus
Trecut în nefiinţă, Ieri mă cheamă
Îi simt încă pe umăr suflul şoaptei
Se-ntoarce dorul înapoi cu teamă
Precum un asasin la locul faptei.
Nu vin să mă prostern cerând iertare
C-am pus dorinţei un veşmânt de doliu.
Dacă-am ucis, să-mi fie condamnare
Sărutul tău, plutind în alb linţoliu.
Dar vin să-ntreb, ce vamă te dezbracă
În drum spre-un ipotetic Paradis?
Ce mângâieri de înger îţi împacă
Trezirea din deja uitatul vis?
La capăt de poveste, ca-ntr-o gară
Cu şine de netreceri ruginite
Eu flutur încă mâna într-o doară
Spre trenuri neplecate, nesosite.
Astfel mă smulg din paşii spre-nainte
Şi mă opresc în crăpături de vreme
Din care trag în stoluri de cuvinte
Cu puşca-ngreunată de poeme...
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Dan Ion SANDA
Beşteleala culinară
Ţi s-a cam acrit şi de ciulamalele şi de aerele pe
care şi le dă nevasta, nefasta, şi de musacalele ei sărate potroacă, de piftia de zgârciuri şi de faimosul ei “gulaş” - tocana cu grăsimea de un deget, de ţi se apleacă,
făcut ca pentru un pluton, în oale cât de cinci zile?
Vai, aşa găteşte ea, bogat şi, vai, mâncarea
legată cu primejdiosul rântaş - adică ceapă prăjită cu
făină, are gust! Nici friptura nu o mai capeţi macră, şi
nici gând de vită, că e aţoasă, dragă... pigul este cel
mai bun... şi ceafă cu şuncă-n fibră...
Astea, după ce că te omoară lent cu lipidele care,
precum fumul pe horn se depun pe pereţii vaselor de
sânge şi se reduce lumenul, adică diametrul util în
interior, şi devin şi casante de se sparg şi inundă vreun
nerv la cap şi e gata damblageala, mai te şi prostesc în
faţă, că numai mâncarea grasă are gust. Dacă îi scoţi
de pe net, sau îi povesteşti, n-ascultă. Zice că ţi-o fi
plăcând ţie să stea femeile cu gura căscată în faţa ta...
dar cu ea ţi-ai găsit naşul, că doar ea îţi dă în gură.
Preparatele tale “fade” niciodată nu sunt bune şi,
pentru că i-ai dat nas, şi-a luat libertatea de a-şi spune
părerea despre toate. Orice ai zice, orice-ai face, te
urzică iute, iute.
Dacă puiul la cuptor îl rumeneşti prea puţin, zice
că i-l pui dinainte viu de şi cotcodăceşte. Dacă-l greşeşti
prea crocant, zice c-ai făcut tăciuni. Dacă faci iahnie
conform sintagmei “fasolea e mâncarea iubirii”, zice să
iei un blister întreg de Gasex, că altfel dai vânturi de
tremură şi perdeaua. Dacă mănânci cu ceapă şi te ia
vreun strănutat, zice: “vezi, că stropeşti mobila!”.
Faci propoziţii în gând, să le nimereşti mai clare
şi ţintite mai precis, dar ea le are pe limbă, ca actorul
replicile. Tot cerându-i să-ţi facă şi ţie cocături, să mai
ciuguleşti şi tu în afara meselor, te trimite la Fornetti, iar
după ce-o rogi trei luni să-ţi facă o ciorbă şi într-un
târziu apelezi la resursele proprii... încercând şi tu să
faci pe bucătarul, de să ţi se rupă-n paişpe de otrăvurile
ei, şi de voieşti să-ţi faci salată cu pătrunjel mult, căci
conţine antioxidanţi, sau de frunze de gălbenele adică... pe latineşte, băşinatul porculum - sau târguieşti
şi tu câteva grămăjoare de urzici, pentru o detoxifiere
de primăvară şi de umpli casa de mirosul de fiertură, te
ia repede-n balon, şi zice: “Geniule, dacă tot îţi place
verdeaţa, de ce nu te duci la păscut pe pajişte!...”. Când
găteşti şi tu mâncare fără prăjeală, fără sare şi fără
colesterol, zice: “Eee... bună de pus în troc!...”.
Dacă vrei să te asiguri că organismul primeşte
din toate, că, ce să mai studiezi Piramida hrănirii, că
cine mai are timp şi răbdare de-atâtea, şi dregi salata
cu ulei de măsline, şi de porumb, şi de sâmburi de
struguri, să fii sigur că primeşti toate elementele active,
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sau amesteci din feluri numai de-al dracului... punând
în aceeaşi farfurie, ghiveci, mix mexican şi un ardei
umplut, zice că eşti pelican. Dacă faci salată beuf, aşa,
ca o surpriză, să capeţi şi tu ceva... mai special, te ia
cu: “E tăiată maioneza, sau cartoful este prea mare. E
prea multă acritură!”. Chiar îşi recunosc prezenţa
acriturile-ntre ele! Nici nu-ţi crezi urechilor ce scoate ea
printre buzele-i de pară că, spun sexologii, femeile şi le
ţin instinctiv aşa, să semene cu celelalte. Te înghesuie
între două impresii, căci la cât de prinţesă închipuită se
dădea, tu ai fost fraierul ce a îmbrăcat-o-n alb, şi acum
drept răsplată zice că bărbatu-i o comoară ce trebuie
îngropată!
Dacă nu i-ai servit preparate de picioare-n
burtă, şi n-ai dat cu pumnu-n masă, face acum pencrezuta. Zice că-n bucătărie tu ştii numai să fierbi apă.
Da, în glumă spui orice şi, chipurile, ea glumeşte... că
inventezi feluri noi, şi la cât de cuconetă... e, îţi zice
fără înconjur că faci: amestec carburant înăbuşit,
sărmăluţe-n foi de tablă, prăjeală în ulei de motor
extravirgin, borş de apă clocită, fiertură de cârpă de
vase, prăjeală de talpă, şniţel de pătură cu garnitură de
chiulasă, frânghie sote cu pilaf de mucuri, sau
ciorciofleacă de bame.
Asta din urmă chiar îţi iese cleioasă, că parcă
ar fi “plachie de muci”, căci nu îţi vine să le ţii în oţet
cum nu îţi vine să crezi că pentru dulceaţă, nucile verzi
curăţate de coajă se ţin şi în zeamă de var.
Ai zis să fii gospodar. Ai zis şi să fii mai casnic,
să faci şi tu de mâncare, să te fereşti de lipide şi de
factorii de risc, că ai vrea să mori în termen, conform
datului genetic, adică de moarte naturală.
Dar ce moarte nu-i naturală?!...


(urmare din pag. 17)

Doamnă. Am ridicat şerveţelul şi am văzut Esenţa
Vieţii. Înseamnă, mi-am continuat singură gândul, că şi
acum visez… sau poate nu. Dar dintr-o dată totul se
lumină în mintea-mi încă fragedă de viaţă. Sunt zarul,
sunt omul care a dat cu zarul…Asta mi-a spus bătrâna.
Zarul aruncat la întâmplare se aseamănă cu picătura
de cafea de pe şerveţelul maculat. Da, am înţeles ce sa întâmplat cu mine. Omul din mine, din noi toţi, dă
câteodată cu zarul…Suntem deţintătorii Marelui Zar.
Viaţa e ca o cafea fierbinte fiartă de Univers şi zarulstropul din noi, picătura de cafea ce cade, fortuit
întotdeauna- se află în Mâna Destinului pe acea tabula
rasa - un şerveţel alb, imaculat, la începuturi… Orice
Om se naşte cu două vise: o cafea clocotită de Univers
şi un şerveţel imaculat. Atât. Suficient. Restul, zarul
aruncat… conştiinţa. Mi-am ridicat privirea spre cerul
ce stătea să cadă de stele şi mă liniştii în aşteptarea
Bătrânei Doamne… Să-mi aducă un şerveţel nou?
Peste umăr, timid, toţi aşteptăm…şerveţelul şi
cafeaua la o măsuţă într-o seară cu cer înstelat… În
fond, omul e o cafea bună, un şerveţel şi un vis într-alt
vis… Bătrâna Doamnă e visul final al oricărei cafele
bune, aromate, dar amare…
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Ionuţ CARAGEA
Azi nu-i voi da cu piciorul fericirii
azi nu-i voi da cu piciorul fericirii
este prea frumoasă prea sinceră
îmi seamănă prea mult
în gândire şi gesturi
nu mi-a greşit cu nimic
m-a iubit aşa cum sunt
a vrut să fie doar a mea şi atât
îmi strâng fericirea la piept
îi ascult vorbele calde şi inima ei
cum bate numai şi numai pentru mine
îmi ajunge cât am fost pasăre călătoare
cu lacrimi de soare
însingurat în apus
iubind fericirea am înblânzit
până şi moartea
pisica neagră ce împinge ghemul
de lână albastră prin univers
azi nu-i voi da cu piciorul fericirii
nici mâine nici poimâine
nicicând

N-aş vrea să ştii
n-aş vrea să ştii ce este acum în sufletul meu
o lacrimă este de ajuns să distrugă
un castel de nisip
n-aş vrea să ştii că icar este zborul
frântprescurtat
al primului meu arhetip
am renunţat la tot pentru tine
n-am în bagaje
decât dor de iubire
şi nişte bandajehârtii
am renunţat la o lume mai bună
întorcându-mi obrazul
celor care vor scuipa
şi repetat vor lovi
n-aş vrea să ştii că îmi pot pierde puterea
de a lupta de a crede şi de a trăi
n-aş vrea să ştii şi totuşi
îţi spun toate acestea
nu sunt omul de piatră
sau prefăcutul
care te poate minţi

Din prea multă iubire
ieri o femeie mi-a spus că am două defecte
îndeajuns cât să rupă vraja unui cântec
sau a unei poveşti
dintr-o dată mi-am dat seama că am numeroase
defecte
de care uiţi atunci când eşti iubit şi iubeşti
întrebările au început să curgă să curgă
de ce sunt aşa şi nu altfel?
oare toţi gândesc la fel despre mine?
oare trebuie să mă schimb
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pentru a fi pe placul cuiva?
oare ce este rău şi ce este bine?
m-am întrebat şi m-am tot întrebat
ceva a început să mă doară
ceva a început să plângă-n surdină
singurătatea începuse să nască monştri
la capătul tunelului pâlpâia o lumină
primul meu defect era că sunt om şi iubesc
al doilea că iubesc prea mult
şi trăiesc

Harachiri cu săgeata lui Cupidon
toate drumurile duc la tine
acesta este destinul şi totuşi
mulţi au spus că este prea frumos
pentru a fi adevărat
astfel apar primele întrebări
primele supoziţii
şi nu mai sunt sigur dacă totul
este o minciună inventată de alţii
sau de propria mea îndoială
aduceţi-mi o dovadă un cuvânt orice
aş vrea să ştiu pe cine trebuie
să ucid cu sânge rece
să mă eliberez de spaima eşecului
inima strigă se bate cu pumnii în piept
îşi rupe cămaşa îşi face harachiri
cu săgeata lui Cupidon
inima asta îmi aparţine
sau este o pasăre care a migrat
din paradisul placentei în infernul
cald al cărnii mele irepetabile
mamă de ce m-ai născut
înainte de sfârşitul tuturor dorinţelor
poate că un test va face diferenţa mi-am spus
să fiu altcineva să fiu glacial
să privesc totul din exterior ca un judecător
dar testele sunt menite să distrugă încrederea
iubirea nu are nevoie de teste ci de fapte
şi singurul lucru care ne ţine împreună
este că tu eşti patria cuvintelor mele
şi dorinţa pe care mi-am pus-o cândva
să exişti draga mea Nicoleta
Dumnezeu ne dă dar nu ne bagă şi-n sac
în care sac mă întreb în cel al lacrimilor
nu sunt decât suferinţe
în buzunare doar chei de deschis uşile
bordelului cotidian
iubirea este un sac fără fund
în care ne aruncăm speranţele
ca pe nişte haine murdare
sperând mai apoi să ne crească
pene de înger
să fim fericiţi fredonând cântece
de amăgit nemurirea
(Poeme pentru Nicoleta din volumul în pregătire
Rugă ultimului poem)
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Viorel DARIE
Viaţa ca un izvor
Volumul de proză “Întoarsele gânduri” semnat
de Petre Rău a apărut în toamna anului 2011 la editura
InfoRapArt. El cuprinde o radiografiere a unei impresionante experienţe scriitoriceşti, cu texte novatoare,
bine drămuite în privinţa compoziţiei şi mesajului artistic, cu multiple ipostaze incitante ale vieţii. Întâlnim
subiecte inedite, de o înaltă profunzime a mesajului
către umanitate. Scrieri ce îşi asumă o muzicalitate
specială a exprimării, cu fraze ample, armonioase,
odihnitoare, ce creează furtuni în zgomote şi ascuţişuri,
dar şi linişti de ape domolite, aşezate în matca lor
firească, sau adieri persistente, atingând orizonturi şi
contururi de ţărmuri.
Nu se întrevede neapărat o cronologie exactă a
creaţiilor cuprinse în acest volum, dar putem afirma că
toate povestirile sunt rezultatul unei depline maturităţi în
arta scrisului. Natura diferită a subiectelor dar şi
tehnicilor abordate a condus la o grupare a textelor în
patru cicluri distincte. Primul dintre acestea se numeşte
„Pagini de noapte” şi înglobează mai multe subiecte
strâns legate de memoria autorului, de locurile de
origine, cel mai probabil bazate pe situaţii şi personaje
reale. În povestirea „Îngheţul”, de pildă, deşi acţiunea
este narată la persoana întâia, sugerând timpuri mai
recente, în fapt acţiunea se petrece în timpul războiului,
părând cât se poate de veridică. Este o poveste
adevărată, aşa cum o mărturiseşte undeva autorul,
povestea tatălui care a trăit din plin drama războiului
din miezul cel mai aprins al acestuia. Tancuri verzi prin
păduri, morţi pe buturugi uscate, lupte haotice, duşmani
şi aliaţi văzuţi şi nevăzuţi, şi nemţi şi ruşi, obuze,
mitraliere, butoaiele cu motorină care să alimenteze un
aerodrom în descompunere, motoarele de maşini şi
tractoare care se strică în miez de iarnă lăsând blocate
unităţi militare chiar în mijlocul haosului unei mari
retrageri, departe de cazărmi şi adăposturi, departe de
casă, sub imperiul îngheţului neiertător din mijlocul
câmpului, toate acestea conturând o imagine apocaliptică bine slujită artistic pentru a ne înfăţişa câteva
circum-stanţe unice ale destinului uman.
Prin contrast evident, probabil ales special de
autor tocmai pentru a echilibra balanţa de emoţii ale
cititorului, ciclul include şi delicioasa descriere
nostalgică a unui peisaj fără seamăn din punctul de
vedere al autoruluil, cel al locurilor natale, intitulată
după un vechi poem de-al său „Verde vale de rai”.
Aflată în vecinătatea unui pârâu, valea mult adorată
reprezintă o privelişte unică, inestimabilă, atingând, în
mod privilegiat, prin dor şi visare, cele mai sensibile
corzi ale povestitorului. În mod cert, fiecare cititor este
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îmbiat spre propria-i nostalgie, propriul său dor, propriile sale meleaguri unice ale sufletului, ale copilăriei, ale
iubirii dintâi.
Dar Petre Rău poate fi şi un excelent creator
de personaje mirifice, demonice sau nu, dar bizare prin
comportamentul lor. Un exemplu cert în acest sens ar
putea fi reprezentat de bucolicul şi naivul moş Teodor
din povestirea „Limba lui Dionisie”, care, nefiind nimic
mai mult decât un om simplu, are totuşi o înclinaţie
demonică întruchipată în veşnica curiozitate a omului
de la ţară care vrea să le ştie şi să le afle pe toate doar
pentru satisfacerea propriului orgoliu. El urmăreşte, pe
cont propriu, faptele preotului din sat, nu neapărat în
intenţia de a da în vileag rătăcirea sentimentală şi
absolut stranie a unui preot bănuit ca fiind depărtat
prea mult de cele sfinte. Desigur, fatalitatea îşi va
spune cuvântul. Dus de valul satisfacerii unei curiozităţi
bolnăvicioase, moş Toader nu înţelege să renunţe, că
ar trebui să lase în plata domnului bănuita poveste de
infidelitate a preotului, să lase ca lucrurile să decurgă
mai departe pe făgaşul pe care toţi ceilalţi muritori de
rând ai satului se situau, motiv pentru care sfârşeşte
într-un mod tragic.
Povestirea „Mistreţul” îţi lasă impresia că este
o fabulaţie scriitoricească. Numai că, iarăşi aflăm,
faptul narat chiar s-a petrecut în realitate, protagonistul
întâmplării încă mai era în viaţă la momentul când
povestirea a fost aşternută de scriitor pe hârtie.
Protagonistul, adevărat în carne şi oase, un personaj
atipic, blând, cuminte, la locul lui, este nevoit prin forţa
împrejurărilor să se metamorfozeze într-un erou de
poveste aproape ireală, alergând călare pe o fiară
tocmai pentru a scăpa de iminenta posibilitate de a fi
sfâşiat şi de a putea totodată să-şi ucidă sălbaticul
duşman. Un scenariu de luptă hiperbolizantă, aproape
depăşind imaginaţia, dintre om şi fiara sălbatică.
(continuare în pag. 28)
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(urmare din pag. 27)

O luptă părând inegală, pe viaţă şi pe moarte, de o
încrâncenare înfăţişată pe basoreliefurile cu Diana, sau
cele cu lei de pe zidurile babiloniene.
Povestiri cu mare încărcătură emoţională sunt şi
celelalte din acest ciclu al volumului. Întâlnim astfel
relatări pline de candoare şi umanitate în povestiri
precum „Bunicul” sau „Bătrânul”. Având iarăşi de-a face
cu nişte personaje reale, scriitorul încearcă să le
recupereze cât mai fidel din amintirile sale. Memoria
închinată bunicului său este una impresionantă, monumentul literar pe care este aşezat acest personaj fiind de
o încântătoare tandreţe. Omul cu faţa lui Dumnezeu,
care „S-a stins încet, clipă de clipă, ca o candelă sfântă
rămasă fără untdelemn”, avea părul alb, barbă şi mustăţi
lungi, purta pălării largi şi aducea o mulţime de bunătăţi
nepoţilor. În plus, ştia să poarte în desaga lui o corectă
atitudine faţă de educaţia nepotului său cel mai drag:
„Uită-te în ochii mei când vorbeşti cu mine…”.
Povestiri precum „Salt în gol”, care descrie o
realitate a satului românesc din timpuri foarte recente,
drama depopulării aşezărilor rurale din cauza lipsei de
ocupaţie şi venituri a oamenilor după revoluţie, sau
„Sergiu”, care derulează un clişeu nu prea onorant al
societăţii româneşti actuale, sunt drame ce ne atrag
atenţia asupra unor situaţii sociale dramatice.
Cel de-al doilea ciclu din volum, intitulat sugestiv
„Phenomenalia”, cuprinde povestiri scurte, de data asta
narate la persoana întâi, în mod absolut inedit, de către
diverse stări şi fenomene personificate. Autorul
inventează şi experimentează aici noi modalităţi de
exprimare, apelând la actori personificaţi din lumea
inumanului, procedeu literar în care scriitorul Petre Rău
se dovedeşte că excelează. De pildă, în povestirea
„Blestemul”, naratorul este însuşi diavolul aciuat în
curtea unei case. Sub o mască aproape firească a
nostalgiei faţă de locuri şi experienţe de viaţă petrecute
aievea, într-un decor de coline ce străjuiesc sate de
munte izolate, greu accesibile vizitatorilor, în casa unei
familii sărmane se petrec lucruri ciudate. Diavolul însuşi
se ocupă de soarta acesteia, pentru a-i destrăma liniştea
şi viitorul. Desigur, fantomaticul narator ar putea fi
întruchipat la fel de bine şi de nenoroc, ghinion, sau de
vreun vrăjmaş neştiut. S-ar putea numi asta şi povestea
unei gospodării bântuite de duhuri rele. Dar toate astea
contează mult mai puţin faţă de încărcătura emoţională
pe care o stârneşte naraţiunea în sine.
Aproape la aceeaşi cotă de înaltă tensiune
emoţională se situează şi povestirea „Tăcerea paşilor în
doi”, în care este detaliat descrisă o copleşitoare şi
inegală luptă dintre un om şi un urs, primul fiind sprijinit,
cu un datorat şi înfierbântat avânt până la sacrificiu, de
un cel mai fidel prieten al său, câinele. Câinele este, de
fapt, însuşi naratorul, creându-se astfel o posibilitate
unică de a exprima şi admira „live” devotamentul la cotele lui maxime. Dar povestea are meritul de a ne înfăţişa şi un mod de a trăi şi de a percepe lumea. Este lumea văzută prin ochii unui câine fidel, paşnic şi mai
uman decât însuşi umanul. De altfel, perechea stăpâncâine, deseori adusă la lumină de mari condeie ale scrisului, este aici una sfântă, ideală, perfectă. Cititorul se
alege astfel cu o poveste demnă de povestit la nepoţi.
Celelalte povestiri din acest ciclu se situează,
dacă nu pe acelaşi calapod emoţional, cu siguranţă
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punând în evidenţă cele mai subtile elemente ale
fenomenului personificat, dar şi ritmul muzical de care
sunt pătrunse texte precum „Suflare lină, suflare
divină”, „Devoraţiuni pe portativul sufletelor” şi „Strop
de suspin”. Lecturând toate aceastea, suntem tentaţi,
dar şi invitaţi într-un mod subtil să deducem de unde
provine discursul, cine este povestitorul. Pentru că
uneori ele ne apar ca nişte versuri homerice. Sau,
pasaje întregi ar putea semăna foarte bine cu un fel
de „plângeri ale lui Ieremia”. Desigur, descrierile sunt
până la urmă ritmurile inefabile ale unui suflet de
scriitor care trudeşte să afle răspunsuri şi explicaţii,
din partea Divinităţii sau din orice altă sursă posibilă,
privind rostul celor existente pe această lume.
În „Suflare lină, suflare divină” avem de-a
face cu personificarea vântului, a adierii care
mângâie şi influenţează adesea fiinţa umană, soarta
lucrurilor fireşti. Întâlnim, descrise în chip romantic,
cele mai multe din efectele acestui duh, fie în
ipostazele sale capricioase, sinistre, fie în blândeţea
şi puritatea sa binefăcătoare.
Interesante şi sonore sunt şi personificările
din alte povestiri cuprinse în acest ciclu. De pildă,
"Semnatura digitală" este "semnată" de umbră, "Strop
de suspin" este plânsul, iar "Albastrul Dumnezeu"
este chiar spiritul. Sublim realizată este povestirea
intitulată „Devoraţiuni pe portativul sufletelor”, care ne
surprinde cu personificarea morţii. De data aceasta,
duhul care tulbură liniştea fiinţelor umane de pe
Pământ, oferă prilejul de a lansa o tiradă de
ieremiade ce deplâng soarta fiinţelor planetei.
Gânduri de adâncă tristeţe răzbat din glasul ciudatului
narator: „Într-o zi trebuie să te obişnuieşti cu gândul
că nu vei mai vedea cerul şi nimic ce-i sub el. Dar nu
te mai amăgi că sunt o poartă spre ceva ce s-ar
putea potrivi cu tine. Apar exact în clipa în care începi
să înţelegi că tot ce n-ai reuşit să faci, va rămâne
pentru totdeauna nefăcut, pentru că alţii n-o vor face”.
Scrierea în sine este densă în raţionamente, nelinişti
şi tânguiri ancestrale, deducţii pur filosofice, căpătând
pe alocuri accente de un real dramatism, dar şi un
modern tragism: „Era în încăperea aceea din
sanatoriu un bătrân, mărunt şi uscăţiv, cu o înfăţişare
severă… Era singur pe lume, puţini veneau să-l
vadă… Huliri multe am auzit din gura acestui
moşneag. Toate acestea îmi erau adresate mie, şi nu
încăpea îndoiala că omul acesta avea ceva împotriva
mea… Nu-i sosise ceasul, dar, cu toate acestea, mă
boscorodea şi mă trimitea naibii, ca şi cum aş fi
bântuit multă vreme în preajma lui… Dar, la sfârşitul
unei nopţi de o limpezime nefirească şi-a dat sufletul,
pentru că valul vieţii sale atinsese adâncurile”.
Impresionante şi cuceritoare sunt şi eseurile
literare de meditaţie, analiză, critică şi aprecieri
calitative din ciclul „Minte şi inimă”, sau delicioasele
panseuri şi reflecţii din ultimul ciclu al cărţii, intitulat
”Insomniac”. Cum toate acestea necesită o analiză
mai specială, mă voi apleca cu alt prilej asupra lor.
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Dezamăgire
M-am născut din aripă sub soare,
Din frunza dezmierdată de frunza trecătoare
Şi mi-am pus rost în ochii tăi de-o clipă
Pe drumul unde cerul iubirea înfiripă.
Şi am legat în toate doruri multe,
Am trecut din mare către munte,
Dar când să trecem orizonturi noi
Am înotat, fireşte, înapoi!

Marin MOSCU
N-am vrut ca să te pierd
Nu te-am pierdut c-am vrut ca să te pierd,
Nici gândul cel senin ca să te iert
Nu mi-a trecut în minte, nici în piept.
Tu eşti un val din râul ce-mpreună
Lăsat-am ca să curgă, sub întins de lună
Altui val n-am vrut să se supună.
Nu te-am pierdut, ci tu,doară pe mine
M-ai lăsat în inimă cu lacrimă suspine
Ştiind că totu-i regăsire în ruine.
Va fi să fie, dar în altă viaţă,
Soare rotunjind în dimineaţă,
Crezul că păcatul este-n piaţă.
Nu te-am pierdut c-am vrut ca să te pierd,
Ci te-am pierdut, aşa, ca să te iert
Că mi-ai furat durere şi inima din piept!

Trecere
Din doi în doi
Întră în noi
Lacrimi de rouă
Şi de ploi.
Din unu-n unu
Către doi
Se varsă cerul
Peste noi.
Pământul ia
Dor şi nevoi,
Rămâne unul
Din noi doi.
În urma
Trecerii şuvoi
Nici soarele
Nu are ploi!

Lacrimă-n noroi
M-am despărţit
De-ngenuncherea care
Mi-a picurat otravă
În asfinţit de soare.
Nici rima-nălţătoare
N-a învăţat în doi
Că steaua veşniciei
E lacrimă-n noroi!
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Pe fereastra vieţii
S-a topit lumina din clopot,
Clopotul s-a topit în sunet prelung,
Mortul îşi întoarce capul
Care dormea odată pe strung.
Acum el este piesa ce merge
Spre-afundul complicat şi nemilos,
Ca semn doritor de lumină
Va scoate la soare un os.
Sângele nu mai pune piedici, n-are cum,
El e sorbit de-o cupă nevăzută,
Pe fereastra vieţii iese cucuveaua,
Lumea o blestemă şi devine mută!

Procură
Mirtul creşte în lumină nouă,
Inima-şi prelinge degetele-n fapte,
Sângele şuieră-n silabele nopţii,
Frica scurmă în uşă la moarte.
Clipeşte fericirea-n seminţie,
Trăgaciul e scutit de apăsare,
Mi-am făcut procură pentru gânduri noi
Pe-o coadă de stea călătoare.
Măşti de ozon şi înălţare-ameninţă
Veriga ferestrei deschise
În clipirea ochilor tăi
De fulgi de lumină atinse!

Măr domnesc
De data asta spun adevărul,
Eu ţi-am furat prin iubire mărul,
Mărul de aur cu dealuri şi văi
Care cuibăreşte-n ochii tăi.
Tu însăţi eşti iris, sămânţă,
Eşti candela pusă-n credinţă,
De dragul tău, spun adevărul,
Mă va hrăni o viaţă mărul.
Tu, te hrăneşti cu dragostea-mi ascunsă
Care pare-atâta de redusă –
Dar mare este, mărul ei domnesc
Creşte în pământul românesc!
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Tănase CARAŞCA
Întruna
Iar bate toaca
ciocănitoarea,
adunarea la masa
celor ce cred că,
numai scoţând capul
înspre lumină,
vor mânca
din prânzul
Îngerilor,
dar nimeresc
în ciocul
ce îi trimit spre
nemurirea
lor.
Viaţa.

Împărtăşanie
Strugure-n zare
Rază de soare
Dulce gălbuie
Boabă-n tămâie
Strop de odihnă
Zare de tihnă
Pic de-ndurare
Şi de iertare
Pentru o viaţă
Trăită-n ceaţă
Şi pentr-un mugur
Înfipt în strugur.

Răspuns
Floarea de colţ
şi-a trimis
săgeata spre cer.
Răspunsul soarelui
ne vesteşte
că
Înalta Primăvară
încearcă
să ne încălzească sufletele
într-o unduire
de salcie înflorită
prevestitoare de
Înviere.

Singurătate
Cu-cu, cu-cu,
din când în când
cântecul
ce prevesteşte furtuna
străbate singurătatea:
Fulgerul!

Săpânţa
În Cimitirul Vesel,
spirit înălţat
din lacrimile celor
ce au mângâiat de veacuri
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malurile Tisei tulburi,
veghează şoapte glumeţe.
Veselia trece printre cruci
în vestitul cimitir din Săpânţa
unde morţii râd, iar viii plâng înăbuşit
cu lacrimi înnodate ce rostesc bucuria
în albastrul
de plop singuratic.

Tentaţie
Colac,
în furca şarpelui
pe ramul
pomului sfânt,
mărul lui Adam
mă îmbie să
muşc din el
Anafura
pentru veşnicia
în doi:
Lume, lume,
soro lume...

Elegie de iarnă
Privesc învolburatul orizont
Sub care forfoteşte apa mării
Ţinând în umbră Euxinul Pont
Sub spaţiul umezit al înserării.
Un ţipăt ascuţit se năpusteşte
Către pustiul ţărm, ca un fior
Săltând pe valuri, unde se-nvârteşte
Un pescăruş în pas de vals uşor.
Pe ţărmul străjuit de balustradă
Şi în stabilopozi ghimpaţi proptit,
Stau gânditor şi trist ca o baladă,
De gust sărat şi dulce ameţit.
Pornesc încet, cu gândurile-n faţă
Pe caldarâmul ud, îmbătrânit
Şi în vitrine parcă-s o paiaţă
De vântul iernii aspru biciuit.
Dar mă opresc o clipă-n contemplare
În faţa unui soclu veşnic viu,
Să văd şi azi scânteia mea din soare
Pe Eminescu Geniului Pustiu.
Stau nemişcat ca marmora pe soclu,
Cu ochii strânşi, dar ochiul minţii clar
Şi intuiesc prin el, ca prin monoclu,
Luceafărul Sistemului Solar.
Şi tot cu ochiul minţii, fără sticle
Dar limpede, ca apa de izvor,
O văd pe Doamna Veronica Micle
Fiindu-i printre stele-nsoţitor.
E frig, dar mai rămân pe-acea terasă
Să mai aud un ţipăt din eter,
Apoi o iau cu pas încet spre casă
Privind în jos, cu gândul înspre cer.
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Alin PANAITIU
Poem

Târziuri
Soare neaprins
în ceruri scăldare a luminii prinsă-n uitare,
lasă-mă stins cu violetele tale
întunecimi târzii și goale.

Litere-mpietrite-n cuvântul lor...
aburind, esenţa-şi pretinde pe rând
forma de zbor, forma de când
mintea poetului era o idee,
ochiul lui era un gând
străbătut de refractări ale cornetei:
- nisip în forfecări de alizee sau - haosul unei visări în necuvânt -

Eu o să-mi port visul în mrejele
gândului secătuit
de ceasul ăsta care pare nesfârşit,
de așteptare, de reaşteptare.
Voi adormi curând şi nu voi auzi
din susurul liniștii curgând
acel sunet prea așteptat.

Timpul rămâne acelaşi,
versul devine cuvânt
pentru omul sărac de-nţelesul
literelor lui.

Cred că am adormit,
cred că am uitat ce voiam să aud.
„De ce ai venit?”
sau „De ce ai plecat?”

Se stinge vara
Desiderium
Aş fi vrut să mă nasc în septembrie,
într-o zi îngropată-n cenuşă,
să-ntrevăd, gri de scrum, zările
şi al vântului vuiet în uşă.
Aş fi vrut să mă nasc în septembrie,
pe al ploii altar să m-aprind
şi o floare de nu-mă-uita
lui septembrie-n plete să-i prind.
Aş fi vrut să mă nasc în septembrie.
Ce păcat, nu putem să alegem
ce moment împlini-vom cu gândul,
ori cu umbra, ce pământ să atingem.
'greunat-am de mult eu pământul
lui octombrie frigul să-i pasc.
Treacă toţi ce-au trecut surzi la gândul
că-n septembrie-am vrut să mă nasc.
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Ştiu, s-a terminat.
Vreau doar să-mi dau 'napoi brăţara
doar ca prilej să te mai văd odată,
'nainte să se stingă vara în vântul
lui Septembrie.
Să văd doar dacă pe sub pleoape
o să-ţi treacă suferinţa-mi,
sau nepăsarea printre dinţi
când îmi rânjeşti amar.
S-a terminat, ştii şi tu,
de ploi e ceru-acum murdar.
Vreau să-mi iau cartea înapoi
şi să mă-nfrupt din stângăcia
cu care mi-o vei înmâna
când ale tale braţe moi
sălbatice vor tremura.
Dar mai curând vom fi doar noi,
tu blândă cu parfumul tău,
eu dur, cu stângăcia mea.
Se stinge vara printre ploi.
şi noi ne stingem, doamna mea.

Eclipsă

Vineri

Domnişoară,
priveşte luna şi sclipirea-i blândă
să vezi cum razele-ncărcate-i se adună
în ochii mei şi-n vraja lor nebună.
Priveşte-mi domnişoară astăzi ochii
ca să găseşti sclipirea de care tot abundă
privirea mea săracă de lumina ta.
În seara asta luna nu tace o secundă.
Sonata ei şi-acum mai curge în ecouri
prin gândurile mele,
iar poezia curge şi ea de peste nouri
sub pleoapele-ţi închise.
Se-ascunde-n lacrimile-ţi calde şi aprinse.
Domnişoară,
priveşte-mi ochii şi arta lor nescrisă.
Nu le mai vezi sclipirea, e eclipsă.

Armonic suspină copaci după frunze
vibrează în unda lor foşnete difuze
în umbra unui ultim amurg văratic.
Armonic suspină cerul sălbatic
după seninul zilei din urmă,
iar aerul rânced înghite amarnic
ultima boare de caldă ţărână.
Armonic se-mbină suspinele mele
sub ale norilor grave penumbre
cu aerul cald al suspinelor tale.
Se-mprăştie-n aer al lor sunet moale,
iar tunetul, risipă de zgomot diafană,
înghite amarnic în vinerea asta,
suspinul armoniei primei zile de toamnă.
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Ştefan DINCĂ
Twin Peaks la Torino
Îmi place în mod deosebit să conduc o maşină.
Dar urăsc autostrăzile. Să alergi ca nebunul cu 130-150
km/oră, fără să arunci o privire la peisaj mi se pare un
chin greu de îndurat. Două-trei sute de kilometri mai
merge. Dar o mie cinci sute de kilometri mi se pare
exagerat. Nu aş fi făcut asta pentru nimic în lume. Dar
pe prietena mea nu am cum să o refuz.
Am ajuns la Torino după douăzeci şi şase de
ore de condus. Nu vedeam în faţa mea decât luminiţe
roşii şi un pat mare. Luminiţele rămăseseră întipărite pe
retină, iar patul era doar o vedenie. Îmi era teribil de
somn. Oli m-a întâmpinat cu masa pusă. Nu îmi era
foame, îmi era somn, dar am mâncat ceva, să nu o
supăr. Mi s-a făcut şi mai somn. Să rămân acolo nu
puteam,căci fata babei de care îngrijeşte ea nu îi dă
voie să primească pe nimeni. Şi în poveşti fata babei e
întotdeauna urâtă şi rea. Aşa că am plecat către hotel.
Prietena mea ştie cât de mult iubesc eu
antichitatea. Deci, mi-a rezervat cameră la un hotel din
zona istorică a oraşului. Să mă simt şi eu bine. Pe drum
mi-a tot explicat cum se ajunge la hotel. Ea studiase
harta. Avea o hartă a oraşului Torino.
- Deci: din Rivoli o luăm pe Corso Francia. Şi
mergem DREPT până în Piaţa Rivoli. În Piata Rivoli
este un sens giratoriu. Nu o iei înainte, o iei pe strada
asta care face un unghi ascuţit. De aici mergi DREPT,
către Piaţa Vittorio Emanulelle II. Vezi statuia lui. E un
reper perfect. E un alt sens giratoriu. Mergi DREPT înainte, către Piaţa Re Umberto. O altă statuie, un alt sens
giratoriu. Mergi DREPT înainte, spre Piaţa Crimeea.
Din piaţa Crimeea nici ea nu mai ştia drumul.
Ne uităm pe hartă. Piaţa Crimeea, tot sens giratoriu cu
o statuie în mijloc. Dar nu mai mergem DREPT înainte,
că nu este drum. O luăm la dreapta, apoi, la prima
intersecţie la stânga, după care o luăm pe prima stradă
la stânga (strada Luigi Gatti) şi din asta se face o stradă
la dreapta. O singură stradă. Nu mai există alta.
Imposibil să greşeşti.
Găsim strada Luigi Gatti. O strada îngustă, cât
să încapă o maşină. Clădiri vechi de sute de ani, roase
de intemperii şi de bătrâneţe, cufundate într-o beznă
absolută. Stâlpi de iluminare nu mai încap pe stradă.
Găsim şi străduţa la dreapta, mai îngustă decât prima.
Drumul în pantă nu îl pot urca decât cu viteza a I-a.
Hotelul este ultima clădire pe partea stângă. Apoi
strada se înfundă.
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Atmosferă lugubră. Dracula mai lipseşte.
Chiar, oare ei au un Dracula al lor? Caut în
mintea mea obosită, în sertăraşul cu criminali
celebri. Nu dau decât de Lucretia Borgia. Bună şi
ea.
Ce dacă este femeie? Parcă e sigur că
Dracula a fost bărbat? Doar frate-său cât a fost
ostatec la turci, a fost tot… hm!… femeie. Şi
Drăculea a fost ostatec. Cine ştie de ce avea el
atîta pică pe turci? Aşadar, mă multumesc cu
Lucretia. Dar nu aş vrea să o întâlnesc.
Aş! Cum intru în hotel dau cu ochii de ea. Era la
receptie. Toate femeile rele sunt şi urâte. Şi
invers. Eu nu ştiu cum arăta Lucretia Borgia, dar
în mod sigur nu putea fi mai urâtă ca asta. O las
pe prietena mea să trateze şi eu mă uit în altă
parte. Nu de alta, dar vreau să am un somn liniştit.
În sfârşit, iau cheia şi plecăm. O duc pe Oli la
baba ei, în Rivoli. La despărţire îmi dă harta şi mă
întreabă dacă mai ţin minte drumul. O asigur că
da. E simplu. Mergi DREPT înainte. Şi plec. Se
făcuse deja ora 22.
O iau pe Corso Francia şi o ţin tot DREPT.
Şi ajung în Piaţa Rivoli. Sens giratoriu. În Piaţa
Rivoli se varsă o mulţime de străzi şi străduţe.
Dacă te-ai uitat spre stânga să te asiguri, eşti
pierdut. Nu mai ştii pe unde să o iei. Toate străzile
seamănă intre ele: cele mari cu cele mari, cele
mici cu cele mici. Dacă nimereşti din prima pe cea
pe care trebuie să mergi, a doua zi te poţi duce să
pui bilet la loto. Ai 99 % şanse să câştigi. Dau un
ocol pietei şi mă hotărăsc. Merg DREPT înainte.
Nu pot greşi.
Acum urmează să ajung la statuia lui
Vittorio Emanuelle II. Şi merg cât merg şi ajung la
statuie. Dar îmi amintesc ca prin ceaţă că Vittorio
era singur. Aici sunt mai mulţi. Dintr-o dată nu mi-a
mai fost somn. Era clar. Greşisem drumul. Mi-am
adus aminte că la Piaţa Rivoli nu trebuia să merg
DREPT înainte. Trebuia să merg pe aia în unghi
ascuţit. Mă întorc. Intru din nou în sensul
giratoriu,dar acum nu mai ştiam care din străzi
este Corso Francia. Să mă pot orienta. O iau pe o
stradă care mi se pare a fi cea bună. Şi mă tot duc
DREPT înainte. Ajung în altă piaţă. Dar asta nu
are statuie. Din nou nu am luat-o bine.
Înapoi în Piaţa Rivloli. Mai dau un ocol
Pieţei şi încerc să îmi reamintesc o imagine
măcar, care să mă pună pe drumul cel bun. Mă
hotărăsc pentru o altă stradă. De data asta poate
am noroc. Şi mă duc din nou DREPT înainte. La
un moment dat dau de un pasaj subteran. În mod
sigur nu am trecut prin vre-un pasaj. Nu are rost
să mai merg DREPT înainte. Trebuie să merg
DREPT înapoi. Culmea ghinionului, este linie
continuă. Dar nu mai am răbdare. Tai linia
continuă şi mă întorc în Piaţa Rivoli. O iau pe altă
stradă. Şi merg mult şi bine DREPT înainte, până
ajung… la gară.
Am dat-o dracu! Sunt un pachet de nervi.
E miezul nopţii şi eu alerg de nebun după Vittorio
Emanuelle II. Că nu puteau şi ei să-i zică Vittorio
(continuare în pag. 33)
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(urmare din pag. 32)

Emanuelle jr. Ca lui George Bush. Ca să îmi treacă
nervii îmi imaginez dialogul cu un prieten virtual:
- Unde te afli?
- Cu siguranţă în Italia.
- Unde în Italia?
- Cu siguranţă în Torino.
- Unde în Torino?
- Cu siguranţă asta numai Dracu ştie.
Aşa o fi. Poate că el ştie,dar nu vrea să
spună.
M-am liniştit. Nu e chip să-l găsesc pe Vittorio.
Mă hotărăsc să mă întorc în Rivoli, să caut un loc de
parcare, fiindcă în Torino nu ai unde parca şi să mă
culc în maşină. O iau înapoi catre Piaţa Rivoli. Acolo o
iau pe strada care mie mi se părea a fi Corso Francia.
Pe asta dacă merg DREPT înainte ajung în Rivoli. Şi
merg. Şi mai merg. Şi mă trezesc în faţă cu Vittorio
Emanuelle II.
Bată-te norocul să te bată Victoraş dragă! Păi
nu am alergat eu după tine prin tot oraşul? Şi tu îmi
ieşi în cale tocmai acum, când eu caut altceva? Dar
dacă tot ai apărut, hai să mă duc la hotel. Aşa că merg
DREPT înainte. De data asta am noroc. Re Umberto
era la locul lui. Nu se mişcase de acolo. Asta mai
lipsea, să îl caut şi pe el prin oraş. O ţin şi de aici
DREPT înainte şi ajung în Piaţa Crimeea. Hotărât! S-a
terminat ghinionul. De aici e simplu. Fac la
dreapta,apoi la stânga, încă o data la stânga şi apoi la
dreapta, pe singura stradă care e acolo.
Ajung la strada respectivă. Începusem deja să
văd din nou patul. Bag în viteza a I-a şi urc până ce
strada se înfundă. Poate că am aţipit deja. Mă frec la
ochi şi privesc din nou. Nici urmă de hotel. Cobor din
maşină să mă conving. Şi mă conving. Hotelul nu
este. A dispărut. Ultima clădire este cufundată în
beznă şi nu seamănă deloc cu hotelul.Mă urc în
maşină şi dau înapoi. Poate că am greşit strada.
Poate că nu am luat-o pe Giusepe Gatti. Aş! Scrie clar
pe tăbliţă: GIUSEPE GATTI. Aprind lumina şi iau
harta. Este clar. Din Giusepe Gatti există o singură
stradă care o ia la dreapta. Iar la stănga nu există nici
una,ca să fi confundat dreapta cu stânga.
Urc din nou pe straduţă. Mă aflu în plin mister.
Hotelul a dispărut, peisajul mi se pare schimbat. Nu
mai ştiu ce să cred. Ora este unu şi jumătate şi eu
stau în beznă, sub cerul liber şi mintea nu îmi mai
funcţionează. Nu găsesc nicio explicaţie. Poate doar
faptul că sunt extrem de obosit. Mă gândesc mult
dacă să îmi sun prietena. Poate ea are mintea mai
limpede. Îmi pare rău că o trezesc la ora asta dar nu
am încotro. Discuţia decurge cam aşa:
- Alo!
- Da, ce faci?
- Stau.
- Unde stai?
- Afară.
- De ce afară? Nu eşti la hotel?
- Nu.
- De ce?
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- Hotelul nu mai e.
- Cum nu mai e?
- Pur şi simplu,nu mai e. A dispărut.
- Tu eşti treaz?
- Sunt. Nu mai este hotelul. Sunt doar
case cu porţile ferecate.
- Nu ai greşit strada?
- Nu. Nu aveam cum să greşesc. E
singura stradă.
- Nu aia,cealaltă.
- Nu am greşit-o.
- Mergi şi mai uită-te o dată.
Cobor pe stradă şi ajung la intersecţie.
Cu telefonul la ureche şi cu harta în mână.
- Giusepe Gatti. Asta e strada.
- Asta e. Acum mergi pe ea şi o iei pe
străduţa din dreapta.
- Păi de acolo vin. Dar mai merg o dată.
Oricum maşina e acolo.
- Mergi.
- Merg. Am ajuns.
- E hotelul?
- Nu e.
- Nu se poate.
- Ba se poate.
- Nu mai înţeleg nimic.
- Nici eu.
- Şi acum ce faci?
Nu i-am spus ce am să fac. Dar hotărârea o luasem deja. Mă voi întoarce în Rivoli.
Dacă voi nimeri. Voi căuta o parcare şi mă voi
culca în maşină.
Am avut noroc. Am nimerit Corso Francia
din prima. Am parcat lângă un părculeţ şi am
dormit dus până pe la opt dimineaţa.
Ceva mai târziu am mers împreună să
vedem dacă există hotelul. Şi dacă există, să
lăsăm cheia. Ajungem pe Giusepe Gatti şi o luăm
pe străduţa din dreapta. Nici urmă de hotel.
- Vezi? întreb eu triumfător.
Prietena mea ia harta şi se mai uită o
dată pe ea. O singură străduţă se desprinde din
Giusepe Gatti. Şi pe ea ne aflăm noi. Dar hotelul
nu mai este.
Coborâm în marşarier şi prietena mea
are o idee. Hai să mai mergem pe Giusepe Gatti.
Nu apuc să fac douăzeci de metri că îmi apare în
faţă altă străduţă. Să îmi vină rău. O iau pe ea şi
dăm de hotel. Ne uităm unul la altul,dar nu ne
spunem nimic. Ce ar mai fi de zis? Totuşi, eu
spun ceva, dar în gând:
- ‘Tu-i în pix pe ăia care au făcut harta!
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Victor CILINCĂ
Primul de pe Google!
Lansări pe cenaclul “Noduri şi Semne”,
varianta electronică & Literatura, ca prietenie
pe mail & Pentru prima dată faţă în faţă,
scriitori online din toată ţara
“Noi aici suntem în primul rând o comunitate
virtuală; mulţi dintre noi ne tragem de pe internet, acolo
ne-am şi cunoscut”, a ţinut să puncteze încă de la
început scriitorul Petre Rău. Săptămâna trecută (17
decembrie 2011, n.r.), într-un spaţiu mai puţin obişnuit
literelor, dar spaţios, Inspectoratul Judeţean de
Construcţii Galaţi, A.S.P.R.A. – Asociaţia Scriitorilor
pentru Promovarea Realizărilor Artistice a regizat o
întâlnire de zile mari, cu ocazia lansării Antologiei
cenaclului literar online “Noduri şi Semne”, sub numele
“Prietenia cuvintelor”: 21 de autori, selectaţi de scriitori
profesionişti precum Paul Sân-Petru din Galaţi şi
Dionisie Duma din Tecuci. S-au acordat cu aceeaşi
ocazie 16 premii pentru activitate literară şi s-au lansat
mai multe cărţi de poezie: Aurica Istrate – volumul
“Petarde reci”, Daniela Burghelea – “O piedică iubirii”,
Tudor-Gheorghe Calotescu, venit tocmai din Târgu
Cărbuneşti, Gorj – “Îmbrăţişat cu cerul”, Dorian Marcoci,
din îndepărtatul Târgu Mureş – “Dincolo de suflet” şi
Liviu Baitel – “Gânduri pentru tine”. Liviu Baitel a venit
de la Eforie Nord şi a susţinut la chitară un aplaudat
concert folk şi de colinde.

Am numărat poeţi, debutanţi sau mai
cunoscuţi, veniţi din cele patru zări: Gheorghe
Preda, din Tg. Cărbuneşti, Carmen Zaniciuc, din
Bucureşti, Liviu Gogu din Buzău, Tănase Caraşca şi
Mircea-Marcel Petcu, ambii din Tulcea, Costantin
Oancă din Tecuci, Anişoara Popa, Alina Stroea - „un
critic foarte dur în cenaclu”, ambele din Galaţi şi alţii.
Moderatorii întâlnirii de suflet au fost scriitorii Petre
Rău şi Paul Sân-Petru.
Cu această ocazie, am aflat că primul de pe
Google când dai căutare pe cuvântul „cenaclu” este
site-ul Cenaclului online „Noduri şi Semne”, cu
adresa: www.cenaclu.inforapart.ro. Mentor: scriitorul
Petre Rău, directorul revistei literare Boem@, cu
apariţie online, dar şi pe print. Cândva, la apariţia sa
din 1999, frate cu cenaclul avand acelaşi nume (cel
cu întâlniri în carne şi oase, la „Viaţa liberă”, în fiece
vineri), acum mai degrabă văr, asociaţia internauţilor
a adus sâmbătă o emoţie specială: majoritatea dintre
cei prezenţi, veniţi la Galaţi din mai multe colţuri de
ţară, se vedeau pentru prima oară! Până acum au
fost doar nişte nume sau chiar pseudonime (Aura,
Diana Cris, cotangenta, elbi etc.), cu poză sau fără,
într-o întrunire electronică sârguincioasă. Dacă
cenaclul fizic vine din 1983, site-ul cenclului a fost
înfiinţat în 1999, iar în 2003 a fost dezvoltat la un
simpozion naţional de IT. Azi conţine vreo 600 de
membri activi, peste 10.000 de texte de creaţii
literare, echivalentul a 100 de cărţi A5 de 300 pagini
fiecare şi peste 15.000 de comentarii, adevărat
atelier de creaţie.
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CĂRŢI SOSITE LA REDACŢIE
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Petre Rău – Întoarsele gânduri
Editura InfoRapArt, Galaţi, 2011

Valeriu Marius Ciungan – Oameni în pardesie
Editura Bioflux, Cluj-Napoca, 2011

Ionuţ Caragea – Gândul meu. Cum am devenit poet
Editura Fides, Iaşi, 2011

Petru I. Szabo - Misiune printre stele
Editura Armonii culturale, 2011
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