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Catinca AGACHE
Daniel Corbu și fabuloasa „Januvia”
Daniel Corbu, poet postmodernist (prețiosul curent
literar în care și-a susținut chiar și o teză de doctorat), ne
surprinde cu o scriere epică fascinantă, un roman-jurnal
plin de mister și ezoteric, sub a cărui magie rămâi mult
timp după ce l-ai terminat de citit. Căci vraja acestuia te
învăluie și nu-l mai poți lăsa din mâini, iar când „povestea”
se termină regreți că ai ieșit din mrejele captivantului
imaginar, acestui univers fantastic greu de sensuri și
simboluri, revenind în realul imediat prozaic ca dintr-un
vis, din transă. Januvia, căci acesta este titlul straniu al
cărții în discuție, are ca subtitlu, cum specifică autorul,
mențiunea romanul unei asceze, ce anunță indubitabil din
start tema centrală, obsesia pe care se construiește
întregul edificiu epic. Titlul însuși trimite spre o lume
nebănuită, cufundată în mister și fantast, un ținut exotic de
dincolo de realitatea palpabilă, un spațiu suspendat în
timp, o insulă izolată ce amintește de „insula lui Euthanasius" a prozei eminesciene (,,insula transcendentă"
după Mircea Eliade), simbol narativ al reintegrării în
ordinea cosmică. Eroul care se retrage pe această insulă,
aflată, imaginar doar, undeva în imensitatea Oceanului
Pacific, la peste 2000 de km de continent, de Australia, un celebru pictor ce a cunoscut gloria, nu din întâmplare de origine română dar afirmat în orașul de pe
malurile Senei și pe întreg mapamondul, este cel care ține
jurnalul - ,,catastiful cronicarului amator”, cum îl numește
el cu fină ironie -, din notațiile lui închegându-se substanța
cărții. „Aventura Purei Singurătăți, iată obsesia mea de
două luni, de când m-am trezit, par hasard, proprietarul
unei insule în Pacific și de când am început pregătirile
pentru plecare”- mărturisește celebrul pictor Eduard Bazon
– „maestrul albastrului astral”. În vârstă de 63 de ani,
„născut într-un sat de munte” din România, ,,imigrat mai
întâi în Franța, apoi în Australia, la Melbourne”, cum însuși
se prezintă dintru începutul „povestirii”- el își hotărăște
propria mare plecare din lumea desacralizată. Dorința lui –
ne avertizează eroul narator din start - nu este cea a ținerii
unui jurnal ,,al autoexilului pe o insulă pustie”, ci de a pune
întrebări și a căuta răspunsuri „într-o singurătate mai
pură”, ca „simplu căutător”(nu ca filozof ori înțelept) ce și-a
impus asceza: „Să mă întâlnesc cu Dumnezeu, marele
Arhitect”. El este cel ce descoperă în actul de proprietate
denumirea insulei Januvia, probabil „după un nume de
plantă sau de constelație”, insulă în care s-a retras după o
viață zgomotoasă într-o izolare căutată, necesară nu
numai pentru arta sa ce atinge prin lucrările realizate aici
(ciclul Januvia), în singurătate, apogeul, cât mai ales pentru setea de absolut, de cufundare/contopire cu neantul,
urmând modelul idolului său, ascetul tibetan Milarepa,
poet și yogin care a petrecut mulți ani în singurătate și
meditație și care a scris autobiografia „Viața lui Milarepa”.
Este, cum însuși menționează cu luciditate eroul, o
„călătorie fără întoarcere”, căci Januvia, tărâm ciudat ca o
pădure de simboluri, este locul de așteptare, de pregătire,
„purgatoriul”!, avanpostul morții, în care eroul așteaptă întâlnirea cu Creatorul și integrarea în „unda de nemărginire”.
Derulată cinematografic, plastic și imaginativ, în
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plan curent și retrospectiv prin aducerile-aminte sau
prin nararea trăirilor și întâmplărilor de pe această
insulă nelocuită până la dânsul, prin reflecții
existențiale tulburătoare, descrieri de vise fantastice,
șamanice, acțiunea captivantă a cărții are mii de
fațete ca-ntr-o oglindă retrovizoare, o multitudine de
unghiuri, de planuri, de proiecții, de imagini, de
viziuni fantastice, de luminișuri și umbre, încât nu-ți
lasă timp aproape nici să respiri. Debutul romanului
te introduce brusc în atmosfera plină de viziuni
stranii, tulburătoare, în centrul căreia domnește
dragonul, stăpânul absolut al acestui petec de
pământ înconjurat de imensitatea apelor, suspendat
în timp, și armata de șerpi („încolăciți în bătaia
soarelui”), imagini fabuloase, ezoterice, totemice, ce
amintesc de prozele lui Mircea Eliade (,,Șerpii”) și
care te cutremură, dar pe care le lași undeva în
umbră, deși mereu prezente, urmând firul epic al
jurnalului plin de suspans. Numit în text ,,Marele
șarpe, „târâtor blestemat sau întruchipare divină”,
,,animal divolesc” sau ,,vrajă înaripată”, „fiară târâtoare” ori, „celestul animal”, „bătrânul dragon”, „fiară
melancolică”, „dragonul meloman” el este în fapt
„adevăratul stăpân al Januviei”, botezat de narator
Parsifal, misteriosul dragon care-l însoțește de la
descinderea pe această insulă – „o piatră mare
atârnată de un destin” – până la plecarea definitivă
în alt plan de existență, o fantastică întruchipare a
duhului tărâmului însuși. Monologurile cu Parsifal,
aparițiile lui, „șerpeasca sa regală”, dansul legănat
după compoziții muzicale celebre, paza la liniștea
insulei, îl proiectează ca pe o ființă fabuloasă. „Pe
Januvia locuiesc într-un abis răsturnat”- este
(continuare în pag. 4)
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aserțiunea personajului central, făcând referire la absurdul
situației în care s-a livrat.
Găsit după misterioasa intrare „în metafizicul pur”
a celebrului artist plastic de nepotul de soră, Toby, care-l
vizita din când în când (cu unicul mijloc de deplasare,
elicopterul) în acest loc uitat de Dumnezeu – un alt „tărâm
nevăzut”-, predat editorului, jurnalul ținut de erou vreme
de un an (din cei cinci cât a rămas pe insulă) relatează cu
lux de amănunte cele petrecute pe misterioasa Januvia,
„insula Dragonului”, dar și frânturi din viața de dinainte de
drastica hotărâre a izolării, a exilului autoimpus. Abundă
de informații prețioase despre practici yoga și ezoterism,
mistica indiană, exerciții de meditație și tehnică de
asceză, acribice detalii despre arta de a transforma insula
într-un spațiu locuibil, flora și fauna, leacuri și obiceiuri,
întâmplări și simboluri cu trimiteri culturale extrem de
bogate și rafinate. Ele vorbesc nu numai despre o
extraordinară documentare, având în vedere că totul se
petrece în imaginarul prozatorului identificat cu eroul cărții,
ci și despre un bagaj cultural de invidiat, apelul la citate,
nume célèbre, noțiuni teoretice, curgând firesc în text fără
a-i îngreuna curgerea firească a firului epic. Este vorba de
ficțiune scriitoricească dar și de adevăr, din text răzbătând
fulgurații autobiografice, fapte din realul imediat (politic,
economic, social), despre țara de origine a artistului,
descrieri amănunțite a boemei artistice pariziene, detalii
despre arta picturii, grădinăritului, scrisului, meditației, un
fluid de real și fantastic, accente lirice și conotații simbolice, iar peste toate trimiteri succesive spre dimensiunea
cosmică a omului. Construcția pavilionului în care va locui
(„Pavilionul purei Singurătăți”), a debarcaderului cu mica
șalupă ,,Rose Marie”, realizarea grădinii, a punții de peste
Valea Șerpilor, a scărilor dinspre Turnul cu far, a Monumentului corăbierului necunoscut, a tablourilor pictate și
inspirate din nesfârșirea apelor- „memoria fluidă a lumii”,
muzica vântului, a valurilor, ori din visele sale fantastice
etc., abundă de detalii ce vorbesc de uimitoare cunoștințe
în domeniu. Nu lipsesc peripețiile inițiatice - explorarea
insulei (cu uimitoarele frunze de Margosa, protectoare în
fața pericolului șerpesc, legate la cizme), descoperirea
peșterii și a comorii din insulă, lucrul la grădină, pictarea
bolții pavilionului ș.a.- ultime trepte ale legării de concretul
lumii pe care-l va lăsa în urmă.
Deși plecat de pe plaiurile mioritice, eroul aparține
prin arta sa lumii, de unde și planul foarte larg, amețitor, al
acțiunii „jurnalului” care te poartă de pe malurile Senei (din
Montmartre și Barbizon) în marile metropole, de pe un
continent pe altul, din vacarmul vieții artistice pariziene în
liniștea desăvârșită din insula enigmatică, din real în
metafizică și cugetare filozofică. El amintește de scrierile
psihanalitice și simbolice ale lui Herman Hesse, de paradigma realismului magic al marelui Marquez, de scriitorii
vizionari, pe linia a ceea ce Poe numea „experiență a
limitelor”. Căci singurătatea spirituală a celebrului artist și
izolarea voită de lumea modernă, o întâlnim în majoritatea
scrierilor lui Hesse, așa cum melanjul măiestrit de fantast
și real, de straniu și miraculos, de meditație asupra
sensurilor vieții îl întâlnim la Marquez. Și exemplele pot
continua, ceea ce nu umbrește deloc originalitatea romanului în discuție, magicul fiind, cum afirma Blaga, „starea
oricărei culturi”.
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Strania insulă Januvia poate aminti de insula grecească a „magicianului” Moris Conchis, sau de cea
tropicală în care a eșuat celebrul personaj Robinson
Crusoe și care astăzi îi poartă numele, roman
omonim după care pare a fi rescris, în paradigmă
modernă-postmodernă, textul de față. Deși te aștepți
la un drum al ascezei descris plicticos, lucrurile nu
stau deloc așa, căci, în plan retrospectiv, sunt redate
o multitudine de scene vii, întâmplări captivante, trăiri
ce creează o tensiune epică, precum: atmosfera plină
de snobism și moft aristrocratic din Montmarte cu
saloanele și bistrourile lui (Le Lapin Agile), tehnicile
gurului-călugăr Dagupta de la Centrul Tibetan,
curiozitățile descoperite la comunitatea Vanatua din
Malayezia, triburile din Tombuctu sau din Vanatua,
tribul Umaia condus de Vatonga despre care Olive,
prietenul său parizian, a scris o carte, triburile
primitive din insulele Solomon, dansul fertilității al
bărbaților goi de pe insula Tonga ș.a. Și în plan
curent acțiunea se animă: vizitele singulare ale lui
Toby, însoțit de tâmplarul Hans și cei doi ucenici, ori
de soția sa Cora și fiica lor, micuța Rose Marie, de
mai vechii prieteni ai artistului din perioada pariziană
(Olive Grenier, poet recunoscut, acribios cercetător
al religiilor, Franҁois Hervé, fost coleg la Barbizon),
discuțiile purtate cu aceștia, depănarea amintirilor
presărate cu reflecții de neuitat, citarea de scritori,
artiști, titluri de cărți („Biblia”, „Viețile Sfinților”, „Don
Quijote”, „Divina Comedie” ș.a.), scrisori, interviuri,
descrieri amănunțite ale confortului creat pe insulă
(panouri voltaice, rezervoare de apă, iluminatul
noaptea, tableta, yahtul, șalupa) - căci „asceza nu
(continuare în pag. 5)
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înseamnă negarea civilizației” -, încercarea de cucerire a
insulei de cheflii de pe yahtul „Dracula” ș.a.
Găsim în roman o multitudine de motive și teme,
precum condiția omului, a cunoașterii, a iubirii, a morții,
împlinirea cosmică, visul armoniei primordiale, salvarea de
vremelnicie, fata morgana, întrebările, îndoielile, supozițiile,
axiomele eroului narator fiind tot atâtea posibile teme de
reflecție. Scris cu un firesc al întrepătrunderii planurilor
descrierii, acțiunilor, planuri suprapuse, dialogat dar lăsând
impresia unui dialog continuu cu un alter ego, îmbinând
diferite orientări teoretice din proză, de la romantism la
modern și postmodern, autobiografism, romanul-jurnal ale
cărui capitole, subcapitole sunt marcate voit de autor cu
titluri cu sonorități postmoderne ca scurte pauze de
reflecție, este străbătut de la un capăt la altul de o imagine
obsedantă, cea a iubitei, a „florii albastre”, a mirajului jumătății invizibile dar prezente în toate gândurile, faptele
eroului: Rose Marie, cea despre care el afirmă că „mi-a fost
trimisă de Atotputernicul”. Iubita sa soție, dispărută într-un
accident aviatic în apele ocenice (între Thailanda și Noua
`Guinee, la întoarcerea din Londra unde-și lichidase firma de
design), este cea căreia se datorează impulsul retragerii în
acceptarea morții ca un „eveniment de neîntâmpinat”, al
devenirii de „pustnic fără profeții”. Aparițiile ei în vis,
obsedanta, fabuloasa dronă roșie pe care îi apare ca într-o
viziune chagalliană, chemările, invocațiile adresate ei, acum
când era absolut „singur în fața Universului”, îl fac să o
simtă prezentă, ca o mare energie, un flux, devenită ,,un
locuitor al Januviei”, căci, spune naratorul, „despărțirea de o
mare iubire nu e ,,definitivă”, marea plecare va fi fiind și
marea întâlnire/reîntâlnire cu ea. Sunt pagini pline de lirism
care îți încântă sufletul, un adevărat poem în proză închinat
iubirii eterne, iubirii în absolut.
Toate se petrec în acest prim an de acomodare cu
stranietatea insulei la care face referire Jurnalul, an după
care eroul va rămâne definitiv singur. Invocațiile, chemările,
vibrațiile adresările către Creator, numit rând pe rând,
Atoatecreatorul, Atoatefăcătorul, Atoatețiitorul, Marele
Creator transcriu tragismul ființei umane a cărei condiție e
efemeră în „marea și misterioasa operă a Demiurgului”, în
cele din urmă El arătându-i-se sub înșelătoarea întruchipare
a chipului lui Einstein, portretul acestuia și autoportretul său
– „Portretul călătorului” - fiind semnele găsite de Toby după
moartea misterioasă.
Finalul manuscrisului este de un tragism cutremurător, prin fraze, cuvinte disparate, redându-se ultimele
licăriri cu lumea reală, urmate de atingerea, așa cum și-a
dorit și a fost școlit de Dagupta, stării de levitație și plecarea
definitivă „fără rest”, evanescența, animalul fabulos,
dragonul, fiind cel ce-i deschide, între real și ireal, drumul
de fără întoarcere. „De nobis ipsis silemus”.
Romanul e presărat cu reflecții aforistice memorabile despre viață și moarte (“O viață întreagă porți în tine
Paradisul și nu știi să-l descoperi”; “Omul nu se desprinde
total de real decât prin moarte”), artă („în artă trebuie să ai
senzația că fondezi o religie”; „arta are o dinamică liturgică,
…tinde spre divinație”), memorie (”Adevărata memorie este
cea care cuprinde și visarea”; „Memoria este cea care te
face până la urmă sclav”), magie (“Singurătatea e cea care
alimentează elementele magiei”), inefabilul feminin („Zâmbetul unei femei poate modifica o lume”), durere (“Nu poți
picta nimic pe frontispiciul durerii”), aserțiuni diverse
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(desacralizarea lumii și decăderea artei; „Lumea de
azi nu mai suportă visătorii!”) etc.
Pentru a spori veridicitatea celor narate de
eroul său, autorul introduce o Notă a editorului
(imaginarul Dirk Boccelli, în fapt autorul însuși), cel
care împarte manuscrisul în 33 de capitole dândule și titluri, avertizând că textul poate să pară o
replică a secolului XXI la celebrul roman «Robinson
Crusoe»”, o biografie ce ar aminti de Paul Gauguin
și sălbăticia din Tahiti, precum și un Epilog în care
nepotul și impresarul artistului, Toby Vianu istorisește povestea jurnalului-manuscris, a editării lui,
prezintă o scurtă biografie posibilă a marelui pictor.
Bine scris, având toate ingredientele spre a
captiva (mister, suspans, simbolistică adâncă și
tensiunea epică, mesaj umanist și viziune), pledând
pentru întoarcere la natură și sacru, romanul este
cu siguranță un eveniment editorial înscriind o pagină importantă în proza românească contemporană.
(Köln, iulie 2017)


Dragoș NICULESCU
Paşi prin nisipul luminii
Când arşiţa verii dă să strângă,
îngerii adorm pe fundul lacurilor,
să fie mai aproape de noi.
Culegătorul de izmă pleacă de dimineaţă
pe câmp
cu ochii galbeni de berea de ieri,
în timp ce noul cocoşat de la Notre-Dame
zice şi el bogdaproste de răcoarea dintre două
clopote.
Cu oasele cărăbănite prin imperiul frigului
am mai fi putut, desigur, rezista o vreme
până la prima haltă a istoriei,
dacă nu ne-ar fi întins sfinţii mucenici să bem
mai multe pahare decât au fost ei toţi,
dacă n-ar fi început îndoiala să râdă ascuţit
ca un coiot
din câte-o scorbură a conştiinţei de clasă.
A fost o vreme când pământul raiului se vindea
cu bucata în cutiile de pantofi,
dar mizeria lumii cânta şi atunci la flaut,
femeia cu barbă mai mânca şi ea o pâine
printr-un bâlci de provincie,
iar remuşcarea scâncea de una singură la capul
podului, lângă reparatorul de năvoade
de pe Dâmboviţa.
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Le-or roade-n cufăr veac de veacuri carii.
Vădit eclipsă peste-a lor facondă
E-al tău surâs misterios, Giocondă.
Vioara strânge-ncins la piept arcuşul
Un meșter meștereşte o vioară.
Cum sapă-n lemn ca sculptorul în rocă,
Butucul, gros, mai mult aduce-a focă
Decât a salt de ciută-căprioară.

Nicolae MĂTCAŞ
Într-o tavernă magică bohemă
Într-o tavernă magică bohemă
O chélneriţă, nud din altă lume,
Venéră răsărind din mítici spume,
Te prinde-n dorna undei de poemă.
Vârtej de arcuri, bere de renume
Te-nghesuie din flanc ca o biremă.
Îţi pierzi în coapse orice stratagemă,
Slomnind: Barnard, campari - zeci de nume.
Pe-un sân – bourbon, pe altul – staropramen,
Gambrinus, pilsner, budvar – mai la vale,
Încât ai bea la rând şi trei ocale,
Hadâmb să fii de rând sau mare famen.
Ce trei ocale?-Ai bea şi un butoi,
De-ar fi să muţi taverna-n bar la noi.

Dar trece-o lună, trei, o iarnă,-o vară.
Plutind prin linii: clasică, barocă,
Ca,-ntr-un târziu, în truda-i solilocă,
Din mâna lui să nască o fecioară.
Vioara strânge-ncins la piept arcuşul
Şi sunetele sar ca-n príer mieii
Pe arc ceresc: roş-galben, bleu şi roz...
Un gând zălud şi-nchipuie culcuşul
În care trupul cântă – al femeii –
În măiestrite mâini de virtuoz.
Slăvită fii și binecuvântată
Sub luciul razelor ardeau, sprințare,
Ca niște ruguri, brazdele sub pluguri.
Din cercul larg al falnicelor ruguri
O flacără se arcuia spre soare.

Oricine,-n fond, se crede Olofern

Erai un colte, mugur între muguri,
Cu boiul tras prin burmă dând în floare,
Cicoare să mi-o prind la cingătoare,
Din olmul ei pe mine să mă-nruguri.

Voind să-şi scape propria cetate,
Iudita merse-n cortul inimíc,
Lui Olofern dansându-i din buric,
Zburându-i ţeasta-n gol cu voluptate.

Slăvită fii și binecuvântată,
Măreață Clipă! Ne-ai aprins făclie,
Să ardă pomul vieții-n veșnicie,
Iubirea să nu moară niciodată.

Iar când le-o flutură ca pe-un batic,
Oştenii, toţi, fugiră, dându-şi coate.
Ce mare eşti când lupţi pentru dreptate
Şi, pentru nedreptate, cât de mic!

Când piere-o floare, rod din ea răsare,
Din rodul ei va naște-o altă floare.

Şi-n spaţiul nostru nebulos şi tern,
Cu mâzgă, tău, cu lumea sa ciudită,
Visând la rai, scăldându-se-n infern,
Mimând, telpiz, o mină erudită,
Oricine,-n fond, se crede Olofern,
Dar dă oricare peste o Iudită.
La ce prepusuri se dedau flecarii
Ce taină-ascunde-n colţ de gând matroana?
Ispite-i dau târcoale cu duiumul?
Să fi călcat cumva coleá cu drumul?
S-o fi captat în ochiul ei bulboana?
Şiret şi trist, amar şi dulce, brumul?
Îi arde visul faţa ca burboana?
Ascunsa-n suflet dragoste, sărmana,
Se spulberă ca-n sorbul mării scrumul?
La ce prepusuri se dedau flecarii,
Nu-i ladă, care le-ar păstra, etanşă.
Minciunile roind în avalanşă,
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Ești în canoane-o sfântă, nu profană
Ai fost cea mai frumoasă din Iudeea
Și praxiul cel mai franc al lui Hristos.
Cum gura lumii-ntoarce tot pe dos,
În tine n-au văzut decât femeia
Cu chip nurliu și trupul păcătos,
Știind s-aprindă și-n tăciuni scânteia,
Dar și suflări să ieie ca Medeea
Când cel mai bine ți-e și mai duios.
Un sfanț n-ai dat pe vorbe misogine.
Ai dus în lume vestea lui Iisus,
Ai pus temeiul normelor creștine,
Tărie-n crez și har divin ne-ai pus.
Ești în canoane-o sfântă, din profană,
Și te păstrăm, în suflete, icoană.
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Cristian BIRU
Curs minor de metaforă – (X)
Iulian Grigoriu este prietenul meu. Este în acelaşi
timp metafora prieteniei mele. Un prieten din adolescenţă,
alături de care, poate din această cauză, adolescent fiind,
m-am simţit întotdeauna în concurenţă fiind preocupat
aproape zilnic de cine citeşte mai multe cărţi din diferite
domenii, cât mai interesante. E posibil să fi citit cu o
garnitură de tren de cărţi mai mult şi cu toate acestea nu
am crescut în înălţime nici măcar cu un centimetru.
Datorită lui Iulian Grigoriu am înţeles ce înseamnă curba
lui Gauss şi statistica afacerilor. Acest prieten are o cultură
matematică uluitoare, pur şi simplu caută în memorie şi
găseşte o anumită disciplină matematică uitată, pierdută în
istorie dar care după un anumit timp ar putea fi regăsită şi
proiectată în cu totul altă direcţie. Iulian este unul dintre
puţinii oameni care mai caută adevărul cu lumânarea în
plină zi, de aceea în realitatea imediată este complet
vulnerabil. De exemplu, i s-a furat portofelul cu acte în
piaţă. Hoţii au încercat să-i scoată banii de pe carduri. De
pe unul pe care primea alocaţia copilului chiar au reuşit
pentru că Iulian scrisese pinul pe card. Iulian a insistat
asupra fiecărui detaliu ca să respecte adevărul, de aceea
a fost plimbat pe la trei secţii de poliție şi într-un târziu i s-a
acceptat plângerea pe care a scris-o după dictare. De
fiecare dată i se spunea că mai bine declară pierderea
actelor şi nu furtul, dar Iulian nu a ascultat asta. După o
lungă aşteptare, a primit acasă un răspuns din care se
înţelege că infracţiunea a fost minoră şi nu s-a dat curs
niciunei anchete. Iulian Grigoriu a citit enorm, probabil din
această cauză mai are un singur ochi care abia mai vede.
Dar şi acest ochi este afectat de un glaucom sever. L-am
recomandat pe Iulian unei doamne medic oftalmolog care
i-a cercetat ochiul, i-a prescris o reţetă şi l-a avertizat că
poate orbi. Iulian are dreptul la o reţetă gratuită, dar când
şi-a dat seama că de fiecare dată înaintea tratamentului
trebuie să plătească o nouă investigaţie, a renunţat la
efortul să obţină reţeta. Într-o seară, la o terasă mi-a spus:
"Wittgenstein când a aflat că suferă de o boală incurabilă,
nu a făcut nimic. Nu prea am încredere în medicii ăştia şi
oricum trebuie să consult şi o altă părere. Îmi vine greu să
cred că dacă voi orbi, nu voi mai vedea lumina. Aş vrea să
văd doar lumina şi ar fi suficient pentru mine." Toate
aceste întâmplări banale au o importanţă deosebită pentru
mine din punct de vedere literar, pentru că eu consider
metafora un mod de existenţă. La fel de importante sunt
amintirile din adolescenţă când am crezut că vom schimba
lumea cu revistele noastre. Iulian a avut întotdeauna legături solide cu avangarda literară, cu poezia închisorilor, cu
poezia dizidentă. Dacă aş lua toţi oamenii pe care i-a luat
Iulian sub aripă aş popula un cartier extravagant în genul
cartierelor din Amsterdam. El l-a descoperit pe Petre
Ţuţea şi i-a publicat pentru prima oară textele filozofice
înainte ca vreo editură din România sau de oriunde să-l
publice. Iulian Grigoriu a introdus la Petre Ţuţea pe mulţi
dintre ţuţologii şi teologii de azi. Iulian a publicat texte din
Radu Gyr, Cristea Dumitru, texte supravieţuind gulagului
comunist, cum supravieţuiesc mesajele închise într-o sticlă
şi aruncate în mare de naufragiaţii care nu mai aşteaptă
nicio şansă decât de la Dumnezeu. Am intrat o dată întrun seminar teologic să
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vindem o revistă în care publicam poemele unor
deţinuţi politici. Noi consideram revista plină de texte
esenţiale, de texte fără de care nu se poate. Iulian
făcuse din revistă un fel de "Gândirea" postrevoluţionară. Am prezentat revista în fiecare clasă, dar
nu am reuşit să vindem nici măcar un exemplar. Ţin
minte cum a oftat Iulian din rădăcină şi-a zis: "O să
vină vremea când Ortodoxiei îi va fi greu în România
şi revistele noastre vor fi căutate." De multe ori am
discutat cu Iulian Grigoriu să mă ajute să-l încadrez
undeva, într-un curent, într-o atitudine literară. Având
o permanentă tensiune a ochiului teafăr, Iulian îmi
răspunde obosit: "Încadrează-mă la poeţii cu tensiune în fire, sufăr de tensiune în fiind."
Am în faţă o carte de versuri care îi adună
opera. Când îi citesc versurile, mi se pare că poezia
lui se ridică în văzduh ca o pasăre măiastră timidă
care dă din aripi de câteva ori şi dispare lăsând în
urmă conturul unei coregrafii de imagini şi sunete.
De multe ori i-am reprosat eclectismul şi enunţurile
care se aglomerează în straturi. "Îţi promit c-am să
fac o poezie specială pentru tine, o poezie turnată
într-o structură de cristal, să te uiţi la ea cu
microscopul şi să vezi moleculele cuvintelor organizându-se în simetrii."
Chiar în seara în care am discutat asta, am
ajuns acasă şi am citit: "Pink Floyd". "Muzica lor vine
dintr-un ospiciu abandonat pe insula Adevărului, ei
eliberează gânduri de copil din marea închisoare,
lacrimile vor naşte la atingerea pietrelor cu bine, cer
albastru! Glasurile lor aprind torţe ceasul rotit
continuă un mare înger de stele. O, acesta nu e un
simplu spectacol, un simplu joc, ci secolul născut din
chitare de foc, în fine, materia cântă, vocile lor răzbat
din insula Adevărului. O pasăre se vede pe cer,
numai din Marea închisoare cu bine, cer albastru!"
Nu ştiu de ce vede Iulian secolul 20 apărut
din muzica lui Pink Floyd, probabil pentru că în
comunism această muzică era un imn al eliberării.
Mie mi se pare un imn al îndobitocirii, când ascult
Pink Floyd, "Another Brick in the Wall" sunt şocat.
Videoclipurile au avut de-a lungul istoriei mai multe
regii de inspiraţie neonazistă. Cum încep chitările să
se audă, se văd trenuri pline de copii, dincolo de
gratii, vagoane pline de elevi îndreptându-se spre
lagărele de exterminare, cum se îndreptau cândva
trenurile cu evrei pe vremea lui Hitler, spre Aushwitz.
Şiruri de copii hipnotizaţi se îndreaptă spre o imensă
maşină de tocat, iar profesorii sunt nişte torţionari.
Mai toate videoclipurile se termină cu revolta copiilor
care sparg zidul. Cântecul în epocă s-a pliat foarte
bine pe sugestia dărâmarii zidului Berlinului, fiind
probabil un imn anticomunist pentru mulţi. Pentru
mine, acest cântec este de-a dreptul terifiant. Când
aud corul de copii strigând "Nu avem nevoie de
educaţie!" mi se face pielea găinii. Poate simt asta
pentru că am fost profesor. Cântecul "Another Brick
in the Wall" este începutul catastrofei în învăţământul
european. S-a întâmplat ceva în învăţămantul european, sistemul şi-a pierdut disciplina şi sensul. A
devenit o formă fără fond, care în ciuda tuturor
tranziţiilor şi reformelor sună a gol. De multe ori m(continuare în pag. 8)
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(urmare din pag. 7)

am întrebat cu ce rămân elevii învăţământului modern de
astăzi, în care profesorului i s-au legat mâinile la spate,
fiind la cheremul inspectoratelor şcolare şi a consiliilor de
elevi şi părinţi. Există un singur răspuns: cu nimic. Ce-şi
aduc aminte elevii din şcoală? Nimic. Eventual îşi aduc
aminte clipele când şi-au bătut joc de profesori. Profesorul torţionar este metafora învăţământului contemporan.
E posibilă o astfel de metaforă dacă ne gândim că
profesorul are la îndemână nota. Oricând profesorul
poate să dea un doi. Mai ales elevilor recalcitranţi care în
situaţii reale de examinare s-ar putea descurca şi de o
notă medie. Diferenţa dintre liceele europene şi cele
americane, este diferenţa de la competiţie la nimic.
Europenii au luat liceele şi le-au pus în balanţă cu un
concept vag care înseamnă cultură generală şi gata. Nu
contează cine notează, nu contează dacă şcolile au
absolvenţi sau nu, important să se acumuleze un esenţial
de cunoştinţe din diferite domenii ale cunoaşterii pentru a
putea spune: "Da, acest om a făcut liceul, ştie să scrie şi
să citească, se cunoaşte asta, ştie să întreţină o discuţie."
Americanii nu au înţeles conceptul aristotelic de liceu.
Aristotel, care nu a reuşit să moştenească şcoala Akademos a profesorului său, Platon, şi-a făcut o şcoală în
Lykeon, Grădina Lupilor în care a avut orgoliul să predea
tot ce poate fi cunoscut, toate domeniile cunoaşterii de la
geometrie, matematică, fizică până la biologie, geografie
şi limbi străine. Aristotel a avut de asemenea şansa să fie
dascălul lui Alexandru Macedon care şi-a respectat profesorul până la moarte, trimiţându-i acestuia cărţi şi constituţii din fiecare stat cucerit, păsări şi animale împăiate.
Exact ca în grădina lui Aristotel, liceul european are orgoliul de a preda aproape totul... matematica, fizica, geografie, economie, limbi străine, filozofie, muzica până la religie şi educaţie sexuală. Americanii şi-au specializat drastic liceele punându-le în ecuaţie cu un concept în vecinătatea căruia liceul european nu se simte prea bine şi
anume rentabilitatea. Contribuabilul american nu poate
accepta să finanţeze o şcoală, să plătească utilităţi scumpe pentru ca şcoala să nu aibă niciun absolvent. În
România au fost situaţii în care anumite licee nu au avut
decât un singur elev care a luat bacalaureatul. Dacă
situaţia asta s-ar fi petrecut în America acel liceu ar fi fost
închis, profesorii ar fi fost trimişi acasă, iar clădirea ar fi
fost dacă nu închiriată sau vândută, ar fi fost transformată
în teren viran. Pentru că americanii nu suportă confuziile,
ei nu i-au mai lăsat pe profesori să noteze şi nici să pună
absenţe. Administratorul intră în clase, verifică prezenţele,
notează şi pleacă. Dintr-o dată violenţa dintre elev şi
profesor a dispărut. Nu profesorul pune note mici, nu
profesorul pune absenţe, el nu face altceva decât să
predea. Predarea poate atinge valenţele artei. Profesorul
e plătit în funcţie de câţi absolvenţi are, de aceea este
interesat să se facă mai înţeles, mai plăcut de elevi, dacă
e nevoie el îi va fascina. Profesorul devine un artist. De
notat, notează însă examinatorii. Americanii nu au inspectorate şcolare, în vârful cărora să aşeze un politruc pe
bani publici, ei au centre de examinare de stat şi private.
Când e nevoie de notă, în ziua respectivă examinatorii vin
la şcoli, împart grilele şi se asigură că examenul s-a
desfăşurat corect. În felul acesta nota este obiectivă şi
valabilă în orice oraş din America. La noi nota de la Cuca
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sau nota din comuna Pechea nu este aceeaşi cu
nota de la Bucureşti. Viaţa apropie învăţământul de
ceea ce trebuie să fie. Şi la noi se fac evaluări
naţionale, care din păcate se notează, dar nu se trec
în catalog. Americanii respectă avantajul geniilor.
Spre exemplu un copil talentat la matematică, la
cerere poate da grilele de examinare şi pentru anii
următori şi poate intra la facultatea de profil la o
vârstă fragedă. Intrarea la facultate nu e condiţionată
de bacalaureat, ci de complexitatea grilelor de
examinare rezolvate. Există situaţii când elevul
talentat la o materie este în anul 4 cu materia
respectivă, iar cu celelalte materii în primul an. La
noi, indiferent de talent, indiferent de capacităţi, toţi
elevii termină liceul la aceeaşi vârstă indiferent dacă
sunt proşti sau deştepţi. Probabil aici se instalează
complexul Pink Floid, pasărea ciudată venită din
Insula Adevărului, metafora lui Iulian Grigoriu.
Iulian scrie o poezie complexă care ridică
mai multe probleme de receptare. Întotdeauna i-am
reproşat că vorbeşte mai bine decât scrie, pur şi
simplu prezenţa lui este lirică. Din punctul meu de
vedere prezenţa lui câştigă în faţa imaginaţiei. De
exemplu stai de vorbă cu el în pragul casei şi
deodată se agaţă de un cireş bătrân spunându-mi că
acest copac îi dă putere şi forţă. Lucrurile care se văd
şi care nu se văd în preajma poetului capătă o
semnificaţie lirică. De aceea eu cred că poetul simte
viaţa la o intensitate care pentru ceilalţi ar părea
incredibilă. Poetul este un om care vede cu o mie de
ochi şi la suprafaţa lucrurilor şi înlăuntrul lor. Sunt
convins că poetul iubeşte atât de mult viaţa, încât
chiar dacă viaţa a fost tragică, plină de suferinţe,
poetul se desprinde cu greu de ea. Să presupunem
că sunt în preajma lui Iulian şi discutăm despre
numere. Este un prilej cultural de a-mi demonstra că
între 0 şi 1 există o mare problemă, un mister, există
infinitul. Abia de la 1 la 2 începe numărabilul, sau
altfel spus realitatea care se poate număra. Dar
matematica autentică este atunci c\nd calculezi
imposibilul, când pui în algoritm nepetrecutul. Poate
de aceea Iulian s-a apropiat de statistică. Este unul
dintre puţinii matematicieni care ar putea pune
mişcarea norilor într-un algoritm şi ar putea calcula
geometria spaţială a fumului de ţigară.
Prima problemă de receptare a poeziei este
faptul că Iulian este un poet entuziast, în sensul filierii
franceze prin care a ajuns acest termen în cultura
română. En însemnând înlăuntru şi Theo însemnând
Dumnezeu. Dumnezeu este prezent în poezia sa
incontestabil. Poetul nu neagă, nu se împotriveşte,
nu oscilează ca Arghezi între credinţă şi tăgadă, nu
produce lirism din ambiguităţile morale şi filosofice.
Dumnezeu există în toate lucrurile, Iulian crede asta,
dar poetul nu este o simplă creatură, este poartă a
lumilor care se petrec, este "o fantă subţire prin care
lumile se trec pe ele însele."
Imaginaţi-vă o lentilă subţire prin care se văd
deodată mai multe lumi petrecându-se, fiecare lume
cu epica ei, minunele, cataclismele, dezastrele şi ororile ei.
(continuare în pag. 17)
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Ioan GHEORGHIŢĂ
ŞI APELE CURGEAU ÎNVOLBURATE...
Şi câte cârciumi sunt mă, în satul ăsta?...Păi, a lu’
Culiţă, fratele lu’ primaru’, a lu’ Malehen în colţ lângă Şişi,
la Maghearu la dig, cârciuma lu’ Dori la Uzină cu Gari în
combinaţie, ăsta are un procent destul de mic faţă de
Dorel, dar el este şi barman, a lu’ Perşi, lângă dispensar, la
Pătaşca şi a lu Gâriţa unde vindea Atena, una năltuţă care
se dădea la toţi derbedeii după ce se-mbătau bine, stăteau
la coadă ca la pâine, bă, striga înnebunită, ce dracu v-a
apucat băi, aşa pe toţi deodată...da’ ea erea bucuroasă că
făcea bani buni...şi ăştia stăteau ca proştii cu banii în
mână, gata număraţi, hai, şi tu, hai şi tu...într-o mână banii,
în alta stecla de bere din care mai trăgea pe goarnă că
erea setoşi şi lângă ea erea unu din Brăila, un cuţitar şi lua
tot fără să numere...hai, hai, doar atâta spunea...nimeni nul ştia pe nume, toţi îl ştiau de AMD-u, după placa de
înmatriculare a maşinii, o Dacia sport.Unii mai încercau să
umble şi pe sub tejgheaua barului, da mustăcioasa, că
avea şi mustăţi şi puţină barbă, da’ se rădea, mustăciosa
vedea tot, îi pocnea de nu se vedea...puţin mai încolo făcea
ordine brăileanu’... Băii, aşteaptă că ăla nu s-a terminat
săracu, fiecare la rându lui, nu vă grăbiţi, graba strică
treaba, şi nu trece unu fără să plătească, şi poate dă dracu
să mă-nşele careva la bani...îi lua şi nu uita niciodată să-şi
atingă obrazul cu marafeţii râzând mulţumit...Şi aici, asta a
cui este?... întrebă Lunganu aproape lipsit de interes...cel
puţin aşa părea. Asta, aaa , da , păi, asta e a lu’ Costel
Veterinaru, e vechea cârciumă, a comunistă,e luată în
locaţie de la Mecin, are el oamenii lui...umblă şi cu colecta
de carne de morun, şi de icre negre, le duce direct la
Bucureşti, are ş-un magazin de alimente puţin mai încoloşa...Păi... e şi veterinar în localitate? Daaa, harnic
băiat!...nu doarmeee...nimeri nu ştie când doarme, adăugă
Ghervase plin de admiraţie...ieri a fost la mine, aveam un
armăsar cam nebunatic, acu’ s-a liniştit, ştii cât de repede
la scochit?greu a fost pân’ l-am pus jos, ditamai animalu’,
legat fedeleş, dup-aia i-a scos imediat boaşele, acuma
boleşte, să vedem până când!...nu-i mai trebuie lui
iepeee!...Cui?... Lu’ Marcu, armăsaru’ cui altuia?...Aha! Mai
dai o bere?... Mai dau!... Da’ Atena, nu mai lucrează la...
Nuu, a plecat demult în Spania, cică acolo duce o viaţă
mai... cinstită, şi dădu din mână a lehamite. Înainte să se
angajeze aici, fata lu’ nea Manole, om de sat, muncitor...
Atena asta, şi făcu o pauză, a stat în Turcia vreo zece ani,
cu Maria a lu’ Dumitra, da’ aşa a fost ea de mică, o
fluşturatică... şi începu să râdă cu subînţeles...Maria a
rămas acolo,de-atunci, din 90, mai trăieşte, nu mai
trăieşte... nu ştie nimeri...adăugă ca pentru sine Ghervase.
Lunganu venise de la Galaţi, şi se zvonea că vrea să
cumpere o fermă agricolă, nimeni nu ştia care, că erau mai
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multe de vânzare, sau dacă investiţia era a lui sau a
vreunui deputat care trebuia să scape de bănetul
care-i venea din tot felul de afaceri... blugii murdari,
aceeaşi cămaşă purtată de câteva zile, în pătrăţele
negre pe un fundal galben, maşina veche, o Dacia
1310, portocalie, rablagită de-i zângăneau tablele ,
sau faptul că umbla mereu nebărbierit dădea la
iveală un tip amărât, extrem de preocupat de ceea
ce făcea, şi care încerca să câştige teren, şi la
propriu şi la figurat, întotdeauna dând din coate,
prin orice mijloace, însă ceea ce uimea, erau
teancurile de bani ascunse în torpedou, nici el nu
ştia suma exactă şi nici nu părea interesat să ştie...
Mulţi şopteau că e mâna lui Nati Meir, mahărul de
Tulcea, miliardarul, dar nimeni nu ştia precis...
Lunganu, i se spunea aşa fiindcă avea 1.95 m.
înălţime şi nişte lopeţi de mâini că nu-i încăpeau în
buzunare, stătea în gazdă provizoriu la alde Zmeu,
şi ar fi vrut să facă o filială a Partidului România
Mare. Voia să cunoască pe cineva din sat de
încredere şi el să fie în umbră, să conducă aşa cum
gândea el, după mintea lui, şi să sprijine mai
departe pe şefii lui de la Bucureşti. Făcea
prupagandă cum spunea Zinsir, că le dădea de
băut la proşti, dar ăştia nu erau chiar aşa de proşti
cum îşi închipuia el, fiindcă profitau cât puteau. Ei
îşi alegeau cârciuma, ei comandau, Lunganu
plătea... Se întâlneau de fiecare dată la Gary, a la
Gari nu dispari, spuneau ei în cor, şi beau de
dimineaţa până noaptea târziu... Lunganu nu bea,
el venea şi plătea. Câte sticle de votcă? Zece, o
dată, zece de două ori, zece de trei ori până când ,
gata, n-a mai plătit nimic... Păi ce, până când... S-a
supărat Gari că beţivanii tot comandau pe spatele
Lunganului, iar ei n-aveau cu ce plăti, i-a dat afară,
i-a înjurat de mamă, le-a învineţit ochii la fiecare ,
pe rând, degeaba... până la urmă s-a împăcat cu
situaţia, erau tot prietenii lui, n-avea ce să le facă...
Veneeeau şi stăteau ciotcă ocupând vreo două
mese, poate, poate mai vine vreun fraier cu dare de
mână să le dea ceva de băut. Noaptea, târziu
înspre dimineaţă îi dădea afară ca pe gunoaie,
îmbrâncindu-i, boscorodindu-i continuu. Plecaţi dracului la muncă, le spunea, pescuitul nu vă place,
munca la Dunăre e grea, la câmp nu, noroc că vă
mai ţin babele-alea bătrâne, mame-s astea? cu
pensiile lor vaaaai, de capu’ vostru, pu-tu-ro-şilor!
şi apăsa pe fiecare silabă în parte... Vali Bulichi era
umflat de băutură, dughit, nu mai dormea acasă
demult, nu-l mai primea acolo nimeni, şi mergea ca
un balerin, călca încet , cu atenţie ca şi cum ar fi
călcat în străchini, îi mai dădea mamă-sa câte un
blid de mâncare, câte ceva, era galben la faţă şi tot
nu se lăsa, când prindea paharul de votcă îl ducea
rapid la gură ajutându-se cu stânga, aşa tare-i
tremura, îl sorbea ca pe nectar... după aia se mai
liniştea puţin, dar tot îi bâţâia bărbia... nu mai are
mult, păcat! băiat tânăr, parc-ar avea icter, doamnefereşte!... şuşoteau vecinii pe la gard, dar nimeni nar fi făcut ceva să-l ajute... Lunganu nu pierdea
vremea degeaba, era mai tot timpul pe la Primărie,
cu dom’ primar Stârciog, ăsta era şi profesor, când l
(continuare în pag. 10)
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a şcoală, când pe teren, dar mai mult cu socotelile prin
primărie că dincolo avea cine să-i ţină orele, şi-apoi cine
mai învaţă în ziua de azi matematica, sau fizica! dacă
ştiau tabla înmulţirii sau Legea lui Ohm, era perfect, adică
afaceri şi... fii om cu mine ca să fiu şi eu cu tine, şi o
mână spală pe alta... treburi de genul ăsta. Aşa măi, să
vă descurcaţi în viaţă, că oricum plecaţi toţi la dracu-n
praznic, prin cine ştie ce colţ din Europa, că pe-aici are
cine să taie frunze la câini... râdea spunând că el este cel
care le dă de mâncare, bani din ajutoarele sociale la unii,
că alţii au ei afacerile lor cu icre negre... Om cu stare, cu
două salarii grase, şef de partid comunist, cel mai tare din
parcare , îi făcuse şi sediu cu însemnele P.S.D. –ului, cu
vilă la Lepşa, gospodării serioase, femei cât încape că
era şi iubăreţ din faşă, şi... cum e normal, veşnic în certuri
cu preotul satului, popa Rusu. A lăsat-o pe doamna, a
luat femeie tânără, pe Mariana, învăţătoarea, cu jdeani
mai tânără... că doar trăieşte cu ea de douăzeci de ani,
acum s-a dat pe faţă, ce mai contează dacă e cu una sau
cu alta... doar că pentru ele contează... lu’ Mariana i-a
luat apartament bun cu trei camere în Mazepa la Galaţi,
ce i-o fi trebuit ei cu trei camere, nici ea nu ştie! şi pe
astalaltă o ţine ca proasta în curte, lasă că şi ea s-a luat
de băut, bea şi-şi face cruce la icoana Sfintei Filofteia, se
roagă poate-i vin minţile înapoi lu’ bărba-su, ca atunci
când erau amândoi tineri şi frumoşi şi se iubeau, doi profi
de mate, amărâţi, săraci... au făcut ce-au făcut ei pe-aici
,da’ acu’ e greu... Lucica umblă noaptea prin cimitir,
plânge, face tot felul de farmece învăţate de la ţaţa
Sanda lu’ Surdu, ce, nu mai ştii când l-a adus pe Gicu,
săracu om de la Reni călare pe stuf?... alerga , alerga ca
ieşit din minţi pe marnea Dunării, băi, stai aşa, încercau
unii să-l oprească din drum, că plecau cu noaptea-n cap
la pescuit, la animale, el nimic, transpirat ,acolo s-a oprit
la ea, a căzut mort din alergare lângă poartă, om cu
familie la Reni, cu doi copii, jandarm... după puţin timp
Reniul a fost furat de ruşi cu cele trei judeţe, iar Gicu a
luat-o de nevastă pe Sanda, toată lumea vorghea... Drac
împeliţat Săndiţa asta... ştia, şi ştie tot felul de prostii... la adus pe dracu din Galaţi, de pe tarabă, s-a târguit, că e
prea mult, că nu prea are cu ce să-l cumpere, întreba da’
ce ştie să facă, ce ştie să muncească şi până la urmă l-a
luat, ştia ea ce ştia... O ducea bine, viaţa erea un paradis,
şi bărba-su se angajase la Primărie, erea omu’ lu’
primaru’ care dedea tot felu de declarţii despre ăla,
despre ăla...el le ştia pe toate, şi a pus la punct şi
cooperativizarea în sat... ce, nu mai ştii când mi-a luat
caru cu tot cu boi? boi , vorba vine, că ereau două vaci
amărâte, slaabe că nu aveam tain să le dau , le duceam
la baltă şi le lăsam acolo, mâncau ce mâncau da aveau
ugeru plin,şi le munceaaam... cu ele am ridicat casa,
când la jug, când la făcut viţei pentru lapte, pentru copii...
şi Sanda făcuse trei copii cu Gicu, şi pe ultimu l-a
aruncat în cuptoru’ cu jar, după ce făcuse cozonacii
pentru Paşte, l-a luat în braţe cu scutece cu tot, râdea ca
nebuna şi l-a aruncat să-l ardă...da’ a avut noroc mititelu’
că s-a aruncat după el Chiţa, vecină-mea, ea l-a scos
de-acolo cu arsuri, da’ a scăpat cu viaţă că erea prea
îmboşcănat şi acuma e preot undeva prin Moldova, cine
mai ştie de el!... baba Gâna ridică din umeri şi privi înspre
soarele ce desena o curbă înroşită pe cer...Lunganu
pleca cu Dacia lui hodorogită pe la Cazane, aproape de
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Isaccea, să vadă , să inspecteze, să mai ştie ce se
întâmplă pe lume... că pe aici umblau mulţi şi toţi
închideau din ochi când se întâlneau... n-am văzut,
n-am auzit. De la Cazane la Plopu Scris e distanţă,
şi multe toane se desfăşurau în aval sau în amonte
la prins sturioni... lasă că tot ce se prinde e bun, e
cum nu se poate mai bine.... S-a întâlnit cu AMD-u
pe traseu, o lăsase pe Gelica la toană la Mache , dar
ea se dădea pentru parale, aşa,o zi acolo, altă zi
dincolo... fată suplă, frumoasă la cei 30 de ani, şi
trecută prin multe... De data asta însă nu mai pleca
de lângă Piciu, încerca să-l convingă că pentru ea
viaţa e un rahat şi că vrea să-şi refacă tot trecutul,
chiar totul de la început cinstit şi cu multă muncă, şi
mai ales cu ambiţie...îi povestise că fusese măritată
de la 16 ani cu unul din Brăiliţa, un beţivan şi-un
curvar , numa’ el m-a făcut aşa, mă trimitea la
produs să am cu ce-mi creşte copilu, că el era un
leneş, şi-mi lua tot să joace la bibele, venea
dimineaţa şi-şi bătea joc de mine de faţă cu ăla
micu, am plecat fără să mă mai uit în urmă, pe băiat
l-a luat mama, acum e mare, clasa a 7-a... Bă, îi
spunea Neluţu, colegu de barcă, nu pune botu’ că e
şmecheră, e unsă cu toate alifiile!... El se uita cu
ciudă şi-i spunea că una de-asta-i trebuie lui, nu o
mototoală de la sat care-i şi curvă şi pretenţioasă, că
acum nu poţi să mai faci diferenţa, care-i de la oraş,
care-i de la sat, toate-s oale şi ulcele, dar şi fără ele
e greu...Ăsta nu pricepea ce vrea să spună cu oale
şi ulcele, dar vedea clar că lui Piciu începuse demult
să-i tremure izmenele după brăileancă, era gelos
când Gelica pleca cu ăla, cu ăla...dar de-acum, gata,
e doar a lui, şi trebuie să ştie toată lumea. De câteva
zile, Ghervase venea la toană cu aceeaşi căruţă cu
doi cai, numai că lângă oişte era înhămat doar
Mircea, partea cealaltă din dreapta fiind goală...
unde-i mă, Marcu, l-ai lăsat acasă? vaaai de capu
tău, nu vezi cât de greu se mişcă ăsta singur? el
tăcea, îi era jenă să spună că Marcu a murit deatunci de când voia să-i scoată din cap sexul şi că
trebuie să-şi cumpere alt armăsar, unul tânăr, un
mânz aşa cum e a lu’ Traian, se gândea chiar să-i
propună târgul...
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Angela BURTEA
EU, TU - NOI
Nici n-am ajuns bine acasă, că am și dat năvală-n
livada dulce din spatele casei, măsurând-o cu ochii și pașii
în lung și-n lat, mutându-mă de la cireși la vișini, sărind
pârleazul să ajung în vie, unde căpșunii erau aliniați printre
rânduri. Nerăbdătoare, voiam să văd dacă rugii de zmeură
au legat ceva și m-aș putea bucura de aroma lor. Am
țopăit ca un copil scăpat din supravegherea părinților,
dar… țarcul, prea bine legat, mi-a pus piedică de m-am
făcut una cu pământul, dar nu m-am ridicat. Am rămas
câteva clipe jos, pe iarba de mătase deasă și sănătoasă,
verde și primitoare. Mirosul ei mă ademenea stăruind
asupra simțurilor mele olfactive.
M-am lăsat dusă de valul plăcerilor și-am căzut în
visarea visului de vară, stropit cu amorul anotimpului cald.
Am zăbovit în brațele lui, fiindcă i-am simțit atingerea
fugară, apoi m-am ridicat repede, repede, de parcă aș fi
fost prinsă asupra unui fapt interzis și m-am îndreptat spre
primul cireș. Am mâncat cu lăcomie, așa ca în copilărie, nu
ca doamnele de oraș, care n-au urcat niciodată într-un
pom, apoi m-am mutat la vestitul vișin, ale cărui fructe,
mari și cărnoase, se lăsau strivite de gura mea, la fel de
dulce, după spusele omului drag.
Am fugit cu copilul din mine printre rândurile de
vie, apoi m-am aplecat, așezându-mă grecește aproape
de-un petec verde, plin cu căpșuni. Erau mici și dulci, nu
ca cele găsite pe rafturile marketurilor, fade și mari, cât să
muști de două-trei ori dintr-una. Căpșunile mele semănau
mai mult cu frăguțele: mărunte și aromate. Și nu m-am
ridicat până n-am făcut curățenie în preajmă. Doar
frunzele mari și verzi au rămas!
Nu le speli? se auzi o voce în spatele meu. Mi-am
întors privirea instinctiv. Nu era nimeni. Nu, nu le spăl, nici
când eram copil nu le spălam și n-aveam nimic, medical
vorbind.
Nimic nu mă durea, nici insomnia nu mă cuprindea, i-am
răspuns vocii care mă tot amenința. Pleacă, chiar n-am
nevoie de dădăceala ta, am continuat. Sunt în raiul
copilăriei mele și nu vreau să respect nicio regulă venită
din exterior. Copilăria mea are regulile ei, auzi! Astăzi îmi
ascult doar inima. Aș vrea să îi dau tot ceea ce i-a lipsit cel
mai mult în ultimul timp.
Vocea nu se lăsă mai prejos și-și făcu simțită din
nou prezența. Ha, ha, ha! Dar tu asta îi dai inimii, cu inima
mănânci? întrebă curioasă. Da, cu inima mănânc, azi
mănânc și cu inima, i-am răspuns înciudată. Nu știi că
inima e azi regina mea? Prostii! se auzi din nou. Auzi, de
parcă mâine ar fi altceva! Și dacă glasul acela ar fi avut un
pic de dreptate! mi-am zis.
Mi-am văzut apoi de treabă, fiindcă vocea se ținea
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ca un scai de mine și nu ți-ar fi fost dacă mi-ar fi
făcut vreo plăcere! În ziua aceea nu voiam să aud
pe nimeni, nu voiam niciun fel de protecție și nici sămi controlez fiecare mișcare, fiecare gest, de parcă
m-aș fi aflat la vreun interviu, ci doar să fiu din nou
copil. Și cât de bine e să redevii copil!
Cu mâinile murdare și lipicioase, cu buzele
negre de la cireșele amare, din care bunica făcuse
deja dulceață, cu părul răvășit și împodobit cu
insecte amețite ori resturi de frunze, cu bluza pătată
și adidașii murdari. Așa arătam în ziua aceea și-mi
era bine. Fantastic! Ce copil minunat eram!
Dintr-odată, mersul deveni greoi. Saturată
de bunătățile Domnului: cireșe, căpșuni, vișine și
zmeură, m-am îndreptat spre valea care se întindea
la capătul livezii. Mi-am aruncat privirea spre zarea
îndepărtată, la linia orizontului unde mereu alergam.
Turlele unei mănăstiri își ridicau maiestuos brațele
spre Domnul. Destul de provocator, cucerea
înălțimea dealului, stând departe de agitația lumii,
de gâlceava și nereușitele unora, de spoiala și
promisiunea deșartă a altora.
Am luat-o în lungul drumului, spre rugul de
mure, care în verile trecute îmi zdrențuiseră picioarele, fiindcă avusesem neinspirația să plec îmbrăcată cu o fustă scurtă, adolescentină, trecută o
palmă deasupra genunchilor. M-am oprit! Am întins
brațele spre cer, apoi le-am coborât ușor unul, câte
unul. Mulțumesc, minune a naturii, mulțumesc tărâm
bogat al sufletului meu! Așa m-am trezit vorbind,
respirând ca niciodată aerul curat și plin de
mireasma zilei de vară, aflată la asfințit. Iar mai
trecea o zi! Doamne, cât de scumpe au devenit
zilele noastre! Doamne, cui le dăm pe degeaba!
Am coborât în vale, iar gândul mi-a fugit
spre tine. Ți-am strigat numele în șoaptă. N-ai
răspuns, nici n-aveai cum să-mi răspunzi, dar ți-am
simțit prezența. Erai de ceva timp lângă mine, pe
urmele mele. La scurt timp ai luat-o înainte,
coborând spre fântâna din vale.
Așteaptă-mă! am prins a striga. Nici n-ai vrut
să auzi. Te-ai îndepărtat și-am rămas singură, așa..
ca la început. Resemnată, m-am așezat pe-un
dâmb. Mi-am sprijinit capul pe pernele moi ale
genunchilor îndoiți și-am privit spre vegetația
spontană, care îmi făcea pat moale și confortabil.
Și te-ai întors tiptil-tiptil, așezându-mi pe cap
coroană de flori. Am surâs, era un zâmbet anemic.
Credeam că te-ai dus cu vremea, nici de zâmbit nu
mai eram în stare. Erai lângă mine. M-ai cuprins de
după umeri și ți-ai aplecat capul, lipindu-ți fața de
obrazul meu. Am încercat să mă mișc, dar mi-a fost
teamă să nu dispari. N-ai dispărut. O lacrimă
străvezie s-a prelins pe chipul tău. Atunci am prins
curaj și ți-am dat primul sărut. Ți-am șters lacrima cu
buzele mele, chiar dacă mai păstrau culoarea
cireșelor negre. Ai ridicat ușor privirea și mi-ai
zâmbit. Îmi plăcea zâmbetul tău. Era cald și plin de
dor. Nu vorbea niciunul dintre noi, n-aveam nevoie
de cuvinte. Chiar ar fi fost de prisos. Vorbele dor,
faptele…, unele, NU.
Mâinile noastre s-au împreunat. Mâinile tale
(continuare în pag. 23)
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Ioan Romeo ROȘIIANU
Ioan Dragoş şi poezia unei vieţi ascunse-ntre coperţi
(Ioan Dragoş – „Acte adiţionale la foaia de observaţie”,
Editura Singur, 2017)
Poetul Ioan Dragoş s-a situat continuu în afara
experimentelor poetice care ne-au marcat istoria recentă,
conştient cumva de faptul că afinităţile care-au stat la
baza constituirii unora din grupurile care s-au manifestat
zgomotos nu aveau cum să ducă la cristalizări şi cum să
nască generaţii cu o anumită rezonanţă.
Aşadar, consecvent propriei viziuni poetice, aproape zgârcit cu publicarea versurilor sale, nordicul Ioan
Dragoş s-a păstrat cu fervoare într-un anumit etos
`
specific, în limitele acestuia, el impunându-se încet şi
sigur printr-o mai altfel de artă combinatorie de cuvinte.
Poate tocmai din această ingeniozitate a trecut
uşor peste vremi, lirica sa stând continuu sub semnul
misterului, prozo poemele sale având anume amprente
blagiane, în această descendenţă el abordând cu delicateţe cuvântul, tuşele fiind scurte şi sigure, trădând îndelungul exerciţiu liric.
Prin volumul „Acte adiţionale la foaia de observaţie”, recent apărut la Editura Singur a lui Ştefan Doru
Dăncuş, descendent şi el din Maramureşul poetului
nostru, Ioan Dragoş trădează statornicia sa, consecvenţa,
valori precum prietenia fiind definitorii.
Amprentează astfel acest volum şi, în ciuda unor
anumite elemente comune cu o parte din volumele
anterioare – fapt ce trasează un adevărat fir roşu în
poezia sa, în viziunea sa poetică mai bine zis – aduce
profunzime şi prospeţime printr-un fundal şi fundament
filosofic atât prin diversitatea temelor (în)cântate, cât şi
prin aplecarea asupra problemelor existenţiale.
De la naştere la moarte, de la iubire la durere, de
la singurătate la bucurie, nimic nu-i scapă poetului care-şi
scrie cărţile într-un Maramureş binecuvântat şi ocrotit de
Dumnezeul pe care-l invocă şoptit şi-n scrierile tale.
La Ioan Dragoş există un astfel de cadru
esenţializat, un dulce glas claisc şi-o linişte propice locului,
la el miracolul se naşte şi se construieşte singur, cu fiece
vorbire şi vers scris, chiar sub ochii cititorului.
Despre acest poet şi opera lui s-au spus şi scris
multe, fiind de-ajuns a aminti numai câteva observaţii
demne de a fi reţinute: „...poetul caută expresia pregnantă, versul izbitor, folosind întru aceasta imaginaţia (în
materia metaforelor şi comparaţiilor) şi speculaţia (în
semantica asocierilor lexicale)” (Laurenţiu Ulici), sau:
„...versurile sunt ale unui nostalgic şi delicat poet, capabil
de inefabilă reflecţie lirică” (Nicolae Manolescu).
Prefaţatorul Eugen Evu intuieşte bine spiritul
acestui poet şi menţionează, printre altele: „Sub ocheanul
uneori întors al revelaţiilor caleidoscopice, Ioan Dragoş
simte nordic, într-o latenţă a orizontului sudic şi... ludic-
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preludic. Avem în faţă un mare poet, axat mai mult
pe atingerea omenească a ceea ce suntem, decât
pe tot felul de percepţii momentane şi deseori
derizorii”.
Este cât se poate de evident faptul că Ioan
Dragoş ne oferă imaginea unei poezii desprinsă
dintr-un ţinut ca de basm, el însuşi arătându-se-n
modul său de-a fi cumva cotropit de valenţele
acestuia.
Poezia sa este una matură, una încărcată
de priviri sfredelitoare, de întrebări esenţiale, filosofia
fiind tema predilentă, introspecţia fiind arma.
Multă meditaţie, multă reflecţie, o poveste de
viaţă ascunsă-ntre coperţi: „cine mănâncă să nu-l
osândească/ pe cel ce nu mănâncă/ cine nu
mănâncă să nu-l osândească/ pe cel ce mănâncă/
de o parte şi de alta/totul este ascuns şi necesar/
(...)/ am venit aici să învăţ/cum sunt frunzele de
păpădie/cum cresc urzicile/şi cum înţeapă”
(Eprubeta gânditoare), sau: „cu ajutorul mai multor
pahare de vin/uiţi dezamăgirea de autor/plăcerea e
singura virtute / strigă evandro în eva ultima/
doamnelor şi domnilor vă invit să vă arătaţi virtutea/
lupta cu trecutul/ nu trebuie să fie întotdeauna
pierdută” (Virtutea acestor meleaguri tulburate), sau:
„hai să ieşim din trecut/ cu tălpi lipicioase/cuvinte de
sprijin/ne rătăcim pe linia dreaptă/ iubim în camere
închise/ prin hăţişurile libertăţii/ toţi tăcem la pagina
patruzecişidoi/ în linii mari/despre acelaşi lucru”
(Tălpi lipicioase prin hăţişurile libertăţii).
De sub un profund sentiment uman îşi scrie
Ioan Dragoş poemele, versurile căpătând nuanţele
sacrului, fiind adevărate fulguraţii de gând de sine
(continuare în pag. 13)
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stătătoare adeseori, alteori fiind adevărate îmbinări de
aforisme şi înţelepciune.
Într-un astfel de cadru necuprinsul ne este relevat
în multitudinea nuanţelor şi valenţelor sale primare, iar tot
ceea ce percepe poetul în exterior are imediat şi un
corespondent în lumea sa interioară.
Din această luptă nedefinită se nasc versuri
profunde, unele care trădează o modernitate a gândirii
poetice, enunţul liric fiind şlefuit cu pricepere de bijutier
care ştie valoarea lucrului făcut cu migală.
În tot şi în toate există această permanenţă umană la Ioan
Dragoş, poate e calea prin care el se vede salvat din
frământările vremii şi vremurilor: „dublând frumuseţea şi
spaima/întotdeauna este un loc/unde se vând lucrurile/ce
au aparţinut oamenilor/poemul dăruieşte întâmplările /
aşteaptă suportă şi înţelege” (Înţelegerea poemului), sau:
„cuvintele noastre se vor naşte a doua oară/în alţi
oameni/în alte anotimpuri/să păstrăm partea noastră de
recunoştinţă/amănuntelor” (Secretele golului şi ale
plinului), sau: „până la urmă toţi ne câştigăm ziua/şi noap`tea/până la urmă toţi cântăm/e frumos e dragoste/acolo
eşti tu/eu umblu încoace şi încolo/în mână cu o mistrie sau
chiar un ciocan/şi-mi dau peste degete/în orice caz/mă
amestec în una sau alta” (Să ne măsurăm vorbele).
Ei bine, dintr-un asemenea univers reificat
coboară metafora lui Ioan Dragoş, un eu singular se
defineşte ca de nicăieri, poetul cântând, încântând şi
descântând absolut toate marile teme poetice.
Viziunea lui merge mai departe, este mult mai
profundă, iar cartea de faţă este, dacă vreţi, continuarea
celei pe care a publicat-o în anul 2010, „Foaia de
observaţie” (Editura Eurotip, Baia Mare), fapt ce ne spune
cât de atent este Ioan Dragoş la detalii, tributar acestora
chiar, în aceeaşi măsură calea prin care îşi construieşte cu
minuţiozitate opera literară.
Pentru a face asta devine personaj principal în
scrierile sale, ca şi-n proza postmodernă, joacă roluri
multiple, intră în pielea eroilor, încearcă emoţii, poartă
mască, devine el însuţi templu al durerii şi al amintirilor.
El se defineşte cu fiecare pagină dată ca personaj
principal al propriului eu artistic, iar scriitura sa conturează
imaginea statuară a unui univers liric mai vast decât ai fi
tentat să crezi la prima lectură.
Ca şi altele din bogata sa vieţuire artistică şi
acesta creionează senzaţia că poetul nostru este
condamnat la solitudine, o hărăzire deloc apăsătoare
pentru o fire aparent introvertită, o fire ce-i îngăduie să se
reverse pe albul hârtiei.
Volumul „Acte adiţionale la foaia de observaţie”
este încă o cărămidă serioasă pusă la temelia literaturii
române, este un volum despre cum se clădeşte un nume
şi un renume.
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Ioan Romeo ROȘIIANU
Scrisoare despre terasa cu vedere la viață și zi
IUBITO când am coborât în strada pustie
eram singurii trecători dinspre răsărit spre apus
se făcea că se făcea că nu mai voiau zorii să vinănspre noi și că-n întunericul flămând nu ni se mai
vedeau nici măcar umbrele viitoare
așa era atunci de parcă până la capătul lumii mai era
doar un pas de făcut și-o speranță
așa era în trecerea noastră de nicăieri spre niciunde
am tras insomnii sub genele plânse de dor
am adunat în căușul palmelor tot mirul cerului toată
roua luminii ce se strecura complice-nspre zi
pe terasa cu vedere la viață și zi am comandat cu
voce tare cafeaua și-n aburul înșurubat în plămâni
viitorul încă neghicit în zațul rămas
așa am rămas și noi cu ochii mijiți numărând pe
degete respirațiile răsăritului atunci
păream ultimi pelerini printre clipele duse pe rând
așa stăteam la marginea cuvântului străjeri.
(Mai știi când i-am cerut barmanului o carafă cu vin
și ne-a dat una cu șoapte?)
Așa a fost Iubito atunci când mâncam pâine prăjită la
soare și fumam doar chiștoace de speranță și zi
așa a fost când prin buzunarele goale bătea vântul
sărăciei dar bogăția ne dădea afară din sufletul gol
n-aveam haine de schimb dar la garderoba timpului
uitasem ultimele poeme nescrise
amanetasem ultimul gând pentru petrecerea aceea
din zori toate metaforele toate cuvintele până și
șoaptele toate Iubito pierdusem atunci
la masa de joc a tăcerii jucam zaruri de unii singuri și
pierdeam mereu câte-o amiază și-un vis:
(Mai știi când din stația vieții am luat autobuzul spre
moarte?)
Așa a fost atunci Iubito când ni se-nfășura pe lângă
trup ca o mantie de tristețe străvezie tristețea
așa a fost când la liziera speranței patrulam
pe jos cu hangerul trăirii în piept
aveam spade de șoapte la soldul umbrei pe trup
cămașa de zale și dor cavaleri de pripas în turnirul
amiezii trecute
pelerini proposiți în cetăți cu istorii nescrise în lupte
și-n zi.
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Înserare. Pe ape tot mai departe
Corabia vieţii pluteşte nălucă,
Cu pânzele-n vânt, zdrenţuite.
Valurile până la cer o ridică.
Fluierul zace aruncat printre flori,
O rază subţiată de lună.
Cântecul, aur lămurit de trei ori,
Cine va putea după mine să-l spună?

Ignatie GRECU
La stihul sfânt
Poetului Marcel Mihalache

La stihul sfânt pe care eu îl scriu
Va pune Domnu-n taină punct sublim.
Văzduhul la amiază-i străveziu
Ca aripa-ntinsă a unui heruvim.
Clădirile din ceruri au ferestre
În care vine luna şi se arată.
Precum odinioară - ntr-o poveste
Duioasa Maica noastră-ndurerată.
Se lasă – ncet pe frunze înserarea.
Un stol târziu a scânteiat pe ape.
Departe, mai departe suie marea
Tot fluturând din albele-i prosoape.
Pădurea grea de foşnet lin adoarme
Cu umbra răzimată pe cărare.
O pasăre, cântări pline de farmec,
Îi picură-n auz ca pe o licoare.

Cădelniţează-n ceruri
Cădelniţează-n ceruri pururi teii.
O pasăre cu glas de aur cântă.
Stau oamenii la masă iar cu zeii
Ciocnind pocale cu licoare sfântă.
Bătrână umbră, un stejar se-nchină
Cu lungi şi cuvioase plecăciuni.
Prin barba lui se cerne o lumină
Punând în iarbă panglici şi cununi.
Se-aude – un corn sunând, sau mi se pare,
Şi un lătrat de câini, îndepărtat.
-Pornesc voinicii iar la vânătoare
Prin codrul cel bătrân şi-mbelşugat!
Suavul mistic, sprinten inorog
Cu gât prelung şi înstelat în frunte,
O, de-ar scăpa, la Domnul mult mă rog,
Pe căi ascunse, de fugari, în munte!
În crângul de sălcii
În crângul de sălcii, fără pricină,
Se tânguieşte o pasăre rară.
Turmele pasc zăbovind pe colină
O iarbă grea de lacrimi, amară.
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Ca ieri sorbeam parcă într-adins
Din unda strălimpede şi adâncă.
Astăzi în sălcii cutremurate de plâns
O pasăre fără motiv suspină încă.
Peregrin 1
Nu fluierul păstorului
m-a întâmpinat.
El odihnea culcat jos
lângă turma sa.
Ci guruitul moale şi rar
al porumbelului sălbatec
pe-o creangă înverzită
umbrindu-l.
Cărărea ducea lin şerpuind
printr-o livadă de pruni
spre biserica nouă,
pe-o coastă de deal.
Cea veche, mică, arsă de fulger,
dormea în vale.
Am intrat. M-am închinat
lăsând la icoana mare
micul buchet de albăstrele
culese în drumul meu
printre lanurile verzi de grâne.
Oboseala s-a topit într-o clipă.
Când am ieşit
nu mai aveam braţe
ci aripi.

Peregrin 2
Un trandafir dă-n floare pe dealuri vechi, mai sus.
În vale satul doarme, mic, liniştit şi dus.
Mireasma lui – lumina-n valuri se revarsă
Şi-mbracă – n strai de aur livezi cu pomi şi casă.
Ferestrele sunt pline de strălucirea ei.
Aproape, lângă turle, cădelniţează-un tei.
Fântânile cu-o mână ridicată – n zare
Arată peregrinului o singură cărare.
El vine de departe, tăcut, păşind din greu,
Vorbind cu sine însuşi şi-n gând cu Dumnezeu.
El vine de departe. Îşi mai aduc de el aminte
Pădurile bătrâne, cerul înalt şi luna.
Şi râurile pe sus ale cântării sfinte
Din guşi catifelate slavoslovind întruna.
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Elena NETCU
LEGENDA EMIRULUI NOGAI
(fragment)
Era în ultimele luni ale anului 1299. În cetatea
Sakgii era mare fierbere. Pe uliţele cetăţii ieşeau din
casele lor tot mai mulţi locuitori. Aflaseră în ce necaz a
intrat hanul Kara Nogai Isa. Negustorii care treceau prin
Sakgii dinspre Caffa, Cembalo, Solhatul, oraşe aflate în
partea de nord a Mării Negre, aduceau de acolo tot felul
de veşti pe care le comentau cu aprindere. Ulakh-i,
bulgarii, alanii, cumanii, câţiva meşteşugari care aveau
ateliere unde se meştereau tot felul de unelte pentru a
lucra pământul, dar şi scule pentru pescuit, ieşiseră şi ei
pe uliţe ca să mai prindă ceva din noutăţile aduse de
peste mări şi ţări. Terter îl înlocuise de mult pe moş
Dragomir, dar mai mult îi aţâţa pe ulakh-i împotriva lui
Nogai în loc să aplaneze nemulţumirile locuitorilor, mai
ales acum când hanul căzuse în dizgraţie şi nimeni nu se
mai temea să-l critice fără să se mai ferească.
Un bătrân aşezat pe un pietroi lângă poarta lui interveni
mustrător:
-Aşa-i c–aţi uitat binele pe care ni l-a făcut Nogai?
Oare nu-l mâniaţi pe Dumnezeu? Când v-a dat pământ,
v-a făcut case, v-a scutit de impozite, ne-am bucurat de
cele mai frumoase mărfuri pe care negustorii vi le dădeau
pe te miri ce pentru că Nogai plătea pentru voi cu vârf şi
îndesat, vă era bine,nu? Acum nu mai e bun Nogai, nu-i
aşa? Ştiţi vorba aia: de primeşti pomană în fiecare zi şi
dacă o zi nu-ţi aduce, zici că nu ţi-a dat niciodată! Aşa-i
omul nostru! Uită binele repede!
Terter se întoarse către el şi-i tăie imediat vorba:
-Ia mai taci, moş Alghun. Ai venit din nordul
Moldovei sărac lipit că i-a fost lui Nogai milă de tine şi te-a
miluit cu casă, pământ şi câte şi mai câte. Dar părinţii şi
bunicii noştri, ai idee cât au pătimit? Întreabă-i pe-ăia care
mai trăiesc şi povestesc cu lacrimi în ochi ce-au pătimit!
-Şi ce, acum nu vă place ce înfloritoare cetate a
făcut Nogai din Sakgii?. Pe lângă el, trăim şi noi bine. Păi
să-ţi spună ăia care mai trăiesc ce bande de tâlhari
treceau prin Sakgii şi ne căsăpeau şi ne luau tot, măcar
Nogai ne-a făcut case după ce ne-a supus. Fraţilor, să vă
mai întreb ceva: Ne-a obligat Nogai să trecem la altă
credinţă? Am făcut ce-am vrut! Acum avem şi moneda
noastră. Împărăteasa Eufrosina a noastră ne ajută mereu
la greu. Mergeţi să vedeţi ce face pentru creştini
împărăteasa Eufrosina. O opreşte Nogai să facă? Nu! Şiatunci de ce-aruncaţi, fraţilor, cu piatra?
Locuitorii ascultau spăşiţi şi tăceau. Apoi tot Terter îi
scoase din zăpăceala în care-i băgase Alghun.
-Să zicem că este aşa cum zice moş Alghun, dar
eu tot cred că Nogai şi-a luat-o în cap că e mare han. Stai
să vedem cum o scoate la capăt cu Tokta.
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-Om trăi şi om vedea, dar datoria noastră
este să-l ajutăm. Eu îmi trimit fiul în armata lui
Nogai. Dacă nu-l ajutăm, acum s-ar putea să ne fie
tot nouă rău, încheie discuţia Leahu.
Dinspre palatul lui Nogai începură să bată
tobele, Pe străzi se iviră câţiva călăreţi, apoi apăru
însuşi Nogai călare pe calul lui alb. I se auzea
vocea baritonală răsunând pe uliţele cetăţii:
-Locuitori ai cetăţii Sakgii, dacă v-am fost
de ajutor până acum, dacă am făcut din cetatea
voastră un oraş înfloritor, eu, hanul Dunării de jos,
al Moldovei şi al Severinului, vă adresez rugămintea de a vă aduce fiii buni de a lupta în armata
mea. Pentru binele vostru şi a cetăţii. Vreau să-l
înving pe Tokta ca să trăim în linişte şi pace!
Terter ieşi în faţă şi-l înfruntă pe han:
-Mărite han, dacă ai nevoie de sprijinul
nostru, eu Terter, vătaful cetăţii Sakgii, te întreb ce
poţi face pentru mine de acum încolo ca să te
sprijin. Eu te asigur că într-o lună îţi aduc o mie de
tineri de prin satele vecine. Dacă e nevoie, mă duc
şi mai departe, trec în Ţara vlahilor şi tot îţi fac
armata necesară. Ce-mi dai?
-Vătafule, cere-mi orice! Cât pământ vrei,
atât îţi dau! Vrei podoabe? Îţi dau cât vrei! Vrei
bani? Îţi dau! Ajutorul vostru este pe viaţă şi pe
moarte! Tokta mă poate doborî, dacă nu mă
pregătesc cu tot ce trebuie de război. Vreţi să se
întoarcă Nogai al vostru victorios?
În acel moment mulţimea începu să strige
numele lui Nogai.
-Să trăieşti, mărite Nogai! Să ne păstrăm
cetatea neatinsă de duşman!
-Eu vă spun: dacă Tokta mă învinge, va fi
mare vărsare de sânge în Sakgii. Nu vreţi asta, nu?
Nogai coborî de pe cal, se apropie de Terter, îl bătu
pe umăr şi-i spuse:
-Dacă mă voi întoarce viu după acest
război, tu, Terter, vei fi omul meu de încredere.
Omer mi-a cerut să se retragă. Renunţă la rangul
lui. Vrea să fie liber. Aş fi bucuros să-l înlocuiesc cu
tine. Vei trăi în palatul meu în îndestulare şi în
onoare.
Terter se simţi măgulit şi se uită cu nelinişte
la mulţimea adunată. Îi era teamă să nu se
trezească vreunul să-l trădeze. După această
propunere, Terter îl privi pe han cu alţi ochi.

-Ce-i omul nostru, Leahule! De nimic! Uităte la Terter ce parşiv de om! Până acum un ceas
nu-i mai tăcea fleanca, criticându-l pe Nogai. Vezi
cum s-a întors ca o vulpe şireată? Păi să ai
încredere în astfel de oameni? Vai de vremurile pe
care le trăim!
Nogai încălecă pe calul lui alb şi o luă spre
palat mulţumit de promisiunile date de Terter.
Mobiliză armata, le ceru oştenilor credinţă şi
supunere. Omer verifică pentru ultima oară starea
armatei şi îl înştiinţă pe Nogai că aproape 30 de mii
de oşteni conduşi de emiri, au trecut de partea lui
Tokta.
-O să completăm cu alani pe care o să-i
chem din nordul Moldovei. O să facem recrutarea
(continuare în pag. 16)
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printre ulakh-i. Sunt destui tineri care au cerut să-i
pregătesc pentru a-mi fi oşteni credincioşi. Mai sunt şi
destui cumani de partea mea. Pe ei mă bazez cel mai mult
pentru că sunt aprigi în toiul luptei. Ceaka îşi pregăteşte
oştenii lui. Am mare încredere în fiul meu.
Omer se apropie de han şi-i adresă pentru ultima
oară rugămintea de a se retrage.
-Lucrurile sunt aranjate, Omer! În locul tău va veni
Terter.
Omer se mâhni pentru că ştia adevărul despre
acest ulakh, dar n-a vrut să-l întristeze pe Nogai, acum,
după ce i-a dat vestea cu trădarea emirilor. Se gândea că
poate omul se mai schimbă. Cine ştie poate şi Terter are
ceva bun în el!
Când sosi timpul ca Nogai să plece la război, în
Sakgii era mare frământare. Tobele băteau de la un capăt
la altul al cetăţii. Coloane de oşteni ieşiră pe uliţele cetăţii şi
aşteptau ordinul generalului Nogai. Era veselie mare aşa
cum spunea datina. Plecarea la război se făcea cu tobe şi
surle şi într-o mare bucurie. Cea mai mare mândrie a
bărbaţilor tătari era plecarea la luptă.
`
-Oştenii mei, vitejii mei! Fie ca anul 1299 să-l
încheiem cu cea mai mare victorie a generalului vostru. De
când v-am condus în atâtea bătălii, de pe vremea lui
Berche-han, n-am fost niciodată înfrânt! Aveţi încredere în
generalul vostru!
Cei 20 de mii de oşteni scoaseră, ca la un semn,
săbiile şi le agitară deasupra capului, strigând numele lui
Nogai.
-Porniţi coloanele, oştenii mei!
Se puseră în mişcare coloană după coloană ca un imens
balaur, mişcându-se anevoie spre nordul Dunării, pentru a
trece în domeniile lui Tokta. Şi-au aşezat tabăra la Kukan L.
K. Lupta au dat-o pe râul Kagamlyk, afluent al Niprului în
regiune Poltava. Acolo au început lupta pe viaţă şi pe
moarte. Nogai pierdea oşteni şi era din ce în ce mai
înverşunat. Îl chemă pe Ceaka şi se sfătuiră până târziu. Se
gândeau ce tertipuri să facă să-l poată atrage pe Tokta întrun loc mlăştinos. Nu aveau însă sorţi de izbândă pentru că
Tokta îşi avea cercetaşii lui care studiau locurile bucată cu
bucată şi nu aveau cum să dea greş. Oştenii lui Nogai
cădeau prizonieri ca spicele. Tokta avea grijă să-i adune
într-un loc bine păzit pentru ca apoi să-i vândă ca sclavi în
pieţele din Egipt. Planul era făcut dinainte. Avea efective
pregătite care se ocupau de transportul prizonierilor spre
pieţele din Egipt. Zilele treceau anevoios. Nogai îşi pierduse
tot elanul. Era din ce în ce mai îngrijorat. Ceaka nu mai
vorbea cu el. Tot discuta în taină cu oştenii lui.
În după-amiaza zile de 7 decembrie 1299, Nogai îşi
adună oştenii pentru un ultim efort de încurajare:
-Bravii mei oşteni, voinicii mei, am trecut împreună
prin atâtea războaie şi niciodată nu ne-am întors învinşi.
Credeţi în Nogai al vostru! Biruinţa va fi de partea noastră!
Tokta este un fricos! Îl ştiu de mic! Eu am făcut din el han!
Eu i-am dat puterea! Nu mă poate învinge!
-Ne-au părăsit, mărite han, emirii cei mai puternici!
Ce ne facem? Ăştia îi vor dezvălui lui Tokta toate secretele
noastre!
-Asta nu înseamnă că ne-a slăbit puterea! Ceaka
face cât cei treizeci de emiri la un loc! De ce-au fugit? De
laşi ce sunt! Am eu pentru ei un plan, nu-i las eu nepedep-

siţi!
Proviziile erau pe terminate. Dar nu asta era
temerea cea mai mare, ci faptul că jumătate din
efectiv lipsea. Nu se mai ştia dacă oştenii au
dezertat sau au căzut prizonieri. Cercetaşii lui Nogai
au adus vestea că mulţi au încercat să treacă Niprul
şi că s-ar fi înecat. Nogai îşi mai făcea iluzii că Tokta
nu cunoaşte starea armatei lui şi că încă se teme că
va fi învins. Cu aceste cuvinte îşi începu discursul,
dar nu-l asculta nimeni. Ceaka se uita la tatăl său cu
un fel de milă, convins fiind că n-ar putea îndrăzni
să-i propună s-o ia la fugă ca să se salveze.
În ciuda începutului de iarnă, vremea era
neobişnuit de caldă. Ziceai că e zi de toamnă târzie.
Un soare roşu, neobişnuit prin strălucirea lui ireală,
dar şi prin lumina nefirească rânjea parcă triumfător
în apa râului Kagamlyk. Pe luciul apei se reflecta un
cer sângeriu, de parcă râul ar fi înghiţit în adâncul lui
vieţile oştenilor spintecaţi de sabia lui Tokta.
Era la asfinţitul soarelui care parcă întârzia
să apună. Lui Nogai i se părea că timpul stă în loc.
Cerceta cu luare aminte împrejurimile, fixându-şi
privirea asupra cerului sângeriu de parcă ar fi vrut
să-l memoreze îndelung. Simţea un tremur
inexplicabil în tot corpul lui îmbătrânit şi obosit.
Parcă îi scădeau puterile. Rămase încordat pe cal
de parcă aştepta pe cineva. Dincoace de râu soldaţii
lui Tokta îi luă prin surprindere pe alanii lui Nogai. În
mai puţin de o oră, nu mai era nici picior de soldat
viu.
Privind acest dezastru, Nogai rămase pe cal
ca o stâncă uriaşă luminată de roşul vineţiu al
apusului. Ceaka văzu la rândul lui acest masacru şi
uitase de tatăl lui. Analiză într-o fracţiune de
secundă situaţia şi se puse pe fugă, nemaiţinând
cont că-şi lăsa tatăl fără apărare, înmărmurit pe
malul râului, neştiind încotro s-o apuce. Pentru prima
dată, uriaşul Nogai se simţi ţintuit în loc, de parcă un
şarpe imens l-ar fi hipnotizat. Sprâncenele-i stufoase
îi acoperi vederea micşorată de lipsa ochiului drept.
Oştenii lui Tokta îl încercuiră:
-Eşti al nostru, hanule Nogai! De când
aşteptăm noi momentul acesta!
Trezit parcă dintr-un coşmar, Nogai struni calul şi se
puse pe fugă, dar îl ajunse din urmă un soldat rus:
-N-ai unde fugi, bătrâne! Nu mă face să-ţi
zbor creierii, fără să-ţi spui măcar rugăciunea din
urmă.
Nogai se opri şi strigă:
-Soldat nesăbuit, îndrăzneşti să loveşti pe
generalul Nogai? Du-mă imediat la Tokta! El n–ar
îndrăzni să mă ucidă!
-Ce vorbeşti, tătarule! Te mai crezi marele
Nogai? Află că eu voi fi acela care-ţi va face de
petrecanie, acum în acest moment!
Şi zicând aceasta îi zbură capul cu sabia.
Apoi coborî de pe cal, satisfăcut de o aşa ispravă,
luă capul lui Nogai, îl înveli într-un ştergar şi alergă
la Tokta cu acest trofeu neaşteptat.
-Mărite han , iată capul lui Nogai!
Tokta îl privi înmărmurit şi-l întrebă pe soldatul rus
răstindu-se la el:
(continuare în pag. 17)
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(urmare din pag. 16)

-Cine ţi-a spus, rusnacule, că acesta este capul
lui Nogai? Sau poate te aştepţi la cine ştie ce recompensă?
-El este, mărite han. Mi-a cerut să-l aduc la Măria
Ta că are ceva urgent să vă spună.
-Şi dacă avea ceva să-mi spună, de ce nu l-ai
adus neisprăvitule? Cum ai îndrăznit să ucizi un asemenea om de onoare? Ştii oare cine este Nogai? Îţi este
îngăduit ţie, un amărât de soldat, să ucizi un asemenea
om mare?
Şi zicând acestea, scoase sabia şi-l spintecă pe
loc pe soldatul rus. Apoi se prăbuşi pe un trunchi de
salcie îndurerat: iată ce-am făcut, nenorocitul de mine!
Iată cum am răsplătit eu toată învăţătura primită de la cel
mai important om al statului mongol!
Apoi se întoarse la reşedinţa sa, plănuind lungul
şir de răzbunări şi răfuieli cu moştenitorii marelui Nogai.
Mulţi ani, după moartea lui Nogai, numele lui va flutura pe
buzele tuturor:
-N-a fost şi nici un va mai fi un alt Nogai! Priveşte
ce hani neisprăviţi a trimis Tokta peste noi!
-Dar priveşte cum se alege praful de ţara lui
Tokta! Câte molime, câtă secetă, câte nenorociri s-au
abătut peste ţara tătarilor!
-Asta pentru că au venit din inima Asiei şi s-au
aşezat pe un pământ care nu era al lor!
-Sunt oameni şi ei, prietene! Uite fiica mea este
îndrăgostită lulea de un tătar. Ce să fac acum? Va fi
ginerele meu. E băiat de ispravă! N-am ce zice!
Din cele patru ulusuri mongole, mai rămase unul,
dar se dovedi în următorii cinzeci de ani că istoria se
repetă, că răfuielile dintre hani, dintre moştenitori, dintre
fraţii succesori la tron, dintre tată şi fiu, dintre unchi şi
nepot, au măcinat în permanenţă statul mongol, încât n-a
mai rămas nimic din întinsul imperiu, cum n–a rămas nici
din celelalte imperii de-a lungul timpului. Toate s-au
împrăştiat precum cenuşa în cele patru vânturi


(urmare din pag. 8)

"Fii liniştit, nu te împotrivi, lasă-te călătorit cum se
vindecă scheletul unui cal, biciuit pe spate şi oase, uitat
atunci când nu se mai întorc nici biciul, nici calul când nu
poti fi şi bici şi spate de cal, ci doar simţire şi amăgiri,
poartă subţire prin care trec şi se ţin lumile." Când citesc
poezia aceasta a lui Iulian Grigoriu îmi amintesc de o
anecdotă de pe vremea lui Zemon care stârnise multe
comentarii cu teoria lui după care săgeata nu pleacă
niciodată din arc, pentru că dacă ar trebui să străbată mai
întâi jumătatea distanţei, şi mai întâi jumătatea jumătăţii
distanţei şi mai întâi jumătatea jumătăţii jumătăţii distanţei
şi tot aşa până când se ajunge la un infinit de jumătăţi,
exact la ideea că între zero şi unu este un mister în care
lucrurile nu se petrec şi-n care domneşte infinitul cu toate
lumile lui în stare latentă. Anecdota povesteşte despre un
cal învăţat care într-o zi, find pus în ham la căruţă se
întoarce spre stăpânul lui care era un simplu ţăran, fără
studii, fără lecturi, un ţăran mai prost decât calul lui, un
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ţăran care tocmai se pregătea să-l lovească ridicând biciul.
-Tu nu ai auzit de teoria lui Zenon despre
săgeata care nu pleacă din arc?
-Nu, îi răspunde ţăranul nedumerit.
-Toata lumea o cunoaşte, numai tu nu eşti
la curent cu ştirile. Degeaba loveşti cu biciul în
mine. Ca să-mi atingă spinarea, biciul trebuie să
străbata jumătatea distanţei dintre el şi spinarea
mea, dar ca să străbată jumătatea distanţei, ar
trebui să străbată jumătatea jumătăţii distanţei, şi
tot aşa un infinit de jumătăţi, astfel încât, deşi tu
crezi contrariul, biciul nu mă va lovi niciodată.
Ţăranul îşi privi uimit calul, se uită la bici şi
când îşi lovi o dată armăsarul, acesta porni trăgând
căruţa şi teoria lui Zenon după el.
În lumea lirică a lui Iulian Grigoriu ţăranul
calul şi biciul se purifică în blândeţea teoriilor matematice, în fiinţa poetului, o poartă subţire prin care
se petrec lumile, un poet care nu s-a arătat nici
măcar în vis ameninţător cuiva. O altă problemă de
recep-tare vine tocmai din această concepţie
eminesciană a poetului ca poartă a lumilor. El poate
călători în toate lumile care se petrec simultan, dar
nu e vorba de metempsihoză, ci de trăirea unui real
simultan, ceva comparabil cu anxietatea personajelor lui Mircea Eliade care, oscilând între sacru şi
profan, se trezesc brusc într-o lume arhaică, necunoscută, străini pe aceleaşi locuri obişnuite încărcate de valorile unei alte lumi pierdute. Sunt poezii
în care Iulian mărturiseşte călătorii imposibile, cum
ar fi întoarcerea dintre morţi. Lumea de dincolo este
senină, luminoasă. Poetul se preface în rază. "Lumină, acum poţi veni, am să tac, ordinea lumii naşte raza în care mă prefac, omul îşi pierde limitele,
înger liber, limita se preschimbă, o port întruchipată, de parcă s-ar întâmpla o singură clipa în care
pot iubi, îngerul, limita, ştii ceea ce nu-ţi aparţinea
cu atât mai mult, îţi cere cu putere fiinţa." Nu poţi
povesti în mod obişnuit despre lumea de dincolo,
pur şi simplu trebuie să foloseşti extremităţile
limbajului, locurile în care minunea transcede logica
obişnuită. "Cine n-a murit niciodată nu ştie." Poetul
vorbeşte ca şi cum mintea i-a fost atinsă de taina
unei lumi pe care doar el o poate exprima, murind o
dată cu propriile cuvinte. Trebuie să aştepţi cu
răbdare pasaje onirice încărcate de simboluri până
când te trezeşti înaintea unor metafore uluitoare,
profunde, ameţitoare.
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să nu renunţ
la norocul
de a-mi purta
cu graţie
anii.

Lucica DRAGOȘ
Motto :
„Nu există pustiu.Există doar incapacitatea noastră de a
umple golul în care trăim.”
(Octavian Paler )

niciodată îndeajuns
curajul nostru
atât de pământesc
de a fi
aşa cum ne ştim
nişte îngeri
plini de emoţie ascultând
un şirag de nelinişti
murmurul sufletului
cu o dragoste nemăsurată
fată de toţi
şi de toate
prin capcanele vieţii
îngenunchind
trecem prin polenul zilelor
zi după zi
până la capăt.
se sparge de ziuă
dimineaţa poleită
cu soare răsuflă
uşurată
iile verii
mirifice
fredonând simfonii
printre genele
zilei întredeschise
plimbă lumina
boabe de aur
peste obrajii
pământului
din adâncul inimii
în jurul vieţii
începe
o forfotă.
am rugat visele
să-mi mângâie
cu smerenie
clipele
prin pietrişurile
vieţii
fredonând adevăruri
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supuşi mereu încercărilor
judecând lucrurile
cu blândeţe
suflarea caldă
a zilelor
de vară
îşi varsă mirul
peste inima
mea
căuşul palmelor
se adânceşte în iubirea
învăţată
din zvâcnirile sângelui
în ziua în care
liniştea
din gânduri
adie precum zefirul
o mireasmă
numită
statornicie
numită
încredere.
în propriul cuib de vise
după atâtea zile fierbinţi
prin venele mele albastre
sângele şi-a luat câmpii
aşteptând ploaia
fără să cer
nimănui socoteală
mi-am potolit bătăile inimii
într-o tăcere
nerostită
căutând
noi amănunte
din propriul cuib de vise
la gândul
că trebuie să trec
toate obstacolele
privesc viaţa
direct
în ochi .
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Şi dacă tu, luceafărul meu blând
Îmi scalzi în noapte faţa cu suspine,
Cu mâini întinse vin grăbit, zburând
Că drumul meu se-ndreaptă către tine.

Tănase CARAŞCA
ATÂT DE APROAPE…
Inspir, privind în stânga
dimineţii de mai acoperită
de nori ameninţători şi
oftez, privind verdele crud
ce patronează
culorile florilor
fără miros din
grădina edenului tău
tabu.
Privesc ţintă
în trecerea fulgerătoare
a timpului pierdut
şi las în urmă
gândul strecurat printre
ostreţe,
să vegheze somnul
iubirii visate şi
trecute în catastiful cu
un singur nume.
Iar visul tău din zori
mă urmăreşte
şi-mi şopteşte mereu:
„Sunt cu tine”.
Surâd, închid ochii
şi întind mâna…
Atât de aproape
de visul meu
ce a străbătut
ani lumină…
ÎN PALMĂ
Printre stele gândul meu nebun
Aleargă fără pauză, întruna
Neobosit, cu-o ramură de prun
Să completeze-n părul tău cununa.
Zefirul mă plutea ca pe un fulg
Pe-aripa lui cu firul de mătase
Şi ajutat de-o rază, în amurg,
Mi-am adunat puterile rămase.
Strălucitoare astre mă orbeau
Dar mi-am ferit privirea-n care dorul
Luceafărul luminii-l căutau
În nimfa-n care-mi suferea amorul.
N-am obosit luceafăr căutat
În amintiri trecute prin durere,
Toţi anii care-n păr i-am adunat
Au reaprins un dor de mângâiere.
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Iubita mea, luceafăr căutat
Când voi ajunge-n sacra ta lumină
În palme, darul meu cel mai curat
Îţi va aduce inima-mi senină.
Şi am s-aştept şezând pe soclul meu
Să vii şi tu şi să-mi oferi iubire
Şi poate mă ajută Dumnezeu
Să fiu şi eu, o mică pâlpâire.
PRINTRE NUFERI
Printre nuferii albi
trupul meu pur
se strecura
prin apa limpede
a bălţii care
ne aştepta vara
cu dragoste,
să-i tulburăm liniştea
cu neastâmpărul
şi chiotele noastre
de bucurie.
Nuferii ne mângâiau
trupurile fragede şi
intrau în jocul nevinovat
al copilăriei
legănaţi de valurile
stârnite de neastâmpărul
zglobiu al mâinilor şi
picioarelor noastre
ce băteau apa
în ritm de vals.
Umbrele noastre
proiectate pe fundul apei
dansau şi ele odată cu
tijele nuferilor lungi
ca nişte obleţi jucăuşi
care se unduiau
mişcând florile
ce ne zâmbeau galeş
din mijlocul îngălbenit.
Ne bucuram şi
sărutam cu inocenţă,
puritatea
pe care ne-o dădea
nufărul alb, strălucitor,
pe care acum îl fac
din frişcă
pe tortul amintirilor.
Din mijlocul galben,
o lacrimă se prelinge
pe obrazul meu
mângâindu-mi gândurile.
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Mihai VINTILĂ
Nici măcar pentru văduve
(Marcica Belearta, Poezii pentru văduve, București, editura Herg
Benet, 2016, 96 pagini)

După titlu am crezut că volumul Poezii pentru văduve
se va dovedi o alegere inspirată. Coperta întâi este
impecabilă, interiorul tipărit cu un font interesant, paginile
au la colțuri o difuză constelație de puncte care le oferă un
aer inedit și proaspăt, hârtia este de calitate bună ... totul
m-a făcut să cred că mă așteaptă o carte interesantă.
Laura Ioana Florescu care se ascunde după
pseudonimul Marcica Belearta nu are nimic a ne spune.
`Autoarea nu a mai citit poezie din clasa a V-a când
pesemne bătută de doamna profesoară a reușit cu greu
să treacă de Mihai Eminescu de unde a rămas doar cu
ideea de rimă.
Structurat în șase capitole intitulate: poezii pentru
văduve, poezii despre filme, poezii despre mobilă,
Afurisilă, poezii din tren și random volumul este inegal.
Este inegal în ceea ce privește dimensiunea capitolelor nu
și a poeziei cuprinsă în ele.
Pentru a intra in peisajul poetic să începem cu prima
creație care după umila mea părere este și singura din
acest volum care poate fi numită poezie: Am visat azi
noapte/ Că erai gol pușcă/ Gol și împușcat/ Stăteai
nemișcat.// Te-am împins puțin/ - n-aveam loc în pat - / Șiatunci te-am simțit/ Gol și imobil.// În sfârșit util. Poate fi
considerată sarcastică, scârboasă dar totuși interesantă în
morbidul ei.
De aici mai departe citatele se pot reproduce doar cu
puncte de suspensie deoarece avem o colecție întreagă
de cuvinte porcoase, de denumiri de organe masculine și
feminine numite ca atare fără perdea, de imagini macabre,
scârboase și penibile care conturează fie o mare frustrare
a autoarei fie o încercare de a ieși în față prin șocarea
cititorului. Eu nu cred că obiectivul pe care și-l propune
este realizat. Avem doar o colecție de poezele cretinoide,
la limita pudorii, pline de impertinențe și de imagini
aparent banale sparte de ieșirile în decor ale limbajului.
De exemplu din același prim capitol poezia intitulată
stupid 5.La cimitir enunță următoarele: De tine-mi aduc
aminte/ Florile albe de crin/ Și că tre’ să-ți ud mormântul/
Crucea mă-tii de cretin. Comentariile sunt cred de prisos.
Nici capitolul doi, cel cu poezii despre filme nu este mai
presus. Singura poezie reproductibilă de aici poate fi
5.Inside Out care spune Ioi, ce bucuroasă-s/ Ba îs
supărată/ Mi-i frică și greață/ Și îs enervată!. Aproape că îi
putem da dreptate! Și noi suntem enervați și ne este
greață de ce citim.
Sărim peste poeziile despre mobilă din capitolul trei
plate și insipide pentru a ne concentra puțin pe Afurisilă de
la capitolul patru. Aflăm astfel din poezia 1. că Într-o zi,
Afurisilă, iepurașul, / s-a întins mai mult decât i-e plapuma,
posnazul / Și i-a zis la doamna Buhă, fără milă / Că nu e

Boem@ (102) 8/2017



deloc, deloc, utilă …pentru ca în poezia 17. să aflăm
că respectiva doamnă ar fi de fapt nebună! Ce să-i
faci…nu poți avea norocul de a vorbi numai cu
oameni normali la cap.
Cu un mare respect pentru tăietorii de pădure de
la editură trecem la capitolul cinci care se ocupă de
poeziile din tren unde la pagina 74 în 6.În personal
aflăm lucruri foarte interesante precum Un domn
tușește lângă mine/ Și-mi scupă în cafea/ O doamnă
se șterge la nas/ Și scuipă pe podea. Mai departe
hârtia noastră nu mai rezistă precum cea a cărții așa
că vă rugăm să ne credeți pe cuvânt că nu merită
reproducerea. Ați prins sunt sigur ideea generală.
Random, ultimul capitol al volumului, slavă
Domnului zicem noi este și nu este sârbos. Avem și
o poezie care poate fi reprodusă 3.Giuc - Ies copiii
de la grădi/ Ciucuri, ciucuri/ Și în urmă lasă peturi/ Și
scuipați și mucuri. De, ce să facă și ei la grădi…
Aceste Poezii pentru văduve nu le recomand
nimănui nici măcar văduvelor care în tristețea lor
după ce ar citi volumul poate le-ar veni dorul de a fi
alături de răposatul soț.
Marcica Belearta este un pseudonim care merită
pe deplin o astfel de carte. Limba română este
stâlcită sistematic cu o voință a urâtului și a
morbidului. Nu avem nici o limită a limbajului. După o
astfel de carte încep să cred că tovarășii de la
cenzura ceaușistă erau băieți de treabă!
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ÎNCHIPUIRE
A bătut la uşa mea o morsă,
Avea ceafa umedă, de emoţie
Am bănuit, uitându-mă pe vizor,
Zâmbea uşor timidă, încurcată.

Silvan G. ESCU
TÂRZIU, ÎNDATĂ
Într-o zi mi-am aruncat privirea spre cer,
Brusc, în timp ce urca, s-a izbit de nori.
Nedumerită, s-a împrăştiat în mii de ochi,
Din care încă mai plouă şi-n ziua de azi
Adevărate, nesfârşite furtuni de durere.

Pe pielea lucioasă, catifelată
I se prelingea oceanul,
Era de lungime medie, aritmetică,
Aşa părea, privind-o pe înălţime.
Am observat că avea şi coadă, jos,
Da, da, şedea în coadă de peşte,
Era destul de... nu vă spun cum
Şi nu era deloc (echi)distantă.
M-a salutat amabilă, destul de cald
Pentru lumea rece de unde venea.
M-a întrebat dacă poate să mă ia.
Auzind-o, un fior m-a traversat.

De atunci, de fiecare dată când plouă,
De teamă, mă adăpostesc sub pleoape.
Dacă aţi uitat cumva, am să v-amintesc,
Cu blândeţe, este vorba de un loc anume,
Este locul acela, de unde a plecat privirea.

Ca orice neam prost, crezând că nu-s,
Am vrut s-o îmbrăţişez, s-o relaxez,
Însă s-a ferit, arătându-se timidă,
Probabil, m-am gândit, fiindcă era nudă.

Şi tot în acel loc aştept să treacă furtuna,
De fiecare dată în aceeaşi lună a anului,
Vă rog să nu vă supăraţi, nu vă spun care,
Am acestă-ndrăzneală, pentru că e-a mea.

M-a rugat să ieşim la o plimbare
Şi – de ce nu – la un cub... pătrat.
Să ne aşezăm pe vârful unui aisberg
Şi de acolo să privim lumea apelor
În timp ce ne scufundăm încet,
Noi doi, doi posibili Titani-ci.

De atunci, din acea zi, stau cu capul plecat,
Fiindcă privirea îmi este vinovată de lacrimi.

IUBIRE DE MAI

FLUTURE PE GENE
În timp ce stam cu gândul ocupat,
Târcoale vagi un fluture mi-a dat,
Apoi, pe geana mea s-a aşezat.
Venise-anume, să îmi dea de ştire,
Să-mi spună lucruri despre tine,
Considerând că poate te-am uitat.
În ochi m-a tot privit şi dintr-odat
Pe ambe pleoape m-a pupat,
Acel unic sărut, de tine sărutat.
Am tresărit şi l-am privit mirat,
Avea parfumul tău înmiresmat,
Mirosul pielii tale pe-noptat.
Privind atent, am observat
C-avea cu el ceva ciudat:
Pe-o aripă purta privirea ta,
Iar pe cealaltă aşteptarea mea.
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Auzi? Cum eu aud pârâul susurând?
Gând după gând încolonând, cu el ducând
Cât mai departe în ocean, spre altă lume,
Acelei lumi să-i spună lucruri despre tine,
Să-i spună ce eu știu deja, că ești în mine.
Observi că eu observ o rază-n asfințit?
Nu știu pe ce temei refuză parcă să apună,
Probabil, de-abia acum și-a amintit
C-ar mai avea ceva nespus... să-ți spună,
Neexplicând, tristul apus îl tot amână.
Pricepi ce vreau să spun, nimic zicând ?
Vorbe nu spun, doar aer respirând
Cumva, îți dă de înțeles să mă-nțelegi,
De ale tale vise-nalte să mă legi
Și cînd voi pârgui, să mă culegi.
Eu simt amețitor mirosul de petală
Al florilor crescute-n părul tău,
Când odihnești în a mea poală.
Aici... acolo-aș vrea să lenevești mereu,
Să ne iubim, să nu dăm lumii socoteală.
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Lucia PĂTRAȘCU
Mioara Bahna: Dublin - miracolul normalităţii
Volumul “Dublin – miracolul normalităţii, note de
călătorie ”, semnat de scriitoarea şi criticul literar, profesor
Mioara Bahna, membru USR, 200 de pagini, tipărit la
Editura TipoMoldova, Iaşi, 2017, editat sub egida Universul
Prieteniei, Iaşi, cu atenta redactare semnată de Rodica
Rodean, se prezintă cititorilor săi sub aparenţa unui Jurnal
de călătorie, născut din vizita autoarei pe aceste tărâmuri
irlandeze.
Scriitoare de prestigiu, pentru care spiritul de
observaţie şi corelarea receptărilor sunt instrumente sine
qua non, mai ales în textele sale de mare rafinament,
prinse în domeniul criticii literare, doamna Mioara Bahna,
printr-o hărnicie didactică profundă, adună în paginile
acestui volum, cu o curiozitate specială, informaţii felurite
(geografice, istorice, administrative, sociale, arhitectonice),
transformând un fapt divers, într-un fapt literar. Vorbim
despre vizita unei personae, care precizează: “Studiile
mele…m-au apropiat îndeosebi de francofonie şi de
latinitate, în general, sporindu-mi-se şi, în felul acesta,
distanţa amintită, încât relaţiile mele cu anglofonia s-au
rezumat, aproape exclusiv, la literatură.” (pag.7).
Păstrând legătura cu literatura, cu scriitorii care, la fel ca şi
autoarea, călătorind în aceste locuri, au avut revelaţia
descoperirii unei lumi cu trăiri deosebite, total diferită de
ceea ce se vehicula în mass-media, în rigidele pliante sau
chiar în ştiutele scrieri ale lui James Joyce, vom aduce în
atenţie referirea autoarei la scriitorul sud-american Mario
Vargas Llosa. Şi acesta a călătorit la Dublin pe la mijlocul
anilor şaizeci şi a rămas uimit de imaginile surprinzătoare
pe care le-a întâlnit: “…oraşul vesel şi simpatic, cu
oameni exuberanţi (…), nu semăna deloc cu cel din
cărţile lui Joyce.” (pag.8).
O carte, ca o invitaţie făcută cititorului să o
însoţească la pas, peste tot. Prin parcul Phoenix „cu
minunile lui vegetale şi cu splendidele exemplare de
cerbi şi căprioare” (pag. 117), prin parcul Farmleigh un
„regat al verdelui, natura se răsfaţă şi este răsfăţată! De
cer şi de oameni...”(pag.121), în „imensa grădină
irlandeză ... plină de vegetaţie, dar, în acelaşi timp, dă
sentimentul de aerisire ... grădina cedrilor.” (pag. 118),
alături de localnici “irlandezi (…) cât se poate de relaxaţi,
trăind parcă în acord total cu mediul.” (pag.29).
Catedrala Crist Church, muzeul Dubliana, care-şi
impresionează vizitatorii şi cu “toposurile create în
cultura – mai mult sau mai puţin orală – a lumii,
referitoare la wikingi (…) străbătând mările, în corăbiile
lor (…) drakerele (…) ornamentate la prora cu (…)
capete de dragoni.” (pag. 97), muzeul Guinness, clădire
cu şapte etaje, aşezate în formă cilindrică, un muzeu
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închinat lui Arthur Guinness, cel care a făcut din
berea irlandeză un brand naţional, colegiul Trinity
College ce „are o bibliotecă de circa cinci milioane de cărţi” (pag. 190), spitalul Mater Misericordiae University Hospital, considerat „...cea
mai importantă instituţie de acest fel din
Irlanda...” (pag.192), catedrala Sfântul Patrick,
iată câteva obiective turistice alese aleatoriu din
prezentările făcute de doamna Mioara Bahna în
acest volum interesant şi instructiv.
Depăşind starea de simplu vizitator în
Dublin, autoarea, aminteşte de scriitorii cunoscuţi
din paginile atâtor scrieri, dintre care facem câteva
exemplificări: Wiliam Butler Yeats (Premiul Nobel în
1923); George Bernard Shaw (cel mai mare dramaturg după Wiliam Shakespeare, Premiul Nobel în
1925); Bram Stoker (autorul Contelui Dracula);
Oscar Wilde, (care a creat mişcarea estetică Artă
pentru artă); Jonathan Swift (părintele lui Guliver);
Samuel Barclay Beckett (Premiul Nobel în 1969);
Seamus Heaney (Premiul Nobel în 1995). Şi se
îndreaptă cu multă curiozitate spre casele memoriale ale unora dintre aceştia (James Joice, Oscar
Wilde, George Bernard Shaw), spaţii bine îngrijite
(asemeni tuturor clădirilor din oraş!), care privesc
„...drept în faţă, cu uşile şi ferestrele spre cei ce
trec pe stradă...” (pag.111), situaţie ce îi prilejuieşte o comparaţie amară cu cele din România,
dintre care unele într-o stare „...cel puţin dureroasă pentru toţi iubitorii de literatură şi nu numai pentru ei!...” (pag.112). Cu mare dragoste
pentru numele şi opera acestor titani ai literaturii
universale, doamna Mioara Bahna face o prezentare succintă a fiecăruia, însoţind exemplificările cu
citate ce aparţin acestor autori, dorind a înlesni
cititorului neavizat o minimă cunoaştere biografică.
(continuare în pag. 23)
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(urmare din pag. 22)

Iar popasul la Poets Corner, „un spaţiu ce mă întorcea la literatură” (pag.101), îi prilejuieşte agonisirea de noi
şi noi reflecţii, aşezate apoi în acest volum în şase grupaje
denumite metaforic „clipe rămase pe retină asemenea
insectelor fixate în chihlimbar.”
Impresionată de tot ceea ce vede, călătoarea face unele
digresiuni, după cum singură mărturiseşte, îndemnată şi de
intenţia vădită de a compara, într-un paralelism, acel acolo
cu acest aici (de acasă), „fiindcă lumea aceea prea era
altfel de cea în care trăiesc, de obicei...” (pag.195).
Atunci, adună notiţe despre tot ceea ce vede, descrie locuri,
oameni şi sentimente născute din ineditul situaţiilor observate şi, apoi, le aşează armonios în acest volum cu impresii
de călătorie. Un volum foarte folositor, care întregeşte
imaginea despre acest loc geografic, îmbogăţindu-i cu date
noi (din altă perspectivă!) şi pe cei care mai ştiau câte ceva
despre această lume anglo-saxonă. O carte foarte potrivită
şi pentru călătorul potenţial, care, citind acest volum, primeşte informaţii neutre, avizate şi precise.
Un demers literar meritoriu al doamnei Mioara Bahna,
pentru care se cuvine să-i mulţumim şi s-o felicităm!


(urmare din pag. 11)

tremurau un pic. Am zâmbit amândoi. De ce? Numai noi doi
știam de ce. Apoi mi-ai luat mână dreaptă și-ai privit-o
insistent, de parcă ai fi vrut să-mi citești viitorul în ea. Ți-am
descifrat gândul tânguitor. Păcat, ești a altcuiva! A mea nu
poți fi niciodată. M-am întristat. Deși eram împreună, cu
trupurile atât de aproape, cu privirile pierdute în lumina
caldă a înserării, cu mâinile unite, prinse în ruga frumoasă a
iubirii, neputința pusese stăpânire pe noi. Cum să nu pună?
Te-ai ridicat brusc și m-ai ajutat să mă ridic. Hai să
mergem, mi-ai zis. Unde? am întrebat mirată. Nu mi-ai
răspuns. M-ai dus după tine ceva vreme, ținându-mă din
când în când strâns la piept, apoi m-ai lăsat din nou singură.
Și-mi era atât de bine! Era o provocare. Începeam să
înțeleg câte ceva, de, eram un copil, un copil plin de vise....
Urcam din vale anevoie. Mâinile tale, întinse spre mine,
mă chemau și mă ajutau să urc. Ai alunecat. Odată cu tine
m-am prăvălit și eu. Cerul limpede, de-un albastru
admirabil, se înălța deasupra ochilor noștri. Ne-am întors
capetele pline de zâmbet. Buzele noastre se apropiau, se
uneau. Iubirea glăsuia. Auzeau strigătul lor înfometat: Acum
ești a mea!.........
Ce faci, aștepți să se coacă murele? Credeam că te-ai
rătăcit sau te-a furat cineva!
Era bunicul. Venise încet, cu pași mărunți și ajutat de
toiag. Am tresărit. Fără să-i răspund, am întins mâna spre
tine și-am îngăimat: Te iubesc! De ce-am ajuns să te
iubesc? Nu mi-ai răspuns. Privirea ta, umedă privire, mă
urmărește și acum!
Ce faci, plângi? continuă bunicul. Mi-am șters obrazul
cald, am privit spre înalt și-am plecat umăr la umăr alături
de bunicul meu drag spre casa cea mare, unde nu este loc
și pentru tine, ci doar într-un colț al inimii, acolo unde se
ascund esențele tari.
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Daniel LĂCĂTUȘ
moartea oricum vine
se ridică de pe bancă
și își târăște pașii
în liniștea parcului
la fel de gol
ca sufletul unui dictator
nimeni nu îl grăbește
nici moartea
aceasta oricum vine
după ochii ațintiți spre ceas
dă senzația că măsoară timpul

confesiune
în ceea ce privesc cuvintele mele
ele sunt întotdeauna triste
fragile și întunecate
ca grota din care vă scriu
majoritatea îi spuneți „lume”
am înţeles
am înțeles
că nu-ți trebuie
întotdeauna cuvinte
ca să te faci înțeles
e de ajuns să taci
că nu e suficient să vrei
trebuie să poți
și invers
am înțeles
că bucuria nu stă
doar în zâmbete
de multe ori
își face cuib în amintiri
am înțeles
ce n-am putut
în anii de școală
ce înseamnă radical sau vertical
compus și descompus
perfect impefect
sau mai mult ca perfectul noțiuni banale
pentru cei mai mulți
în care se regăsește
esența acestei lumi


Boem@ (102) 8/2017

Marin IFRIM
Bacovie
Nimic mai simplu: în ordinea lor, literele sunt ca apa
de ploaie
Picătură lângă picătură
Pentru pământul din creierii de fiecare zi. Uneori, ele
îngheață
În susul cerului. Ninge cumplit de static. Se poate
Scrie direct pe zăpadă, în aer. E frig peste oasele
zăpezii ,
Însă e așa de cald în litere
Încât cuvântul se transformă în pâine caldă
Sub inimă.
Optică
Cum pot vorbi când ochii tăi
Nu înțeleg tăcerea?
Sunt aici ca să vezi
Ce înseamnă
În ruptul capului. Vorba aceasta
Crescând din pustiul prea plin
Al singurătății aglomerate.
Sunt aici ca să vezi
Ce departe ești de propriile tale
Priviri

La forjor
Tu măsori lucruri inexistente,
Îmi spune faurul, recenzentul
Din vârful ciocanului său cronologic
Dintre vârfurile degetelor
Îmblânzitoare, obișnuite cu forjări
De infarct mineral. Eu? Despre mine e vorba...
Eu care am lipsă de fier în sânge, măsor veșnicia?
Am auzit-o și pe-asta
Trăind.
Șervețel cu mentă de haimanale
Peste tot ți se oferă ultimul cuvânt
Ia-l și pleacă, carevasăzică. Dincolo de tine
Nu trebuie să mai fie nimic, nicio arătare.
Nicio secundă. Timpul e deja vreme.
Mucii arlechinului
Se reîncarnează în cartilagiile
Din culise
Ca într-o piesă de șah
Cu nebunul gripat
În actor
Cu batista pe rol
Sub nasul spectatorului de unică folosință
Un servețel cu mentă
O pagină meteo a plămânului lipsit
De inspirații politice
Cu electorale pierdute în vid

Boem@ (102) 8/2017

Scrii acum
Scrii acum. E ceva ce nu poate fi scris. Scrii,
De exemplu,
Undeva în ceea ce o să zici
Lipsește un punct.
Un motiv
Ca să fii scos din scris
Pentru că virgula are o formă
și o dimensiune arheologică
în viitor
nu
și aici
Parcă văd cuvinte reîncarnate
Viața literară e și viața de Apoi. Parcă văd
cuvinte reîncarnate
La Judecata din urmă. Fără vorbe goale. Totul
cu miez inclusiv
Politic. Răspunde fiecare cu ce a dat pe gură o
viață întreagă. De
Colo până dincolo. Inclusiv regii, împărații,
președinții, șefii de
Trib și șefii de scară de bloc. Și filozofii. Și
scriitori care scriu.
Și scriitori care doar vorbesc. Îmi închipui Sala
de judecată din
Ceruri. Ceva sub norii Universului și altceva
dedesubt, la cazane.
Cine a stricat lumea?, aș zice, dacă aș fi
amploiat. Parcă-l văd
Pe Sf. Petru (și Ursache, în vremea noastră
neeligibilă) cu barba
Între degete șoptind: ”Iartă-i, Doamne, cu nu
știu cine s-au crezut”:
Hoți, pungași, tâlhari, limbuți, academicieni,
contabili ai memoriei
Comunități deturnate. Iartă-i pe toți. De la mic la
nimic. Iartă-i și
Pe cei cu vorbele în portofelul pistolului. Fără
replici. Fără legitime
Apărări. Iartă totul și ia-o de la capătul
sfârșitului, mai dă-ne o
Șansă. Și vom face la fel. De-asta lumea Ta e
nesfârșită și repetabilă.
Ne duci cu vorba și trupul, din tată în fiu, din
gând în gând până
La locul din care numai unii dintre noi devin
îngeri. Și de la capăt!
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Aureliu GOCI
Poezia fiinţei, iubirea şi tentaţia cosmogonică
Autorul, debutant la o relativă maturitate şi pe deplin
format, a intrat în viaţa literară cu fermitate şi încredere în
discursul său personalizat şi diferit de tonalitatea generală
a epocii, care performează cu insistenţă un univers postmodernist şi chiar, cum s-a formalizat mai recent, postpostmodernist.
Alensis De Nobilis rămâne admirator şi încrezător reputatelor structuri poetice ale clasicismului şi modernismului
istoric, prin care îşi poate exprima, plenar şi performant,
disponibilitatea creatoare, originalitatea şi rezoluţia unui
discurs propriu.
Cărţile sale, Suferinţa stelelor (1998), Axis mundi
(2009), Agonia fiinţei (2009) şi actualul volum Beţiile
cosmice (2016), impun un nume nou în poezia actuală,
neafiliat nici-unei grupări literare şi nici determinat de
amprenta regională -de altfel, strălucită- a originii sale.
Poetul a elaborat, probabil izolat, în singurătatea
cărţilor, fără a se confrunta şi cu opiniile altora, nu întotdeauna aplicate, judicioase şi de bună credinţă.
Autorul realizează o remarcabilă conexiune (şi simbioză) între un discurs poetic de tip tradiţional şi o
efervescenţă imagistică, foarte îndrăzneaţă şi cu rezoluţie
de noutate. Neîndoielnic, este un talent deosebit, care şi-a
integrat lecturile fundamentale la vârsta potrivită, beneficiind de o experienţă de viaţă cu situaţii-limită asumate şi
un proiect poetic substanţial şi de durată, cristalizat la o
vârstă fragedă.
Poetul propune o intuitivă sinteză personală între
ipostazele, oarecum divergente, ale tradiţiei şi modernismului, ignorând cu luciditate excesele fractuale şi nonsemnificante ale unei postmodernităţi agresive.
Comparativ cu mulţi poeţi actuali care s-au răzleţit pe
drumurile tocite şi contradictorii ale postmodernismului,
Alensis De Nobilis are o calitate în plus - experienţa satului
şi accesul la natura ''naturală'' pentru a desluşi natura
umană, de unde bogăţia de referinţe şi intimitatea cosmică.
Aspiraţia spre un absolut al purităţii ( Omul cosmic)
lasă loc interogaţiilor şi misterelor, iar Poetul, în ipostază
de iluminat, oficiază un ritual ezoteric de iniţiere ceremonială, în care conştiinţa se polarizează în sensul hamletian.
În afara discursului auctorial, în poeme se configurează
un Tu multisemnificant, alegoric şi adresativ ca partener
erotic, dar, surprinzător, şi un Noi, prin care, cel mai frecvent, subînţelege tagma poeţilor, pe care o boscorodeşte şi
o loveşte cu o ploaie de imprecaţii.
Poetul chiar reuşeşte un incredibil portret parodic,
probabil al vreunui confrate, plin de abjecţii şi minimalizări,
în Fariseu nerod: '' //Perdant la masă, ponegreşti elite/ Şi
muza-ţi chinui ca într-un viol,/ Eşti vânzător ştiut de ciori
vopsite,/ Voyeur ratat al clipelor de-un pol...// Te-au rătăcit
bolboroseli savante/ Ce-nfipte-n cap îţi vor mai da curaj/ Să
intri-n biblii ca-n restaurante/ Când neuronii-ţi intră în
tangaj;// Poema ta e biliard de seară/ Şi te rezemi ca un
Esop în tac/ Privind umil această naltă scară/ Cum urc cu
poezia spre iatac.// Ţi-s visele de aripi jumulite/ Şi ciung,
aşa, te crezi aviator,/ Pilot măiastru clipei răstignite,/ Poet
pe viaţă, dascăl, franctiror,// Iar când retorica de gară te
abjură,// Sapi ca un cioclu înfloriri de glod,/ Latri-n cultură
când n-ai ceva-n gură,/ Dar eşti un iuda. Fariseu nerod!//''
În primul text al volumului, Evadare din rol, cu valoare
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de artă poetică, cu multe personificări şi simboluri,
întâlnim aspiraţia de evaziune geografică în ţinuturi
exotice, ca în ''partenza'' simbolistă a lui Ion Minulescu sau Iuliu Cezar Săvescu (''La Polul Nord, la
Polul Sud, sub stele veşnic adormite'').
Din fericire, nici erosul exploziv, nici atmosfera
festivistă nu se transmite celorlalte poeme care sunt
elaborate într-un alt registru, mai puţin optimist.
Oricum, rămâne acelaşi sistem de gândire poetică şi
aceeaşi matrice imagistică: '' //O insulă-i pustie fără
tine,/ O viaţă de rezervă cer. Ai vrea/ Să ne iubim cu
lene-n submarine/ Ascunşi de detectivi în bluza ta.//
Înlănţuiţi pe-o plajă din Maldive,/ Tu-mi ceri iluzii, eu
îţi dau nirvane,/ Se sparg în tine galaxii fictive,/ Se
urcă-n mine şerpii pe icoane.// Dăm înapoi poveşti
în calendare/ Să retrăim vezuvii de plăceri,/ Că
tinereţea, ştii, iubito, n-are/ Răbdare să aştepte
tristă-n gări;// Nu-i vreo sărmană tristă, nefardată,/
Ci topmodel ce urcă în expres,/ Îmbrăţişează-mă o
dată şi-nc-o dată/ Să-mi amintesc motivul: sunt
Ales!// Îţi răsplătesc răbdarea cu explozii/ De
reveniri într-un dorit miraj/ Şi ne-om întoarce
îmbrăcaţi în frezii/ C-un Boeing, fericiţi, pe fuselaj.//''
Sensul cel mai pregnant rămâne acela de iubire
fantasmagorică, iluzionară, (''iluzii'', ''nirvane'', ''miraj'') sau de retrăire a sentimentelor într-o proiecţie
imaginară, într-o fabuloasă dezmărginire cosmiccă.
Autominimalizarea nu e un simplu alint de poet
de succes, ci chiar o apreciere exactă a condiţiei
creatorului într-o societate înrobită pragmatismului şi
acumulărilor materiale. Nu altfel gândea cu un secol
şi jumătate în urmă strămoşul său oltean Alexandru
Macedonsky: ''M-am născut în nişte vremuri când
tâmpita burghezime/ Din tejghea făcea tribună legiune de coţcari/ Pune-o talpă noroioasă pe popor
şi boierime/ Şi când steagul libertăţii e purtat de
cârciumari.''
Neîndoielnic, Alensis De Nobilis îmbogăţeşte
imaginarul poetic prin disponibilitatea sa de a
personifica, de a asocia, contextual, imagini de
nuanţă, aproape microscopice, cu largi sboruri în
imensitatea cosmică, disponibilitate care creează un
ritm interior, o trepidaţie, un fel de tonalitate
dinamică. De aceea, poezia sa nu-şi asociază nici
pasteluri, nici tablouri interioare, ci doar o meditaţie
neliniştită care poate invoca sau moartea, sau
cohorte de îngeri într-un fel de dialog între lumile
bănuite sub condiţia umană, sau dincolo de
posibilităţile umane, în revelaţii mistice.
Acest univers extensibil, miraculos, defineş-te,
într-un fel, posibilităţile, disponibilităţile infinite ale
iubirii. Iubirea ca un concept complex: psihologic,
filosofic, religios.
Există, din păcate şi îndrăzneli cam peste
marginile iertate, asocieri improprii şi combinaţii
sintagmatice forţate. Ele pot fi de acum remediate,
dar evoluţia interioară - de care sunt sigur - le va
elimina de la sine.
La un alt nivel imagistic, poetul mai păstrează
câte ceva din vechiul discurs labişian, acum însă
reactivat cu metafore suprarealiste şi îndrăzneli
ingenioase care îl personalizează, şi, tipologic îl
aşează, în afara grupărilor literare.
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În răzvrătiri ne-ntunecăm o clipă,
În palmă tremur răscoleşte karmă;
Când peste umeri înserarea ţipă,
În tunul clipei păsări vor să doarmă.

Alensis De NOBILIS
Judecată
Când părăsit de îngeri, fără muze
Să îţi asculte taina din visare,
Stau albe foi, ca parcă să te-acuze
Că nu pictezi, ci stai cu ochii-n zare...
Şi nici nu scrii, de parcă viaţa duce,
Cu vânturi reci, mirajele în spaţii,
Parcă oftează şi Isus pe cruce;
Muşcaţi din înger, aripa tăiaţi-i
Şi arătaţi poetului, rânjind,
Cum ultima oglindă zace oarbă,
El ochii îi ridică şi zâmbind:
Tăiaţi-mi mâna, ce atâta zarvă,
Să nu pictez ce-i gol în casa voastră;
Scoateţi-mi ochii, dacă văd mistere!
Iar când lumina intră pe fereastră,
S-o încuiaţi, lumina vi-i tăcere;
De-o îmbrăcaţi, goi sunteţi şi vă doare
Şi aripa tăiată e un fulger;
Când m-aţi urca pe rug e sărbătoare,
Însă veţi plânge, voi aţi ars un înger!
Îndemn
Dă foc veşniciei, de foc vrei să dai!
Cântă, iubeşte şi sari în prăpăstii!
Eşti pasăre cu aripi din şoapte de nai,
Fluture desenat în spatele măştii.
Lanţul te strânge, iar haina te doare
Cum sânul se sbate ca valul în mal;
Cine să-ţi spună de dragostea, oare,
Ţi-e rug, înflorire ori drum spre telal?
Cântecul mişcă în buza ta setea,
Iarăşi aprilie te-nfloreşte în trunchi...
Hai să murim în paradisul din Letea,
Hai să visăm amândoi în genunchi...
Regăsire
Lumina-i zâmbet, curg mărgăritare,
Ferestre cheamă îngerii la denii;
Se-aud, în aer, îngânând stihare,
Mirese oarbe, invocând vedenii...
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E noaptea albă, beatului, amantă,
Îndrăgostit de luminări din nimb,
Nuntirea-n aer e mirobolantă,
Că faci cu îngeri îngerime schimb.
Când slujbele în ceruri încetează,
Fântânile mai curg din îndurare,
Iar dacă visul intră-n metastază,
De vraja mării nu mai ai scăpare;
Te răstigneşti pe ţărmuri ca-n pasteluri,
Că să rămâi statuie de nisip,
În cer fecioare urcă pe creneluri,
În pietre plânge suspinând Oedip...
O arătare-n valuri se năzare,
Iar umbra mării-n lunecări o duce;
Intri-n extaz, aştepţi o fulgerare,
Sufletu-n ceruri, regăsit, să urce.
Oraşul de aur
Oraşul de aur cu havuze-n livezi,
Cu valuri de ambră curgând peste toate
Din stoluri de păsări cu ochi de aezi,
Ferestrele-s toate cu diamante drapate;
Cadâne cu daruri în braţe-mprumută
Ulcioare cu mirul curat de Damasc,
Iar îngeri de smirnă în inimi ascultă
Cum pruncii din pulberi stelare se nasc.
Vibraţii de muzici se-aud, ori se pare
Că visele cresc înspre nouri liane,
Secunde clipesc dintru ceasuri arare
Parfumuri de mosc, valsând curtezane.
Oraşul e parcă ascuns după zare,
Dar nimeni de el nu ştie să spuie,
Acolo îşi scarpină-n cap, de visare,
Oamenii locului, imaginare cucuie.
O lene domneşte-n oraşul de vis,
Un somn te-nveleşte din arbori şi frezii,
Domniţe visează feţi-frumoşi de plictis,
Aşteaptă pe însuşi dumnezeul zăpezii.
Din turnul oraşului un semn doar se face
Şi arborii cântă-n copiii ce cresc,
În voaluri de vânturi lumina se coace;
Eu caut oraşul. Visez? Mă trezesc?
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Iertare păsării
care trece
pentru că i-am tulburat astfel
vertijul
ascensional

Nelimitatul
prinde curaj
în memoriile noastre
unde se desăvârşeşte
un dumnezeu
suspendat

YVES BROUSSARD, FRANCE
Mereu mai aproape
de rădăcina
lucrurilor
frunza
îngălbenită
a arborelui ficus religiosus
Născută dintr-un foşnet
al ierbii
clipa
fascinează
albinele
şi zeii
Totul reîncepe
în amonte
în vreme ce se anunţă
metamorfozarea
strigătului
Se face târziu
pe pământ

Atât de albastru cerul
îndărătul ramurilor
dezgolite
ale bătrânului arbore
zis altfel altundeva-ul
nenumit
Câteva frunze
menţinute
prin nu se ştie
ce miracol
confirmă această
dorinţă de eternitate
dragă filozofului

Notele din K 622*
care evadează
din casa singură
nu tulbură
paşnica legănare
a turmei
venite din vremuri îndepărtate
să pască aproape de
vocile noastre
*Concert în La Major pentru Clarinet de W.
A. Mozart

Zgomote familiare
în depărtare
Traducere din limba franceză de

Aceste miresme
din finalul
zilei
aduc mulţumire
efemerului
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Maria STRÎMBEI
Despre muzica divină și alte sinestezii ieftine
N-am înțeles niciodată de ce îngerii cântă la harpă și
nu la saxofon. Este chiar, după părerea mea, un fapt care ar
trebui adăugat pe lista întrebărilor esențiale. Sunt om de
carne și caut și găsesc explicații, cu riscul de a mă arde ochii
cei de Sus. Mi se pare că harpele îngerilor nu pot fi auzite de
toți muritorii. Așa cum muzica clasică nu este pentru toate
gusturile și toate categoriile sociale, așa și Dumnezeu a
împărțit pământul în păcătoși mai mici și păcătoși mai mari,
păcătoșii demni de muzica Edenului și proscrișii, astfel încât
să nu merite toți a asculta simfoniile Serafinilor. Și asta mă
cutremură, căci am fost învățată că El ne iubește pe toți la
fel.
Dar e prea putredă pe dedesubt decizia de a cânta
doar pentru câțiva dintre noi. Cum ar fi putut ei, îngerii, cei
care ne iubesc cu toată jalea și pălesc ca un bec de
garsonieră la fiecare greșeală a noastră, ei, care au uzat
poala veșmintelor lui Dumnezeu în plecăciuni pentru ca Prea
`
Măritul să nu ne oropsească pentru toate greșalile noastre,
măcar de dragul lor, cum ar fi putut aceștia să dorească a
face graiul lor doar pentru merituoși?
Mă tem că doleanța aceasta nu le-a aparținut
Serafinilor. În fond, sunt doar niște servitori și ei, la rândul
lor. Mă tem, mă zvârcolesc, tremur, transpir și-mi simt
carnea arzând pe mine la gândul ca a fost chiar Dumnezeu
acela care i-a obligat pe îngeri să cânte doar pentru
înzestrați. Odată infestată cu acest raționament damnat, nu
mai e cale de întoarcere pentru sufletul meu.
Se spune că Dumnezeu ne iubește pe toți la fel, că
toți avem aceeași șansă, că de noi și numai de noi depinde
urcarea în Rai, de alegerile noastre. Dar în aceeași măsura,
se spune că un părinte își iubește în mod egal copiii. Măcar
despre aceasta, rogu-vă, cădeți de acord că e o minciună
naivă. Și atunci, de ce să cred că ar putea Tatăl Ceresc,
înconjurat de splendoarea purității Sale, cum ar putea să ne
poarte mie și pustincului același dor? N-ar fi corect. N-ar fi
firesc. Sunt convinsă că pe el și-l dorește în Eden mai mult
decât m-ar putea dori pe mine. N-am ce să caut în Rai, să
pângăresc cu picioarele mele murdare de urban și tinerețe
iarba cea mai verde. N-am de ce să epuizez rezervele de
Ambrozie pe sufletul meu tip cauză-pierdută. Arătați-mi-l cu
degetul pe acela care dă icre de Manciuria pisicilor
vagaboante. Ar fi o nebunie.
Și atunci, mi se pare firesc să existe un anumit
proces de selecție și să-l ajute în final pe el, și nu pe mine.
De aceea, obligă cetele de îngeri să cânte din harpe și din
vioare, să cânte pe limba inimii acelui pustnic. El se va simți
luminat, din urechile sale va curge aur și va crede și va
spera în credința-i de nestrămutat că Porțile Raiului se vor
deschide pentru el. Va fi, fără îndoială un preafericit, căci
Domnul a hotărât că el merită să audă îngerii. Și pe bună
dreptate. Atunci cum aș putea eu, cea care, damnată, nu s-a
bucurat niciodată de astfel de înălțări sufletești, cum aș
putea să-mi doresc măcar a vedea Edenul? Cum aș putea
lupta ca să ajung în Rai?
Inima mea rezonează la altă frecvență, mult prea
joasă pentru o astfel de melodie. Și dirijând arcușul, sunt
sigură că îngerul meu plânge. Și-ar dori să vorbească pe
limba mea. Pot simți asta. Și-ar dori, sunt sigură că și-ar dori
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să-și făurească un saxofon.
Și partea cea mai trista e că de la un timp,
inimile tinerilor nu mai suportă viorile și harpele.
Sufletele noastre își pierd timpul prin bodegi de
negri cu pereții mâncați de mucegai și cu muzică
de la jukebox, înecați în aburi de alcool și
narghilea. Ce se va întâmpla, atunci, cu noi?
Va învața oare Dumnezeu să ne iubească
pe toți? Până la urmă, cine e cel care trebuie să se
adapteze? Dumnezeu la noi sau noi la Dumnezeu?
Noi suntem alții de la generație la generație. El a
fost mereu același. Cine dintre noi e în urma?
Nu ne poate trimite chiar pe toți în Iad. Nu-i
așa?
Aproape ca mă răzvrătesc gândindu-mă de
ce sunt privată. Cred că eu și îngerul meu am purta
niște dialoguri pe cinste, dacă ne-am putea
înțelege pe aceeași limba. Aproape că simt cum
vocea lui e la fel de moale ca penele. Și are tot
ceea ce eu nu voi avea niciodată. Ochi albaștrii,
par bălai și inimă de aur topit. Râde cu toți dinții și
vorbește despre Rai așa cum vorbesc copiii mici
despre excursiile în grădina bunicilor. Simplu și
despletit. Și spune atât de multe fără să rostească
toate cuvintele noastre complicate... în fapt, totul
este despre glas... apropo de toate lucrurile pe
care eu nu le voi putea avea vreodată. Glasul său
aleargă pe brațele mele, îmi mângâie gâtul și parul,
îmi săruta buzele și îmi chicoteste in ureche. Iar eu
sunt mută. Auzindu-l, încep să înțeleg și să cred, și
totul pare simplu ca la Origini, doar eu și
Elementele Primordiale. Mă simt moale și flexibilă,
ca și cum corpul meu ar fi fără importanță. Pricep
totul, ca-n turnul Babel. Ce mult ne iubesc îngerii
de-și fac timp sa stea la palavre cu noi, larvele. Ce
mult ne iubesc îngerii...
Și mă trezesc. Toată aventura mea onirică
e plăsmuită, impalpabilă, imaterială, vălul Mayei.
Îmi vine sa lovesc cu pumnii și mi-e brusc frică,
pentru că nu pot regăsi liniștea din somn.
Tânjesc animalic după ceva ce n-am avut
niciodată. Ceva ce mi s-a refuzat la naștere, pentru
că inima mea nu e făcută pentru frecvențele corului
de Serafini. Nu sunt destul de bună pentru că așa
m-am născut. Insuficientă.
Brusc, mă întreb de ce nu se revoltă
îngerii. De ce nu fac o grevă și de ce nu dau foc
viorilor. De ce nu-l roagă pe Dumnezeu sa ne facă
și nouă, spurcăturilor, loc lângă El.
...și îmi amintesc de Lucifer. O fi fost mai
bine dacă s-ar fi rupt cerul în două și ar fi avut și
Lucifer bucățica lui? Gândurile mele sunt
blasfemie, știu, dar mereu mi l-am imaginat ca pe
un tip stilat, fan al cafenelelor jazz și a fumului gros
de țigară. Lucifer ar fi înțeles și carnea, nu doar
spiritul. Interesant experiment, să-l pui pe Împăratul
Genunelor în fruntea Cerurilor. Ăsta da upgrade.
Experimentul ne-ar fi salvat pe noi, dar vai
și amar de pustnici. Cred că de aici și conflictul. La
vremea respectivă, Domnul l-a trimis pe Lucifer săși facă propriul Rai pentru oameni răi, pentru că la
(continuare în pag. 29)
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vremea aceea erau atât de mulți cei ce auzeau vremea
aceea erau atât de mulți cei ce auzeau viorile. Dar poate
că Raiul lui Lucifer nu a fost un loc pentru sufletele celor
răi. Ci un loc pentru sufletele celor noi, celor care va să vie.
Pentru noi. Brusc, amenințarea că vom ajunge în Iad nu
mai sună ca ceva atât de îngrozitor.
Dumnezeu îi lasă pe îngeri să vorbească cu
oamenii numai atunci când dorește el. Dar omul poate
vorbi cu demonii oricând. Pentru asta e magia neagră.
Poate că totul este o problemă de perspectivă. Poate că nu
sunt două locuri pentru oamenii buni și pentru oamenii răi,
ci pentru oamenii vechi și oamenii noi. Oamenii care aud
viori și oamenii care aud muzica saxofonului.
Și atunci ce tot atâta bătaie de cap să auzim îngerii
și să ajungem în Rai, dacă Raiul nu vrea ca noi sa
ajungem la el? Suntem niște proscriși, dar cumva asta nu
ne deranjează atât de tare pe cât ar trebui. De aia spun toți
că am luat-o pe arătură și că ne ducem DE RÂPĂ. De fapt,
nimeni nu vrea să ajungă în Rai. La un moment dat, Raiul
va fi atât de gol încât îngerii vor veni să ne caute în Iad și
să ne aducă Sus și vor rămâne acolo cu noi, pentru că e
mult mai distractiv să porți fuste din jeans și maieuri
decoltate decât smoching-uri si rochii de operă. Și-și vor da
seama că sufletul ăsta negru al nostru pentru care am fost
alungați e la el acasă în Iad și nu-i chiar de lepădat,
vorbește și cântă, bate și..sună bine.
La început, poate că vor fi reticeți. Unii nu vor
îmbrățișa schimbarea căci e mult mai sigur să rămână așa
cum au fost dintotdeauna. Unii ne vor judeca și se vor
retrage temători. Dar poate că unii vor rămâne în Pub-ul
blestemat pentru încă o melodie, și încă una…până când,
îmbătați de conversațiile interminabile despre toate acele
lucruri pe care în Eden n-au voie să le rostească, vor hotărî
să rămână pe bune. Oricum le-a plăcut întotdeauna să
stea mai mult cu oamenii decât cu Dumnezeu. Ei pur și
simplu vor alege calea prin care graiul lor să se facă auzit
așa cum trebuie, să se propage pe frecvența tuturor
corzilor și să mângâie pe cei care au cu adevărat nevoie,
anume păcătoșii. E mult mai multă treabă de făcut acolo
jos.
Mă întreb ce se va face Dumnezeu fără îngerii lui
prețioși. Ar fi chiar culmea să lase ifosele și să se coboare
cu o sticlă de vin la petrecerea noastră. Până la urmă, și
de ce să stăm divizați? Cred că nici Lucifer nu s-ar supăra
prea tare. Este totuși un tip simpatic. Gata cu anarhia, gata
cu scindările, gata cu oamenii buni și oamenii răi. Toate
spiritele sunt la fel când curge vinul roșu în cupe.
Dacă eu nu pot auzi viorile, îi voi face pe îngeri să
cânte la saxofon. Și toată lumea va auzi concertul. Și toată
lumea va avea intrarea liberă…în Iad
Notă: Lucrarea a obţinut Premiul pentru stil la Concursul
“Scriitori de ieri, de azi şi de mâi-ne”, categoria 15-21 ani,
din cadrul Festivalului Internaţional al Cărţii “Axis Libri”,
Galaţi, 14 – 18 iunie 2017.



Andreea Gabriela RUSU
INFERN
Atunci când regulile nemuririi sunt ireversibil
groaznice, tu, o creatură a nimănui, o bestie a vieții
marginalizată de durere, un demon al întunericului,
trebuie să trăiești pe regulile lor. Cine sunt ei?
Întrebarea tuturor, răspunsul nimănui. Asta caută
de mulți ani, își dorește să nu mai simtă doar
durere, să nu mai trăiască cu sentimemtul că vrea
să moară, vrea să respire, să vadă că e normală.
Cere prea mult. E doar un experiment eșuat al
savanților. Era om, era o fată, au transformat-o întrun monstru. Au făcut-o să ucidă, să trăiască un
coșmar zilnic sub o alta formă.
Au închis-o într-o cușcă, e blocată în ea, pereții
sunt formați dintr-un câmp electro-magnetic, un pas
greșit nu aduce decât încă un chin pentru biata
ființă. Un cuvânt pronunțat de ei, îi aduce o soartă
greșită pe care nu ar fi meritat-o niciodata. A trăit
lucruri de neuitat, dureri crunte fără să știe dacă vor
avea vreodată vreun sfârșit. A zăcut în mocirla
groazei. Sunt zeci de ani de când nu a mai văzut
lumina soarelui. Oamenii se schimbă în jurul ei, ea
rămâne aceeași bestie ținută fără voia sa.
Ușa se deschide. Începe să se agite. O vor
moartă. Nu vor primi satisfacția asta, nu azi! Nu a
mai putut înțelege ce vorbesc de când i-au fost
smulse urechile cu brutalitate, iar în schimbul lor iau fost puse coarne care nu puteau percepe
cuvintele cum trebuie, le putea auzi, dar nu și să le
înțeleagă. La ce se refereau? Va trăi în sfârșit o
viață normală, va putea fi transformată la loc? Sau
o vor ucide, au găsit acel ser?
Urlă, se agită, simte cum muritorii măresc doza
de electrizare, nu o mai suporta, doare, suspină,
țipă, se prăbușește și cade sfâșiind podeaua cu
ghearele ei. Nimănui nu-i pasă. Cât o vor mai ține
așa? Podeaua duhnește, totul este dezgustător,
ochii i se închid.
A murit? Nu, nu au avut șansa asta. Vrea să se
ridice, să încerce să mai supraviețuiască încă o zi
de teroare. Când deschide ochii, se vede într-o altă
încăpere, una luminată de multe aparate ciudate
care fac un zgomot oribil oscilat de sunetele
asurzitoare. E legată de o masă conectată la
acestea, totul este alb în jurul ei. Așa urma să îi fie
sfârșitul? Ce vor să-i facă?
Unul dintre muritori se apropie de ea, se zbate,
vrea să îl sfâșie cu ghearele ei cum a făcut in urmă
cu doua zile când au venit să-i aducă mâncare.
Niciunul nu a supraviețuit, dar la fel au făcut-o și ei
cu visele ei...
— Nu te mai împotrivi, ciudățenio! Țipă el la
creatură ca și cum l-ar înțelege și s-ar potoli.
Scoate din buzunarul halatului alb un briceag,
voia să o disece, poate vedea moartea în ochiii lui
negri. Lama cuțitului îi străpunge cu brutalitate
pielea de pe brațul stâng. Tăietura era din ce în ce
mai adâncă. Se prelingea un lichid de culoare
(continuare în pag. 30)
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neagră în josul mâinii, asta l-a făcut să se oprească. Nu
simte nimic, nu o doare. Se aud doar țipete. În jurul ei erau
numai oameni perturbați de ce s-a întâmplat. Erau șocați,
rana i se vindeca. Nu mai avea nimic. Îi dezgusta faptul că
nu au mai putut avea încă un show, se poate citi asta pe
fețele lor dezamăgite, dar cum era așa ceva posibil? Să se
vindece și să nu simtă nimic, decât să vadă cum sângele
ei negru se scurgea în josul brațului.
S-au apropiat din nou de ea. De data asta șoptindu-și
ceva unul altuia. A putut întelege cu greu pentru prima
data. A încercat să se zbată în spațiul îngust în speranța
că funiile se vor rupe, dar acestea erau prea puternic
strânse în jurul corpului. I-au injectat din nou același ser în
cel mai agresiv mod posibil. Gâtul îi e plin de vânătăi.
Datorită lor a învățat cum e să fii strâns de gât, sa crezi că
acolo îți e sfârșitul, să te străpungă cu cea mai ascuțită
lamă. S-a obișnuit cu durerea. Asta e tot ce trăiește până
la urma urmei. Nu știe ce e zi, ce e noapte, cați ani au
trecut sau dacă va mai trăi vreo secundă. Ochii i se închid
din nou, nu mai suportă nici corpul această teroare.
Aude din nou țipete, nu vrea să se miște, o vor supune
din nou experimentelor și e prea obosită pentru a se agita.
Erau pe lângă ea, putea simți asta, datorita auzului extrem
de bine dezvoltat pe care îl avea. Voiau să verifice dacă
mai trăiește. Oare mai trăiește? Vrea să fie lăsată în pace.
Spre surprinderea ei, pleacă, a rămas sigură, în sfârșit.
Știe că era supravegheată video de către ei. Nu se mai
mișcă.
Ceasul a sunat, nu s-a mai clintit de acolo. Savanții
erau îngroziți, credeau că a murit. Era așa ceva posibil
oare? Nu puteau știi, deoarece nu avea puls și nici
plămâni, iar la șocuri nu mai răspundea. Și-ar fi dorit să o
mai chinuie.
Au adus o targă. Așa ușor urma să scape? Simte cum e
luată de mâini și de picioare. O aruncă ca pe un obiect.
Oasele o dor datorită contactului brusc cu suprafața dură.
Când e cărată spre ieșirea din camera aceea, o lovește
o rafală de vânt cald. Poate asculta tăcerea libertații.
Gândul îi este întrerupt de faptul că o aruncă din nou, dar
de data asta, totul este diferit. Poate mirosi deșeurile
toxice din tomberon.
A scăpat sau este doar alt truc?
Când deschide ochii săi negri complet, observă
întunericul care domina tot ce e viu. Ea nu mai e vie, nu e
nici moartă, ea e sfârșitul.
Aleagă, dărâmă tot ce îi iese în cale, e haosul. Oamenii
țipă datorită fricii emanate din cauza înfățișării, ea era de
fapt, adevăratul întuneric. În urmă rămâne fum, praful se
ridică, mașinile sunt distruse.
E urmărită, avioane, elicoptere, mașini de poliție, toate
sunt pe urmele ei. Să îi fie teamă? Asta o face să se
oprească. Aleargă spre mașinile acelea, ei vor să
întoarcă, prea târziu, îi prinde. Sare pe una dintre ele,
sparge parbrizul, iar fețele terifiate ale celor doi polițiști, nu
o fac pe creatură decât să își dorească mai mult să îi
omoare. Cu o singură unghie înfiptă in gâtul unuia, veninul
își poate face efectul încât pentru o secundă să-l
paralizeze, iar în următoarea să nu mai existe. Se aud
împușcături, armele sunt ațintite spre ea, din păcate
pentru ei, e imună gloanțelor, e imună pentru orice. Nu o
putea împiedica nimic, continuă să se delecteze cu frică,
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bărbatul țipă, îi e frică, poate simți asta. O face mai
puternică durerea lor. Se apropie de el și îi smulge
capul, apoi îl aruncă spre văzul oripilat a celor din
jur. Continuă și cu cel de al doilea, acesta era deja
leșinat, nu se mai putea opune. Capul lui era mai
mare ca a celui din dreapta, asta o face să îi
sfâșâie fața în bucăți. Îi putea auzi icnetele și îi
plăcea pentru că si ea a trecut prin asta. Când iese
din mașină, nu mai este nimic, nimeni. Au fugit. Îi
va găsi!
Continuă să meargă, noaptea îi era martoră
pentru ce i s-a întâmplat. Gustul răzbunării i se
prelinge printre degete și anume sângele lor.
Nimeni nu mai e afară, nimeni nu voia sa moară,
dar ea voia să omoare.


Mariana BENDOU
ilustrată de toamnă
cu aromă de mentă sălbatică
el răstălmăcea
temător cuvinte
un câine furios alunga trecătorii
din minte
mârâind printre plasa cu vise
prea multe lucruri nepermise
sărmane suflete captive
şi închise
râul curgea printre galben
cuminte
copacii valsau câte doi
un pas înainte
un pas înapoi
ea nu ştia
cum să mai citească
poeme uitate prin scorburi
şi prin multele frunze
pudrate
împrăştiate
odată cu razele soarelui încrezător
de după nor
………………………………………..
încă verde menta
pusă în buchet
de profet
numai bună de sărutat
şi de strâns la piept!
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Petre RĂU
Amurg dedus
Moto: Poate de aceea mă vedeţi şi puţin obez, în
ultima vreme mă hrănesc numai cu covrigi galactici.

Se făcea dintr-odată că toate trenurile au plecat şi tu ai
rămas undeva în drum spre Gara Mare. Nici nu trebuia să
te grăbesti, nu simţeai oboseala iar părul tău se desfăta
bizar în oglinda dimineţii. Nu aveai nici o întrebare, iar
trecătorul acela micuţ, care ţi s-ar fi potrivit mai degrabă în
braţe, ţi-a furat gândurile. Ştiai că putea deveni un izvor,
altfel ţi-ai fi continuat lectura din Poe pe care prea cu
uşurinţă ai scăpat-o din mână.
Pe drum erau şi alti trecători. Chiar dinspre Cetate
cobora o bătrână care vânduse flori. Tocmai suna ora
exactă când o pisică ţâşni din seninul cărării. Lumea încetini
mersul, ba doi îndrăgostiţi care nu erau pe aproape au făcut
trei paşi de circumstanţă. Erai hotărâtă să nu le urmezi
exemplul şi spre gară ai luat-o la goană cu obiceiul ascuns
de a lăsa acolo un adio. Două maşini în agonie se strecurară prin degajata rumoare. La radio, o generaţie tocmai
expunea serioasa problemă, era ora de dirigenţie, iar un
clopot vestea deja întârzierile. Un moşneag surâdea, blestemând ceva printre dinţii de carne, iar un copil (cred că era
rătăcit) te-a îmbrăţişat. Ce cauţi la mine? Să ştii că înspre
Gara Mare se adună lume, căci trenuri albastre încep încet
încet să curgă! De ce mă alungi? Ştii bine că te iubesc!
Apucasem pe un drum închis, trebuia doar să demonstrez că exist. Nu-mi era greu, erai lângă mine iar sufletul
tău se apropia calm vorbindu-mi despre o proprietate a
luminii care se numeşte culoare. Însă fizicienii se împotriveau şi au concediat toate laboratoarele cu program pe
lumină. Sălciile tale nu puteau fi salvate şi se prosternau în
temple metroace.
Abia atunci m-am hotărât să încerc un an. Deja editura
intrase în reparaţie. Pe internet studioşilor li se frângea
gâtul. Ce mai, era penibil! În spatele bunicului acela de
ceară cu băţul în mână un câine-om lătra de parcă ar fi fost
gonit. De nu ştiu unde venea un miros de gaze iar o
doamnă îşi acoperea tusea cu o batistă înflorată.
Atunci am născocit mitul acela cu fericirea sufocată şi team întrebat dacă poţi să-mi împrumuţi o ţigară. Văzusem la
poştă câţiva copii care se jucau cu una şi mi-am zis că n-ar
fi rău dacă aş lua-o pe a lor. Dar ei nu m-au agreat şi au
ţipat la mine că nu-s genul lor. Peste noapte iarăşi mi-au
apărut sălciile acelea în vis iar eu le parcurgeam cu podul
palmei. Dimineaţa aveam degetele pline de sânge şi am
strigat, cred că am urlat. Ce ţi-e şi cu poluarea asta!
Dar ce era să aştept, am plecat deci să ţin o predică cu
poziţia alergătorului prin viaţă. Tu ai fost singura care ai
aruncat în mine cu flori. Bătrânul, cu o enciclopedie de
buzunar în mână, tocmai ieşise în balcon să-şi facă ghetele,
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cu o rigurozitate de email. Consoarta, cu mâinile
înnodate pe o icoană, se încorda mirific.
În clipa în care m-am aşezat la birou şi ţi-am
dat indicaţii pe unde să vii la mine, cineva a trântit
uşa. Al naibii şi cu yalele astea, toţi se folosesc de
ele! În fond, nici nu prea puteam face dragoste,
căci tocmai atunci se oprise pe cordarul spinetei o
cioară care putea fi totuşi ucisă. Dar n-ai avut tu
această iniţiativă căci, din complexul de crime
organizate şi decorate, singura posibilitate de
alegere era postura următoare. Când o alungam,
un timp auzeam trosniturile mobilei, iar eu eram
deja implicat în braconaj.
Clemenţa mea nu a durat mult, căci tu mă
aşteptai cu primul tren care nu avea încă intrare în
gară. Un boem celest ţi-a mângâiat la plecare
sălciile care începeau să cadă.
Următoarea mea funcţie a fost chiromanţia.
Am oprit pe stradă în plină amiază un trecător
care pesemne uitase că se afla într-un oraş
bipartit, s-a uitat speriat la mine şi i-am aplicat
palmele mele cu carenţe grave. Cineva din spate
cred că mă striga dement, dar nu auzeam căci mă
grăbeam să număr angulozităţile.
Degeaba am fost numit responsabil la
sagacitate, eram terminat iar greşelile se
împotriveau să apară. Sacerdoţii mai trăgeau încă
retrospectiv de haină. S-a zis cu mine! Trebuie să
mă ţin tare! N-am mai jucat pe cartea aceea pe
care te încăpăţânai s-o ţii între degete, devenisem
sceptic şi nu-mi plăcea să fiu iterat.
Mare vicisitudine trebuie să fie în oboseala
asta. Sceleraţii tot de aici pornesc dar se opresc
mult mai departe. Genunchii mei s-au lepădat de
iubire şi simptomele dispăreau zilnic. Tu râdeai
sarcastic, dar buzele ţi se stingeau gata gata să
plesnească. Tardivă uitare! Pe frontispiciul singurului cotidian din oraş m-am trezit călătorind
incognito printre litere. Ciudată ingratitudine!
A fost multă lume la vernisaj. De câte ori îmi
trece prin faţă o femeie frumoasă îmi spun că-s
încântător. Domnii mei, nu puteţi ajunge azi să
intraţi în oraş, acesta reprezintă unul din punctele
de cotitură din istoria pauperă. Hai să zicem c-aş
fi mărinimos, asta să fie coada!
Om Nebun, du-te acasă, om Nebun! La cincizeci de ani e primejdios să ai tresăriri de adolescent, omule! Am început să-ţi simt lipsa când
suntem împreună.
Din cauza unei epidemii de rumoare am aflat
că mama mea a fost rusoaică. Să presupunem că
plecăm din oraşul x şi facem câţiva paşi de
lungimea noastră. Redutabil, pe măsură ce
acceleraţia continuă fiica ta, la douăzeci de ani,
devine o autostopistă experimentată. Imobilii însă
manifestă atitudini surprinzător de tardive. Acolo
praf este, cald este!
Nu ştiu de ce am surâs ironic, slavă domnului!
În schimb, mutarea într-o casă nouă este mai curând un motiv de stratagemă decât de bucurie.
Cârmuitorul cetăţii, om tare de ispravă, a hotărât
să nu treacă cu vederea greşeala săvârşită de
(continuare în pag. 32)
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mine, om Nebun.
Dar nici să-mi cazi în braţe ca o liceană! Vezi militarul
acela din colţ care trudeşte de-şi împarte degetele de la
două mâini în două părţi egale? Dispersia indică cu
certitudine gradul abject de împrăştiere prin mine. Ce ştii
tu? Lângă fântânile nopţii au adus un televizor unde mai
vin încă mulţimi să-şi potolească setea. Experienţa constă
din aruncarea unei monede. Dacă este perfectă, să fiu al
naibii, nu am nici un motiv să acord vreo şansă feţei negre.
Mi s-a mulţumit pentru sugestii şi am fost rugat să trimit o
parte din lucrări.
Când am văzut cum treceai, afurisit să fiu, mai să mă
atingi aşa goală, împrăştiind cu albeaţa nopţii, era cât peaci să mă scufund în tine. Te voi numi câmp aditiv până va
trece ploaia asta! Până atunci întind mâna şi te aştept.
Cred că doctorul aştepta un răspuns pentru că am stat
mult fără să mă urnesc din loc. Poate e datoria dumitale,
îmi spuse el, căci tusea nu mă slăbea deloc. Dooomnuleee! Uite ce faci pe jos, pe când se nasc atâtea regrete,
de ce mă leg la cap, ce îs prost să mă leg la cap?
Unele adunări ale comunicatului tbc din paris discută
obiectivele pe termen lung prin folosirea osciloscoapelor.
Elaborează cu rapiditate jocuri similare, ieri chiar a ajutat
un măturător să-şi clarifice situaţia. Ce-s mofturile astea?
În urma vizitei medicul a revenit cu boala la mine. Ştiam că
mă va lua peste picior, am citit tusiţi şi am fost îngrijorat de
mărturisirile tale. Ce ştii tu, fato! Vino urgent, tata mort!
Oricât de deceptionat ai rămâne fizica modernă contrazice
sentimentul de simplitate a naturii. Bă, stârpitură! Primele
zile de muncă nu te-au încântat. Hapciuuu! Doriţi ceva,
domnu?
Problema e să nu ne înghesuim, groază şi groapă sunt
asupra ta, omule! Am venit aproape prea târziu, cei cu
gazele au sosit primii. Doamne, fă-ţi cruce, al meu este
armăsarul acesta!
Nu am povestit la nimeni că aşa cereau indicaţiile de la
redacţie. La insistenţa ta m-am oprit, că am familie, am
greutăti, ei drăcie! Vezi că ai cenuşă pe dinţi, ce-i tot mişti
aşa? Măcar de-ai găsi şi tu o fată, netrebnicule, ce-ţi mai
trebuie!
Totuşi ideea cu blestemul ăla mă face să mor fără
muzică. Femeile au fost puse casnice, aşa că, nu mai e
timp de predici, rotocoalele se rostogolesc, unde-s doctorii
nebunii?
Unul ici, unul colo. Aşa se vede. Nu mă interesează,
stau încă bine. Farfurii zburătoare, dintr-alea verzi, îţi pot
procura şi ţie, nu-s scumpe, te costă, fii atent, un divorţ.
Uită-te pe unde calci, ce spun eu, ducă-se pe pustiu şi lasă
gâlceava. Vezi, te caută un copil, nu eşti mort pentru el, de
ce nu aprinzi lumina? Vai, ce apă, ce apă! Ce-s cu
animalele astea? Aici contrastul imens mi-a amintit de o
râvnă mai veche. Picioarele tale de marmură arată ca o
regină detronată, nu te sinucide! În tine este multă energie,
omule, cum îţi zic! Nu eşti bărbat, cum nu sunt eu
infirmieră. Ce mai, decepţie! Nu sunt capabil să trag, oh,
aberantule!
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Petre RĂU
Autograf
Cu cincisprezece ani înainte de a mă fi născut eu s-a născut pixul. Jurnalistul maghiar Laszlo
Biro care trăia prin Argentina dar un ştiu ce căuta pe
acolo, a descoperit acest minunat instrument pe care
l-am ţinut atâta vreme în mână şi din cauza căruia
multe cuvinte aşternute de mine pe hârtie au fost
tăiate, de tot, sau şterse şi înlocuite cu altele.
Scriam cu pixul până îmi luau foc degetele şi
reluările mele deveneau tot mai dese şi disperate.
Astfel că, ieşea biata hârtie din mâna mea cu un text
care, pe lângă că era destul de neciteţ, mai avea şi o
mulţime de corecturi. Unde mai pui că, atunci când
trebuia să ajungă prin nu ştiu ce redacţie deşteaptă,
trebuia să rescriu totul de la capăt, mai atent şi mai
lizibil. Dar şi atunci mi se întâmpla să mai greşesc şi
să mai adaug vreo corectură pe ici pe colo. Iar transcrierile se repetau uneori până când eram cât de
cât satisfăcut de cum arăta albăstreala aceea pe
hârtie.
Ştiţi voi câte hârtii am mototolit din cauza
unui singur cuvânt scăpat din mână? Aflaţi că foarte
multe. Bietele hârtii ajungeau la coş şi nu odată mi-a
fost milă de imaculata lor albeaţă.
Am încercat ieri, după mulţi ani, să pun din
nou mâna pe pix şi să aştern nişte gânduri pe o
hârtie. Ştiţi ce mi s-a întâmplat? Am descoperit că
pixul meu patinează altfel pe hârtie, că nu mai pot
scrie prea corect iar ştersăturile mele păreau un
dezastru care îmi ofensa intelectul.
Dar, gata! Am scăpat de teroare. Nu mai
scriu de mult cu pixul. De când s-au inventat drăciile
astea de calculatoare şi au ajuns pe mâna mea - iar
asta s-a întâmplat cu mulţi ani în urmă - nu mai am
nevoie de nenorocitul ăsta de pix. Nu-l mai port cu
mine şi nu-l mai folosesc decât atunci când dau
autografe.
Oare când s-o inventa o sculă din asta care
să scrie frumos autografele?
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AŞA
Dacă mi-ar muri soarele
În palmă
Remuşcări puternice mi-ar arde
Rău de tot pielea.

Corina PETRESCU
CURCUBEU
Te-am așteptat
Cu durere și chin,
Cu bucurie fără margini,
Cu teamă și mai mult decât teamă.
Te-am așteptat fără să știu că vii,
Fără să sper că vii…
Acum
Tu rămâi în același loc.
Mă aștepți
Fără să știi că vin…
Fără să știi dacă vin,
Din păcate,
Acolo unde tu ești,
Eu
Nu pot să ajung
Poate vreun an, o zi, o clipă.
Apoi,
Când ne vom (re)întâlni,
Când se va putea
Să ne întâlnim,
Dacă se va mai putea vreodată,
Nimeni nu știe,
Ne vom mai recunoaște
Glasul, privirea, mâinile, zâmbetul,
Imensa bucurie,
Bucuria aceea fără margini?
Cine ne va garanta că
Suntem noi,
Că suntem aceiași,
Cei de ieri?
Nimeni…doar
Noi…dacă
Ne vom mai putea (re) întâlni…
Până atunci,
Lacrima se transformă-n
Curcubeu.
Îl privesc și
Aștept
Să
Îl
Ating,
Să cred că
Măcar el
Există.

33

Lumea ar putea să dispară într-o clipă,
Iar eu, să stau să-mi plâng neputinţa,
Nu aş avea genunchi destui
Și
Nu mi-aş putea aminti
Toate rugile.
Dumnezeu mi s-ar părea prea departe ca
Ele să ajungă până la el.
Cel mai simplu,
Cel mai comod este ca
Fiecare să rămână la locul lui:
Eu, pe pământ,
Soarele, da, soarele,
Pe cer, iar el
Să nu aibă niciodată nevoie
De nici un ajutor.
Ambulanţele, oricum,
Nu sunt pregătite pentru
Aşa ceva.
Rămâi, deci, soare,
Acolo
Unde eşti şi
Nu te mai stinge
Niciodată,
Nici măcar
În glumă!
(Vezi, tu,
În ziua de azi nu mai
E de glumit cu
Nimeni!)
Tu înalţă-te
În fiecare zi.
Eu
S-ar putea ca,
Într-o zi
Oarecare,
Să mai
Cobor
Un pic.
Aşa…
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Ioan VASIU
În poezia Constanţei Abălaşei-Donosă se aud
„foşnete de amintiri“
Din când în când primesc o carte semnată de unul
dintre prietenii mei, reali sau virtuali, de pe reţeaua
Facebook. Aşa s-a întâmplat recent când poştaşul mi-a
adus volumul intitulat „Albastru cu dor“, apărut în condiţii
grafice deosebite la Editura PIM, din Iaşi, 2017, sub
semnătura distinsei doamne Constanţa Abălaşei-Donosă,
un nume binecunoscut iubitorilor de literatură. Membră a
Ligii Scriitorilor din România, dar şi al Uniunii Artiştilor
Plastici, Constanţa Abălaşei-Donosă a publicat deja zece
volume de versuri, proză şi memorialistică, având în
palmares şi multe expoziţii de artă plastică, organizate în
ţara noastră şi în străinătate.
Versurile din acest volum „curg“ lin, unul după altul,
aşa cum curge apa Dunării, pe care autoarea o adoră şi o
invocă adeseori: „Dunărea când taie valul, / Pescăruşii vin
şi pleacă, / Şi cuprind dorul de malul / Cu dragostea
zbuciumată.“ (Voi, anii mei-pag.16) sau: „Dunăre
netulbure / Spumă mare de Lumină / Îţi laşi munţii de
mătase / Şi te ştiu la mine-n casă.“ (Sonata Dunării pag.56). Constanţa Abălaşei-Donosă, ca artist plastic, are
o predilecţie pentru culoarea albastră, dovadă chiar şi titlul
acestui volum la care fac referire şi din care citez: „Tace
noaptea albăstrie / În lumini de lună spartă, / Ori că ştie,
ori nu ştie / Că iubirea mea-i plecată.“ (Tace noaptea
albăstrie - pag.23) sau: „Mi-ai dat azurul astrelor / Ce
nimeni nu-l va şti vreodată, / Şi fluxul zărilor albastre / Cu
iubirea-i mai bogată.“ (Dorinţă - pag.25). Poeziile de
dragoste reţin atenţia cititorului în volumul Constanţei
Abălaşei-Donosă,
remarcându-se
prin
sinceritatea
mesajului pe care autoarea doreşte şi reuşeşte să-l
transmită persoanei iubite: „Aş vrea să-ţi fiu privirea /
Muiată în amurguri, / Să ne odihnim iubirea / Cununi de
gând în crânguri.“ (Aş vrea să-ţi fiu privirea - pag.72) sau:
„Mi-e dor de sărutul tău albastru / Ce s-a pogorât ca un
descântec, / Frumos şi dureros sărut de astru / Pus pe
făptura-mi ca un cântec.“ (Foşnete de amintiri - pag.74).
Poetă înzestrată cu un vizibil talent, răsplătit cu
numeroase premii literare ce i-au fost acordate în decursul
anilor, Constanţa Abălaşei-Donosă lasă condeiul să
zburde pe coala de hârtie, stăpânind bine regulile gramaticale ale limbii române, îndemnată de inspiraţia care nu-i
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dă pace.
Subscriu la afirmaţiile domnului Mihai BatogBujeniţă, care sunt tipărite pe coperta a IV-a a
acestui volum de versuri semnat de Constanţa
Abălaşei-Donosă: „În modul cel mai fericit cu
putinţă, grafica fină şi delicată a doamnei Constanţa
Abălaşei-Donosă se intersectează cu vibraţia înaltă
a cuvintelor, acea vibraţie pe care numai un suflet
căutător în ceruri o poate avea. Iar sufletul ei, născut
în tăriile de un albastru răzvrătit, dar călit în
dogoarea soarelui mirific din ţinuturile magice ale
Brăilei, este cel care acum se înveşmântează în
cuvânt ziditor şi ni se dăruieşte nouă într-o
simbolistică sacră amintind de frângerea pâinii la
Cina cea de Taină.“
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Leon-Iosif GRAPINI
Copilul și armata
Cu armata m-am întâlnit de trei ori și am fost
fascinat în aceeași măsură de fiecare dată, chiar dacă a
treia oară am văzut un singur soldat, dar ce spun eu, ultima
dată impresia a fost cea mai puternică, un singur soldat,
însă ce soldat. Prima întâlnire a avut loc iarna, într-o zi de
ianuarie, cu câteva luni înainte de a împlini cinci ani, o iarnă
grea
și apăsătoare, după cum vorbeau cei mari, nouă,
`
dimpotrivă, ni s-a părut chiar mai frumoasă, feerică de-a
dreptul, stratul de zăpadă cât gardul și ninsorile abundente
și necontenite numai la această părere ne puteau conduce,
dar conflictul dintre generații se manifestă și în aprecieri de
acest fel. De trecerea convoiului militar prin sat am aflat la
fierărie de la badea Leontin, vecinul nostru și fierarul
satului, nu că ne-ar fi spus anume, ne-a dat de știre fără să
vrea, când s-a auzit huruitul autovehiculelor și al tancurilor
a lăsat totul baltă, a ieșit val-vârtej din atelier și a luat-o la
fugă spre drumul mare, Trece armata, cum am putut să uit,
așa ceva se vede rar pe la noi, l-am auzit spunând, vorbea
mai mult cu sine decât cu noi ori cu ceilalți bărbați aflați cu
treabă la fața locului, bărbați care s-au luat după el. Poate
știa dinainte cu ceva vreme, poate a aflat în dimineața
acelei zile, știrile între oamenii mari se răspândesc cu totul
altfel decât între copii, gândeam noi, eu cu Miluț, prietenul
meu, nu avea nicio importanță dacă așa au stat lucrurile,
important era să ajungem cât mai grabnic în gura uliței, să
ne alipim grupului de curioși, bărbați, femei și copii, și să
asistăm la minune. Ni s-a alăturat și Nelu cel mic ieșit din
curtea sa, cum să nu ni se alăture, când niște oameni
aleargă ca bezmeticii de-a lungul drumului, nu poți sta
nepăsător, ceva grozav se întâmplă, ne-a ajuns din urmă,
ba ne-a și întrecut, avea piciorul mai iute căci era mai mare
cu un an, cum zăpada ne îngreuna fuga, am pierdut o parte
din coloana militară, dar tot am avut ce vedea. Frații lui
Nelu cel mic, Damian, Florea, badea Leontin și bărbații
veniți cu treabă la fierărie alcătuiau doar un grup din multele
înșirate pe marginea drumului, de o parte și de cealaltă,
unii, cu cerdacul la șosea, s-au mulțumit să privească de
acolo, era lume strânsă ca la urs, chiar mai multă, o
comparație nu tocmai potrivită, când se naște o vorbă din
popor, cine o folosește primul se uită în jur și spune ce
vede, noi, copiii, am fi putut lansa expresia lume strânsă ca
la tanc, atunci l-am văzut întâia oară, mai potrivită pentru
situația de față, tancul nu se compară cu ursul, dar cine să
bage în seamă vorbele unui copil sau divagațiile unui
scriitor, așa că expresia lume strânsă ca la tanc va rămâne
îngropată pe veci în această carte. Cum am spus, am ratat
autoturismele de teren din capul coloanei în care se găseau
comandanții cu grade mari, ei sunt primii și la drum, și la
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confort, să fi fost și generali, după cum și-a dat cu
părerea unul din mulțime, puțin probabil, generalii
zboară cu elicopterul, am pierdut și o bună parte
dintre camioanele care transportau gradații și
soldații înarmați, un pluton într-un camion, o rimă pe
ici, pe colo nu strică, pluton al cărui comandant se
deplasa în cabină, un ofițer cu multe răspunderi
are și priorități, dar și drepturi în egală măsură, însă
am prins ce era mai interesant de văzut, tancurile,
acestea înaintau rupând cu șenilele zăpada
bătătorită și scoțând la iveală noroiul înghețat al
drumului, masive și negre, cu țevile lungi, cu
huruitul lor asurzitor erau de-a dreptul înspăimântătoare, m-am ascuns după badea Leontin, în
spatele căruia Tinu, fratele mai mic al lui Miluț,
stătea pitit încă de la sosire, am avut noroc și de
camioane cu câțiva soldați așezați pe băncile
platformei acoperite cu o prelată, a cărei parte din
spate era ridicată, echipați cu mantale de postav și
cu căciuli pe cap, își țineau arma între genunchi cu
o mână, cu cealaltă salutau mulțimea, nu militărește, ci așa cum te saluți cu cineva la despărțire,
oamenii le răspundeau fluturând un braț, copiii erau
mai darnici, își agitau ambele brațe, camioanele
trăgeau după ele obuziere cu țeava ceva mai scurtă
decât a tancului și bucătării de campanie, acestea
din urmă născând nedumeriri, cum nu aveau nicio
gură de foc, ci doar una de fum, o țeavă ca la
sobele obișnuite, un băietan a întrebat, Ce armă e
asta, fierarul, care ne dădea lămuriri pe măsură ce
înainta coloana, i-a răspuns, Sunt bucătării de
campanie, ultimele în convoi au fost camioanele
încărcate cu lăzi și cu fel de fel de lucruri ostășești.
Păcat că nu au scos în aplicație și autotunuri, și-a
exprimat regretul badea Leontin, privind nostalgic la
ultimele mașini ce se pierdeau după cotul drumului.
Păcat, spun și eu, ar fi revăzut cu drag mașina de
luptă pe care s-a instruit ca militar. Când armata a
trecut prin sat a doua oară, la mijlocul lui florar,
eram școlar pe-a întâia, am admirat-o de la
fereastra clasei, ne-a luat prin surprindere, când sau auzit primele vehicule și cântecul militarilor, neam strâns ciorchine la geamuri, am privit oarecum
dezamăgiți, după trecerea a două, trei autoturisme,
nici vorbă de tancuri sau de alte mașini de luptă, au
apărut plutoanele de soldați, multe, nu am stat să le
numărăm, mărșăluiau, în fruntea fiecăruia mergea
comandantul, urmat de formația pe trei rânduri, care
se deplasa în cadență, soldații nu aveau mantale,
erau echipați în ținuta subțire, de vară, cu foaia de
cort în bandulieră, cu arma la piept, cu o lopățică,
geanta de cartușe și baioneta prinse la centură, cu
sac pentru masca de gaze pe un umăr și cu sac de
merinde pe celălalt, în el se găseau gamela, bidonul
de apă și grenadele, cu ranița în spate, doldora de
lucruri, de sub capacul căreia ieșeau capetele
păturii albastre făcute sul. Ca și cum toate acestea
nu ar fi fost destule pentru a le îngreuna mersul și ai obosi, purtau pe cap o cască metalică, de sub care
se prelingea sudoarea pe frunte și pe tâmple,
amănuntele despre echipament ni le dădea
profesorul de istorie, bărbat cu stagiul militar
(continuare în pag. 36)
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îndeplinit, ce bine că s-a nimerit să intre taman la noi în
clasă pentru a admira și el trecerea cătanelor. Obosiți,
transpirați și prăfuiți, încă mai aveau glas să cânte Treceți
batalioane române Carpații, nu am înțeles toate vorbele
cântate, nimeni nu s-a gândit să deschidă măcar o
fereastră. Ce noroc pe noi că aveam clasa cu vedere la
șosea, mulțumire ori îngâmfare prematură, elevilor din
clasele mari, ale căror ferestre dădeau spre curte, li s-a
permis să iasă și să admire trupele de pe marginea șoselei.
După cum am aflat în ziua următoare, camioanele și
mașinile de luptă au străbătut valea în cursul nopții, o fi fost
o aplicație secretă, cine știe. Dacă tot a intrat la noi și ne-a
dat lămuriri despre ținuta ostășească, profesorul de istorie,
cu încuviințarea învățătoarei, s-a simțit dator să încheie el
ora cu o scurtă lecție despre însemnătatea și frumusețea
armatei, meserie pe care unii dintre noi ar putea-o
îmbrățișa, a fi ofițer nu e la îndemâna oricui, concluzionând,
Armata e grea, dar frumoasă. Aprecierea mea, atât cât m-a
dus capul, a fost alta, frumoasă numai dacă o privești, să
se facă ofițer cine vrea, eu nu aveam de gând. În gimnaziu,
pe clasa a cincea sau a șasea, Octavian, care va avea un
destin tragic, va muri înecat în râul ce străbătea satul,
fratele lui Nelu cel mic, a venit acasă în permisie îmbrăcat
militar, altfel cum, la vremea aceea armata se bucura de
respect, uniforma militară îți dădea un sentiment de
mândrie, te afișai cu ea în public, la sat fetele întorceau
capul după tine, bătrânii și bărbații își scoteau pălăria la
întâlnirea unui ofițer sau a unui subofițer. Nu-mi amintesc
toată împrejurarea, știu doar atât, eu și alți copii de pe uliță
ne-am fotografiat cu hainele lui de postav, în fața unui zid,
privesc la fotografie și scriu, epoleții sunt lăsați peste umăr,
petlițele soldățești sunt negre, chiar dacă poza nu e color,
țin minte că Octavian a făcut armata la tancuri, se vede
marginea de sus a gulerașului de vinilin, întăritura gulerului
cu rost de apărare a pielii contra rosăturii postavului, guler
încheiat cu copca la gât, cu insignă de militar de frunte în
piept, dacă Octavian a primit-o de drept nu am de știre, se
practica împrumutul insignelor și al treselor de gradat
pentru a impresiona lumea de acasă, dacă a făcut rost de
ea, măcar nu a întins coarda prea tare, trese de fruntaș sau
de caporal nu văd pe epolet, se exclude varianta să le fi
avut, iar fotografiații să nu le poarte pe umăr, remarc și
nasturii mici ai epoleților și ai buzunarelor de la piept,
boneta cu stemă întregește uniforma. Tuns scurt,
soldățește, nu special pentru acel moment, așa mă purtam,
nu cu voia mea, ci din voința mamei, și îmbrăcat astfel ai
putea crede că vezi un ostaș adevărat, dar fața
copilărească și zâmbetul nevinovat trădează contrariul.
Când am spus că a treia oară am văzut un singur soldat,
dar ce soldat, nu m-am referit câtuși de puțin la fratele lui
Nelu cel mic, ci la mine văzându-mă în oglindă, nu într-una
de buzunar, nu avea nimeni așa ceva, ci în oglinda mare
din casă, nu pentru a-mi aranja ținuta, ci pentru a mă vedea
și a mă admira, până a mă vedea și a mă admira pe hârtie
mai trebuia să treacă vreme, or, de când lumea,
curiozitatea unui copil e arzătoare, iar așteptarea, un chin.
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Mönika TÖTH
sunt potop…
sunt seara ce moare în
fiecare stea căzătoare
sunt dimineața ce învie
în fiecare răsărit de soare
sunt potop de vară
care distruge tot ce stă în cale
sunt iubirea
care vopsește sufletul tău alb cu roz
sunt fiica
rânduri pentru Ghiță
sunt fiica cuvântului
călătoresc prin minte
mă odihnesc în inimă
și beau din fântâna sufletului tău
infidelitate
Vlad
Gheorghe
m-au păcălit
m-au mințit
m-au părăsit
nici eu nu am fost mai bună
i-am înșelat pe amândoi
cu poezia
inima mea
trupul meu e un teren de fotbal
cu miros de iarbă verde
sufletul meu e un ghiveci cu flori
cu parfum năucitor
inima mea e-un colţ de rai
cu poarta deschisă
pentru suflete frumoase
Nu sunt
Nu sunt Eva
şi nu muşc din măr.
Nu locuiesc
în grădina Edenului
locuiesc în parcul iubitului meu.
Nu sunt cerşetoare,
sunt o gânditoare.
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Melania RUSU CARAGIOIU

Și sentimentul nu-I o pâlpâire,
Nici frunza cea- ieșit din vară, arsă…

DOR DE ŢARĂ

Aș scrie un poem limbii române,
Mistuitor, pătruns de nostalgie
Și printr-o diafană melodie
De sentimentul meu aș da de știre…

Dor de ţară, cin’ te ştie/
Cine plânge cătinel
Asfinţitul din câmpie/
Domolit, vorbeşti cu fală,
Graiul tău, să nu îl pierzi;
Când pronunţi, te înfioară,
Vise stinse, pajişti verzi.
Peste lume, azi, plecat-ai;
Uneori o vezi de sus,
Ca o pasăre măiastră;
Tu, destin, unde m-ai dus/
Răsfoiesc slovele clare
Căutând să văd, anume,
Ce se-ntâmplă-n depărtare,
Locului meu sfânt, pe lume.
Dor de ţară, cin’ te ştie
Simte căpătâiul greu,
Şi duios strecoară-n suflet,
Gând sfios : „Tu, plai, al meu”…
PLAI ȘI GRAI CÂNTAT DIN LEAGĂN
Când doineşti tu, mamă, puiul
Scrii pe văile albastre,
Peste creste-nzăpezite
Gândul tău de înălţare,
Către culmi ce n-au mai fost...
Mamă harnică şi bună
Ţi-ai brodat pe ie-altiță
Şi luceferi porţi în păr;
În cununa de cozi grele
Strângi a spicelor şoptire.
Iar pe umeri porţi copiii;
Glie, scumpă moştenire.
Te cinstesc cu preţul vieţii
Leagăn al fiinţei noastre
Până-n vremuri legendare.
Scris-ai pe azur imagini
De titani duraţi din stânci,
Şi-ai turnat din caldu-ţi sânge
Rădăcini în glii adânci.
Peste secole te-n –nalţă
Vechi milenii ce-au trecut
Românie, plai de glorii
Calm din vifor renăscut!
POEM LIMBII ROMÂNE
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Aș scrie un poem limbii române
În care dragostea nu e o farsă

Aș scrie un poem limbii române,
Să plâsmuiesc în el doar flori și fluturi,
Dansând sub soare-n raze de săruturi.
Aș scrie un poem limbii române
Cum n-a mai scris decât un Eminescu.
O limbă care vine dinspre doine
Și-n infinit va înflori și …mâine !
DOR DE PLAI ȘI DOR DE GRAI
Dor de plai și dor de grai
Ademenești ca un rai
Necuprins, în depărtare…
Ziua mea când mai răsare/
Dor de țară, cin’te știe,
Cântă-n graiu – i, molcomit
Doina ta, de-o veșnicie …
Dor de țară, grai iubit…
LIMBA ROMÂNĂ, O FLOARE
Pe- acest pământ trăiește o floare:
O limbă rostită prin văi și ponoare,
Prin munte, castel și …răzoare.
Cuvintele ei – stele rupte din soare,
Pregătite- s’ peste lume să zboare,
Spre albastrul ușor, de cicoare.
Frumusețea ei nu se stinge, nu moare
Ea vine de foarte departe:
Din văi scăldate în latinitate, și
Din balade cu mioare vorbitoare…
ÎNFIORĂRI
Din oseminte plânse sub țărână
Și lui Zamolxis, ca ofrandă, arse,
Se întrupează doina cea bătrână
Din inimi mari și mari istorii toarse...
Grai dulce alcătuit din roua dimineții,
De latinească gintă, cum ți-au cântat poeții...
În vorba străbună a neamului dac
Romani din columnă-au rămas,
Când daci și romani, dârz, popor nou prefac
Și limbii române dau glas...
Limbajul cărunt, îndrăgit, din bătrâni
Născut –a-n durere valențe sublime:
Ideal târziu, foc lăuntric mocnit
Și slove spre timpul ce vine...
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MIROS DE CIREȘE COAPTE

Elena Andreea COJOCARU

Se simțea miros de cireșe coapte
când timpul era betegit,
căzut în râpele surpate
de așteptări tremurânde.
Degetele pline de fisuri adânci
gustau apa fierbinte din izvoarele seci
și așteptau să plouă

ÎN CÂNTECUL NOPȚII
În cântecul nopții, tramvaiul apasă greoi pe șine
roțile tot mângâie rutina nebună,
iar freamătul lunii se scurge din lumea străbună.
Nu-i șoaptă zglobie pe strada cu asfalt uscat,
e bal de greieri în urechea suptă de tăcere.
Măduva spinării suge tăria
fiecărui cuvânt adormit pe hârtie.
Poetul abia își mai ține vie o suflare
înecată în amintire.
În cântecul nopții se adună toate
și ani și zile și vremuri ciudate,
dar toate se uită, toate se alină
în scâncetul unui copil ce așteaptă să vină!

UNGHIA A ÎNCEPUT SĂ PLÂNGĂ
Se auzea orologiul sărac de veșminte,
timpul încearcă să adune cuvinte,
dar cine știa că cioburi chemate la bal
nu pot aduce un falnic carnaval
din raze de soare și miros de smirnă?
Lipsea ceva: tăria divină
smulsă din unghia stângă
când unghia dreaptă a început să plângă!

MUGUR DE TĂCERE
Siropul unui mugur de tăcere
se varsă încet
purtând în el parfumul de stele.
Soarele se îmbracă în veșminte,
din crengile uscate se scurge cuminte
vremea săracă în cuvinte.

dar nu știau că ploaia violentă
are culori pestrițe,
înțeapă ca o insectă
se-nfige în unghiile albe
când îngerul coboară.
Se simțea miros de cireșe coapte
în dulceața ce stătea să fiarbă
din vremuri presărate
cu susuri de febră,
parfum de violină,
dintr-o vinovată și nevinovată vină.

UMERI GOI
Freamătul verii scârțâie din dinți,
solzii de aur se rotesc în apa seacă,
salcia se apleacă sărutând adânc
pământul.
Nu mai bate vântul...
Iarba uscată mai râde cu un colț de gură
spre Floarea-Soarelui își rotește pălăria
bătrână.
Semințele coapte sunt sterpe de miez
de când poetul și-a spus ultimul crez
pe o foaie albă ce scârțâie greoi
de când umerii lui sunt pârjoliți și goi.



S-ar naște poezia din ceva anume
dacă cenușa silabelor nebune
nu s-ar fi împrăștiat
în gânduri uitate, lăsate în ungher
de șoapte cioplite cu aspect de ser
ce curge din aripile unui înger alunecat din cer.
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Ioana-Codruța TUDORIU
PROBLEMATICA UITĂRII
Tu ai un fel de a pune problema
Care pe mine mă înnebuneşte
Din tine răsar edificii precum se
Înalţă morţii dintr-un pământ
Rece şi sterp, gata-gata să fie prăvălit
La cea mai neînsemnată adiere a vântuluiO prelungire a deşertului Gobi
Într-o răstălmăcire de gânduri.
FEMEI
I.
În dimineața aceea Elena se pieptăna
n-avea habar ce bătălii se vor da în schimbul
simplului gest de a-și trece cu senzualitate mâna
prin păr.
II.
În ziua aceea, regina israeliților, Jezebel
a ucis un copil cu părul inelat și albastru
l-a dăruit zeilor și s-a lăsat
o tăcere cumplită.

`

III.
A plăcut Salomeea lui Irod și oaspeților lui
„Vreau capul lui Ioan Botezătorul”
Împăratul s-a întristat foarte, dar cale de
întoarcere nici c-a mai fost.
FERTILITATE
să-ți sar de gât la o adică
să mă cerți
să-ți spun pe nume
mi-au lipsit lucrurile astea, dulcegăriile...
să-ți sar de gât la o adică, să-mi pierzi urma
să mă cauți, „să mă cauți
pe cuvânt, nu îi așa de greu”
să îmi strângi mâna, să mă doară
să îmi fie frică, să te ajut peste noapte
să nu îmi vină să cred
-cea mai vulgară formă a intimității: ”faptul de a-ți
trece carnea prin sufletul unui sălbatic”
să adormi rațiunea, într-o mișcare lentă,
sinuoasă, prelungă.
CUBA, AUZEAM
„Spune-mi ceva despre Cuba”
Auzeam ca prin vis
În vreme ce aerul fierbinte urca.
Un demon deretica pe la porțile iadului
Sperând la mult-așteptata venire a lui Dumnezeu
Acuzat de prea înaltă trădare.
„Spune-mi ceva despre Cuba”
Auzeam ca prin vis
Și aerul fierbinte creștea, precum
Scara-i urca pe credincioși, așezându-i
De-a dreapta Tatălui.
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10
„Să nu spui nimic, nimănui
Să-i lași să creadă că ești din flori
Te vor uita cândva, ai să uiți, de asemenea.”
N-am încălcat vreodată cuvântul său
Și într-adevăr se întâmpla să cer socoteală
Și să uit mai apoi totul, totul.
Acele nume nu-mi mai spuneau nimic
Se lăsase un văl neguros
Peste câmpiile fericiților.
16.07
„Gândul la mine, pasul mut, neauzit, ceva-n el
însuși crescut”.
Sentimentul singurătății și persistența morții.
Infernul și visul despre iubire nemărginită. Visul
vrăjitoarelor arse pe rug. Întunericul corupt.
Pepita sau aurul în stare nativă. Persecuție.
Tandrețe. Dulce poem. Inimi frânte. Suflete
sucite și răsucite. Mintea ce nici cu gândul n-ai
putea-o ajunge...Noaptea-n lumini, dragostea-n
mașini. Întâiul cuvânt. Fata din curcubeu. Nu Iris.
Veronica. Ceata de îngeri legănată de
Dumnezeu. (Gândul tău de noapte) și gestul
deloc interzis, însă menținut în ordinea unei
alegeri deja făcute. Să mă întorc la Swing... Cum
beau îndrăgostiții din același pahar.
MARIA NĂSCĂTOAREA
Maria este din nou însărcinată.
Copilul n-a mai fost vestit de vreun înger
Şi cumplita şi înspăimântătoarea taină
A lui Dumneazeu este aceea
Că nici amant n-a mai fost, nici tată
Nu-i este copilului.
Îl va creşte desigur, în marea sa
Bunătate, căci suntem toţi
Din pământ şi în pământ ne întorceam.
DIALOG ÎN DOI
„Găsești că sunt frumoasă?”
„Desigur, draga mea”
„Găsești că sunt un om reușit?”
„Ba chiar dintre cei mai străluciți!”
„Găsești c-am să fiu fericită?”
Bună, numele meu este Manuela
Și am ochii cât stelele.
Se întâmplă să plâng uneori
De unde moartea, așa dintr-odată.
Notă: Lucrarea a obţinut Meníune la Concursul
“Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”, categoria 1521 ani, din cadrul Festivalului Internaţional al Cărţii
“Axis Libri”, Galaţi, 14 - 18 iunie 2017.
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Cristian CHIRIPUCI
Zmeul
Un zmeu e un zeu care
Trebuie să respecte legile
Trebuie să se lase învins
Mereu de Făt-Frumos
Mai trebuie să aibă
Fecioara frumoasă în custodie
Şi doar s-o îngrijească
Vă daţi seama cât
De frustrat este
Şi cât de rău devine
Şi de aici legendara luptă
Între noi
Flirt
Ea zise:
- Am auzit că eşti
răcit grav
şi cu moralul slab
m-am gândit să-ţi
urez noapte bună
El zise:
- Când vei citi aceste rânduri
să ştii că eu... am adormit deja
M-aş retrage
M-aş retrage
M-aş contrage
Tu ai cotrobăi
Prin sufletul ce
Se închide
De fapt
Asta îţi
Place mai mult
Victimă nesupusă

Călcând alături
E la fel de sexy ca o cămilă în călduri
De când în Sahara calcă pe bătături
C-aşa devin cămilele rele
Care pe poteci se calcă între ele
De realizat
Sunt un visător
Dar sub acoperire
Deoarece încerc să-mi duc visele la
îndeplinire,
De cum se iveşte
Fac un calcul cât se poate
De intens
Din care îmi rezultă un nu sau da
Şi nu e deloc vorba de o ea
Dacă am hotărât că poate fi atins
Îl pun pe lista de aşteptare
Care şi alte vise mai are
Unde le întrepătrund
Să văd şi eu dacă pot da
Lovitura cu treapta comună
A două-trei vise
Fetelor le pare atunci
Privirea mea interesantă
Şi la cele care au ochi ce vorbesc
Văd atunci dacă sunt
Pe calea dreaptă ori nu,
Când sunt trecute destule
Trepte şi un vis s-a îndeplinit
Eu sunt pe treapta superioară
Altui vis prezentându-i
Treptele mărunte rămase în urmă
Bucuria celui trecut
Şi bucuria noastră
Viitoare venind din încrederea dobândită
Un tricou nou

Jocuri restante
Am avut lalele cu belele
Ce se jucau cu minţile mele
Ele sunt încă în privirea mea
Greşeala e sigur a altcuiva
Micul porumbel călător
Simţea o sete de ceva, un dor
Ceva ce nu îl mai lăsa să se concentreze
La ce are de făcut.
Era spre amurg
Şi seara se lăsa tot mai repede
Iar lui i se părea că nu o să mai ajungă
Niciodată la destinaţie
Dar când era mai disperat
Apărea un nou reper cunoscut
Care îi dătea speranţe că se apropie de casă.
Tocmai când trăgea concluzia că norocul este
egal cu ghinionul
Zări copacii din preajma casei
Şi fu cuprins de o imensă bucurie.

Boem@ (102) 8/2017

Mi-am cumpărat un tricou nou
Şi dintr-o dată femeile
Mi se par mai sexy şi frumoase
Am întâlnit unele prin centrul vechi
Unde m-am oprit să beau o bere
Şi parcă din prinţese deveneau regine
Schimbasem nişte euro ca să
Fac aceste cumpărături
Şi din fiecare cent vedeam
O inimă trecând pe lângă mine
Meritam să fiu în centrul atenţiei lor
Fără ca ele să ştie de ce
Ele reacţionau la bucuria mea
Iubirea de cizelare, dragostea bărbatului
E mereu în inima femeii
Dar el aprinde focul începând jocul
După ce a fost fotografiat cu un zâmbet
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