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În perioada 25-29 mai 2016, Biblioteca Judeţeană
„V.A. Urechia” Galați în parteneriat cu Editura Eikon, sub
patronajul Ministerului Culturii, cu sprijinul Consiliului
Judeţului, Consiliului Local şi Primăriei Municipiului Galaţi,
al sponsorilor, precum și al mass-mediei locale și naționale şi în colaborare cu: Centrul Cultural „Dunărea de
Jos”, Universitatea „Dunărea de Jos”, Inspectoratul Şcolar, Palatul Copiilor, Teatrul Muzical „Nae Leonard”, Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, Teatrul de Păpuşi „Gulliver”,
Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă Vizuală,
Casa de Cultură a Sindicatelor, Casa de Cultură a Studenţilor și cu celelalte instituții de cultură și învățământ
gălățean a organizat a VIII-a ediţie a Târgului/Festivalului
Naţional al Cărţii „Axis Libri”, adresat iubitorilor de carte și
lectură atât cititori, cât şi creatori, editori şi difuzori, pe
care i-a invitat să participe la un program generos prin
diversitate şi calitate culturală.
 momente artistice, spectacole de muzică, divertisment, teatru, dans modern, concerte, muzică
de promenadă etc.
 concurs de recitări, carnavalul cărții pentru copii etc.
 festivitatea de premiere a concursului de creaţie literară “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”
 cupa ”Axis Libri” la şah pentru copii
 tombola festivalului, numeroase expoziţii ş.a.

Dedicat tuturor vârstelor şi etniilor, evenimentul a avut
loc pe Aleea Domnească (Zona „P”-urilor spre Elice) unde
a fost realizat un complex expoziţional cu minimum 50 de
standuri mobile outdoor şi două caravane de carte, cuprinzând produsele a circa 240 de edituri româneşti şi
străine.
În pofida câtorva ceasuri de ploaie și vreme mohorâtă,
care a deturnat orele de desfășurare ale unor programe
culturale planificate, publicul larg a avut ocazia, de-a lungul celor cinci zile ale festivalului, să participe şi să asiste
la un program deosebit de generos prin diversitate şi calitate. Acesta a cuprins, în principal:
 programul zilnic de vizitare a târgului de carte: miercuri 25 mai - duminică 29 mai între orele 10:00 şi 21:00
 debutul campaniei de promovare a lecturii, ediţia a
VIII-a şi a punctului de înscriere la bibliotecă
 lansări de carte, recitaluri de poezie, lectură publică
 întâlniri cu personalităţi culturale
 prelegeri despre biblioteci, literatură, critică, modele,
repere şi interferenţe culturale
 prezentări de cărţi, reviste, edituri, personalităţi
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Pe parcursul festivalului s-a desfăşurat, în paralel, şi cea de-a 8-a ediţie a concursului de creaţie
literară “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine” la
care au participat mulți elevi grupaţi pe două categorii de vârstă: 8-14 ani şi 15-21 ani. Membrii juriului au fost: Petre Rău - scriitor, director al revistei
literare Boema, A.G. Secară - scriitor și Victor
Cilincă – scriitor și jurnalist. Secțiunile tematice de
anul acesta au fost: “In memoriam Antim Ivireanu"
şi pentru Creaţie în versuri şi proză - "Scriitori de la
Dunărea de Jos" / "Din dragoste de carte".
(continuare în pag. 4)
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Au oferit premii pentru micii şi tinerii câştigători, în diplome, obiecte și cărți, multe edituri şi distribuitori de carte
prezenți în Târg. Coordonator al proiectului a fost Letiţia
Buruiană - Biblioteca „V.A. Urechia“, redactor-şef al revistei
„Axis Libri“. iar Secretariatul juriului a fost asigurat de Maricica Târâlă-Sava şi Simona Haidu.

Editura InfoRapArt și invitații săi: au avut
anul acesta în program prezentarea celor mai
recente cărți apărute la editură și cinci lansări de
carte, după cum urmează: Denisa Lepădatu - Povești în pijamale cu fluturi, Valeriu Valegvi - Seducția
interiorului, Tatiana S. Munteanu - Mânăstirile din
gânduri, Sebastian Golomoz - Sub zodia visării, Cezarina Adamescu – Poeme scurte și alte cărți (6
volume). Moderator a fost scriitorul şi editorul Petre
Rău.

`
Festivitatea de premiere a avut loc sâmbătă, 29 mai,
când juriul a prezentat şi înmânat premiile următorilor câştigători:
a) Categoria 8-14 ani: Marele Premiu a revenit Alexandru Barbu. Premiul pentru originalitate a fost primit de
Ana Maria Constantin și George Sebastian Găinaru. Premiul pentru stil: Ana Maria Gînju și Laura Maria Bălan. Premiul pentru eseu: Codreș Diana Elena. Premiul pentru poezie: Denisa Nicoleta Izvoranu. Premiul Revistei "Boema":
George Sebastian Găinaru. Premiul Revistei "Axis Libri":
Maria Hâncu. Mențiuni: Francis Galu și Teodora Iulia Văleanu.
b) Categoria 15-21 ani: Premiul pentru eseu “Vocea
Dunării”: Ioana Codruța Tudoriu. Premiul pentru eseu “Antim Ivireanu”: Maria Elena Melniciuc. Premiul pentru originalitate: Teodora Vasilescu (Pitești) şi Andreea Secară. Premiul pentru stil: Maria Strâmbei și Raluca Daniela Răghină.
Premiul Revistei "Axis Libri": Ioana Codruța Tudoriu. Premiul Revistei "Boema": Teodora Vasilescu (Pitești). Mențiuni: Raluca Cosmina Calancia (Suceava) și Alina Tudose.
Textele premiate vor fi publicate selectiv în paginile revistelor “Axis Libri” și “Boema”.

Tânăra poetă de numai 13 ani, Denisa Lepădatu,
a susținut sâmbătă, 28 mai, la orele 18, alături de invitatele sale Anca Antohe și Alexandra Căpitănescu,
un frumos recital de poezie și muzică, care a încântat auditoriul. Invitații săi speciali au fost Jane Mary
Scarlat și Petre Rău.
După un adevărat maraton de cultură, Festivalul
Naţional al Cărţii „Axis Libri” s-a încheiat duminică,
29 mai, dar, ca de obicei, nu și-a închis porţile decât
după galele de premiere şi tombola iubitorului
(cumpărătorului) de carte.
Noi credem că vizitatorii - în număr foarte mare și
la această ediție, au fost permanent aproape de
standurile de cărţi, sau în fața numeroaselor spectacole, prezentări și lansări de carte ș.a., toate prilejuite de acest mărinimos festival al cărţii - direct - prin
aplauze, dar și după aceea - prin comentarii, ecouri
în massmedia etc., au apreciat reușita respectabilei
manifestări, al cărei centru de greutate nu a fost altceva decât cartea.
Redacţia

Lansări de Carte Editura InfoRapArt

Boem@ 6 / 2016


4

îmi satur oasele de măduvă
şi scrotul de sămânţă
la sfârşit intru în reţea
să mă dau mare;
tânără şi fierbinte clona mea
te sărută pe gură

poemul ăsta e un fişier corupt
nu poţi să-l deschizi
decât cu inima

tu strângi cablul în pumni până
oboseşti şi adormi
cu capul sprijinit de tastatură.
serenadă
chiar şi-atunci cînd nu eşti aici
după ce-ai spălat cu mopul în jur
şi-ai pus pungă nouă-n recycle bin
eu tot mai ştiu să dau de tine

decât dacă ştii să plângi fără zgomot
decât dacă chiar vrei să afli
ce poveste anume din mine ai rupt

sparg inboxul ca pe puşculiţă şi
mesajele tale vechi
varsă în poala mea scrumiere;

Cristian PAVEL
emoticons (i)

*
ca un popcorn fierbinte sare versul meu în
ceaunul palmelor tale
şi tu crănţăni fericită o zi
te saturi şi mă uiţi
şi-adormi ştergându-ţi
mâna de poale
*
azi te plictisesc, dau buzna, te scot din matrice
tu dresezi câinele
să dea din coadă în preajmă
sărutul tău complezent
se face pe umărul meu cicatrice
*
să-ţi mai spun cum trece an după an
peste marea în care încă mă caut
în adâncuri nu se schimbă nimic
doar sus se încurcă în alge
trupul meu bătut
în solzi de calcan
*
după ce-l despletesc, părul tău
vinovat se încurcă în perie
ca iarba sălbatecă mă trezeşte şi
mâinile mele năpustesc în trupu-ţi
ca un mustang în preerie
macho
ca să te cuceresc, să te gau gata
mă baricadez în photoshop
să mă fac macho
mai întâi îmi fac
liposucţie din mouse
mă bărbieresc la sânge îmi răsfir
părul tifeţat ca o
coamă de armăsar
apoi mă umplu de bicepşi
îmi repar dinţii
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eu ştiu să scormonesc, să drămuiesc acest opiu
şi mai găsesc să silabisesc ceva necitit:
ora, ziua, cuvîntul din subject
recompun chipul tău
eu îmi dreg atunci vocea şi
toate ferestrele din office se deschid
să asculte cum îţi cânt.
la cer
tu îmi pui tălpi dar eu
îi sărut tălpile tinere scriu
în celulele lor în epiteliu
o muzică de rugăciune
pleacă din mine spre cer
o litanie
într-o pungă cu heliu
exod
când vorbesc cu tine
se desfundă chiuvetele
toţi au combustibil se-ncălzesc au
măcar gaz lampant
toţi se pun azi pe roate
chiar de n-au 4 x 4
chiar de-au rămas
la un simplu trabant
linia orizontului
aşa eşti: ca linia orizontului
dimineaţa mă trezesc mă pun pe treabă
pornesc spre tine
translucid şi hipnotic
buzele mele ajung aproape de tine
să te guste
dar sărutul meu nu te-ajunge nicicând tinde mereu
asimptotic
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Cristian BIRU
Lunetistul
Când Martin îşi ridică spre coşul de baschet
copilul să-l ajute să înscrie, dinspre pădure ţâşni o lumină
intensă, o sclipire imaculată şi în momentul în care îşi lăsă
băieţelul jos, instinctul îi inundă fiinţa şi realiză că undeva
de lângă stânci un trăgător îl ţinteşte prin lunetă. O clipă
crezu că se înşeală şi că lumina ar fi putut fi o consecinţă
a oboselii, dar se lăsă în voia instinctului şi-şi prinse
băieţelul rostogolindu-se spre cabana din lemn construită
chiar pe buza prăpastiei, mai ales că din direcţia de unde
ţâşnise sclipirea se ridică în văzduh o pasăre speriată.
Martin privi corbul vâslind din aripi spre văile muntelui ca
şi cum s-ar fi uitat într-o oglindă retrovizoare a unei
limuzini sa vadă dacă este urmărit sau nu în trafic. Acolo
sigur nu era un prădător al muntelui, era un om cu o armă,
un vânător. Îl vedea de sus ca şi cum ar fi aruncat în înalt
privirea ca pe un glob de oglinzi. Glasul amar al păsării nu
lăsa nicio confuzie.
Lunetistul căută calm ţinta dar la un moment dat îl
văzu pe bărbat ţâşnind înspre pădure prinzând o puşcă
din aer şi abia atunci realiză că băieţelul era deja în casă.
Apucase să-i vadă mâinile în cadrul ferestrei aruncând
arma. Fusese descoperit. Zâmbi calm îndreptându-şi
ochelarii de soare, căutându-şi o poziţie de întâmpinare,
numai că Martin apăru deodată în flanc, trăgând înspre el
din şold, ca şi cum ar fi tras cu un revolver şi nu cu o
carabină de vânătoare din secolul trecut. Băiatul îi aruncase puşca bunicului. Se duse înspre ea direct cu inima
bătând ca un pui de pasăre prins în palme şi i-o aruncă
tatălui prin fereastra deschisă. Alese din panoplia de arme
exact puşca bunicului său cu ţinte de argint şi însemne
tribale, pentru că puşca i se părea magică, doborând
vânatul greu din unghiuri imposibile. Iar bunicul în fiecare
seară avea o poveste pregătită despre indieni şi această
puşcă pe care o primise de la un şef de trib ca zestre de
nuntă. Bunica fusese o indiancă Dakota. Din instinct
puştiul se îndreptă spre această armă şi i-o aruncă tatălui
care o prinse din zbor surprins de greutatea armei. Îi verifică alergând cămara de cartuşe. Era o carabină Colt
Lightning, un fel de revolver cu o ţeavă mai lungă şi cu
pat. Furişându-se pe lângă siluetele arborilor şi urmărind
pădurea, Martin pipăi cătarea carabinii şi verifică cu două
degete reglajul de distanţă care culisă perfect.
Împuşcătura zdruncină pădurea şi ecoul detunătorii se izbi de munţi şi umplu albiile secate ale râurilor
care acum deveniseră şosele coborând înspre orăşelul de
munte de la graniţă, pierzându-se departe, spre Marile
Lacuri. Strângând din dinţi lunetistul alergă în zigzag şi se
opri în spatele unui perete de stâncă controlându-şi
respiraţia. Își şterse nervos o pată de pe costumul scump.
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Intrase în pădure în costum de mătase, cum
intra în Hong-Kong în restaurantul favorit crezând că
distracţia nu va dura prea mult, iar acum, pentru
prima oară în viaţă, el era urmărit. N-ar fi trebuit să ia
jobul acesta. Oricum bărbatul nu era un poliţist
obişnuit. Era sigur un fost militar, altfel nu i-ar fi
observat aşa de uşor prezenţa în pădure. Mai mult ca
sigur i-a văzut luneta sclipind, apoi a fost pasărea
înălţându-se printre arbori. “Este un vânător”, gândi
lunetistul, ştergându-şi transpiraţia, apoi strânse şi
mai tare din dinţi pentru că îşi dădu seama că-i
lipseşte fotografia şi că poliţistul trase din şold fără să
ochească, ca un cowboy din filmele western pentru
că de fapt voia doar să-i descopere poziţia. “A fost în
război, probabil în Vietnam. Normal nu am de ce sămi fac probleme pentru un boşorog. Totuşi el
cunoaşte pădurea mai bine”. Lunetistul văzu cu ochii
minţii momentul în care Tăticul îi întinsese plicul cu
bani. Când atinse banii, Tăticului i se schimbase
culoarea ochilor. Abia acum realiză că banii erau o
momeală. Probabil viaţa acestui gabor e mult mai
preţioasă.
Martin zări silueta strecurându-se printre
stejari dar se opri din alergare observând o urmă
albă ca o batistă. Uluit dădu o frunză la o parte şi
cercetă fotografia care-l arăta pe el şi pe fiul său, iar
fiul avea capul încercuit cu un creion chimic, creioane
din cele de pe biroul lui Kim, Tăticul Cartierului
Chinezesc. Martin băgă fotografia în buzunarul
cămăşii şi îşi continuă alergarea încercând să-şi
controleze respiraţia. Dacă l-au găsit tocmai aici,
sigur e o cârtiţă în departament. Nici FBI-ul nu ştie
locaţia asta. Să-mi ucidă fiul, nemernicul! Îl arunc în
aer. Îi calc faţa în picioare. Îşi dădu seama că aleargă
spre nord, ori oraşul era în direcţie opusă. Dacă a
venit tocmai aici, sigur a venit cu o maşină de teren,
altfel nu are cum. Nici trenul nu ajunge în Stansted.
Se opri ascultând pădurea care-i transmise fuga
lunetistului ca o vibraţie. E clar, ocoleşte, gândi
Martin, alergând în dreapta, apoi înspre sud, aproape
rostogolindu-se printre pietre. Trecu de râu, atent la
pietrele ascuţite şi dădu în Valea Coyotului Alb, care
cobora lin în serpentine spre autostradă. Martin
cercetă şoseaua cu atenţie, dar fie din pricina
oboselii, fie din pricina soarelui care-i bătea în faţă nu
văzu nimic. Câteva ciute ridicară capetele din iarbă şi
priviră precaute, adulmecând aerul spre direcţia
poliţistului. Deodată observă vehiculul ascuns după
nişte tufişuri de la marginea drumului, dar nu avea o
poziţie bună. Ţâşni în stânga speriind ciutele care
săltară în iarbă dispărând înspre pădure. Îşi scoase
jacheta de blug cu franjuri pe mâneci şi-şi acoperi
capul. Reglă mecanismul de ochire şi îşi apropie
ochiul de cătare. Peisajul era nemişcat. Stresul îl
rotea însă de parcă munţii ar fi suferit o pierdere de
gravitaţie şi s-ar fi îndreptat plutind spre cosmos.
Dacă nu ăsta era vehiculul, dacă era o maşină
oarecare ?! Nimic nu este oarecare în pustiităţile
astea, îşi zise Martin ştergându-şi ochiul de care se
lipise o furnică încercând să urce suprafaţa luminoasă şi umedă. Deodată văzu lunetistul apropiindu-se
de maşină. O clipă se întoase spre pădure şi Martin îi
memora faţa ca o pată cărămizie, ca o reflecxie
(continuare în pag. 7)
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roşiatică. Asiatic, gândi americanul. Îşi aminti de mama lui
care îl lua la vânătoare dincolo de graniţă, în pădurile virgine
ale Marilor Lacuri, ocolind posturile de la graniţă şi camerele
cu infraroşu plantate în trecători de patrule. “Să tragi, fiule,
între două bătăi de inimă”, îşi aduse aminte sfatul mamei din
copilărie, când ochea cerbi în Munţii Flămânzi din Ontario.
Dar inima mea curge acum, mamă, vorbi Martin cu
amintirea ei. Mama lui era moartă de mult, dar Martin îi
păstra spiritul în inimă şi vorbea cu el noaptea lângă foc, în
clipele de linişte, ascultând veşti despre strămoşii lui,
îngânând cântece de trib. Nu pot număra bătăile inimii. Auzi
motorul pornind. Este un Land Rover, se trezi gândind.
Cercetă şoseaua cum se ridică ca o coamă de cal înainte
de serpentine şi lăsă maşina să demareze. Când maşina
urcase deja dealul, lumina acoperi partea de sus a ţintei,
învăluind-o în iradiaţii şi făcând-o să fumege ca şi cum ar fi
luat foc. Indianul ochi roata stângă din faţă contopindu-se cu
arma simţind-o în piept ca un arbust apărut între coaste.
Controlă încă o dată reglajul distanţei şi, când imaginea
ciobită a roţii ajunse deasupra cătării, trase. Văzând silueta
cum se resimte, zâmbi. Privi şoseaua. Numără serpentinele.
Ţâşni spre şosea sărind peste tufişurile ascuţite şi grămezile
de cactus. Pădurea îi vibră în spate în ritmul dansului
stafiilor şi Martin simţi cum muntele îl ajută.
Lunetistului, glontele îi ţiui lângă ureche, apoi după
două secunde auzi detunătura umplând valea ca un torent
de vibraţii. Putea să recunoască orice puşcă semiautomată
cu lunetă, dar nu mai auzise niciodată o astfel de carabină.
A tras dincolo de 800 de metri. Zări cu coada ochiului urma
glontelui care-i scrijelise un pic vopseaua ferestrei, apoi
simţi mâna stângă amorţindu-i. Îşi aprinse zâmbind o ţigară,
dar când dădu să scoată pachetul de ţigări îşi văzu cămaşa
albă plină de sânge şi începu să înjure de mamă în cantoneză.
La peste 400 de mile în New York într-un garaj
Tăticul deschise prima sticlă de şampanie şi ciocni cu
asociaţii sărbătorind. În timp ce asociaţii lui se bucurau,
Tăticul îşi verifică două secunde ceasul, apoi privi telefonul
de pe masă cu o faţă de ceramică zâmbitoare dar de
nepătruns.
Lunetistul îşi aprinse ţigara strângând din dinţi. Izbi
bordul cu pumnul. Deodată privi în oglinda retrovizoare şi i
se păru că vede poliţistul oprind o camionetă. Urcă pe
autostradă dar aşteptă cu motorul pornit într-un spaţiu de
fugă. Îşi scoase binoclul şi cercetă cu atenţie drumul dinspre
munte. Apoi văzu camioneta apropiindu-se în mare viteză
cu poliţistul la volan. Camioneta încetini şi o luă în direcţia
Rover-ului. Lunetistul izbi din nou bordul zdrelindu-şi două
monturi de la pumnul drept. Ce privire are, idiotul! Mi-a
recunoscut silueta maşinii. Când sună telefonul, ţigara îi
arse degetele. O aruncă şi îşi aprinse alta trăgând calm
primele fumuri, privind camioneta prin binoclu. O clipă se
gândi să-i iasă înainte ca la un duel care pe care, dar văzu
un echipaj de poliţie care se pregătea să intercepteze
camioneta.
Trase calm din ţigară, urcă pe autostradă care
traversa o parte din pădurile de la graniţă rulând fără să se
grăbească, numai că în oglinda retrovizoare văzu camioneta
indianului. Probabil propietarul voia să cobore din pricina
vitezei pentru că-şi agita mâinile. Îndeaproape echipajul de
poliţie îl urma ca o umbră cu sirenele urlând într-un
mănunchi de sclipiri roşu-albastre. Îşi pipăi rana cu degetele

şi aproape că atinse glontele. Îşi înfipse două degete în rană şi apucă glontele continuând să conducă fixându-şi volanul maşinii între cotul stâng şi
genunchi. Aruncă glontele pe bord. Îl apucă şi-l
apropie curios să-l vadă mai bine, fiind în acelaşi
timp concentrat pe trafic, conştient fiind că urmăritorii se apropie vertiginos. Nu am mai văzut în
viaţa mea asemenea glonte, pare făcut la menghină. Trebuie să-mi tratez rana altfel o să am o
problemă. Trebuie să scap de maşină. Încă o dată spun - trebuie să scap de maşină. Trebuia să
scap deja de maşină. Telefonul vibră din nou, şi
Seo recunoscu numărul Tăticului. Când camioneta se apropie periculos de mult, aflându-se în
coborâre, Seo Kun intră pe contrasens executând
o piruetă la 180 de grade şi se încadră în traficul
din direcţia opusă fără probleme. Camioneta
indianului cu echipajul poliţiei în spate ca o umbră
trecură în plină viteză. Lunetistul zâmbi scoţânduşi cămaşa plină de sânge. Prinse un capăt sub
picior şi înfăşură cămaşa strâns, făcându-şi un fel
de garou, continuând în tot acest timp să şofeze
cu volanul prins între cot şi genunchi.
Cu coada ochiului indianul văzu Land
Rover-ul venind din direcţie opusă, dar nu-l
recunoscu. Intrând în coborâre şi măturând autostrada cu privirea, înţelese manevra lunetistului,
dar el nu putea s-o facă pentru că acum benzile
erau despărţite de un marcaj de beton. Brusc
întoarse în contrasens, însă echipajul de poliţie
nu-i înţelese manevra. Încercând să ocolească
camioneta, Fordul poliţiei se dădu peste cap
izbindu-se de muchia marcajului. Din spate un
camion lovi maşina urcând-o de-a dreptul pe zidul despărţitor dintre direcţii. Un agent dintr-un
elicopter raportă imediat incidentul şi se luă după
camioneta care rula pe contrasens. Martin ajunse
la trecere şi intră pe banda opusă neliniştind traficul. Îşi dădu seama că e prea departe şi l-a
scăpat, dar observă Roverul ieşind de pe autostradă. “Are ceva de luat din Stansted sau… mai
degrabă se pregăteşte să scape de maşină”,
gândi poliţistul, privind spre un grup de motociclişti dintr-o parcare.
Când intră în oraş, se lăsase seara acoperind peisajul urban cu un portocaliu străbătut de
nuanţe mov ca într-o acoarelă de şcolar care foloseşte prea multă apă. Lumina asfinţitului pătrundea în silueta caselor dizolvându-le. Martin
pe motocicletă cu carabina în mână părea un indian pe un mustang urmărind fantoma unei diligenţe. Trecuse roată de mai multe ori prin centru,
cercetând fiecare stradă intrând în piaţă cu atenţie ca şi cum s-ar fi uitat în ţeava unei puşti. Deodată se simţi privit şi parcă motocicleta, întorcându-se atent. Merse şi când să traverseze strada,
văzu o pată de umezeală pe un perete. O pipăi
şi-şi atinse limba cu degetele simţindu-i gustul
sărat. Privind mai atent muchia peretelui văzu
câteva fire de mătase în lumina electrică a unor
reclame şi zâmbi. De acolo fusese pândit abia
acum câteva clipe. Intră pe stradă atent ştergând
cu vârful degetelor siluetele maşinilor. La un
(continuare în pag. 8)
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moment dat o senzaţie de căldură îl opri şi când îşi ridică
privirea văzu Land Rover-ul cu număr de New York.
Probabil e un cadou de la Tataie. Încercă portiera şi
maşina se deschise primitoare.
De la o fereastră Seo îl privi pe poliţist cum îi caută
în bord şi-i cercetează paşapoartele. Strânse din dinţi
pipăindu-şi banii din buzunarul noului costum. Calm ridică
binoclul la ochi cercetând carabina indianului. Asta este o
piesă de muzeu, dar aici nu o să-ţi folosească la nimic,
zâmbi chinezul armându-şi un pistol semiautomat belgian
de mare cadenţă pe care-l vârî sub curea, la spate. Deodată indianul ridică privirea şi Seo ştiind că nu are cum să
fie văzut rămase nemişcat după perdea. Dar indianul îi
zâmbi şi-i făcu semn ca şi cum ar fi lansat o împuşcătură
din degetele în chip de revolver. O maşină blocă strada.
Coborî din ea un pletos cu o pană de vultur prinsă într-o
pălărie de cowboy. Deschise repede porbagajul şi-i aruncă
poliţistului o armă compactă de asalt. Privindu-i pe cei doi
furişându-se după maşini îndreptându-se spre intrare, comunicând prin semne, se trezi gândind: “Luptători din trupe
de elită”. Privi clădirea de vizavi şi-şi calculă şansele amintindu-şi prima greşeală momentul când era pe munte şi
`avea copilul deja în vizor ezitând. Dar şi idiotul de Tataie...
Dobitocul! Trebuia să scap de mult de maşină.
Abia intrase şi-şi îngrijise rana. Făcuse un duş şi-şi luă un
costum nou din garderobă. Se apropie de pat, dechise o
valiză şi îşi apucă o nouă armă evreiască de asalt cu ţeava
rabatabilă, astfel încât să poată trage după colţ cu uşurinţă.
Îi verifică încărcătoarele şi lanterna încorporată sub ţeavă.
În stradă apăru o altă maşină din sens opus. Un poliţist
local fluierând calm încercui perimetrul cu o bandă fluorescentă pe care scria “Police” din metru în metru. Apoi îşi ridică mitraliera pe umeri postându-se în spatele unei maşini
vizând singura ieşire a clădirii. Deja se auzeau echipajele
maşinilor de poliţie. Lunetistul vru să spargă fereastra şi să
tragă asupra lui, dar chiar lângă uşa întredeschisă explodă
o grenadă de şoc, suprinzându-l cu o perdea intensă de
fum. Se ghemui în prag ascultând cu atenţie scara să
ghicească unghiul din care urma să fie atacat.



Iulia FLORESCU
Gândurile sufletului
Resimt regretele abaterii din drum
Călcând greșit cu fapta-n iadul fermecat
Sub freamătul amar al vocii de păcat,
Învolburatul foc din trupul meu de scrum
Mi-ai fost model întru desăvârșire
Tăcutul glas al templului duhovnicesc
Din lotuși albi țesut spre mântuire
Oblăduit prin harul Tatălui Ceresc.
Mă regăsesc din nou trecând pridvorul
Asemeni pruncilor strigând spre mamă
Iar tu la pieptu-ți mă cuprinzi cu dorul
Preluând păcatul sub a ta dulamă
Azi ochii mei deschid temeinică zidire
A trupului ascuns în păcurii veșminte,
Misterul timpului din necuprinsa fire
Descoperit prin ale tale straie sfinte
Mărturisesc în taina deslușită mie
Privirea ta sub mutele istorii poartă
Pecetea dragostei ce Dumnezeu o știe
Profunda liniște între destin și soartă.
Mărturisesc în taină
Mărturisesc în taină scânteia mea te află,
Prin haine negre-n raza albă de lumină
Cu pieptu-ți radiind, văpăi de dragoste divină
Și-n inimă, din lotus alb, se-nalță către cer
Cărări sacre ale mântuirii presărate cu mister
Mărturisesc în taină, te regăsesc adesea
În spectru sfânt din flori de praf stelar
Când ruga-ți plină de iubire se înalță în altar
Iar ochiul frunții jalbele de dor ți le ascultă
Porți numele-mi pe glas prin depărtarea multă
Mărturisesc în taină sfințite purtător de har
Umbra clipei zămislește-n spiritul nemuritor
Dorința adăpării la cunoașteri sacre din Ponor
Tărâmul nemanifestat al energiei creatoare
Sub chipu-ți oglindit prin razele de soare…
Antonime
Răsari ca infinit de amintiri apuse
Când în tăcere toate ți-au fost spuse
Cu zâmbet printre lacrimi de durere
Știi tot, dar au rămas sumbre mistere..
Prezentul e trecut, trecutu-i viitor
Și-s bine, dar îmi este-atât de dor
În sufletu-mi când toamna vine
În anotimpi cu nopțile senine..
Și doar în vis rămâi o realitate
Când ești aproape atât de departe
Și din trezire-aș vrea s-adorm
Când pleci în zori și vii în somn..
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și-n care oră tristă din necuprinsul zilei
ivirea lui în lumea noastră m-a durut?
Şi nu-mi răspund, deși spre mine îndată
asinul vine cu ochii blânzi învăluiți în rouă,
știind că-n suflet s-a mai deschis o poartă
pe care intră sprinten precum o veste nouă.
Și-n clipa în care trece în juru-i nu rămâne

Coriolan PĂUNESCU
Pe pământ ca o umbră
Plină de mânie, lupoaica venise spre mine
iar eu de groază printre oameni am fugit m-a urmărit cu ochii o oră-ntreagă şi în fine
când m-am întors spre dânsa, i-am vorbit:
Ce vrei tu, zgripţuroaică searbădă a lumii
de ce prin bozii de toamnă mă urmăreşti?
iar colţii ascuţiţi, mi-i arăţi în galbenul lunii,
şi-mi spun ce rea fiinţă prin vreme mai eşti…
Şi uite că de tine, lupoaico, nu-mi pasă-n veci
chiar de urli în noapte pe la tăcute ferestre
spunându-mi că de sub ele niciodată nu pleci
şi-ai să rămâi prin grădinile lumii terestre.
Şi, vai, ce urlet trimiţi de-a lungul strunii
şi-ameninţări cumplite prin norii semeţi!
Dar te ochesc, precum cândva străbunii,
te nimereau prin arcul cu ascuţite săgeţi.
Şi crede-mă himeră ce luneci din nicăieri
că-n palida iarbă nicicând nu vei pătrunde
şi că pe urme-ţi calcă vitejii nopţii străjeri
să te prindă mecanic în șuvoiul de unde.
Un mare turnir
Nu-mi pasă, tigrule, că te ţii de mine urlând
de parcă cobori din neant pe rotundul pământ eu sunt cel care calcă pe boltă străluminând,
ca o veche ademenire de oameni prin cânt.
Nu-mi pasă că te strecori cu blana ta lungă
care flutură astăzi ca o noapte-n viscol şi ploi
în timp ce pe marile ziduri cu ţipăt m-alungă
pasărea albă ce se întoarce cu zborul din noi.
Nu-mi pasă că mă strigi pe numele meu de copil
şi nici că te ştiu purtat în galop prin marile zări e destul că lângă tine-i luminosul meu Soare subtil
care vine pe-o creangă de vişin cu mari irizări.
Nu-mi pasă că vântul adie pe-aripa unui zefir
purtându-te, tigrule, pe tăcutele noastre culori
şi nici că sub boltă a început un diabolic turnir
între tine şi cel ce se naşte pe crucea albă din zori.
Povestea asinului
Când liberul asin vine pe pajiștea milei
mă întreb prin care viaţă el a mai trecut
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decât un fum subțire pe-o cărăruie aprinsă
plecând din algoritmul unui posibil mâine
către un destin măreţ de lacrimă neînvinsă.
Pe firava-i spinare, Iisus revine în smerire
şi umbra-I simt în cale dintr-un pios trecut
spre care simt genunchii plecaţi întru iubire
cu Steaua Lui ce apare din loc necunoscut.
Despărţire
Bătrâne, ce dor cumplit mi-a fost de tine
prin câte întâmplări mirabile-am trecut
când nu te mai aflai drumeţ pe lângă mine
prin crugul nevoinţei în care m-am zbătut
Iţi cer acum o vorbă ori un crâmpei de cânt
din tot ce aveai să-mi spui demult, străine,
ori să învăţ cum apa vie umblă sub pământ
şi cum răsuflă vremea-n răstimpul care vine.
Tot mai credeam că iar o să mă chemi sub tei
s-ascult în rădăcini cum singur plânge lemnul
când în adânc copacul cade înveşnicit sub stei
spărgându-se în oglinda ce-n urmă lasă semnul.
Şi cât de liber eşti pe drumul sfânt şi nins
cu-al nopţii astru nesfinţit purtat de mână
când ca un rege biblic, solemn şi de nestins
te reclădeşti din nou pe-a timpului cunună.
Şi nu mă vezi prietene deloc, şi uite că nici eu,
chiar de pornim pe axe de-a dreptul separate
şi iată că-n lumina lunii ne spune un semizeu
că trecem pragul dezlegării de marile păcate.
Alte chemări nu pot să strig
Eu, poate, mă lovesc de un ferm şi rece zid
tot ridicând privirea înspre umbra-ţi surdă
spre care mă împinge chemarea ta din vid
pe unde zburdă-n vreme fiinţa mea zăludă.
E prea târziu şi iată vântu-n inimă cum bate
iar tu-mi apari acum dintr-un trecut plebeu
prin care vremea strigă voind a ne desparte
de tot ce nu ştim încă, dar se va şti mereu.
Acum mi-e tot mai liber şi mai paşnic drumul
şi totuşi felinarele sub vânturi reci se sting în cântece mai zboară frunzişuri cu duiumul
într-un prezent pe care nu pot să-l mai disting.
Şi iată că în van nu pot chemările să strig
nici valul să-l opresc grăbit din amplu-i mers
şi parcă-nsingurat mă simt cuprins de frig
iar din memorie deodată atâtea mi s-au şters.
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Nastasia SAVIN
Intelectualizarea eului liric în poezia
“Fără ţară” de Octavian Goga
Poezia Fǎrǎ țarǎ, de Octavian Goga, presupune o
deschidere pluridimensională a discursului liric, devenind
o portavoce a unui eu autentic care se manifestă drept
principala instanță de discurs la nivelul stilului, al expresivității, dar și la nivelul viziunii și sensibilității eului liric.
În prezenta poezie, eul liric devine un ax al universului poetic specific lui Octavian Goa, un factor esențial
de limbaj, de o „expresivitate latentă”, existentă virtual în
limbă „ca o cantitate depozitată din care vorbirea poate
să-şi extragă termenii necesari pentru organizarea diverselor mesaje” (Marin Mincu: 2007, p.11); dar și de o
„expresivitatea dedusă”, mai ales că mesajul poetic se
sugerează ca o confruntare între planul lingvistic şi planul
extralingvistic; „expresivitatea dedusă lingvistic”, realizată
prin combinarea mijloacelor lingvistice cu cele extralingvistice sau prin combinarea celor dintâi între ele.
Expresivitatea lirică este în raport direct proporţional cu
cantitatea de informaţie, iar limbajul prin care se exprimă
arta literară dispune de cea mai mare cantitate de
informaţie, întrucât mesajele redate de el sunt alese din
cel mai mare număr de posibilităţi. Mai mult, înnoirea
limbajului, depășirea stării de eminescianism este de
neconceput fără schimbările de accent, lungirea sunetelor, procedeele morfologice şi derivative, sintactice,
lexicale, împrumuturile externe şi interne. Acesta, de
altfel, pune la originea „expresivităţii” „fantezia”: „Ceea ce
măreşte expresivitatea unor termeni este faptul că la
crearea lor participă şi fantezia: aproape toţi deşteaptă
imagini, fiindcă, de obicei, ei desemnează obiecte
materiale, concrete, a căror reprezentare se iveşte în
mintea noastră odată cu noţiunea respectivă” (Iorgu
Iordan: 1973, p. 12).
Eul liric personalizat, în acest caz, nu se
mulțumește să evolueze doar ca regizor, ca operator, ci
devine actor. Astfel, plecând de la distincția lui Tudor
Vianu a noţiunilor de „tranzitiv” şi „reflexiv”, mesajul liric
devine un jos între a comunica doar informaţie, fără a
reflecta vreo atitudine sau emoţie a emiţătorului, deci
tranzitiv, dar și reflexivă deoarece se reflectă starea
sufletească a celui care emite mesajul, „considerat în
dubla sa intenţie, se poate spune că faptul lingvistic este
în aceeaşi vreme „reflexiv” şi „tranzitiv”. Se reflectă în
el omul care îl produce şi sunt atinşi, prin el, toţi oamenii
care îl cunosc. În manifestările limbii radiază un focar
interior de viaţă ce primeşte căldură şi lumină, o
comunitate omenească oarecare” (Tudor Vianu: 1968, p.
32). Tudor Vianu vorbeşte despre „zona stilistică” a limbii,
care este alcătuită din „fapte de stil”, fără de care nu se
pot studia istoria şi evoluţia unei limbi, căci „cercetătorul
stilului trebuie să ia în considerare şi notele însoţitoare
expresive” (Tudor Vianu: 1968, p. 42). Zona expresivă a
limbii unui popor despre care vorbeşte Tudor Vianu este
influenţată de domeniul în care acesta şi-a exercitat în
principal activitatea: „poporul român cu vechile lui tradiţii
de viaţă rurală şi agricolă a creat o mulţime de locuţiuni
cu o incontestabilă valoare stilistică, precum: a bate
câmpii, a înţărca bălaia, a nu pricepe o boabă, a nu-i fi
boii acasă. Toate aceste locuţiuni sunt fapte de limbă
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înzestrate cu o zonă expresivă, dar nu a unui individ,
ci a poporului întreg. Ele nu exprimă pe autorul lor
anonim, ci tot poporul care şi le-a însuşit, desigur pentru motivul că au corespuns fanteziei şi sensibilităţii lui”
(Tudor Vianu: 1968, p. 46).
De altfel, Dumitru Caracostea (Dumitru Caracostea: 2000, p. 35) afirma că „în realitatea ei, limba
este expresivitate”, iar preocupările autorului urmau să
fie îndreptate spre studiul limbii privite ca o construcţie
de artă. În concepţia sa, limba posedă anumite
virtualităţi expresive, estetice, pentru care a propus
termenul de „esteme”. D. Caracostea explică totul prin
natura estetică a limbajului, întrucât aceasta ar fi
esenţa lui originară şi specifică. Pe motivul că limba
este, în toate compartimentele ei, „pătrunsă de sufletesc” D. Caracostea va absolutiza valorile fonetice ale
sunetelor unui cuvânt, fonemul fiind „sunetul pătruns
de sufletescul vorbitorului” şi va stabili diferite tipuri de
cuvinte expresive, pornind de la organizarea lor fonetică. Teoria lui este văzută de cei mai mulţi cercetători
ca o exagerare.
Funcţia expresivă sau emotivă, numită şi afectivitate sau expresivitate spontană, este manifestarea
verbală a emoţiei corespunzătoare, concluziona Ion
Coteanu în „Stilistica funcţională a limbii române”, în
timp ce expresivitatea deliberată, funcţia estetică sau
poetică, adică, este manifestarea verbală a emoţiei
contemplative. Pentru Ion Coteanu domeniul stilisticii
cuprinde şi teoria expresivităţii, adică „cercetarea
valorilor speciale ale elementelor limbii, descoperirea
şi descrierea opoziţiilor pe care le creează, stabilirea
tipurilor celor mai importante ale acestor opoziţii şi
analiza funcţiilor lor” (Ion Coteanu: 1962, p. 91), iar
utilitatea acestei clasificări a expresivităţii, i se „pare
astăzi redusă”, deoarece se pune întrebarea „cum să
se determine numărul posibilităţilor de alegere a unei
ştiri dintr-un mesaj ambiguu, de vreme ce nu
dispunem de o metodă care să limiteze cantitatea de
interpretări, iar mesajul poetic, în special cel ermetic,
se prelungeşte adesea în simbolizări multiple şi
discutabile” (Ion Coteanu: 1962, p. 97). Expresivitatea
– conchide Ion Coteanu – nu rezidă nici în semnificaţia
semnului, nici în sunete, ci fie în afara semnului, fie în
raportul de solidaritate, în forma lui. Ea este o valoare
realizată cu ajutorul unor contexte astfel întocmite,
încât să provoace o deplasare de planuri în conţinutul
semnelor lingvistice. La aceasta se adaugǎ și opinia
lui Ştefan Munteanu, astfel, expresivitatea poetică
reprezintă „o calitate fundamentală a limbajului artistic,
subordonată funcţiei estetice a limbii şi manifestată
într-un context, în vederea realizării unui acord,
perceput de cititor ca pregnant şi desăvârşit, între
mijloacele lingvistice individuale şi sensul comunicării
artistice” (Ştefan Munteanu: 1972, p. 19).
În continuarea acestei idei putem afirma că,
poezia nu prezintă, conform lui George Călinescu,
nicio legătură cauzală cu sentimentele, ea nu are
scopul de a educa, în timp ce, emoţia poetică, în cazul
în care este un sentiment, este o emoţie nepractică:
„Ca să se facă înţeleşi poeţii se joacă, făcând ca şi
nebunii gestul comunicării fără să comunice în fond
nimic decât nevoia fudamentală a sufletului uman de a
(continuare în pag. 11)
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prinde sensul lumii” (George Călinescu: 1996, p. 93). Ştim
deja cǎ în poezia română din secolul al XX-lea ,,eul poetic
tinde să devină instanţa absolută a discursului, abolind
treptat orice mediere. Marele deziderat este de a reuşi să
traversezi toate obstacolele retorice până la acel eu real
pe care-l poate naşte viu şi autentic, Vocea. Este acesta
drumul parcurs de poezia românească de la preromanticul
Heliade la postmodernul Nichita Stănescu” (Marin Mincu:
2007, p. 10).
Este evident că lirica secolului al XX-lea, conform
lui Hugo Friedrich, nu mai aduce ceva fundamental nou,
ea forţează limbajul să exprime şi să ascundă sensul în
acelaşi timp, preferând prin definiţie conţinuturile incoerente, conţinuturi care îşi ating efectul prin introducerea pe
neaşteptate a elementului nou. Cunoaşterea liricii moderne implică aflarea unor categorii cu ajutorul cărora să fie
descrisă, categorii care nu sunt aplicate în sens depreciativ, ci într-un sens definitoriu. Cum se cunoaşte, un text
poetic reprezintă o structură închisă de semne, care
reuşeşte prin sensul conotativ, cu ajutorul căruia este
caracterizat, să menţină un potenţial semantic ridicat, un
dinamism pe care lectorul va încerca în permanenţă să îl
`
actualizeze.
Unitatea structurală, în general, a poeziei secolului al XX-lea aparţine artei moderne, în acest mod
explicându-se „analogiile stilistice ale liricii, ale picturii şi
chiar ale muzicii” (Hugo Friedrich: 1969, p. 142). La
aceasta se adaugă şi faptul că poezia nu copiază, nu imită
sentimentul pentru că „acesta, având formă prin el însuşi,
în propria lui sferă, nu are formă în raport cu poezia, nu
reprezintă în raport cu ea nimic determinat, ci este haos,
iar cum haosul este simplu moment negativ, este neant”
(Benedetto Croce: 1972, p. 28). Modernitatea poeziei
aduce cu sine un nou limbaj care pare a obliga „la
transpunerea exprimatului într-un limbaj cât mai apropiat
de vorbirea normală” (Hugo Friedrich: 1969, p. 151), noul
limbaj presupunând dificultate, atât la nivel sintactic cât şi
la nivel semantic, din partea lectorului în descifrarea şi în
interpretarea sensurilor poetic.
Conform principiului lui G. Genette, titlul ilustrează
o construcţie interioarǎ. Reluat în versul-incipit deschide
universul liric şi orientează asteptările receptorului către
un spaţiu predilect universului lui Goga. Ca tipologie, este
un titlu transparent pentru tema adusǎ în discuție, pentru
că sintetizează, pe de o parte, ca un magnet, toate
motivele literare ale textului: iubirea, visul, tǎcerea etc, iar,
pe de altǎ parte, ajutǎ la construirea, prin însumarea
figurilor de stil, „pe orizontală”, a discursului poetic. La
nivel obviu de limbaj, este format dintr-un substantiv
comun, nearticulat „țarǎ”, precedat de o prepoziţie
simplǎ „fǎrǎ”, inducându-se starea de generalitate şi de
uniformizare poetică. La nivel obtuz, „fără ţară” devine un
simbol al solitudinii, al izolării, al întoarcerii în timp, în
preistorie.
Decupajul textului prezintă cinci strofe, egale ca
număr de versuri, mai precis vorbim despre octet, rima
este încrucişată, ritmul este iambic, mǎsura este de 8-9
silabe. O pondere deosebită o are și jocul măștilor.
sfidând gustul comun, eul liric refuză idealul, aspirând
spre ideal.
În ceea ce privește nivelul fonetic se constatǎ faptul cǎ predomină vocale semi-deschise [e, ă, o]: (,,eu”,
„fǎrǎ”, „cǎlǎtoare”, strop, „foc”, „noapte” etc.), sau închise
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ca [i, î/ â, u]: („tǎrzie”, „plânge”, „cerul”, „durerea”,
„uitați”, „unde-aducerile-aminte” etc.), şi mai rar cele
unde existǎ vocala deschisă [a]: („fiara”, „poarta”,
„noaptea” etc.), dar care exprimă nişte concepte negative, parcă în contradicţie cu deschiderea pe care o
presupune aceastǎ vocalǎ. Sonoritatea, muzicalitatea
versurilor reiese și din fenomenul de repetiţie al unor
sunete omofone. Spre exemplu, vocala închisă [î/ â] în
vecinătatea consoanei sonore [n] capătă un efect de
nazalizare în plus, accentuat şi de caracterul închis al
vocalei [î/ â] şi, astfel, mǎrindu-se puterea de sugestie
a construcţiei în care ele apar: „purtat de vânt”, „cel mai
sǎrac de pe pǎmânt”, „plânsul unei mii de ani”, „cântul
meu se înfǎșoarǎ”. Cea mai frecventǎ combinaţie de
vocale + consoane din poezie este â/ î + n/ m. Aceasta
sugerează tristeţea apăsătoare, un acut sentiment al
distrugerii: „vânt”, „reînvie”, „plânge”, „gând” etc.
Repetiţia la toate nivelurile declanşează fluxul
sonor. Simfonismul vocalic și consonantic care se repetă creează efecte de sens vagi, evocative: „Azi simt
cum noaptea se coboarǎ/ Pe dimineața mea de ieri”.
Putem vorbi de fenomenul aliteraţiei pe verticală, adică
litere sau cuvinte care se repetă la începutul fiecărui
vers: „Eu sunt.../ Un strop…/ Un rob…/ Cel mai sǎrac…
/ Eu sunt…/ Ce-am rǎtǎcit”. La nivel lexical se observǎ
o dezvoltare a sferei semantice, a termenilor vechi prin
utilizarea acestora în contexte noi, figurative: „rob rǎzleț
scǎpat din fiarǎ”, „un mag de legea nouǎ”, „solul
dragostei și-al urii”. Se observǎ rolul sintagmelor poetice, adevǎrate nuclee metaforice, care ocupǎ un loc
important în economia textului (e.g. „strop de foc”, „mii
de ani”, „cripte umede și reci”, aducerile-aminte”). Prin
aceste construcții textul capǎtǎ un dramatism accentuat, un dinamism aparte al forțelor care își fac simțitǎ
prezențǎ: „Un strop de foc purtat de vânt,/ Un rob rǎzleț
scǎpat din fiarǎ”. Aspectul afectiv al textului este foarte
bine marcat, așa cum se poate constata chiar din
primul vers „Eu sunt un om fǎrǎ de țarǎ”. Se constatǎ o
ritmicitate interioarǎ a versurilor, accentuatǎ, pe de o
parte, de repetiția pronumelui personal ,,eu” și a
verbului existenței, conjugat doar la prezentul etern
„sunt”. Se constatǎ un profund simț al metafizicului, o
accentuatǎ stare de jale încadratǎ de o viziune cosmicǎ: „Un biet nebun, orbit de-o stea”, „lume care moare”.
Instanţa enunţătoare este prezentă prin anaforicele:
„meu”, „mea”. „Eul” care se adresează unui „tu” (voi) în
interiorul unei lumi posibile, ne dezvăluie un „eu-autor”
şi un „tu” subsumat ideii de „eu” (voi). Sintagme de tipul
„om fără ţară”, „tărâmuri fără glas”, „satul din deal”,
„cripte umede şi reci” reprezintă construcţii care delimitează un topos aparte plasând obiectul meditaţiei poetice la nivel disforic.
La o lectură superficială vorbim, pe de o parte,
de un prezent cu valoare absolutivă, de natură deictică,
datorită raportării directe a acţiunii verbului la momentul
vorbirii „sunt”, pe de altă parte identificăm şi un prezent
relativ, de relaţie dublă cu funcţie esenţial sintactică
„orbit”, făcându-se, astfel, raportarea la un alt timp
verbal din structura sintactică a frazei: „am rătăcit”,
care situează acţiunea verbală sub semnul incertitudinii, dar pentru locutor stă sub semnul posibilităţii modale.
(continuare în pag. 12)
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Mai mult decât atât, se constată faptul că eul liric
se detașează conștient de o realitate imediată, suprasolicitând privirea. Dar, din păcate, accesul spre locul fără
de țară se realizează indirect. Astfel, apare o nouă
modalitate de a se raporta la lume, ca o modalitate cognitivă de revitalizare a identității eului liric. Se observǎ faptul
că statutul comunicativ al textului poetic, din punctul de
vedere al unei instanţieri poetico-narative este, în
structura de suprafaţă incomplet şi neomogen din punct
de vedere semantic, deşi în structura de adâncime
închiderea acestei lumi devine, în fapt, deschiderea unei
autoreprezentări a propriei individualităţi (Alberto Asor
Rosa: 1984, p. 9 şi urm.). Din analiza versurilor, se poate
observa că, jocul măştilor este unul dublu: unul cotidian şi
unul aluziv. Antinomia care domină masca este oroarea
morţii reale, a dezintegrării instanţei lirice: „Eu sunt un om
fără de ţară,/ Un strop de foc purtat de vânt,/ Un rob răzleţ
scăpat din fiară,/ Cel mai sărac de pe pământ./ Eu sunt
un mag de legea nouă,/ Un biet nebun, orbit de-o stea”.
Putem spune că masca este tema personajului conştient
de existenţa sa ca umbră, reprezintă un discurs metaliterar care conduce opera, un discurs complicat străbătut
de gânduri antinomice: „Eu m-am desprins dintre morminte,/ Din cripte umede şi reci,/De unde-aducerile-aminte.”
Din lectura versurilor se poate vedea faptul că arhetipul
călătoriei stă sub semnul Thanatosului, al durerii şi al
frământării, întoarcerea din călătorie fiind asigurată sub
forma morţii: „Cum cântul meu se înfăşoară/ În giulgiul
veşnicei tăceri...”. Călătoria se construieşte atât ca formă
exterioară, mască socială, cât şi ca formă interioară.
Refugiul instanţei lirice în mască serveşte pentru a se
proteja, pe de o parte, de fluxul existenţial şi, pe de altă
parte, de amara resemnare: „Azi simt cum noaptea se coboară/ Pe dimineaţa mea de ieri”.
Reprezentarea măştii se poate observa chiar şi
din folosirea verbelor cu sens existenţial „Eu sunt un om
fără de ţară”, „Eu sunt un mag de legea nouă”, „Eu sunt o
lacrimă târzie”, „Eu sunt oftatul care plânge”, „Eu m-am
desprins dintre morminte” etc., semn al raportului constant dintre viaţă şi imagine. Masca în această poezie
poate fi „văzută“ ca un microcosmos în care viaţa se
proiectează, se poate lectura ca un univers care reflectă
lumea exterioară prin prisma lumii interioare, devenind
opozitivă, alternativă, pierzându-se coordonarea cu lumea
unitară. Putem identifica două planuri: unul aparent,
destinat a reprezenta raportul dintre bine şi rău ca o
necesară interdependenţă şi, altul, profund, adesea
metaforizat, eul poetic desfăşurându-se fără îngrădire;
masca prezentându-se drept ,,discursul altuia” în ,,limba
altuia” cu cuvintele biunivoci care exprimă, personificat,
pluridiscursivitatea socială.
Poezia Fără ţară, de Octavian Goga caracterizează, la modul camilpetrescian, soarta fiinţei umane,
soartă contradictorie, ce oscilează între ,,un pahar cu
sare de potasă” şi „un pahar cu floare de cristale”
(Fragment II, Camil Petrescu).
La nivel sintactic particularitǎțile nu abundǎ.
Împǎrțirea frazei în propoziții se realizeazǎ fǎrǎ dificultate.
Se observǎ prezența enunţiativelor reale care exprimă o
acţiune prezentată ca reală, acestea se construiesc, așa
cum se constatǎ din lectura textului, cu modul indicativ:
„sunt țipǎtul”, „sunt solul”, „simt”, „se coboarǎ”, ,,reînvie”.
Se identificǎ, în fiecare din cele cinci microtexte, câte o
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divizare clarǎ a strofei, o împǎrțire a frazei în propoziții care permite și evidente paralelisme tematicoexpresive. Chiar punctul are valoare expresivǎ, pentru cǎ, prin segmentarea frazelor marcheazǎ o anumitǎ tensiune sufleteascǎ, o gradare ascendentǎ a
acțiunii: „Eu sunt un mag de legea nouǎ, Un biet
nebun, orbit de-o stea,/ Ce-am rǎtǎcit/ sǎ v-aduc
vouǎ Poveștile din țara mea.” Dacǎ în prima propoziție eul liric enunțǎ cǎ este ,,un om fǎrǎ de țarǎ”, din
a doua propoziție, care vine în completarea primeia,
alocutorul, presupus, aflǎ cǎ eul liric este „un mag
de țarǎ nouǎ”. Prin fiecare nouǎ propoziție se construiește „biografia” eului liric, instanțǎ liricǎ conștientǎ de puterea orficǎ a cântului sǎu, așa cum
reiese și din completiva directǎ: „cum cântul meu se
înfǎșoarǎ/ în giulgiul veșnicei tǎceri”. Dacǎ primele
patru microstructuri se deschid cu subiectul exprimat
prin pronumele personal de persoana I „eu”, ultima
microstructurǎ prezintǎ în deschidere complementul
circumstanțial de timp exprimat prin adverbul de
timp „azi”. Punctele de suspensie prin utilizarea lor
intenţionată indică posibilitatea continuării gândului,
o invitaţie la reflecţie: „Azi simt cum noaptea se
coboarǎ/ Pe dimineața mea de ieri,/ Cum cântul
meu se înfǎșoarǎ/ În giulgiul veșnicei tǎceri.../ Și
printre voi îmi duc povara/ Stropit de râs și de noroi,/
Cǎci vai de cine-și pierde țara/ Ca sǎ și-o cearǎ de
la voi...”.
Se constatǎ faptul cǎ folosirea figurilor de
stil contribuie la accentuarea dimensiunii estetice a
limbajului şi sporeşte expresivitatea limbii, dând
concreteţe, forţă şi plasticitate imaginii poetice.
Astfel, dintre figurile de sunet întâlnite amintim:
asonanța („Un strop de foc purtat de vânt”, „Ce port
blesteme-n cerul gurii”); aliterația („Eu m-am desprins dintre morminte”, „De unde-aducerile-aminte”),
afereza („acolo-n”, „blesteme-n”), apocopa („v-duc”.
La expresivitatea textului dintre figurile retorice contribuie enumerația: („Eu sunt un om fǎrǎ de țarǎ,/ Un
strop de foc purtat de vânt,/ Un rob rǎzleț scǎpat din
fiarǎ”), dintre figurile de construcție regǎsim
anacolutul: „Cǎci vai de cine-și pierde țara/ Ca sǎ șio cearǎ de la voi...”. Cum se cunoaşte, Angelo Marchese consideră că poezia reprezintă acea valoare
teoretic comunicabilă prin intermediul cuvântului,
reprezintă un joc care oferă posibilitatea lectorului
de a reconsidera, din punct de vedere analitic, privirea globală care furnizează un posibil model în
construcţia unei poezii, şi, deci, în construcţia unei
lumi posibile (Angelo Marchese: 1997, pp. 81- 89).
Plecând de la aceste consideraţii putem afirma că
masca poeziei „Fără ţară” ţine şi de trei verbe cheie:
a fi – a desprinde – a simţi, verbe care permit
menţinerea unei structuri unitare, închise în care
sunt fixate evenimentele. Astfel, masca poate fi o
reîntoarcere la calitatea formală a limbajului, o
reîntoarcere la conţinuturi sau o reîntoarcere la „eu”,
poezia Fără ţară reprezentând prilej de reflecţie
pentru lector, artă prin modalitatea de expresie şi
ştiinţă în măsura în care exprimă cunoaştere.
Între cele două pronume „eu (...)” şi „(...)
voi” gravitează întreaga poezie, astfel, prin jocul izo(continuare în pag. 19)
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Grigore GRIGORE
1.Știam atât de multe despre mine
Știam atât de multe despre mine
Măsură vie pentru timpul plat
Ca doar pe roiba ce mi se cuvine
Credeam ca sunt când zeu când împărat
Când zeu al viselor nepricepute
În care mă întemnițam tăcut
Când împărat al straielor de frunze
Gătindu-mă cu cele ce-au căzut.
Știam atât de multe despre noi
De mine și de umbra mea solară
Că uneori acoperit de ploi
Mă fericeam c-aș fi cât să nu pară
Și că prin lacrimile tale moi
Pluteam de dimineață până-n seară.
2.Întâi și-ntâi de mine mi-era frică
Întai și-ntâi de mine mi-era frică
De dimineața până dimineața
Și nimeni nu-mi spunea de unde ceața
Care numai căzând se și ridică
De unde lucrul cald care tânjește
În forma lui spre orizont departe
Și cum să fac purtând în piept o carte
Cu ea să-ncerc și saltul peste moarte.
Întâi și-ntâi așa cum se cuvine
Să mă gândesc la flacăra din tine
Care-ncălzește laturile fine
Ale triunghiului care întors în mine
Își lasă vântul pe sub aripi line
Bătăi să-și treacă dinspre rău spre bine.
3.Și-am întors pasărea cu zborul ei cu tot
Și-am întors pasărea cu zborul ei cu tot
Am întors pasărea cu povara aripilor ei
Am întors pasărea cu povara ghearelor
In cioc
Am întors pasărea în cioc
Să-și amintească de nevoie de frică
Ziua în care a îndrăznit
Să creadă că aparține cerului
Și nici un foc
În nici un loc
Al pietrei sau al fierului
Nu-i va topi conturul.
Și-am întors pasărea
Să vină furul.
4.Acum când te privesc, oglinda
Acum când te privesc, oglinda
Cred că n-a prea avut lumină
Pentru sângele tău pentru
Contur
N-a prea avut limită
Pe care bănuind-o
Încercam să ți-o fur
N-a avut
Nici aerul care părea
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Că plutește în focul care
Arzând se stingea.
Atunci când mă priveam, oglinda
Pe mine de mine mă despărțea.
5.În sufletul meu se petrece un război cordial
În sufletul meu se petrece un război cordial
Nu unul rece si nici unul banal
Adică doar din cuvinte meșteșugite
Mai puțin sfinte mai mult cu ispite
Mai puțin curate mai puțin calde
În care păcate plutind să se scalde
Au tot tânjit
În sufletul meu în adâncul lui
Fără sfârșit
Un Dumnezeu al nimănui
Pitit
Și-un vis al mamei cumplit
Se petrece în lume ceva nevăzut, neștiut
Care n-are nici nume și nici trecut.
6.Abia când am înțeles că între noi
Abia când am înțeles că între noi
Nimeni să-și facă culcuș
Nu mai poate
Nici raze de soare
Nici raze de ploi
Căci tocmai stăteam spate-n spate.
Abia atunci
Abia atunci
Am înțeles că una-i măsura
Am înțeles că alta-i căldura
Că alta-i căldura
Care-mi îngheață gura
Și-mi coboară pleoapele
De sub care dezlănțuite
Apele
Apele.
7.Data viitoare îi spuneam clipei
Data viitoare îi spuneam clipei Nu voi mai călători în timp
Alături de o femeie frumoasă
Pe care o cred prințesă
Nu-i voi mai săruta mâna unei zâne
Și nu-i voi mai zice tatăl nostru
Unui înger
Voi rămâne la casa mea, la masa mea
Voi citi stelele mele
Și mă voi juca
Devenind zilnic tot mai copil
Cu luceafărul care îmi luminează
Pâinile
Subtil și tiptil
Despărțindu-mi în două
Mâinile.
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Întunericul spumos e o crispare încrâncenată
din care vedem ugerul lăptos conţinut în Calea
Lactee fluturi luminoşi striviţi de şenila clipei necruţătoare
pe tălpile cerului lipiţi – un noroi lipicios de obsesii
ascuns în sertarele memoriei…
TĂCUTE LUMINI

Ion TUTUNEA-HERCINICUL Tremură cutremurat văzduhul într-o şoaptă
MIRIŞTE
Ţi se ghiceşte-n ochii albăstriţi de vise
orizontul defunct care sunt deodată în
ipostaza de om pus de-a curmezişul
în faptul înserării pe cumpăna dintre cuvinte
Lacrima curge – se prelinge topită sarea trudită
în orele suferinţei pentru că nu reuşesc să-mi
scriu glasul când strig:
-„moarte celor care pătează zăpada limbii române
Mânjită de cosmopolitism pe eşafodul înaltei mirări”
mirişte împădurită cu scaieţii blajini
ce rostesc rugăciuni de esenţe tari din
adâncimea unui cumplit aforism izvorât din
scurgerea dereglatei clepsidre
delfinul fanteziei descărnat într-o
imagine apocaliptică…
NU ÎNCERCA
Nu încerca să-mi ucizi şoimii ideii cu
otrăvite săgeţi împlântate în masca mortuară
sculptată măiestrit în aburul selenar prin care
chiar neprivindu-te în toate te văd deodată
Tu eşti albul – culoarea unică
din care desfrunzindu-se se naşte curcubeul…
Un clovn vopseşte cioara în culorile papagalului
încercând s-o dezveţe zadarnic de graseierea cârâiturilor
dincolo de cortina zorilor
răsfrânţi în temniţa făpturii
Cârtiţa dorului râcâie carapacea întunecată în care
sălăşluieşte îi sfredeleşte pereţii şi
se eliberează preschimbată în pasăre domestică
inofensivă ca o bombă dezamorsată de
cumpănitul smalţului stelelor…
ÎN SERTARELE MEMORIEI
Ţărmii visează epave de corăbii împovărate de legende
se adună în mine veacuri prăfuite în şir indian
caravane de ore sapă pe frunte fortificaţii
Cuvintele-mi sunt straie luminiscente care-mi
dizolvă trupul preschimbat în arsură –
rană mustindă viermuitoare de năluci rânduite
în şir indian – caravane de ore săpând
pe frunte tranşee într-o risipă de galben
împroşcată în sfinţenia aureolei unde se profilează
din prăpastii orbitoare iscate fantezii
dezlegate din amnare de fulger…
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nocturnă
destrăbălată în liniştea de cimitir înstăpânită peste
adieri de cuvinte unde plugăreşte prin sentimente
brăzdarul
albastrelor incandescenţe din sclipătul minţii…
Pe o frântură de stea melancolia boceşte proaspeţi
meteoriţi
din adâncuri de cugetare la nedezvăluite răscruci.
Se împrospătează catapeteasma visării din
cadavrul unui sentiment înjunghiat de cuţite de
tăcute lumini împurpurând asfinţitul
ÎNCUMETARE
Gustul sărat apare înaintea vederii stropului de
sânge împroşcat în amăgirea cantatei
Prea străin în propria ţară însingurat
rătăcit pe serpentine de gânduri înceţoşate
Depărtările îmi atârnă – pietre de moară spânzurate
de gâtul de gâscă sălbatică întins
într-un zbor peste praguri de veacuri
Tu arunci barbarizată în golful memoriei mele
numai cu pietre funerare răsărite din neguri
amestecate
ce nu cunosc opreliştea timpului hazardat în
năravuri
Mă încumet să muşc din pâinea iubirii aproapelui
coaptă în jăratecul melancoliei –
imperturbabile disperare-a furtunii…
CONSTELAŢIA TAINEI
Îmi port greul făpturii pe străzi pustiite
arse de cumplite nelinişti
Delfini sprinteni – neuitările – înnoată în
Apele memoriei spumegătoare
Jăratecul iubirii sfârâie în aşteptarea voinicului şi
uită să nu se audă reînviind cicatricea de cearcăn
prelungită de beznă în rotunjimile ochilor
două plute sferice înţepenite pe chipul mirat
unde Lumea se zbate în celălalt capăt al privirii
precum un balaur ştiut cu nenumărate capete rănite
agonizânde prevăzându-şi viitorul trecut care
prin trunchiul răchitei unduit vibrează în mine
prin viscerele umflate de zboruri neîngăduite
în constelaţia tainei…
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Ion (Simion) STERPU
NE CHEAMĂ VOCILE CREȘTINILOR
NE CHEAMĂ VOCILE PĂMÂNTULUI
Aici, în Dobrogea (Sciţia Minor) a venit Sf. Apostol
Andrei, aici s-a născut Dionisie Exiguul (Cel Mic), teolog
de faimă europeană, creatorul calendarului erei creştine,
aici a scris primul “poet–scriitor“ al romanilor - Publius
Ovidius Nasso, autorul celebrelor Scrisori din Exil Tristele şi Ponticele.
Aici Dromichete i-a învins pe perşi, pe Alexandru
Macedon (era de origine tracă - din stirpea aromânilor
(vezi Nicolae Iorga).
Pe aici a trecut Ulfila, regele goţilor (geţi = goţi)
venind din Nicomedia, şcolit la Tomis şi Constantinopole.
Aici probabil (conform lui Petre Diaconu David) a fost
călugăr la Bazilica Paleocreştină din Niculiţel unde a
început să traducă Biblia pentru goţi = geţi în caractere
runice (traducerea a fost terminată la Nicopole, Bulgaria
de azi).
Aici au venit printre primii preoţi ortodocşi (Ionescu Gheorghe, stră-străbunicul meu pe linie paternă bunicul Ilenei Ionescu Sterpu).
Aici rezistenţa ţăranilor împotriva “colectivizării
sovietice” a avut un suport profund creştin (cununiile fără
preoţi forţate de către comunişti nu au reuşit).
Aici a fost învăţător Ludvig Nechifor şi Popa Iancu
predând într-o frumoasă limbă românească.
Adeseori mă simt biruit de oboseli creatoare la locul unde ne-a aşezat destinul muncii, simt dogoarea unui
val recuperator de la părinţii de aici.
De aici mă strigă vocile martirilor şi ale pământului
niculiţean. Aici părinţii şi bunicii cu teama de Dumnezeu
ne-au supravegheat primii paşi ai copilăriei, ne-au dăruit
puteri nebănuite şi pentru celelalte drumuri neîncepute
încă.
Aici tatăl meu Simion Sterpu a primit educaţia în
cultul muncii şi credinţei prin argăţie (a fost argat la M-rea
Saon). Şcoala “argăţiei” era o şcoală dură, dar care a
imprimat respect pentru munca şi valorile creştine.
Aici mama mea, moldoveancă din Maluşteni,
Vaslui - Veta Igescu Sterpu, a primit educaţie în casa
preotului Constandache, şi el de origine moldoveană.
Aici a fost numit în 1881 prin Decret Regal emis la
Garnizoana Brăila Tănase Sterpu, străbunicul meu, întâiul
primar al comunei Niculiţel după alipirea Dobrogei la
Patria mamă.
Aici mă simt legat prin fire invizibile de minunata şi
binecuvântata de Dumnezeu comună Niculiţel, de oamenii
ei, creştini adevăraţi şi minunaţi, continuatori ai dicienilor
colonizaţi de ardelenii mocani în timpul migraţiei din sec
XIII-XIX.
Niculiţelul a fost ariergarda cetăţii celtice Noviodunum, comună situată pe celebrul drum comercial “de la
Varegi la Greci“ (cf. prof. Colcer Iosif).
Dobrogea a fost tărâmul binecuvântat pentru
creştinii greci şi geţi care au construit numeroase bazilici
la Dunăre şi Mare. Pe Martirionul Creştin de la Niculiţel,
monument unic în Europa, s-a construit Bazilica
Paleocreştină.

Bazilica Paleocreştină de la Niculiţel inaugurată în noua
formă arhitecturală la 04.06.2016



În lucrarea istoricului şi geologului austriac
Karl F. Petres “Graundlinien zur Geographie und
Geologien der Dobrutscha”, Viena, 1867 - lucrare
digitalizată de către Universitatea Harvard SUA, se
menţionează existenţa FÂNTÂNII COCOŞ de la care
se aproviziona cu apă potabilă şi Noviodunum. Cetatea celtică – Noviodunum, Isaccea de azi - era un puternic bastion pe unde se trecea Dunărea de către
comercianţi, trupe militare, migratori. Mulţi militari au
fost martirizaţi aici în timpul prigoanei romane împotriva creştinilor şi apoi înmormântaţi în cimitirul de la
Niculiţel peste care ulterior s-a construit Bazilica.
Datorită forţei geţilor = goţilor, Bizanţul a manifestat o teamă mare faţă de aceştia, astfel că DACIA DE SUD apare sub denumirea de Gothia (Petre
Diaconu David - Editura Ronprint Bucureşti, 1992 Sfinţii Poporului Roman, pag. 30-31).
Pe la Niculiţel (Traianapolis, Manastirişte) a
trecut şi regele “goţilor” - Ulfila.
Părinţii acestuia au fost luaţi captivi în Asia Mică pe la
264 şi aduşi în Sciţia Mică (Dobrogea). Ulfila se naşte
în ţinutul Dunărean pe la 310, fiind botezat de prunc.
Cunoştea limbile “gotică“, latină şi greacă. Ulfila a fost
crescut în palatul fiului lui Constantin cel Mare de la
Tomis, Constanţiu (337-361).
Cu o bogată cultură, Ulfila a fost interpret la
Constantinopole şi nu este exclus să fi fost o
perioadă monah la Niculiţel (idem P. D. David, pag.
31). Aici i-a venit ideea să traducă „Biblia pentru goţi”
în caractere runice (idem scriere dacică), iar
finalizarea traducerii s-a făcut la Nicopole ad Istrum
(Bulgaria de azi).
În cartea sa “Argumente pentru rescrierea istoriei europene - Despre istoria şi arhitectura getogoţilor”, istoricul italian Carlo Troya pune semnul egal
între geţi si goţi (Editura Uranus, Bucureşti, 2015).
Eroarea deosebirii dintre goţi şi geţi aparţine
istoricului Iordanes (vezi şi comentarii pe internet în
Wikipedia .org). În acest context se poate uşor
explica denumirea operei mistice Petrus de Dacia, un
festival care are loc în fiecare an în Insula Gotland din
Suedia – capitala Visby - pe ruinele unei frumoase
biserici creştine, Sf. Nicolae.
Petrus de Dacia a fost o personalitate de
mare calibru în epoca medievală şi aparţinea
ordinului religios “Black Friars”- călugări dominicani
(vezi Ziarul New York Times, ediţia de Duminică, 25
iunie 1989, pagina 15, în articolul Sweden Tranquil
Retreat).
(continuare în pag. 40)
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Irina Lucia MIHALCA

luna străluceşte prin ploaie,
pe măsură ce creşte
în sincope.
Norii sunt în derivă.
Doar amintirile unor clipe
se contopesc
în lucrurile care
au fost, cândva, reale.
O lume pierdută
pentru a te redescoperi
într-un cuvânt!

Mâine e prea departe
Lacrimi albastre miezul nopţii a picurat,
în tăcerea ei transparentă
călătorim spre stele, e o chemare,
un dor crescut din lumină.
Toate vin nevăzute spre centru,
deşi toţi le văd depărtându-se de el!
Turbionul vieţii le atrage - cercuri concentrice,
presărate cu frunze în oglinda apei.
Nişte frunze sunt oamenii,
îi duce viaţa precum vântul!
În bătaia destinului,
departe de noi, suntem purtaţi,
pe unda gândului primim răspunsul.
Opreşte-o petală, arunc-o pe apa vieţii!
Fiecare lucru îşi cere timpul lui,
fiecare vis visul lui,
fiecare emoţie emoţia ei,
totul e doar o stare ce curge!
Dincolo de câmp curge
un mare fluviu,
adună multe râuri în drumul lui!
Nu te teme de vise, nimic nu te poate răni,
nici gândul, nici cuvântul,
nici raza de soare
ce trece prin oglinzile timpului!
Mâine e prea departe...
Dincolo de garduri, împrăştiată
de aripa vântului, fiecare petală e vie.
Mărturisire
Un ultim popas, la o răscruce de drumuri.
Emoţiile alunecă pe contrasens.
Atât de departe de casă.
Dar asta e bine.
Soarele se ascunde
în spatele orizontului.
Ori de câte ori merg
pe o stradă întunecată
nu mă simt singură.
Aerul vibrează
în jurul sunetelor fugare
pentru ca să devină
un imn de slavă.
O pisică a trecut.
O alee, o bancă,
o carte,
un poem.
Într-o clipă sublimă,
sub vălul de ceaţă,
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În urma noastră
Adânc, în lumina lunii
şi-a ceţii curgătoare-n valuri,
un gând legănat persistă,
invadând strălucirea amintirilor,
din oglinzile de-argint.
Peste ţărmurile mării
ecoul cântecului lunecă
interludii romantice ale dansului,
lumină aurie în priviri,
spirală de zâmbet,
tresărire rămasă, urme de paşi
şi fiecare clipă de vis
noi constelaţii
fără bariere în inimile noastre.
Durerea cercului
îşi caută lumina rotundă,
blocată în lupta
născută din dragoste şi pasiune.
Într-o mare de suspine,
rochia mea neagră ca noaptea,
te bântuie din nou,
corabie plutind hieratic,
dincolo de orizont,
în căutarea unui port
unde să-şi ancoreze sufletul.
Prin inflexiunile vântului,
sunetul dorului tău
a pătruns aici,
uimitor precum misterul
căutării braţelor tale
prin mare
şi-atingerii mâinilor noastre.
În urma noastră,
încă vibrează
dansul cântecului, viaţa.
Acesta nu e capătul drumului,
doar reîntoarcea
la inocenţă
va deschide Poarta Luminii.
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Lidia GROSU
POETA MIHAELA OANCEA - MĂRTURISIREA BLAJINĂTĂŢII
Aşa precum poezia rămâne mereu un izvor de
simţiri fructificat de o gândire pe măsură, simțiri revărsate
într-o singură îmbrăţişare tulburătoare pe ilustre pagini,
ce devin o bucurie continuă, citindu-i creaţia prolificei
autoare Mihaela Oancea, pe care o consider la
momentul actual ca una dintre cele mai arzătoare STELE
în domeniul literaturii române (manifestându-se cu proză
şi poezie pentru copii, poezie pentru maturi, hermeneutică literară), o vom recunoaşte ca semănător de un
larg spectru de culori ale pretinsei bucurii, năvala acesteia dând dovadă nu de altceva, decât de profunda
recunoştinţă a cititorului pentru regăsirea sau descoperirea sa repetată într-o poezie inspirată, în care sufletul
odihneşte.
Expresie vie a umanismului pe care îl promovează la justa valoare, noul volum de poezii pentru copii
„Năzdrăvanii din pădure”, apărut la Ed. Pim, 2016, vine
întru susţinerea celorlate cărţi ale autoarei, tratând
probleme de importanţă majoră în contextul globalizării,
când este deosebit de necesar să-l trăim pe Dumnezeu
cu mereu pretinsul chip al blajinătăţii omului din noi
predispus să păstreze armonia „...Până și ceru-i zâmbește, / Îl alintă și-l iubește, / Căci sobolu-i cumpătat / Șiare veșnic gând curat!(„Răsfățul sobolului”).
Desprindere din divinitate, lumea florei şi a faunei, toată personificată, e o sugestie a autoarei că natura
înconjurătoare, în frunte cu omul, fiinţă superioară cu
responsabilităţi asumate („Și așa, încetișor, / Să-nțelegeți
rostul lor, / Pe ei toți să-i însoțiți, / Visul, voi, nicicând sopriți!” („Năzdrăvanii din pădure”)), sunt o ţesătură fină a
unuia şi aceluiaşi tot unitar, creat de Dumnezeu, întru
menţinerea armoniei şi înălţarea prin curăţenia simţirii:
„Vine seara cu gând bun / Răspândind blajină stare, /
Liniștită e natura, / Glasuri vii se pierd în zare („Primăvară, muguri noi”). De fapt, „sunt ceea ce gândesc”!
Această idee îi dă viaţă poeziei, care e o chemare la
înălţarea spre omenescul din noi, cititorul fiind atras întrun zbor pasional pe aripi de Arminden prin care „Lumea-i
joc de armonii”. Atras de ea, devii o ocheadă aruncată
de pe sub însăşi geana fermecată a primăverii ce-ţi
deschide tablouri irepetabile, ale căror imagini sunt culoare, parfum, dar, în primul rând, trăire: „Chiar și-atunci
când obosește, / Bondărel tot strânge-n brațe / Dalbă
floare și-o privește / Cu ocheade-adânci și hoațe” („Bondărel e-ndrăgostit!”).
Oază a înţelepciunii („De sapi groapă altuia”,
„Aricel – doctor fără voie”), sondând dulcele grai popular
al autorului anonim, poezia Mihaelei Oancea este o răzbatere spre deschideri prin strict necesara şcoală obligatorie („Vrem s-avem cu toţii parte? / Să-nvăţăm atuncea
carte!” („Alfabetizarea în zăvoi”), nu doar pentru a-ţi
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cunoaşte locul şi rolul („Moş Martin e de poveste”) şi
nici doar pentru a nu te lăsa păcălit de linguşire
(„Vulpea şi bursucul nătăfleţ”), cât, mai ales, pentru
a-ţi găsi norocul, în acest caz căutându-l nu la piaţă
(„Norocul nu se vinde”), ci în tine însuţi, profesând
într-un domeniu, o artă ce te-ar captiva
preponderent şi ţi-ar susţine studiul „tainei despre
cei cu rang domnesc”, care sunt chiar... „Salcâmii în
floare”...
De o tentaţie a visului e cuprins eul-călător
prins de o realitate ce poate deveni...vrajă, - dacă şio doreşte, afirmă poeta Mihaela Oancea. Este o
dorinţă a afirmării într-o totală armonie a Terrei cu
hegemonul COSMOS, transmiţător de unde
circulare, ce-l prind în ele şi pe omul cu demnitate
profund umană, dar şi naţională, care-i asigură
veşnicie unui popor prin dorul său de a-l înălţa şi a
se înălţa în orice parte a globului s-ar afla, precum
ne reflectă acest lucru şi poezia „Visul ursuleţilor”:
„Zmeura cea roşioară, / Peştii bălţii zvelţi, frumoşi, /
Cu nimic nu se compară! / De vă credeţi chiar în
stare, / Barcă-atunci să construiţi, / Să porniți în
cercetare, / Râul să îl îmblânziţi! / Vii primejdii sunt
pe mare, / Trebuie s-o luaţi uşor, / Steaua
călăuzitoare / Pentru voi este-acest dor. / Oricealegeţi, nu uitaţi: / Voi să vă aveţi ca fraţii, / Doar
cinstit să procedați / Ca urmași ai astei nații!”.
Este vorba cu adevărat de trăirea profundsentimentală ce oglindește o lume a cuvintelor şi
care, în consecinţă, devine scrisul plin de har al
poetei şi al scriitoarei Mihaela Oancea – o
nemărginire a sufletului de copil, ce se îndreaptă
spre copilul din noi cu răvașe de dragoste, oferindune spaţiul binefacerii, al armoniei şi al minunii lui
Dumnezeu...
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Mirela Savin
Tăcerea realității
Tăcerea realității se referă la jocul înțelepciunii
răposaților ca experiență dictată de starea nemuririi care
se concretizează în și prin scris. Dacă în cartea sa,
intitulată pur și simplu „Despre dragoste”, Stendhall
aminteşte de o istorie a minelor de sare din Hallein pentru
ca taina să ne pătrundă mai tare decât viața, Cervantes
reușește să metamorfozeze arta impură, intenţia
auctorială fiind aceea de a demonstra că există o mască
care învăluie existenţă umană şi că această mască nu
coboară nici în adâncurile trunchiurilor foarte groase, nici
în minele întunecoase, ci, poate doar în noi, atunci când
linia dintre normal şi anormal, realitate şi nebunie se
confundă şi se înfundă în abisul existenţei mizere.
O trăsătură deloc neglijabilă a creației lui
Cervantes revine varietății umorului, chiar și sub formă de
tragism. Totuși, dacă ar fi să analizăm viziunea lui
Cervantes asupra omului, prin umor, am spune că acesta
`
este atât obiectiv, cât și subiectiv, primul integrându-se
structurii morale, cel de-al doilea fiind o mască a tăcerii.
Pe aceeași linie, Pirandello rescrie agonul într-un joc al
limbajului de text, creează adevărate modele și
antimodele literare.
Fie că vorbim de Cervantes, fie că ne referim la
Pirandello, opera artistică se află la confluența mitului cu
literatura, pledând cu discernământ în favoarea ideii de
mască morală care înglobează două tipuri de naratori.
Astfel, dacă unul caută să se elibereze de sub tirania
realităţii crude, falsificând-o, altul încearcă reintrarea în
formă, umanitatea conturând atemporalitatea. Mai mult
decât atât, din perspectiva filosofiei pe care o conturează,
a modalităților etice și estetice de exprimare, Cervantes și
Pirandello devin creatori-vizionari ai unei lumi acide,
malițioase și supuse eşecului iminent.
Operele celor doi stau sub semnul tăcerii, chiar
dacă se ascultă și se vede. Ochiul cititorului sondează
evoluțiile personajelor, trăiește realități exterioare și
lăuntrice, împrumută stările tensionante ale personajelor,
se amestecă cu acestea, trăiește povestea de iubire,
luptă cu forma. Adjuvantul lui Don Quijote, Sancho Panza,
cunoaște o subtilă tonalitate grotescă față de idealul pur al
lui Don Quijote și, astfel, acesta devine „normal” şi, din
„normal”, Sancho devine „anormal”. Sancho Panza
cunoaște caracteristici pregnante, devine un personaj
sacru, cu ochii plini de înțelepciune. Don Quijote este
clasicul reprezentant al unei lumi sărace, cu mintea
rătăcită în descifrarea cărţilor cu și despre cavaleri, devine
reprezentantul eroului modern aflat într-o situaţie specială
cauzată de lipsa conştientizării rolului de erou. Nu poate fi
efectuată vreo delimitare clară între rafinamentul eroului și
evocatorul unui trecut magic. Cele două elemente sunt în
concordanță internă cu ambianța contextuală, vizând
termeni ai nonexprimării, imprimând lui Don Quijote o
estetică a melancoliei față de vremurile demult apuse.
Poate fi imaginat bătându-se cu morile de vânt ce iau chip
de balauri. Aceiași balauri apar și în viața lui Mattia
Pascal, doar că aici balaurii reprezintă propria familie.
Deplasările asociative între ființe și imagini alegorice
facilitează trecerea personajelor dintr-un plan în altul,
descriind, în tăcere, o criză a identității, o formă hibridă,
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mixtă, fără o identitate proprie asumată.
Pirandello şi Cervantes se concentrează pe
individ, pe instabilitatea, frica şi disperatele sale
încercări de a trăi, de a fi cineva, pe complementaritatea limbajului cu trăirile personale. Încercările
de a-şi depăşi statutul prin inventarea de noi registre
depistate la orice nivel conceptual, pot fi descifrate
ca o încercare de supravieţuire într-o lume ostilă,
tăcerea devenind singura formă de salvare. Noțiunii
de tăcere i se imprimă un sens totalizator, cuprinzând o realitate socială diversă care formează, fără
doar și poate, o unisonanță perfectă. Tăcerea reprezintă salvarea, este un fachir autohton, un terapeut al
sufletului, preluând formele muțeniei, a penitenței,
devenind unica formă de rezistență în fața unei
existențe derizorii.
Despre conexiunile dintre cele două texte s-a
mai scris, dar despre valențele tăcerii realității nu
putem vorbi, decât succint. Tăcerea este greu
identificabilă, analizată și detaliată. Ecoul tăcerii în
contemporaneitate presupune reinventarierea stărilor
de a fi, de a trăi, de a te exprima. Cervantes și
Pirandello construiesc doi eroi utopici deveniți
conștienți de ei înșiși.
Prin urmare, tăcerea nu rămâne primitivă, ci
evoluează odată cu personajele, devine un ultim
refugiu, dar și cea mai nobilă expresie a libertății de
gândire vizând nedegradarea stării de a fi om într-o
lume animalică.
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(urmare din pag. 12)

topiei şi al alotopiei putem pune în oglindă versurile iniţiale
cu cele finale („Eu sunt un om fără de ţară /vs/ Ca să şi-o
ceară de la voi”) rezultând o însumare de tactici şi tehnici
foarte diferite care stau sub semnul metaforei cunoaşterii,
cunoaştere văzută ca o excavare, o ascensiune, o mişcare
pe axa verticală, dar, în acelaşi timp, şi ca o tensiune. Prin
ultimele două versuri „Căci vai de cine-şi pierde ţara/ Ca să
şi-o ceară de la voi...” se sintetizează în acelaşi timp sfera
semantică şi sfera psihoafectivă a întregii poezii.
Tipologia imagistică a eului liric în poezia Fără țară,
de Octavian Goga se caracterizează prin diversitate, una
care permite o intelectualizare a eului liric, oferind predilecție proiecțiilor lui arhetipale, fie că vorbim de Căutător,
Creator sau Revoltat, fie că identificăm toate cele trei stări.
Prin urmare, putem afirma faptul că intelectualizarea
eului liric reprezintă doar o mască ce trebuie văzută în ipostaza unei luări la conştiinţă a problematicii reîntoarcerii la
origini, a suferinţei aceluia care este „om fără ţară”, dar care
reuşeşte să prezinte lectorului „vouă/ Poveştile din ţara
mea”. Masca lumii reale trebuie identificată nu doar în
lecturi sau reminiscenţe istorice „Eu sunt o lacrimă târzie/
Din plânsul unei mii de ani”/ „Eu sunt oftatul care plânge/
Acolo-n satul meu din deal,/ Sunt ţipătul muiat în sânge/ Al
văduvelor din Ardeal”.
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Laurențiu Alin DUMITRACHE
Automaton
din scorbura neagră iese tiptil
o păpuşă fără sfori
şi cu ochii mari
cerşeşte zori
din paşii ei răsare grâu
iar de pe umeri păsări culeg
aşchii pentru cuib
şi pentru foc.
iernile trec
născând petale
cu miros de prea târziu
iar firele de iarbă
se uită spre apus,
acolo a crăpat un tril
în lama stropilor
de ploaie,
rumeguşul fiindu-i pătură
şi peste luminiş lăsându-se ceaţa...
Fantoma cu chip de cilindru
prin crengi de prun înflorit
conturez
în luminişul simplu
forma unei fantome flămânde.
în suflul nălucii
iarba tremură
şi plânge rouă.
chipul său ia în razele de soare
formă de
de cilindru în care îngroapă culori.
întind braţul în aerul gol
şi spectrul îmi apare
cu gura larg deschisă,
zumzete de albine
mă trag înăuntru
şi mă veştejesc.
Polaris
din harpa aurorei boreale
s-a născut poezia
şi din suflul ei,
păsări migratoare.
soarele mângâie oţelul,
oraşul pustiu mă cheamă
în scheletul său
şi sticla topită de căldură mă acoperă
în cocon.
sute de ani de întuneric,
stepa cântă prin ninsoare
dar sunt surd,
umbră cu glugă şi aripi înzăpezite.
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Diana Teodora COSMA

Traducere în albaneză de Baki Ymeri

Somn

Gjumë

Somnul mă pândește !
îl văd cu ochiul minții
când îmi beau seara ceaiul .
Amestecul de tei și mentă uscată
îmi desfață simțurile…
cu fiecare înghițitură, simt că
pătrund din ce în ce mai adânc în
tainele somnului.
Mă opun dar, în brațele lui amorfe
îmi găsesc alinarea.
Mâna alunecă-n neștire pe coala albă
de ceară iar versurile devin hieroglife.
am două mâini stângi !
Adorm cu strofele în mână și mă
trezesc brusc…
s-a răsturnat cana cu ceai… am adormit
fără să beau ultima înghițitură.

Gjumi më përgjon
e shoh me syrin e mëndjes
kur e pij në mbrëmje çajin.
Përzjerja e blirit me mento të thatë
m’i lazdëron ndjenjat...
Me çdo gllënjkë, ndjej se
depërtoj gjithnjë e më thellë në
fshehtësitë e gjumit.
I kundërvihem, por në krahët
e tij amorfe e gjej ledhatimin.
Dora rrëshqet pa dije mbi një fletë të bardhë
prej dylli kurse vargjet bëhen hieroglife.
Kam dy duar të majta!
Më kaplon gjumi me strofat në dorë dhe po
zgjohem papritmas...
U përmbys kana me çaj... dremita
pa e pirë gllënkën e fundit.

Apocalipsă stranie

Apokalipsa e tmerrshme

Prin aerul urban cu miros de combustibil,
mai simt încă briza imaginară a unei dimineți marine…
Cred că sufăr de anamneză căci îmi pare că…
secundele sunt picioarele lungi ale unui păianjen
umflat de seva mediocrităților urbane,
țesându-și pânza în locuri macabre unde muștele…
sufocate în sidef își găsesc sfârșitul sfâșietor.
E-o apocalipsă stranie, un dans ambiguu al unei
civilizații înapoiate care își șterge ochii de praf
cu batista însemnărilor maladive ce-au construit
istoria unui secol infect.

Përmes ajrit urban me erë kombustibilesh
po ndjej ende flladin e imagjinuar të një
mëngjesi detar...
Mendoj se vuaj nga anamneza ngase më duket se...
sekondat janë këmbët e gjata të një merimange
të fryrë nga lëngu i mediokriteteve urbane
duke e thurrur pëlhurën në vende makabre ku mizat...
e gulçuara në sidefë e gjejnë mbarimin shkatërimtar.
Është një apokalipsë e tmerrshme,
një valle e dyfishtë e një
qytetërimi të prapambetur që i fshin sytë nga pluhuri
me shaminë e shënimeve të sëmura që kanë ngritur
historinë e një shekulli të infektuar.

O umbră…

Një hije...

Am băut azi din absintul norilor
și dintr-o dată sufletul mi s-a transformat în
furtună…
încât, am fost neiertătoare cu propria mea
ființă.
mi-am alungat sufletul din trup și i-am spus
să nu se mai întoarcă niciodată înapoi
căci unde se va întoarce el nu voi mai fi
eu.
va rămâne doar umbra a ceea ce a fost
odinioară
o umbră crispată, apatică și neiertătoare
o umbră în care de cele mai multe ori
mă mai regăsesc și
astăzi.

Kam pirë sot nga lëngu i reve
dhe përnjëherë shpirti m’u shndërrua në
furtunë...
aq sa, isha e pafalshme me vetë qenjen time.
E dëbova shpirtin nga trupi dhe i thashë
mos të kthehet kurrë prapa
ngase atje ku do kthehet ai nuk do jem
unë.
Do të mbetet vetëm hija e asaj që ka qenë
dikurë
një hije e kreshpëruar, apatike dhe e pamëshirshme
një hije ku shpeshherë
nuk e gjej veten
as sot e kësaj dite.
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nimic de neînţeles
în tot înţelesul acesta.
VIS CU SANDALE ROŞII
în pereţii de beton liniştea se despleteşte
până la farduri

Ioana BURGHEL
DORINŢĂ
Să rătăceşti, Doamne, cutia
mea cu pământ
singurătatea îşi are legile ei
e greu când se crapă de ziuă
peste cerul din mine
iarba trimite scrisori în
propoziţii scurte
nu ştiu să mă rog
nu ştiu să cer
car această casă ca o
fantomă
şi îngerii plâng agăţaţi de
rochia femeii în roşu

`

după ce mi-a privit răsăritul în
ochi
cântecul păsărilor cunoaşte tremurul frunzelor
am aflat cum morţii i se
potrivesc toţi pantofii
şi, cum niciun plâns nu arde
ca lacrima Ta.
DOR DE CIREŞE AMARE
am ochii unui poem nescris
prin inima mea trece soarele
desculţ
la marginea luminii a sădit
o grădină
cât dor de cireşe amare!
când lumea îşi cerne seninul din nisip
în ochii mei adumbriţi se adună păsări
liniştea e ca o zi pe care mi-o amintesc până la
amănunt
POEM DESCULŢ
ca o copilărie prea scurtă
ca un cerşetor
la marginea timpului
îţi voi dărui
o pereche de pantofi
cu tocuri înalte să înveţi
cum se calcă-n picioare
sufletul lumii
până când sângele difuz
va colora lumina
va învăţa cuvintele să cânte
dincolo de urlet
până când nu va mai fi
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lipindu-mi amărăciunea de podele
cu nişte degete de greieri degeraţi
învăţ să plâng
şi să contemplu asfinţitul
(doare mai puţin decât o rătăcire
prin
hăţişul de zâmbete sparte)
aerul mă toarce sacadat şi grav
ca un bolnav de tuberculoză
întind palmele şi tu te afunzi în durere
ca-ntr-un vis cu sandale roşii
(dincolo de tot întunericul ăsta
aş putea să inventez altceva de exemplu
un ritual cu nebunii lumii rânduiţi
pe aceiaşi sfoară sau să învăţ
un şarpe de pripas să danseze
la toate festinurile sfinţilor)
o femeie şi un bărbat au inceput să încolţească
lângă pământul acestei singurătăţi răsturnate
şi toate acestea pentru nişte sandale roşii"
Flutură sufletul ca o apă înmormântată în
celălalt pământ
pui de mierlă un înger
caută lumină în oraşul prin care
a plouat prea devreme
niciun pustiu nu-şi toceşte degetele numărând
zile impare
VENE DE PĂMÂNT
Câte vieţi am împrumutat, nimeni nu ştie
pentru venele astea de pământ,
îţi plătesc, Doamne,
cu pământul din mine, numai spune-mi:
sufletului care trece prin urechile morţii
îi poţi încheia o poliţă pentru o singură veşnicie?
dor prea mult umbrele pe care le plimb
din răcoare în răcoare.
în ochii demonului
se ascut tăcerile
căderea în mine e
o linişte oarbă
nebunii
aruncă pietrele râzând
tulburi
apele diavolului se limpezesc în
înţelepciuni cartonate
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Cătălin RĂDULESCU
Ultima coridă a lui Savaedro Cornégas
Competiţia nu începuse de prea mult timp, dar
arenele aveau deja aspectul unui vulcan gata să erupă,
datorită miilor de spectatori a căror surescitare părea să fi
ajuns deja aproape de apogeu. Picadorul nu apucase
încă să-şi aplice de prea multe ori loviturile de suliţă ce
aveau să conducă patrupedul spre inexorabilul sfârşit,
după ce în prealabil matadorul avea să-şi arate spre
finalul partidei întreaga-i măiestrie. Mai era destul timp
până la sângerosul finish.
Savaedro Cornégas realiză că patrupedul nu-l atacă
cu toată vigoarea unui cornut aflat la începutul partidei.
Renunţând la orice tentativă de a se eschiva, îşi privi
adversarul în ochi: necuvântătorul se opri şi el, privind cu
ochii săi inexpresivi la om; mugi în surdină, parcă a
concilianţă, şi-şi agită uşor botul, asemeni oricărui animal
domestic care îi cere stăpânului să-l mângâie: Savaedro
Cornégas se prăbuşi pe marginea arenei plângând...
Necuvântătorul se apropie de om fără grabă şi,
atingându-l cu trufa pe obraz, mugi un pic mai tare,
părând a vrea să soarbă de pe obrazul fostului adversar
lacrimile sincere ale căinţei. Plânsul acestuia se ostoi, om
şi animal se priveau acum cu insistenţă în ochi.
Toreadorul mângâie uşor patrupedul între excrescenţele-i
cornoase, iar acesta scoase un scurt muget ca de
staisfacţie.
Picadorul încremenise în şa, neîndrăznind să facă
nicio mişcare ce ar fi putut periclita viaţa colegului său;
trăgătorilor de elită le încremenise privirea prin lunete,
gata oricând să apese pe trăgaci pentru a salva viaţa
semenului; la rândul ei, tribunele păreau a nu mai avea
suflare.
Savaedro Cornégas aruncă o privire circulară întregului edificiu, fără să-i mai vadă pe ocupanţii tribunelor.
Prin ceaţa ce-i împăienjenise privirea, toreadorul
Savaedro Cornégas vedea acum strămoşul îndepărtat al
coridei – anticele lupte de gladiatori. Îi „vede” pe cei doi
adversari luptându-se cu vigoare, aude zăngănitul
puternic la intervale regulate produs de spadele grele ale
celor doi sclavi. La un moment dat, şocul asupra unuia
din cei doi este atât de dur, încât acesta se prăbuşeşte
scăpând arma din mână. Nici măcar nu încearcă vreun
şiretlic de recuperare a armei şi reluare a luptei: ştie că
pentru dânsul viaţa a luat sfârşit. Adversarul se apropie
fără grabă şi priveşte spre tribune. Toţi spectatorii au lăsat
degetul mare în jos, în semn de neîndurare. - „U-ci-del!”
„U-ci-del!”. Sclavul priveşte cu ură niciunde, ca pentru a
dispreţui un sistem, nu nişte oameni fără minte, cu cugetele îmbibate de alcool. Apoi îşi aruncă dispreţuitor arma
la pământ. După care se îndepărtează. - „Întoarce-te ime-
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diat şi fă voia mulţimii!”, sare de la locul lui însuşi
împăratul. Sclavul se întoarce, apucă sabia de
mâner şi o înfige cu patimă în sol. Şi îşi continuă
drumul. – „ Ucide-l tu!”, porunceşte atunci augustul
către cel întins la pământ. La rândul lui, cel sortit
pieirii, se ridică, apucă arma de mâner şi o împlântă
în pământ. – „ Cine sunt ăştia?... cum îşi permit?...
cine se cred?... să fie imediat daţi hrană leilor” –
Erau sfârşitul Antichităţii... Asta nu înţelegea
Augustul... erau supuşii Celui ce iată, nu fusese în
zadar Răstignit pe Golgota, dânşii fiind primii
germeni ai omeniei ce deschideau un alt Ev...
Un Ev ce avea, încet-încet – să condamne,
chiar dacă la început timid – violenţa inutilă
neprovocată de nevoia auto-apărării în faţa unor
semeni ireductibili, ori uciderea samavolnică a
celorlalte vieţuitoare fără scopul strict de limitare a
numărului lor pentru păstrarea echilibrului natural
ori din stricta nevoie de hrană.
Savaedro Cornégas vedea acum cortegiul
de masacre sinistre ce pigmentaseră ultimii două
mii de ani: Cruciadele, mai totdeuna rapid deturnate
de la scopul iniţial şi nobil, soldate cu masacre
asupra nevinovaţilor; Rugurile Inchiziţiei pe care
Umaitatea, în ignoranţa ei - arsese atâta amar de
vreme Progresul cu posibilitatea unui trai mai bun,
jertfind acolo ca pe nişte altare păgâne chiar
principiile în numele cărora pretindea că sunt
aprinse; archebuzele lui Hernando Cortes scuipând
moartea, muşcând din trupurile unor civilizaţii
pentru totdeauna pierdute, sfidând poruncile Regilor
Iberici ce încercau să dea drepturi şi supuşilor din
Lumea Nouă; mulţimea altor masacre medievale
ce, în Epoca Modernă culminaseră cu lugubrele
ruguri de la Dachau şi Aushwitz, dar şi cu
asasinarea a zeci de milioane de nevinovaţi în
Gulagul comunist.
Savaedro Cornégas înţelesese definitiv că
violenţele chiar aparent nevinovate, nejustificate de
nevoia de auto-apărare – nu fac altceva decât să
alimenteze gustul mulţimilor pentru eternul şi
vulgarul spectacol sângeros care în cele din urmă
condusese la toate nenorocirile istoriei.
...Savaedro Cornégas îşi privea semenii din
tribune prin oglinda lacrimilor ce îi limpeziseră
cugetul. Privi la patrupedul care continua să
mugească uşor, parcă a mulţumire. Omul îl mai
mângâie încă o dată pe creştet, şi-l bătu uşor pe
grumaz. Agitându-şi capul, necuvîntătorul păru să
se încline în faţa omului, după care se îndreptă
hotărât spre culoarul ce-l conducea spre staul.
... atunci tribunele bubuiră de aplauze, în
vreme ce picadorul, călare pe roib, descria măiastre
cercuri în arenă sub privirile spectatorilor ce
continuau să vuiască. După care, cu un gest ferm,
călăreţul aruncă cu hotărâre suliţa ce se înfipse
adânc în sol.
Savaedro Cornégas învinsese. În ziua aceea făcuse un pas mare pentru dânsul, chiar dacă
pentru Umanitate părea unul neînsemnat...
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Spre podul vechi de lemn, statornic
Pe râpa marginii de sat,
Unde veneam pe înserat
Cu suflet tulburat şi dornic...
Surâs de floare

Dorian MARCOCI
Covor de lăcrămioare
Au suspinat mălinii într-o seară
Sub cerul împânzit de mici văpăi
Şi m-am trezit,pe neştiute căi,
Că lacrimile lor se înfioară
Sub paşii mei.
În iarba convertită-n mii de sfere,
Mărgele albe tremurând de dor
Dau glas candorii,trupurile lor
Dezmeticindu-se dintre mistere
Într-un covor.
Zâmbet peste timp
Atât de multe am visat
Despre o lume neştiutã
Poveşti şi cãrţi am adunat
Cu dorul pentr-o prevãzutã
Cãlãtorie peste zãri
În lumea apelor fecundã
Ca sã dezlege întrebãri
Ce mintea vrea sã le pãtrundã.
........................
Acum se deschideau pe rând
Atâtea porţi de aşteptare
Concretul ce-l purtam în gând
Desfãşurându-se-ntr-o mare
De zãri,de ape şi de stuf,
Un spaţiu împletind legende
Peste cãrãrile de puf
În care sufletul se pierde.
Şi-acolo l-am aflat senin,
În lotca-i ce cãuta liman,
Vorbindu-mi cu un glas blajin
Pe veşnicul Smirnov Ivan.

Cu chipul alb aţi decupat surâsul
Nevinovat ce-a tresãrit sub geana
Copilãriei,desluşind pe mama
Şi ghioceii ce-i dezmiardã visul...
Întâiul dar
O rază mi-ai lăsat în suflet
Iar ochi-ţi negri-ntrebători
Prin gându-mi intim călători
N-au desluşit niciun regret,
Doar un izvor de tinereţe
Ce-mbrăţişa trupul tău blând
Nedezlipindu-se flămând
De-abandonata-ţi frumuseţe.
Păstrate sunt acele clipe,
Ca spusele unui ecou,
Mărturisind primul cadou
Al dragostei neîngrădite.
Peste sat
Pe uliţă trecuse ciurda
De mult.La margine de sat
Însingurarea s-a lăsat
Făcându-şi cale cu-nserarea.
În grajduri stăpâneşte truda,
Mirosul laptelui perlat
Ţâşnind din uger sacadat
Umplând treptat căldarea...
Copiii înc-ar mai zburda,
Dar glasul mamei legânat
I-adună-n casă la spălat
Pân’ va sfârşi mâncarea.

La Feldru pe-nserat

Treptat s-a rânduit ograda,
La masă toţi s-au aşezat
Din rodul muncii,cumpătat,
Să-şi afle-ndestularea.

Se răsucea în ape tulburi
Omătul scurs de primăvară,
Sloiuri şi crengi îl îngroşară
Pe sub arinii plini de muguri.

Târziu.Un geam strângea ochiada
Vreunei stele din înalt
În timp ce totu-i cufundat,
Vecin cu împăcarea,

Un zvon ducea constant în cale,
Amplificat după hăitaş,
Someşul Mare pătimaş
Rostogolindu-se la vale.

În somn, ce-a părăsit livada
Anume de salcâmi purtat,
Cu vise albe-nmiresmat
Pentru acei...ce-i ştiu cărarea.

Sãlcii umile brãzdau apa,
Cununile de mâţişori,
Însufleţiţi şi temãtori,
Se strãduiau sã-i curme graba
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Aţi apãrut, sfioasã întrupare
A vieţii într-un colţ de geam,
În glastra micã ce ştiam
C-o sã rodeascã ne-ndoios la soare.
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Marius Zaharia
Sindicatele
Lucram într-o bancă. Bineînţeles, una ce aparţinea marii finanţe mondiale (nu degeaba există teorii
conspiraţioniste legate de această mare finanţă - sunt
atât de diabolici încât îţi împrumută bani pe care ţi-i cer
înapoi).
Voiam să plec de la ei, mă săturasem să văd
oameni care nu-şi plăteau ratele daţi afară din vilele lor
doar pentru că trăiau opulent. Găsisem un post într-o
companie supranaţională din domeniul serviciilor (unde
apărea serviciul de prestat, apăreau ei şi îl prestau).
Interviul a decurs bine, unul din membrii comisiei fiind
încântat că aflase de la mine cu ce se ocupă firma lor.
Aşa că m-am dus la director cu demisia semnată.
- N-am timp, Niko, avem un comandament de
criză pentru că s-a infiltrat apa în tavanul de la doi.
Am revenit după o săptămână când s-a terminat
tărăşenia, adică am cumpărat alt sediu şi ne-am mutat.
- Nu pot să ţi-o aprob, dragule. Avem o înţelegere cu sindicatul că în următorul deceniu nu pleacă niciun salariat.
- Dar e dorinţa mea!
Zâmbi amar:
- Vor dovedi că te-am presat psihic să renunţi, iar
faptul că bei în timpul programului ar fi pentru ei o dovadă.
- Domnule director, e în joc viitorul meu şi ştiţi
bine că îmi bat joc de slujbă. Ultima dată am intrat în
bancă doar să iau pentru băieţelul meu o imprimantă.
Pur și simplu nici nu mai ştiam unde îmi e biroul. Şi apoi,
toate facilităţile obţinute de sindicat - maşina de serviciu,
telefonul de serviciu, telefonul pentru relaţii extraconjugale sunt prea mult pentru sănătatea mea.
Părea de neclintit sau, poate, faptul că la contabilitate lucrau doi bătrâni ţinuţi în viaţă de aparate, i se
părea un argument în favoarea competenţei mele.
- Bine, însă în cazul acesta banca nu merge în
pierdere?
- Bineînţeles, dar nu are cine să ne verifice. Sindicatul corpului de control al preşedintelui se pregăteşte
pentru o grevă, în cazul în care s-ar ivi o cât de mică
ocazie.
Părea că am ajuns într-o fundătură, aşa că l-am
ameninţat că-i dau în vileag afacerile cu boldurile - o
achiziţie dubioasă, cu licitaţia ţinută într-o pădure. Mi-a
răspuns că aceasta e un fleac faţă de ce poate păţi din
partea sindicatului.
- Ştii că ultima oară, când m-am încruntat peste
limitele negociate în contractul de muncă, au chemat
presa! Au descoperit că sora mea are un papagal fără
acte, iar bunicul a fost în tinereţe un om mediocru.
Ultima şansă a fost să-l jignesc.
Mi-a mulţumit! Zicea că-l scot din sărite cei din
centrală şi chiar avea nevoie de cuvinte atât de potrivite
prin vulgaritatea lor.
- Dar nu e posibil să vă concedieze?
- Cred că glumeşti! Avem şi noi sindicatul directorilor care tocmai a fuzionat cu cel al juriştilor, iar ei sunt
apăraţi de o puternică firmă de avocatură.
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Am încercat să-mi caut dreptatea la şeful
meu de sindicat (mă mai scosese o dată din belea
când un cineva din conducere mă depăşise în
trafic).
- Domnule Valeri, vreau să plec!
Părea un om revoltat, de parcă i-ar fi fost
terfelite simbolurile naţionale.
- Da?! poate vrei să-mi spui că nu mai sărbătoreşti nici ziua muncii. Niko, luptăm de ani buni
pentru drepturile noastre şi te implor să nu le dai cu
piciorul. Plecarea ta ar fi o dezertare, creând un
precedent periculos. Doar ştii motto-ul nostru din
contractul de muncă: “Doar moartea ne va despărţi!”.
Prin urmare, am fost silit să rămân. Am fost
ales chiar vicepreşedinte al sindicatului. Mă ocupam
de relaţia cu fraţii noştri greu încercaţi din băncile
elveţiene. Aveam la dispoziţie fonduri pe măsură,
dar m-au ameninţat să nu le toc banii cu hotelurile
sub patru stele.
Până la urmă cineva mi-a dat ideea să
divulg clienţilor dobânzile și comisioanele băncii. Aş
fi făcut-o, dar nu le ştiam nici eu.
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Ioan TODERIȚĂ
CRUCEA PLINĂ DE TÂLHARI…
Ştia unde era conacul moşierului Ciucă. Tatăl lui
ajungea acolo, cu carul gol, prin Valea Mare, pe buza
pârâului ei, ori prin podişul ce alungea pădurea Gârboava
în miazănoapte, până vedeai Tătarca din altă pădure,
pădurea Mâţelor. O fugă de cal după o iapă albă, albă ca
prăselele de os ale unui cuţit ucigaş, era Drumu’ Mare, din
gura râpii lui Necoară până în livada cu nuci bătrâni şi
plictisiţi, a moşierului. Cuţitul calului şi galopului de cal se
înfingeau atunci, când cai de vânt săgetau podişul, în
vremea întâiului pepene copt, şi a coacerii unui fruct de
om, el, fiul lui Andone şi al Elisabetei, cum orice fruct din
floare-i scuturat, floarea trupului Despinei, ce-şi mai avea
petale în carnea lui. Cuţitele vântului turbat se odihneau
înfipte mohorât şi în ceafa arendaşului Tufă.
Nu-i veni să-şi creadă ochilor cum „plodu’ lui
Andone Roşu” apăru din pământ în ceafa lui. „Mă ,când,
de când?”, „De mâine, aşa o spus tata”, „Cum de mâine,
`că eu îl vreau azi”, „Păi! azi e în sat... doar eu, să...” „Tu ,
eşti prea mic, să...” „Ştiu, da, Satan şi Plăvan mă ascultă!”
„Păi! zi-i aşa! vino cu caru’ mâini la conac! Ştii să încarci
saci?” „Ştiu, câte unu’, de mijloc, pe burtă şi... în car”
„Ghini!, ghini!, mâini, în zori, cum am vorbit!”
Tufă se răsuci, cu toată înălţimea lui, în osia
soarelui de amiază, ce-i trecea prin ceafă, în „şira
schinării” şi între tălpile lui late, pe pământ.
Arendaşul şi vătaful Tufă se aruncă din „osie”,
dincolo de „osia soarelui” răsucit în el, aproape să-şi
piardă umbra, pe pământ, aproape să răstoarne docarul
din care coborâse cândva. Caii de la docar stăteau
ascunşi sub nuci, scurmând cu nările în trunchiul lor, în
rădăcina lor fără iarbă.
Amiază. Albă şi albastră. Miros de grâu proaspăt
secerat. Lumină galbenă şi întuneric înrădăcinat, mirişteainfinită. Aleea pietruită despărţea nucii nescorojiţi în două
şiruri adverse de moşnegi surzi. „Pomul” şi „Omul” sunt
făcuţi din aceeaşi osânză. Din pământ şi cenuşă şi
sânge şi foc şi nelinişte, multă nelinişte, ardere mocnită a
unui pârg orfic. Inimă bătândă în cenuşe. Carne de uriaş
flămând de inimi. Cronos dormea în covata cerului cu
ochii la pândă. O nouă naştere, o nouă foame de... fiu.
- Mă, hiiu’ lu’ Roşu, stai!, se trezi prins de vorbele
vătafului, copilul ce călătorea în sud, spre pădurea de
unde venise, cum venise nu se ştie, pe unde venise nu
ştia nici el, copilul desculţ, de pe cărarea ce lega cu un
ştreang de negară nucii împovăraţi de nuci.
Ion se răsuci pe vorbele vătafului, neînspăimântat
de asprimea lor. Îl ascultă, aşa împotrivit privirii lui, cum
vorbea ca o moară spartă în site: „Ce ştii tu la vârsta ta?...
Eu am trebuinţă de tat-tu. Că el e cărăuş. Io-te-te! am
ajuns pe mâna unui plod. Te văd eu băiet de treabă, da’
nu-i de-ajuns. Sacii sunt grei... Apoi, moara îi departe, la
Tătarca. Mers de două ceasuri, cu plăvanii tăi. Cu Plăvan
şi Satan. Cu un înger şi un drac, la jug. Hă! Hă! Ca-n
povestea şeia cu baba cloanţa şi sfânta vineri. Aoleu! azi
e vineri...”
Ion îl lăsă cu bocetele lui. „Ăsta-i muiere, nu vătaf!
Ăsta-i!...”
- Nene Tufă, lasă! o să vie tata dintre vii, din
Tărtăcuţa, să vorbiţi ce şi cum. Că eu nu ştiu să vorbesc
ca matale. Şi-apoi, mai e tocmeala. Şi eu nu ştiu să mă
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tocmesc.
„Na! că m-am molipsit de... vorbele lui”, îşi şopti
băiatul, ostenind cărarea cu paşi crăpaţi în talpă.
Două roţi cu şină şi spiţe de stejar şi butuc legat
în chingi, cu talgere cântătoare de cristal, vâsleau
pietrişul în urma băiatului, pe urmele băiatului, pe aleia
nucilor plictisiţi de om şi de cal şi de cerb fugărit de lup
în cuţitul Drumului Mare, aruncat de un bandit la
Drumu’ Mare, în inima pădurii Mâţelor şi mai departe,
tot pe sub miazăzi, spre miazănoapte, în Pădurea
Cucilor, a lui Petru Rareş, ori numai spre Moşia
Negoiasca.
Tufă tuşi să-şi dreagă glasul risipit în ospăţul
vorbelor lui cu sine:
- Mă! hoo!, strigă el spre mai multe fiinţe, deodată. Copitele cailor potcoviţi scoaseră scântei. Ochii
„copilului mare”, ochii „bărbatului subpământean” sclipiră. Omul de pe capra docarului strânse hăţurile
strâns de piept.
- Mă, sui lângă mine!, oftă el.
„Copilul-bărbat”, sări pe capră. Nu mai
„călătorise” vreodată într-o „şaretă boierească”. Nu-i
mulţumi vătafului. Ştia el că treaba asta cu: „Mă! sui!”,
venea de la interesul vătafului de a-şi duce mâine, în
zori, grâul la moară. Simţea asta. Că nu-i fusese la
inimă vătafului vorbele:„Nene Tufă, lasă!, o să vie
tata... să vorbiţi ce şi cum…”.
Tufă vorbi din nou, singur, pentru a fi auzit cât
mai puţin. Vorbele au nevoie de mult venin pentru a
fi vorbite. Şopti, ca băiatul să nu-i bănuiască umilinţa.
- Te duc la bostană.
Şi ridică biciul deasupra capului. Caii îl ştiau bun
şi nu se speriară. Biciul fu însoţit de vorbe care ştiau
să biciuiască.
- Dii!
Băiatul apucă hăţurile din mâna vătafului „bun”.
Le ţinea cu evlavie, cu mâinile gata să-i intre în piept,
cu tot cu fuga cailor de pe drumul neted acum, uşor
prăfuit acum, ce se afunda în „iazul” pădurii, în
„ulucele” fântânilor cu cumpănă, din gura lui.
Un cal şi o iapă: ea sură, el murg. El ,privind-o
cum îşi umezea botul în ulucul de brad înflorit cu
muşchi verde, verde de brad. Ea, ascultându-i
nechezatul, suflare din suflare desprinsă anume pentru
ea, pentru ea…
- Le-o fost sete!, răsuflă şi vătaful Tufă,
văzându-şi armăsarul adăpat.
Băuse ultimul strop de apă din uluc. Băiatul sui
pe ghizdeaua fântânii. Apucă funia şi ciutura şi le
scufundă în pământ. Cumpăna scârţâi lung, cu muget
de vită însetată, în coasta Pădurii Gârboavelor. Se
cumpănea băiatul cu pietrele ei din capătul
pământean. Capătul ceresc îi stătea în braţe, în braţele
împreunate să-i învingă înstelarea. Se auzi în fundul
pământului un gâlgâit întunecat. Apa umplea ciutura,
apa din ciutură şi ciutura, laolaltă cu imaginea
fărâmiţată a băiatului de pe ghizdea, în izvoarele
fântânii, apa dezlega stelele de gravitatea lor în
cumpănă. Ascultătoare, pârghia salcâmului orizontal,
domesticit, rotit în furca altui salcâm, vertical, se înălţă
spre cer. Iapa sări să guste apa din ciutură. Băiatul îi
îndepărtă botul cât să-i răstoarne apa în uluc. Apoi,
deodată, împreună, caii, sorbiră unda argintie a
(continuare în pag. 26)
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(urmare din pag. 25)

mercurului teluric, subpământean, crescând, deodată, în
ochii vătafului.
Ridică biciul, parcă pentru a se apăra de „creşterea”
lor.” „Apa, apa e viaţă!”, îşi spuse în gând, uitând de ce
ridicase biciul.
Caii porniră peste pârâiaşele desprinse din uluc,
spre iaz. Săriră peste „mocirla odihnirii lor” sub uluc. Băiatul îi privi cum îl purtau pe vătaf pe deal, pe un drum semănat în cer, de dealul Gârboavei, şi nu se dădu jos din funia cumpenei decât atunci când docarul se înălţă în cer, invizibil. Talgerele lui, bătăi de clopot în „mănăstirea” pădurii,
cutremurau soarele din ce în ce mai fierbinte al amiezii.
Singur, mai singur, amintirea docarului să-i fi fost
însingurarea?, luă drumul apusului în tălpi desculţe.
Drumul şerpuia „marea iazului”, între iaz şi pădure. Apoi,
tot mai înalt, desprins total de valea cu iaz şi fântâni, pe o
altă îngheboşire a pădurii Gârboava, pe podişul acestei
îngheboşiri. Se vedea, privind în miazănoapte, conacul lui
Ciucă, moşia lui cu mirişti galbene şi nuci bătrâni, în lungul
şi în latul ei, crucea nucilor moşiei lui, crucea veşnic verde
a nucilor moşiei lui. Casa conacului era albă, lumina
soarelui pălea în acel alb zugrăvit pe verdele stejarilor
uriaşi, ce o înălţau pe mirişte. O altă pădure, pădurea lui
Ciucă, pădure străjer, te ademenea să priveşti conacul,
aşezarea lui maestuoasă, monahală.
- Mă! Dii! se auzi pe Drumul Mare, glasul vătafului
Tufă, glasul lui cu bici în glas, ce scotea foc şi pară, pe
gură şi pe nas.
Pluteau pe linia orizontului, pe drumul cuţit înfipt
înainte, trei fiinţe, rostogolind două roţi într-o osie
transversală, a lumii, înfiptă în iaz şi Tărtăcuţa. Tărtăcuţa,
„găleata” viilor pe rod, o vale pronaus a satului de pescari
şi plugari, Tuluceşti.
Băiatul privi, cu gândul, satul din mintea lui. „Tata,
tata a plecat aseară după făină şi peşte! Alexandru s-a
întors dimineaţă, în locul lui. Alexandru vecinul bostanei
mele… din afara pădurii.”
Avea curaj Iacob, ştia că bostana lui era în bătaia
tunului din Cişmele, dar nu se temea: „De-un drum la Galaţi
mi-o rămâne, de-o da boambe rusu toată vara”. Nu păzea
bostana. Venea să-şi hrănească „paznicul”. Un „câine” legat
de gât, cu lanţ prins într-un ţăruş, lângă o colibă mare cât
pentru patru oameni. „Aşa, cine-o vede, să fugă de pofta
pepenilor mei!” credea el, Alexandru. Şi, tot în zori, îl caută
în colibă, şi nu-l află. Ion dormea în bordei cu Despina, în
şuba Despinei, în carnea ei fierbinte de verişoară, de mamă
şi femeie pură.
Alexandru avea ochii holbaţi în bordei, mai să-i
crape de văz, când Ion ieşi din „şubă”. Un fund gol de
femeie şi un picior lung de femeie, ieşit din blana şubei, îl
făcu să clipească des, spre Ion.
- Da, dormi cu...?
Ion nu-i răspunse decât clătinând capul cu „da!” şi
„nu!”, cu răsuciri de ţeastă în barbă şi pe umeri. Alexandru
nu înţelese nimic şi uită ce întrebase. Retina minţii lui
păstra însă priveliştea incestului „dorit de el”.
- Nu vine, moş Andone, da’ vezi! că tre’ să mergi la
conac! Să duci un car cu saci la moară la Tătarca. Aşa o
zis!
- Înţăleg, îi răspunse Ion, grăbit, mutându-l cu paşii
lui desculţi şi calzi, pe vestitorul veştii mărunte, pe Alexandru, înspre car. Boii rumegau încă, tolăniţi sub coviltirul
carului şi sub „duhul” stejarului cu mulţi fraţi schilozi.
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- Şi, de poţi, mai vezi de Valentina!. De căţeaua noastră.
Acelaşi răspuns veni spre Alexandru. O clătinare anapoda din cap. Sub care, clătinare, Ion, îşi
acoperi vorbele: „da! da! văd! văd!”
Alexandru porni spre marginea pădurii, spre
bostana lui cu paznic patruped femeie. Era nepăsător de noaptea care vine, de căpăţânile pepenilor
lui -numai ochi - aveau să privească vreodată înăuntru ei.
- Da! de unde ştii tu că tata nu vine? strigă
Ion pe urmele lui.
Alexandru îi făcu un semn cu mâna ridicată
în cer, în cerul poienii, unde ajunse, de parcă„ moş
Andone” se înălţase la cer, de parcă vorbea despre
oameni dragi lui mai mult prin semnul înălţării omului la cer, decât prin semnul vorbei omeneşti.
- Ştiu! ştiu!, repetă, pe fiecare pas îndepărtat,
cu ochii în paşi, Alexandru Iacob.
Ion o auzi pe „Valentina” ,cum îl lătra, acolo
în cele două margini: de pădure şi de podiş- mirişte
şi vie şi altă pădure, pădurea moşierului Ciucă.
„Auuu!”, răspunse câinele lui Ion, lătratului căţelei.
Soarele învineţea cu albastru şi fum de apă
poienile pădurii din apus, pline de stejari pitici,
înconjurate de stejari bătrâni.
Un clopot grav străbătu bolţile cerului ce se
năruiau pe rând, pe pământ, mai sus de pădure,
mai jos de pârâul ei, intrând-la-fel-în om şi în stejar,
dinspre conac pe mirişte, dinspre mâna omului ce-i
alungea limba în aramă, spre urechi de om şi câine
şi lup, spre ochi care să audă şi urechi care să
vadă, în ziua biblică ce avea să răsară curând.
Noapte-zi: „Am de dat de mâncare boilor şi
găinilor şi lupului şi câinelui! Noapte-zi, câine- lup,
lup şi câine, orbecăind sub steaua luminii care-a
fost, întunericului ce va să vie!”.
Despina îmbrăca, abia acum, azi, nu ieri,
arătările-cruce, cu haine albe, cu cămăşi de in şi tichii de lână şi fuste de cârpe pestriţe. Una semăna
cu văru’ meu brutaru, cu Ion a Arsiniei, sora tatălui
meu, alta se asemăna unui soldat rus, din cap
până-n talpă, cu armă la şold-mătura de măturică a
colibei Despinei, cu pepene verde în loc de cap şi
ochi verzi de dumade crude, cu cisme de coajă de
salcâm şi de stejar, lăcuite cu scrum de urzică şi
alior şi pelin.
Noaptea sfârşi bătaia de clopot şi începu
mugetul boilor de sete: „Am! Ham!”, lătratul negru,
al câinelui negru Dahomei, şi câte alte strigăte de
închinăciune ale pădurii ascunse în păsări
cântătoare. Apoi Despina îşi aprinse focul ei, în
cotlonul ei, aproape de pragul colibei ei. Că ea nu
avea animale să le adape, nici păsări să le
hrănească ori Satani de adormit. Ea era singură,
singură pe lume, ca o închipuire de copil părăsit în
mijlocul pădurii, aruncată acolo fără dragoste, să
moară de dorul unui brutar, unui prins-în-focdeparte, pentru o dospire a gândurilor ei la pâine,
la o ispită a nopţii eterne pe pământ.
Un miros, de ouă prăjite în grăsime, umplea
ceata stejarilor pădurii pretutindeni. Lumânare
stinsă, uriaşă, fumul căţăra mirosul pe soarele
(continuare în pag. 28)
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Viorel DARIE
Țiganii cu cazanele
(fragment de roman)
Nu de puține ori, Ionuț se mira de vasele din gospodăria bunicilor, fiind altfel decât cele de la mama, din
București. Dar, cel mai mult îl impresionau cazanele din
tindă, vreo două mari și trei mici. Și, la fel de mult, îl
impresionau butoaiele din odaia cea mare, cea unde nu
dormea nimeni, unde stăteau uneltele de lucru și
`butoaiele de murături. Chiar îi plăcea să vâre capul în
câte un cazan, sau într-un butoi, să vorbească ceva cu
glas tare, să se asculte cât de ciudate îi răsunau cuvintele
întoarse din cazan ori din poloboc.
Dar iată, într-o zi, câinele lătră foarte arțăgos, tare,
mai – mai să rupă lanțul. Și nu degeaba lătră, căci de
după gardul dinspre deal apăru un chip ciudat de om, cu
pălărie neagră, uriașă, cu boruri. Omul nu era prea
bătrân, dar avea plete lungi, negre ca pana corbului, cu
mustață lungă atârnând deasupra gurii. Avea un cazan
mare pe spinare, și încă două mai mici puse unul în altul.
Când ajunse chiar pe pârleazul de trecere spre curte,
strigă tare:
- Cazane! Cazane! Hei gospodari, cazane!
Câinele lătra disperat, cu glas schimbat, ciudat de
subțire, mai să rupă lanțul. În sfârșit, bunicul îndrăzni să
iasă pe cerdac, să vadă ce se întâmplă. Bunica, văzând
pe geam că intră țigan în curte, respira neliniștită pe
scaunul lung de lângă sobă. Ionuț, numai ochi și urechi,
stătea pe perna de pe pat, cuminte ca un popândău.
- Boierule! Ia cazanul ăsta mare de la mine. Numai
aramă nouă și sună ca un clopot de biserică!
- Cazane? Lasă-mă-n pace! Am cazane câte vrei! îl
contră bunicul.
- Da’ n-ai unul ca al meu! Ia vino, coane, și vezi ce
cazan ți-am adus!
- Pleacă de la noi, nu am nevoie de cazan! rosti hotărât
bunicul!
- Ce te țipi așa la mine! Te-am pus să cumperi? Vino
să vezi doar un pic!
- Pare bun cazanul, sună frumos. Dar nu am bani să
dau pe cazane, am deja destule! zise bunicul după ce
cercetă un pic cazanul țiganului.
- Coane, te costă o nimică toată, iau și unul vechi la
schimb!
- Nu-mi trebuie în nici un fel! Dar dacă aș cumpăra, cât
costă?
- O nimică toată! 300 de lei! Sau 150 dacă dai un
cazan ca ăsta la schimb!
- Aualeo! 300 de lei! Pleacă nu am bani pentru cazane!
- Gospodarule… fii bun cu mine… cu familia mea… cu
copilașii mei! Uite, mai las 50 de lei! 250 de lei… mană
curată! Să duc și eu ceva de mâncare la copilașii mei,
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mânca-i-aș!
- Nu dau eu 250 de lei pe un cazan! Du-te unde
vrei!…
- Hai, coane, dă-mi 200 de lei, și-i al tău! Să duc
și eu ceva la copilașii mei!…
- Și dacă dau la schimb un cazan vechi cu cât îmi
dai?
- Uite, îți las la o sută de lei!
- O sută de lei? Hm! Ia să-l mai văd pe-ndelete.
Pare bun… sună bine… e din tablă grosuță…
Țiganul se aținu după bunic chiar în tindă, unde
erau cazanele. Bunicul îi arătă cazanul cel vechi,
încă bun, dar cam subțiat la fund.
- Uite ăsta e cazanul nostru cel vechi. Pare la fel
cu al tău! Dacă mi-l lași pe-al tău la optzeci de lei, țil iau…
- Vai de mine! Optzeci de lei? Ce duc eu la
copilașii mei? Dă-mi măcar nouăzeci, mânca-ți-aș!
- Uite, facem schimbul. Hai să vărs apa din
cazanul cel vechi.
Îl ajută și țiganul să ducă cazanul plin cu apă, săl verse în ogradă. Dar, intrând din nou în tindă,
țiganul văzu pe bunica în odaie făcând scrijele pe
plită. Își aminti deodată că-i e tare foame, de-ar fi
mâncat și tăblița cu numărul casei de pe cerdac.
- Coană, dă-mi și mie vreo două scrijele, mi-e
foame de mor!…
- Așteaptă un pic, îți dau acușica, zise bunica,
luând degrabă o farfurie de tablă și umplând-o cu
scrijele fierbinți, rumenite, date un pic cu sare, de ți
se înmuia limba doar la gândul la ele.
Țiganul înfulecă de zor scrijelele, prinse puteri,
luă cazanele și dădu să plece. Dar, din cerdac, îi
veni să-l mai ispitească pe bunicul:
- Coane, nu vrei să mai cumperi încă un căzănel,
uite ce drăgălaș e!
- Nu! Pleacă! Nu-mi mai trebuie nimic! Și-așa am
dat toți banii din casă!
- No, rămâi cu bine, stăpâne! Hai țigane la vale!
Plecă omul cu cazanele. Câinele iar se zvârcolea
a nenorocire în lanț, până simți străinul hăt departe
pe uliță.
Deci plecă țiganul. Bunicul, neîncrezător din fire,
se puse să cerceteze mai cu atenție noul cazan. Îl
întoarse pe toate părțile, lovi cu degetele în metal să
vadă cum răsună, totul părea bine. Tot cerceta noua
marfă, până descoperi ceva care nu-i plăcu: noul
cazan nu e nou, e unul vechi peticit la fund. Intră în
casă înciudat.
- M-a păcălit și-acum țiganul! Ai văzut vreun țigan
cinstit? Cazanul care mi l-a dat e vechi și peticit!
Doar la spoit să arate ca nou, a ascuns bine petecul
de pe fund!
- Lasă-mă, bărbate, mă doare capul de-ale mele!
Treaba ta ce-ai făcut! Acum ce să-ți mai zic, cât o
duce o duce… Nici noi nu trăim o sută de ani…
Bunicul, înciudat, aruncă cazanul prin cămară, și
ieși din casă, luând coasa și plecând la cosit niște
buruieni din jurul ogorului.
Dar, nu după mult timp după ce plecă țiganul în
treburile lui, iar bunicul la cosit, câinele iarăși începu
să latre de mama focului, să rupă lanțul.
(continuare în pag. 28)
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(urmare din pag. 268)

- Ce-o fi, își zise bunica. Se-ntoarce țiganul?
Se uită prin geam afară. Nu era țiganul, dar apăru o
țigancă cu-n puradel după ea. Țiganca, cu fustă lungă,
înflorată, cu batic colorat pe cap. Copilul, o fetiță,
îmbrăcată leit ca maică-sa.
- Of, Doamne! Nu mai scăpăm azi de țigani!
Piranda și copilul nu se opriră nici în curte, nici în
cerdac, nici în tindă, ci dădeau să intre drept în casă.
- Ce vrei, țigancă? o întâmpină bunica încă din ușă, să
nu intre de tot în odaie.
- Nu vreau nimic, mătușă, mânca-ți-aș… să-ți trăiască
familia ... și nepoțelul tău care… uite ce frumos se uită la
mine, mânca-l-aș! Dacă ești bună de inimă… te ajută Iisus
Hristos… dă-mi și mie și la copil ceva să mâncam…
suntem leșinate di foami… Fetița mea n-a mâncat nimic de
ieri .. mânca-o-aș…
Se vede, bunica avea o zi de grele încercări azi. Se
gândi, ce se gândi, apoi zise:
- Ce vrei să-ți dau de mâncare?
- Nu vreau decât două turte din alea de pe masă. Și
poate îmi dai oleacă de făină de mălai… sau vreo două
oușoare dacă ai… mânca-le-aș!
- N-am faină de dat, de-abia avem pentru noi… Stai aici,
să văd ce pot să-ți aduc.
- Aștept, coană… nu mă mișc d-aci…
Se duse bunica în tindă, luă un săculeț, puse un kildouă de mălai, luă din dulap trei ouă, le puse în făina, și leaduse țigăncii.
- Bogdaproste! Să te iubească Iisus… să-ți dea
sănătate… și la copilaș ... uite cum se uită la mine… și la
omul tău… Poate ai și-un ban?
- Nu. bani nu am, a dat barbatu-meu pe cazan
adineauri! Gata, pleacă! Umblă sănătoasă!
Țiganca ieși în ogradă, dar dădea să se întoarcă înapoi
în casă.
- Tanti, nu vrei să-ți ghișesc? Să vezi fericirea din viața
ta… să vezi cu cine se însoară nepotul și care sunt
dușmanii matale din vecini!…
- Nu vreau nimic! Nu cred în vrăjeli! Pleacă!…
Plecă țiganca, mulțumită și nu întru totul cu ce căpătă.
Dar mai erau multe case în sat, până deseară va căpăta
destul.
Ionuț, care tăcu smirnă cât timp negociase bunicul
cazanul, apoi cât ținu târguiala bunicii cu țiganca, reuși, în
sfârșit, să prindă un pic de glas și să întrebe:
- Bunica, ai văzut de cosițe frumoase avea fetița
țigăncii? Și ce ochi mari și frumoși avea!
- Da, puiule, când sânt mici, toți copiii sunt frumoși și au
inimă bună! Se strică ei mai pe urmă, când se fac mari…

căzut în genunchi pe Miloşul, pe Valea Paielor.
Înalt cât un stejar falnic, apoi, deodată oblic, plecat
pe pădure, peste poligonul cu tunuri în Cişmele şi
bătaie în noi, în Târnăşoaia, în Ţâru.
O femeie „goală” venea spre mine. Cu tigaia
aburindă în mâini. Fumul din cotlonul ei o urmărea,
o îmbrăţişa să stea pe loc. Eu priveam „botu’ lui
Satan”, muiat până în nări, în apă, în găleata de
zinc. Satan stătea cu ochii lui mari, aşa însetat,
stătea cu ochii pe mine şi pe mersul legănat în
şolduri ale Despinei. Aud, în spatele meu încovoiat,
în găleata goală din nările lui Plăvan: „Ţi-o fi foame!
Hai să mâncăm!” Îi vorbesc, când uliu sfâşâia un
pui de cioară în salcâmul lui Califar: „Da, mi-i
foame! Hai să mân-căm!”
Atunci când ne-am întins în bordei, sub
şubă, se auzi lupul Catar, cum îl botezase Iacob.
Uitasem de el,dar „auzul lui” mi l-a amintit. „Mi-i frig,
strânge-mă în braţe, Ioane!”, am crezut că-mi
vorbea Despina. Dar ea adormise. Nu ştiam cum
să mă desprind de trupul ei. Atunci lupul urlă în
coliba de deasupra bordeiului meu, săpat de tata
pentru a nu fi lovit de „boambele” azvârlite de ruşi
pe noi, din Cişmele. „Auuu!”, sfârşi amurgul, lupul
din coliba lungită pe trupurile noastre „îmbrăţişate”.
Şi câinele Dahomei i se gudură lupului Catar, tot
acolo, în „lungimea noastră subpământeană”.
Adormisem. Şi gândul că tata m-a părăsit mă
azvârli în crucea plină de... tâlhari, a unui vis
zbuciumat.
(Fragment din romanul MOȘIA)
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Ana Maria CHEȘCU
Documente consulare franceze
Consulul francez Wiet
Galatz, 10 Avril 1888.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'adresser, ci-joint, à Votre Excellence, en double expédition, l'état d'observations météorologiques, qui ont été recueillies à Galatz, pendant le mois
de ce mars, écoulé. J'aurai la prier de vouloir bien faire
remettre un exemplaire de ce document au Bureau
Central Météorologiques, 176 Rue, de l'Université à Paris.
Veuillez agréer les assurances du respect avec lequel j'ai
l'honneur d'être.
Wiet-Monsieur c. Flourens.
Microfilme Franța, rola 292, f. 292.
Consulat de France à Galatz
Direction des Affaires Commerciales et Consulaires
Sous direction des affaires commerciales
Galatz, le 9 Juillet 1888
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de transmettre, ci-joint, à Votre Excellence, en trois exemplaires, le bulletin que la Chambre
de Commerce établie en cette ville, sous m'a présidence à
l'honneur a publié, le premier de ce mois, avec le numéro
23 et 24. Ce document a été adressé directement au Ministère du Commerce et de l'Industrie. Les matières qu'il
traité dans les rubriques suivantes: la convention commerciale entre le France et le Roumanie, le commerce des
vins, les représentants de commerce, le commerce extérieur de la Roumanie, les marchés de Galatz et de Braila,
enfin les prix des céréales et les frets au premier juillet.
Veuillez agréer l'hommage du profond respect
avec lequel j'ai l'honneur d'être.
Monsieur le Ministre.
Wiet
Microfilme Franța, rola 292, f. 319-320.
Galatz, le 30 Décembre 1893
Monsieur le Président du Conseil,
Au moment de la clôture du présent exercice, je
crois necessaire d'entretenir Votre Excellence au sujet des
mesures sanitaires, qui sont encore en vigueur, dans les
differentés zônes de ma circonscription consulaire. Ces
mesures sont les suivantes:
1. Provenances de Russie, soit par mer, soit par
le Danube, ou le Pruth, une visité médicale pour tout le
bateau.
2. Idem par terre: la frontière, le long du Pruth,
n'est ouverte qu'à Oancea et à Ungheni.
3. Frontière du côte de la Bucovine elle est
fermée, sauf aux stations où passent les chemins de fer et
donnent lieu à une visite medicale.
4. Idem de la Hongrie, fermée aussi, il faut passer
par Predeal.
5. Pour les provenances des ports roumains dans
les eaux turques et bulgares. On a supprimé les quarantaines, à Sinope, à Bourgas et à Varna, une simple visite
médicale est reservée aux navires. D'après les informations que nos conseils de santé ont reçues de Bucarest,
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les mesures quarantenaires vont être levées à Sulina-Kustenaje, ainsi, qu'aux diverses frontières de la
Moldavie. Le cholera aurait d'ailleurs disparu de la
Bessarabie, de la Bucovine, et de la Hongrie, d'autre part le Danube est forcement abandonné, en
hiver, et les ports de mer de Roumanie ne restent
praticables que d'une manière irrégulière, durant la
mauvaise saison. Veuillez agréer les assurances
du respect avec lequel j'ai l'honneur d'être. Monsieur le Président du Conseil de Votre Excellence le
très humble et très obeissant serviteur.
G. Wiet
Microfilme Franța, rola 293, f. 508.
Galatz, le 1 Mars 1889
Monsieur le Ministre,
On sait que le principaux produits que la
Roumanie exporte sont les céréales, les bestiaux et
le vins. A plusieurs reprises j'ai eu soin d'entretenir
le Département au sujet de ces diverses branches
de production.
En ce qui concerne les vins, mon rapport,
du 30 Janvier 1888, a donné des informations assez
détaillées. Revenant sur le commerce, je me permettrai de communiquer, ci-joint, à Votre Excellence,
un état faisant connaître la quantité de vins roumains, qui ont été expédiés de Galatz en France, au
cours de l'année 1888, le Consulat ayant délivré les
certificats d'origine de rigueur, lors des divers
envois.
Un compte similé d'achat et de transport
pour un fret de quatre vingt dix décalibres, en faissant la comparasoin avec les chiffre présent sous la
susdite date du 30 Janvier 1888. Nous obtenons,
ainsi, le total de 12 018 frets et de 17 283 hectolitres, le prix d'achat et de transport accusant une
hause. La diminution constatée dans rendement
des vignobles de France obligeate proprié-taires à
s'adresser à divers pays entre autres à la Roumanie. J'apprechent que l'entrée des vins étrangères ait chez nous des effets plutôt misibles à la
qualité de nos produits mais il y a pour le moment
un nécessité et d'ici longtemps on ne pourra guère
se disposer des productions étrangères.
Je tiens néanmoins à relever aux yeux de
Votre Excellence la différence qui existé entre le
tarifs français et roumaines.
En Roumanie les vins venant de l'étranger
acquittent pour le litre un droit de douane de un
franc et une taxe d'accises de dix centimes. Or ces
chiffres sont véritablement prohibitfs tandis que
nous n'opposons aux vins à leur entrée que les
droits ci-après par hectolitres. 4 francs 50, en tarif
général et 2 francs 50, en tarif conventionnel. La
plupart des vins que mentionne l'état de l'annéxe A
proviennent des creux d'Odobesci, localité de ma
circonscription. Le Ministere roumain du commerce
a du expédier à ses consuls à l'étranger une
analyse des principaux vins du pays.
Wiet c. Spuller
Microfilme Franța, rola 292, f. 450.
(continuare în pag. 34)
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Alexandra MIHALACHE
Constanţa Abălaşei-Donosă
si culoarea cuvântului înveşnicit
Constanţa Abălaşei-Donosă este un talent remarcabil
pe firmamentul artei. Este cuvântul care vibrează în armonia unor culori grăitoare. Harul cu care a fost înzestrată şi
frumuseţea sa interioară se dezvăluie atât în tablouri pline
de farmec şi o grafică de excepţie, cât şi în versuri de un
rafinament inconfundabil. În creaţiile sale se vădeşte o profunzime nemărginită pe care o conturează cu măiestrie
spre a ne alina sufletele. Versurile poetei freamătă în eternitate îmbrăcate în culorile seninătaţii şi iubirii. Din sufletul
său curat izvorăsc trăiri care se purifică în limpezimea vremilor sculptând poeme la poalele veşniciei.
Volumul Lirica gândului meu, publicat la Editura InfoRapArt în anul 2014, este o colecţie de poeme deosebite
şlefuite cu o coloristică impresionantă în care doineşte
natura, timpul, iubirea şi divinitatea. Toate aceste elemente
sunt veşmântul sufletului său nobil care soarbe din pocalul
de lumină celestă pentru a cunoaşte înălţimi neînchipuite.
Autoarea are o excelentă abilitate de a-şi valorifica
versurile, atât prin grafica sugestivă, cât şi prin stilul care o
defineşte şi care denotă stăpânirea cuvântului şi o putere
interioară admirabilă. Creaţiile sale sunt mărturii ale frumuseţilor universale care se încheagă din clipe senine într-o
cupă a strălucirii. Astfel, autoarea este ea însăşi un zbor
spre absolut care nu conteneşte să absoarbă iubire şi să
strălucească prin fineţe, eleganţă şi unicitate.
Poezia capătă în versurile sale măreţie şi biruie prin
forţă şi cântec nepieritor: “poezia cântă mai mult / decât valurile mării. / poezia este mai frumoasă / decât închipuirea
inimilor noastre. / poezia vorbeşte mai mult / decât vorbesc
oamenii; / poezia doreşte mai mult / decât tot ce este firesc;
/ de viaţă / de dragoste / de virtute” (Biruinţa poeziei). Însemnătatea poeziei este zugrăvită sugestiv şi cu nemăsurată profunzime pentru a sublinia grandoarea acestei frumuseţi literare care învinge timpul şi cunoaşte absolutul.
Iată cum acuarela lirică descrie universul său lăuntric,
accentuând emoţia ce o străbate pe poetă cufundată în
amurgul unor vise şi doruri care-şi lasă lacrima să mângâie
anotimpurile nostalgiei: ”la Dunăre îmi e aproape / să văd
albastru pe-al său val. / trupul sălciilor plecate / în amurgul
stins la mal. / în vara sau în toamna pastelată / cu visu-mi
curgător de doruri, / răsfrânt o lacrimă se-arată / în cuvinte
şi-n pasteluri” (Acuarelă).
În poemele sale, Constanţa Abălaşei-Donosă contemplă
peisaje fermecătoare care grăiesc prin coloristică. Întrucât
poeta este o fină cunoscătoare a culorilor şi ştie cum să le
îmbine în cea mai armonioasă manieră, reuşeşte să pună
în valoare natura prin realizarea unei legături între elementele acesteia şi culori astfel încât tabloul final să fie o mărturie a iubirii pentru natură: “toamna are culoarea copacilor. /
ochii ei privesc spre nuanţa / albastră a lacului. / lacrimile
cerului, / căzute-n grădina de turcoaz / părul despletit al
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copacilor spală/surâsul lor,/ la fiecare adiere de vânt
/ se reflectă-n ochii mei,/ inundând cuvinte abia născute. / încă o pasăre- / se opreşte în grădina mea, /
lângă celelal-te păsări tăcute- / ca-n uleiurile nepictate. / toate acestea sunt pierdute / în expoziţia mea
/ de verde, de brun, de albastru” (Peisaj).
Un cântec nespus de frumos preia forme distinctive prin puritatea naturii. Poeta valsează în dansul
sublim al culorilor ascultând menirea naturii şi înălţându-se tainic spre sferele idealităţii: “frumoasă şi
pură natură/ te privesc ca pe un sfânt./ cu pădurea
ta cea mare/ şi-adierile de vânt./ cu apele pastelate/
clătinându-şi valu-n mal/ lotca, rătăcită-n stuful/ al
bătrânului pescar,/ din domeniul fără margini/ şi al
dragostei hotar./ frumoasă şi sfântă natură,/ de tine,
sufletu-mi este legat./ ascultând a ta menire, sublimând a ta culoare/ in pictura te-am fixat” (Cântec).
Poeta zugrăveşte în versurile sale şi un crepuscul
tulburător, nuanţând sentimente şi gânduri care rup
tăcerea înserării într-un spectacol de culoare şi emoţie:“soarele roşu/ reflectă bolnav/ superbul curcubeu/ de fiece dată-n lac,/ sfârşit de spectacol/ în fiecare zi aceeaşi undă! / apoi, / dispare într-un somn
greu, / rupând sentimentul nopţii” (Crepuscul).
Un tablou mirific de toamnă se dezveleşte în versuri profunde unde iubirea tremură în ploaia nesfârşită căutându-şi alinarea. Muzică, amintiri şi albastru divin se contopesc într-un legământ al dorului
nestingherit: ”început de toamnă, / toamnă pastelată
/ cu amurguri coapte / în stropi care saltă. / ploaie
nesfârşită, / împleteşti din trupu-ţi / sonatele lui Chopin. / ploaie făr de cântec - / cu muzică tristă / cu-amintirile-ţi ştiute / din iubirea mea închisă. / eu ţi-aş
picta o notă / o notă muzicală, / să o duci printre
stropi / iubitului deseară./ ţi-aş mai pune lacrima / de
doruri apărută,/ pe iubit să-l cauţi, dându-i/ ochii-n
lacrimi ce-l sărută. / să-i şopteşti uşor, uşor/ albastrului din ochii lui/ doru-n taină, trecător / ca soarele
în asfinţit./ albastru-n geana cuvân-tului / şi-n zborul
de albatros…/ pe lângă frunza mesteacănului / şi-n
regalul crin frumos!” (Glissando).
Autoarea se regăseşte în albastrul cristalin al cerului care-i mângâie simţurile şi din a cărui geană îşi
împleteşte cununi de vise. Un dor adânc îi copleşeşte sufletul pictând pe visele sale cu iubire: ”din
geana cerului albastră/ cununi de vise-mi dăruieşti/
şi flori cu frunze gălbejite/ şi versuri fragmentate/ uitarea ta cea consonantă/ pe dorul meu fără de pată/
îmi spui să-mi cercetez iubirea/ din pictura viselor-/
(continuare în pag. 31)
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(urmare din pag. 30)

tristeţi năvalnice-mi dărui,/ gonindu-mă, la grindina zărilor”
(Din geana cerului). Poeta se cuibăreşte în braţele reveriei şi simte înstrăinarea oamenilor îmbrăcaţi în tăcere
care au uitat de lucrurile fundamentale ale acestei vieţi:
”privesc cum oamenii/ se rotesc în tăcere/ mistuiti de
dorinţi/ asemeni unor frunze opace/ căzute accidental./
multe lucruri au uitat oamenii/ de când trăiesc pe acest
pământ”. Poeta accentuează în finalul poemului ideea că
ea însăşi este un tablou pictat cu iubire şi speranţă în care
oricine se poate oglindi sorbind frumuseţile universale:
“privindu-mă pe mine/ te vei descoperi pe tine!” (Tablou).
Misterele existenţiale care îi frământă gândurile şi
sufletul se adapă din clipele unui efemer grăbit, însă poeta
le găseşte forme şi sensuri bine definite, pictându-le pe
pânza veşniciei. Natura, soarele, iubirea şi visul sunt
descrise cu iscusinţă artistică şi capătă semnificaţii
primordiale. “ce este geneza pentru natură? / un spectacol
îngăduit / de ambiguitatea soarelui / hrănit pe rând / de
umbrele luminii prezente/dar care vor risipi / fără-ndoială, în
zori. / ce este geneza pentru soare? / misterul unei tragedii:
/prevestirea unui întuneric vast!/ce este geneza dragostei?/
veşnicia suavă a iubirii/ rotindu-se în spaţiu./ atunci când
se-nclină/ nu mai este sigură de sine,/ şi nici nu mai poate
dura./ dar geneza visului?/ drumurile pe unde ai trecut/ cu
dorul îmblânzit./ între vis şi dor nu-i nicio diferenţă!/ explicămi;/ dorul este promisiunea/ unei posibile fericiri./ pe când
visul, cheamă viaţa la realitate./ visul atrage aerul vecin/ şi
izvoarele cerului” (Geneza pentru natură).
Discursul său poetic este zămislit cu sinceritate şi pecetluit cu iubire arzătoare. Când noaptea îşi ţese mantia,
tristeţea învăluie din nou fiinţa poetei care suspină de dor şi
neîmplinirea sorţii: “se amestecă lutul perfect/ în şoaptele
nopţii mele mută;/ iar sălciile plecate-ncet/ cu trupul lor apa
sărută./ ore suspendate / între pământ şi cer; / locul
întoarcerii/ va fi infinit!/ în lut cald alb, roşu/ la şoptirea
nopţii-/ lacrimile-mi curg/ de nemplinirea sorţii” (Bucuria
pământului).
Primăvara îşi scutură frumuseţea răvăşitoare în ochii
poetei însetaţi de desăvârşit. Anotimpul renaşterii şi al
redefinirii este conturat cu fineţe în versurile sale, luna
martie are o conotaţie aparte: “norii cromatici străvezii /
pictează cu flamurile lor, / inima albastră a Dunării/dincolo
de Munţii Măcinului / ce susţin valul şi cerul / câte o rază,
uneori/veghează drumul unei căruţe. / roiuri, roiuri albatroşii / exersează intermezzo / când pe înspumatul val,
când pe cerul de opal” (Martie).
În versul său sensibil care emană căldură şi inocenţă,
poeta a lăsat ca dorul de primăvară să ardă intens într-o
scrisoare lirică unde dorinţele sale nestrămutate îşi caută
împlinirea: ”doresc ca primăvara, / să-mi fie oglindă
nocturnă… / să-mi fie poem sau stih de iubire, / pentru noi,
pentru pictură” (Scrisoare primăverii).
Valuri de lumină îi vindecă neputinţele mângâind cu
dorinţi rebele sufletul sau descătuşat şi sărutat de iubirea
preacurată: “cândva mi-ai dăruit/ din bolta ochiului tăcut/
dulceaţa-n valuri de lumină,/ să mă mai spele cu-n sărut/
de răsărituri, zile însorite/ ori seri în stropii ploii/ sau nopţi
albastre cu lună plină” (Elegia I).
Dunărea cu lacrima sa limpede, Bărăganul înveşmântat
în soare, pământul care-şi tremură balada, răsăritul,
strigătul de păsări, geamătul de piatră, flori şi iarbă şi
parfum de salcâm, toate mângâie şi dezmiardă universul
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lăuntric al poetei care străluceşte sfinţit de iubire.
Iată cât de sugestiv îşi zugrăveşte descrierea,
lăsând natura să grăiască în cea mai senină
manieră: “sunt Dunărea / cu lacrima albastră / şi
Bărăganul, / îngălbenit de soare. / sunt vântul
adiat / al florii din câmp / şi iarba cea uscată. /
parfumul salcâmului plecat spre cer,/ ciulin trist de
Bărăgan,/ doar de tine îndrăgostită” (Elegia IV).
Rostul poetei este acolo unde transparenţa
înseamnă lumină şi aduce seninătate interioară.
Acolo îi este locul, în acea seninătate care-i
conferă pace şi armonie şi fără de care se tulbură
şi suferă: “mi-ai adunat cuvintele / din excesul
suferinţei zilnice, / lăsându-mă / ca într-un cerc
transparent / din care să nu pot ieşi ./ mi-e greu.
nu pot sta aici / în intransparenţă!” Însă leacul
pentru orice suflet zbuciumat poate fi sărutarea
din stele care vindecă neputinţele. Astfel, autoarea revarsă din toamna care s-a adăpostit în simţurile sale sărutari sfinţite de stele care sutură
orice rană: “îţi voi picura pe rând / din toamna
fiinţei mele, / şi-ţi voi umple sufletul/ cu sărutări din
stele” (Elegia IX).
Lacrimile au o coloristică simbolică în viziunea poetei. Lacrimă albă peste floarea de cais,
lacrimă pastelată peste floarea de trandafir. Asta
fiindcă trandafirul este simbolul iubirii, dar încheagă şi alte simboluri şi semnificaţii. În esenţă, poeta
dezvăluie o ploaie de trăiri care inundă lumea sa
interioară: “vântul răscoleşte/ lacrimi printre flori/
tristeţi răstiginite-n crengi/ stropii ploii în culori./
peste floarea de cais/ lacrima e albă,/ peste cea
de trandafir/ lacrima-i mai pastelată:/ galbenă,
precum candoarea/ soarelui îmbrăţişând/ roşie
precum o rană,/ dragostei tale tăcând” (Elegia XI).
Constanţa Abălaşei-Donosă este poeta care exprimă iubirea prin culoare, dar şi culoarea
prin iubire. În poemele sale, formele iubirii sunt
conturate cu neasemuită sensibilitate. Cromatica
universului său launtric este determinată de iubire
, fiindcă este o romantică incurabilă şi fiindcă în
penelul său iubirea deţine cele mai frumoase
nuanţe şi sclipiri. În zborul său spre absolut poartă
pe aripi parfum de flori, iar ochii îi sunt văpăi de
iubire. Acest zbor îi este binecuvântat, iar natura îi
mângâie privirea însetată de pace . Poemele sale
sunt tablouri mirifice care ascund taine şi simboluri, care încheagă frumuseţi şi armonii şi descoperă lumina divină.
Fiecare vers al autoarei poartă un văl de mister şi
ascunde o trăire intensă. Fiecare poem poartă cu
sine parfumul său interior care emană fineţe,
eleganţă şi puritate. Fiecare tablou realizat cu
măiestrie de autoare este expresia iubirii
îmbrăcată în straie de lumină. Şi, nu în ultimul
rând, fiecare cuvânt îl îmbracă în culoare şi
încearcă să-l adâncească în eternitate fiindcă
poeta însăşi este culoarea veşniciei.
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Teodora VASILESCU
PORTRETE
Ai făcut schimb de celule cu o femeie plafonată cu părul alb
și brațe groase
Ai facut schimb de inimă cu un dependent de trăiri violente
Serile anoste în care tot ce-ți doreai era să vină cineva
Oricine
Să-ți aducă înapoi copilul
Să ți-l pună în brațe
- Ca o floare într-o vază prea largă, prea mare, poate prea
nepotrivită Să-i simți degetele cum te ciupesc de nas de sâni și de
buze
Miorlăitul de foame sau de dor
Ochii bulbucați care nu caută nimic din ce nu pot percepe
Copilul furat dintr-o grijă pe care n-o să ți-o explici vreodată
Zâmbește și plânge
Și ție
Ți se rupe carnea pe din două
Că tot ce ești n-o să fie niciodată suficient
Cât să-ți mângâie degetele pe clanța ușii
Și să-ți spună ca durerea nu e nimic în comparație cu lumea
asta
-Nici fericireaCând ne privăm singuri de libertate
Așteptând să ne crească dinții drepți
Și să uităm
Că momentele sunt mai mult decât
Sticle goale și cuvinte pe care le ratezi
Doar pentru că nu ești suficient de...
***
Am încercat jocul ăla tâmpit de-a seducția
În care eu sunt mereu deasupra
Tuturor cuvintelor pe care nici măcar în somn nu le rostești
Aberații
Cum că
Iubirea e ceva mai mult decât
Serile pierdute pentru că ești prea plictisit să realizezi cine
ești
Ce vrei
De la mine
Când toate luminile ți se răsucesc pe glezne
Ca niște câini însetați după carnea ta mult prea vie și
agresivă
Ce sunt eu
Dacă visul se termină
Și realizezi că tot ce ai trăit
Au fost niște cuvinte
***
Iubirea maternă pentru tălpile zbârcite de prematur
Și dragostea pentru spuma din chiuvetă
Sunt o altă față lângă scenă
Locul unde iubirile se măsoară în capacitatea de a
Nu fi credincios unui singur
Adevăr
Mutilat în pagini și în picturi
Să nu mai vorbim despre dragostea bolnavă
A lor pentru tot ce-i urât în tine
Că arta nu are limite când vine vorba de uman
Se transformă în ceea ce zici tu
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'Plăcere'
Cu jumate de gură închisă și cu ochii
Ațintiți pe ceas
Încercarea de a ține viața lipită cu salivă
Și cu
Bucăți din oameni
Cât mai mulți
Câte zece
Pentru fiecare clipă de extaz
Trebuie să trăiești mizeria de a te fi născut
În alte colțuri strâmte
Fără lumină și fără
Voința de a fi
Un punct
Lângă
Sub
Deasupra
Altei lumi
Zoo
-Sofisticată m-ai lăsat repetândUltima bucată din noi
Zace-n balcon închisă
Mi-e frică să nu scape
-Sofisticat felul de a eșuaÎn timp ce câștigi de fiecare dată
Dansez în jurul meu
Și mă privesc iubindu-te
Dar lumea e mult prea simplă
Pentru a măsură lungimea
Coloanei tale vertebrale
Cu rigla de 30
Și veverițele nu pot fi prinse atât de ușor
Nu te-ai gândit niciodată
Să aprinzi focul cu scrisorile mele
Și să păstrezi doar ceea ce n-a fost?
Nu te preface că nu știi să zbori
Îți plimbi degetele prin făină
Și-ți pui câte o zmeură în loc de unghii
Revezi Amelié
Dor amplificat de geamurile lăsate deschise
Intră liliecii în casă
Și casa intră în depresie
Și eu intru în tine
Și tu intri în absurd
Mic mic cel mai mare
Măsori timpul în femei
Au trecut zece de când ne-am văzut ultima oară
Dansez singură în baie
Și aștept să mi se umple cada
Ca o rață amețită
Cu poezii pe toți pereții
Am îmbătrânit în așteptare
Și așteptarea a întinerit în tine
Îmi amintești de serile în care ascultam post-rock
Până adormeam cu fața la perete
Mi se întipăreau secvențe de chitară solo în creier
Și mă trezeam urând căpșunile
Acum îți amintești de mine
Mă duceam la magazin doar pentru a scăpa de bani
(continuare în pag. 34)
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George Sebastian GĂINARU
Destin între două ceruri
Tăcere. Sunet. Mişcare. Călătorul a rupt ambalajul
purificator şi a luat o gură brutală de aer care s-a transmis
mecanic din por în por până în plămâni, unde a îmbibat
fiecare celulă.
Mergea de zile întregi… nici nu ştia de cât timp nu
mai văzuse lumina soarelui, căci stătea sub atingerea unui
praf galben, aruncat de o lampă cu ulei peste existenţa sa
aproape tragică. Iar inima, deşi epuizată, îi bătea în ritmul
unor ani ce treceau într-un mod nefiresc pe lânga fiorul
sacru care îi anima, adesea, fiinţa .
Păşea peste stihii mute ale trecutului prinse într-o
eternă pendulare şi se afunda într-un nesfârşit periplu prin
atemporalul unor pagini rupte, roase de implacabile şi infinite secunde. Căuta clipa suspendată a prezentului, în care
mai era încă păstrată o picatură din primordialul uman sau
poate, pur şi simplu, încerca să umple un gol al incertitudinii prin fundamentul existenţei sale efemere, proiectându-se, cu o dorinţă pasivă, pe sfera viitorului, dincolo de
coordonatele sale definitorii.
Era prins într-o carte, într-un cosmos singular ce se
materializase în idei şi în idei ce se preschimbau în cosmos, într-o realitate continuă, dar şi într-o ficţiune constantă… Nu conta modul în care privea spaţiul acela sacru…
era, oricum, concepţia autorului, a sufletului care devenise
prea complicat pentru a spune simplităţii că e simplă şi
profundă. Era o lume nouă văzută prin ochi verzi, o realitate straniu de ireală, construită după norme, o încercare
de a scăpa din limitele şi dintre graniţele unui real din ce în
ce mai degradat şi mai degradant, mai lipsit de origini şi de
propria identitate.
Ajunsese într-o dimenisune în care fiinţe de hârtie
precum Don Quijote sau Prometeu întruchipau realitatea, o
realitate dură care ascedea către ceva mai bun, dar care se
lovea de idei preconcepute. Se găsise în tumultul lui
Thalassa ori al lui Dionis şi cunoscuse dezamăgirea
realităţii curente…se adâncise în lumea fiecăruia şi a
nimănui. Pornise ca Ulise şi se pare că avea să sfârşească
asemenea unui ,,adolescent miop”.
Sentimente. Gânduri. Confuzie. Bătăi de inimă. Nu
mai era doar un suflet care se deplasa pe un plan ondulat,
nedefinit, nici un suflet care dorea să treacă dealul ca
obstacol al sorţii şi care mai avea mereu de trecut încă un
munte şi încă o vale.. nu mai era nici măcar un spirit care
se deplasa sub zodiile unui destin implacabil ce-şi avea
suişurile şi coborâşurile, înălţările şi cufundările de nivel, în
ritm repetat, monoton şi fără sfârşit. Realitatea şi cartea
fuzionau într-un eu total, asemeni unei fiinţe mitologice, în
care era suficient să creadă şi, pe loc, îl proiecta spre alte
avatare ale sufletului său.
Se oprise…era obosit. Şi-a întins peste văile biblice
pledul fiinţei pentru…meditaţie şi privea. Ȋşi cufunda privirea
în abis…în abisul luminat al cărţilor. Ele îi vegheaseră paşii,
ele îl purtau şi îl loveau de stânci. Ele îl ucideau şi îl făceau
să iubească. Ȋi dictau pulsaţiile inimii, îi clocoteau în
sânge…îl plasau sub o zodie propice adâncirii în cele
nevăzute...îl duceau mai aproape de El, de marele
Demiurgos şi de limanul sacru al Acestuia.
Asemeni lui Borges, îşi imaginase mereu raiul ca
pe o bibliotecă, ca pe un izvor inconsumabil de nou, de
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fascinaţie şi de absolut. Ba chiar încercase, la un
moment dat, o proiectare a Infinitului pe mii de foi
îngălbenite, însă destinul i-a încredinţat doar focul
ezoteric al lecturii, închizându-l într-o cameră
arhiplină de cărţi, în care timpul rămânea doar o
noţiune abstractă, în mod repetat anunţată de
ticăitul unui ceas fără limbi şi fără cifre. Camera nu
avea ferestre, ci doar lampa cu ulei care arunca
spre tavanul nevăzut al încăperii fâşii infinite de
miere şi nisip colorat. Stătea acolo seară de seară,
când se întorcea din lungile plimbări prin univers.
Ȋncuia uşa , se aşeza în fotoliul de catifea roşie,
deschidea câte un volum şi se lăsa absorbit de
esenţele acestuia. Crâmpeiele dimineţii se strecurau, treptat, printre pietrele reci ale camerei, iar el
îşi lua rucsacul de pânză, în care punea un borcan
de sticlă, două pene şi câteva cărţi şi ieşea, lăsând
uşa descuiată, fiind sigur că nimeni nu va încerca
să pătrundă în locul său de refugiu.
Ȋncepea, ca în orice altă zi, o călătorie spre
nicăieri, se afunda în necunoscut, cu dorinţa etern
clocotitoare de a descoperi şi de a intra în adevăratele taine ale eternităţii la care aspira în fiecare
noapte parcurgând miile de slove negre de cerneală. Era un călător ostenit…cu ochi de lumină şi
sete de apă, jumătate umbră, jumătate zeu, un
adevărat maestru în comerţul cu astrele, veşnic lipit
cu tâmpla de stele.
Cartea i s-a imprimat pe matricea interioară
şi peste întregul contingent. A ajuns să îl vadă pe
Iona în mijlocul mării, pescuind nori, pe Luceafăr
coborând pe raze răsfrânte de lumină, pe Otilia
într-o trăsură elegantă spre Paris şi pe Ştefan
Gheorghidiu înfruntând drama singulară prin cea
colectivă. Totul se transformase într-un tablou pictat cu o singură culoare, o culoare ce năştea din
cuvinte un curcubeu întreg…Iar el, călătorul,
începuse să audă culori şi să vadă sunete în acel
pelerinaj sublim prin realitatea gri de care îşi dorea
atât de mult să se detaşeze. Refugiul pe care îl
găsise în cărţi îl salva, zi de zi, de un cotidian
distrus şi anulat, dominat de stereotipuri şi de
banal. Parcă simţea că totul a fost făurit pentru
sine, ca o poartă de eliberare spre un fundal alb,
atemporal şi veşnic, unde ochii săi să-şi piardă
atributul de oglindă, să iasă din acea stare de sticlă
rece, fără sentimente, lipsită de fericire sau
suferinţă.
Din pământul proaspăt începuseră să se
ridice trepte aurii de nori şi de lumină către eterna
pendulare, către eternul tumult istoric, către botezul
purificator, aproape divinizator, prin iubire şi
speranţă, iar călătorul îşi căuta sinele şi nu îl găsea
nicăieri sau îl căuta şi îl găsea pretutindeni…
Ȋntreaga realitate se diluase în căuşul palmei sale
şi pe filele albe ale unei cărţi ce relata legenda
existenţei sale monotone. Era singur, atât de
singur…însă nu se simţea aşa, căci avea lângă el
mii de fiinţe, a căror viaţă se lega, pas cu pas, în
drumul său printre infinitele vocabule.
Sentimentul de teamă dispăruse demult,
acum fiinţa sa era acoperită cu o peliculă de linişte
totală, aproape sufocantă şi de o oarecare
(continuare în pag. 33)
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împlinire…Simţea că se apropia de finalul capitolului, că
parcursese aproape toate literele pe care universul i le
aşternuse în cale şi că era gata de un nou început.
O adiere răcoroasă îi atingea obrajii roşii,
făcându-l să închidă, pentru un moment, ochii şi să
inspire adânc. Totul i se părea atât de adevărat şi de pur,
parcă acel cadru îi insufla candoarea vieţii de copil de
mult apuse. Paşii îi erau din ce în ce mai greoi, iar
paginile din ce în ce mai tari, semn că se apropia de
“Sfârşit”. Toiagul din mână îi amorţise şi se tocise la
capete, iar pânza rucsacului se roase. Se întreba care
era următorul om pe care destinul avea să îl încuie în
camera cărţilor şi şi-a amintit de prima sa zi în acea
încăpere a cunoaşterii, în care sacrul se găsea în fiecare
undă de aer.
A început să picure cu stropi de apă şi speranţă,
cu lacrimi de cer şi de sfârşit, dar călătorul, acum bătrân
şi ostenit, continua să înainteze, pe dealurile sufletului,
către ultimul cuvânt al cărţii sale, către lexemul ce urma
să pună capăt existenţei lui fascinante care avea să încheie legenda unui suflet ce a reuşit să scape, prin lectură, din cercul restrâns al contingentului sfâşietor.
Iar de undeva, de sus, dincolo de metafizic,
Demiurgos urmărea ultimii paşi ai bătrânului care era din
ce în ce mai aproape de sfârşitul potecii.
Ȋn ochii bărbatului se citea o dorinţă arzătoare de
a descoperi ceea ce îl aştepta, dar, deodată, s-a oprit,
scăpând bastonul din mână. Şi, cu voce tremurândă, a
şoptit ca pentru sine:
„Şi iată în faţa mea iar se cască / Două ceruri: /
Unul în dreapta. / Altul la stânga”.

Și mă întorceam cu un sac de pufuleți
Încă ai mâinile blânde
Și ochii de copil vinovat
Distanța se măsoară în
Kilometri de piele
Și îți mărturisesc
Am făcut înconjurul lumii

Notă: Lucrarea a obţinut Premiul revistei literare Boem@
la Concursul “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”, categoria
8-14 ani, din cadrul Festivalului Naţional al Cărţii “Axis
Libri”, Galaţi, 25 – 29 mai 2016.


(urmare din pag. 29)

Galatz, 10 Novembre 1888
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que M.
Morena, deputé à la chambre italienne, est arrivé à
Galatz, chargé par son Gouvernement de procedér à
une enquete commerciale en Roumanie. Cet homme
d'Etat est l'hôte de M. Corte, Consul Général et délégue
d'Italie à la Commi-ssion Européenne du Danube et il va
se rendre à Bucharest pour poursuivre sa mission. M.
Morena était tout récemment Secrétaire au Ministere de
l'Intérieur.
Microfilme Franța, rola 292, f. 293.
Wiet către Réné Goblet.
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Do you?
Nu mă lăsa singură
Ăsta-i momentul nostru
Îl vom povesti amanților peste zece ani
Și se vor ciupi singuri de încheieturi din invidie
Cum doi oameni se pot iubi atât de mult?
Mă strecor încet pe lângă tine
Mi-e teamă să nu te rănesc
Și să fugi
Toate cuvintele trăirile
Gânduri aduse cu trenul
El mă așteaptă pe hol
Nu ți-am spus?
Te părăsesc
Cremă de zahăr ars
Te-ai urcat în tren
Nervos
Agitat că ți s-au rupt căștile dăruite de Angela
Și inconștient ca ți s-a îndoit gulerul de la cămașa
Pe care ai uitat s-o porți acum trei zile
Șlițul deschis la blugii uitați la ea sub pat
Încă-i simți unghiile pe genunchi
Și buzele pe pleoape
Asculți melancolic rock alternativ
E unul dintre momentele
În care te joci cu șuvița de păr
Și te uiți pe geam sperând c-o să-l spargi
Cu mintea ca în serialul ăla ieftin
După care ți-ai modelat viața în adolescență
Playlistul zilelor de 14
Și lenjeria ei rămasă în rucsac
O bretea de la sutien zace pe cartea de psihologie
aplicată
Și chiloții îmbracă așa frumos caietul de engleză
Aplatizat ca Mara la 13 ani când salivai patetic
După fuste scurte și ciorapi peste genunchi
Gust de cerneală și gropițe
Nu vezi că ai înnebunit?
Aer
Să iubești așa cum iubești sufletele crude
Cu o sete bolnavă pentru simplitate
Fericitule
Ai mințit când ai spus că
Tot ce există
O să-ți lege șireturile rânjind
Notă: Lucrarea a obţinut Premiul revistei literare Boem@
la Concursul “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”, categoria
15-21 ani, din cadrul Festivalului Naţional al Cărţii “Axis
Libri”, Galaţi, 25 – 29 mai 2016.
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Academia Europeană a Societăţii Civile comunică:

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL de POEZIE
“RENATA VEREJANU” - ediția a III-a
se va desfăşura la Chişinău, Rep. Moldova,
în perioada 1 martie - 1 septembrie 2016
Comunicăm potenţialilor participanţi:
-Festivalul Internațional de Poezie “Renata Verejanu” a devenit o frumoasă tradiție, iar desfășurarea
proiect nu poate fi stopată, indiferent de cine
Carmen Lidia GORUNESCU acestui
vine sau pleacă de la putere… Acest original proiect
literar/cultural din spațiul Limbii Române se va realiBovarism
za an de an, atâta timp cât îndrăgostiţii de frumos vor
Sunt o variantă nefericită a Evei
căuta Poezia.
Port povara culpabilității ancestrale
-Cei care doresc să se înscrie la ediția a III-a a
Raiul mi-a fugit de mult de sub picioare
Festivalului au posibilitatea să ne comunice direct, la
Apatia mi-a înlocuit voluptatea
sediul Academiei ESC din Chișinău, sau la adre-sa
Ecou mai are-n mine doar singurătatea
de e-mail: festivalnationalrv@gmail.com
Adam încă nu s-a născut sau e căsătorit
-Primele ediții au dovedit că numele protagonistei
Până și șarpele m-a părăsit plictisit
garantează succesul acestui proiect prin care se promovează talentele neamului românesc şi nu numai:
Autobiografica
poeți, declamatori, traducători, eseiști, compozitori,
interpreţi...
M-am născut bolnavă de toamnă
-Pentru a participa la cea de-a III-a ediție a
într-un noiembrie în care copacii suferinzi
Concursului,
participanții de dincolo de frontierele
aveau început de calviție
Republicii Moldova vor trimite online, astfel:
Secțiunea ”Poezie de autor” - până la 5 poezii
Poet anonim
proprii,
CV, 1-3 poze color
tatălui meu
Secțiunea
”Eseu” - un eseu despre poezia RenaSunt marele poet anonim
tei Verejanu (max. 3 pagini A4 (despre o carte, un
Îmi înec genialul creier în vin
grupaj de poezie sau o poezie), CV, 1-3 poze color
Numai în licoarea lui Bachus devine productiv
Secțiunea ”Traduceri” - 1-5 poezii de-ale poetei
Ca oricare emotiv
Renata
Verejanu, traduse calitativ din limba română
Racordez inspirația la venele alcoolizate
în
oricare
altă limbă, CV, 1-3 poze color
Și la pana de scris
Secțiunea
”Compoziție” - un cântec pe versuri de
Îmi șterg traspirația aștept vibrația
Renata
Verejanu
(în orice limbă), CV, 1-3 poze color.
Implor neîndurătorul destin
La
această
Secțiune
materialele se primesc în
Să mă condamne la galerele eternității
perioada 1 martie - 1 iunie 2016
-Secțiunea ”Recital” - participanţii comunică titlul
Cărbuni stinși
poeziei din opera poetică a scriitoarei, pe care o vor
Cărbunii stinși cu greu se mai aprind
recita în Concurs (ar fi un plus dacă se alătură şi o
În noapte umblă fantomele noastre
înregistrare audio/video), CV, 1-3 poze color.
de pe când eram tineri
La primele trei secțiuni materialele se primesc în
Niciunul n-a rămas același
perioada 1 martie - 1 mai 2016. Fiecare concurent
poate participa la maximum 3 secțiuni. La Festival
Filaj
pot participa cetățeni indiferent de: țara de origine,
naționalitate, religie, stare socială, limită de vârstă.
Întregul univers mă spionează
Prin ochiul său ciclopic - luna
Serviciul de Presă al Academiei Europene a SoSunt suspect de singură în noapte
cietății Civile, autorul și realizatorul proiectului
Îmi pune reflector în față
Și-n spate îmi trimite umbra

`

Vogue
Trenciul e din nou la modă
Nu știu altele cum se îmbracă
Dar eu îl port peste trupul gol
Acest lejer obiect vestimentar
Destinat habitudinii de-a te iluziona
Că-ți poți camufla goliciunea
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ROMÂNIA, țară de poveste

Ana BALOSIN
Îmi voi aminti de tine
Începuturile și sfârșiturile constituie cele mai grele momente ale vieții noastre, dar și cele mai frumoase, acestea
fiind treptele care duc la împlinirea propriilor vise.
Melancolia, regretul, împlinirea pictează cu fiecare zi ce
trece tabloul de sfârșit al gimnaziului. Privind spre fereastra trecutului, zăresc o fetiță firavă, nesigură, dar și nerăbdătoare să calce în instituția care, pentru patru ani, va deveni un familiar loc, numită acum A DOUA CASĂ. În ochii
ei căprui se oglindește emoția, emoția de a-și întâlni noii
colegi, dar în special diriginta, emoția de a păși pentru prima dată în clasă, de a se prezenta și emoția unui nou început. Privind spre fereastra prezentului, zăresc un chip
nostalgic, care ar dori atât de mult să calce din nou în curtea școlii pentru prima dată, care ar fotografia cu sufletul
fiecare moment al parcursului ei, un chip care, în ciuda
unor trăsături pe care timpul le-a mai schimbat, trăiește
aceeași arzătoare dorință pentru studiu. Privind spre cea
din urmă fereastră, cea a viitorului, văd o elevă matură a
ciclului liceal, care schițează același zâmbet copilăresc și
aceeași emoție pe care o avusese și acum patru ani. Poate că singurul lucru care le deosebește pe cele două eleve
este ÎNCREDEREA. Această comoară a stat ascunsă în
adâncul sufletului ei, până când un anume grădinar a descoperit-o. Mai mulți grădinari ai înțelepciunii și cunoașterii
au udat-o, îngrijit-o și hrănit-o, iar apoi au plantat-o într-un
loc pustiu, deoarece i-au cunoscut valoarea și au știut că
această plantă va încolți, iar calitațile ei înflorind, vor acoperi golașul pământ.
Acum, când mă apropii de FINISH-ul cursei mele gimnaziale, rememorez amintirile pe care le-am lăsat pe undeva pe drum: prima zi de școală, prima notă de 10, prima
întâlnire cu profesorii, întâiul test, prima lacrimă de nemulțumire, prima năzbâtie; primele lucruri, care acum s-au
pierdut în numărătoare și care au asamblat traseul meu
palpitant. Fie încărcat de succese, fie cu nenumărate
gropi, acesta mi-a oferit șansa de a câștiga an de an premiul cel mare. Mai presus de acesta am câștigat o mare
de informații, un ocean de amintiri, câțiva mesageri care să
le țină intacte, dar, în special, am cunoscut oameni deosebiți, care au devenit pentru mine mai mult decât simpli
dascăli, modele demne de urmat în viață.
În opinia mea, sfârșiturile nu simbolizează capete de
drum, ci noi linii de START, noi începuturi; așadar aceste
rânduri nu vor alcătui un mesaj de adio, ci unul de mulțumire și de promisiune că, peste ani și ani mă voi întoarce
aici, la A DOUA MEA CĂSUȚĂ și îi voi dărui într-un buchet
unic toate realizările mele.
ÎMI VOI AMINTI DE TINE, DRAGĂ ȘCOALĂ
GIMNAZIALĂ!
Balosin Ana
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Din toate minunățiile lumii, Dumnezeu a cules
în preasfințita Sa traistă câte o sămânță din fiecare. Mai apoi Le-a plantat în pământul ultimului
ținut, pe care încă nu-L făurise.
Grădinarul Raiului pământesc, Dumnezeu, a
plantat în inima ținutului cele mai mari și spornice
semințe, deoarece știa că doar cei puternici și curajoși vor străpunge albii prinți ai cerului și vor
atinge oceanul celest. Pe aceste semințe Le-a numit MUNȚI. În jurul lor, ca niște garduri protectoare au răsărit semințe mai micuțe, DEALURILE.
Mai apoi, Marele Creator și-a dat seama că ar
trebui să existe un echilibru între aceste înalte
plaiuri care unesc lumea cerească cu ”tărâmul
minunilor”, pământul; astfel a ales din traista Sa
răsadurile uniforme, pe care le-a pitit în continuarea DEALURILOR. Mare I-a fost mirarea când a
văzut că toate încolțesc și se dezvoltă, mai puțin
CÂMPIILE. Atunci, pe obrazul Său istovit s-a
scurs o lacrimă, o lacrimă care-I oglindea dezamăgirea. Atingând uscatul pământ, în care erau
plantate cele din urmă semințe, lacrima a avut un
efect miraculos. Pământul a început să înverzească, florile au îmbobocit, iar rădăcinile semințelor sau întins, învelind astfel substratul pământului.
Dorința imensă a Creatorului L-a făcut să pună o
părticică din sufletul Său în Estul ținutului, pentru
că dorea să țină veșnic roadele muncii Sale. Acea
părticică a numit-o MARE, o mare de sentimente,
care să-I hrănească etern semințele.
A tricotat în jurul ținutului, cu firul nemărginitei
Sale iubiri un cojoc care să țină toate aceste minuni intacte și a luat și-un firicel din sfințenia Sa,
pe care-L așezase în Sudul ținutului, simbolizând
dragostea Creatorului pentru creațiile Sale. Fiindcă I-a fost greu să se întoarcă în palatul Său ceresc și să părăsească acest Rai pământesc, Dumnezeu a legat cel din urmă firicel de izvorul Său
sufletesc, arătându-Le astfel creațiilor că El, însuși FĂURITORUL, Le va fi mereu alături. Acestui
liant I-a dat numele DUNĂREA.
Fiecărui ținut îi dăruise câte un cadou, pe fiecare-l binecuvântase cu suflete omenești, însă
acestui bogat ținut i-a dăruit cele mai simple și
modeste ființe: oameni iubitori de patrie, de muncă, oameni credincioși, curajoși și înțelepți, care
să înflorească și să îngrijească aceste minuni.
Cum să fi numit Marele Creator acest ținut, altfel decât ROMÂNIA? O țară curajoasă precum
MUNȚII, onestă precum DEALURILE, înțeleaptă
ca și CÂMPIA și mărinimoasa precum APELE ce
izvorăsc din sufletul Dumnezeiesc?
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Alexandru COCETOV
(Rep. Moldova)

Și azi avem nevoie de Alecsandri
E scrisă-n ceruri sfânta Unire!
E scrisă-n inimi cu foc ceresc!
O! Românie! La a ta mărire
Lucrează braţul dumnezeiesc!
(“Moldova în 1857” de V. Alecsandri)

“Astăzi se vorbește mult de Unirea Basarabiei cu
România. Unora li se înfierbântă frunțile și leșină când aud
de această idee, alții nu pot dormi ceasuri întregi după
miezul nopții. Unii se țin bățoși că numai ei țin la ideea
Unirii, dar la alții nu le pasă de biata Moldovioară. Unii
cred că aceasta e o idee nouă, alții se întreabă, de unde
s-a luat și ce ne trebuie nouă, celor din Republica
Moldova” [1, pag. 95]
Oameni buni: moldoveni, ruși, evrei, găgăuzi,
ucraineni și alți care trăiesc în Republica Moldova, “ideea
unirii, idee de întregire a neamului nostru e veche,
continuă ca și vremea, ea a fost grija de fiecare zi a
strămoșilor noștri, că altfel nu mai existam ca popor până
în ziua de azi”, menționează profesorul Alexandru Tecuci
în cartea sa Zbucium de creație și cercetare.
De ce mizăm așa de mult pe această idee și
dorință? De ce apelăm la istoria noastră și scriitorii noștri,
la cultura poporului nostru și cărțile în limba noastră, cea
română, de ce, de ce? Căci „lupta pentru această idee s-a
dat când mai acut, când mai moderat, dar ea a fost vie,
depindea de momentul intrigii și de buruiana străinismului,
care ne înăbușea” [1, pag. 95]
Ca exemplu, actul unirii a fost impulsionat și
promovat de deputați, oameni de creație, poeți, dramaturgi
și alți oameni de seamă precum Vasile Alecsandri, Mihail
Kogălniceanu, Anastasie Panu, Constantin Hurmuzachi,
C. A. Rosetti, Gheorghe Sion în “Marșul Unirii” și de Ioan
A. Lepădatu în “Apel la Unire”, și de George Baronzi, și de
D. Dăscălescu, cel care vorbea necontenit poporului:
„Dragi români, să fim uniți”.
Și Unirea nu s-a realizat așa de ușor și de repede.
Au trecut mulți ani. Dorința de a fi împreună a durat mult,
timp în care Țara Românească își arăta grija față de
Basarabia prin ajutoare (ceea ce vedem și azi: granturi și
burse pentru studenți, ajutoare materiale pentru poporul
din Republica Moldova, finanțare pentru Gazoductul de la
Ungheni, autobuze pentru teatrele moldovenești, ajutor
financiar pentru construcția teatrului din Cahul, donații de
cărți pentru bibliotecile din RM, proiecte de tabere - ARC
și altele) și schimb de experiență.
Problema unirii este abordată în multe discursuri,
intervenții, amendamente și propuneri ale scriitorilor.
Pilonii unirii, după părerea lui Kogălniceanu, au fost sudați
cu dragoste de neam și de pământ, cu sete mare de
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libertate, adevăr și independență, cu lupta pentru
dreptate. Tot în perioada unirii, Kogălniceanu menționa: “Neam din neamul meu a fost român... însă
chestia este cine apără o idee mai dreaptă”.
Și ne întoarcem la Alecsandri. Acest bard
de la Mircești este unul din cei care a dorit cu tot
dinadinsul Unirea. Fiind un scriitor, dar și activist și
om politic de prim rang, Vasile Alecsandri a gândit
permanent la binele poporului și neamului său.
Luptând pentru unire, a vrut binele acestui neam, a
dorit și a luptat pentru aceasta. A luptat până la
capăt, a fost un erou, un etalon pentru noi, moldovenii.
Și noi ce facem azi? Mai avem sau să așteptăm să vină de undeva un luptător, un erou, un
om multilateral precum a fost Alecsandri? Ne trebuie un om curajos și viteaz. O persoană care, odată ce începe un lucru, îl duce la bun sfârșit. Un om
care să apere interesele poporului.
Indiferent cine ar fi persoana aceea, cred că
avem ce învăța de la Alecsandri și merită să
deslușim toate aceste învățăminte, căci noi acum,
ca și odinioară în timpul unirii principatelor, avem
nevoie de un Alecsandri, de „Acel rege al poeziei”
(cum frumos și cu respect spunea Mihail Eminescu),
cel care a scris, a luptat și a motivat și pe alţii să
pună umărul și să înfăptuiască Unirea. Adică unirea
cu cei care ne sunt fraţi, cu cei care sunt dincolo de
Prutul ce a fost cândva un râu comun, al tuturor
românilor dimpreună, nu care să despartă două
popoare vecine. Alecsandri a îmbiat și atunci, îmbie
însă și astăzi cu versurile sale rămase în inima și
conștiința fiecărui suflet român: „Hai să dăm mână
cu mână / Cei cu inima română”. Și asta pentru că
frații dintr-aceeași mamă rămân mereu frați, chiar
dacă vremelnic un râu sau un hotar oarecare îi
desparte: „Amândoi suntem de-o mamă / De-o
făptură și de-o seamă, / Ca doi brazi într-o tulpină /
Ca doi ochi într-o lumină”.
Vasile Alecsandri nu a precupețit nici cel
mai mic efort de a se dedica unui ideal atât de nobil
și de generos al unui popor de oameni prin venele
căruia curge de milenii același sânge. Iar toate
astea se pot îmbina și înfăptui odată cu arta,
precum ni se mărturisește despre el și în cuvintele:
„poetul, care crează şi poezia şi limba e cel mai
mare poet, cel mai mare geniu; cine se pătrunde de
aceasta, până a-i da creaţiunile, în scrierile şi în
limba sa cea mai exactă expresiune, precum o face
aceasta”. [2, pag. 69]
1. Zbucium de creație și cercetare, Alexandru
Tecuci. M. Kogălniceanu și unirea. Cahul, 2011.
2. Revista Axis Libri, Alexandru Cocetov. V.
Alecsandri – dechizător de drumuri în literatura română
modernă. Galați, Nr. 27, iunie 2015.
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Din acest farmec viu,
Trăiesc și mor,
Regine, visele acestea.

Lilia MANOLE
TIMPURI CARE DIRIJEAZĂ VISELE
Ce trepidant parcurs, coborâtor din lacrimi,
Își face drum înlănțuind liane înspre ochii mei!..
Un fel de cerc închis, ce izvorăște-n pleoape,
Mi se deschide evaziv, lucind străluciul ce îl închei.
Ce nefirească adormire, prin gene dormitează
Și-mi lasă timpul somnului posac și vestezit!..
În plina și năvalnica finețe, totuși, mă veghează
Copilul cel din mine, de cartea înțelepților nepedepsit.

Regine, visele acestea,
De nu aș fi cu ele-n gând,
Aș naufragia cu barcarola cea imensă,
Din barca, ce în vis mă poartă,
Eu vâslind.
Regine, visele nocturne,
Cu aripile fluturilor mei,
Apar dintr-o neauzită lume,
Și merg în urma mea,
Nu e obsesie, ci e iubire, dacă vrei...
Regine, visele, de scorțișoară,
Și cu aroma mierii, când o bei,
Dar mai regine, decât ele,
E-această searăNu pot să plec din calea ei...

Lumină din viață și viață din lumină, absorbind în piept,
Rugându-mă pentru o altă dimineață, cer Domnului,
Pe chipul meu să-mi lase și chipul Maicii înțelept,
Liane, renăscute din iubire, să-mi dea vigoarea pomului.

Regine vise, scumpe apogee,
Nu au un tron, ci suflet diafan,
Pătrunzătoarele lor șemineuri
Îmi încălzesc virtuțile, în cerul lor
Gregorian...

Ce fermecat și derizoriu vis îmi pătrunde în lumină
Și-mi troienește firea, și-mi cade-n fila vie- a nopții...
Cu genele impuse de a fi de ochi departe, stau în tină,
Visându-mă în timpuri, care dirijează visele, îmi adun forțe.

CUPA ZEILOR

A LUPTA

Dac-ai s-auzi în noapte, când și când,
Cum sparge luna cristalele de stele,
Și în bucăți de zahăr mi le trimite-n gând,
Să-mi vii, în vis, ca într-o inițiere.

Nu știu să lupt, pesemne, mă răscolește frica,
Se îneacă corăbiile sufletului meu în mare,
Am tot luptat, uitând să lupt cu mine, inamica,
Să pot lupta, și când sunt toată-n disperare...

Să îmi aduci doar cupa zeilor, pustie,
În vis îți vei croi cărarea de cristal,
Și cât pomina nopții ne va fi de vie,
Vom binecuvânta din cupă miere și cocktail.

Nu știu să lupt, știu cărții să îi spun tot păsul,
Și-n astă luptă poate ea din file mă va lua,
Ca pe o slugă, ce, muncind, nu-și cruță mersul,
Își pierde și amorul propriu, întru- a se revela;

O băutură-a zeilor vom binecuvânta
În pasiuni ce vin, din stele căzătoare,
Cristalele de sori, în brațe ne-or cădea
Și noaptea ne va lua o dulce sărutare.

Dar a lupta când lupta -n suferință se sfârșește,
E pentru-a înțelege lupta drept un credo de- a iubi,
Nu toți acei ce luptă, se întorc din luptă, omenește,
Ci-și pierd fărâma de iubire, uitând-o zi de zi...

SEMNEZ ECOUL

Nu știu să lupt, da știu să îmi iubesc destinul,
Și fricii ce-și înfige ghearele în el, pot să-i declar,
Că îmi e frică-acum, când lupt, numai de mine,
Și nu mai știu să lupt, când lupta e un mercenar.
Luptând, nu te-nrolezi, ci lupți cu ura, cu minciuna,
Neînarmat, cu sângele, neurmărit de zeflemea,
Și cât de greu îți vezi finalul- încununată cununa,
Dar ai în cartea sufletului iubirea, ce te va salva.
REGINE, VISELE ACESTEA
Regine, visele acestea,
Îmi dau veșmântul lor ceresc,
Regine, visele îmi spun adesea,
Că a visa-i ceva firesc.
Regine, visele acestea
Se leagă de-ai mei ochi, și zbor,
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M-am trezit, fără cafeaua ta,
Energizantă, flacăra o simt,
Dar stinsul ei te vede-n ea,
Cum arzi departe, ca un sfânt...
M-am trezit să-ți spun, cum eu,
Rod gânduri perimate, și ele-nvie,
Și iar te caut, ca să sorb un Zeu,
M-am trezit, și pare inima pustie.
M-am trezit , pustie pare cartea,
Dar scriu o rugă, să vină autorul,
Și povestindu-i grav veridicitatea,
Să cred că ești alături, semnez ecoul...
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Mircea Marcel PETCU
VÂNZĂTOR DE AMINTIRI - singur printre cuvinte
Totul se vindecă în şi prin poezie, fiindcă totul e
poezie. Nimic nu se poate sustrage acestui privilegiu imperativ. Poezia este un miracol epuizat şi, în egală măsură, o
„terra incognita”.
De ce devin profesorii scriitori? Poate, pentru că,
au capacitatea de a spune lucruri pe care altfel nu le pot
recunoaşte; decupate cu precizia gândului dintr-un fior
interior dens mobilat cu argumente care pot pleda pentru
scrisul ca libertate, scrisul vocaţie, scrisul ca datorie morală sau scrisul plăcere, bucurie, trăire.
Poezia Elenei Netcu din ultimul său volum „Vânzător de amintiri”, Editura Benefica Bucureşti, 2016,
există în măsura în care autoarea ei îi afirmă şi-i probează
prezenţa, şi această certificare valorică se face printr-o
seducătoare concreteţe a imaginii, de cele mai multe ori
încărcată de ample nostalgii conotative: “Te uiţi la mine /
Ca la o ultimă frunză din copac / Căzând în abis / Adun
cuvintele în căuşul palmei / Şi încerc să le întind în zare /
Ca un balsam / Dar ele, neştiutoarele se ascund / cuminte
în inima mea…” (Surpare de oase).
Generată de o dinamică imprevizibilă, poezia se
naşte parcă din ea însăşi, fiind o multiplicare la infinit a
unui impuls liric irepetabil: “Zvâcneşte pasărea în zbor /
Tremură, mă înfăşoară / cu aripile-n rostogol / adânc
izvor… / Veştejesc frunzele / Toţi arborii stau în răspăr /
Strivesc verdele între buze / Toamna îmi plânge pe
umăr…” (Mi-e sufletul în rostogol).
Declicul existenţial este compensat printr-un
spectacol imagistic de o remarcabilă amplitudine
Puntea dintre viaţă şi poezie, suportă stratificări
metaforice memorabile: “Bătrâni la capăt de sat / Ca nişte
statui / Cu braţe de piatră / Întinse ca ramuri / Se odihnesc
la hotare / Răsucind ceasul pe vatră… // Ploi, vânt, mioare
plângând, / vâlcele cu rouă, inimi arse, făcute tăciune, /
mirişte-ntinsă, deşertăciune…” (Vânzând tristeţe la pahar).
Obsesiile şi reveriile existenţiale ale poetei se ordonează într-un mozaic imagistic de o rezonanţă aparte.
Se poate spune despre majoritatea poemelor de
faţă că se înscriu în linia năzuinţelor fireşti ale omului de
zbor, de depăşire a propriei condiţii: ‘Stau la masa timpului
/ Şi aştept sentinţa / În procedură de urgenţă / Într-o sală
fără juraţi… / E atâta linişte / Încât / Dalli îşi varsă
conţinutul veşnic / al ceasului…” (La masa timpului).
Dar nu e numai atât! Există o linie ce uneşte cerul
şi pământul: “Se trage spre apus / Perdeaua zilei grea / Şi
gândul meu răpus / Rămâne într-o stea // Pendulul
tremură supus / Împinge clipa-n infinit / Lumina nu-mi
ajunge / Să mă ridice-n sus…” (Cu sufletul atârnând deo stea).
Există şi un haos, dar unul controlat: “Năvală temătoare / sunt apele din cer / Perdele acoperind /
Pământul leru’i ler; omul fiind undeva la mijloc între teluric
şi cosmic; // Cenuşa iubirii / Ne duce spre apus / Setoşi în
câmpie / Cu ochii spre cer / Cine o să ne cheme / Leru’i
ler…” (Leru’i ler).
Asistăm astfel la o intrepătrundere a teluricului cu
cosmosul
Singure, cuvintele pot face parte din ambele lumi
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în acelaşi timp. De altfel, în viziunea cosmogonică a
autoarei, cuvântul e cel care naşte Universul: “Anotimpuri gemând… / Veni-vor ursitoare să-mi dea /
Şi-un umblet de stea?...” (Pământul acesta mă
doare).
Poeta reia o temă filozofică şi teologică
veche: La început a fost cuvântul, motivaţia fiind că
„nici o stea nu răsare stea de-nceput”.
„Vânzător de amintiri” – e o carte care-ţi
stârneşte pofte de recitire sau de a scrie.
Pentru Elena Netcu - profesorul, scrisul ca
terapie reflexivă, pozitivă, a lunii căreia îi eşti deopotrivă parte şi martor, este o datorie de conştiinţă:
vezi, trăieşti, gândeşti, împărtăşeşti.
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(urmade din pag. 15)

În lucrarea “Excursiune Agricolă în Dobrogea” comandată lui Ion Ionescu de la Brad de către puterea de la
Istanbul, se menţionează că pe la 1850 autorul a găsit o
populaţie românească compactă, creștină, Niculiţelul fiind o
“Dacie in miniature” unde şcolile aveau dascăli „furaţi” din
Țara Românească (vezi şcoala Lodovig Nechifor din Niculiţel).
Populaţia românească din Dobrogea era formată în
mare parte de către “emigrări româneşti din Transilvania în
secolele XIII-XX“ (Ştefan Mites, Editura Științifică, Bucu-rești,
1971).
În Niculiţelul acelor ani, migraţia mocanilor se făcea
din Săcelele Braşovului, din Sălişte, Vale, Tilişca, Galeş,
Răşinarii Sibiului etc. (idem Ştefan Mites, pag 344). Aici
mocanii au găsit populaţia „dicienilor”, români dobrogeni!
Ipoteza privitoare la Biserica Sf. Atanase, sec. XIIIXIV, drept biserica voievodală a voievodului Badila ar putea
avea temei.
Prin păstoritul transhumant, Dobrogea a devenit “a
doua patrie” a românilor transilvăneni (C. Constantinescu –
Mirceşti, în ”Păstoritul transhumant şi implicaţiile lui în
`Transilvania şi Ţara Românească în sec XVIII-XIX” , Editura
Academiei Române, Bucureşti, 1976).
Aici în nordul Dobrogei, cu precădere la Niculiţel, se
produceau vinuri renumite exportate în Polonia, Rusia (viţade-vie şi grădinăritul au fost considerate de către esenieni
Artele păcii - vezi Eduard Schure ”Mari Inițiați”, Colecţia
Lotus, Bucureşti, 1994).
Aici la Niculiţel a fost cea mai mare Villa Rustica din
Dobrogea de Nord - centru comercial de mare dimensiune pe
drumul “de la varegi la greci”.
Aici au fost dacii = geţii = goţii, unde renaşte spiritual
Dacic („Spiritul Daciei renaşte” - Daniel Roxin, Editura Vidia,
Bucureşti, 2012). Aici a fost Iachint de la Vicina primul preot
al Mitropoliei Româneşti înfiinţată sub domnitorul Nicolae
Alexandru.
Aici a avut loc „colectivizarea sângeroasă” începută
în anii 1959- 1960, unde rezistenţa ţăranilor a avut un
fundament creştin ortodox profund.
La apropiata Inaugurare a Bazilicii Paleocreştine de
la Niculiţel, prilejuită de ziua Sfinţilor Martiri de la Niculiţel, fac
un legământ de mărturisire a acestor martiri ai lui Hristos în
lumea pe care o voi străbate cu credinţă şi demnitate.
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Concursul Naţional de Literatură
„Steaua Nordului”, Botoşani, ediţia a II-a,
1 iunie 2016 – 1 august 2016
Societatea Culturală STEAUA NORDULUI Botoşani, cu sprijinul publicaţiei de cultură ,,Luceafărul” Botoşani (www.luceafarul
.net), organizează ediţia a II-a a Concursului Naţional de Literatură (poezie şi epigramă) „Steaua Nordului” în perioada 1 iunie
2016 - 1 august 2016. Concursul are o singură secţiune, un
grupaj de două specii literare diferite având tema ,,Steaua
Nordului, Botoşaniul”. La configurarea clasamentului final se vor
selecta cele mai reuşite lucrări dar se va ţine cont şi de participarea la una sau două subsecţiuni, ca urmare, recomandăm
concurenţilor abordarea ambelor subsecţiuni.
Materialul va fi compus dintr-o poezie şi trei epigrame scrise pe
coli de hârtie separate, astfel: Poezie în vers clasic, cu ritm şi
rimă- poate fi şi genul umoristic- sau în vers liber, pe un
format A4; Epigramă (trei epigrame originale pe un format
A4, dintre care, subliniem, doar una la temă, legată de
spaţiul cultural al Botoşaniului, epigramă care trebuie să
conţină obligatoriu numele oraşului).
Obiectivul acestui concurs: să descopere, să evidenţieze, să
reunească şi să sprijine creatorii de literatură de pretutindeni, din
ţară sau din comunităţile româneşti ce trăiesc în afara graniţelor
ţării precum şi popularizarea unor aspecte din viaţa culturală a
oraşului nostru. Nu există restricţii de vârstă, de apartenenţă la
una sau alta dintre uniunile de scriitori, sunt excluse favoritismele, se stimulează noul şi nu se percepe taxă de înscriere.
Concursul îşi propune prezentarea prin creaţii în versuri
originale sub blazonul ,,Literatura sănătoasă şi cultura autentică”
a operelor înaintaşilor, a realităţilor istorice, sociale, a tradiţiilor
poporului român, a frumuseţilor patriei sau teme la liberă
alegere, cu un accent aparte pentru cele care promovează zona
de nord a ţării. Lucrările (fără chenar sau sublinieri de culoare,
caractere bold, italic sau alte intervenţii) vor purta un motto liber
ales ce trebuie adăugat şi în fişa de înscriere într-un plic mic
închis alăturat ce va avea acelaşi motto, pentru ca numai după
jurizare concurentul să poată fi identificat. Plicul închis va conţine
datele personale ale autorului: nume, prenume, adresă, telefon,
vârstă, ocupaţie, alte premii obţinute şi o copie xerox după cartea
de identitate. Plicurile mari (sugerăm formatul A5 pentru a evita
aglomerarea cutiei poştale de domiciliu) vor fi expediate poştal
simplu până la data de 1 august 2016 (data poştei), pe adresa:
Societatea Culturală STEAUA NORDULUI Botoşani- D. Gaftoneanu, Calea Naţională nr.107, bl.O, sc.B, etaj 7, ap.19, Botoşani, c.p. 710061. Se desfac doar plicurile mici ce vor fi premiate,
plus rezervele pentru cazuri speciale. După selecţie se vor
solicita scrierile în format electronic pe adresa de mail
gaftoneanu_dorel@yahoo.com în vederea publicării. Juriul
(format din personalităţi culturale locale) îşi va intra în atribuţii
după ce lucrările vor fi triate în cadrul cercului literar ,,Ion Pillat”.
Situaţiile neprevăzute iniţial vor fi analizate ulterior. Se vor
acorda, în condiţii de transparenţă totală asupra evaluării, pentru
cele mai reuşite creaţii (prin prisma aprecierii cât mai obiective
posibil a membrilor cenaclului şi a juriului) următoarele premii:
– Trei premii a câte 200 RON însoţite de o medalie din
argint ,,Steaua Nordului” ( ~ 55g);
– Şapte menţiuni a câte 100 RON.
Premiile, constând în medalie, o sumă de bani, diplome şi cărţi
se vor înmâna în cadrul unei festivităţi desfăşurate în Botoşani
ce se va anunţa în timp util (în caz de neprezentare a primilor
chemaţi, premiile se vor redistribui automat următorilor clasaţi de
pe lista de evidenţiaţi) iar autorii (împreună cu lucrările premiate)
vor fi prezentaţi în paginile revistei de cultură ,,Luceafărul”
Botoşani. Poeziile/epigramele trimise nu trebuie să mai fi fost
publicate pe net sau în carte până la postarea rezultatelor.
Textele vor fi dactilografiate într-un singur exemplar cu Times
New Roman, font 12, cu diacritice, la un rând, caracterele scrise
cu Bold fiind acceptate numai pentru titlul lucrărilor. Nu sunt
admise greşeli gramaticale sau cuvinte/expresii/mesaje directe
sau subliminale vulgare, materialele trebuie să dea dovadă de
educaţie, respect şi bun simţ. Vor fi eliminate din concurs
lucrările cu greşeli gramaticale sau cu greşeli de prozodie (în
cazul poeziilor cu ritm şi rimă şi a epigramelor).
Organizatorii îşi declină responsabilitatea atunci când un terţ
preia compoziţiile în vederea folosirii lor ulterioare, pentru
înscrierea unui text ce conţine părţi copiate sau care nu-i
aparţine expeditorului; de asemenea, îşi rezervă dreptul de a
publica/posta textele participanţilor în reviste, pe site-uri sau în
materiale conexe evenimentului fără a le mai cere concurenţilor
acordul. Relaţii suplimentare la tel. 0749499660.
Vă aşteptăm lucrările şi vă mulţumim pentru sugestii şi
participare! Comitetul de organizare.
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Festivalul Național al Cărții “Axis Libri” – Galați 25-29 mai 2016
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