BOEM@
Live Literature
septembrie 2017 (Anul IX) Nr. 9 (103) - 42 pagini

ISSN 20660154
Apare sub egida ASPRA
Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice
Editor: S.C. InfoRapArt Galaţi - Editura InfoRapArt

9 / 2017
COLEGIUL DE REDACŢIE
Director:
Petre Rău
Redactor-şef online: Mihail Gălăţanu
Redactor şef:
Cristian Biru
Redactori: Constantin Oancă, Coriolan Păunescu,
Paul Sân-Petru, Tănase Dănăilă, A.G. Secară,
Denisa Lepădatu, Maria Ieva, Cristina Roşu
Grafică:
Elena-Liliana Fluture
Tehnoredactare: Daniela Caşu
Colaboratori: Maria Timuc (Bucureşti), Tănase
Caraşca (Tulcea), Luca Cipolla (Italia), Dan
Verejanu (Chișinău), Melania Cuc (Bistriţa),
Petru Jipa (Germania), Corina Petrescu (Satu Mare)
Revista literară BOEMA o puteţi citi şi pe site-ul
www.boema.inforapart.ro
actualizat permanent de: InfoRapArt
Email: boema@inforapart.ro,
petrerau@yahoo.com
Telefon: 0726 337376, 0740 596225
ADRESA REDACŢIEI: Str.Regimentul 11 Siret, Nr. 17,
Bloc C20, Ap. 42, parter, Galaţi, 800331

Abonamente: boema@inforapart.ro, tel: 0726 337376
o În numele libertăţii absolute de exprimare, autorii răspund în mod direct de conţinutul materialelor publicate.
o Materialele trimise la redacție trebuie să fie în format
electronic (Word, RTF etc.) și să conțină diacritice.
o Din respect pentru cititorii noștri, revista nu publică decât în mod excepțional articole apărute anterior în alte publicații (inclusiv pe internet).

Literatură şi Artă

DIN CUPRINS
Poezie: Maria Timuc (p.3), Lucian Ioniță (p.6), Nicolae Vălăreanu Sârbu (p.10), Eugenia Rada Ioniță (p.13), Marian
Hotca (p.14), Vasile Bele (p.16), Arsenie Augustin (p.21),
Carmen Huzum (p.26), Claudia Bota (p.29), Luminița
Zaharia (p.35), Lucia Pătrașcu (p.39), Andrei Virgil
Mandrea (p.39)
Proză: Aurica Istrate: Întoarceri (p.4), Virgil Matei: Apă rece. Și limpede (p.15), Cristina Elena Palade: Regăsirea
(p.24), Silvia Luchian: Iernitele primăveri (p.30), Petre Rău:
Bunicul Constantin (p.31), Mihaela-Crina Avram: Noxe și
psihoze (p.32)
Eseu: Cristian Biru: Curs minor de metaforă - (XI) (p.7)
Cronică de carte: Ioan Romeo Roșiianu: Valeriu Valegvi și
salvarea-n cuvânt (p.12), Ionel Necula: Ică Silișteanu și antologia sa lirică (p.17) / Psihologia comportamentului uman de
Viorica Calfa Dinu (p.18), Gheorghe Bucur: Ion TutuneaHercinicul - un poet neomodernist moderat (p.36)
Note de lectură: Mihai Vintilă: Fugara de Cătălin Lungu
(p.20), Lucia Pătrașcu: Brăila - orașul speranțelor de Ion C.
Gociu (p.22), Cristina Roșu: Marcel Capriș și fascinația pentru
un fond mitologic (p.23)
Umor: Constantin Bidulescu: Rondeluri cu umor / Epigrame
(p.11), Aurel Scarlat: Epigrame (p.19)
Anunț: Redacția: Concursul Național de Proză “Mihail Sadoveanu”, ediția a VIII-a, Iași (p.9), Redacția: Tabăra Națională
de Literatură eCreator.ro, Calinești, Maramureș, 15-17 sept.
2017, ediția I (p.19), Redacția: Festivalul Internațional EuroPoezia, ediția a II-a (p.40)
In Memoriam: Tania Nicolescu: Confesiuni – Olimpiu Vladimirov (1942-2017) (p.27), M. Tirenescu: In Memoriam – Ileana Lucia Floran (p.40)
Cărți: Redacția: Cărți sosite la redacție (p.41)
Grafică:
Coperta I: Vladimir Kush - Fierydancetz
Coperta IV: Salvador Dali – Persistența materiei
Interior:
desene de Elena Liliana Fluture

www.boema.inforapart.ro

Boem@ (103) 9/2017

2

era ziua în care dormea Dumnezeu, dormea dus
și viața se vedea ca un înger
cu noi în loc de aripi pe pământ și pe cer și mai sus
și ningea, și ploua disperat, nesupus
îngerul a căzut ca o întrebare
eu și tu ca un răspuns
și-n ziua aceea, cea mai frumoasă zi a lumii din noi
am căzut într-un înger și el ne-a trăit pe-amândoi...

Maria TIMUC
A fi TU
A fi tu, iată ce mare poveste, oul închis şi
Pasărea în vis şi curcubeul agăţat de stogul de paie
Ce baie de cuvinte, ce baie de întâmplări
Au trecut fără să te vadă!
A fi tu, câtă curajoasă înfrunzire pe mare,
Câtă desfrunzire în soare, un drumeag închis până la
Privire, deschis, brusc, înaintea numelui tău
şi înaintea trupului tău
şi înaintea genunchilor şi chiar înainte cu mult timp
de a merge!
A fi, pur şi simplu, iată urcuşul, muntele, vârful, șesul
Răsăritul soarelui alesul şi mintea şi mâna întinsă
Iată ce frumuseţe împinsă în sine şi adunată acolo
De zeci de treceri aşa, ca să nu mai vezi
şi să nu mai râzi
şi să nu mai poţi cânta când ţi-e sete de Tine, de El, de
Ea...
A fi a ajuns... linia dintre soare şi câmpie, un arcuş
Vesel pentru iubiţii ascunşi în celule, ca fluturii
Ca albinele, ca bondarii, ascunşi în respiraţia ta
bulimică
în mâna mâinii cerului iubiţii devin cercul
şi limita gerului
scoate-i de acolo încet, cu o pensetă chirurgicală
să nu doară decât operaţia de a fi şi numai într-o zi
să poţi aduna întreaga suflare a durerii într-o expiraţie
lungă
într-o pungă de plastic
să fii tu, să fii până ce se poate spune:nu, nu, nu…
nu-i altcineva aici, afară doar de poarta deschisă a
iubirii..
Căzuți într-un înger
un înger s-a izbit dimineață de colțul casei
și m-am trezit
cu el în viață, cu îngerul dezvelit, cu inima îngerului am
înțeles și-am trăit apoi
o zi frumoasă-n început de ”noi”!
și-n ziua aceea îngerul mi-a luat amintirile în brațe
și le-a azvârlit în sus, parcă ningea nemuritor și efemer,
ningea îngerul de la pămant la cer
și eu te iubeam cum ningea el...
și-n ziua aceea îngerul s-a șters pe picioare cu o ploaie
care n-a mai venit, și-n ziua aceea ai murit
într-o aripă a îngerului tu
în cealaltă aripă eu
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rugăciune
te-oprește, Doamne, singur în cuvânt
și dormi în el cu palmele sub frunte
și lasă-ți visul să înceapă-n gând
și gândul tău din vis să mă sărute
și când sunt trează vino lângă mine,
pe umeri să-mi răsfiri
mireasma care
m-așteaptă în copilărie
să o aștern pe trupul meu de floare
și când tristețea îmi strivește-n palme
un fel de ploaie care urcă-n umblet
te-oprește, Doamne, în mine ca-n odaie
și mergi
prin ploaia care-mi curge-n suflet
în noapte, când s-o stinge luna și n-or fi
cărări în somn și pomi să-mi sprijin gândul
te rog, oprește-ți visul și atinge-mă ușor
pe umăr, cu un înger sărutându-l
și pune-apoi în îngerul acela
iubirea ca pe-un început de veac
să-mi curgă-n mâini și-n păr și-n loc de sânge
să curgă-n mine îngeri care tac...
E-o zi cu ghiocei în mine...
e-o zi în care nu mai plâng, e-o zi în care nu mai zbor
e-o zi cu mine-n ghioceii ce se iubesc cu moartea lor
e-o zi în care eu nu-s eu, e-o zi în care ești doar tu
în ghioceii care-apun izbindu-se de-un simplu ”nu”
e-o zi în care-abia răsar între grădini cu vieți albastre
icoanele cu ghiocei și se topesc iernile noastre
e-o zi în care plâng în sus ca ghioceii care mor
și eu iubesc icoane-atunci ascunse-n clopoțeii lor
e-o zi în care te iubesc, e-o zi cu ghiocei în mine
e-o zi în care ghioceii din lacrimi curg până la tine
e-o zi în care nu există grădini, grădină sunt doar eu
și văd cum florile dau buzna să șadă în sufletul meu...
e-o zi în care nu mai vreau și-o zi în care numai ”nu”
e în petalele acestea în care mă iubești doar tu
și-n ziua aceea nu mai plâng, și-n ziua aceea nu mai
mor
căci plâng și mor doar ghioceii și eu răsar în locul lor.
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vină.

Aurica ISTRATE
ÎNTOARCERI
Există un loc în lumea asta de care mi-e dor mereu, dar de care nu pot încă să mă apropii, un loc în care
îmi recapăt liniştea şi mă regăsesc aşa cum m-a plămădit
divinitatea. Acest loc aş vrea să fie ultimul şi veşnicul meu
popas. Atunci, sigur mă voi regăsi şi sigur nu mă voi mai
pierde...
Lasă gândurile şi intenţiile de orice fel pe podeţul
din faţa porţii! Păşeşte încet şi cu grijă! Dacă s-a înserat
deja, ei sigur s-au culcat, dar să nu te aştepţi că dorm. Nu,
ei nu dorm, ci veghează, veghează veşnic. Veghează amândoi, de când se ştiu pe lume, fiindcă pentru ei au vegheat prea puţin alţii, cu excepţia bunului Dumnezeu care
veghează pentru toţi.
Te rog, deci, umblă cu grijă, să nu care cumva să
atingi măcar cristalul acela perfect pe care-l încape inima
lor comună! Ei au doar o singură inimă în care încap toate
grijile, toate dorurile, toate năzuinţele şi toate suspinele
noastre.
Te rog, ai grijă, priveşte-i, ascultă-i, dar nu-i atinge, nu fă zgomot, aş tresări prin somn, m-aş simţi singură
şi fără sprijin dacă o clipă veghea lor ar aţipi sau s-ar
rupe.
Priveşte-i şi ascultă-i!
Ar trebui totuşi să fii acolo, în preajma lor, după ce
şi-au închis păsările şi animalele şi au dat pisicile afară,
după ce au închis cu grijă uşa. Ar trebui să fii acolo, în
preajma lor, pentru rugăciunea de seară. Şi-o spun, nici
cu glas tare, nici în gând, fiecare în faţa a câte unei
icoane. Se roagă pentru cei vii şi pentru cei morţi, pentru
vietăţile de pe lângă casă, pentru prieteni, pentru
duşmani, pentru pacea şi liniştea lumii, pentru iertarea
celor făcute şi nefăcute. Se roagă pentru neruga noastră,
pentru gândul cel bun, pentru împlinirea viselor noastre
care sunt şi ale lor.
Fără ca gândurile lor rugătoare să se fi terminat,
se îndreaptă fiecare către locul de odihnă. Îşi aşază
tacticos perna, o însemnează cu semnul crucii şi, înainte
de a-şi ura unul altuia “Noapte bună!”, vei auzi sigur un
dialog scurt şi cutremurător:
- Iartă-mă, Ioane!
- Dumnezeu să te ierte, Marie!
- Iartă-mă, Marie!
- Dumnezeu să te ierte, Ioane!
Pentru ei ziua de mâine nu mai e sigură. Ea poate
să fie, poate să nu fie. Seara îşi dau unul altuia iertarea
cea de pe urmă. Şi iarăşi gândurile lor pornesc împreună
spre ce-a fost, ce este şi, cu voia Domnului, spre ce va să
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Dar pleoapă peste pleoapă nu se închide
încă... îi dor oasele, îi dor amintirile, îi dor dorul de
noi, cei plăsmuiţi din dragoste, din harul cel sfânt.
Adună toate durerile laolaltă şi, cu ele în suflet, păşesc uniţi, fără să-şi dea seama, în lumea viselor lor...
Noapte bună!
*
Ajuns în coama dealului, la Crăcăoani, vezi
şoseaua şerpuind prin livada ce se întinde pe toată
valea. Jos, ca într-o fundătură, la loc ferit de toate
relele parcă, e o aşezare frumoasă, cu aspect de orăşel de munte. O tihnă deplină domneşte aici, o tihnă
menită să vindece sau să ostoiască măcar durerile
de suflet ale celor ce poposesc aici, la izvoarele vindecătoare ale Bălţăteştilor.
De aici şi până acasă, nu mai e timp decât
pentru o scurtă reculegere Încă un deal, şi încă o vale, hai, maşinuţă, hai...
Şi, iată, apar ca o columnă munţii şi Cetatea
Neamţului. Ascult cum vine din vremi de departe istoria pietrei acestei Cetăţi, şi Ştefan, şi plăieşii, şi turcii,
şi leşii se bat toţi pe inima mea, s-o cucerească.
Un steag alb, de pace, ridic pe meterezele
inimii mele, un steag alb de copleşire şi dor. Maşina
aleargă, salut în grabă pe Marele Ion, ce-abia îmi răspunde din piatra înfiptă în grădina şcolii Humuleştilor.
Trec podul Ozanei. Ozană, Ozană, / Leagăn
de ape, / Rai din povestea / Lui badea Ion, / Mă
crede, Ozană, / Mă iartă, Ozană, / De casă, de casă /
Tare mi-e dor! // Cetatea şi Târgul / Rămân toate-n
urmă, / Şi ochii pe geam / Mi-i arunc şi mă dor! / Mă
iartă, Ozană, / Mă iartă, Cetate, / De mama, de tata /
Mi-e dor!
*
- Fa, Marie, fa, dai şi tu un rachiu? îl aud pe
tata strigând prin ogradă.
- Da’ mai lasă, măi, omule, să rămână acolo
câteva sticle, c-oi închide ochii mâine-poimâine şi
atunci ce-ai să te faci? Să te duci în sat şi să cumperi
când poţi să ai lucrul tău, făcut de tine?!
- Fa, da’ ce aşa mare lucru îţi cer, decât un
păhăruţ de rachiu?
- Dacă ar fi numai păhăruţul pe care ţi-l dau
eu, ce ţi-ar fi, dar de câte ori nu potriveşti tu când eu
nu sunt pe aproape şi treci pe lângă sticlă şi-o mai
goleşti de câteva înghiţituri, doamne, Dumnezeule, că
grea pedeapsă mi-ai mai dat la bătrâneţe!...
Tata trânteşte poarta şi se duce spre grajd,
mama trânteşte şi ea un ceaun de cimentul din curte.
Mă scol, mă îmbrac şi ies afară. Mă duc la
chiuveta improvizată de tata şi atârnată de gard, mă
spăl şi, ştergându-mă, îi dau mamei bună dimineaţa.
Mă întorc cu faţa la răsărit, mă închin. Totdeauna fac
asta când sunt acasă la mama. Apoi o întreb:
- De ce eşti supărată, mamă?
- Da’ tat-tu ăsta, mă omoară cu zile. Toată
ziua: "Fa, dai şi tu un rachiu? Da’ se termină într-o zi,
măi, o-mule, şi atunci ce-ai să faci? Şi apoi vreau să
păstrez şi eu acolo, ceva, doară nu pentru mine”...
- Lasă, mamă, nu-ţi cere osândă, numai probleme de băutură n-ai avut matale cu tata...
(continuare în pag. 5)
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(urmare din pag. 4)

- Fată, hăi, tu le ştii pe ale tale, eu le ştiu pe ale mele. Nu-ţi bate tu capul! Azi un pahar, mâine un pahar, ăştia
de neam le au cu paharul, au paharul în sânge. Că dacă
nu-l ţineam din scurt, crezi tu că mare brânză făceam cu el?
- Vorbeşti cu păcat, mamă! Vorbeşte năduful din
tine. Eşti obosită, iar eu cu ai mei ţi-am picat pe cap toc-mai
acum şi mai dormim şi până la nouă...
- Ba, ia nu mai vorbi prostii. Mi-aţi picat pe cap!
Auzi, tu! Eu mă bucur că aţi venit, iar tu baţi câmpii!...
Mama se duce în magazie să aducă făină. Când se
întoarce, e alta. I-a trecut supărarea. Vorbim despre tot felul
de lucruri şi pregătim multe bucate. Diseară vin din oraş
Veronica cu ai ei, Lenuţa cu Florin şi băiatul lor, şi Vasilică
cu familia lui, dacă or putea.
*
E seară târziu, toţi musafirii au plecat. A fost o seară frumoasă în familie, au povestit toţi despre toate, ne-am
revăzut din nou, cu toţii, după atâta vreme. Desigur, n-au
fost toţi cei care aş fi vrut să fie acolo cu noi, să ne bucurăm împreună. Doi dintre fraţii mei sunt încă prea departe...
Copiii, mai gălăgioşi, m-au cam obosit. Tata, ostenit
`după o zi grea de muncă, era mai nervos, mai răstit. Ai mei
i-au chinuit pe cei mici, care când râdeau, când făceau mofturi, când plângeau.
În sfârşit, s-au retras cu toţii. Mămuca şi tătuca sunt
în casă, se închină poate. Copiii s-au culcat. Soţul meu a
mai rămas pe afară să fumeze, la masa din curte. Ca de
obicei, vrea să mai citească sau să mai scrie câte ceva, e
ora lui. Mereu are ceva de făcut.
Mă aşez pe podeţul casei. Lemnul vechi şi copt mai
păstrează căldura soarelui de peste zi. Aş vrea ca soţul
meu să se ducă în casă, să mă lase singură. El nu se încadrează bine în decorul acesta şi în seara aceasta.
Aş vrea să stau singură în cerdac, cu noaptea, cu
stelele şi cu gândurile mele. Mâine am să mă duc până jos
la pârâu. Chiar dacă bucata aceea de pământ nu mai este a
noastră, am să sar gardul şi am să mă duc până la pârâu.
Am să merg cu grijă, n-am să rup niciun păpuşoi, n-am să
mă împiedic în niciun rug de bostan, am să fiu atentă. Poate doar că am să mă întind după o prună, două, din copacii
aceia pe care i-a sădit tata. Asta o să mi se ierte poate. Şi
chiar de m-or vedea verii mei, ai lui Nihăilă, am să le spun
şi or să mă înţeleagă. Sunt prunii sădiţi de tata.
Îmi amintesc, când am venit, după 1989, prima dată
acasă, am pornit să mă duc până la pârâu şi când la jumătatea ogorului am dat de gard, nu mi-a venit a crede. Ce era
dincolo de gard nu mai amintea de frumoasa noastră grădină. Păpuşoii erau rari, pricăjiţi şi năpădiţi de buruieni. Ce
se întâmplase?
- Mămucă, am zis, întorcându-mă acasă, ce-i cu
gardul acela în mijlocul grădinii noastre, şi ce-i cu păpuşoii
aceia pricăjiţi de dincolo de gard?
- Apoi, pământul acela e al băieţilor lui Nihăilă, nu e
al nostru, şi păpuşoii sunt tot ai lor, şi sunt aşa de pricăjiţi
pentu că ei au servici la oraş şi vin şi ei când pot, de seamănă şi prăşesc.
- De prăşit cred că nu au apucat să prăşească, am
zis eu cu năduf.
- E treaba lor, e pământul lor. Tat-tu i-a mai sfătuit,
da’ fac şi ei cum pot.
- Mămucă, pe mine mă doare gardul acela din inima pământului nostru.
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- Ba, să nu te doară, fată, că nu-i pământul
nostru! Noi îl aveam numai în folosinţă, dar era de
drept al nihăileştilor, după cum şi pământul nostru
de la Sarata l-au avut în folosinţă alţii. Asta nu
înseamnă că era al lor sau că acesta era al nostru...
- Matale poţi înţelege, mămucă, dar eu care de mică mă afundam în păpuşoii noştri din grădină şi mă duceam până la pârâu, iar acuma mă
opresc într-un gard prin care văd un ogor părăsit,
eu nu înţeleg încă...
- Ei, cu timpul ai să înţelegi! mă consolează
mama.
*
Mama şi tata s-au sculat de mult. Îi aud
umblând după treburi prin ogradă. Ai mei mai dorm
încă. Aerul curat care pătrunde printre ferestrele
întredeschise mă îm-bie și pe mine la un somn
odihnitor, pe care nu l-aș putea gusta niciunde,
decât în casa părinţilor mei.
Îmi înving dorinţa de a mai trândăvi şi mă
ridic din pat. Păşesc încet, în prima odaie. Din ramele vechi din perete mă priveşte întrebătoare toată copilăria mea. Cine eşti tu? parcă mă întreabă.
Provocatoare întrebare. Dacă nu eram eu, n-ar fi
existat nici ramele de pe pereţi, darămite voi,
ochişori căprui, ochişori căprui!
-Tu, micuţo, care stai hopa în poala mamei,
în că-măşuţă cu altiţă, în catrinţă şi cu picioruşele
goale, cine te crezi? De ce mă priveşti aşa de
surprinsă, micuţo? Crezi tu că eu nu mai ştiu câtă
bucurie i-a dăruit mamei venirea ta pe lume? Doi
băieţi şi doi îngeri care s-au ridicat repede la ceruri
zămislise pântecele mamei până să apari tu. Mult
îşi dorea mama o fetiţă şi Dumnezeu i-a împlinit
dorinţa. S-a aşezat mama la război să migălească
cu mâinile ei blânde şi pricepute o catrincioară mică
de păpuşă. A luat acul în mână, seara, după ce
pruncii i s-au scufundat în vis, să croiască cămăşuţă cu altiţă pentru tine, fetiţă! Te-a gătit mai apoi
pe tine, dar și pe frăţiorii mai mari şi, însoţită de
tata, de fraţii şi surorile ei, de bunicul şi de bunica
Oruţa, a por-nit la târg, la fotograf. Şi uite aşa s-a
născut povestea ta din ramă.
Dar tu, zgâtie cu ochi, buric al pământului,
ce te zgâieşti aşa la mine, de parcă aş putea tenta
la coroniţa ta de margarete? Parcă n-aş şti eu cât
de mult ţineai la coro-niţa ta de margarete şi cât de
mândră erai de ea? Te cunosc foarte bine şi îţi
cunosc şi tovarăşii din poză şi pe doamna învăţătoare. Ea a fost cea care ţi-a pus creionul în mâna
dreaptă şi te-a obligat să scrii doar cu mâna
dreaptă şi, mai ales, ea a fost cea care te-a învăţat
să desluşeşti slovele şi să le pătrunzi înţelesul.
O, domnişoară, ce-ţi ascunzi căpruii în spatele ramelor de ochelari?... La şaptesprezece ani ai
tăi, visele erau ca florile de primăvară şi fiecare
anotimp era pentru tine un prilej de bucurie, de
meditaţie profundă. Câte cărări am străbătut cu
tine, numai cu tine, pe sub teii înfloriţi din parc, sau
pe sub brăduţii grei de zăpadă, prin aşternutul arămiu al toamnei târzii sau prin aerul plăcut al serilor
(continuare în pag. 9)
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Sub ceruri străine
Decantând mirajul luminii
În oglinzi rebele.
Pe partea șlefuită a dorului
Îmbrăcat în mreje de cristal
El cumpără parfum de orhidee
Pe care le transformă în cântece.

Lucian IONIŢĂ
CÂINELE ALBASTRU
Întâi a venit
Câinele acela albastru
Și ne- a mirosit răsuflarea
După aceea a lătrat sinistru spre lut
Și s-au desfăcut cărările
Lacrimile s-au mutat
Într-o altă tăcere luminată
Apoi a venit în zbor o pasăre
Care ne-a rupt aripile
Ca pe niște petale uscate
Tranșee ne-am făcut
Între cutele realului
Pentru apărarea ierbii
De bisturiul acela sonor
Care se târăște ca șerpii dresați
Dar degeaba
Câinele acesta are
O morfologie aparte
Pe care nu o descâlcesc decât morții.
NUMELE TĂU
Mamă
S-a coborât duminica din icoane
Și în casa cu ferestre spre cer
Tu-ți faci biserică din suflet
Pe ulițele goale
Moartea crește și din praf
De pe buze
Îngerii îți culeg rugăciuni
Un cântec de slavă
Urcă din tine
Și eu mă legăn
Pe brațele tale
Prin care cerni clipele
Greieri de lumină
Scriu pe albastrul nopții
Numele Tău
VÂNĂTORUL DE ILUZII
Cuvântul
Îmi invadează sufletul
Cu holograme halucinante
Care se aprind noaptea
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POETUL
El este
Pasărea aceea ciudată
Care învață să cânte
Păsările
De aceea
În fiecare zi
Îi cresc aripi cu metafore.

STRĂJERII
Deasupra noastră
Dănțuiau cireșii
Trecându- și cântece
Din mână-n mână
Și jefuiau albinele prinosul
Beției lor în florile aprinse
Parfum de vise și de zână
Ardea în ramurile ninse
Tăceri treceau
În dans șoptit
Uitând de vraja din cuvinte
În vis de alb au înflorit
Străjerii primăverii sfinte.

A VENIT
A venit o umbră ascuțită la mine
Și mi-a dat cheia aceea tocită
Cu care am descuiat
Lacătele de pe malul celălalt
Ca o lacrimă ruginită
Plângându-se pe sine însăși
Fericit ca o cârtiță albă
Mă lăsam dus de mâna amintirii
Prin galeriile acelea mândre
Cu adevăruri răsturnate
Peste apa aceea în cuburi ondulate
Va zbura umbra mierlei
Cu trupurile celor nevăzuți.
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Cristian BIRU
Curs minor de metaforă – (XI)
Să citim împreună o poezie de Iulian Grigoriu.
Citim cu atenţie un poem de dragoste:" Mai există o stare
asemenea tainei/ ea mi-a citit cuvintele din urmă/ mi-a
aşezat altfel cărţile/ astfel încât mă voi trezi voi înţelege/
condiţia e să te poți îmbăta dintr-un pahar de orice/ muzica
să te ascundă mai bine/ până aici presimţirea ta e un
sclav/ strămoşul tău vândut înainte/ ghicite în urme de paşi
iscoadele/ repetă ceea ce nu a fost spus niciodată:/ de la
zero la unu e infinitul, de la unu la doi numărabilul, mai
departe iubita mea şi a tuturora."
Avem o poezie în care un poet netrezit încă
mărturiseste despre o taină. Cum ar putea vorbi un om
dintr-un vis, decât povestind ca în vis? Urmează în mod
natural un pasaj oniric în care spiritul lui comunică
certitudinea că trebuie să fii beat din orice, beat de lucruri
şi existenţă ca să ajungi la această taină, ascuns fiind de
muzică. Trebuie să renunţi la presimţirile tale de sclav, la
amintirile propriilor strămoşi vânduţi în trecut ca să înţelegi
ce? faptul că infinitul se ascunde între zero şi unu şi tot
ceea ce se poate număra, adică întreaga lume încape
între unu şi doi, restul fiind iubire şi numai iubire. Să ne
imaginăm această poezie ca pe o pasăre care ştie să
cânte uluitor de frumos, atât de frumos încât şi creaturi din
alte lumi se opresc s-o asculte. Este o privighetoare a
metafizicului care se înalţă dar înainte de a cânta,
realizează o coregrafie punându-şi în valoare, coloritul
penelor diamantine şi după un balet ca-n vis, scoate două
triluri şi-a dispărut.
Un text mai elocvent este următorul: "În inimă am
norii cum trec deasupra/ pe umbre de copil se suie. Pe
creste-adânci se urcă. Acum aşteaptă sau priveşte/ un
sânge alb adună din meandre. Acolo unde inima îmi vinde
sângele/ oprit trei păsări fug/ urmele cresc de parcă ieri,
copilul le-a lăsat/ se duc, e mai departe, nu-l întreb..."
Avem două imagini poetice inedite, două metafore
briliante, în inima poetului trec norii cum trec deasupra, ca
imaginile copilăriei şi metafora inimii care-i vinde sângele
oprit, când se opreşte sângele, inima îl adună şi-l vinde.
Între aceste două metafore există o zonă obscură, care
probabil că înseamnă ceva pentru cel care-a scris poezia,
chiar acum un copil adună din meandre un sânge alb care
poate fi sperma, şi în locul în care vinde inima sângele
oprit fug trei păsări. De ce trei şi nu un stol de păsări? Ce
reprezintă cele trei păsări, pot fi ele ipostaze fundamentale
ale vieţii, cum ar fi copilăria, adolescenţa şi bătrâneţea?
Se poate dar ele nu aduc niciun avantaj liric şi zona
obscură nu se justifică chiar dacă ne-o spune un poet care
nu mai el poate vedea asta, fie şi cu ochii închişi. Dacă am
lăsa cele două metafore să zboare ca două păsări libere
pe un cer senin şi limpede, poezia ar arăta cam aşa: În
inimă am norii cum trec deasupra, vântul îmi spulberă
chipurile copilăriei şi nu se opreşte niciodată, decât atunci
când inima îmi vinde sângele oprit. Teoretic aşa ar putea
să arate o poezie scrisă de Iulian Grigoriu în momentele
de concentrare, de eliminare a obscurului. Dar lui Iulian îi
place obscurul, inspiraţia onirică şi văzul orbului care
priveşte mai bine înlăuntru decât ceilalţi.
În faţa unui text în momentele mele libere, nu am
niciun complex de receptare, pur şi simplu citesc ceva la
întâmplare şi-mi consum timpul exact cum vreau, dar în
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faţa unui text pe care trebuie să-l interpretez am
întotdeauna un complex de metodă.
De-a lungul evoluţiei ei critica literară a
câştigat o tipologie variată, a câştigat sau a încercat,
mai bine zis a ratat mai multe tipologii care de fapt
rezolvă nişte complexe de receptare. Am avut o
critică mitică interesată de mitologiile moderne pe
care le conecta la miturile antichitătii, am avut o
critica psihanalitică interesată de complexul lui Oedip
în opera scriitorilor contemporani, preocupată mai
mult să ţină în picioare nişte teorii freudiene, interesante care sondează întrucâtva inconştientul omenesc, o critică istoriografică, o critică formalistă,
naratologică interesată doar de formele narative şi
de gramatica lor... Toate aceste tipuri şi metode sunt
niste simple ipostaze istorice, ele subordonându-se
celor două categorii de critică anistorice, critica
dogmatică şi critica impresionistă. Critica literară are
nevoie de dogme, hai să nu spunem dogme, poate e
un cuvânt prea dur, de principii estetice. În afara
acestor principii estetice care sunt arătate constant
în discursul critic nu se poate spune nimic, decât
interjecţii. Să presupunem că luăm o poezie de Iulian
Grigoriu, ne uităm la ea, vedem un tablou de
exemplu în care poetul ţine nişte cai subţiri în palme,
sau vedem un poet abia întors din lumile lui, poate
chiar din lumea de dincolo, el însuşi fiind o poartă a
lumilor care se trec pe ele însele, dând praful
timpului la o parte de pe lucruri sau de pe sânii
iubitei. Iulian fiind un pelerin al lumilor posibile tot
timpul are senzaţia de praf cosmic aşezat pe
obiecte, senzaţia unuia care se întoarce în timp.
Vedem această poezie şi o criticăm, nu putem spune
decât "Vai ce frumos!" ceea ce nu înseamnă decât o
interjecţie ca şi cum am spune "O!" sau "A!" În timp
ce spune "O!" sau "A!", criticul scoate un principiu
estetic ca pe un porumbel dintr-o pălărie magică şi-l
arată publicului. Discursul critic are importanţa lui şi
poate fi o artă în sine în măsura în care el însuşi este
literatură şi se concentrează pe un public de gen şi
în măsura în care reuşeşte iluzia rezolvării logicii
poetice a operei literare, altfel spus în măsura în
care oferă o lectură inedită, memorabilă, originală.
Pentru a fi memorabil, inedit şi original e nevoie de
metaforă. Trebuie să fii într-o anumită măsura poet
pentru a critica poezia. Când întinzi mâna spre poet,
mâna ta trebuie să fie lirică altfel arăţi nimicul. Este
absurd să crezi că un critic bun este un scriitor slab,
pur şi simplu este scriitor sau nu este. Mai trebuie să
existe şi decenţa lecturii, decenţă în sensul că el
trebuie să fie conştient că logica poetică nu este o
ştiinţă exactă şi nu are rezolvări definitive, valabile
pentru toată lumea, de aceea spun că un critic
trebuie să ofere iluzia rezolvării actului de creaţie,
spectacolul acestei iluzii.
Criticul dogmatic se comportă ca un medic
care notează atent în fişa pacientului toate simptomele bolii, biografia bolii, boala find o metaforă a
operei literare, apoi ia pacientul, respectiv textul, îl
duce în sala de operaţie şi începe să-l taie, punând
deoparte fiecare organ, aici este tema literară, personajele, conflictul, desfăşurarea acţiunii, inventarul de
(continuare în pag. 8)

Boem@ (103) 9/2017

(urmare din pag. 7)

metafore, de figuri ale stilului, aici este inima, ficatul,
plămânii, rinichiii... După ce explică fiecare organ şi cum
funcţioneaza el, dacă mai are timp şi care sunt relaţiile
dintre aceste organe, pune totul la loc şi coase unde a
tăiat. Criticul impresionist se comportă la fel, numai ca
începe operaţia cu cea mai importantă dogmă, prima
impresie şi pune accentul pe stil, este mai reflexiv, iar ca
medic caută soluţiile alternative pentru rezolvarea cazului
şi mai puţin radicale. Unul dintre cei mai importanţi critici
literari dogmatici dacă nu părintele criticii dogmatice este
Adolphe Hypollite Taine care a scris cam în vremea lui
Titu Maiorescu. El folosea ca metodă teoria grupurilor
naturale, plecând de la ideea că societatea şi civilizaţia
sunt naturale şi nu supranaturale, iar toate valorile
societăţii, cum ar spune Maiorescu, formele de cultură
sunt nişte grupuri naturale interdependente, adică morala
privată, morala publică, familia, filozofia, religia, forma de
guvernare sunt interdependente, iar dacă una este
afectată sunt afectate toate. Aceste grupuri naturale dacă
sunt desfăcute în piese mai mici, vom ajunge la concluzia
că sunt influenţate de aceeasi forţă care este de fapt
cauza lor. Dacă studiezi această cauză îţi dai seama de
evoluţia ei şi poţi anticipa comod unele dintre de efecte.
Sunt curios care ar fi fost poziţia sa în privinţa legii
franceze de azi cunoscută sub numele"la famille pour
tous" care le permite homosexualilor să se căsătorească
în primăriile franceze. Unul dintre primarii, undeva în
sudul Frantei, a refuzat să oficializeze o astfel de căsătorie, primarul motivând libertatea de conştiinţă. Înalta Curte
a Frantei dezbate zilele acestea subiectul şi se va
pronunţa în câteva zile. Sunt foarte curios să le cunosc
verdictul.
La noi critica dogmatică orientată pe capodoperă
este inaugurată de Maiorescu care dă câteva reguli,
câteva dogme precise privind poezia, condiţiunea ei
materială, condiţiunea ei ideală, sentimentele estetice,
felul în care trebuie să arate o poezie reuşită şi cum
trebuie reflectată o singură stare lirică printr-o paletă
diversificată de figuri de stil. Urmează elevul său, Mihail
Dragomirecu care are o reţetă mai complexă în "Teoria
capodoperei". Ideile acestora sunt preluate de George
Călinescu care-şi expune dogmele foarte erudit în
"Principii de estetică". Un critic impresionist ar putea fi
Eugen Lovinescu interesat de modernitate şi de spiritul
veacului, de sincronism, care sunt totuşi şi ele nişte
dogme. De ce-aş fi eu mândru de contemporanii mei şi de
ce-aş reflecta eu în literatura mea aberaţiile unei societăţi
mediocre care înaintează spre apocalipsă? Am urmărit
uluit una dintre cele mai ciudate polemici filozofice ale
momentului la care au participat somităţi sonore din
Academia franceză certându-se pe marginea legii "la
famille pour tous", fără sa cadă de acord asupra definirii
familiei. Aş vrea să am o literatură cât mai opacă faţă de
problemele societăţii în care trăiesc, dacă se poate să fiu
considerat scos din istorie, alungat din evenimente.
Aş putea să folosesc pentru poezia lui Iulian
oricare tip de critică, oricare metodă şi oricare categorie
pentru că îl cunosc din adolescenţă, am facut reviste
literare şi le-am vândut împreună prin licee şi cenacluri
cum vânau lei Ghilgameş şi Enkidu. Am fost revoluţionari,
am trăit aceleaşi mineriade, am fost dezamăgiţi de aceeaşi politicieni şi am sperat împreună că patria noastră va
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deveni o ţară europeană. Într-o zi Iulian mi-a mărturisit că multă vreme îi era teamă de Nichita Stănescu
pe care-l simţea ca pe un sugrumător, unul care
aleargă după poeţii optzecişti şi-i strânge de gât. Dar
acum, privind în trecut îşi dă seama că a scris de fapt
pentru iubita lui, care i-a fost trimisă de Dumnezeu ca
un dar. Pot spune care e atitudinea dominantă din
opera lui, dar dacă ar fi să aleg cea mai importantă
dogmă, aş căuta să aflu cum arată iubita lui Iulian
Grigoriu. Este o fecioară care se plimbă pe tablouri
cu chipuri de femei, probabil toate femeile pe care lea văzut Iulian Grigoriu vreodată şi probabil le-a iubit,
pur şi simplu păşeşte pe ele, fiind fără îndoială mai
presus de orice chip feminin pământean, o fecioară
neobişnuită inspirând definitiv iubirea totală, irezistibilă, involuntară.
"Pe pânza de femei/ din ochii mei/ te plimbi
fecioară neobişnuită/ împrăştii praful de pe pieptul
imaginii/ (n.a. observaţi senzaţia de praf cosmic a
poetului abia întors dintre lumi)/ un duh nehotărât teîmpinge/ spre zilele frumoase ale morţilor/ spre
clinchetul pur al argintului/ Te strig pe nume din
senin/..." ..."îţi pot spune acum/ după atâţia ani în
patul poetului adormind/ că braţele lui te cuprind/ fără
ştire/ El şi frumuseţea ta fără voie/ au devenit o
singură lume."
Am întâlnit într-o zi în sudul Franţei un sat
medieval cu străzi metaforice, cu ziduri înalte, cu alei
înguste, cu ferestrele caselor burduşite de cărţi, iar la
parterul vilelor erau fel de fel de librării şi anticariate,
iar în vitrine toate tipurile de presă, de tipografii
rudimentare, de pe vremea lui Guttenberg şi toate
tipurile de maşini medievale de făcut hârtie. Acest sat
se numeşte Village des livres şi chiar există. Toate
satele din jur toamna sărbătoresc recolta agricolă,
numai satul ăsta face toamna un festival de carte. Mam plimbat prin satul acela ca prin vis şi am simţit că
literatura poate exista şi ca peisaj, nu ştiu dacă se
înţelege precis senzaţia fizică a omului care păşeşte
în şi prin spaţiul literar, senzaţia omului înotând întrun pastel, într-un lac dintr-o poezie. Răsfoiam câte o
carte şi priveam brusc cu coada ochiului, dacă nu
cumva străzile sunt făcute din memorie şi dispar
subit, dacă nu-mi mai amintesc despre ele. Într-un
astfel de sat mi-ar fi plăcut să locuiesc şi să-i am
vecini şi prieteni pe Shakespeare, Eminescu, Bacovia, Minulescu, Nichita Stănescu, Nicholas Boileau,
Raymond Carver, Marin Sorescu, Baudelaire, Paulo
Neruda, Jose Saramango şi mai ales pe blândul meu
prieten, Iulian Grigoriu, despre care, sunt sigur, că
peste o vreme cineva se va îndoi c-a existat întradevăr. Aş fi de acord să locuiască şi cu nevestele
lor, nevestele, amantele, prietenele, altfel am trăi întro lume suspectă de bărbaţi, şi aş accepta ca toată
această populaţie să evolueze ca specie. De
exemplu pe străzile satului meu medieval nu aş
remarca nimic suspect peste ani dac-aş vedea un
Baudelaire adolescent negru sau un Pablo Neruda cu
ochi asiatici, nu aş avea nicio teamă, pentru că
întotdeauna, dar întotdeauna de scriitorii aceştia îmi
voi aminti. Când vreau o definiţie a metaforei, mă
plimb prin acest Village des Livres, fac plimbări de un
(continuare în pag. 9)
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singur pas, într-un tărâm în care întreg timpul care a existat
vreodată sau ar putea exista nu are decât o singură
secundă.
Mai există un motiv pentru care nu am să las nicio
bibliografie pentru acest curs minor de metaforă. În acest
moment când îl scriu pe un telefon, sunt foarte departe de
lumea civilizată, când spun "departe" sunt îmbrăţişat de
depărtare pe dinlăuntru şi pe deasupra şi pe dedesupt cum
îmbrăţişa Nichita cu coastele. Sunt în vârful unui munte din
Ardeni într-o parcare îngrijită de camioane. Oraşele licăresc
subacvatic la orizont, ca şi cum ar fi scufundate într-o
metaforă violetă bacoviană. Mă simt în această linişte ca
un călugăr într-o chilie uitată între stâncile unui munte care
nu a fost coborât niciodată. Trebuie să stau 45 de ore aici
şi paginile de faţă trebuie să le întelegeţi ca pe o carte
despre metaforă pe care aş fi vrut s-o citesc. M-am plimbat
ieri prin pădure şi deodată am rămas încremenit de forţa
sălbatică a muntelui. Mi-a fost teamă că m-am rătăcit.
Oamenii se depărtează de autostradă câţiva metri pentru
nevoi urgente, le văd urmele albe printre copaci. Ei nu au
cum să ştie că pădurea e plină de cartuşe şi de ruinele
cazematelor Liniei Maginot. Urmele războiului sunt atât de
proaspete, încât îmi dă senzaţia că nu a plecat niciodată
de-aici.
-sfârșit-


(urmare din pag. 5)

de vară! Zburam ca un gând, ca un fluture. Câtă poezie am
trăit numai noi, câte lacrimi am vărsat împreună, câtă bucurie, câtă încântare! Te cunosc şi-mi eşti dragă şi mi-e dor
de tine, adolescenţă!
Ochii îmi fug din ramă în ramă şi în gând depăn, în
tihnă, firul bătut în nestemate al amintirilor. Mai fă-mă,
Doamne, pentru un ceas, copil, să alerg desculţă prin iarba
înrourată, să simt mângâindu-mi tălpile, lacrimile nopţii, mai
lasă-mă să râd, să plâng, nevinovată, să mă afund în obrazul cald şi neted al mamei. Ia-mi dorul şi grija anilor mei, /
Le pune deoparte o vreme / Şi poartă-mi iar paşii de ţânc,
mititei, / Pe poteca ştiută a codrilor mei / Şi nu lăsa ceasul
din vârful de tei / Prea curând înapoi să mă cheme.
*
E o noapte de vară regească. Cu cer senin, plin de
stele şi o lună împărăţind peste toate.
Degeaba încerc să adorm. Somnul nu încape între
gândurile şi amintirile mele. Mă ridic din pat şi mă furişez
prin uşa întredeschisă afară în cerdac. Păşesc tiptil, cu grijă, ca nu cumva scân-dura bătrână, uscată de vreme, a
cer-dacului să-mi simtă greutatea şi să scârţâie, curmând
visele celor din casă.
Acum abia îmi dau seama că m-am întors acasă.
M-am întors. M-am întors la fântână, / M-am întors la ţărână, / M-am întors la izvor. / Un fir de iarbă / Aş vrea să mă
soarbă / De pe răzor. // Cer plin de stele, / Visele mele, /
Biet călător, / Din cer coboară, / Mă împresoară / Un tainic
dor. // O lună plină, / Caldă lumină, / Ochiul divin, / De linişte-adâncă, / Mi-e inima încă / Şi sufletul plin.
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Concursul Național de Proză „Mihail
Sadoveanu”, ediția a VIII-a
Concursul Național de Proză „Mihail Sadoveanu”,
organizat de Muzeul Național al Literaturii Române
Iași, a ajuns la cea de-a VIII-a ediție. Destinat autorilor de
orice vârstă, din România și din afara granițelor țării, care
nu au debutat editorial, concursul își propune să descopere talente literare și să susțină creația literară
contemporană.
Participanții pot trimite 1-3 lucrări în proză, inclusiv
fragmente de roman, de până la 15 pagini fiecare.
Lucrările, redactate în format electronic (Times New
Roman, 13) și printate în format A4, vor fi semnate cu un
motto și vor fi trimise, în perioada 16 august – 6
octombrie 2017 (data poștei) la adresa: Muzeul Național
al Literaturii Române Iași, str. V. Pogor nr. 4, cod poștal
700110, Iași, cu mențiunea Pentru Concursul Național de
Proză „Mihail Sadoveanu”. În coletul poștal va fi introdus
și un plic închis (având același motto) care va conține
numele și prenumele autorului, un CV de prezentare și
date de contact (număr de telefon, e-mail).
Premierea se va face duminică, 5 noiembrie 2017, în
cadrul programului cultural Zilele Mihail Sadoveanu,
desfășurat la Muzeul „Mihail Sadoveanu”. Juriul, stabilit
de Muzeul Național al Literaturii Române Iași și format
din membri ai Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Iași,
va acorda Marele Premiu „Mihail Sadoveanu”, premiile I,
al II-lea și al III-lea, precum și o serie de mențiuni. De
asemenea, câștigătorii vor fi numiți membri onorifici ai
Salonului de literatură „Junimea”.
Edițiile anterioare ale Concursului Național de Proză
„Mihail Sadoveanu” au însumat sute de lucrări înscrise și
evaluate.
Persoană de contact: Lăcrămioara Agrigoroaiei, coordonator proiect (telefon: 0747499408)
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Se plimbă tăcerea prin gânduri
Umbre de fantome fâlfâie prin castel.
Trec dintr-o cameră într-alta cu volte
de aer în mişcare.
Uşile se deschid singure şi se aude
cum prind putere.
Pereţi par a fi liniştiţi.
Simt cum noaptea se curbează, cum se stinge.
Stelele îşi îngroapă-n bolta cerului colţurile
fiecare-şi ocupă locul în constelaţia veche.

Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU
Risipă de lumină-n amiază
Lasă cuvintele să-ţi şoptească
ascultă cum îţi mângâie sunetele, auzul
în cântecul inimii.
Risipă de lumină-n amiază
în părul tău căzut şuvite pe umeri,
umbre se cern printre ramuri
cum prin oglindă imagini în fugă.
Îmi pune-n emoţii culori fragede,
dă zilei o frumuseţe căzută pe margini,
coapsele tale se lasă privite de-aproape
de cei ce visează rotunjimi de carne-n palme.
Negri de furie plopii cu trunchiuri subţiri
se-nclină şi fac semne ciudate din frunze,
respiră răcoarea odată cu tine
sprintenă căprioară pe malul râului
cu gleznele subţiri cu luciu metalic.
Rupe tăcerea,
înfăşoară-ţi tălpile în verdele crud
şi calcă apăsat prin ierburile ude.
Orfană de singurătate,
vino în nopţile mele albastre şi dulci
cu mireasma de apă curgătoare de munte
pe care urcă lostriţe argintii.
Muşcă din mine ca dintr-un măr crocant
cum o face şi timpul.
La nesfârşit
Prind timpul de frânghii
îl trag după mine,
nerecunoscător mă lasă în urmă,
să-mi pierd definitiv trupul
în pământ
dar nu-l slăbesc,
trimit sufletul în stele
unde are alt ritm de curgere
şi alunecăm în viitor împreună
la nesfârşit.
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Se plimbă tăcerea prin gânduri
luna le grăbeşte.
De lumina lor m-ar găsi împreună cu tine
ar fi o minune.
Noaptea a junsă pe buza rece a izvoarelor
se crapă sub greutatea dimineţii,
soarele dă din vâsle să sosească
de dincolo de mări.
Zi de primăvară
Zău că nu mi-am urcat cuvintele pe scară
şi podul meu are sertarele goale,
din când în când mai urc ceva la fum
fiindcă îmi place mirosul de crâşmă.
Femeia-mi zice;
bărbate e primăvară şi miroase a crud,
nu mai sta-n pivniţă, ieşi în grădină,
să auzi cum creşte iarba şi înfloresc merii.
Îi spun;
o să crească şi înflorească şi fără mine,
eu vreau să nu-mi înflorească vinul
pe care vreau să-l beau limpede
ca pe sângele Domnului.
Vai de capul tău întomnat,
o să mori cu ceaţa-n priviri
şi capul prea plin de băutură
de n-o să am nici la pomană.
Tot mai înstrăinat
În spatele lui mulţi se întreabă şi caută
cum se poate pătrunde-n sâmbure,
sâmburele-l aşază-n pământul atins
cu palmele mângâietoare de povestitor.
Măsoară aşa ca pentru sine orizontul
şi gândeşte cum să dezmiede singurătatea
cu verdele crud care iese din lujeri.
Tot mai înstrăinat trupul de moarte cuprins
este în pielea sa înflorit de nuferi
şi frigul de teama ninsorii cu fluturi
se lasă dus spre dealurile vălurite
de unde se surpă pe văi noaptea.
Dimineţile care se nasc fermecate
sunt oglinzi ale luminii din care curg
zilele cu arome de liliac mov.
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Trenul de mare viteză
După cum noi am aflat,
Deja a pornit uzina,
Planul va fi aplicat,
Nu mai consumăm benzina.

Constantin BIDULESCU
RONDELURI CU UMOR
Astronomia
Astronom e cel mai bine,
Dacă stai să te gândeşti,
Am şi eu două vecine,
Care au corpuri... cereşti.
Şi au talii chiar divine,
Prin lunetă le zăreşti,
Astronom e cel mai bine,
Dacă stai să te gândeşti.
Când nevasta nu s-abţine,
Farfurii în zbor găseşti,
Că ei nu prea îi convine,
În eter să tot priveşti.
Astronom e cel mai bine.
Dor de ducă
Iară a venit beleaua
Nu mai ajung toate cele,
Vom strânge iarăşi cureaua,
Ce bine că am bretele.
Mă îndoi precum laleaua
Nu mănânc, doar beau cafele.
Iară a venit beleaua
Nu mai ajung toate cele.
Sunt mai slab decât andreaua,
O să bag totu-n boccele,
Şi-o să plec mâine cu ele,
Şi-am să leg de car căţeaua,
Că iar a venit beleaua.
Pescuitul
Cuprins de-o patimă nebună,
O strâng la piept amorezat,
N-am vrut să işte vreo furtună,
La pescuit când am plecat.
De ce nu mergem împreună?
Soţia-ncet m-a întrebat,
Cuprins de-o patimă nebună,
O strâng la piept cam amuzat.
Cerinţa e inoportună,
Eu mai demult am încercat,
Atâtea a avut să-mi spună,
Că pe toţi peştii i-a speriat.
Cuprins de-o patimă nebună.
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Timpul va fi mult scurtat,
Va creşte adrenalina,
După cum noi am aflat,
Deja a pornit uzina.
Pe chinezi noi i-am rugat,
Să ne-ajute cu rutina,
O cerinţă-au exprimat...
Să nu fure hoţii şina.
După cum noi am aflat.

EPIGRAME
Truism
Bărbatul ştie bine,
Şi adevăr deduce,
Atunci când Eva vine
Ea... seduce.
Zicală veche
Ce dulce este mierea,
De aur e tăcerea.
Zicala-i cu temei,
Dar... nu pentru femei
Dreptatea
E greu acum să negi,
La mulţi n-o să convină,
De sunt prea multe legi,
Dreptatea-i mai puţină.
Împărţirea sarcinilor
Am hotărât cu soţia să împărţim sarcinile:
O zi se ocupă ea de bucătărie, următoarea zi eu.

Ieri au fost multe bucate,
Iară astăzi, când citiţi,
Am mâncat pe săturate...
Un pachet de biscuiţi.
Previziune
Lapte, miere-n promisiuni,
Cum vedem la emisiuni.
Duşi cu zăhărelu-ncet,
Cred că facem diabet.
Proverb vechi
Dacă ne gândim puţin,
Zicala nu-i desuetă.
Adevărul e în vin,
Păcăleala-n etichetă.
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Ioan Romeo ROȘIIANU
Valeriu Valegvi şi salvarea-n cuvânt
Cu un volum sugestiv (de)numit „Arcă-n vremi de
mătase” ne ademeneşte acum poetul Valeriu Valegvi,
acest nărăvit la profunzimile cuvântului, altfel un taciturn
îndelung vorbitor în vers, o fire uşor introvertită care
explodează-n poem.
Acest „Cvartet în SI bemol” împlineşte un destin
poetic, aduce-n prim planul iubitorilor de frumos un spirit
puternic, un visător, un om nărăvit la forţa introspecţiei, la
lumina venită din interior.
O poezie prin care transmite uşor emoţii, o poezie
în care jonglează cu dexteritate de magician cu mijloace
`
artistice, tăietura de maestru în text trădând îndelungul
său exerciţiu liric, aplecarea asupra hârtiei.
Patru secţiuni provocatoare – „Şi să vezi şi să
auzi”, „Mă aştepţi cu şoimul de serviciu pe umărul drept”,
„Doar aşa s-or mai domoli bemolii mei” şi „Sufletul seamurgeşte” – patru punţi întinse între cuvânt şi mintea şi
sufletul cititorului, patru teme îngemănate armonios între
coperţi, patru felii de viaţă şi simţire, uneori amprentate de
senzaţia haosului, a alăturării nepotrivite.
E pista falsă pe care-şi împinge sau ademeneşte
Valeriu Valegvi cititorul, un tărâm mlăştinos pe care numai
cel avizat poate paşi cu seninătate.
Altfel un volum care începe aproape sentenţios,
ca o punere în temă, dar şi ca o etalare a sufletului pe
tavă: „Este posibil ca unele adevăruri/în care ai crezut
copilăreşte/să nu te mai însoţească o vreme” (Umbrele
dintre degete), pentru ca odată cu fiecare pagină dată să
fii atras spre lumi diferite, texturi diferite de text şi abordări
provocatoare, până la limita incantaţiilor din incunabule,
până la fulguraţii de gând şi decupaje fine din folclor.
Tocmai prin aceste măiestre treceri îşi trădează
poetul îndelungul exerciţiu, artificiile stilistice îngăduindu-i
să abordeze cu uşurinţă teme altfel provocatoare: „Scape
cine o scăpa/de beleaua văzului/fugi-va cine va fugi/de
corvoada visului/întâmplă-se cui se va întâmpla/ceva din
brambureala lumii” (Reverie), sau: „Cumva se vor potrivi/
contrariile între ele/se vor adăuga noi neadevăruri/despre
cel plecat de mult cu sorcova/cu ochii aţintiţi pe pereţi”
(Să-ţi apleci urechea), sau: „Nostalgia necuprinderii/un
adaos la starea ta de bine/prielnic sfârşit pentru dezbateri
sterile/anemicelor binecuvântări primite” (Acordul final).
Atrage atenţia şi contrariază anumite accente dure
în mijloc de vers, respiraţii obligatorii ce lasă senzaţia că
lectura devine greoaie.
Însă, abia după parcurgerea poemului realizezi că
e deja o tehnică poetică în sine amăgirea şi dezorientarea
cititorului, cale prin care imaginea capătă consistenţă şi
forţă.
Abia atunci realizezi că în locul unei poezii de idei
şi înşiruiri de imagini, Valeriu Valegvi oferă şi construieşte
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o poezie de/cu multiple viziuni metafizice, c-o
încărcătură suplimentară de experienţă personală,
un anume tip de poezie, o amprentă proprie lirică,
una în care imaginarul şi spaţiul întreg al acestuia
este şi rămâne dominat de interferenţe multiple şi
figurative, toate cu semnificaţii profunde în demersul
de menţinere a a propriului eu poetic.
Poetul face asta într-o continuă relaţie fiind
cu spiritualitatea, cu cea a spaţiului nostru mioritic
îndeosebi, o lume strecurată-n multe stampe.
Valeriu Valegvi îşi refuză multe manifestări
de gesticulaţie preponderent retorizante, însă îşi
configurează un anumit tip de cunoaştere a tainelor
lumii printr-o creaţie lirică sensibil dominată de
apăsarea timpului, de obsesia efemerului, de
fragilitatea condiţiei omului şi a făpturii acestuia,
sentimentul unei stranii dar asumate singurătăţi
revărsându-se nemijlocit asupra întregului univers:
„Până acum parcă ai fi aţipit o idee/printre
incontestabilele vedete ale începutului de secol/
niciun rid al frunţii/nu te-a durut încât să ţipi/ţipăt
adevărat/din toţi rărunchii sufletului” (Până acum),
sau: „Ce bine e să priveşti/la rândurile de provinciali/
care se vântură printre vedetele zilei” (A predicat
despre toamnă”, sau: „Mamei soarele îi vine până la
bărbie/glasu-i un gâjâit luuuuuung/picioarele demult
sunt amanetate de vânt/cocorii tot îi clevetesc pe la
subţiori” (Mamei soarele).
„Decât o întoarcere în Eden/mai bine o baie
de vulg/decât bucurii uscate/mai curând tristeţi cărnoase/şi o foame de spaţii interioare” spune el c-o anumită resemnare în voce, o stare apăsătoare şi-n
alte poeme, prilej de introspecţie, de căutare, de
(continuare în pag. 13)
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bilanţ.
Amprenta scurgerii vremii şi-a vieţii se face uşor
simţită, vremea regretului vine de la sine: „O să te cunosc
din ce în ce mai bine/convingătoare însoţitoare/până-ntr-o
zi şi după ce nu/se va mai auzi ecoul fiinţei tale” (O să te
cunosc), sau: „Acolo în vecinătatea inimii/mă aştepţi/cu
şoimul de serviciu pe umărul drept/într-acolo/armiile
cuvântului mărşăluiesc/şi visele de iubire desigur/acolo în
vecinătatea inimii mă aştepţi” (Mă aştepţi).
Valeriu Valegvi resacralizează lumea în care îi
este dat a trăi - sau măcar moare încercând să facă asta! iar trăirile sale profund interiorizate capătă mai mereu o
rară expresie plastică prin imagini de forţă şi în pofida unor
aparente căderi în descriptivism.
La el şi repetativitatea dă greutate versului, ea
devenind artificiul prin care investeşte cu forţă imaginea,
biografia eului definindu-se cu fiecare pagină dată, tot mai
bine, mai pregnant datorită relaţiei directe dintre conştiinţa
sa şi elementele înconjurătoare.
Valeriu Valegvi cultivă nemijlocit regresiunea în
singurătate, astfel înlesnindu-i cititorului accesul la un
propriu mister existenţial, parcă devenit tot mai seducător
`prin versuri scrise cu o anumită evlavie despre vibraţiile
cosmice şi spaţiul imediat.
De aceea pentru Valeriu Valegvi poezia este un
act de expresie a lumii, o filosofie a existenţei cotidiene,
trăiri şi emoţii salvate cumva printr-o mai altfel de oprire-a
timpului în loc, prin salvarea lor în versuri, imagini, stampe,
trăiri de o diversitate şi o surprinzătoare consistenţă.



Eugenia Rada IONIȚĂ
Tăcerile toamnei
În crisalida tăcerilor, ochii secundelor s-au
împietrit,
Astfel decât pleoapa ploilor care nu pot reține
Taina cerului la nesfârșit.
Din fuiorul fluturilor, distanțele își croiau
întinderi,
Brâu de izvoare prin poiana verii,
Spălând marginea pădurii de maci.

Narațiune
Ce vă mai fac trandafirii,
Chicotesc spre paradisul luminii,
Sau nu acordă atenție valului…
Deasupra stâncile ca un stâlp,
Rabdă asuprirea vântului.
Și din umbletul cerbilor
Se păstrează urma,
Semn, că sub noianul stelelor
Plângeau distinsele flori.

Mereu
Anotimpurile tale sunt petala amurgului,
Îndoielile sfâșiate de timpul cald
Păcate uitate sub mila iubirii
Presărate pe câmp.
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ne continuăm iluziile cu alte întrebări delirante
cerul îmbibat în galben
ne adâncește în noi uitarea

Marian HOTCA
cercuri
sunt zile în care
toate lucrurile din jurul meu sunt doar cercuri goale
și vreau să mă ascund
într-un colț de înger
sau într-un ungher plin de praf
dar nu mai găsești nici zimții fermoarului în ordine
de când am umbra îngreunată cu nervi
ploaia nu are
niciun efect asupra așteptărilor
galbenul pudrat în suflet
e doar un element decorativ îmbâcsit
ce-ți prelungește plictiseala
și dacă ar mai fi noapte prin vreme
aș putea dilua în apa din ochi
sensuri exacte și inexacte
pentru a descoperi pe o singură latură
adevărul
până într-o dimineață
strada hornului
pe strada aceasta copiii sunt de fum
mai mult decât atât
ei au întunericul în sânge
soarta le-a țesut în inimă funingine când s-au născut
apoi le-au dat drumul rând pe rând
pentru a nu avea toți aceeași vârstă
în ploaia orașului galbenă
ca să-i ardă cenușa până la sânge
uneori în diminețile cu ploi superficiale de toamnă
târzie
le aud rănile nedeslușite
coapte prin cine știe ce parte a corpului
azi a început să doară și amurgul
cerul are o febră explozivă
e aproape roșu cu pete de sânge înnegrit
și totul devine un topos inexplicabil
aflat la hotarul pietrei topite cu viața ce răsare din
pământul gol
apoi se lasă încă o seară pe strada aceasta
un fum greu ne îmbrățișează ultimele oase
copiii rămân aceeași cenușă anonimă
scânteind numai niște vise arse
ce nu le va auzi nimeni
fum
ne-ați reproșat că v-am respirat tot aerul
așa că ne cerem iertare
și ne desprindem de timp
e pentru prima dată când
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vrem să fim și noi copii de fum
să mâncăm doar frunze negre toamna
moartea crengilor arse
să ne întărească din nou idealurile
atunci ar fi mai bine să strigăm prin scrum
starea reală a vieții
dar nimeni nu ne va sufla
niciun cuvânt din primul nostru trecut
avem fiecare câte un start imperfect
și brusc cineva binevoitor ne rătăcește în lume
să ne găsim
calea
e firesc că după atâta așteptare
printre pietrele anonime
ne place să călcăm totul în picioare noi, piese de decor încătușate
în vremea ce ne-a mai rămas
spectru #1
ar fi mai bine
ca timpul să ne lase odată
în pace
să plutim în vidul îngălbenit
ca o tăcere ascetă
ce nu mai frământă gândul
ne lungim de azi până mâine
în sângele orașului-ecou
și melodia de fond
e doar trauma fumului
zbătându-se în ruina adâncă din mine
mor, trăiesc și mă nasc
în aceiași ochi ce urlă în spectru
substanța primitivă
a trebuit să înghită
mântuirea și porumbeii
din oraș
scenă
această scenă încărcată cu personaje inutile
mă întâmpină în fiecare zi
un foșnet contopindu-se cu absurdul
cutremură toate nimicurile ce traversează lumea
împreună cu soarele mort de ieri
oglinda ultimei ape tulburi îmi îneacă ecoul
și-acum o să tac
închis în spectrul meu întors
ca o rană vremelnică plină cu așteptări
ce ar vrea să se cicatrizeze acum
apoi m-am așezat comod pe prima bancă ivită în
lume
și mi-am zis că e mai bine să privesc
indiferența cum își ia avânt
printre reziduurile umanității
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Virgil MATEI
APĂ RECE. ȘI LIMPEDE
Nea Florică, mare amator de rumy. Tot
„Monumentu”-l cunoaște. Apare primul pe alee, cu
pietrele sub braț. În urma lui, la un pas, niciodată în rând
cu el, un bătrânel cocârjat, scuipându-și bojocii de-atâta
tușitură după țigara ce doar a aruncat-o, se târâie
gâfâind cu o plasă în care ține o pistelcă lustruită deatâta joc. ”Care te-a-mbrăcat, cumnate! Nu te-o pune
dracu s-o mierlești, că n-am bani nici de-un pahar cu
apă!”. Ajunși la masa din piatră, aruncă țoala ca pe un
prostovol, o netezește cu palmele-i zgrunțuroase și se
apucă de amestecat pietrele. În așteptarea partenerilor,
bătrânelul dispare. Când se întoarce după un sfert de
ceas, jocul e în toi. El își vede de-ale lui: desface o sticlă
cu bere, o tranzvazează într-o halbă cu grijă ca gulerul
să nu dea pe dinafară. O așază apoi în fața lui nea
Florică, după care, asemenea unui câine credincios, se
postează în spatele acestuia. Nu scoate un cuvânt.
...Florică, băiat finuț, „zburat” pe ulița ce
străjuiește calea ferată din marginea cartierului Radu
Negru, e astăzi, duminică, mai fără astâmpăr ca oricând.
Abia așteaptă să se întâlnească cu Steluța. Săptămâna
trecută, după ce și-au dat întâlnire la ceas, au coborât pe
Regală, până la „Popular”. Procurase bilete din vreme la
„O floare și doi grădinari”. A plâns Steluța lui ca după
mort. S-au urcat în tramvaiul de Brăilița și a „răsturnat-o”
în poartă la mamă-sa, așa cum îi promisese: curată pahar
și nemozolită. Atât i-ar fi trebuit! Cumnatul, fratele Steluței
îl studie din cap până-n picioare. Îi ceru o țigară. Florin
întinse pachetul. Cumnatul scoase o mărășească, i-o
dărui lui Florică, după care, fluierând, băgă pachetul în
buzunar. „Gura! Ciocu mic! Aici ești pe teritoriul meu!”.
Știa Florică ce știa: ăi din Radu Negru erau rivalii de
moarte ai ălora din Brăilița. Din pricina asta, la plecarea
de-acasă, Florică nu-și legă cuțitul la ciorap, de teamă să
nu facă vreo prostie.
Azi n-a mai dus-o la film. S-au așezat la o masă,
sub umbrar, la „Arion Ciuplea”, unde au comandat câte
patru mici și o bere. Au coborât apoi Vadul Danubiului, au
ținut agale tăietura falezei Dunării până la siloz și, întramurg au luat-o cătinel spre Brăilița.
La colțul uliței, cumnatul juca de zor barbut cu alți
patru tovarăși. Îl salutară pe Florică, așa ca pe unul de-al
lor și-l invitară la joc. N-avea bani mulți pe el. Pierdu mai
mult de bună-voie, neuitând să-și oprească un ban de
tramvai. Apoi, dădu să plece, când, dintr-odată se văzu
înconjurat de cei cu care se încinsese la babaroase. Îl
trecură toate apele. „Și zi, măi, Florică, așa-i că-ți place
pe ulița noastră?”, îl înțepă cumnatul. „Nu zic nu, de ce-aș
zice?”, îngâimă Florică, intuind ce-l așteaptă. „Da dacă-ți
place pe la noi, ia de bea și tu o cană cu apă, să vezi ce
limpede și rece îi”. Unul dintre ei îi întinse o cană de tablă
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cu smalțul sărit, legată cu lanț de cișmeaua din
apropiere. Bău, chiar că-i era sete după micii de
peste zi. „Bună?” „Bună!”, răspunse Florică.
„Atunci, ia mai ia de bea una, să vezi ce te
întărește!”. Cu chiu cu vai mai goli o cană. „Ai
văzut? Apă ca a noastră mai rar găsești. Ia, de mai
ia una!”. Florică luă cana plină făcându-se că o
duce la gură. Dădu roată cu ochii primprejur și,
când îi veni bine o aruncă în fața celui care-l
servise. Ceilalți, zburătăciți, s-au ferit din calea lui.
A zbughit-o dintre ei ca din pușcă. Tot într-o goană
a ținut-o până în capul uliței simțind răsuflarea
cumnatului în ceafă în mâna căruia sticlea tăișul
unei lame de cuțit. A tropăit pe calea ferată până
la gară mai dihai decât un cal care a băut un uluc
cu apă.
În următoarea duminică, Florică, îmbrăcat
la patru ace, cu un tort într-o mână cumpărat de la
cofetăria doamnei Capsali și cu un buchet de
trandafiri în cealaltă, a bătut la poarta Steluței. A
cerut-o de nevastă. Nunta au tocmit-o la salon, „La
saivane”, în Radu Negru.
Cumnatul, cavaler de onoare. La masă, un
chelner a stat în spatele lui toată noaptea. Cum se
termina paharul cu apă, chelnerul îl umplea
imediat: „Din partea lui domn ginerică, pentru
cumnatul, să trăiască, să mai dea!”. Florică, alături
de el înălța complice paharul, urându-i sănătate. Îl
bătu pe umăr îmbunat: „Hai, treacă de la mine, hai,
să cinstim și noi o bere. Două halbe la băiatu!”.
Într-o clipită, chelnerul se execută.
Ciocniră halbele. Cumnatul, închizând ochii se
repezi ducând la gură berea. De când aștepta!
Florică îl privi cum se schimonosește și-i aruncă de
sus: „Așa-i că-i rece și limpede? Ciocu mic! ”
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Vorbele dor...

Vasile BELE
Aș trece râul uitării - Lethe...

`

Dacă aș putea acuma aș trece
peste Lethe - râul uitării - pentru a
mă întâlni cu dragostea dorită
de atâta amar de vreme
niciodată nu las gândul să fie
oprit la semafor culoarea mereu
verde îmi dă putere de-a merge mai departe
așa-mi dau seama
cât de departe este aproapele pentru mine
tânjesc după ploaie.
Îmi văd tinerețea plecând...
Îmi văd tinerețea plecând
deja răsăritul este mult prea departe
cântecul păsării fermecat se alătură
cântecului de greier
furnica harnică și silitoare
miroase floarea căutată de albine
dorul din mine nu-mi dă pace
mă face să alerg prin pădurea
fără cărare - doar stelele
îmi luminează pașii
goliciunea piciorului rămas fără
ciorap mă face să
refuz adidasul proaspăt achiziționat.
Îmi văd tinerețea plecând...
Se stinge lampa în odaie...
Se stinge lampa în odaia
luminată de o singură
fereastră - și aceasta acoperită
de o perdea de fum
frământările mă lasă rece
chiar dacă soarele aruncă
prea multă căldură numai în zi lucrătoare
nisipul este spălat de valurile reci și
de amintiri este prea târziu
dar trăiesc din amintiri
se stinge lampa în odaie.
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Vorbele nespuse dor mult mai mult
decât un cuvânt aruncat
la întâmplare
în suflet mi se adună bob cu bob
praful din respirația care nu mai are
prospețime cântecul greierului este
fracturat de-un tunet apoi
de picurii de ploaie
dar își va relua cântecul la sfârșitul zilei
lucrătoare
până atunci se va odihni în
răcoarea picurilor și a parfumului din flori.
Chiar și vorbele nespuse dor...
Spre seară...
Spre seară ascunzându-mă de pescăruș
voi ridica steagul alb în semn de
supunere și ascultare
ceasul e întors pe perete pentru a păcăli
timpul și secundele acestuia
pianul și muzica sa răsună
până la primul răsărit
de stea apoi ecoul va aduce
în armonie și miros de tămâie
dar și-n liniște deplină ceața și-o va stinge
aruncând-o într-o adâncitură
între Jupiter și Saturn.
De departe se va vedea...
De departe se va vedea
doar umbra pământului nesfârșitul
va avea sfârșitul său
neîntunericul va avea întunericul său
plata salariului va fi amânată și-n
această lună amintiri după amintiri curg
pe râul istoriei iar chemarea
nu va avea un răspuns niciodată.
Așa se va vedea de departe...
Sparg lacătul de pe ușă ...
Sparg lacătul de pe ușa
ce duce la rai și încerc
să mă văd în oglinda neștearsă
de prea multă vreme
și timpul a uitat-o
mă văd printre picurii de praf
plecând pe-o stea
cu spatele spre lună
cu fața spre soare
îmi amintesc de clipa minunată
în care pentru început doar ne-am
îmbrățișat.
De pe ușa raiului
am să sparg lacătul ...
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Ionel NECULA
Ică Silişteanu şi antologia sa lirică
Nu l-am creditat de la început. L-am considerat un
simplu inginer – sigur, unul bine informat şi capabil de
performanţă în profesia sa, dar n-am prelungit gândul
dincolo de domeniul tehnic, în zariştea disciplinelor
umaniste, unde nu-l vedeam implicându-se cu toate
oportunităţile puse în rost şi-n active lucrative. Când l-am
întâlnit, în sfârşit, am fost copleşit. Mi s-a părut că le ştie
pe toate, că se risipeşte enciclopedic – cu idei, cu păreri,
cu puncte de vedere, printr-o multitudine de domenii,
unele destul de depărtate de profesia sa de inginer – şi
că nimic, din ceea ce înseamnă cunoaştere, nu-i este
străin şi nu-l lasă indiferent.
Nu creditez enciclopedismul. Cunoaşterea a avansat
atât de spectaculos că nu se mai poate face performanţă
decât în cadrul unor specializări restrictive sau în echipe
complexe. Cine crede că le ştie pe toate, nu ştie de fapt
nimic, nu stăpâneşte nici o problemă în toate articulaţiile
ei comprehensive. Creditez, în schimb tehnica intelectuală de aflare a adevărului prin consultarea a cât mai multe
spirite variate, total diferite de domeniul problemei pusă în
discuţie, creditez metoda brainstorming-ului, care reclamă
reunirea la aceeaşi masă a unui buchet de spirite cu
specializări foarte variate, şi-s convins că apelul la
abilitatea lor spirituală, la aptitudinea lor epistemică de a
procesa intelectual un domeniu, o problemă, chiar foarte
diferită de specialitatea lor poate fi productivă, poate
aduce un spor de înţelegere şi de soluţii. Sunt convins
că-ntr-o reuniune braistorming, indiferent de tema pusă
în discuţie, Ică Silişteanu ar avea idei, opinii şi contribuţii
notabile.
Ştiam, bineînţeles, că, asemeni multor intelectuali, citeşte literatură, că şi-a format o cultură literară de invidiat,
mult superioară unui absolvent de filologie. Mai ştiam că
este un bun degustător de poezie rafinată, că-n criteriile
sale de apreciere a lirismului,afectul şi capacitate de
emoţie sunt esenţiale şi că filtrul său subiectiv nu dă greş
niciodată, dac-ar fi să alcătuiască o antologie cu cele mai
frumoase poezii..
Nu ştiam însă că chiar se gândea la o asemenea
ispravă şi iată că spre surprinderea mea mă trezesc cu
această Antologie de poezie românească şi universală, alcătuită printr-o selecţie personală, după criteriile
amintite, şi incluse în această bijuterie destinată zilelor
de sărbătoare, ca leac pentru spiritele răvăşite.de săgeata Zburătorului. Regăsim în această antologie 101 poeţi
dispuşi într-o ordine alfabetică, mulţi dintre ei (Ion Panait,
Alexandru Doboş, Octavian Paler, George Macovescu,
Apostol Panaitache Vulturescu) aproape necunoscuţi din
alte surse sau antologii… Se-nţelege că numărul mare de
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poeţi selectaţi şi incluşi în antologie dau măsura, nu
doar a abilităţilor sale selective, dar şi a întinselor
lecturi lirice parcurse de editor, ceea ce-i conferă o
anumită autoritate - de cunoscător şi degustător de
poezie.
Altfel, se-nţelege, nu puteau lipsi din această
antologie poeţii consacraţi, de la Eminescu şi
Shakespeare la Vasile Voiculescu şi Grigore Vieru,
de la Petrarca şi Bacovia la Ana Blandiana şi Walt
Withman- Cred că antologia lui Ică Silişteanu este
una dintre cele mai cuprinzătoare, de la antologia
lui A.E.Baconski încoace.
În succinta sa prefaţă, autorul mărturiseşte că
imboldul pentru realizarea acestei alcătuiri se
decontează din marea sa dragoste pentru poezie,
de care, încă din fragedă tinereţe m-a contaminat şi
îmbolnăvit, grav şi iremediabil, fără leac, bunul meu
prieten, poetul Paul Spirescu, lucru care mi-a făcut,
mai apoi, zilele aproape imposibil de suportat fără
poeţi şi fără poezia lor.
Cred în sinceritatea acestei mărturisiri. Întâmplător îl cunosc pe poetul Paul Spirescu şi-l cred
capabil de asemenea contaminări. Dacă-i adevărat,
ce se spune despre poeţi că jumătate din pâinea lor
e sfinţită, atunci trebuie să ne completăm că cea
asumată de Paul Spirescu e sfinţită în întregime.
Un lucru este însă evident. Influenţa lui, contaminarea, nu se putea plia decât pe un fond sensibil
receptiv, preexistent, aşa cum unui buchet de flori
mirambolant i se cuvine o glastră aleasă. Şi Ică
Silişteanu răspndea cu asupra de măsură acestei
cerinţe.
Cartea este prefaţată de Gheorghe Dorel Vidraşcu, şi el un împătimit al lucrului frumos,
(continuare în pag. 18)
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bine sedimentat şi la fel de bine asumat.
Antologia nu este exhaustivă; au rămas în afara ei
mulţi poeţi (de la Conachi la Văcăreşti şi până la Heliade
Rădulescu), care ar fi meritat să figureze în această
alcătuire. Numai că absenţele sunt explicabile; ca ediţie
de autor ea urmează gustului autorului, iar gusturile, cum
spuneau cei vechj, non disputantum.
Să trăieşti, Ică Slişteanu, îţi mulţumim pentru această
ispravă sărbătorească şi te aşteptăm cu noi bijuterii lirice
care să ne bucure apelpisirile noastre duminicale.


Ionel NECULA
Psihologia comportamentului uman
de Viorica Calfa Dinu
A fost o vreme, atunci, când predam psihologia la
nişte elevi - interesaţi mai mult de sex şi de meciurile de
fotbal decât de faptul psihic şi observarea lui în devenirea
individului - când chiar căutam să îndulcesc ariditatea
ştiinţifică a disciplinei cu adjuvante colaterale, cu fapte şi
întâmplări sugestive, decupate din viaţă sau din literatură
pentru a facilita înţelegerea cât mai exactă a fenomenelor
psihice. La capitolul Memoria, bunăoară, foloseam
paginile lui Gabriel Garcia Marchez din romanul Un veac
de singurătate în care se povesteşte de maladia uitării
care a cuprins, la un moment dat, comunitatea din Macondo şi cât de prăpăstioase au devenit manifestările
oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în urma acestui flagel ., la
fel de cumplit precum marile infestări medievale. A fost
momentul cel mai acut când am simţit, cu adevărat,
nevoia unor lucrări complinitorii, care să paralelizeze
manualul şi să optimizeze şansele comprehensive ale
programei şcolare. .De altfel, nevoia aceasta, a unor
lucrări adjuvante, care să acompanieze manualele şi să
faciliteze mai buna înţelegere a materiei de învăţământ,
este resimţită la fel de acut de toate manualele, indiferent
de dificultatea disciplinei şi de treapta şcolară a elevilor
cărora li se adresează.
Cum să nu apreciez şi să nu mă bucur că mai vechea
mea obsesie privind predarea psihologiei şi-a găsit
rezolvarea prin cartea d-nei Viorica Calfa Dinu,
Psihologia comportamentului uman, (Editura Moroşan,
Bucureşti, 2013) care vine în sprijinul profesorilor de
psihologie şi a tuturor celor din sistemul de învăţământ
care vor să-şi eficientizeze activitatea metodică şi
didactică, iar profesorii şi să se apropie cu mai multe
şanse de a fi înţeles de elevii ce-i are sub veghe şi
îndrumare. Pentru că lucrarea pe care ne-am propus s-o
comentăm în aceste rânduri ocazionale, se adresează
tuturor celor din învăţământ şi chiar părinţilor, în măsura în
care sunt dornici de performanţă a actului de educaţie.
Căci lucrarea despre care vorbim este în egală măsură şi
un veritabil manual de educaţie, de dirigenţie dar şi un
instrument de lucru folositor tuturor. Ideal ar fi ca această
carte să nu lipsească din biblioteca vreunui cadru didactic
şi din nici o familie care are copii de vârstă şcolară.
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Ceea ce ne propune Violeta Calfa Dinu prin
această lucrare, nu este literatură psihologică, şi
nici un manual alternativ la disciplina care se predă în liceu, ci un instrument de lucru ajutător care
paralelizează manualul şi ajută la mai buna înţelegere a programei liceale şi a manifestărilor psihice
în general. Într-un registru mai personal, sunt
tratate în această carte toate temele psihologice
importante - de la atenţie şi memorie până la
caracter, voinţă şi violenţă, dar peste toate tronează profesorul sub veghea căruia se desfăşoară
întregul proces comprehensiv şi comportamental
de înţelegere, de optimizare, de punere în act şi-n
active lucrative a acestor manifestări psihice, care marchează, cu precădere, vârsta adolescentină şi concură la formarea viitoarelor personalităţi.
Profesorul rămâne în prim plan în opera de
formare a personalităţii elevilor. Rolul profesorului
care a îmbogăţit domeniul didactic este în primul
rând comunicarea cu elevii, pregătirea şi perfecţionarea, personalitatea sa, rolul şi funcţiile sale
(p.112).
Se vede de departe că autoarea cărţii dispune
de o bogată experienţă didactică şi că a meditat
îndelung asupra problemelor puse în dezbatere.
Această lucrare, mărturiseşte autoarea în prefaţa
cărţii, nu-şi exprimă intenţia de a face o analiză
profundă referitoare la tendinţa viitoarei psihologii,
ci dimpotrivă, ea reprezintă un singur pretext
pentru a-mi exprima câteva dintre constatările şi
gândurile din ultima perioadă. Ea, lucrarea, pune
accent pe studierea elementelor constructive ale
(continuare în pag. 19)
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procesului educativ, şi rezultatele pe care le oferă aceasta.
Pod depune mărturie, la sfârşitul lecturii ei, că scopul
propus de autoare a fost realizat cu asupra de măsură şi
felicităm pe autoare pentru ideea acestei cărţi şi pentru
întreaga sa capacitate de a influenţa procesul instructivedcativ cu idei şi principii cu mare valoare aplicativă şi cu
sugestii care pot influenţa pozitiv activitatea profesorului
de la catedră. O recomandăm călduros tuturor celor din
învăţământ, dar şi tuturor părinţilor care veghează la
formarea personalităţii tinerilor aflaţi la răspântie de
vânturi şi de idealuri.

Aurel SCARLAT



Vrem spitale ...
„Vrem spitale, nu biserici”,
Strigă secte nimimale,
Transferând în ochi isterici
Patimi confesionale.








Peste tot, de chipuri stranii
Şi străine te împiedici,
Implicate în campanii
Împotriva unor clerici.
Secoli străbătând, românul
Şi-a păzit sfânta religie
Să îşi fie lui stăpânul,
Nu venetica efigie.
Azi, când vezi un ecumenic,
Falnic fluturându-şi steagul,
Tu păstrează-ţi gândul stenic:
Nu oricine este magul.
Foaie de observaţie
„Pumnul strâns, mâna întinsă”,
Spune doamna asistentă,
Pată bleu, excentric prinsă
Pe retina imprudentă.
Călător mereu grăbit,
Altă ţintă să atingă,
Sângele meu travestit
Se revoltă în seringă.
Şi, cum lumea e pragmatică,
Dar, cu diferenţe,
Întrevăd partea simpatică
Dintre existenţe.
Hortensia, mon amour!
Poetului Sterian Vicol
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Versul domnului Viticol
Ne convinge pe deplin
Că în patul dumisale
A avut scicla de vin.
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Mihai VINTILĂ
Fugara de Cătălin Lungu
[ Cătălin Lungu, Fugara, Brăila, editura Proilavia, 2017, 104 pagini ]

Cătălin Lungu vine în atenția publicului cu un roman modern intitulat Fugara, apărut la editura Bibliotecii
Județene Panait Istrati Brăila la începutul anului 2017.
Primul impact cu această carte este cel vizual. Coperta
întâi este de o eleganță sobră și în același timp profundă.
Avem o cărare printr-o pădure luminată de razele jucăușe
ale soarelui. A fost aleasă cât se poate de bine de Laura
Ștefan. Ea exprimă exact ceea ce transmite și ceea ce
vrea a fi proza lui Cătălin Lungu o posibilă direcție spre
`lumină din desișul întunecat al literaturii brăilene.
Conturat în patru mari capitole intitulate cetatea,
fugara, incendiul și botezul volumul pornește construția
poveștii de la un ghem de metafore din care se
descâlcesc firele nevăzute ale evenimentelor.
Miezul becului atârnat de tavanul încropit din stuf
băltăreț, lumina zelos, dar miop, încăperea austeră. În
mijlocul odăii, aplecat posesiv asupra mesei, Nicolae își
citea cu urme de cerneală gândurile, iarăși și istovitor
înmugurite. Dulcea lui povară!
Acțiunea se petrece în timpul ocupației turcești
asupra Brăilei cu puțin înainte de desființarea raialei.
Personajele sunt introduse treptat și dozat asemenea
ingredientelor într-o ciorbă bună. Întră în scenă primul
Nicolae, un român deștept, cunoscător al rânduielilor lumești, iubitor de pământ, libertate și adevăr. Timp de
câteva pagini personajul ne este conturat în funcție de
interacțiunea cu problemele sale zilnice și de evenimentele noi care apar din timpul acesteia. Apoi intră în scenă
un grup de personaje secundare dar cu roluri bine
determinate în curgerea acțiunii – turcul Devrim, mic slujbaș corupt cu darul beției și vecinul Nechifor – iubitor de
dreptate dar și mai mare iubitor al propriului avut.
Povestea continuă cu apariția Ecaterinei, al doilea personaj principal al cărții, care, este la rândul ei înconjurată de
alte personaje secundare tocmai pentru a o putea pune
mai bine în lumină – unchiul Grigore, român bun la suflet
aflat aproape de finalul vieții, descurcărețul copil Mihăiță
dar și turcii Selim și Kerem suflete puse în slujba banilor.
Nu sunt uitate nici aici imaginile de efect precum –
Își afundă mâinile în apa viguroasă a Dunării și își aruncă
pe față, de câteva ori, zăpezi de iulie.
Povestea se desfășoară aparent banal și domol.
Ecaterina este nevoită a fugi din Brăila și ajunge al
cunoaște pe Nicolae care o ajută și care la rândul lui
devine fugar.
Memorabil este pasajul în care Ecaterina părăsește Brăila – Soarele începuse să înghesuie deja întunericul
în pivnițe. Ecaterina închise cu grijă poarta, se închină
spre răsărit și porni pe uliță, furișându-se pe lângă garduri.
Ajunsese la capătul străzii și privi înfrigurată către dudul
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de la intersecția străzii unde locuia moș Grigore.Calul
era acolo, rupând în tihnă iarbă din jurul copacului...
Cei doi trec prin peripeții diverse și ajung într-un final la Brașov unde, încet, își vor întemeia o familie și o gospodărie. Apoi ca în toate poveștile frumoase răul ia urma binelui. Turcii Selim și Kerim îi
descoperă pe cei doi fugari dar soarta hotărăște ca
doar unul din ei să mai rămână în viață ajungând într-un final a descoperii credința lui Dumnezeu și a se
creștina Ion. Ecaterina și Nicolae reușesc să se răzbune pe trecut dar și să își construiască o frumoasă
familie îmbogățită prin apariția unei fetițe Maria.
Totuși neliniștea lor nu va putea fi potolită
decât la o margine de Bărăgan unde acesta își spală
picioarele în Dunăre. Finalul volumului este de fapt o
reîntoarcere la origini, la Brăila.
Construit domol, cu paseje uneori pline de
poezie, Fugara este o căutare. O căutare a liniștii interioare, a vieții perfecte, a armoniei dar și a comuniunii cu natura. Construit rotund , plecând de la
Brăila și ajungând tot la ea, volumul se vrea a fi un
îndemn la normalitatea unei vieți rurale. Uneori prea
calm și prea domol, Fugara ratează a fi un roman
mare. Are ceva care îi lipsește în ciuda condeiului
bine strunit, a poveștii bine închegate și a personajelor memorabil conturate. Îi lipsește zvâcul, răutatea
care să schimbe impresia. Este o carte lină ca
Dunărea la Gropeni. Frumoasă dar prea liniștită,
prea bună cu cei din jur.
Cătălin Lungu se alătură drumului deschis de
Fănuș Neagu și continuat de Vasile Rusescu și intră
în panteonul povestitorilor Brăilei. De la Cătălin aștept să citesc marea sa carte. Prin Fugara mi-a arătat
că ajuns la maturitatea literară de a o scrie.
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Se face căldură
Și leagăn scăpării din ape.
O mână cu-albastru surâs
Mă salvează din torentu-n răspântii
De ceaţă.
Lumina de mâine

Arsenie AUGUSTIN
Tăceri
Când frunze reci de toamnă se lasă pe pământ
Şi îmi arată semne de foste primăveri
Iau de mână cerul
Să îi arăt lumina rămasă
Chircită sub trupul pleoapei înfrânte
De zborul de tăcere dus
Cu păsările călătoare.
Pe aripile lor prelinse-n orizont
Mi-am aşezat tăcerile născânde
Odată cu golirea ramurilor triste.
Streaşina-şi desface larga ei cărare
Şi curg plânsuri de piatră în apus,
Morminte dezgolind în sufletu-mi pribeag.
Aşteptare
Un abur coboară din arbori
În noaptea oceanică
Şi-mi învăluie infinită tăcerea
Cu care foşneam aşteptându-Ți prezenţa.
Din frunze căzute sub toamnă
Şoapte se-nalţă
Zidind până la nori pacea sticloasă.
Bezna-ngheţată şi mută
Toarce pe iarbă
Dorul de moarte cu Tine.
Din catedrala cu stelele oarbe,
Din bolta pustie cu cântec albastru
Se-aruncă şoimul iubirii de viaţă
Înghiţindu-mi cuvintele calde.
Din căuşul palmei zboară pana de înger
Adormit îngânând palide vise.

Miresme de pace
Toamna îngroapă frunze
Şi răceşte fluvii…
Seara lăsându-se ca un zid gros
Îmi desparte umbra amară
De somnul ce-mi curge prin vene.
Mă ridic ca vântul pe aripa norilor
Şi strâng valuri la piept
Cu miresme de pace.
Beau cupa dorinţei pe întuneric
Agăţ funia veghei în nopţi de lumină
Iar cântul înecat în suspine
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Ca o linie ce desparte
Sensul cerului de negrul pământului,
Ca un sâmbure nevăzut
Dintr-un fruct al binelui
Mă pliez şi eu însumi desculţ
În scorbura pomului cunoaşterii răului.
O şoaptă-n adânc e vorba iubirii,
Un urlet tăcut în pustiu
La trecerea apelor separate de vrajbă.
Ştiu că lumina de mâine mă doare
Dar o cer ca pe un surâs salvator
Cum frunza se ridică spre soare
Pulsând a căldură.
În seva copacului fulger să fiu
Pe umeri răniţi purtând aripi de înger
Şi-n bine să spăl adierea murdară
A zilei ce ieri m-a zdrobit.
Urletul sângelui
Ziua a secat dintr-o dată
Iar la temelia bolţii acum
Se-aşterne doar noaptea.
Țintuit la umbra-i coborâtă adânc
Peste gândurile mele prăfuite şi frânte
Apare tăcerea mai amară
Mai crudă decât ţipătul
Cerului făcut rană.
Alungă-mi cerberii cu lumina fugară
A lunii ce stă ca o gheară ascultând
Urletul sângelui prins
Între şoapte şi frig.
Două clipe
În catedrala cu raze de vâsc
Şi la umbra lirei pogorâte
Cu armonii de divine tăceri
Scriu despre
Numele luminii pâlpâinde ascunse
În cutele frunzelor înşirate
Pe linia orizontului mort.
Îmi ţin încă nemişcată peniţa,
M-afund odată cu ea sub paşii mărunţi
Ai cântării repetate-n văzduh
Încercând să traversez discret şi stingher
Marea spre o chemare clădită
Pe ţărmul de scoici seculare.
Nu-i zăresc vârful spintecând adierea
Abisului însemnat de clepsidră
Nici suirea pe foşnetul aripii
La culmile dintre două clipe de moarte.


Boem@ (103) 9/2017

Lucia PĂTRAȘCU
BRĂILA – ORAŞUL SPERANŢELOR de Ion C. GOCIU
(vol I Măria Gugeoanii)
Volumul de proză Brăila – oraşul speranţelor (vol.
I Măria Gugeoanii), semnat de Ion C. Gociu, publicat la
Editura Pim – Iaşi, 185 pagini, face parte dintr-o trilogie
promisă de scriitor. Autor a încă şase volume (De la Văianu
la Toronto, 2010; Cireşe amare, 2011; Maia – vol.I, 2012 şi
Maia – vol II, 2013; La vârsta senectuţii, 2014; Copilul
nedorit, 2015), Ion C. Gociu rămâne în arealul creaţiei
epice în care excelează prin descrieri de natură, prezentare
de caractere şi abordând o adevărată plajă a subiectelor
pline de neprevăzut.
Acest nou volum parcurge un adevărat traseu
geografic de la Gura Puturoşii, din zona Jiului de Sus, la
Brăila, oraş cu deschidere negustorească, unde îşi căutau
dorinţa de realizare atâţia şi atâţia oameni. Dar este vorba
şi de un traseu de viaţă al Măriei Gugea, (Gugeoanii) văduva lui Ion Gugea, bărbatul mort de tifos exantematic la
întoarcerea de pe front şi al celor doi copii orfani, Ghiorghiţa, de treisprezece ani şi Costică, de zece ani. Femeia,
împreună cu cei doi, este nevoită să ajungă la Brăila, unde
bărbatul ei, fiul machedonului Constatin Gugea, mare
meşter blănar în oraş, avusese o mică afacere, alături de
un alt tovarăş. Acum cei trei fuseseră chemaţi să participe
la împărţirea afacerii şi împărţirea moştenirii.
Măria,”până mai ieri fostă nevastă de negustor
cu patentă, din femeie cu situaţie îmbelşugată,
ajunsese cea mai strâmtorată persoană din comună.”
(pag. 19). După terminarea succesiunii, se hotărăşte să
rămână în Brăila, ca într-un fel de emigrare mai mică, o
dezrădăcinare, asemănătoare consăteanului Vasile Ungureanu, plecat în America să afle o viaţă mai bună.
În oraş, ea va deveni măturătoare, fiica sa Ghiorghiţa, fată în casă într-o gospodărie boierească, iar Costică,
ajutat de bunicul său patern Constantin Gugea, ajunge
vânzător la plăcintăria numită „la Pătru” de pe strada
Călăraşilor. Băiatul face cunoştinţă cu această lume nouă,
cu feluriţi oameni, mai mult sau mai puţin cinstiţi, află şi
despre fetele care erau „dame de consumaţie”, practicante
de amor liber, pe cont propriu sau legal, „cu condicuţă”.
După câţiva ani, Măria şi fiul său Costică, bărbat
tânăr acum, trecut prin alte locuri de muncă, tulburate şi de
concentrările acelui timp de după război, se hotărăsc să se
întoarcă la casa bătrânească, lăsând la oraş pe Ghiorghiţa,
căsătorită cu Ion Draica, om bogat, „negustor cu prăvălie
şi acareturi pentru cai şi trăsuri (...) comerciant şi un
domn.” (pag 75). Aici, în sat, cei doi duc o viaţă îndestula-
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tă, ajutaţi fiind de ginerele bogat şi de fiica sa, care
nu are copii. Costică se însoară cu Veta, fată de
om înstărit, împreună au copii, printre care şi un
băiat, Neluţu, dorit a fi înfiat de familia Draica.
Costică Gugea, om în toată firea, îşi face prieteni în
sat şi chiar cochetează cu mişcarea legionară.
Acesta este traseul destinului familiei
Gugea până la data când autorul Ion C. Gociu
sfârşeşte volumul întâi al trilogiei proiectate. O poveste ce poate părea nesemnificativă pentru cititorul obişnuit. Adâncind însă lectura, paginile cu
descrieri amănunţite fac regalul acestei scriituri,
pen-tru că toate întâmplările se petrec în acei ani
de nesiguranţă, de căutări, de acomodări, însă firul
lor se desăşoară explicit, dând egalitate şi cursivitate evenimentelor majore, ce pot apărea la un
moment dat în viaţa oamenilor, schimbându-le
condiţia socială. Întreaga expunere se încheagă într-o uniune epică, cu un mesaj bine precizat.
Începând cu descrierea locurilor de baştină
a celor trei oameni ce vor călători spre Brăila – oraşul speranţelor -, dar mai ales cu frumosul obicei
creştinesc de a marca sărbătoarea Mucenicilor:
focul din bătătura casei, la care răposaţii familiei
„veneau să se încălzească” (pag. 5), odihnindu-se
pe cele cinci scaune, aşezate în jurul măsuţei cu
trei picioare, pe care aşteptau frumos orâduite
ulcelele nefolosite pline cu apă neîncepută, atunci
scoasă din bunar „să aibă morţii de spălat şi de
(continuare în pag. 23)
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Cristina ROȘU
Marcel Capriș și fascinația pentru un fond mitologic...
"S-a întamplat 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
1
gol" și asta constituie un semnal de alarmă pentru toți cei
preocupați de spațiul cultural românesc. Totuși, interesul
pentru cunoaștere nu a dispărut , după cum nici dorința de a
o împărtăși nu s-a atenuat, căci "învățat este omul care se
învață necontenit pe sine și învață necontenit pe alții" (N.
Iorga). Încă sunt publicate texte de dimensiuni diferite, pe
teme diferite, grație cărora tot se poate vorbi despre o dezvoltare relativ armonioasă a personalității adolescentului.
De exemplu, Istoria maniheismului și vestigiile arheologice bogomile din spațiul balcanic, Editura Fundației Universitare "Dunărea de Jos", Galați, 2014, semnată de Marcel Capriș, este o deschidere spre o lume demult apusă, o
sursă de informare pentru elevul ce realizează o lectură
comprehensivă și de explorare a textului blagian Meșterul
Manole, în care se valorifică "un mit ce ne afectează ființa la
1
nivel individual și colectiv" , o sursă de documentare pentru
cititori aparținând altor categorii de vârstă, preocupați fie de
cele două concepte incluse în titlu, fie dornici să afle mai
multe aspecte vizând spațiul autohton (despre mormintele
bogomile din sudul Banatului, despre ritualuri etc)
Structurată în trei capitole aproximativ egale ca dimensiune, vizând maniheismul- "o religie universalistă fon1
dată de Mani în secolul al III-lea" , principii și literatură, bogomilismul - doctrină, artă și simbolistică, prezențe în spațiul
românesc, catharii-răspândire, organizare etc., incluzând
imagini menite să călăuzească lectorul în călătoria în timp,
cartea despre cele trei mari curente "eretice" este o alegere
inspirată atât pentru profesori, cât si pentru elevi.
Este evident interesul autorului pentru bogomilism,
pentru relația dintre maniheism (substrat) și bogomilism
1
("replică maniheană a secolului al X-lea" ), efectele răspândirii bogomilismului, elementul de adstrat (catharismul),
pentru mituri, religii și curente dualiste (erezii creștine).
Cititorul află despre bogomili că nu aveau biserici"Dumnezeu nu locuiește în temple zidite de mâini ome1
nești" , că admiteau doar o rugăciune (Tatăl nostru) și botezul prin purificarea sufetului, doar vestimentația simplă
(haină lungă, neagră) și hrană vegetală, că disprețuiau semnul crucii și ierarhia bisericească, că au cunoscut prigoana,
supraviețuind sub denumiri diferite, că au ajuns pe teritoriile
românești în secolele XII-XIV, fiind în mare parte asimilați
populației românești și contribuind la crearea unui folclor
literar balcanic" (Răzvan Teodorescu).
Oferind detalii despre credințe, rituri funerare, tipuri
de motive decorative, despre alte lucrări în care se subliniază legătura dintre mișcarea bogomilică și începuturile literaturii noastre, Marcel Capriș spune povestea unei secte cu
rădăcini în Asia Mică, dar care "s-a ramificat în Occident
sub denumiri diferite", așa cum afirmă în prefața lucrării.
Cristian Biru, în "Boema", august 2017 (Anul IX) Nr. 8 (102, p.7
Octavian Lupu, În vizită la negustorul de iluzii, Editura Confluențe literare,
București, 2014, p.121
3
Hans Jonas, Gnosticism și gândire modernă, Editura Polirom, Iași, 2006
4
Marcel Capriș, op.cit., p.122
5
Marcel Capriș, op.cit., p.51
1

2
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(urmare din pag. 22)

băut!” (pag.7), alături „o maramă brodată pe margini şi un buchet de busuioc ca să miroase frumos” (pag.8), continuând cu afumatul trupului şi al
coteţelor „că numai aşa oamenii şi animalele
erau feriţi tot timpul anului de muşcătura şerpilor” (pag.7); urma apoi frământatul colăceilor, al
cocăleţilor şi al azimei împistrită cu boabe de
cereale şi cu bănuţul norocos de argint, toate pentru masa mucenicilor. Astfel povestea începe să-şi
desfăşoare ghemul încâlcit al destinelor. Despre
împărţeala cu milostenii din pragul sărbătorilor,
despre claca femeilor, „să mă ajutaţi să scarmăn
lâna asta, că intră moliile în ea şi n-am cu ce să
ţăs dimia pentru hainele...” (pag. 148), adunare
unde se plimbau vorbele despre cei sortiţi a se lua,
după cum arătau bobii puşi pe plita încinsă cu prilejul Vrăjitului sau năimiţi cu rost de baba Opregoanea, ghicitoarea satului, ori după cum se prindeau
cei doi tineri în învârtitul pe prăjina Vârtejului, obicei
la sărbătoarea Dragobetelui. Atâtea şi atâtea datini!
Dialogurile se petrec în frumoasa limbă
gorjenească a personajelor, împodobită copios cu
expresii specifice, explicate generos în textele de la
subsolul paginilor. Nu este de neglijat prezentarea
directă a personajelor prin felul lor de cumportament. Dacă adăugăm şi descrierea hainelor pe
care le purtau cei din sat, cei din oraş, cei care îşi
schimbă mereu părul după cum vara sunt orăşeni
şi iarna se reîntorc în sat, avem o ilustrare colorată
a felului în care omul se transformă după împrejurări. Avem, mai ales, o măiastră îmagine a tinerei
ce îşi pregătea cu mare îngrijire cele necesare unui
asemenea eveniment: „Cămaşa de mireasă, şi-a
făcut-o din pânză marchizet cusută cu râuri de
mătase vişinie pe ciupag şi pe la poale. (...)
Şoarţele de postăvior negru şi vesta de
catifea...” (pag. 74).
Chiar dacă emoţia scrierii unor posibile
amintiri de familie au putut genera unele scăpări
ortografice, pentru care autorul chiar îşi cere scuze,
întreaga poveste, desfăşurată în paginile populate
cu câteva fotografii de familie, personajele cărţii
fiind îmbrăcate în portul tradiţional, câteva imagini
din satul natal sau din oraşul Brăila, aşa cum arăta
el prin anii 1920-1922, face din volumul Brăila –
oraşul speranţelor, o învitaţie pe care ne-o
adresează cu multă căldură autorul său, Ion C.
Gociu, „om de cultură, integru, introvertit, foarte
sensibil” (pag. 181), aşteptând să o onorăm. Ceea
ce facem şi vă sfătuim şi pe dumneavoastă! Este o
întâlnire care vă va bucura!
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citit articolul; Lidia îmi făcu semn să mă apropii.
-Crezi că e vorba de Corina? Cu ea ai rupt orice
legătură și se cam potrivește.
Regăsirea
- Ce?! Nu, nu cred, n-aș accepta, dar ce am citit
1.
pare cam imprevizibil, deci e o variantă.
Te-ai gândit vreodată la motivul real pentru care visăm?
Corina a fost prietena mea pe care o consideram
Te-ai gândit că destinul tău poate atârna de un vis? Sincer, cea mai bună, dar din anumite motive pe care nu îmi
nici eu nu am bănuit de ce este atât de important sau că face plăcere să le dezvolt, abia dacă ne mai salutăm.
mi-ar putea schimba viața. Când spun asta, nu mă refer la Conform frazei, ea se potrivește chiar bine deoarece,
vreo intervenție supranaturală, cu eroi care salvea-ză dacă mi-ar acorda mai multă atenție, cred că viața
lumea de forțele răului; prefer să îi spun Divinitate.
mea s-ar schimba. Pentru că o văd ca fiind singura
2.
opțiune, mă voi feri de ea; nu am nici cea mai mică
„În timpul somnului REM (somnul cu unde rapide) au loc intenție de a-mi complica viața și trebuie să nu o mai
mișcări ale globilor oculari, cresc presiunea arterială și forțez, ci o să o las să decurgă natural, după cum
temperatura, se fixează ce a fost învățat și este perioada scria pe pagina peștilor. Nu am mai apucat să
viselor.” Exact așa sună un fragment din capitolul doi al vorbesc nimic legat de asta cu Lidia sau Georgiana,
unei cărți-gigant pe care trebuia să o învăț pentru un că profesorul intră în clasă cu un zâmbet ironic și
concurs ce avea loc la Constanța. Eram la școală, iar purta acel gen de fericire pe care o poartă profesorii
pentru că nu aveam ce să fac în pauză, o mai răsfoiam, când dau teste-surpriză elevilor.
dar nici asta nu a durat mult pentru că, oricât de serioase
3.
ar fi fost intențiile mele, m-am lăsat pagubașă la propuAjunsă acasă, îmi fac rutina zilnică: mă schimb,
nerea unei colege foarte bune.
mănânc, fac un duș revigorant, după care mă apuc
-Elena, azi nu am verificat zodiacul; vrei să vezi ce scrie de teme și tot ce înseamnă școală. Când finalizez și
la Pești?
ultima pagină de învățat, ceasul arăta 21:37 și
Întrebarea mi-era adresată de Lidia, una dintre puținele realizez că mi se pare o prostie fraza citită azi, de
colege din clasă la care țin foarte mult. În zilele acelea nu față cu fetele și decid în mintea mea să nu mă mai
prea mai voiam să cred în nimic, nici măcar în mine tem de toate lucrurile pe care le aud. Așa m-am
deoarece toată fericirea familiei mele a fost înlocuită de simțit mult mai împăcată cu mine, lucru care mi-a
frustrare, teamă, supărare, stări ce vin odată ce un bunic ușurat adormirea, dar nu înainte de a face câteva
face primul atac cerebral. Cum timpul trecea, iar părinții rugăciuni care mi se păreau străine de vreme ce nu
mei păreau mai bătrâni cu fiecare săptămână în care m-am mai închinat de mult timp. Aveam în minte
veneam acasă, la țară (căci eu stau cu gazdă în oraș și ceva legat de vechea mea latură spirituală care a
sunt elevă la unul dintre cele mai bune licee), refuzam să înviat și-mi cerea să vorbesc cu Dumnezeu;
cred că mai există ceva care să ne ajute sau că această remușcări m-au cuprins în clipele acestea și aveam
întâmplare are un scop important în viitorul nostru, mai presimțiri ciudate, în care se contopeau rațiunea și
mult sau mai puțin îndepărtat. Lidia rosti întrebarea sufletul, iar eu sunt un simplu teren care trebuie să
temătoare, dar cu încredere, căci i-am povestit cum am aleagă ce parte să las să mă domine. M-am ridicat
petrecut sărbătorile de Crăciun- numai prin spitale și fără brusc, mi-am zis imediat că e ceva necurat la mijloc
speranță în credința în Dumnezeu, care aproape mă și că mă tulbură într-un mod care nu m-a mai mișcat
părăsise, chiar dacă înainte însemna totul pentru mine.
de când mergeam la biserică și purtam diferite
-Tot nu încetați cu pierderea asta de timp?
discuții cu mine însămi.
-Pentru noi nu e. Hai să vezi: Georgianei i-a scris că va
Când m-am uitat la ceas a doua oară, era 22:23
primi bani în cursul acestei zile și, dimineață, mătușa ei a și m-am mirat de cât de repede trecuse timpul.
plecat înapoi în străinătate și i-a dat 100 de lei. Acum ce
4.
mai zici?
Se făcea că eram la o masă mică, umbrită de trei
-Chiar, Georgiana? Bravo, fată!
stejari mari și verzi cum văzusem numai la bunica
-Merci, merci, răspunse mândră Georgiana, altă colegă acasă. În fața mea apăru- ca un sâmbure ce se
bună. Mai scria și că trebuie să am grijă să nu fac risipă, ci mărea tot mai mult- o lumină puternică și albă; pe
să îi păstrez pentru cazurile în care e cu adevărat nevoie.
măsură ce creștea, lumina lua o formă umană
Am zâmbit politicos la auzul acestor vorbe și mă acoperită cu veșminte albe și strălucitoare, iar
gândeam dacă se va întâmpla vreodată ca Georgiana să apropiindu-se de masa la care eram așezată, mi-am
fie econoamă, dar mi-am adus aminte că Lidia nu a dat seama că omul care urma să ia loc lângă mine
deschis pagina Peștilor și acum chiar mă bătea gândul ce era chiar Domnul nostru, Iisus Hristos. Mi-a zâmbit
ar putea să scrie.
blând și mi-am adus aminte de zâmbetul tatei care-i
-Elena, citește!
rotunjea fața când veneam acasă, la țară după două
-„ Astăzi se va întâmpla ceva ce are legătură cu trecutul săptămâni-dulcea revedere!- doar că de această
dumneavoastră. Veți primi o propunere de la o persoană dată simțeam vinovăție, îngrijorare, o ușoară teamăneașteptată, cu care ați rupt orice comunicare, lucru care sunt la întâlnire cu Dumnezeu, Tatăl, Fratele pe care
vă va da planurile peste cap și vă va schimba viața. eu singură am vrut să-L pierd și să nu mai știu nimic
Așadar, trebuie să vă păstrați echilibrul pentru a lua cea de El. Pagina cu zodii...Deci aceasta este legătura
mai corectă decizie și să nu mai forțați lucrurile, lăsați-le să demult ruptă - legătura divină...
vină de la sine.”. Mmmm, asta mi se pare ciudat, am stră-Elena... A trecut mult timp, începu să vorbească
puns eu tăcerea care se lăsase după ce terminasem de
(continuare în pag. 25)
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și să mă privească blajin, iar glasul duios... parcă venea și
din stejari, și din masă, și din mine, însă nu voia să mă
sperie, ci să-mi arate că suntem prieteni, frați buni.
Am încercat să vorbesc, dar nu puteam să deschid
gura.
-Deschide-ți sufletul, Elena! Vorbește din interior!
Am ascultat cu atenție și am privit ochii blânzi care mă
linișteau; am coborât în adâncul meu interior și calea miera luminată de Domnul, ceea ce m-a fericit îndeajuns de
mult încât să-mi deschid poarta sufletului ca să pot spune
tot ce vreau, să mă confesez și să-mi plâng nimicnicia,
păcatele, încăpățânarea, îndărătnicia, dar dintr-odată am
revenit la masă; Fiul Domnului ținea în mână un pietroi
negru în ale cărui adâncuri întunecate te pierdeai. Se ridică
de la masă și îmi vorbi din nou:
-Elena, să vii mâine acasă la mine. Te aștept cu drag.
Rostind aceste ultime cuvinte, a plecat în lumina din
care a venit, iar eu dispăream în infinitul universului,
ușoară ca o pană, ca să mă trezesc cu 5 minute înainte de
a suna alarma. Straniu era faptul că, deși am visat, mi s-a
părut foarte real, ca și cum am fost acolo cu tot trupul și
toată ființa mea. M-am ridicat din pat atât de veselă și
voioasă și am stat la marginea patului încă un timp să
meditez asupra visului care, de fapt, a fost realitatea altei
lumi și m-am gândit ce ar putea să simbolizeze. Cu
siguranță, cei trei stejari reprezentau Sfânta Treime; locul
era protejat; pietroiul negru și înspăimântător mă îngreuna,
deci constituiau păcatele mele grele, căci odată luate, mam simțit pură ca un nou-născut.
-Și nu trebuie să uit ultimele cuvinte: să merg acasă la
Dumnezeu. Stai puțin!...Ce e azi?
Deschid rapid telefonul și văd că scrie 25 martie. Dau
fuga în bucătărie și caut în calendar să văd ce sărbătoare o
fi- dacă o fi vreuna.
-Deci azi, 25 martie, este Buna Vestire și trebuie să
merg la biserică. Norocul meu că programul școlar se
termină la 13:00, așa voi sta mai mult cu Dumnezeu în
casa Lui.
5.
Ora 13:00: mă grăbesc să prind autobuzul care mă lasă
în apropierea bisericii mele peste cinci stații. Tot drumul am
mers încet și ziua tot mai greu a trecut, iar când am
povestit visul colegelor, ele mă priveau cum privește un om
normal un nebun ce îi iese în cale, dar asta nu a contat
prea mult pentru că nu mai aveam nevoie de nimic dacă îl
descoperisem pe Dumnezeu.
Cum trecuse aproape o oră, slujba se ținu dimineață,
deci era terminată acum și biserica- închisă; m-am așezat
pe o băncuță și am așteptat. M-am gândit că, dacă aștept
un astfel de oaspete, răbdarea sigur o să-mi fie pusă la
încercare, deci trebuie sa fiu atentă și să trec acel test al
credinței recuperate la care eram sigură că o să fiu supusă.
Peste un timp de așteptat, mi-am verificat din nou telefonul care indica 14:30 și m-am îngrijorat că nu mai vine
sau nu am înțeles ce mi-a vorbit Fiul Domnului înainte să
plece. Deodată, ca de nicăieri am auzit un plânset încet și
scurt; îmi las ghiozdanul pe bancă și mă îndrept spre ieșire, de unde părea să vină acesta. Pe asfalt văd un copil de
vreo 7 ani cu o bicicletă aproape de el. Căzuse și de zgâriase.
-Hei, ești bine? Hai să te ridic.
Copilul nu spuse nimic, ci doar se lăsă în voia ajutorului
oferit.
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-Uff.. Ia uite, te-ai zgâriat la genunchi. Te doare?
-Da... Puțin.
-Așteaptă-mă aici.
M-am grăbit înapoi la sacoul pe care l-am lăsat
pe bancă și am luat batista mea săptămânală, de această dată, favorita, față de care am avut câteva
remușcări, însă m-am consolat cu gândul că servea
unui gest nobil de bunătate. Am alergat către băiat
și i-am legat batista în jurul genunchiului, iar el mulțumi politicos și plecă mergând pe lângă bicicletă.
M-am întors bucuroasă că am putut să ajut și am
reluat așteptarea. După ce mai trecu un timp, am
realizat că mi-era cam foame, așa că am scos din
ghiozdan un corn cu ciocolată, un sandviș cu roșii,
castraveți și brânză și sticla cu apă. Cum mâncam,
un alt copil-ceva mai mare decât cel de dinaintetrecu prin fața mea și se uită lung la sandvișul pe
care îl devoram. Hăinuțele sale mă făceau să cred
că situația sa de acasă nu era tocmai strălucită,
lucru care m-a făcut să strig după el, ridicându-mă.
-Hei, tu, copilul!
Mă simțeam jenată că strigam astfel un copil pe
care nu îl cunosc, căci nu intenționam să-i fac rău,
așa că am încercat să adopt o expresie cât mai
blândă și bună, exact ca privirea divină din visul
meu.
-Uite, vrei și tu?
I-am întins jumătatea de sandviș care mai
rămăsese, însă el refuză din cap spunând:
-Vă mulțumesc, dar mama m-a învățat să nu
vorbesc cu străinii sau să iau ceva de la ei.
În acel moment am rămas mută de uimire și am
prins drag de copilul din fața mea, iar în gând i-am
lăudat părinții pentru o educație atât de frumoasă.
-Bravo! Mama ta te-a învățat foarte bine! Mama
mea m-a învățat același lucru când eram mică și o
ascult și acum, chiar dacă am crescut, căci am mare
nevoie de ea. Te sfătuiesc să-ți iubești părinții mult,
mult.
Copilul nu mai spuse nimic, ci doar mă fixa cu
ochii înmărmurit cum eram și eu când i-am întins
bucata de sandviș. Probabil își dădu seama de
intențiile mele bune și zâmbi ușor; nu mă mai refuză
când l-am invitat să se așeze pe bancă sau când iam întins sandvișul pentru a doua oară.
-Câți ani ai tu?
-Am 11. Dumneavoastră?
-Eu am 17, dar să-mi zici Elena, căci sunt un
copil la fel ca tine.
Am râs și m-am gândit că mi-ar plăcea să mai fiu
acasă, în satul meu și să mai am 11 ani, să mă joc
în iarba verde cu pisicile și câinii, dar, din păcate,
timpul nu m-a iertat, deși l-am rugat să mă lase așa.
Am zâmbit cât timp am vorbit cu copilul și mă
cuprinsese o emoție dulce a copilăriei pierdute. Am
înjumătățit și cornul și mărturisesc sincer că acea
jumătate era mai dulce când am mâncat-o împreună
cu acel copil decât dacă aș fi mâncat-o singură în
apartament. Am împărțit și apa - la fel de bună ca și
cornul cu ciocolată; am verificat telefonul la cererea
copilului ce părea îngrijorat deodată de timpul în
care lipsise de acasă: 16:14.
(continuare în pag. 26)
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Eu îți mulțumesc că ai mâncat cu mine; dacă trebuie să
pleci acasă, eu te las. Te rog să îi spui mamei tale că te-ai
întâlnit cu mine, o străină și că o felicit că are un copil așa
bine-crescut, că trebuie să fie foarte mândră de tine, dar și
tu de ea.
Acesta râse bucuros și încuviință din cap.
-La revedere, domnișoara Elena!
-Mergi cu bine, dragule! Mă bucur că ne-am cunoscut!
Am rostit ultimele cuvinte plină de emoție și mi-am zis : „
Ah! Bunele maniere nu fac excepție!...”. Am chicotit și mam decis că ar trebui să plec și eu acasă; se întârzia și
mai aveam și teme pe deasupra. Poate că Dumnezeu nu
a venit la întâlnire, dar astăzi am avut o zi foarte
interesantă și specială.
6.
În timpul acela m-am trezit la aceeași masă și între
aceiași trei stejari falnici și mi-am dat seama că mă aflu în
lumea aceluiași vis ca seara trecută. De această dată, eu
eram cea așteptată, căci Mântuitorul era așezat în fața
mea și mă privea cu cei mai blânzi ochi.
-Doamne, sărut-mâna și iartă-mă! Te-am așteptat
astăzi în casa Ta, dar nu ai venit...
- Elena, tocmai Eu să nu vin?! Ne-am întâlnit și „
flămând am fost și Mi-ai dat să mănânc; însetat am fost și
Mi-ai dat să beau; străin am fost și M-ai primit; gol am fost
și M-ai îmbrăcat; bolnav am fost și M-ai cercetat; în
temniță am fost și ai venit la mine. Adevărat zic ție,
întrucât ai făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, Mie Mi-ai
făcut!”.
Am înlemnit la auzul acestor vorbe..
Erau citate din Biblie și am conștientizat că Fiul
Domnului a venit la întâlnire nu o dată, ci de două ori și ma primit în casa Lui. Copiii pe care i-am ajutat azi au fost
părți din El. Mă simt binecuvântată de faptul că Dumnezeu
a coborât lumina sfântă în sufletul meu și a bătut la ușa
mea ca să-L primesc așa cum se cuvine, iar batista pe
care Domnul mi-a înapoiat-o s-o port mereu cu mine și
parcă devine mai albă și mai nouă cu fiecare dată când o
folosesc să ajut oamenii.
Emoții puternice îmi trezesc și rugăciunile pe care le
fac înainte să merg la culcare și mă gândesc la cât de
minunat este să ai sufletul curat și luminos, dar să știți că
nu îl întrețin cu apă, săpun și burete, ci prin fapte de
milostenie, sacrificiu și toleranță. Astfel, pe măsură ce
cresc și voi ajunge să fiu un bătrân care le-a văzut pe
toate, voi avea grijă ca odaia inimii mele să strălucească
de bunătate. Iată, cum L-am găsit pe Dumnezeu, imediat
m-am regăsit pe mine.
Notă: Lucrarea a obţinut Premiul pentru originalitate la
Concursul “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”, categoria
15-21 ani, din cadrul Festivalului Internaţional al Cărţii
“Axis Libri”, Galaţi, 14 – 18 iunie 2017.
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Carmen HUZUM
CA ȘI CUM AȘ FI
Uneori îmi ești
Dureros de adevărat
Precum slovele
Ce-și împlântă ghearele
Sfârtecându- mi
Și ultima licărire
De speranță
Alteori te simt
Plimbându-te agale
Prin cele mai întunecate unghere
Strigând
Te știu!
O, da.... Te știu
Îți cunosc tremurul vocii
Și furia
Și mai știu
Locul unde te ascunzi
De fiecare dată
Când fugi
Implorând zeii...
Apoi taci
Să pot auzi ploile
Ce se duc
Ce vin
Și revin
Ca râurile
Într-o matcă
Mult prea îngustă
***
Ne întâlnim alteori
La răscruce de gânduri
Și ne împărțim
Egal
Lumina ochilor
Căci ne rămânem
Aceleași mereu
Fracții de lumi
De strigăte și deznădejdi...
O, iubitule
Uneori te uit
Cuibărit
Ca un copil
Sub mantia nopții
Și- ți cânt
Ca și cum aș fi
Ca și cum ai fi
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Tania NICOLESCU
CONFESIUNI –
OLIMPIU VLADIMIROV
(1942-2017)
I-a fost dat să plece dintre noi odată cu Perseidele
- ploaia de meteori, venită din mari depărtări, după cel ce
cunoștea atât de bine, graiul ce îmblânzea până și pietrele.
Și cine oare, dacă nu geologul - poet putea face ca
materialul grosier din jur, piatra realităților dure, să i se
oprească la picioare calină, așteptând să fie șlefuită și să
poarte un nume: Olimpiu Vladimirov. Bonom, oarecum taciturn, dar păstrându-și mereu simțul umorului și cu zâmbetul pe buze pentru cei apropiați, talentatul poet tulcean spunea despre sine: ”Port de la naștere / ramura de măslin
sub care / voi întâmpina moartea; N-am nicio oglindă / care
să-mi întârzie / aburul sufletului / trecut în ceremonioase /
călătorii cerești.”… ”Singura-mi neliniște / este doar gândul
nebun că-n Olimp / voi fi luat drept un zeu.”(Neliniște).

Născut în Tulcea la 09-01-1942, a urmat școala
primară și gimnazială în cadrul actualului Colegiu
dobrogean ”Spiru Haret” și apoi Facultatea de Geologie a
Universității București. A debutat în poezie în anul 1958 la
revista ”Steaua” și de atunci, a fost prezent în numeroase
antologii de poezie, reviste literare și volume proprii de
poezie: ”Confesiuni” (1980), ”Semn” (2006), ”Identitate”
(2008), ”Adânc de fântână” (2011), ”Nimic mai mult”
(2013), „Recoltă de iluzii” (2014) sau în colaborare ”Insula Albă” - antologie cu Marian Dopcea în 2003 și
Isaccea pagini de monografie în colaborare cu Nicolae
Rădulescu (2008 - vol I şi 2010 - vol II). Fiecare carte a sa,
a fost o laborioasă căutare și clarificare a identității de sine
precum într-un ochi de adânc de fântână, o tulburătoare
confesiune de pe arcușul viorii sale închisă în lutul vremelnicului trup, un semn indubitabil al trecerii sale prin lume.
Pentru activitatea sa, a primit numeroase premii:
premiul revistei ”Tomis” și al Filialei ”Dobrogea” a USR
(2000), premiul anual de poezie al revistei ”Porto Franco”
(2011), precum și premii la Saloanele Internaționale de
Carte ”Ovidius” (2002, 2003, 2006). A făcut parte dintre
fondatorii Asociației ”Aegyssus” a scriitorilor din Tulcea
(2007), membru titular al Uniunii Scriitorilor din România
(2009), redactor al Revistei Ex Ponto(2011), și a acceptat
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cu bunăvoința-i caracteristică, să sprijine ca redactor și revista ”Seniorii Tulceni” (2015). Prezență
îndrăgită și prețuită nu doar de prieteni, gata mereu
să dea o mână de ajutor atunci când i se cerea,
Olimpiu Vladimirov s-a ocupat și de promovarea
tinerelor talente, îngrijind de nouă antologii din
creațiile laureaților la Concursurile Naționale de
Poezie și Eseu ”Panait Cerna”, în perioada 1975 –
2006. Colaborează și la Dicționarul personalităților
dobrogene (vol. I – 2004, vol. II – 2005 și vol. III –
2008).

Chiar și atunci când a simțit că ”Senectutea – așteaptă, modestă, la rând / și se invită singură pe locul ce-i revine de drept”, când umbrele
unor sumbre presimțiri au început să-i dea târcoale: ”Mă simt arlechinul / mânuit cu sfori / tot mai
subțiri mai uzate” (vol. ”Nimic mai mult” - 2013),
poetul face alegerea de a-și închina incertul timp
rămas, creației sale: ”versurile mele /nebuloasă
stelară – în jurul inimii”, redescoperind bucuria de a
trăi fiecare zi rămasă. ”Prețioasă și pretențioasă /
dorința de a trăi o viață / care n-ar trebui / să aibă
sfârșit; /Știind, totuși, că nu e așa, / mai sigur decât
în multe împrejurări, / mă agăț de fiecare zi / cu
bucuria unei nașteri”. Și totuși, cu toate că despre
durere, cum afirmă poetul, ”nu se vorbește” și se
străduiește ca ”picătura chinezească – răbdarea
care cucerește piatra” și poezia, ”praful de îngeri”,
să-i devină leacul pentru ”rănile deschise”, nu
poate să nu observe cu tristețe, faptul că ceea ce
altădată părea cunoscut, devine cu greu recognoscibil: ”oglinda în care mă privesc / este pustie; /
Nu mă mai recunoaște…” și că, în jurul său,
țesătura socială, relațională, ce odinioară părea
indestructibilă se destramă treptat: ”Mă părăsesc
prietenii. / Pe socluri rămân doar locuri libere”.
Sentimentul de singurătate devenit dureros și
copleșitor: ”Numai soarele meu nu apune… / Stă
nehotărât pe creanga zării, / obsesiv ochi de ciclop
/ învolburând culorile, / cuib nostalgic rătăcind după
păsări, / cearcăn adâncit în gerul de-o iarnă, / stea
căzătoare care nu-și găsește locul / pe nici un
pământ…”, este repede alungat, cu umorul care
nu-l părăsește aproape niciodată: ”Cu discreție, /
mă trage de mânecă / îngerul: cât a mai rămas din
tine într-o carte?” /Plec mai departe, gândind / că
mi s-a dat să fiu / măreț, cu felul meu, / ”omul
nevoii” / și al fragmentelor”.
(continuare în pag. 28)
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În urma Omului plecat dintre noi, rămânem să
privim la rândul nostru cu tristețe, cum din nou, ”înserarea
coboară în iarbă / căutând lumina zilei / prelinsă-n
pământ”.Dar, ca și cum ar fi anticipat aceasta, cuvintele pe
care mâna sa le-a făcut să răsune din vioara ce-a fost, ne
încurajează: ” Cu moartea mea / nu se sfârșește nicio
viață;/ Doar eu o iau de la capăt”. Și nu ne îndoim că,
dacă ar fi să o ia de la capăt, ar face-o în stilul său,
inconfundabil de generos:”Din timpul care mi s-a dat /
renunț la clipele când număr / fiecare vis salvat de la
moarte”.(Numărătoare – vol.”Adânc de fântână”).

”pentru ce? de ce? cât? oare cum?”
Atenție, se plătesc doar impozite și amenzi,
se eliberează adeverințe, rețete, bilete de drum,
buletine, pașapoarte…
Nici măcar certificate de bună purtare,
nici măcar abonamente pentru iluzii;
Doamne, atâtea hârtii în fiecare zi,
asemenea unui viscol fierbinte și sufocant
trecându-ne prin mâini, prin memorie,
prin fața ochilor, prin buzunare,
strânse cu îndârjire, cu smerenie, cu umilință,
pentru a ne salva de alte și alte necazuri
sub binecuvântarea sfintei birocrații;
De mâine, la fel de obosiți
și fără șansa unui gând mai bun,
ne trezim în vârtejul
acestui anafor,
fără să bănuim,
că timpul ne aspiră, puțin câte puțin,
în iadul de la un ghișeu la altul…
LOCUINȚĂ

OLIMPIU VLADIMIROV - POEZII
SCRISOARE
Îngere, eu trebuie să cobor,
Oricum, semaforul nu se mai schimbă;
Sunt agățat demult de-un ultim zbor,
Amarul vieții îl adun sub limbă.
Lucru-nceput îmi iese tot pe dos,
Pustiuri s-au adăpostit în oase,
Credința nu-mi mai este de folos,
Suspin după un zar de șase-șase.
Nu-s împăcat cu mine și-i târziu
Să buchisesc acum abecedarul;
Cât pot, întârzii lângă lutul viu
Ca să-mi ascund și sufletul și harul.

Locuiesc această vioară
îmbrăcat în sunete
Inocentă
inima dăruiește ritmuri nebune
doar pentru mâna
care ține arcușul
CONDIȚIE
Îmi puteți lua
toate semnele de punctuație
respectate sau ignorate;
pentru supraviețuire
lăsați-mi doar linia de dialog…
în plus,
vreau să descopăr, singur,
punctul.
BOLI

ANAFOR
Pretutindeni aceeași sală de așteptare,
pe drumul de la un ghișeu la altul,
la spital, la poliție, la primărie,
la gară, la fisc, la… la… la…
Aceeași oameni obosiți,
transpirați, nervoși, agitați,
gesticulând, ridicând glasul,
înălțându-se pe vârful picioarelor,
îmbrâncindu-se ușor,
(”datul din coate” dă încă roade),
între scuze, șoapte, murmure,
și zâmbete sleite de un efort inuman:
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Ce boli incurabile!
Să-ți placă lauda de sine
și pașii rătăcind spre nicăieri…
NIMIC MAI MULT
Într-o singură lacrimă
Port Dunărea
și mormintele celor dragi;
Nimic mai mult…
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E ziuă-n cer, e noapte-n zi
Și acum dinspre lumini spre mine vii,
Iar Tu, Doamne când m-ai privit,
Am înflorit.
Picură stropi de lumină

Claudia BOTA
Clopotul timpului

`

Un sunet profund atinge cuvântul cel mut
Și trupurile noastre carnivore împart și moartea din moarte,
Un dangăt de clopote de azi, un dangăt de clopote de ieri
străbate muzica timpului stingher,
Mă dor amintirile scurse prin paginile istoriei impregnate,
în file de carte cenzurate.
Iar Tu, de ce mă porți printre lacrimi?
Nu-mi da ca să port mai mult decât pot.
Un dangăt de ieri, un dangăt de azi într-un stup de albine,
Roind alungă duhurile rele printre sunetele grele.
Cheamă viii, plânge morții, împrăștie viforele și alungă
trăsnetele!
Prin sunete dau timpului măsură umplundu-l de rost,
Marcând începuturi spre slava luminii din post a Cuvântului
cu rost.
Mi-ai adus soarele
Mi-ai adus soarele în străpunsa inima răvășită
Registre îngălbenite străjuiau colțurile învechite,
Din suflet ruga izvorând insistent în miez de noapte
Când teama puse stăpânire pe inima neîncălzită,
”Doamne dă-mi fericirea!”ca pe o ultimă carte.
Prin iarbă pașii tăi călcau prin roua de dimineață,
Puful de păpădie în zbor îmi furau clipele prin ceață,
Ceața-mi bântuia gândurile învolburate, topite-n sete,
Ducând spre zările ce străjuiau lumina-ți fără de pereche,
Iubirea să nu se împartă, să stea de veghe netulburată.
Și dacă inima îmi spune
Și dacă inima îmi spune că te iubesc
Lumina clipei de altădată iar răsare,
Ca și dulceața dulce-amară de cicoare,
Dispare! Speranța prin tine face ca să cresc.
Sunt zile-n care te iubesc și zile-n care te urăsc
Și aș vrea să strâng în palma mea iluzii negândite,
În ierni să adorm și sub povara grijilor fără să cerșesc,
Un dram din tolba cu săgeți aprinde amorul plin de șoapte.
Alerg ținând la piept o ultima scrisoare în care mă trădezi
Ce pot să cer acum zeilor? O ultimă prinsoare!
Prin care soarele în zorii dimineții nu apare,
Aștept, aștept și văd acum cum tu te minunezi!
O nouă zi
O nouă zi mi te-a descris:
mai bună, mai frumoasă
ca o mireasă.
O candidă lumină mă apasă,
De la fereastră.
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Lumina Învierii revarsă asupra noastră viață,
Viața luminată din puterea Cerească.
Nădejde hrănită prin ani cu multă speranță.
Picură viață ce revarsă lumina dumnezeiască.
Picură stropi de lumină peste fața ta senină,
Cântă îngerii din ceruri din harfa cea divină
Cântă-n sus și cântă-n jos cu glas melodios,
Triluri ce străbat văzduhul în acord duios.
Prin Lumina adevărului toți ne-am mântuit,
Aducând iubirea întru Cel menit.
Devenind nuntă-n Cer și pe Pământ,
Luminând pământul prin Cel Prea Sfânt.
În această zi de primăvară renăscând la o nouă
viață.
Iar Hristos pentru toți a înviat!
Sculând lumea din al său păcat.
Miroase mamă, iarăși socul din pădure...
Suavul chip și blând al mamei mă-nvăluie din
norii cei fierbinți,
Purtat în anii copilăriei lipsiți de griji și suferinți.
O, mamă, chemându-te din negura tăcerii,
Cum mă purtai prin misterioasa cărare a
pădurii,
Cu inima în taină hrănită din lumina siderală,
Tu mi te arăți și astăzi fără de sfială,
Mereu mi te dezvălui între Sfinți.
Iar pașii inimii pe lângă inima-ți mă ține,
Miroase iarăși socul din pădure,
Miroase a particole ce-mi dă viață,
Miroase în suflet doar a suspine,
Particolele atomului și azi sunt pline de lumina.
Care este-n tine!
Condu-mă
Condu-mă până la limanul dintre ape
Lumina va atinge valurile învolburate,
Nemailăsând loc durerii ca să-mi sape,
Neputințele firii fiind cuvinte nepătate.
Când vei privi în zare către asfințit
Prin inima înflăcărată fără de sfârșit,
Aprinsul dor e un zefir ce va revărsa,
Ca un potir cu vin de ambră în mâna Sa.
Condu-mă la steaua vieții din al inimii caval
Să-mi port lumina timpului din val în val,
Călător al unor drumuri cu amintiri frânte
Destine irepetabile pe scena vieții umbrită de
atâtea lupte.
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Silvia LUCHIAN
IERNITELE PRIMĂVERI
(fragment de roman)

I-a plăcut, la început, și casa unde urma să locuiască și nu bănuia că o să se înșele.
Și totuși, dacă ceilalți chiriași nemulțumiți părăseau clădirea, el de ce nu pleca? A rămas, de parcă ceva îl țintuia și îl trăgea în jos. Asta nu înțelegea Tăsică.
Un mare scriitor spunea că fericit ești atunci când
te afli într-un loc și nu ai vrea să pleci în altă parte. Așa
cum se simte și Tăsică de la o vreme la fermă și se
întoarce rareori în casa dintre bălți și lângă unchiul său,
Stavru. Nu același lucru s-ar putea spune și despre Gore.
Oare ce îl ținea pe el să plece de acolo, din locul acela
mohorât, fără viață și parcă fără dimensiuni terestre. Parcă
locuia într-o lume tăcută, de gheață, unde pretutindeni era
alb și totul trecea în veșnicie. Sau locul culorilor era luat de
griuri și tristețea îl urmărea prin fereastră. În toată această
poveste gri, își mai face câteodată loc fraudulos câte un
pescăruș cu țipătul său ciudat, ca al unui surdo-mut.
Omul acesta pare singur, înotând într-un ocean al
suferinței. Parcă a pierdut un examen al vieții, iar acum se
confruntă cu trecutul. Pare cuprins de o rușine profundă, sa închis într-o lume mică și a căzut pradă dezamăgirii.
Deseori, la adăpostul visurilor sfărâmate, pare să ascundă
ceva... Adevărurile spuse pe jumătate, chipul său grav și
trist trădează o mare frică... Frică de necunoscut sau... de
ceva ce a cunoscut cândva și nu-și mai amintește.
Crâmpeie ale unor trăiri din altă viață îl îmboldesc și nu-i
dau pace. Parcă trăiește într-o altă dimensiune. În inima lui
sălășluiesc amintiri dintr-o altă lume, dar încă vie, care îl
bântuie... Mintea îi este ocupată de gânduri încâlcite și nu-i
mai rămâne loc pentru prezent.
Câteodată, în sufletul său încolțesc speranțe, dar
care, îndată, sunt umbrite de gândurile care îl bântu-ie.
Uneori, cuminte ori solemn și nemișcat ca Sfinxul, alteori,
agitat și dezlănțuit, nici el nu se înțelege cu sine.
Nu are ceas. Nu-i trebuie. De parcă s-ar orienta
numai după soare și ar avea legătură cu veșnicia.
Tăsică observase că ceva nu e în regulă cu el, dar
încă nu știa cu ce să-l ajute.
„Păcat de el! Altminteri, e un om cum rareori mai
poți întâlni unul ca el în zilele noastre. Poate chiar a venit
din alt timp și, în loc să ia un tren spre casă, din greșeală a
luat unul spre viitor. D-asta nu-și găsește locul”, își spuse
Tăsică și încercă să-l ia cu binișorul, în stilul său ușor,
ironic.
-Iar ești botos, bocciule. Ai pus monopol pe
suferință, se vede treaba, deși te-ai născut cu atâta har.
Mulți ar vrea să aibă calitățile tale și n-au de ce să se agațe
la disperare. Chiar îți place să suferi? Te paște
schizofrenia, omule!
-Doamne-ferește...! spuse Gore mai mult pentru el,
în timp ce punea ceaiul pe masă.
-Eu am acolo, la fermă, două exemplare, ar suferi
de așa ceva. Una e Feocla cea șleampătă, tâmpă și
bârfitoare. N-am văzut-o niciodată zâmbind. Cealaltă...
-Cumva iubirea ta albastră!?
-Exact. Între timp s-a făcut cenușie și s-a înnegrit
de supărare. Vezi că ai ghicit!?
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-Dar ce s-a întâmplat?
-Poate, unde m-am distrat prea bine
aseară, iar toanta aia de Feocla, care nu știu ce
vrea, precis i-a băgat în cap ceva.
Gore zâmbi cu amărăciune, puse privirea în
pământ și oftă.
-Vezi tu, băiete -spuse el-, dragostea nu se
însoțește întotdeauna cu fericirea. Uneori aduce
mai multă tristețe. O dragoste mare e frumoasă, dar
și înspăimântătoare. Deci, nu investi atâta...
-Cu toate astea, nimeni nu poate trăi fără
ea.
Gore ochise într-un punct vulnerabil. Tăsică
se simți blocat, dar avu grijă să nu forțeze lucrurile.
Insta-lat pe un scaun vechi, la o masă, la fel de
veche și ruptă, dar acoperită cu o coală albă de
hârtie, în fața unei cești cu ceai fierbinte, Tăsică
schimbă cu grijă subiectul:
-Cam tăcută și mohorâtă camera asta a ta.
Noroc cu găinile de-afară. Știe Neanderthal ce
face...
-E o cameră modestă...Nici nu-mi trebuie
mai mult, spuse el și chipul său se înnegură din
nou.
-Altminteri, e chiar plăcută. Mai frumoasă
decât camera lui Van Gogh de la Anvers.
Râseră amândoi cu poftă și pentru că reuși
să-l facă pe Gore să râdă, Tăsică împinse subiectul
spre petrecerea la care avuseseră onoarea
amândoi să participe și spre Lia cea diafană, cu
vocea ei de soprană și parcă mereu înconjurată de
dalbe și feciorelnice flori.
-Ia spune-mi acum, ce impresie ți-a făcut
serata?
-Bună. Chiar foarte bună, părea că
vorbește cu sinceritate Gore.
-Chiar, ce ți-a plăcut mai mult? se grăbi să
se bucure Tăsică.
-Arhitectura...
-Așa o cheamă!? Dar dansul, muzica...
-Domnișoara Lia Man are o voce frumoasă
și cântă foarte bine, cred.
-Numai atât!?
-Are și alte calități, desigur. Adică, vreau să
spun că dumneaei știe mai bine ce are.
„Ei, poftim! Mi-a închis gura”, concluzionă
cu dezamăgire Tăsică și simți că nu trebuie să mai
întindă coarda că se va rupe.
Hotărî deci să reia subiectul mai târziu, ori
dacă nu, măcar altădată.
-Pescărușii...Îi auzi? Mi-amintesc de
copilărie..., schimbă pe loc Tăsică foaia.
-Și mie...
-Mai ales ție, că aveți mai mulți și mai mari
că și marea-i mai mare.
Râseră amândoi. De data asta în cascade,
ca în copilărie. Subiectul părea să-i placă lui Gore.
Poate doar copilăria o fi pentru el perioada spre
care ar avea curaj să privească înapoi.
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Petre RĂU
Bunicul Constantin
Murise bunicul meu şi mă întrebam de ce oare îmi
era frică să stau singur cu el. Îl iubisem foarte mult, şi el mă
iubise, eram nepotul lui preferat. Cine inventase în mine
frica aceea, de unde o aveam?
Constantin. Frumos nume! Numele bunicului meu.
Frumos bărbat a mai fost! Când m-am născut, se apropia
de şaizeci de ani. Cât a trăit el, am fost tot timpul copil, dar
am putut să-mi dau seama că era un bărbat frumos. Nu era
prea înalt, puţin mai mult decât media ştiută, însă avea o
siluetă de invidiat, arăta ca un vajnic vânător. Avea părul
alb, cred că l-a avut dintotdeauna aşa, la fel şi barba şi
mustăţile sale lungi. Ochii îi erau lăcrimoşi, de un albastru
strălucitor. Eram fâstâcit când mă privea, pentru că mă
privea în fundul ochilor. Nu ştiu de ce, dar nu mă puteam
uita în ochii lui. Iar el mă obliga uneori să fac asta. Îmi zicea
mereu: “Uită-te în ochii mei când vorbeşti cu mine. Aşa
trebuie să facă bărbaţii!”. Dar eu nu eram bărbat, îi
reproşam. Iar el mă tot îndemna că trebuie să învăţ şi asta.
Deşi în vârstă, se bucura de o sănătate de invidiat.
Dar cel mai mult mă impresiona personalitatea lui. Era de o
calmitate rară. Nu l-am văzut niciodată intrând în panică
pentru ceva, nici măcar atunci când era ameninţat, sau
avertizat, sau i se şoptea, de către cineva speriat de-a
binelea, că miliţia e pe aproape şi ar fi bine să ascundă
carnea de vită proaspăt tăiată în bătătura lui. Desigur, era
vorba de carnea pe care o mai avea prin prăvălie şi încă nu
apucase s-o vândă.
Nu mai am de unde să aflu câtă carte a învăţat
bunicul meu. Dar se pricepea de minune să facă socoteli
grele, să scrie vreo petiţie ingenioasă, pentru el sau pentru
altcineva din sat care avea trebuinţă, să citească în fiecare
zi ziarele. Poştaşul, pe atunci, nu bătea toate drumurile
satului pe la abonaţi, ci lăsa ziarele la prăvălia bunicului
meu pe la care, oricum, trecea multă lume. Dar mai citea el
şi multe cărţi despre care n-am ştiut niciodată de unde le
procura.
Tatăl meu moştenise cumva din toate acestea. Dar
pe el nu l-am prea văzut citind cărţi, iar atunci când scria, o
făcea corect, dar cu dificultate. Despre el ştiu că avea doar
şase clase. La examenul pentru a şaptea s-a prezentat în
locul lui nenea Neli, fratele său mai mare - pe atunci, nu ştiu
cum, dar era permis aşa ceva - şi aşa a rămas tatăl meu
doar cu şase clase, în timp ce frate lui a plecat până la
urmă din sat şi s-a stabilit la oraş. Maică-mea avea numai
patru clase, râdeam cu toţii în familie de asta, nu ştia
aproape deloc să socotească, nici să scrie, deşi personal
am surprins-o uneori mâzgălind litere, ba chiar cuvinte
întregi. De citit însă mai citea uneori şi ea, bolborosind
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buchile din ziar, mai ales pe cele cu majuscule din
titluri, că le distingea mai bine, ferindu-se însă de
privirile noastre.
Să fi avut mai multe clase bunicul meu
decât tatăl meu? Nu cred că o să mai aflu
vreodată asta şi nici nu mai vreau să depun acest
efort. Important este că ştiu că se pricepea bine la
multe lucruri, mai bine decât cei mai mulţi oameni
din sat.
Bunica mea, deşi era o femeie minunată,
o femeie vrednică, de treabă, care şi-a iubit mult
bărbatul, nu s-a ridicat totuşi niciodată la înălţimea
lui. Nici fizic, nici psihic, şi nici intelectual. Poate
doar până la umeri, în cel mai bun caz.
Bunicul Constantin, singurul om pe care
am apucat să-l cunosc cel mai bine în copilăria
mea, cel care mă iubea atât de mult, ar fi trebuit
să mi se pară un om dificil. Relaţiile dintre el şi
tatăl meu au fost deseori foarte încordate, chiar
reci, fără să înţeleg vreodată din ce cauză anume.
Bănuiesc însă că asta se întâmpla din cauza
personalităţii lui puternice, care-i eclipsa pe mulţi
dintre cei din jurul său. Nici tatăl meu nu s-a ridicat
până la înălţimea lui, dar asta este o altă
poveste... Doar pe mine mă iubea bunicul,
simţeam asta, poate pentru că, la rândul meu, îl
iubeam şi eu, îl veneram. Mă fascina de-a dreptul.
Obişnuia să le spună celor din jur că eram cel mai
deştept nepot al lui, iar sentimentul ăsta m-a
obligat toată viaţa. Când eram foarte mic, avea o
plăcere deosebită să-mi citească poveşti şi să mă
înveţe o mulţime de poezii, n-am ştiut niciodată de
unde ştia atâtea.
Când ieşea în sat se îmbrăca mereu
foarte elegant şi distins în acelaşi timp. Purta
pălării largi, din materiale scumpe aduse de
departe, sau de paie în toiul verii. Nu stătea
niciodată mult pe unde pleca, iar când se întorcea
îmi aducea o mulţime de bunătăţi şi-mi spunea că
numai de dorul meu s-a întors, de al nimănui
altcuiva. Şi-mi făcea cu ochiul, şi mă săruta cu
drag. Eu îi sărutam mâna - aşa eram obişnuiţi să
facem toţi nepoţii - şi îi urmăream pe furiş ochii săi
albaştri şi senini.
Cum aveam un pic de timp liber o
zbugheam la bunicul. Ştiam că numai de la el pot
obţine un leu cu care să-mi cumpăr o mulţime de
bomboane spirtoase care îmi plăceau nespus de
mult pe atunci, sau şapte biscuiţi şi jumătate, de la
cooperativa din sat care se afla vizavi de casa lui.
Acolo, la el, mă simţeam cel mai bine, acolo eram
ocrotit, iubit, răsfăţat chiar.
Câteodată îi recitam câte o poezie fără să
mă roage. Ştiam că-i place să audă asta, şi mai
ştiam că mereu mă căpătam cu ceva. Mă
comportam, dacă vreţi, ca un fel de cerşetor mai
elevat din zilele noastre, care-şi atrage clienţii prin
arta lui. Mă grăbeam să-i recit cea mai nouă
poezie, pe care, cândva, tot el mi-o spusese, şi-i
făceam multă bucurie. Aproape cu lacrimi ascunse în ochii lui albaştri, mă ridica în braţe
(continuare în pag. 34)
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Mihaela-Crina AVRAM
NOXE ŞI PSIHOZE
CAPITOLIUL I
[ ... ] Lumea se reduse până la gradul de periodicitate
mecanică. Rece şi pasivă ca o acţiune chirurgicală sau...
ca un ticăit de ceas.
Tic. Tac. / Tic. Tac. / Tic...Tac...
Asta până când şi el va înţepeni în bucla unui infinit şi,
odată cu acesta, şi ultimul făraş de rumeguş va fi spulberat
de flăcările din soba apocaliptică.
„Cu ce scop?”/ „Pentru domnia lor.”/ „Dar totul va fi
cenuşă. Până şi ei...”/ „Cenuşa va domina cenuşă, iar
cenuşa va fi dominată de cenuşă.”/ „Dar ce rost va mai
avea? Nu înţeleg!”/ „Eşti încă naiv.”
Maturul râse spart, apoi tăcu. Cel dintâi îl privi încurcat,
însă ca orice vlăstar îşi pierdu interesul când pe margine
drumului, după mult timp de peisaj monocromatic, zărise o
pată de culoare. Era un fluture din specia Aglais Urticae.
Deşi prin ochii copilului era mai mult. El avea darul să vadă
esenţa şi nu numai conturul în interiorul căruia se
îngrămădea materia. Era lumină, anume cea de
început...adică, iubire... [ ... ]
CAPITOLIUL II
[ ... ] Începutul ai fost tu, iar continuarea...?!, celei din
pricina căreia îmi scriu testamentul atât de timpuriu.
Tot în acea buclă existențială, stelele au început să
adoarmă în braţele unei letargii supreme. Sau poate mereu
a fost astfel orânduit, însă, pentru prima dată, bolta mea se
crăpase iremediabil. O nouă ancoră a sănătății mele
psihice se rupsese odată cu ea, o stea din cele mai
strălucitoare, imediat după spulberarea lui Orion. Apoi,
ușor, flăcările argintii au pălit consecutiv precum niște...
lumânări?!
„ Și, în cele din urmă, ce sunt oamenii? ”/ „ Lumânări. ”/„
Și de ce se stig? ”/ „ Pentru că cineva suflă peste ele atât
de multă esență încât se îneacă în acea vitalitate fluidă. ”/ „
Și cine le insuflă esența? ”/„ Lumânărarul. ”/„ Și de ce le
stinge în diformitate? ”/„ Pentru că îngerii și muribunzii au
întâietate”.
Aceasta a fost singura explicație pe care maturul EU s-a
ostenit să mi-o ofere. Era mult prea sleit de puteri ca să-și
piardă timpul cu un copil naiv ca mine și totuși conștientiza
drumul pe care pășeam amândoi.
Poate pentru că era în față?
Poate pentru că era mai înalt?
Poate pentru că putea răzbate până la Colosul din Rodos, în timp ce eu vedeam doar o pânză impozantă și protectoare, țesută din firul negru al Ariadnei, ce presărea în
urmă firmituri de pași pe care trebuia să calc la rândul meu.
Știa.
Din când în când se mai oprea, își trecea podul palmei
peste fruntea ce se rida cu fiecare fir de nisip- ca malul
răpus treptat de înşelătoarea Dunăre - și răsufla sfârşit ca
de boală. Era o boală ce e drept. Una malignă, o miasmă
de cianură vie, care îl cotropea celulă cu celulă și respirație
cu respirație. Era povara cunoașterii.
Știa.
Prevedea că, în cele din urmă, vâltoarea pe care o tot
evitam, urmând cele mai tăinuite poteci, de însuși
Gargantua, se va posta în fața noastră și nu va mai fi chip
să ne jucăm renghiul în faţa destinului. Atunci, fâșiile
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învolburate de smoala psihozei ne vor înghiți pe
amândoi. El, maturul, va trebui să aleagă pe cel ce
va fi sacrificat primul, în schimbul a câtorva scoici
sfărmate în clepsidra evului uman. O încercare
patetică de a păcăli raţiunea printr-o expansiune
cârpită a timpului.
Finalul apocaliptic va veni cu siguranță și pentru
cel rămas ultim. Iar el va trebui să plătească
îndrăzneala de a fi judecător. Deși a trăit mai mult,
va avea o moarte lentă și dureroasă, condamnat să
resimtă tot, de la dezamăgiri, la regret, până ce
Cerberului i se va face milă și îl va adormi, umăr la
umăr, cu întâiul decedat, singurul său frate astral şi
tovarăş de arme.
Abia atunci va fi întuneric deplin. Vor uita că au
existat ca două jumătăţi, apoi că există și că vor mai
exista.
„ Cum poți uita că exiști? ”, întrebă copilul o ultima
dată maturul, privind îngrozit la adâncimea demonului primordial ce se întindea la picioarele lor- pomul oprit şi, concomitent, pântecul totului. Cel din
urmă inspiră ultimul fum al canceroasei pe care o
azvârli, mai apoi, înaintea sa, urmărindu-și destinul
totodată. Zâmbi și lăsă o mână părtinitoare pe
creștetul copilului. Nu știa, dar trebuia să răspundă.
Măcar pentru anii în care nu a realizat cât de
important era, ci îl răsplătise cu tot felul de răutăți,
bunăoară renegări ale existenţei celui din urmă.
Măcar în ultima clipă...
„Să te dezbraci în nuditatea osoasă a spectrului și
să devii una cu cravașa nupțială a mirajului, așa-zis
normal, blasfemându-ți, odată cu biografia, floarea
de lotus sângerândă.”
Fu recunoscător.
Sufletele licantropice nu l-au părăsit nici acum.
Reușise să exemplifice anabolic şi precis ceea ce
credea, deși nu avea nici un fundament palpabil
pentru acea ipoteză, decât pe el. De asemenea, știa
că puiul de om îl cerceta cu ochii mari și umezi...
erau momentele când nu înțelegea sau când sentimentul de teamă îl încătușa.
A văzut-o mereu... adică acea privire... ! De când
stelele au început să se stingă, devenise o constantă
a fiinţei. Se temea de întuneric. Se temea de
singurătate. Era copil. Și tocmai pentru acestea, el
trebuia să fie primul. Deşi nu a îndrăznit să ceară
acest lucru era singura sa dorinţă. O moarte ușoară
îi putea oferi drept ofrandă. Mai ales că micuţul s-a
osândit singur la un trai pe cărarea înroșită a
singuraticilor, doar pentru el, maturul. Trebuia să se
întoarcă în pântecul matern.
Dar acum ochiul îi zăcea nepunticios asupra
neofismului ce se dezvăluia în rama ferestrelor
nevinovate... și nu mai avea inimă să înfăptuiască
acea crimă mântuitoare.
Înghiți în sec.
Privi spre sfârșit și își zise:
„Năzuința unui viitor asiduu, încropit doar din fire
translucide de apă uscată, oricât de dureros, va atârna desupra mormântului, încă gol, pentru a valsa, cu
o grație morbidă, la căpătâi, atunci când teluricul se
va limpezi în focul eterului. Oricât de amnezic ar
(continuare în pag. 33)
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părea mirajul epavei, incontestabil existentă, pe atât, un
anume Icar a devenit însăși ceara propriei năzuinți de a-i fi
sfidat pe zei. ”
Gândul i-a devenit stropul binefăcător din apa vieţii,
tăgăduind că sufletul deja îi păşea pe drumul de cărbuni
încinşi. Nu-l putea lăsa pe el, pe copil, să plătescă obolul
final morii ce macină destine. Nu-l putea lăsa să fie victima
celui mai crud călău, izvorât din sânul șarpelui, țărușul de
argint înveninat de rugina vieții.
Își ridică ochii decolorați acolo unde ar fi trebuit să se afle
cerul și stelele. Nu mai erau. Se stinseseră toate, cu
excepția a două. Zâmbi într- un colț al gurii uscate și, fără
tragere de inimă, îl împinse pe copil în vâltoare. El nu a zis
nimic, decât un „Mulțumesc!” abia șoptit, urmat apoi de hăul
sfârșitului.
„ ... îngerii și muribunzii au întâietate. ”
Maturul și-a aprins o altă țigară.
Se așeză pe marginea râpei, așteptând.
„Oricum valurile nu au mai adus multe scoici anul acesta
la mal.”
Ultima stea începuse să tremure în talazul fantomatic al
`
cusăturilor subțiri ce o prindeau de cupola existențială a
unui univers concentrat într-o singură formă organică,
abstractizată.
CAPITOLIUL III
[...] Marşul obuzelor dură până la asfinţit. Motorul
mustangului III al Echipei de Recoltare anunţă printr-un
laitmotiv sumbru atât încetarea focurilor pentru un moment,
cât şi plata districtului pentru protecţia forţelor armate.
Gânguriturile celor treizeci de bebeluşi şi şoaptele a încă
patruzeci de copii până în trei ani păreau ireale în acest
peisaj dezolant. Parcă cerurile s-au deschis pentru a
sărbători naşterea unor îngeri.
Ce e drept, asta se va întâmpla, însă după ce transportul
va ajunge la Auschwitz. Mausoleul unor cruzimi bătătorite
de praf înaintea Secolului Preregenerativ fusese reînviat de
umbrele doctorului Mengele, însetate după sânge.
Da...
Cerurile se vor deschide pentru naşterea unor îngeri,
însă pământul se va întinde, la rândul său, pentru a-şi
revendica înaltele drepturi asemeni unui cămătar lasciv.
Dar mă întreb...
Dacă cerurile se deschid şi tu, un muritor uitat a fi muritor
şi iertat de pedeapsa absolută a rătăcitorului între laturile
unui lagăr mai putrezit decât mormintele comune, atinge
cerul şi ţi se permite să treci oglinda dintre lumi, vei avea
impresia că te îneci? Vei confunda apa vie a Paradisului cu
imitaţia juvenilă care ni s-a dat nouă, muritorilor?
Iar dacă nu?
Vei avea puterea de a înota spre chipul scăldat în
lumină, să atingi suprafaţa şi, totodată, primul sărut cu noul
tărâm? Vei inspira mireasma şi culoarea nuferilor galbeni
ce vor pluti suav în jurul tău? Vei auzi freamătul molatic al
codrului, confundându-l poate cu o ocarină sau o harpă?
Posibil undeva departe- cine poate şti?!- vei atinge chiar
cântecul de buhă însingurată de Origine...
Par irelevante aceste întrebări, dar dacă totuşi
răspunsurile sunt polarizate în jurul afirmaţiilor succesive,
va exista o singură concluzie: Lumea pe direcţie
transcendentă poate... poate se compune doar din bolte ce
devin lacuri albastre, din nuferi curtezani, codri în rumoare
şi buhe, fiice de doinaşi... poate asta este tot... poate...
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Dar de ce incertitudine?
Întrucât, dacă transcendent lucrurile se concretizează astfel, atunci cum rămâne cu Porţile Tartarului? Nu mă refer la cazane de smoală, nici camere
de tortură, nici chipuri schilodite de suferinţa eternă.
Nu. Ci la Pământ. Atunci când îşi va pretinde
împuternicirile ce uşi interstiţiale va deschide? Râpa
ce se va acoperi cu ţărână, ce catacombe ascunse
de priviri îngenue, va dezvălui?
Poate, la fel, vei avea impresia că te îndrepţi spre
pieire, însă nu înecându-te, ci valsând încet şi sigur
înspre neant. Vei trece pe lângă nori în sens
descendent, putând să îmbrăţişezi doar cu privirea
cerul... scamele aruncate într-o dezordine difuză,
pescăruşi şi porumbei rătăciţi... poate şi rândunele...
Posibil şi acest segment al existenţei aflat pe axa
infinutului cu minus are o structură artistică, însă
gravitează în jurul lui Uranus şi al lui Aether.
Lumea are multe variabile, poate, mult prea
multe. Astfel, uneori, noi, cei ce o atingem, ne
pierdem întratât în ea încât devenim mecanisme
automatizate, în cele din urmă, sortite pieirii.
Ra căzu sub linia vulgară a orizontului concomitent cu un trădător al orânduierii care vociferă
sonor şi negricios. Pământul sări în lături şi o râpă
nudă se înfăţişă amorf.
Oare aşa o să surâdă şi crestătura sângerie ce
va dovedi pactul sufletului meu cu lumea transcendentă şi a trupului cu cea descendentă? Oare Cerberul din metal, care rânjeşte într-un „O” demonic,
va face ca acest detaliu să se deruleze întocmai?
Oare viaţa noastră nu e prea scurtă în comparaţie cu numărul întrebărilor la care nu primim vreodată răspuns?
Aici pot afirma puternic: „Nu!”.
Doar nebunii îşi pun astfel de întrebări într-o lume
a instinctelor primare ce devin un atribut esenţial şi
apreciat printre semenii umnaităţii. Doar nebunii
visează spre un ideal. Doar nebunii iubesc cu naivitatea unui copil. Doar nebunii îşi pierd conturul în
obscuritatea ipocriziei şi a degradării umane. Doar
nebunii mor cu adevărat trăind.
Doar nebunii...
La cazarmă cineva mi-a spus că este o modă să
te crezi nebun, suntem doar diferiţi...Era un optimist.
Diferenţele au dispărut odată, demult, în vârtejul
tăcerii unui timp absurd. Toţi suntem la fel- sau cel
puţin asta se aşteptă ei să fim: „la fel”; mecanisme
ruginite, cu o stereotipie apatică, lipsiţi de capacităţile noastre astrale dăruite de Geneză.
Nu suntem diferiţi.
Suntem nebuni.
De altfel, a fi „diferit” presupune o „normalitate”alt cuvânt abisal ce descrie un perpetuum mobile în
fizică. Cu toate acestea, lumea crede în existenţa şi,
mai ales, în domnia sa. Nu îi condamn cum nici nu
condamn Divinitatea care şi-a întors faţa de la mine.
Urmează să joc în locul lui pe scena traiului teluric.
E normal să mă renege.
Din nou... „normal”...
Firele de iarbă ologite de tălpile cramponate ale
soldaţilor mi-au îmbrăţişat strâmb chiştocul cenuşiu.
(continuare în pag. 34)
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Nu au protestat din cauza fierbinţelii, nici nu s-au dedat
acesteia. Au rămas pasive precum un act chirurgical şi
statice precum chipurile zugrăvite între rame suflate cu
aur. Joconda ar fi stupefiată de îndrăzneala mea de a
ridica la nivel de artă nişte fire patetice şi verzi, mustind de
un roşu veşnic şi închegat.
Şi totuşi cu ce ar abrutiza creaţia lui da Vinci aceste fire?
Mâna unui lut alb a găsit instinctiv patul mântuitor,
potrivind degetul arătător pe trăgaciul hotărâtor.
„E timpul să adorm şi eu în nebunie.”
Tâmpla a pulsat leneş sub buzele reci ale morţii.
Negura împăienjenită cu roşu şi negru s-a înţesălat pe
imaginea Iadului Terestru şi, astfel, apocalipsa
zdrănţăroasă a omului comun s-a întipărit pe ziarul galben
al frontului, alături de decesul infim al unui necunoscut
gradat placid de chipuri imobile, dar care au comemorat
ţărâna ieftină printr-o frază tipică:
„Atins de alienaţia în formă de demenţă, stare care a
reclamat şi şederea Generalului Suprem într-un institut, a
pricinuit şi degradarea lentă, dar sigură a acestuia,
aducându-l în pragul morţii. Sincere regrete!”
Moarte?!
Gândul îmi provoacă un surâs amar de ironie. Nu e
moarte, ci după cum recita din Shakespeare cealaltă
jumătate a mea:
„«Fiinţă- nefiinţă: ce să alegi?/ Mai vrednic oare e să
rabzi în cuget/ A′ vitregiei praştii şi săgeţi/ Sau fierul să-l
ridici asupra mării/ De griji- şi să le curmi? Să mori: să
dormi;/ Atât: şi printr-un somn să curmi durerea/ Din inimă
şi droaia de izbelişti/ Ce-s date cărnii, este-o încheiere/
Cucernic de râvnit. Să mori, să dormi,/ Să dormi- visând,
mai ştii? Aici e greu./ Căci se cuvine-a cugeta: ce vise/ Pot
răsări în somnu-acesta-al morţii/ Când hoitu-i lepădat?
De-aceea-i lungă/ Năpasta»”
Şi adăuga mereu pasiv, lăsând chiştocul să adoarmă în
transcendent şi descendent: „ ... De-aceea-i lungă/ Viaţa”.
Notă: Lucrarea a obţinut Premiul pentru originalitate la
Concursul “Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”, categoria
15-21 ani, din cadrul Festivalului Internaţional al Cărţii
“Axis Libri”, Galaţi, 14 – 18 iunie 2017.



deasupra capului şi mă învârtea de câteva ori prin
aer, aterizându-mă apoi uşor, cu grijă, să nu mă
prăbuşesc la pământ din cauza ameţelii.
Înainte să împlinesc şapte ani a dispărut de
acasă vreo trei luni, împreună cu tata. Mai târziu
aveam să aflu că fuseseră condamnaţi amândoi, tată
şi fiu, pentru vina că tăiaseră un viţel în bătătura
prăvăliei. Despre cele trei luni de puşcărie ale tatălui
meu n-am pomenit niciodată, în nicio împrejurare,
deşi am fost întrebat sau nevoit să completez de
multe ori, pe la şcolile şi instituţiile prin care am
trecut, documente în care trebuia să specific cazierul
părinţilor mei. Efortul meu s-a dovedit a fi fost inutil
întrucât, nu cu multe zile înainte de revoluţia din decembrie 1989, aveam să aflu înfiorat că securitatea
ştia bine acest amănunt, ascuns cu bună ştiinţă de
mine până atunci.
Când i s-a apropiat sfârşitul s-a stins încet,
clipă de clipă, ca o candelă sfântă rămasă fără untdelemn. Mă mângâia des pe creştet, zâmbindu-mi
trist. În zâmbetul acela parcă adunase toată tristeţea
universului. Pentru mine chipul lui Dumnezeu nu
putea fi altul decât cel al bunicului meu. Nu mai
vorbea cu nimeni, nu mai putea scoate un cuvânt.
Comunicam doar prin semne, iar eu nu înţelegeam
aproape nimic. Şi azi unele din gesticulările de
atunci încă îmi mai sunt nedescifrate.
În acele zile am surprins, în frumoşii săi ochi
albaştri, prelingându-se picuri strălucitori de rouă,
abia vizibili. M-a cuprins o tristeţe adâncă, geamănă
cu a lui, şi aproape că am început şi eu să plâng, pe
ascuns. Ardea ca o lumânare aprinsă la ambele
capete şi s-a stins sub ochii mei, aparent fără niciun
motiv, încercând cu ultimele priviri să mă roage
ceva. N-am înţeles atunci de ce a trebuit să mă
părăsească. După dispariţia lui a trebuit mereu şi
mereu să mă descurc singur în viaţă.
Dacă există un dor de mângâiere, aşa cum
se spune, acela la mine este dorul după bunicul
meu. El îmi acoperă toţi anii copilăriei, şi pe cei ai
formării mele în viaţă.
Nicio împlinire vremelnică nu mi-a şters
dorul de el. Ştiam că în lacrimi sălăşluieşte, în chip
tainic, mângâierea. Am aflat-o foarte târziu.
Indiferent în ce bunăstare s-ar afla, pe orice înălţime
ar fi, sufletul omului are nevoie de mângâiere, iar
asta, uneori, ţi-o poate aduce lacrimile. Lacrimile
sunt fireşti, am aflat asta târziu, mult prea târziu.
Pentru că, altfel, nu m-aş fi abţinut să plâng de câte
ori am simţit nevoia de mângâiere în viaţă. Şi, mai
ales, nu m-aş fi abţinut să plâng atunci, la moartea
celui mai iubit dintre sufletele lumii.
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colegi de cameră
împărțeam atriul stîng
și staminele de iris
una mie una ție una de prietenie
și, că tot veni vorba, prietenii vechi și noi
(chiar dacă tu luai mereu jumătatea lor
stîngă)
împărțeam tot ce se putea împărți
ce nu, rămînea bun comun
să crape de ciudă executorii

Luminița ZAHARIA
iubirea care va urma
va avea gust de scorțișoară
porumbeii îi vor ciuguli din palmă
gîndurile vor crește în marsupiu poezii
zi de zi
zi de zi
iubirea care va urma
nu va trișa
iubirea care va urma
de o parte sau de alta a cerului
(ce importanță are?!)
va fi cu siguranță una
triumfătoare...

marketing agresiv
cumperi un stilou vrăjit
cumperi un cîmp inspirațional?
o tunică anti-invidie literară?
cumperi o gumă de șters cacofonii
sau de mestecat versuri indigeste?
hei, tu, băiete, te văd cam subțire la mansardă
nu vrei o centrifugă de idei?
sau tu, nene măcelarule,
un sonet de frăgezit pulpița de vulpiță?

memoria noastră colectivă
surclasa memoriile singulare
de aceea pe monumentul nostru funerar
vom scrie simplu memoriei noastre
scindarea a venit pe nepusă masă
poate, într-un univers paralel
demiurgul rezolvase conjectura Beal
și legea compensației trebuia să-și facă
treaba murdară
cum să luptăm cu vinile
cu vinilul
cum să nu aprindem fitilul
dispersiei noastre
acum fiecare stă în camera lui
colegi de apartament suntem încă
pînă la demonstrarea următoarei teoreme
imposibile
de către un alt demiurg



trag de mînecă toți trecătorii
sunt o gaiță, știu
o paradoxie în poezie ha ha
metodele mele de marketing sunt agresive
adaptate perfect vremurilor sangvinolente
mai lasă-l pe festina lente
fătucă de la oraș
care visezi un poetaș!
nu vrei, da, tu, cititorule
cărțile mele
să facem la o adică un troc
tu să-mi dai un chintal de noroc?
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Gheorghe BUCUR
ION TUTUNEA-HERCINICUL – UN POET NEOMODERNIST
MODERAT
NOTE PE MARGINEA VOLUMULUI DE VERSURI

AEGYSSUSIANA - elegii tulceneUltimul volum de versuri al poetului tulcean Ion
Tutunea-Hercinicul (volum apărut în 2015, Editura Karograf,
Tulcea, în condiții grafice deosebite, cu ilustrații inspirate de
Marin Cocheci-Căldăraru), este o nouă dovadă, dacă mai era
nevoie, a talentului, viziunii originale și a problematicii de
interes general-uman a autorului.
Titlul volumului trimite direct la numele vechi al
orașului Tulcea – Aegyssus –, orașul de reședință al scriitorului, evidențiind, astfel, universul de referință al problematicii
- zona tulceană a Dobrogei, cu Dunărea, delta, uscatul adiacent, iar sufixul –iana dezvăluie preocuparea de a înfățișa o
multitudine de aspecte specifice. De altfel, cognomenul
asumat trimite la bătrânii munți Hercinici din zona de nord a
județului Tulcea, autorul sugerând că împrumută de la aceștia
caracteristici semnificative – tărie și perenitate. În poezia Vocale de apă mărturisește: „Pe stâncile hercinice sângerează pescăruș vagabond – / sufletul meu fărămițat reîntors din
ucigătoare metropole…”
Interesantă este definirea ca Vis de brad făcută chiar
de autor volumului, al cărui bogat semantism se poate desprinde din multiple simboluri:„Această carte se visează bradul
nepreschimbat încă în file / globuri de cuvinte înfrăgezite
zidite-n vers / meșteșugite în pleoapa unui poem sculptat în
brumă / în tâlcuri mai puternic decât taina încapsulată / într-o
serbare hibernală…”
Stări sufletești de persistentă tristețe și singurătate
pare să-l apropie de condiția celebrului exilat de la Tomis Ovidiu, ale cărui Tristii probabil să-i fi sugerat și subtitlul elegii tulcene –, care enunță ideea ancorării demersului poetic în contemporaneitate dintr-o perspectivă sentimentală
însă, specială – elegiac-dramatică. Drama umană rezultă în
primul rând dintr-un acut sentiment de înstrăinare: „Înstrăinat
mă simt / lipsit de morile de vânt donquijotești moștenite /
legendarul pictor Maxim Gherasim care…dispărute fiind
sărăcesc balta Leteană de supremul eolian simbol-conținut…”
(Mori la Letea)
Neomodernismul propune, în primul rând, o poezie a
existenței și a cunoașterii. Problematica volumului este una
diversă și complexă, autorul aducând în discuție de la
aspecte personale la cele naționale și universale.
Poet al singurătății (ipostază romantică), Ion Tutunea
se înscrie în structura unui modernist prin neliniștea, zbuciumul omului, care trăiește acut stări dramatice. Frământarea
modernului este o trăsătură esențială a scrisului său: „Un brici
de vis crestează retezând amețitoarea tihnă / ideile zac vrăfuite subt lacăte de neliniști mocnite… / Te blagoslovesc prin
scorușii de uleiul înserării sfințiți și inima mea pribeagă – triluitoare pescărușă - scăpată din colivia ucigătoare a însingurării…” (Nepângărite nădejdi)
Tristețea și singurătatea sunt trăsături romantice, dar
la Ion Tutunea au un alt statut. Ele sunt legate, ca sentimente
etern umane, de condiția zbuciumată a modernului. S-ar
putea spune că poetul recuperează pentru omul contemporan
aceste două firești sentimente. Cauzalitatea lor nu este
„poza” romantică, ci o stare existențială profundă.
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Iată-l pe modern, În ceara liniștii: „inima
fremătătoare pulsează – iar / sufletul invizibil se
dispersează în univers atom cu / atom planetă cu
planetă și mai ales meteorit cu meteorit /
încifrând sensurile universal enigmatizând totul
în zero absolut…”
În Piroane de urlete, poetul mărturisește necesitatea înlăturării vechii identități de lumină, căci prezentul nemulțumitor îl face să trăiască dureros tensiunea interioară și lupta cu sinele
- trăsături neomoderniste -, dramatic resimțite:
„M-am descotorosit anevoie de mine / de mine
cel de demult / de mine cele de alaltăieri / de mine cel de ieri / de mine cel de totdeauna / alăptat
de un sfârc solar / de dumnezeiască lumină -…
aștept nerăbdător / ca un miriapod cu nenumărate picioare de cuvinte / alerg pe marginea cerului năucit / răstignindu-mă cu piroane meteorice /
de urlete înnăbușite…”
Tutunea-Hercinicul nu este un poet
atemporal și aspațial, ci se înscrie într-un univers
specific; eul poetic își declară tranșant (Prin
pânza de ceață) coordonatele universului său
particular: „Poezia mea deltaică e o descătușată
aventură / la tumultoasa simfonie marină.” Acest
univers atât de personal este dominat, însă, de
singurătate și melancolie: „îndrăgesc adâncurile
pietrei – scufundător în tunele / precum matrozul
nu isprăvește albastrele zări în / singurătatea visării cu aripe sure / înțepenite în rețeaua melancoliei.”
În Tăceri ostenite enunță apartenența
subtilă și complexă la acest spațiu: „Ca un captiv
sunt cu Delta în inimă învrejurată cu picioare
împletite / din rădăcini noduroase de sălcii –
(continuare în pag. 37)
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capcane înfipte îngrozitor de adânc”.
Explicația prezenței insistente a sentimentului de
singurătate și acelui de melancolie nu trebuie căutată
numai în cauze interne, proprii, legate de trecerea vremii,
a timpului peste trupul omului tot mai șubrezit, ci și în
cauze exterioare, sociale, care se resimt tot mai acut în
viață. Anii își pun pecetea asupra trupului („Vreascurile
trupului – vreascurile veacului – anii se / prăbușesc
retezate de fierăstraiele îmbătrânirii”), dar aspirația către
puritatea inițială nu dispare: „orgia primară fluorescentă a
fremătătoarei îmbătătoarei / sete de înfrăgezitoare lumină
primordială.” (Lumină crepusculară)
Uneori, se simte „un Năvod inutil”, căci și-a
pierdut iluziile, alteori oboseala în lupta vieții își spune
cuvântul, iar ființa cere divinității liniștea veșnică a
nemuririi însă: „Obosit de atâta mistuitoare inutilă viețuire
/ Doamne destinde-mă puțin destrămat în nemurire”.
(Interior înstelat)
Poetul nu este unul izolat într-un „turn de fildeș”,
ci este ancorat în realitățile contemporane naționale, mai
ales, nesatisfăcătoare față de speranțele și așteptările
dintr-o societate recent democratică. Nemulțumit de
`realitățile găsite la întoarcerea în țară după o absență de
câteva decenii, trăiește o adevărată stare de prizonierat:
„Sunt captiv prizonier în propria țară doar gândul mi-e /
frate de drum cu cârduri de gâște sălbatice și imperialele
lebede” (Frate de drum)
În Mormane de amintiri, autorul, trăind dramatic
condiția umană degradată contemporană, și sub imperiul
„adâncitei istovitoarei dureri mai mult decât naționale”,
creează o imagine terifiantă: „O armată bolnăvicioasă de
canalagii jerpeliți – / cârtițe îmbuibate de droguri – alcool
sifilis tuberculoză și HIV – / păstrează îndoielnica
sănătate metropolitană până și-n / cartiere centrale
rezidențiale prezidențiale post-decembriste…”
Critica la adresa stării de azi, a nedreptății sociale ia formă direct acuzatoare când constată că valorile
create de omul simplu sunt „pentru potolirea poftei
burduhănoșilor / nesătuilor șnapani ajunși domni…”
(Mori la Letea)
Poetul găsește (Corida sacrificiului) explicația
decăderii țării din ultimul timp în încălcarea gravă a unei
vechi legi nescrise: „vai de poporul care-și ucide conducătorul”!, făcându-se trimitere la execuția pripită a Ceaușeștilor în `89 .
Privind evoluția omenirii, consideră că viitorul
sumbru al acesteia este legat cert de demența înarmării
generale ce a cuprins gloata umană: „o lume străină și
strâmbă și strâmtă ca / o gloată umană cu vocabularele
desființate unde se aude / doar / glasul armelor mărșăluitoare în marea generală demență / care bubuitor răspicat își trâmbițează începutul sfârşitului…”, reclădindu-se,
astfel, un nou turn Babel.
La vârsta maturității (născut în 1948), este firesc
să abordeze diverse probleme ale vieții dintr-o perspectivă meditativă. Reflecția filosofică este o preocupare a
poeziei neomoderniste. Prezentul permanent este enunțat în Întotdeauna e Azi: „Nu a fost ieri și nu va fi mâine /
fiindcă normal întotdeauna oricând și oricum este Azi…”
Teoria metempsihozei, reîncarnarea sufletului în
alt trup, este un motiv des prezentat în carte: „Acompaniat de simfonia astrală după / trecerea pământească sub
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chipuri de împrumut / plutitor tran-sferat îl aude – dragul meu – / să plătească osânditoare chirie temporară altui trup…” (Din care gând?!)
Alteori mărturisește (Viitorul meu trup): „pătund solemn / în viitorul meu trup purtat acum mii… de
ani…” sau direct „încă mai cred ab initio în reîncarnare” (Rețeaua de alge).
În strădania spre cunoaștere, omul a descoperit „o formă nouă sublimă de energie / pritocită
armonios în creuzetul cunoașterii”, poetul rămânând
modest, în acest efort, în spațiul natal: „iar eu – simplu
vâslaș lunecător prin duhurile bălții înmiresmate”.
(Ambasadori la cer)
Prin identificarea eului în ceilalți și acțiunea
benefică purificatoare a lui se dezvăluie o viziune
complexă a umanului: „eu vin să mă văd pre mine în
Voi / printr-o dungă de lentilă lunară / când prășesc
iarba de raze păgâne / lăsându-vă preacurați mai
sfințiți / mai limpezi decât începutul…”
Cu modestie, Ion Tutunea își apreciază propria existență poetică: „banala mea trăire de zi cu zi
reprezintă un stingherit / scâncet astral venit liniștit din
viitor înspre azi înspre mine…”, dar este conștient de
extraordinara forță a gândirii sale: „Mă răstigniți întotdeauna pe crucea cuvântului când vă / sperie de
moarte puterea-mi de laser a gândului…” (Putere de
laser).
Naufragiu nereușit este un naufragiu existențial, urmările resimțindu-se din plin și total în sfera
forțelor creativ-poetice: „Sunt dezorientat… deruta-i
mare deși baloturile de sentimente / desperecheate
sunt curate zac aruncate în tufișuri / periculoase răspândite pe nisipuri mișcătoare însângerate… Așa a
fost totalul naufragiu reușit… cadavre… debandadă…/ Pescărușii rup nemăr-ginirea… și eu …pe plajă
- singurul târâiebrâu / Lovit în plin pe Pegas cu Pegasul lovit în plin…”
Vârsta și experiența explică nota meditativă;
autorul, atent la realitatea înconjurătoare, tinde constant spre cunoaștere. Dintr-o perspectivă identitară,
adresându-se cititorului, eul liric se autocaracterizează, subliniind câteva trăsături ale spiritualității naționale: „autohtona mea dezorientare” și „contagioasa
melancolie”. (Subt pelerina nopții)
Prezentă în volum, mișcarea în spații infinite
aparține deopotrivă romantismului, expresionismului
și modernismului poetic. Scriitorul se definește nu de
puține ori prin raportarea la repere cosmice: „îmi
privesc imaginea de / zvârlugă paralizată reflectată-n
apa iluminată – nerecunoscându-mă / un urlet cosmic
ascuns într-o peșteră cu pereții furați…” (Urlet cosmic), relativizarea situației și încifrarea semnificației
aparține, însă, neomodernistului.
Imensitatea universului, a cerului, a mării devine coordonată spațială în care se situează înscenarea existențială, cotropită deseori de dorința trăirii
plenare a vieții ((Ispite nepecetluite): Mă înfrupt din
viață – în cuget întemnițat din beznă răsărit – /
nemărginirea mă alăptează de imensitate mereu
neînțărcat… / Încă mai trăiesc și respir prin plauri de
gând alungiți înspre mare / Cu urlete zăngănitoare –
pânditoare ispite nepecetluite…”, alteori se simte pe(continuare în pag. 38)
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depsit / „cu biciuirea simfoniei astrale sfâșietoare”. În
Ecou galactic declară: „Neastâmpărato / neastâmpărata
mea lumină / hai îndrăznește tânără osândă / hai jeleștemă – ecou din alte îndepărtate galaxii…”
Se pot desprinde din operă o serie de motive
specifice, locale, „aegyssusiene” sau generale: Dunărea,
faleza tulceană, mori de vânt dobrogene, lebăda,
albatroșii, pescărușii, pasărea furtunii, delfinii, floarea de
colț, nufărul, stuful, papura, salcia, plaurul, pustiul, marea,
algele, ochiul, lumina, focuri bengale, sângeriul amurg,
cosmicul, astrele, simfonia universului etc., care îi
conturează un larg univers poetic.
Intelectualismul neomodernist se poate identifica
în apelul la numele unor mari personalități ale culturii
(Eminescu, E.A.Poe, Beethoven, Hamlet etc.), dar și în apelul la unele motive și mituri naționale (Gânditorul, Ana și
Meșterul Manole, Miorița, ielele) sau universale (Lucifer,
Atlantida, Achile, Nero, Prometeu, Pitagora, Turnul Babel
ș.a.).
Moderniștii și neomoderniștii sunt preocupați de
actul poetic. Ceea ce se desprinde ca o caracteristică a
întregului volum este un interes constant pentru exprimarea propriei concepții despre actul creator, dar și despre statutul său de creator.
Prezentă în diferite texte, definirea creației dezvăluie o viziune modernă a destăinuirii, în care nu de puține
ori se regăsesc trimiteri la valori culturale universale
precum Brâncuși, Shakespeare, Esenin, Tolstoi sau Whitman, ca în Îmbătrânesc năvodul, unde își afirmă preocuparea pentru forțele semantice ale cuvântului: „Tot ce-am
trăit există grupat pe planuri de silabe / accentuate plutitoare înafara mea / și devin liber independent whitmanian
prin firele de iarbă / ale literelor împrăștiate pe câmpia hârtiei / când simt că numai Eu nasc și / întineresc miracolul
întregindu-l / sau / îmbătrânesc năvodul cuvântului…”
În numeroase texte, autorul se autodefinește,
dezvăluind diverse ipostaze, măști ale propriei identități.
Uneori se raportează la absolut, alteori la realități concrete
naționale semnificatoare ca în Pupila insulei: „Sunt
simbriaș tocmit de veșnicie nerefuzat de memoria pietrei –
/ un hamlet autohton cu propriul craniu zăbovitor în palme
/ fără vârstă fremătător în cearcănul galben-lutos al
morții… / Mă simt uneori sălbăticiunea suavă salvată…”
Specifice manifestării ființei sunt ipostazele diverse, chiar antitetice. Dacă uneori viața l-a făcut să se simtă
slab și vulnerabil („sălbăticiune suavă”), alteori însă pare
metalic idestructibil: „Sunt călit în eșecuri ca un drum
masiv de fier oțelit.” (Trec luntrile de stele) O anume
mândrie a conștiinței propriei valori îl face să declare:
„Sunt scafandru de gând interstelar medaliat cu aurul
focului prometeic…” (Focul prometeic)
În fond, Ion Tutunea este un poet al stărilor, un
lirism grav constituind coordonata esențială a volumului:
„Sufletul îmi devine vulnerabilul călcâi achilian /
așteptându-și știuta înfrângere…” (Adăpost de cuvânt),
ca și „Simt cum se împuternicesc în mine vlăstarii stufoși
de metafore / din tăria cerului viguros izbucnite –
mănunchiuri de focuri / bengale… Aparenta-mi trăire
răsare nesupusă înfiorător de vivace / chiar potrivnică unui
destin monoton…” (Riscul deplin asumat)
Prin puternicul imagism și metaforism, neomoderniștii concretizează abstracțiunile, creând forme de comu-
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nicare cu o mare forță expresivă. Dominante,
imaginile vizuale exprimă cu subtilitate ideea sau
starea sufletească: „în urma sufletului așteptător
remorcherul vieții târăște / năvodul cu pești platinați
mișcător de iluzii” (Ispite nepecetluite) și „Ardem
neronian tarlale de stuf spre a regenera baltanghețată / în fuga înspăimântătoare a mistreților
înspumegați” (Flori de riduri), ori „Când pustiul îmi
ține loc de suflet / albatroșii de cuvânt ațipesc în
neguri de încâlcite-nențelesuri” (Plaur de gânduri),
„Numai eu trec terorizat pe drumul croit în suflet de /
pasărea dragostei lărmuitoare prin iarba sârmoasă”
(Prin pânza de ceață), sau „Dălțile gândurilor se
întrec să scrie jurnale de / călătorii tragice pe pagina
întunecată a mării (Ierburi de idei).
Capacitatea de construcție metaforică este
extraordinară: plugul vremii, caracatița compasiunii,
noaptea simțurilor, țarina nopții, zurgălăii râsului tău,
inima mea pribeagă – triluitoare pescărușă, orga
furtunii, crinii sentimentelor, zăpezi de neîndestulătoare cuvinte, năvodul cuvântului, altar de cuvânt
etc. În Italia a fost supranumit „prinț al metaforei” și
pe bună dreptate. Folosite cu o mare frecvență,
comparațiile ample servesc aceleiași estetici neomoderniste de a concretiza abstracțiunile, idei ori
sentimente, în imagini care impresionează puternic:
„pornirile scurtelor clipe de odihnă-n mișcare poposind pe / colțoasele stânci de idei precum albatroșii
răniți” (Rai interzis), „te simți jalnic precum / o regină
detronată de ea însăși” (Flu-ieră nemărginirea) sau
„mă regăsesc prin tine vagabondând romantic / precum o statuie rătăcită căutându-și soclul” (Statuia
rătăcită).
Caracterul pletoric al enunțului și râul de
metafore ori simboluri folosite duc, ca la mai toți
neomoderniștii, de multe ori, la încifrarea semnificației sau, cel puțin, la dificultatea descifrării ei.
Potențele inovatoare ale autorului se vădesc
și în intervenția la nivelul limbajului, fie prin folosirea
cu dezinvoltură a formelor vechi ale unor prepoziții
(pre, subt), fie prin crearea de forme verbale cu
ajutorul unor prefixe și sufixe atașate la un radical
nominal – substantiv (dezmlăștinesc, dezdumnezeit), ca și prin transformarea unor substantive în
participii adjectivale (învulpit, cerneluit) ori prin
formarea de adjective inedite prin sufixarea unor
substantive: moviliu, suriu, umbriu ș.a., comunicând,
astfel, ideea mai nuanțat și mai aproape de nota
semantică dorită.
Muzicalitatea este una modernă. Utilizarea
versului liber și a versului alb, neorganizarea pe
strofe a discursului poetic, ca și lipsa semnelor de
punctuație (care asigură o anumită cursivitate în
comunicare), ingambamentul, utilizarea literelor majuscule la începutul versului doar la început de enunț
propozițional sau frastic sunt trăsături moderniste,
care dezvăluie intenția autorului de a urma mai
îndeaproape fluxul trăirii, neîngrădit de varii canoane
de scriere sau de versificație. Folosirea frecventă a
punctelor de suspensie iese în întâmpinarea
aceluiași scop, de a da o mai mare libertate cititorului, pe care îl implică astfel în actul comunicării și
(continuare în pag. 39)
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Lucia PĂTRAȘCU
BRĂILA DE ALTĂDATĂ
Te salut, oraş albastru, rătăcit prin mahalale
cu căsuţe pricăjite şi cu multe haimanale,
cu fete dulci ca aguda,visătoare, care speră
să sară într-o zi gardul „dincolo de barieră”,
c-o veni un prinţ din basme, curajos, să le răpească,
să le scape de noroaie şi dojana părintească,
să le ducă-n altă lume. Şi, de nu o fi să fie,
vor găsi o altă cale să scape de sărăcie.
Că nici Chira Chiralina, Neranţula sau o alta,
n-au avut parte de bine, să le schimbe-n vise soarta!
Mai vorbeau ele acolo şi despre tanti Elvira,
c-ar fi acceptat, probabil, acel joc plătit cu lira.
Doar Codin asculta sceptic nesfârşitele taclale...
Te salut, oraş albastru, rătăcit prin mahalale!
*
Te salut, oraş legendă, care n-ai pierit în foc,
Pe când Ştefan Voievodul mi te-a mistuit pe loc,
Supărat, s-a spus, că turcii te făcuseră raia
Şi te-au stăpânit ani mulţi! Vreo trei sute şi ceva!
S-a aflat că supărarea avea şi altă pricină,
Cu povestea de iubire pentru frumoasa Călţună,
Cu ochi primeniţi de rouă şi cu buze dulci de fragă,
Darnică în mângâieri şi mereu pusă pe şagă,
Încât a făcut şi-un fiu, numai bun de-ncoronat,
Dar boierii brăileni nu l-au vrut şi-au refuzat,
Certându-l pe Voievod cu scrisoare şi dojană,
Cum Călţuna să devină în Moldova, de vrea, Doamnă,
Iar pe Mircea, Domn să-l facă, tot acolo, la soroc.
Te salut, oraş legendă, care n-ai pierit în foc!
*
Te salut, oraş al muzei, cu poeţi visând că-s zei,
Fredonând valsul celebru sub parfum galben de tei,
Cu trăsuri şi vizitii, şfichiuind caii în spume,
Când suave demoazele lunecau priviri spre lume
Peste evantaiul galeş, legănat cu gest pripit
Şi clipeau uşor din gene a chemare şi alint.
Câte-un dandy cu joben şi cu rime dulci în plete
Făcea versuri înfocate şi le trimitea bilete,
Cerând doar o întâlnire, seara, în Grădina mare,
Să-şi declare cald amorul, să le fure-o sărutare.
Luna dormea peste ramuri, stele păreau aţipite...
Parc-am fost şi eu pe-acolo, printre şoapte rătăcite
Şi-o flaşnetă tânguită se auzea pe alei...
Te salut, oraş al muzei, cu poeţi visând că-s zei!
*
Te salut, oraş părinte, care ne primeşti pe toţi,
C-am plecat la tinereţe şi ne-am întors cu nepoţi.
Cât am colindat prin lume după fală şi averi,
Am mai rătăcit cărarea printre zile cu poveri,
Dar păstram în gândul nostru toate câte le-am lăsat:
Pomii plini de amintire şi săruturi pe-nserat,
Străzi cu liliac în floare, zâmbitor peste ulucă
Şi vapoare călătoare, sunând grav chemări de ducă.
Ramuri de salcâm bălaie şi parfum suav de tei,
Însoţind zborul de păsări şi Dunărea-n drumul ei.
Case-nalte cu frontoane şi cu taine de stafii,
Ce ne-au ars închipuirea de pe când eram copii...
Toate le păstrezi intacte, ocrotindu-le cum poţi.
Te salut, oraş părinte, care ne primeşti pe toţi!
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Andrei Virgil MANDREA
Amor mărginit
Omul care nu vede realitatea este cel mai fericit,
Eu merg debusolat prin cadranul vieții învechit,
Cu amorul mărginit stau în fața albastrului apus,
Și să nu ne vedem în galaxie îmi doresc nespus.
Căni ale sufletului mi se sparg arse
în foc de pucioasă,
Totul s-a transformat în scrum
dar a trecut furtuna dureroasă,
Acum e liniște în noapte și mă bucur frânt,
de poezie,
Literele pictate cu alb pe negru urlă de bucurie.
Monologuri concepute în mijloc vechi de noapte,
La răsărit se transformă în dialoguri noi deșarte,
Umbre verzi mă urmăresc dimineața pe cer,
Poezia îmi încălzește sufletul când afara-i ger.


(urmare din pag. 38)

dezvăluirii unor sensuri, potrivit sensibilității și
imaginației lui.
Armonia realizată mai întâi prin selectarea
ingenioasă a cuvintelor în actul comunicării este
accentuată de crearea sistematic de aliterații, precum „desenele viselor nevisate”, „mânjii mânjiți”,
„hălăduiau haiducii de gând”, la care se adaugă nu
de puține ori jocuri de cuvinte în aliterații ca „violete
violente talazuri”, „dezastros de dulce e un dulce
dezastru” ș.a.
Autorul, pe care îl considerăm drept unul
dintre cei mai originali poeți români actuali, este un
neomodernist temperat (din viziunea lui poetică
lipsind ironicul și parodicul) al unor idei și stări
sufletești profunde, trăite dramatic, care îmbracă
haina unor enunțuri poetice pletorice de subtilă
armonie și mare forță de sugestie.
Înscriindu-se sub umbrela largă a unui
neomodernism moderat, nota particulară a poetului
Ion Tutunea-Hercinicul rezultă, pe de o parte, din
cumularea unor trăsături ale diverselor orientări
literare într-un limbaj modern, accentuat metaforic,
al verslibrismului, și, pe de altă parte, din universul
aegyssusian predomi-nant, ca și din notă gravă și
tristă a lirismului său, de trăire dramatică a
sentimentului de înstrăinare a condiției umane în
luptă cu viața, cu o societate nemulțumitoare și cu
destinul, în numele unor înalte și generoase principii
umaniste.
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Festivalul Internațional EuroPoezia,
ediția a II-a
În perioada 14-18 septembrie 2017 va avea loc a
II-a ediție a Festivalului Internațional EuroPoezia. Aceasta va fi o ediție Brăila (România) - Cahul (Republica Moldova).
Vor fi prezenți poeți din mai multe țări europene.
Printre invitați se vor afla Serge Basso de March, Francesco Buffoni, Laura Garavaglia, Dante Maffia, Roberto
Mussapi, Claudio Pozzani, Stefano Strazzabosco, Francesco M.T.Tarantino din Italia, Teo Chiriac, Iulian Filip,
Ion Hadârcă din Republica Moldova și un invitat special
din Croația Dražen Katunarić. Nu vor lipsi nici invitații din
România: Simion Bogdănescu, Constantin Gherghinoiu,
Adrian Popescu, Christian Wilhelm Schenk, Cassian Maria Spiridon, Paul Sânpetru, Camelia Radulian, Nicolae
Grigore Mărășanu, Amelia Stănescu, Carmen Secere.
Festivalul Internațional EuroPoezia se află astăzi
la a-II-a ediție. În prima ediție au fost invitați scriitorii din
Franța urmând ca în ediția viitoare cu prilejul evenimentului "Poezia unește Europa" să fie invitați 15 scriitori
străini din diverse țări. Cu acest festival dorim să facem
cunoscută poezia contemporană europeană. Invitații sunt
dintre cei mai importanți scriitori ai Italiei la acest moment. - declară Stere Bucovală directorul festivalului.

Miercuri, 16 august, a plecat dintre noi un
om deosebit, o prietenă caldă şi amabilă, un ziarist şi
făuritor de reviste şi cărţi, un cetăţean al meleagurilor
hunedorene. E vorba despre Ileana Lucia Floran,
originară din Orăştie, pe care am cunoscut-o pe un
site de literatură şi cu care am colaborat cu mult
drag.
Ileana Lucia Floran s-a născut la 29 iunie
1960, în Orăştie. A fost licenţiată în ştiințe ale comunicării, absolventă a unui master de management şi
comunicare în afaceri. A fost director al Editurii
EMMA și al revistei „Dăruiri literare” care apărea atât
în format tipărit, cât şi online, membră a Asociaţiei
Scriitorilor din judeţul Hunedoara şi membră a
UZPR.
Ilena Lucia Floran, având o mare dragoste
pentru carte, a scris şi a editat numeroase volume de
poezie, de proză scurtă, dar şi romane. A pus bazele
revistei online „Visul” şi a organizat concursul literar
„Visul” cu secţiuni de poezie și proză. A coordonat o
serie de cărţi colective. A publicat în reviste literare
precum „Boem@”, „Ardealul literar”, „Arcada”, „Rapsodia”, „Vatra veche”, „Vox Libri”.
A debutat editorial în 2006 cu volumul de
versuri „Surâsul timpului”. Pentru romanul „Tăcerea
destinului” (2012) a fost premiată de Liga Scriitorilor
din România, Filiala Judeţului Hunedoara, cu distincţia „Romanul anului”.

Din program:
14 septembrie
ora 18 - Deschiderea festivalului în sala Bujor Măcrin a
Teatrului Maria Filotti din Brăila
15 septembrie
ora 11 - Liceul Pedagogic D.P.Perpessicius din Brăila
ora 17 - Biblioteca Județeană V.A.Urechia din Galați
16 septembrie
ora 17.30 - Universitatea de Stat B.P.Hasdeu din Cahul
17 septembrie
ora 17.30 - Decernarea distincțiilor la Universitatea de
Stat B.P.Hasdeu din Cahul
18 septembrie
ora 18 - Recital poetic pe Faleza Dunării din Brăila
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De câţiva ani se mutase la Cluj, unde lucra.
Ultima dată când am vorbit cu ea aştepta să-i iasă
de sub tipar o carte de poezie. Inima ei mare n-a
rezistat…
Spicuiesc dintr-un interviu pe care i l-a acordat lui Dan Orghici: „Sunt o persoană destul de
cunoscută deoarece am muncit mult, atât ca editor,
cât şi ca redactor cultural la diferite reviste de specialitate. De asemenea, până acum am publicat zece
volume: poezie, proză scurtă şi roman. Cărțile au
apărut şi pe blogul personal, fiind citite nu numai pe
suport de hârtie, ci şi online. Totuşi, nu mă consider
o personalitate, ci doar o persoană care şi-a luat în
serios pasiunea şi, poate, talentul. Asta vor hotărî
cititorii şi viitorul”.
M. Tirenescu
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CĂRŢI SOSITE LA REDACŢIE

Victor Aciocârlănoaiei – Reflecții Finale, Vol. 1
Editura Timpul, Iași, 2016

Tatiana S. Munteanu – Ca în cer
Editura InfoRapArt, 2017

Renata Verejanu – Poetul dintre milenii
“Alternativa Societății”, Chișinău, 2016

Florin Logreșteanu – Negru profund, noian de negru
Editura Ideea Europeană 2016

C. Popa, C. Nagy – Promoția 1962 – 55 de ani
Editura InfoRapArt, 2017

Marin Mârza – Oglinda lui Bacon
Editura Sfera, Bârlad, 2016
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Constantin Oancă – Ochiul lui Homer 2
Editura InfoRapArt, 2017

Cezarina Adamescu – O clipă din memoria
eternității, Editura InfoRapArt, 2017

Mihai Vintilă - Dirijorul
Editura InfoEst, 2017
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