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Theodor CODREANU
COD ROŞU PANDEMIC?
Anul 2020 a declanşat, se pare, o nouă schimbare de
paradigmă, cel puţin tematică, dacă nu şi stilistică, în actul
creator, la nivelul întregii culturi de pe mapamond, în faţa
căreia nu puteau rămâne indiferenţi nici intelectualii
români, Biserica, politicienii, creatorii etc. În faţa crizei
pandemice, este vorba de o reacţie de apărare sau de o
resuscitare mentalitară a viziunilor eshatologice. Deja
asistăm la o invazie de literatură ştiinţifică, eseistică,
poetică în mass-media şi la nivel editorial. Titlurile unor
cărţi sună contextual.
Am comentat, cu ceva timp în urmă, o carte de poezie
a lui Dan Anghelescu, Stare de urgenţă, iar acum prefaţez
Cod roşu de furtună în suflet, op datorat unuia dintre cei
mai înzestraţi creatori ai ultimelor generaţii, Ionuţ
Caragea, autor al unei opere de o izbitoare diversitate,
care numără peste cincizeci de volume, apărute în ţară şi
în străinătate, mai ales în limba franceză, în spaţiul căreia
este preţuit de personalităţi de vârf, precum Jacques
Bouchard (Canada), Giovanni Dotoli (Italia), Jean-Paul
Gavard-Perret şi Véronique Flabat-Piot (Franţa) sau
Constantin Frosin (România).
Lucid şi matur artistic, Ionuţ Caragea nu face eroarea
de a scrie o poezie ocazională, ci conjunctura istorică îi
prilejuieşte redimensionarea fiinţială şi artistică din cărţile
anterioare, încât noul cod roşu devine o metaforă-simbol
penetrantă, echivalent augmentativ la ceea ce numise,
într-o carte anterioară, Eu la pătrat, adunând în sine o
veritabilă furtună existenţială de poet veritabil. Eul acesta
nu lipseşte nici din Codul roşu…: „aici sunt eu/ adevăratul
eu/ abia ivit dintr-un vis/ calm, senin, fără durere” (Chip
oglindit în lacrima lui Dumnezeu).
Concomitent, cred că Ionuţ Caragea şi-a înnoit şi
arsenalul de mijloace stilistice, uzând de figuri obsedante,
adesea surprinzătoare, ca sângele, inima – clopotul
sângelui („cel mai frumos cântec/ al universului”), lumina
din adâncuri, timpul coagulat („prin mine curge sângele
antic/ fluviu neobosit prin deşertul carnal”), florile sângelui
(„durerea trece ca plugul prin carne”), continentul
scufundat („iubirea poetului e un imens continent/
scufundat în sânge…”).
Un vitalism dionisiac, nietzschean, produce revoluţia
sângelui, dar transfigurată iisusiac, euharistic, „Jihadul”
său adresându-se poeţilor somnolenţi ai textualismului
postmodern: „câţi poeţi mai dorm cu sabia-n teacă”? Şi:
poezia nu înseamnă doar negru pe alb, ceea ce trimite la
celebrele versuri eminesciene: „E uşor a scrie versuri/
Când nimic nu ai a spune…”.
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Ceea ce mi se pare remarcabil în noul volum al lui
Ionuţ Caragea este reabilitarea retoricii, una atent
supravegheată, fără a-i ştirbi eficienţa, metafora intrând în plasma figurilor sintactice, în care primează,
acum, anafora. Amplul poem care dă titlul volumului
este axa întregii cărţi. Forţa repetitivă a anaforei se
sprijină pe o înlănţuire de interogaţii retorice. Iată
câteva module, luate la întâmplare: „tu ştii că lacrima
mea/ este singurul cer ce încearcă/ forma inimii?// tu
ştii că-n lacrimă mea/ se află cântecul abandonat al
inimii?// tu ştii că și pietrele de pe fundul apei/ visează
să asculte cântecul inimii mele?// tu ştii că inima mea/
este o pioneză pe harta lumii?// tu ştii că inima mea
bate/ ca o toacă scufundată în beznă?”
Părintele Dumitru Stăniloae a argumentat, teologic, că lumea nu are consistenţă ontologică, ci numai
dialogică. Anafora interogativă, modulară (poate chiar
în sens brâncuşian), a lui Ionuţ Caragea este, prin
excelenţă, una dialogică. Cred că autorul nostru a
devenit, acum, cel mai important poet al anaforei din
lirica românească de azi. Cititorul va constata că figura
este prezentă în cele mai multe dintre piesele volumului. Şi în acest mod, Ionuţ Caragea confirmă
aprecierea lui Daniel Corbu că ne aflăm în faţa unui
lider de generaţie.
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Constantin OANCĂ
Eminescu este
Pentru a putea străbate pâcla deasă care a acoperit
azi lumea ne trebuie mult curaj și mai ales multă lumină. Și
iată cum un punct luminos, o scânteie, apoi un chip se vede
cum vine plutind în adevăr, scăldat în foc de soare. E
Hyperion, poetul nostru cu nume cosmic, care coboară cual lui senin să ne aducă vestea cea bună, soluția salvatoare
- poezia, care nu-i făcută pentru adormire, ci pentru a ne
oferi o perspectivă existențială demnă de fiii de împărat
care suntem, repetând, parcă, evenimentul nașterii lui
Iisus, de curând petrecut. Iată de ce Mihai Eminescu este
nu mare, ci măreț. Ei bine, cine citește cu atenție poezia sa
remarcă o încărcătură semantică indubitabilă tocmai de
natura aceasta, spirituală, pe care nu mulți au remarcat-o,
o excepție fiind și Tudor Vianu. Iată ce scrie acesta:
„Mintea lui Eminescu lucrează cu ideea originilor lumii, a
infinitului, a creației, adică, în mod neîndoios, cu cele mai
înalte concepte făurite de rațiunea omului. Printre acestea,
ideea eternității stăpânește mintea sa într-asemenea
măsură, încât una dintre atitudinile cele mai obișnuite ale
poeziei sale este considerarea lucrurilor în perspectiva
eternității. ...Este, în toată poezia lui Eminescu, o considerare a lucrurilor foarte de sus și foarte de departe, dintr-un
punct de vedere care rușinează orice îngustime a minții,
orice egoism limitat. Marea superioritate intelectuală a poetului este una din formele cele mai izbitoare ale manifestării
lui și aceea care explică prestigiul atât de covârșitor al
operei sale” (Tudor Vianu, Caiete critice).
Prin urmare să vedem unde întâlnim, în poezia marelui poet, convingerea că suntem ființe descendente din
Dumnezeul nemuririi.
Din poemul Luceafărul aflăm că niciun alt poet al lumii
n-a avut o asemenea viziune cosmică de salvare a omului
de la neant, viziunea întrepătrunderii lumilor, căci îl vedem
pe Hyperion coborând pe pământ pentru a-și lua mireasa
cu care să nuntească în cosmos (lucru întâlnit și în balada
Miorița).
Viziunea aceasta este asemenea unei ape mari care
inundă mai toate teritoriile poeziei eminesciene. Iată ce remarcă el, vizavi de timp și eternitare, într-un vers din ScrisoareaI: „Timpul mort și-ntinde trupul și devine veșnicie”,
un altul din O, rămâi... „Anii tăi se par ca clipe, clipe dulci
se par ca veacuri” ori „Numai omu-i schimbător,/ Pe pământ
rătăcitor” (Revedere). Moartea, față de care noi cu toții avem mari rețineri, la Eminescu este alta (exact ceea ce
numește Nichita Stănescu „porțile luminii”), de vreme ce
poetul folosește, insistent, sintagme și versuri precum „dor
de moarte” (Peste vârfuri...), „Nu credeam să-nvăț a muri
vreodată!” (Odă - în metru antic), iar în Mai am un singur
dor moartea este aceea a bobului de grâu care, aruncat
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Mihai Eminescu – portret de Constanța Abălașei-Donosă

în brazdă, nu poate aduce însutită roadă până ce nu
moare mai întâi. Acestea sunt doar câteva exemple
de întepătrundere a lumilor, cea temporală și cea
veșnică/relativă și biblică, confirmând cele spuse de
Tudor Vianu la adresa operei marelui nostru poet,
Mihai Eminescu.


Constanța ABĂLAȘEI-DONOSĂ
Lui Mihai Eminescu
Tu-mi ești esența timpului nemuritor,
Și-a muzicii brodate-n formă de cuvinte.
Petala crinului tu ești, și-a frunzelor răsfrânte
Din codrii Bucovinei noastre sfinte,
Prin cântec de mierlă, de dor și de amor.
Tihna ce-o caut pentru suflet tu-mi ești
Și visul ce mă-mbată, neatins și nerostit,
Îmi ești ochiul fără vlagă, din taine regăsit.
Spirit adorat îmi ești cu dor de iubit
Ești avântul neîncetat de la țărm de mare,
Imn de cântec taluzat, cântat pe-nserare.
Pasărea ce zboară din doină către cer
Sunt versurile scrise din poeme ce nu pier!
Îmi ești visul adormit la umbra de mesteacăn
Trupul cel mai mult dorit, nu doar în treacăt.
Rămâi taina neatinsă, nespusă, diafană
Minunea cea Moldavă și iubirea Transilvană!
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Melania CUC
LIMBAJUL, ANTIDOT ÎMPOTRIVA CRIZEI GLOBALE
(Petre RĂU - De Lingua Universalis, Editura Antares,
2007, 224 pg)
Deşi au trecut trei ani de la apariţia volumului, abia
azi am avut şansa să-l citesc şi, recunosc, astfel am beneficiat de un extraordinar exerciţiu de logică, experienţă nesperată într-un spaţiu lingvistic mai puţin bătătorit fie şi numai
de către cei care slujesc în numele Cuvântului, a Comunicaţiei în general şi în particular când vine vorba despre
vocaţia care, atunci când există, nu are nici început, nici
sfârşit.
Petre Rău are meritul de-a ne aşeza dinaintea oglinzii
unei lumi care cuvântă prin toate dimensiunile sale şi, dacă
prefaţatorul cărţii, Paul Sân-Petru, îl numeşte „un renascentist modern” - eu cred că prin complexitatea personalităţii sale intelectuale, Petre Rău se detaşează de plutonul
căutătorilor de conexiuni care fac din lumea reală un loc în
care fiinţele şi lucrurile se înlănţuie, trăind într-o solidaritate
inexplicabilă, dar care transpare prin logosul evident, sau,
şi mai pregnant, prin cel intuit.
Este o carte densă ca idee şi care nu a fost scrisă
sub imperiul unei inspiraţii de moment. Este o cheie, o fişă
enciclopedică de realităţi pe lângă care noi, muritori grăbiţi,
trecem fără să le percepem de cele mai multe ori.
Aşadar, lecturarea unei astfel de lucrări nu se face la
lumina becului din bucătărie, ea cere o pregătire a simţurilor, o deschidere a minţii către ceea ce ar putea şoca
prin evidenţa absolută şi pe care, ca Toma Necredinciosul,
am ingnorat-o prin neştiinţă. Cartea de faţă se citeşte în
liniştea bibliotecii, într-un loc unde trecutul şi viitorul se
întâlnesc în prezent, pe acelaşi raft, punct comun dar cu
dimensiuni infinite, cu întrebări la care trebuie să încercăm
şi noi, cititorii, să le dăm un răspuns.
„Geneza limbajelor” este un eşantion din incursul
care ne aşteaptă citind una câte una cele peste 200 de
pagini. Incitant, brodat pe ghergheful unui realism aproape
matematic, capitolul în sine este la urma urmei un codex
filosofic atemporal şi care se cere însuşit individual dar şi
aşezat în lumina şi complexitatea globalizării inevitabile.
Căutarea Omului, dorinţa de a explora necunoscutul
şi a se întrece pe sine, teama şi curajul în faţa necunoscutului... toate detaliile întregului sunt aşezate în matricea
unui paralelism cu ceea ce înseamnă limbajul în formulele
sale ordinare sau inedite. Întâlnim şi noţiuni clasice, pe care
autorul reuşeşte să le recompună după calcule proprii dar
şi urmărind “reţetarele” unor personalităţi planetare cu rol
indiscutabil în dezvoltarea intelectuală şi nu doar, temerarii
intelectului societăţii terriene.
Talentul scriitorului rafinat care este Petre Rău, face
din cartea aceasta o lectură mai mult decât agreabilă. Scrisul fără împotmoliri şi substanţa ideilor pe care le expune
sunt rarismime în multe dintre capitole sau, acolo unde se
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suprapun pe planuri care au mai fost “cercetate” autorul ştie să folosească cu ingenioziotate de
prestidigitator nuanţele, ne oferă tematici vechi în
haine noi, transferă întrebările vetuste în câmpul de
bătaie al vizionarului care este.
Deşi ştiam, sau doar intuiam că „vorba i-a fost
dată omului pentru a-şi ascunde gândurile” - din paginile cărţii aflăm că... limbajul este mai altminteri decât am fost învăţati noi, cei care ne-am şcolit între
jaloanele realismului concret şi pipăibil.
Platon, Rudyard Kipling, Levi Strauss, Franz
Rosenzweig şi alte personalităţi care au rupt inerţia
umanităţii, sunt aduse în paginile volumului, dar prezenţa lor este doar motivul pe care autorul îl foloseşte
cu abilitate pentru a ne determina că, imediat ce am
ajuns la finalul cărţii De Lingua Universalis să continuăm lectura, în bibliotecă, aplecându-ne asupra tomurilor care ţin loc de căpătâi Lumii.
Limbajul este motorul şi esenţa supravieţuirii,
o unitate de măsură a inteligenţei individuale şi nu
numai.
Dacă viitorul ne va oferi limba universală? Iată
o întrebare aparent fără răspuns, dar care ne motivează în visul umanităţii, un vis care se infiltrează în
realitate, aşa cum apa se scurge în nisip şi, laolaltă,
formează liantul zidului în care personalităţile noastre sunt doar nişte cărămizi.
Globalizarea şi Internetul... Teme de discuţie
pe forumurile de tot felul dar şi în aulele universităţilor
celebre, sunt percepute de autorul cărţii de faţă ca o
mutaţie ce ne sperie, dar care ne şi atrage hipnotic.
Cu date certe, prin studii persoanle sau preluate din
surse de încredere, autorul nu se joacă de-a ghicitul
în cafea, leagă firele reţelei informatice actuale, pune
în cotext istoricul fenomenului şi priveşte viitorul Lim(continuare în pag. 15)
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Petre RĂU
PUTEREA CUVÂNTULUI
În spiritul gândirii hegeliene, obiectul lingvisticii se prezintă ca o sinteză între aspectul concret (sonor) şi cel abstract (conceptual) al cuvintelor. Limba poate fi considerată
atât ca lucrare încheiată, cât şi ca energie în continuă
prefacere, atât ca operă a naturii, cât şi ca activitate umană
deliberată. Aceste considerente aproape extreme, dar şi
altele apropiate, impun ca investigarea aspectelor dinamice
şi conflictuale ale limbajului uman să fie mai mult decât o
necesitate.
Unele cuvinte în diferite limbi au semnificaţii multiple.
Sensul exact nu poate fi precizat în sine, ci numai prin
raportarea la context, ceea ce scolasticii numeau teoria
supoziţiei. Orice nume, spune Aristotel, e un sunet vocal
semantic prin convenţie, fără indicarea timpului şi în care nici
o parte, considerată separat, nu e semantică. Cuvântul are
mai întâi o semnificaţie, dar, după locul pe care-l ocupă în
propoziţie, el ţine locul unui anumit subiect. De exemplu,
supoziţia cuvântului om e diferită dacă spunem "omul e
animal" unde este vorba de om ca fiinţă, sau "omul vorbeşte"
în care este vorba de însuşi omul. În afară de semnificaţie şi
supoziţie, termenii au şi multe alte proprietăţi logice precum:
ampliaţia, alienaţia, diminuţia, apelaţia care extind sau
restrâng, înstrăinează sau micşorează sensul termenului dat
[7].
Importante sunt relaţiile pe care cuvântul (al cărui înţeles
îl căutăm) le deţine cu alte cuvinte într-o limbă. Într-un anumit
fel avem de a face cu un principiu al contextualităţii, în care
rolul propoziţiei a fost luat de limbă ca întreg. Weisgerber
numeşte acest principiu "al relativităţii" sau "monadic" şi este
convins că "înţelegerea noastră se află sub influenţa limbii pe
care o folosim".
Limba cuprinde subsisteme şi fiecare atare subsistem
este numit de Trier "câmp lingvistic". Acesta dă semnificaţie
cuvintelor ce îşi află locul în interiorul său.
Mai întâi în etnolingvistică şi apoi în filosofie se pune
problema: limbajul este cel care formează cultura sau invers?
Ce influenţă are limbajul asupra percepţiei şi gândirii în
general? Aceste întrebări, puse deja de Johann Gottfried von
Herder, de Wilhelm von Humboldt şi de urmaşii lor în tradiţia
idealist-romantică, au reapărut în Statele Unite după
descoperirea limbilor triburilor indiene, aşa cum au fost
descrise de antropologii americani Edward Sapir şi Benjamin
Lee Whorf. Ei au observat, de pildă, că eschimoşii folosesc
pentru noţiunea de "zăpadă" mai multe cuvinte, în timp ce
aztecii utilizau un singur termen pentru "zăpadă", "rece" şi
"gheaţă".
"Cuvântul este sunet şi culoare, e mesagerul gândului
uman", spunea Tudor Vianu, iar Rudyard Kipling definea
cuvintele ca fiind "...cele mai puternice droguri folosite de
omenire".
Biblia, din care nu s-au descifrat nici până astăzi rostul şi
sensul unor cuvinte, ne avertizează "cât de puternice sunt
cuvintele drepte". De fapt, Cartea Sfântă începe cu aceste
cuvinte care au intrat în memoria lumii: "La început
Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul". Textul exact începe
însă astfel: "Bereshit bara Elohim elh hashamaim ve-eth haarets" (ebr.), deci subiectul este la plural iar predicatul la
singular. Elohim înseamnă Dumnezeii (Cei Puternici), singularul Eloah fiind folosit foarte rar (acesta apare abia în Psalmi
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- Isaia). Astfel că, traducerea exactă ar fi: "În principiu a făcut Dumnezeii cerurile şi pământul". Pluralitatea se distinge şi prin alte ziceri, unele chiar ale
Divinităţii însăşi: "Să facem om după chipul şi după
asemănarea Noastră" (Facerea, 1:26). Abia mai
târziu (prin Avraam şi Moise), numele lui Dumnezeu
începe să apară la singular (Eloah). Aşa cum se
ştie, evreii au fost la început politeişti, trecând la
monoteism prin Avraam [21]. Însăşi Divinitatea
poartă în Biblie trei nume diferite: Dumnezeu,
Domnul şi Iehova.
Cuvântul în Cartea Sfântă joacă un rol învăluit
adesea în mister, din el este greu de descifrat
sensul şi metafora. Iată un simplu exemplu din
Exod 3:14: "Atunci Dumnezeu a răspuns lui Moise:
«Eu sunt cel ce sunt». Apoi i-a zis: «Aşa să spui
fiilor lui Israel: Cel ce este m-a trimis la voi!»".
Cuvântul devine şi mai misterios prin mărturia
din Sfânta Evanghelie după Ioan (1:1-2): "La
început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început
la Dumnezeu." şi continuă (1:9): "Cuvântul era
Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul,
care vine în lume.", iar apoi (1:14): "Şi Cuvântul Sa făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut
slava Lui, slavă a Unuia-Născut din Tatăl, plin de
har şi de adevăr". Niciodată sensul exact al acestor
cuvinte nu a fost pe deplin descifrat.
Însăşi credinţa în Dumnezeu depinde foarte mult
de semnificaţia atribuită acestui cuvânt, spunea
Carl Sagan, şi tot el considera că sintagma "Dumnezeu este ipoteză, deci un adevăr evident", constituie o adevărată idee filozofică modernă.
Iisus atrage el însuşi atenţia asupra importanţei
şi forţei cuvântului rostit: "Oamenii vor da socoteală
de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit,
căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din
cuvintele tale vei fi osândit" (Matei,12:36-37).
Limba folosită de Iisus a fost aramaica. Motivul
pentru care unele părţi ale Bibliei au fost scrise în
aramaică s-a datorat faptului că aceasta a devenit o
limbă internaţională în timpul imperiului babilonian şi
persan. Ca urmare a captivităţii babiloniene, în ultimele secole ale erei precreştine, iudeii au adoptat
aramaica în locul limbii ebraice. În timpul lui Iisus
aramaica era limba maternă a populaţiei Palestinei.
Expresiile aramaice din Noul Testament arată clar
că aceasta era limba folosită de Iisus. "Talitha cumi"
(Marcu 5:41), "Ephphatha" (Marcu 7:34) şi "Eloi,
Eloi, lama sabachthani?" (Marcu 15:34) sunt doar
câteva dintre expresiile aramaice folosite de Iisus.
Majoritatea limbilor europene moderne provin
din limbile indo-europene vechi, precum sanscrita,
greaca, latina etc. După cum se ştie, aceste limbi
moderne nu sunt lipsite de ambiguităţi, polisemii şi
imprecizii. De exemplu, pentru a forma predicate
nominale („a fi“ copulativ), cât şi pentru a forma
predicate verbale cu sens existenţial, ele folosesc
un acelaşi cuvânt: "este". Cu toate acestea, o întrebare de genul "Socrate este?" nu ne duce la gândul
dacă persoana respectivă există sau nu pe lume,
chiar şi în pofida confuziei de nume care s-ar putea
(continuare în pag. 7)
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naşte, ci mai degrabă la sensul că o persoană cu acest nume
se află pe undeva pe aproape. Aici "a fi" pare a forma singur
predicatul. Pe de altă parte, dacă s-ar spune „nu este Dumnezeu“, în acest caz „este“ reprezintă, desigur, un predicat
verbal.
Ne mişcăm permanent în domeniul vorbelor, care este
limitat în fiecare moment şi deschis în fiecare moment,
pentru că poate fi totdeauna argumentat. Lucrul a fost remarcat de Aristotel care scrie, în Topica, referindu-se la modul
de a produce sofisme: "Unul dintre motive [care generează
sofismele], cel mai natural şi cel mai obişnuit, este acela care
ţine de întrebuinţarea cuvintelor. Fiindcă într-o discuţie nu
este posibil să aducem lucrurile înseşi, ci trebuie să ne
folosim, în locul lor, de cuvintele care le simbolizează, noi
credem că ceea ce este valabil pentru cuvinte este valabil şi
pentru lucruri[…]. Dar în acest caz nu există asemănare, căci
cuvintele sunt în număr finit, ca şi mulţimea noţiunilor, în timp
ce lucrurile sunt nenumărate". Rezultă astfel, din observaţia
lui Aristotel, că limbajul este, prin natura lui, limitat. Ceea ce
este valabil şi pentru limbajele logice formalizate, care sunt
constituite în mod matematic şi pentru care s-au putut
demonstra limitele lor (Godel). Nu există limbaj destul de
vast ca să exprime totul, şi cum orice teorie ştiinţifică este în
fond un limbaj, urmează că nici una nu va fi capabilă să
exprime global şi în întregime realitatea.
Plecând de la un număr de axiome şi construind un
"limbaj" logic după toate regulile artei, sistemul format este
un mod limitat de a vorbi despre un domeniu dat. Fiecare îşi
poate alege atunci alt "limbaj" şi deci va vorbi "altfel" despre
acelaşi domeniu sau despre altele. Desigur, cum nu putem
transmite nimic decât prin limbaj, va trebui să întrebuinţăm
cuvinte, dar acestea nu vor constitui "filosofia", ci vor da o
înţelegere a ceea ce este în realitate.
Limitările limbajului - în fond nici nu este vorba despre o
limitare propriu-zisă, ci de ceea ce este exprimabil şi ceea
ce nu este - au fost cunoscute şi de greci şi de alţi gânditori
din alte culturi. Nu vom recurge decât la Platon în Republica,
care spune: "Semnul se vede, dar nu se înţelege, ideile se
înţeleg, dar nu se văd".
Lao-tse spune în Tao-te-king că Tao (identificat de unii cu
Logos-ul lui Heraclit) este "fără nume" şi numai de când
lucrurile au început să fie despărţite prin cuvinte a început
"domnia cuvintelor".
Asupra cuvintelor Tschuang-tse face următoarea observaţie: "Cuvintele servesc să fixeze ideile, dar odată ideea
sesizată, nu este nevoie să te gândeşti la cuvinte. O, cât aş
dori să vorbesc cu cineva care a încetat să se gândească la
cuvinte".
Limbile europene moderne l-au specializat pe „a fi“ mai
ales în rolul copulativ, în timp ce pentru „a fi“ predicativ i-au
oferit sinonime (există) sau l-au substituit prin anumite expresii (il y a, es gibt, there is). Alte limbi, de exemplu cele semitice, folosesc rădăcini verbale diferite pentru „a fi“ copulativ şi pentru „a fi“ existenţial. În latină, ca de altfel şi în greacă, asemenea substituţii nu au existat. De exemplu, propoziţia „bonus dominus non est“ este echivocă, putând însemna la fel de bine „nu există şef bun“, dar şi „şeful nu este
bun“, şi numai contextul poate lămuri sensurile exacte [18].
În ceea ce ne priveşte, reamintim tentativele lui Constantin Noica de a descrie „sentimentul românesc al Fiinţei" prin
analiza câtorva vocabule ale limbii române, dintre care „întru“ a căpătat o celebritate pe care poate că totuşi nu o
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merita. "Cuvintele rost şi rostire au căpătat o neaşteptată înzestrare filozofică în limba noastră. În particular, rostire este singurul termen care poate reda
logos-ul grec, acest princeps al gândirii, ce acoperea
singur jumătate din ea. Logos înseamnă şi cuvânt, şi
raţiune, şi socoteală, şi raport, şi definiţie, şi rost. La
rândul ei, rostire ar putea acoperi o bună parte din
echivocul fecund al lui logos: de la flatus vocis până
la rostul ultim al lumii. De aceea: La început a fost
Cuvântul ar putea mai bine fi redat prin: La început a
fost Rostirea, adică punerea în rost, rostuirea lucrurilor." [11]. Iată câteva etape descrise de filozof în
evoluţia cuvântului rost: a) gură, gură cu facultatea
de a vorbi, limbă cu materializare în cuvânt, spusă,
vorbă; limbă, vorbire, discurs. b) deschizătură,
rânduială, ordine, mod de a-şi întocmi viaţa, sens,
tâlc, noimă, scop, ţel, menire, raţiune, justificare. Iată
acum evoluţia cuvântului rostire: a) substantiv trecut
în verb, care unifică toate înţelesurile disparate b) de
la rostul-deschizătură: (cu sens material) a face rost
pânzei, a trece suveica cu firul de bătătură prin rost,
a schimba iţele sau rostul; a rări, a reteza c) de la
rostul-gură: a articula, a pronunţa sunete, cuvinte, cu
ajutorul organelor vorbirii; a spune; a vorbi; a glăsui;
a exprima prin vorbire; a ţine un discurs; a expune;
a-şi spune părerea; a comunica o dispoziţie, o
sentinţa etc. "Cu verbul a rosti te ridici deci la o
expresivitate filozofică neaşteptată (chiar dacă
dicţionarele n-o invederează încă). Când Adam era
pus să dea nume fiecărui vieţuitor, ni se spune că le
da şi un rost, că le rosteşte întru fiinţa lor." [11].
Tot Noica ne atrage atenţia asupra cuvântului
devenire care nu are, din păcate, un echivalent în
limba română; singurul cuvânt care se apropie ca
sens de acesta este petrecere, care însă a fost lăsat
să fie inclus în aria trivialităţii.
În limbile de odinioară, atât sufletul cât şi spiritul
sunt descrise prin metafora respiraţiei vieţii. Cuvintele pentru suflet în sanskrită (atman), greacă
(psyche) şi latină (anima) înseamnă toate “respiraţie”. Acelaşi lucru este valabil pentru cuvântul “spirit”: în latină (spiritus), greacă (pneuma) şi ebraică
(ruab). Şi acesta înseamnă tot “respiraţie”. Vechea
idee comună din spatele tuturor acestor cuvinte este
cea de suflet sau spirit, ca respiraţie a vieţii.
Confuzia dintre diferitele nivele ale limbajului
poate fi dăunătoare, dar uneori se dovedeşte a fi
benefică. De pildă, literatura profită din plin, prin
procedeele sale artistice, de neclaritatea unui
cuvânt. În schimb, nu în toate domeniile de activitate
umană cuvintele pot fi imprecise. Limbajul ştiinţific
este lipsit, se pare, de acest pericol, iar matematica
- cea mai exactă dintre ştiinţe - foloseşte cuvântul cu
un rol bine definit şi nu lasă loc pentru ambiguităţi:
"În matematică nu poţi înşira vorbe, nu poate exista
«beţia de cuvinte». Cuvântul nu-l poţi întrebuinţa aici
oriunde şi oricum. Cuvântul trebuie să fie propriu
pentru ideea de exprimat. Matematica, o poezie de
înaltă factură spirituală, ne arată adevărata valoare
a cuvântului." [13].
Fiecare limbă utilizată pe pământ nu rămâne
niciodată exact aşa cum s-a manifestat la un mo(continuare în pag. 8)
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ment dat. Noica era de părere că o limbă vie cuprinde în ea
în acelaşi timp şi ceea ce nu se mai poate exprima şi ceea
ce nu s-a exprimat încă. Cuvântul are de la sine o libertate
a sa pe care nimeni nu i-o poate îngrădi: "De îndată ce apare
pe lume, un cuvânt îşi ia libertatea de a se schimba. Omul,
fireşte, îl foloseşte în toate felurile şi pentru toate trebuinţele
sale... în aşa fel încât ai crede că istoveşte virtuţile
cuvântului. Dar cuvântul păstrează pentru el un rest de
libertate..." [11].
Aşa cum s-a mai precizat, gândurile şi cuvintele sunt întro strânsă interdependenţă. Un cuvânt utilizat poate îmbogăţi
un gând, uneori până dincolo de starea ultimă a acestuia.
Câteodată simţim că nu avem suficiente cuvinte pentru a ne
exprima gândurile. Acest lucru se întâmplă mai ales în
literatură şi artă. În ştiinţă, lucrurile se pot petrece şi invers.
Avem cuvinte pentru care gândurile noastre rămân mereu
insuficiente: infinit, Dumnezeu, timp, spaţiu, viaţă etc.
Cel puţin în ceea ce priveşte lexicul, scriitorii, traducătorii,
specialiştii în publicitate, ca şi toţi cei care, prin specificul
profesiunii lor manipulează cuvinte, se văd, adesea, puşi în
situaţia de "a crea" cuvinte noi. Cuvintele care se creează la
întâmplare - cum adeseori se întâmplă în reclama comercială - produc un efect artificial şi dezagreabil, în timp ce
cuvintele create în conformitate cu sistemul, intuitiv sau
chibzuit, sună a cuvinte "naturale". Eugenio Coseriu, cunoscut lingvist contemporan de origine română, susţine despre
cuvinte că suferă o continuă schimbare. Nu numai din punct
de vedere fonic, ci şi din punct de vedere semantic, un cuvânt nu este niciodată acelaşi. În fiecare moment se manifestă ceva care deja a existat şi ceva care niciodată n-a
existat înainte: o inovaţie în forma cuvântului, în folosirea sa,
în asociaţiile sale. Această schimbare continuă şi această
năzuinţă de creaţie şi de re-creaţie, poate reprezenta ceea
ce s-ar putea numi realitatea limbajului, iar aceste argumente susţin doctrina coseriană cu privire la realismul lingvistic.
O concepţie asupra extraordinarei forţe a cuvântului şi
comunicării între oameni poate fi întâlnită şi în amintita
poveste a Turnului Babel din Cartea Genezei. Dumnezeu,
adoptând o atitudine ciudat de defensivă pentru natura sa
atotputernică, se îngrijorează că oamenii vor să construiască un turn care să ajungă până la cer. În situaţia în care
a fost pus, Dumnezeu nu distruge turnul, aşa cum a distrus,
de pildă, cetăţile Sodomei şi Gomorei, ci amestecă pur şi
simplu limbile oamenilor şi-i împrăştie pe aceştia în toată
lumea, pentru a-i împiedica să mai comunice între ei şi să
repete gestul lor nesăbuit.
Dincolo de funcţia comunicării, cuvântul în sine poate
juca diverse alte roluri. Un acelaşi cuvânt poate exprima,
funcţie de natura şi experienţa proprie a individului care îl
pronunţă, diverse stări de lucruri şi fapte, împrejurări subtile,
norme şi relaţii, aspecte ale vieţii morale, politice, istorice,
gândirea mitică sau religioasă. El poate fi expresia gândirii
ştiinţifice, filozofice, poate fi expresia propriei cunoaşteri a
lumii. De fiecare dată cuvântul e altul decât cel obişnuit, sau
acelaşi, dar cu altă funcţie. El poate îngloba o multitudine de
înţelesuri, poate deschide nebănuite cărări de sensuri noi,
este acelaşi şi mereu altul [11].
Un nume dat unui lucru rămâne ataşat de acel lucru,
chiar dacă i se dă un nume nou. A da nume noi lucrurilor e
dreptul şi privilegiul omului. A le numi pe cele vechi este
pentru el o poruncă [12].
Cuvintele reîntregesc lumea, o redescoperă şi o face mai
digerabilă. Tot ele o învăluie în veşnicul ei mister.
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Anton Dumitriu [29] se întreabă retoric: cum a fost
posibil ca oameni dotaţi cu mai puţine mijloace de
analiză decât noi, ca aceia din antichitatea greacă, din
India, sau din China, care nu au creat "limbaje formalizate" pentru a fi "siguri" de exactitatea celor exprimate, au putut să-şi dea seama de rolul şi funcţia cuvântului în demersurile filozofice? Trebuie să recunoaştem că gânditorii moderni nu au putut ajunge la
această discriminare dintre logon şi alogon, dintre
exprimabil şi inexprimabil sau problema nu a intrat în
sfera lor de interes.
Cuvântul, în afara omului, nu însemnă nimic. Chiar
din primele clipe ale existenţei lui omul a început să
dea nume. Există multe cazuri concrete când putem
preciza dacă un cuvânt a fost imprimat unui lucru din
afară şi dacă a fost descoperit din ascunderea lui solitară. Un cuvânt poate fi legat de un singur lucru, sau
mai multe cuvinte se pot îngrămădi în jurul unui aceluiaşi lucru, sau, încă, două cuvinte nu au acelaşi sens.
Lucrurile sunt infinit mai multe decât cuvintele. Şi
totuşi, omul le poate numi aproape pe toate. Fiecare
pas, fiecare nou început este aşezat de om într-un
început de cuvânt. Orice cuvânt rostit de om devine
din nou cuvântul dintâi, susţine Franz Rosenzweig,
numai Cuvântul lui Dumnezeu rămâne mereu ultim.
Iar omul nu încetează să dea nume lucrurilor, numind
astfel veşnicia lor: "Pentru lucruri se găsesc cuvinte.
Unde a sunat un cuvânt, acolo omul a instituit un
semn al prezenţei lui. Cuvântul nu e o parte a lumii. El
este pecetea omului" [12].
Cum de nu am ajuns să înţelegem că prăbuşirea
sau salvarea omenirii nu depind până la urmă decât
de felul în care vom reuşi, «ca specie», să ne reglăm
raportul cu cuvântul? Nu este toată Istoria lunga
poveste a căderii din verb? (Uşa interzisă - Gabriel
Liiceanu, Humanitas, 2002)
Cuvintele au cel mai mic efect tocmai acolo unde
sunt cel mai bine spuse: în scris. Adevărul este că în
scris nu se poate ţipa. Orice scriitor este condamnat la
cordonul de tăcere al propriilor sale cuvinte. Cele mai
sublime, mai dramatice, mai cutremurătoare vorbe se
împotmolesc din capul locului în tăcerea apriorică a
paginii. În scris, până şi urletul rămâne confidenţial. El
circulă între muţenia celui care l-a pus în pagină şi a
celui care, de partea cealaltă, îl percepe în solitudinea
lecturii. Pentru că se adresează de fiecare dată unui
singur cititor, scrisul poate aspira cel mult la un
scandal în intimitate. Oamenii se vor mobiliza oricând
în jurul unui cântec, al unei lozinci, al unui discurs, dar
niciodată al unei pagini scrise [30].
[7] Acad. Ath. Joja - Probleme de logică (vol III-Limbaj natural şi
limbaj ştiinţific), Ed.Acad.Buc.,1971
[11] Constantin Noica - Cuvânt împreună despre rostirea
românească - Ed. Eminescu, Buc.1987
[12] Franz Rosenzweig - Cărticica despre mintea omenească
sănătoasă şi bolnavă, Ed., Buc, 1992
[13] George St. Andonie - Varia mathematica, Ed.Albatros, 1977
[18] Daniela Rovenţa-Frumuşani - Argumentarea, Modele şi
strategii, Ed.Bic All, Buc., 2000
[29] Anton Dumitriu - Homo Universalis, Ed. Eminescu, Buc.,1990
[30] Gabriel Liiceanu - Uşa interzisă, Ed. Humanitas, Bucureşti,
2002

(din volumul De Lingua Universalis, Ed. Antares, 2007)
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Nicolae ROTARU
GENIUL
- Să nu crezi că dacă atestatul nenorocirii (spusa
lui despre certificatul de căsătorie) are culoarea roz, ca a
biletelor pierzaniei (cum spune tot el bancnotelor europene), ai s-ajungi cine ştie ce boier Bibescu sau bancher
Isărescu, putred de bani şi plin de averi. Nu, cetăţean al
neputinţelor reportate şi al rateurilor sigure, poţi să te dai
tu şi-n cur şi-n cap, să te speteşti muncind, că dacă te
ocoleşte norocul tot un nimeni rămâi, eventual un Nimeni
cu majusculă care să te arate lumii un ditamai anonimul...
Aşa să ştii de la mine şi să nu uiţi, cât oi fi şi pe unde te-oi
perinda...
După ce rosti aceste vorbe, unchiaşul scuipă în
ţărână mucul de ţigară care i se lipise pe buza de jos şincercă să-i spulbere restul de existenţă cu vârful
bastonului, de care era nelipsit. Umbra acelui sprijin de
bătrâneţe (iar la el, şi de invaliditate, fiindcă ducea cu sine
în şoldul drept o schijă adusă de la Oarba de Mureş)
lăsată pe pământ îl făcu să tragă o concluzie ţărănească:
- E ora prânzului, poate chiar un sfert de ceas peste unu sau treisprezece cum zic ăştia la radio. Ar cam
trebui s-apară şi Firica mea. Mă cam retrag şi eu la casa
mea, că, ş-aşa, văd că n-ai chef de vorbă... mai rosti moş
Florea, veteranul de război, uitat printre noi, singurul din
leatul lui, încât la Înălţare, de Ziua Eroilor, defilează,
şontâc-şontâc, doar el, reprezentând categoria de supravieţuitori ai măcelului al doilea mondial. Merge şchiopătat
şi plânge, auzind aplauzele şi ovaţiile lumii.
Vecinul lui, Stelică Jordilă, băiatul fostului camarad al bătrânului Florea Bângoci, tăcea în continuare şi-l
privi lung cum se pierde către poartă deschisă şi bălăbănită de vânt. Când ajunse în uliţă, tocmai apăru, cu un
braţ de mohor pus pe creştet, înotând prin valurile de
arşiţă ale lui cuptor, şi tuşa Firica. Îşi dojeni bărbatul că iar
a plecat de acasă şi a lăsat curtea cur căscat, să intre cine
o vrea şi cine n-o vrea şi să se servească fără probleme
cu ce-o avea nevoie. Zise:
- Iar ai lăsat front de lucru lui Jongleru? În loc să
aduni ouăle alea din cuibare, ai lăsat mână liberă
meşterilor pusului mâinii, de parcă ar fi prima dată când
ne pişcă, şi la legumele din grădină, şi la păsările din coteţ,
şi chiar la sculele şi uneltele puse la-nmuiat cozile în
putinică, lângă puţ.
- N-oi avea tu gura aurită. Trecui pe la al lui Jordilă, c-am auzit că se-nsoară şi fusei curios care e muierea
care a acceptat să vină pe bătătura acestui Stelică, puţă
mică.
- Ei, poftim, om bătrân şi de ce-i arde lui! Măcar
aflaşi?
- N-a scos nici o vorbă. Tace ca mutul, nu reacţionează nici că câr, nici că mâr, nici de-l critici, nici de-l
lauzi. Freacă pensula aia pe pânză, el ştie ce pictează că
sunt doar nişte mâzgălituri şi tace. Nu se bucură că vii, nu
se-ntristează că pleci, nu te-ntreabă ce vânt te aduce, nu
se miră că-l laşi şi îţi vezi de drum.
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- Lasă omul în pace. Nu ştii că lumea zice că
de la moartea mă-sii a rămas infirm la creier, că i-au
cam zburat o parte din minţi. Chit că Nuţă, învăţătorul,
cu care e leat, spune că aşa se manifestă geniile, ce
dracu o mai fi şi alea, că el e un artist, o somitate mai
mare ca Iliescu ăsta care l-a dat în gât pe Ceauşescu
şi i-a luat locul la conducerea ţării.
- Măi, dă-l în mă-sa. Ieşi din Jordilă un aşa
deşteptul lui peşte şi noi nu ne dădurăm seama?
Poate de-aia nu vorbeşte el, că nu mai poate coborî
la nivelul nostru.
- Taci că ne găsirăm subiect de discuţie, care
nici de foame nu ţine şi nici de boli nu ne tămăduieşte.
- Că bine zici, Firico... După ce vom cina, în
seara asta să mă mai ungi şi pe mine pe şoldul ăsta,
c-a dracului schijă şi-a adus aminte să-mi de-a
junghiuri şi să-mi pună piedică la mers...
- Dar du-te şi scoate şi tu un cuib de cartofi
să-i pun la fiert să fac un piure...
Moş Florea luă sapa, intră în grădina arsă de
secetă şi se pomeni vorbind de unul singur. „Auzi,
mai mare ca Iliescu şi mai deştept ca el care conduce
o ţară, după ce l-a dat jos şi l-a trimis la veşnica
odihnă pe Plotogar... Precis nu e întreg la minte nici
învăţătorul Nuţă, care zice că mâzgălelile lui Jordilă ăl
mic sunt mai scumpe decât toate casele din Valea
Seacă, inclusiv a veneticului ăluia de-a cumpărat la
Dăhălari şi a făcut ditamai viloiul... Hai că s-a prostit
rău lumea de azi. Poate de-aia au început să mă ia
pe mine junghiurile din şold, că e totul cu curu-n
sus...”
Cei doi soţi au cinat mai mult tăcând, de parcar fi fost la masă cu Iisus şi ucenicii lui, dintre care
unul l-a vândut romanilor şi mai marilor bisericii din
Ierusalim. Toată noaptea, moş Florea şi-a visat
vecinul şi camaradul de front, care s-a prăpădit.
Defunctul l-a certat pe consătean fiindcă l-a jignit pe
fiul lui Stelică, pictorul, care a ajuns un geniu al artelor
plastice.

COŞMARUL
Nu stau mult pe gânduri. Sunt un ins fără
remuşcări. Iute la mânie cum spun letopiseţele că era
Ştefan al Moldovei cel degrabă vărsător de sânge
nevinovat. Mai ales dacă sunt stresat de cine ştie ce
pricină personală (nu mi-a ieşit o rimă, n-am terminat
lectura unei cărţi, am uitat ibricul pe aragaz şi a dat
cafeaua în foc) ori se-ntâmplă să dau peste două
ţigăncuşe care fumează în scara blocului, iar uşile la
care tocmai am instalat un dichis electronic de
deschidere pe bază de cartelă magnetică, sunt date
de perete.
- De ce fumaţi în loc interzis, domnişoarelor?
întreb cu ochii la mormanul de chiştoace de pe jos.
- Nu noi... zice cea mai coaptă.
- Eu nu fumez... confirmă şi cea mai tânără
căreia i se vede ieşind din sân pachetul de super longi
subţiri, pe care i-l smulg şi compar mucurile de pe jos
cu ţigaretele din pachet.
- Dar uşile cine le-a deschis?
(continuare în pag. 10)
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(urmare din pag. 9)

- Aşa erau... Nu noi.
- Dar de când locuiţi pe scara asta?
- De un an...
- Ei drăcie şi eu abia acum vă văd! Cum vă numiţi?
- Ramona...
- Ioana...
- La ce apartament locuiţi?
- La etajul patru...
- Aha, staţi la Puia!
- Da...
- E clar, voi mă deranjaţi la miez de noapte punând
muzica tare, că Puia are apartamentul deasupra mea.
- Ne iertaţi!
- În fine... mai zic şi închid uşile. Înseamnă că aveţi
cartelă.
- Nu că tocmai am uitat-o în apartament... zice cea
matură.
- De aia aţi lăsat uşile deschise... mai constat şi dau
să verific cartela care nu mai poate fi folosită fiindcă dispozitivul este vizibil deteriorat.
- Voi aţi distrus şi aparatul ăsta.
`
- Nu, nici nu ne-am atins de el.
- Bine o să iau amprente... Şi probă de ruj de pe
resturile de ţigări... Plecaţi.
Amândouă au urcat pe scară în sus.
Apare din oraş şi... gazda. Îi deschid uşa care nu
se mai putea descuia.
- Vecine le cunoşti pe Ramona şi Ioana?
- Nu, habar n-am.
- Două fete care spun că stau în gazdă la dumneata.
- Nu ştiu. Eu n-am pe nimeni în gazdă.
- Bine.
Ţiganul urcă la patru, Ramona îi deschide. O ia la
rost, ca un unchi exigent ce este, fiindcă i-a dat apă la
moară gaborului de la trei şi închide uşa. Urc şi eu la patru,
sun la uşă, iar când recidivistul cu şcoala puşcăriei
absolvită la zi deschide, scot pistolul şi descarc două
cartuşe în burdihanul în care toarnă zilnic, în faţa blocului,
cu portbagajul maşinii pe post de bar, sticle de vin îndoite
cu cola. Pedeapsă capitală pentru minciună. Nepoatele sau speriat şi au rupt-o la fugă pe scări, dar când am vrut să
le ajung din urmă, m-am împiedicat de cadavrul infractorului, căzând la rându-mi şi... lovind cu mâna abajurul
veiozei rămase aprinse de cu seară când am citit şi m-a
luat somnul pe care mi l-a populat coşmarul tocmai descris.

DEPANATORUL
Aproape toţi vecinii din bloc păstrau câte o
amintire de la tânărul depanator radio-tv de la scara unu,
cel care pleca noapte şi venea noaptea, suprasolicitat de
meserie, dar mai ales de pasiunea pentru electronică.
Potrivit de statură, Sorin Ţiliban e un slăbănog tăcut,
fumător înrăit, care-şi petrece mai tot timpul zilei în
ateliereul din strada Avrig sau alergând aiurea prin tot
oraşul, unde-l cheamă clienţii să le doctoricească aparatele
- televizoare, magnetofoane, orgi de lumini, combine muzicale, frigidere, maşini de spălat, aparate de radio şi mai nou
laptopuri. În afară de bătrâna de la apartamentul 3, pe
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scara unu a blocului PM 26 bis din Balta Albă, toţi
vecinii lui Sorin au la uşi interfoane şi dispozitive optice
sofisticate de avertizare, montate în locul soneriei
clasice.
„Amintire de la electronistul care locuieşte la
parter. O sticlă de votcă m-a costat. Foarte bun
meseriaş. Pe tot ce pune mâna face!” se mândreşte cu
el chiar preşedintele asociaţiei de proprietari.
„Lucrează, curat, ieftin şi bine!” confirmă şi
alt locuitor din imobil.
Din pricina acestui renume, tânărul nu mai
putea face faţă solicitărilor. Mai ales în preajma
sărbătorilor de iarnă, când la apartamentul 2 de la
parter, unde locuieşte e pelerinaj. În cutiuţa montată la
uşă se adună zeci de mesaje, bileţele, cereri, oferte,
adrese, rugăminţi. Electronistul vine seara acasă frânt,
dar deschide cutia cu fiţuici şi citeşte corespondenţa cu
urechea la televizor. Uneori n-are timp nici de
programul de seară, căci mai e şi singur. Se şi-ntreabă
cine ar putea să stea cu el în aceste condiţii de absenţă
motivată. Bani? Da, se-adună, dar cum se strâng, aşa
se duc. Le trimite mamei sale şi surorii lui, la ţară, ca
să le-ndulcească oarecum traiul precar.
Duminica, atunci când s-a odihnit şi
Creatorul, Sorin nu lucrează. Nu merge la biserică, dar
citeşte. Bea cafea şi fumează tutun porţie dublă. Când
se-ntoarce de la sfântul lăcaş, doamna Saveata de la
3 îl mai deranjează cu câte un colac, un pachet cu
pomană, chiar şi cu aiasmă de la Izvorul Tămăduirii,
dar şi cu gândul la nepoata ei, care i-ar putea fi bună
de nevastă lui Sorin.
Era tot duminică, chiar a Tomii, când în
imobil au intrat oamenii legii şi cei de la salvare.
Doamna Saveta a fost găsită moartă în garsoniera ei.
„La 87 de ani se mai şi moare...” a cugetat
preşedintele asociaţiei care s-a ocupat împreună cu
domnişoara Camelia de cele creştineşti. A dat şi Sorin
o mână de ajutor. Aşa a cunoscut-o şi pe Camelia,
contabilă la Aversa, de care-i tot vorbise defuncta.
Nepoata Savetei este o femeie tăcută,
reticentă şi preocupată să-şi facă datoria la locul de
muncă. O să se mute aici, în apartamentul lăsat liber
pentru totdeauna de mamaia Saveta, fiindcă până
acum a locuit cu chirie undeva la Obor.
Şi s-a şi mutat, dar peste puţin timp,
împreună cu ea s-a mutat şi Sorin, la parter, habitatul
devenind un fel de atelier al soţului. Camelia a
renunţat la contabilitatea de la Aversa, ocupându-se
de administrarea afacerii de familie deschisă de
electronistul Ţiliban, zis depanatorul.
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Lazăr MAGU
POEME DE IARNĂ
Frenetic ninge astăzi... Ninsoarea mă cunoaşte
şi ca pe-o rudă bună mă îmbrăţişează.
Cu albele ei buze obrazul mi-l pudrează
şi la o stână veche Domnul Christos se naşte.
Frenetic ninge astăzi, cu turme mari de miei,
cu candide cuvinte, cu fluturi, cu petale
- toţi îngerii din slavă au coborât în vale
zidind un cer terestru peste strămoşii mei.
Zâmbeşte-n somn Copilul, copiilor sărmani,
şi zâmbetul Lui ţine de două mii de ani.

Orăcăie grav broasca de la uşă,
mutată vrea să fie înăuntru…
Coboară dinspre cer un frig ilustru,
cu focul în poală umblă o mătuşă.
A îngheţat şi măduva în os!
În loc de soare cerul a pus o poză.
Toţi medicii au gripă şi viroză…
Vorbeşte Dumnezeu, acum, tăios.
Zăpadă-i din Murmansk şi până-n Varna.
Din sfânta enervare vine iarna.

Sunt urma care fuge pe alee,
viaţa spre moarte mă-mpinge…
Dar carnea ta albă mă ninge
- ninsoare cu gust de femeie.
Aud în cer o stea care plânge
- o doamnă de-un înger sedusă.
Simt firea zvâcnind nesupusă
şi lupii îmi urlă în sânge.
Un câine o rană îmi linge,
din unele răni fumegă crime…
Domnul zideşte biserici în mine,
dar carnea ta albă mă ninge.
Mai umblu o vreme, eu, urma, pe stradă
şi fac, din ninsoare, femei de zăpadă.

Mângâi tâmplele bunicului
şi afară începe să ningă.
Ninge, de parcă toţi îngerii
au fost la pensat. Ninge, de parcă
toţi îngerii depănuşează porumbei.
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Ninge, de parcă toţi îngerii
ar decortica orez.
Urletul lupilor în pădurea de salcâm
a adus gerul în sat. Coloana de mercur,
de frică, s-a făcut mică, mică…
Lacul a îngheţat. Dimineaţa, luna stătea pe mal.
Bosumflată m-a întrebat: Cine a pus lacătul?

E frig de-ngheaţă sângele în săbii,
e frig de-ngheaţă săbiile-n teacă.
Aud cum gloanţele de ger se freacă
şi cad nuputincioase lângă vrăbii.
Un cer amorf se sprijină de-.un pom,
precum croitorul de un ghem de aţă,
un taur intră brusc într-un salon
şi invitaţii-n jurul lui îngheaţă.

A şters cineva zarea de zboruri – un şcolar.
Nici unghiuri călătoare, nici frânghii de hârtie…
Şi ultimile păsări zburară-n Zoologie,
tavanul lumii ninge cu pene şi cu var.
Începe gura vramii să spună o poveste…
E ceaţă în dulapuri şi ninge prin ferestre.
Ninsoarea se revarsă ca dintr-un nor minat
- cad păsări îngheţate pe uliţe în sat.
E lumea împachetată în folie şi-n ger
şi-o mână o aşează pe raft, în frigider.

Pe pământ se lasă ceaţa
ca o stare de-agregare.
Îngeri parcă mână turme
spre cereştile abatoare.
Trenuri cad împotmolite în noroiul ceţii surde,
un nor s-a lovit de-o stâncă
şi un geamăt se aude.
Avioane prăbuşite ce-au lovit un zid de ceaţă
şchiopătează pe arătură
- un terestru mers învaţă.
Stă mulţimea să îşi ardă setea
la fântână-n piaţă,
când, deodată, în găleată
a-nceput să curgă ceaţă.
Însuşi Domnul, parcă trece,
călător spre-o altă viaţă,
îmbrăcat la patru ace,
purtând un palton de ceaţă.
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Ionl NECULA
Salcia pletoasă se revarsă
Am mai scris despre poeta ca o salcie pletoasă –
dar asta s-a întâmplat- oho-ho, cu mulți ani în urmă - și-mi
amintesc că titlul se deconta mai mult din părul său lung,
mătăsos și cu miroznă de mere coapte, - decât din deliciile
lirismului său cald, sincer și plin de candoare. Văzusem
cândva, cu ani în urmă, într-o revistă ilustrată, o imagine cu
un nud învăluit în niște plete lungi și resfirate de vânt și mă
gândean dacă nu cumva poeta i-a servit fotografului de
model. Era un gând aiurit și o asociere nesusținută, pentru
că la vremea când a apărut revista, poeta abia dacă învăța
să stea copăcel.
Două sunt comorile gestionate cu mândrie și
demnitate de Coca Popescu; în primul rând părul său lung și
ademenitor, o raritate pentru zilele noastre, cum purtau
odinioară doamnele din alte veacuri și, cu nimic mai prejos,
lirismul său cald, sincer și învăluitor ce-și trage sevele dintrun fond interior de trăiri și simțăminte neîngrădite. Totul, în
poezia autoarei, se legitimează din învolburările unor vise,
iluzii, speranțe și dorinți pătimașe care-și caută o formă de
împlinire în real,în existare, în viață. Și pentrucă viața este
nevolnică iar realitatea e îndărătnică poeta nu le reprimă și
nici nu le refulează psihanalitic, ci convine să le deverseze
în lirism, să le învăluie într-o carcasă glazurată și să le
articuleze într-o poezie sinceră și simțită . Pe umeri, podoaba
de plete îți pică/ Femeie!/ Ai miere în glas și ochi șovăielnici/
Flori de bujor în obraji/ Din catifea îți este pielea/ pășești ca
un fulg/ Să nu te atingă trecerea vremii. Cât ești de
frumoasă!/ De mijloc te cuprind cu gândul/ Când vântul își
mângâie cântul/ Te privesc cu dorințe ascunse/ Muză
transformată-n condei/ Apărută din vise (Vibrații).
Este profesia de credință a autorei, conștientă fiind
de darurile sale native. Cum era de așteptat, tema cea mai
frecventă care revine în poezia semnată de Coca Popescu
este Erosul, iubirea dezinhibată, activă și prădalnică, indiferent de circum- stanțele de loc și de timp. Iubim dimineața!/
Poartă deschisă spre viață/ Pe podea lascivă, cămașa pică/
Umbra se vâră în sufletu-mi candid/ Goliciunea ne îmbracă
pe amândouă/ Umbra și ființa/ între două stânci de vise/
Savurează existența (Dimineața cu aromă de cafea).
Există în poezia autoarei o doză de sinceritate dezarmantă, prin poezia sa, prin felul în care bătătorește templul plăcerii interzise, Erosul se vântură nebunatic și capricios generând emoții și trăiri dintre cele mai complexe și
mai învolburate. N-aș spune că poeta scrie o poezie monocordă, centrată exclusiv pe fenomenologia Erosului inflamant, dar toate subiectele pleacă și revin la devălmășiile din
subiect pe care acesta le generează, le conservă și le
întreține.
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Nu-mi place titlul noului volum, O noapte și
câțiva pași (Editura Detectiv literar, București,
2020), dar cred că noul volum certifică maturitatea
autoarei, care cioplește de multă vreme la templul
sacru al poeziei și cred că și-a conturat deja o
identitate aparte. Și mai cred, că reprezintă o voce
distinctă în imaginarul lirismului contemporan.
Am creditat-o și o creditez în continuare șis convins că înnoiește fericit fenomenul poetic
românesc. O citesc cu plăcere și-o recomand călduros tuturor celor doritori de poezie bună.
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Bianca SCURTUL
(Rep. Moldova)

Cea mai rece iarnă...
I-a dat de toate Dumnezeu dascălului Pantelimon…
numai fericire nu i-a dat! Înalt ca bradul, cu chipul brăzdat
de riduri, părul încărunțit de vâltoarea anilor și alura unui
om care știe a trece cu demnitate prin toate, avea cei mai
frumoși ochi din sat. Albaștri ca florile de nu-mă-uita... Cei
mai frumoși ochi și cel mai trist zâmbet...
Mergea de-a lungul uliței cu privirea pironită înspre
drumul ce șerpuia printre case. A nins toată noaptea și
peste tot s-a așezat o pătură de nea – pe case, pe
câmpuri, pe ramurile copacilor. Era ca și cum ar fi venit în
altă lume. Se opri în dreptul unei locuințe mici, aproape
ascunse printre arbori singuratici și rămuroși și prinse a
studia o pătură de nea afumată, tivită cu ţurţuri minusculi,
fini precum dantela. Îi plăcea tabloul. Se opri să-l
contemple, răbdând cu îndârjire ciupiturile gerului. Era cea
mai rece iarnă dintre toate pe care le trăise. Șaptezeci de
ierni și nici una la fel de cumplită ca asta. Nici măcar iarna
în care își pierduse nevasta...
Își coborî din nou ochii în pământ rușinat și înaintă înspre
cunoscuta răspântie timid. În întâmpinarea lui, venea o
umbră. O simțea, ca o fantasmă, dar nu îndrăzni să se uite
înspre silueta care se apropia inevitabil.
-Bună dimineața, dascăle Pantelimon, îl salută un glas
vioi, săltăreț.
Îl recunoștea, era vocea lui Nică al Elenei: un tânăr plin
de viață, mai mereu pus pe șotii, dar respectuos cu cei mai
în vârstă.
-Bună dimineața, răspunse bătrânul cumpătat, zâmbind,
dar fără a-și ridica privirea.
În sat, oamenii îl vorbeau. Șușoteau cu răutate că se
considera mai școlit ca alții, de aceea nici nu găsea de
cuviință să ridice ochii atunci când cineva îi dădea binețe.
Lui nu îi păsa. Oamenii găsesc tot timpul motive să fie
nemulțumiți.
-Domnule dascăl, încotro mergeți așa devreme?
-Cum încotro? Spre școală, răspunse el cu simplitate.
-Abia dacă au cântat cocoșii, zise Nică într-o doară.
-Mihălaș a lui Vasile vine întotdeauna dimineața devreme, explică bătrânul îngândurat. Și-i frig de crapă pietrele.
Păcat să stea copilul afară. Ți se rupe inima când îl vezi
înghețat bocnă.
Tânărul zâmbi. Avea dascălul o inimă caldă.
-Atunci nu vă mai țin în drum, spuse Nică săltându-și
cușma, în semn de respect. Ziua bună!
-Ziua bună, murmură bătrânul cu jumătate de glas, când
umbra dispăru după câteva case scăldate în zăpadă.
Își continuă drumul mut, mergând alene prin troiene. Era
îmbrăcat într-un suman negru şi lung pînă la genunchi,
împodobit cu cusături cafenii pe margini. Iarna, îmbrăca pe
deasupra un cojoc de piele de oaie, cu lâna întoarsă spre
partea dinăuntru, ca să-i țină de cald. Dacă ar putea,
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dascălul ar face veșnic drumul spre școală. Uneori,
să meargă ceasuri în șir era singura lui alinare.
Încetini doar când ajunse lângă gardul împletit ce
împrejmuia curtea școlii. Își duse mâna la ochi.
Deschiși. Pleoapele erau ridicate. Își simți genele
înzăpezite. Fulgi mășcați aterizară pe ele. Clipi când
le atinse. Și atunci, de ce nu vedea nimic? Încercă să
se concentreze. Lângă ușă, văzu silueta unui copil
mic, aproape inobservabil din cauza stratului gros de
zăpadă.
Se apropie de el surâzând cu blândețe.
-Bună dimineața, domnule profesor! îl salută băiatul
tremurând, cu chipul senin.
-Bună, Mihălaș. Te-a trimis mama cu noaptea în
cap?
-Badea Emil s-a dus în oraș și m-a luat în drum cu
el, rosti băiatul, uitându-se înspre zarea înnămețită.
Nu era nici țipenie de om, semn că tânărul plecase
demult. Dascălul deschise ușa și îl lăsă pe copil să
intre în clasă. Școala era mică, dar curată. Toate
patru clasele erau grămădite într-o odaie întunecoasă, care părea și mai modestă din cauza băncilor
de lemn și scaunelor așezate în rânduri și coloane.
Pe pereții căptușiți cu scândură de stejar, erau atârnate câteva portrete. Și doar soba în care pâlpâia o
flacără roșie îi mai conferea sălii o atmosferă călduroasă.
Mihălaș se așeză în banca de lângă cuptor și se
uită vrăjit înspre portretul lui Ștefan cel Mare. Ușa
clasei se deschise și alți doi copii intraseră, salutându-l pe dascăl. El le răspunse zâmbindu-le primitor și scoase din sertar un manual vechi, cu coperțile roase de timp şi cu paginile învechite. Involuntar, își întoarse privirea înspre Mihălaș, care studia
chipul voievodului cu aceeași admirație. Avea ochii
mamei sale: căprui, mari și cuminți. Dintre toți copiii
care învățau la școală, băiatul ăsta îi era cel mai drag.
Poate pentru că avea o sensibilitate și inocență
copilărească pe care nu reușise încă să o șteargă din
suflet, poate pentru că era rodul dragostei lui Vasile
și Irinuca, pe care îi iubise ca pe propriii lui copiii, deși
Dumnezeu nu se îndurase vreodată să-i dăruiască
un urmaș, ori poate că copilul ăsta avea același
zâmbet angelic ca și nevasta lui.
Pantelimon închise ochii pentru câteva clipe. În
amintire îi răsări același colț de clasă, cu douăzeci de
ani în urmă. În prima bancă stătea o fată tăcută. Avea
o faţă blândă, feciorelnică, rotundă şi ochi de căprioară, frumoşi, în care lumina pătrundea adânc şi
care uneori se făceau negri, când copilei nu îi reușea
să facă o sarcină sau să înțeleagă o temă... Părul
castaniu îi era despărţit printr-o cărare dreaptă şi
împletit în două cozi. În spatele ei, stătea un băiat
înalt, spătos şi voinic, cu părul negru ca abanosul și
un zâmbet cald. În acea dimineață, în timpul orei,
când dascălul le vorbea scrijelind pe tablă câteva
semne, Vasile îi întinse un colț de hârtie pe care era
scris ceva. Credea că nimeni nu îl vedea. Pantelimon
surprinse cu colțul ochiului gestul lui, dar se făcu că
nu observă. Cumva, i se păruse intim momentul celor
doi. Și apoi, când întorcându-se la catedră văzu
chipul îmbujorat al fetei, înțelese că între cei doi
(continuare în pag. 14)
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începuse o poveste de dragoste. Poate chiar una din cele
mai frumoase... dintre toate poveștile de iubire care se
născuseră în băncile școlii...
Dascălul deschise ochii. Aproape fiecare masă era
ocupată. Copiii, asemeni unor soldați, stăteau ascultători
în bănci.
-Măi, ostași, o să vă citesc azi Harap-Alb, rosti dascălul
cuprinzându-i cu privirea. Știe careva din voi cine a scris
povestea?
Mihălaș ridică mâna dreaptă ca o săgeată.
-Hai, spune-ne, zise Pantelimon urmărind expresia de
pe chipul băiatului.
-Moș-Creangă, declară Mihălaș cu mândrie.
-Moș-Creangă, repetă dascălul visător și deschise cărțulia pe care le-o citise tuturor elevilor săi, ani la rând.
Aşezat la catedră, în lumina flăcării care ardea în sobă,
acolo între elevi, le citi Harap-Alb. Glasul lui părea domol,
ca cel al unui bunic care le povestea cu grijă și iubire
nepoților despre isprăvile și aventurile lui, iar basmul îi
fermecă pe elevi ca un cântec frumos. Nu mai erau la
școală, erau în curtea casei lui, în toiul verii, când ramurile
cireșului se apleacă sub greutatea fructelor, iar băieții și
fetele le mâncau cu poftă, ascultând vrăjiți despre faptele
fiilor de împărat.
-Şi a ţinut veselia ani întregi, şi acum mai ţine încă; cine
se duce acolo bea şi mănâncă. Iar pe la noi, cine are bani
bea şi mănâncă, iară cine nu, se uită şi rabdă, încheie
învățătorul închizând cartea.
Și brusc, se făcu rece. Nu mai era vară, și nici copiii nu
stăteau în curtea casei lui. Cireșul nu mai rodea de ani
buni, de când Ancuța lui se stinse, iar poveștile aveau
gust amar.
-Duceți-vă, ostași, acasă, că e frig, îi îndemnă Pantelimon pe copii. Am terminat pe azi lecțiile.
Copiii se ridicară din bănci liniștiți și prinseră a-și lua
rămas bun. Mihălaș clipi des, apoi se uită înspre fereastra
îngustă din cealaltă parte a clasei.
-Măi, Mihălaș, stai puțin, îl chemă dascălul și luă de pe
marginea scaunului cojocul cu lână de oaie, apoi îl puse
pe umerii copilului.
Băiatul se uită speriat înspre profesor:
-Domnule, nu pot să-l iau.
-Te rog eu, insistă Pantelimon surâzând. Să-i spui mamei că eu te-am pus să-l iei. Și dacă vrea să te ocărască,
să vină la mine să-mi spună ce vrea.
-Și dacă mă vede lumea că umblu cu cojocul dascălului?
Bătrânul zâmbi melancolic. Își aminti de iarna în care
nevasta lui murise, iar Irinuca îl trimitea pe copil zilnic săi ducă învățătorului de mâncare. Avea suflet mare și mama lui, și el.
-Și ce are satul, mă rog, cu cojocul ăsta?
Mihălaș strânse din umeri neștiutor.
-Ai grijă, băiete, îl petrecu profesorul până la ieșirea din
școală, apoi se întoarse la catedră.
Trase scaunul mai aproape de sobă și se așeză taciturn
lângă foc. Se gândi la copiii care veneau zilnic la școală,
creșteau, se îndrăgosteau și se căsătoreau. Se gândi la
Vasile și Irinuca, care odinioară fuseseră niște copii, iar
acum își creșteau odraslele lor. Se gândi la Mihălaș care
avea să termine școala în câțiva ani și să plece în lume
să își caute un rost. Și avea să rămână singur. Din nou.
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Dascălul Pantelimon închise ochii obosit. Se făcea
că era vară, iar în livadă, Ancuța culegea fructele în
paner, zorindu-l să strângă și el cireșele. Afară, era
un soare dogorâtor, iar pe ulița prăfuită trecea vreun
consătean fredonând un cântec bătrânesc. Văzândul pe profesor și soția lui, săteanul se opri și îi salută
cuviincios. Pantelimon ridică ochii și îi dădu binețe la
fel de politicos. Vara avea miros de fructe coapte și
soare. Vara avea miros de iubire. Vara, el zâmbea
plin de viață.
Afară, prinse a fulgui mărunt, mărunt, ca o bură de
ploaie. În sobă, focul se stinse aproape de tot. Doar
un șirag de flăcărui mai licărea pe stratul de cărbuni
încinși. Dascălul nu mai deschise ochii... Cea mai
rece iarnă... cei mai frumoși ochi... și cel mai trist
zâmbet...

Cum să creezi un suflet?
Nu îmi plac definițiile. Definițiile înseamnă rigori. Eu
vreau să fiu liberă: liberă de normele care mă
constrâng să fiu altcineva, liberă în gândire și
mișcare, liberă în propria-mi lume. Mă gândesc
deseori la cuvintele lui Carl Sagan. ” Dacă vrem să
facem plăcinta cu mere de la zero, trebuie mai întâi
să inventăm universul.” Vasăzică, trebuie să trecem
prin toate etapele formării ca să obținem produsul
final. Nu se admit scurtăturile. O plăcintă cu mere
delicioasă trebuie să înceapă cu Big Bang-ul şi
expansiunea universului, cu atomii, găurile negre,
soarele, lunile, Calea Lactee, planeta Pământ, evoluţia, dinozaurii, Australopithecus, Homo habilis, Homo
sapiens, piramidele, matematicile, știința, istoria,
dezvăluirea misterelor. Ca să creezi ceva nemuritor,
trebuie să o iei de la început. Cred că același lucru
se întâmplă cu lumea lăuntrică a fiecăruia. Dacă
vrem să făurim omul de la zero, trebuie mai întâi să-i
creăm sufletul. Adică să creăm partea nerecunoscută, invizibilă, intangibilă a unei persoane.
Și la drept vorbind, mi se părea un lucru ridicol
înainte să o cunosc pe Roxie, pe care mai apoi
aveam să o consider o veritabilă îmblânzitoare de suflete. Roxie nu suporta culoarea maronie, rock-ul și
sparanghelul, dar înainte de orice, nu suporta definițiile. Ea mi-a insuflat aversiunea pentru tot ceea ce
înseamnă depersonalizare. Lucra la un centru de voluntariat și făcea activități cu copii din familii socialvulnerabile. Mă invitase într-o zi să îmi facă o excursie prin clădire. Voia să îmi împărtășească un lucru
de care avea să fie mândră pentru tot restul vieții.
Descoperise un adevăr fundamental. Sufletul omului
e nemărginire. Nemărginire în sensul că ascunde
frumuseți inimaginabile, mai ales atunci când are
libertatea de a fi el însuși.
-Ai ajuns la țanc, rosti ea în loc de salut și deschise
larg ușa lăsându-mă să trec în sala de jocuri. Ai
cumpărat ceea ce te-am rugat?
-Brioșe, am repetat fluturând punga în aer.
-Exact. Luna asta, centrul nu s-a prea bucurat de
fonduri, de aceea șefa a micșorat porțiile de mâncare. Zilele astea, copiii nu mai primesc nimic pe post
(continuare în pag. 15)
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de desert.
Am privit-o stupefiată. Roxie avea o problemă gravă cu
explicațiile. Ale ei erau aproape întotdeauna incerte.
-O să înțelegi, se eschivă ea văzându-mi căutătura
confuză, după care trase o altă ușă, cea a unei încăperi
mai mici și mă invită să intru.
Am pășit nerăbdătoare în cea de-a doua cameră și am
scrutat-o cu vigilență. Copiii erau așezați la mese și
mâncau supă, dar intrarea mea, a unei străine, zădărnici
prânzul și prin sală trecu un val de șușoteli.
-Cum îi salutăm pe cei mai mari? întrebă Roxie cu
bunăvoință și un cor de glasuri vesele rostiră în unison
”Bună ziua!”.
Prietena mea chicoti scurt și verificând dacă pe hol nu
se vedea vreo siluetă, prinse a pune în dreptul fiecărui
copil câte două brioșe.
-Mai întâi, terminați felul principal, iar după, puteți să vă
gustați desertul, le spuse ea cu o afecțiune părintească.
O fetiță cu cârlionți de culoarea agatelor și ochi verzi,
blânzi, încadrați de un chip dolofan se ridică de la măsuța
din colț și se apropie clandestin de mine. Se aplecă ușor
și surâzând mă îmbrățișă, apoi îmi spuse ”Mulțumim
pentru brioșe”. În următoarea clipă, prinse să se joace
fâstâcită cu tivul rochiței sale și se uită țintă înspre bibeloul
în formă de inimă, pe care îl fixasem la geantă.
-Cu plăcere, scumpete. Cum te numești?
-Leila, articulă ea zâmbind, după care o zbughi din loc și
fugi înspre scăunelul ei, așteptând smerită apropierea
educatoarei care le împărțea copturi.
Roxie oferi brioșele celor douăzeci de copii, după care
se apropie de mine și se cocoță pe câteva cutii de carton
lăsate lângă ușă.
-Leila mi-a mulțumit, e o fetiță adorabilă, am înștiințat-o
împlinită.
-Partea cea mai frumoasă începe acum, clătină ea din
cap și fixă cu privirea profilul fetiței care luă cele două
brioșe și le înveli într-un șervețel imaculat, pe care îl
scoase din buzunarul rochiei sale roz.
-De ce face asta? am precizat bulversată.
-Dacă ai întrebări, caută răspunsuri, replică Roxie satisfăcută.
Mi-am dat ochii peste cap. Niciodată nu oferea răspunsuri clare. Acum, când stau să mă gândesc la ea, aș
defini-o pe Roxie printr-un singur cuvânt: mister. M-am
strecurat până la masa Leilei și am întrebat-o perplexă, cu
o urmă de neascunsă curiozitate în glas:
-De ce nu mănânci brioșele?
Ea se uită prin sală, clipind des, de parcă voia să se
asigure că nu va fi prinsă în flagrant dacă își va dezvălui
taina, apoi se aplecă și îmi spuse la ureche:
-Vreau să i le duc bunicii. Nu s-a ridicat din pat de câteva
zile. Sper să o ajute.
Am clătinat din cap în semn că am înțeles intenția ei,
apoi am înghițit în sec. M-am apropiat de Roxie taciturnă.
-Aproape toți fac asta, zise ea zâmbindu-mi.
-Ce vrei să spui?
-Copiii își sacrifică fericirea pentru a-i vedea pe cei dragi
împliniți. Poate nu e propriu zis sacrificiu, dar ai văzut asta
pe chipul ei: acest amalgam din zbuciumul copilăresc,
pofta de a gusta brioșa și în același timp, o strălucire
inexplicabilă în ochi, pentru că își dorește să își ajute
bunica. Femeia are cancer. E evident că brioșele n-au
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cum să o ajute, dar copila asta are un suflet atât de
mare și atâta dorință de a salva viața bunicii sale, încât
face tot posibilul. În măsura posibilităților sale,
bineînțeles. Am ajuns să cred că poveștile altora
creează sufletul omului. Am în vedere ziua asta
înăbușitoare, tu care ai adus brioșele, bunica ei care
suferă, toate detaliile se impregnează în mintea și
spiritul ei. Toate istoriile astea îi modelează caracterul.
Cine știe ce se va întâmpla cu sufletul ei peste ani...
Dar acum, ceea ce e special în copila asta, e rezultatul
poveștilor ce o înconjoară, sunt urmele pe care le-au
lăsat bucuriile și pierderile.
-Vrei să zici că atunci când pornim de la zero pentru
a crea sufletul, pornim, de fapt, de la oamenii care ne
înconjoară?
-Mie așa îmi place să cred, strânse Roxie din umeri,
apoi se duse înspre unul din copii și îl ajută să strângă
câteva jucării care căzuseră de pe raft.
Roxie nu vorbea decât foarte puțin. Roxie era mai
întotdeauna în universul ei. Roxie era greu de înțeles,
dar avea o sensibilitate aparte pentru ”corola de
minuni a lumii”. Și înainte de toate, Roxie mă învățase
să privesc dincolo de aparențe. Nu am ajuns vreodată
să descopăr toate tainele acestei lumi, pe care ea le
apăra cu sfințenie, dar sufletele...ele m-au fascinat
pentru tot restul vieții mele.


(urare din pag. 5)

bajului universalis cu convingerea că toate îşi au rolul
lor bine definit. Progresul tehnologic şi Limbajul sunt
două lonje cu care acrobatul, omul contemporan,
merge pe sârma prinsă deasupra unei arene din care
“leii” puterii politice îşi cer partea lor din curajul zburătorului. Sacrificiul omului de ştiinţă, a filosofului: a
gânditorului.
Petre Rău ne oferă necondiţionat informaţie,
cartea sa este ca un terminal de computer şi noi putem
alege ceea ce ne interesează, putem fi liber-arbitrul
care optează pentru partea plină sau... partea goală a
paharului.
În acest sens, autorul cărţii şi-a găsit eşantionul
de cititori care sigur nu vor moţăi cu cartea în mână,
odată ce au citit primele pagini. Incitantă. Bine scrisă.
Inteligentă. Iată doar trei repere care, cu o promovare
americănească, De Lingua Universalis ar putea
ajunge un bestseller. Pentru mine va rămâne printre
puţinele cărţi bune pe care am avut bucuria să le citesc
în ultima vreme.
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Elisaveta DRĂGHICI
Între oglindă și fereastră sau între eu și Dumnezeu
de Cătălin Lungu
Cere unui scriitor să tacă și vei vedea cum ființa lui
se transformă iar lumea va geme sub dominația insensibilității și somnului conștiinței. Vei vedea cum el, făuritorul de
cuvinte împletite în vers, va plânge în pumni și se va
micșora sub greutatea tăcerii. Există în scriitori o nevoie
nestăpânită de a pune pe hârtie torentul de sentimente și
gânduri și de a le lăsa să circule prin lume în voia întâmplării.
S-a spus de nenumărate ori că fiecare carte își are
drumul ei, purtând cu sine pe autor, pe care îl duce acolo
unde lumea e pregătită să vadă și să simtă. Uneori, aflat
într-o scurtă pauză pentru lectură, o persoană ce căută un
deliciu pentru minte, va consuma rândurile așternute pe
hârtie. Alteori, hazardul face ca cititorului să i se ofere ocazia de a avea în mână o carte. Așa cred că a ajuns la mine
cartea „Între oglindă și fereastră” a lui Cătălin Lungu:
așteptând o întâmplare și o anumită zi pentru a se deschide
ochilor mei. Iar eu transmit mai departe impresiile mele în
urma lecturii.
Considerată de autor o carte de suflet, volumul
„Între oglindă și fereastră sau între eu și Dumnezeu” își va
urma drumul către cei care sunt pregătiți să primească un
asemenea dar. Această carte a adunat în ea credințe și idei
atât de adânc sădite în sufletul poetului încât ar trebui să
cunoști mai întâi structura și firea acestuia și abia apoi să
citești versurile. Aflat între sine și Dumnezeu (această ipostază a poetului este subliniată în subtilul cărții: „între eu și
Dumnezeu”) poetul ne dezvăluie fragmente de răspunsuri
la „(…) vechiul și, totodată / Noul semn de întrebare: / Cât
îi va fi de lungă clipa, pe-un drum / Pe care timpul te privește tot mai des din spate?” (din poezia „Efemeri veșnici”).
Reflecțiile sale asupra trecutului și asupra lumii prin care
existența umană își urmează cursul, chiar dacă au fost
expuse și de alții gânditori de-a lungul timpului, dovedesc
nevoia oricărui suflet, indiferent de perioada în care ființează, de a explora și de a înțelege (ca o condiție a evoluției
interioare). Formele poetice cu care îmbracă Cătălin Lungu
aceste reflecții asupra lumii, individului și divinității
(credinței) au ca efect declanșarea unei necesități de
revenire la introspecție. Și asta se întâmplă inevitabil în
fiecare din noi, poate mai puțin la unii semeni, dar cu
siguranță, copleșitor de mult la alții. E suficient să citești
câteva poezii din volumul menționat.
Existența umană, de la rodire până la „stingerea
nașterii” are o cale firească, pe care C. Lungu: ne-o arată,
presărată cu întrebări și răspunsuri, cu explicații simple dar
pline de un adevăr dureros: „Ce ai? / Mă doare! / E un chin
când raza de soare m-atinge / Și-un zâmbet din mugur spre
cer vrea să zboare. / Dar răul din lume nașterea-mi stinge.”.
Acest amestec dintre bine și rău ce călăuzește fiecare om
în drumul prin lume, perpetuu, ce se însoțește cu alte
întrebări - „Tu plângi?”, „Ai suspinat?” – au un sprijin, pe
cât de firav pe atât de necesar, în speranța că sămânța va
învinge întunericul: „Nu ai nădejde? / Cred că voi birui! /
Sămânța de-ar fi în întuneric și singură moare, / Un rod,
prea în taină, îndată ar primi. / Și iar se va naște un mugur,
o floare și-un fruct, cu sfinți – obraji de fecioare.” (din poezia
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„Rodire”).
Dialogul interior (ca o rugăciune către sine,
către un sine aflat într-o continuă căutare, dornic de
îmbogățire, un sine ce-și are originea în înțelegerea
lumii, a luptei fiecărui om în căutarea rostului în viață,
a credinței în Dumnezeu) are ca efect, în poezia lui
C. Lungu, autoînțelegerea menirii unui oricare eu.
Cel care se află în căutarea de sine își poate găsi în
poezia ”Eu și eul” unele răspunsuri: „Și dacă tot ai
apărut, să știi că tu, de fapt, ești doi, / Un personaj
ce se divide în contrarii: / Adăpostești lumină șintuneric, ești adevăr și aparențe, / Care pe tine teau ales ca loc să se conteste”. Această luptă
interioară, cu dualitatea întuneric-lumină, un simbol
al legilor cunoașterii universului, impune un mod de
a exista: „Și acum că tot ai apărut, nu trebuie să te
întristezi / Pentru că întreaga viață-i de luptat:
învinge-te, domină-te, găsește-ți locul meritat!” (din
poezia ”Eu și eul”).
Poezia care dă titlul volumului de poezii,
„Între oglindă și fereastră sau între eu și Dumnezeu”
pune cititorul în fața unei analize a firii sale, a felului
în care se vede fiecare (vultur sau fluture), a ceea ce
crede despre sine că este și, la polul opus, ceea ce
este în realitate (căci omul este tentat să se vadă în
termeni pozitivi, realitatea arătând de cele mai multe
ori amestecul dintre frumos și urât al sufletului
fiecăruia). Folosind ca intermediare oglinda (în care
ne privim și vedem frumusețea închipuită) și
fereastra (deschiderea către lume, către receptare
adevărului) prin care intră lumină (e nevoie de
lumină pentru a vedea clar), poetul obține ca efect
trezirea la realitate: „- Ce-i asta? O singură rază îmi
face să piară imaginea-mi dulce? / Și mie, și mă, și
(continuare în pag. 17)
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îmi și eul din mine nu pot să mai crească, / Ci zac sfărâmate pe jos, lângă Cruce” (din poezia „Între oglindă și
fereastră”).
Ca o concluzie la această notă de lectură (în care
am făcut referire doar la câteva poezii) pot spune că
volumul lui Cătălin Lungu, „Între oglindă și fereastră sau
între eu și Dumnezeu” (apărut în Brăila, la editura Sfântul
Ierarh Nicolae în 2020) este o invitație la meditație, la
explorarea trecutului și la analiză interioară care desprinde
cititorul din „oglinda” zilelor curente (prin care își vede
chipul, conturul material și privirea), totul pe fundamentul
credinței religioase. Fiecare poezie determină lărgirea
lumii meditațiilor dincolo de tumultul cotidianului, dincolo
de „fereastra” care transpune într-o relație firească cu
exteriorul, mărind receptivitatea pentru cunoaștere și
explorare.
Volumul menționat are menirea de a stârni tocmai
prin simplitate, de a zgândări nevoia de explorare a
interiorul uman. După zile trepidante împărțite între
responsabilitate și goana după comori efemere este
nevoie de un medicament amar administrat la momentul
potrivit. „Între oglindă și fereastră” este o lectură necesară
pentru cei care își caută locul lor între lumea încordată de
atâtea evenimente și lumea credinței.



Camelia ARDELEAN
Din frunze curge sânge ruginiu
Din frunze curge sânge ruginiu,
În trunchiuri seva parcă se usucă;
Păşeşte-un vânt zurliu pe coji de nucă,
Pe drumul fantomatic spre pustiu.
Îşi uită-n sipet vara hăbăucă
O porţie jumate de rachiu;
Se pitulă pe chipu-i stacojiu
O furie că vremea-i e pe ducă.
Se-mbracă-n chihlimbare toată firea
Şi arşiţa a devenit casantă,
Captivă-i în albume amintirea
Cu vise licărind în parapantă;
Lăstunii-şi poartă-n rucsacuri menirea
De-a părăsi o toamnă agasantă.

Stafii de gânduri...
Stafii de gânduri, bete, nu-mi dau pace,
Se sprijină de colţuri, somnolând;
Un pui de cerb, cu aerul plăpând,
Păşeşte-n mine-agale, ca pe ace.
Foşnesc dorinţi sub gratii moi, pe rând,
Angoasele ţâşnesc din carapace;
Din clipă muşcă lacrima, vorace,
Când soarta bea oţeturi la comând.
Aprind lămpaşul, să găsesc drumeagul
Prin pâcla de banal, cotidiană,
M-agăţ de versuri în arhipelagul
Cuvintelor şi ca o amazoană
Despic silabe. Fac apoi pe magul –
Transform o slovă moartă-n genţiană...

Rondelul slovelor
Din baionete şi tirade
Ţâşnesc foneme-n ritm de clopot;
Îşi bea absintul noul ropot
De slove prinse în şarade.
Un stei de ură-n corduri roade,
Cuvinte-(ab)surde dau în clocot;
Din baionete şi tirade
Ţâşnesc foneme-n ritm de clopot.
Consoane reci, în escapade,
Se sparg de tâmple cu un tocot –
Vocale-n urma lor, în jocot...
Cuprins de patos, verbul cade
Din baionete şi tirade...
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Nicolae DINA
MIHAI MERTICARU-SINCERITATE ȘI HAR POETIC
Mult prețuita, așteptata și invocata muză se află și
la originea celui de al 23-lea volum de versuri al poetului
nemțean Mihai Merticaru, „Brâul Afroditei” (Editura Rafet,
Râmnicu Sărat, 2020), unul în care reflexivitatea, sinceritatea și sensibilitatea poetului se concretizează în fermecătoare sonete, poezii cu formă fixă abordate cu temeritate în
șapte volume.
Primul ciclu, care dă și titlul întregului volum, se
remarcă printr-o diversitate tematică și printr-un limbaj expresiv proaspăt, servind o imaginație debordantă, roade ale
pregătirii sale de intelectual rasat, de fin cunoscător al
secretelor limbii române aflate la îndemâna profesorului de
specialitate, al culturii, civilizației și literaturii naționale și
universale. Deschiderea spre metafizică și spre meditația
filozofică, reflexivitatea, dar și un mare grad de afectivitate
se află la originea sonetelor a căror tematică pleacă de la
sentimentul de dragoste, la cultul eroilor, pentru istoria
noastră glorioasă, la existența umană și la manifestările
naturii binecuvântate, generoasă cu românii.
Conștient de dificultatea pe care o presupune
crearea unui sonet, temă frecventă (semnificativ, în acest
sens, fiind studiul „Sonetul și matematica astrală”), Mihai
Merticaru îl compară cu înălțimea amețitoare a unui munte
(„piscul înalt al sonetului”) pe care o poate escalada
alpinistul numai dacă „înfruntă pieptiș peretele vertical”.
Pentru sonetist, această înfruntare presupune muncă,
meșteșug, talent, însoțite de rigurozitate și dedicare, căci el,
sonetistul, este „Sisif ce cară munte-n spate,/Vlăstar din
vechea stirpe a lui Homer,/Culegător de iluzii spulberate/Un
rege-n regat de singurătate/[…]/Pe moșia cuvântului zilier”
(„Sonetul bătrânului bard”).
De altfel, poetul definește „sonetul perfect”, spunând că acesta „cuvine-se să fie scris/cioplit în rocă dură de
granit”, cuprinzând infinitul și visul, limbajul poetic expresiv
strălucind prin metafore neașteptate precum „opale, diamante și rubine” și fiind astfel realizat încât „să străluceascăn ritmuri și terține/ soare să se scalde-n argint de ape”, toate
devenind „scântei din tot Universul necuprins” („Sonetul
sonetului perfect”). Se observă preocuparea poetului pentru
sonet, deoarece, într-un volum anterior („Flacăra din piatră”,
2015), apărea o definire sui-generis a acestui tip de poezie
de inspirație divină, afirmând că „prin galaxiile poemului
meu/se plimbă nestingherit doar Dumnezeu”, poezie creată
ca „un imn de slavă” în care strălucește „metafora scumpă,
blagoslovită”, ea devenind „flacără sublimă” care „se-mbăiază-n apa sfințită” precum „struna vrăjită din lira lui Orfeu”
(„Sonetul sonetului”).
Nici „sonetistul” nu este uitat, el fiind creatorul acelor
„stanțe cu S mare/țesute din caratele luminii”, care, ca un
adevărat „frate mai mic al lui B. Cellini” (giuvaiergiul genial,
creator neîntrecut de bijuterii delicate), este atras de toate
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frumusețile din jur, metafore ale naturii perene văzute
ca „bijuterii noi pentru fiecare”, adică „trandafirii și
crinii” presărați „în calea frumuseții răpitoare” („Sonetul unui sonetist”). În această ipostază, sonetistul este
creatorul conștient de rostul său când „o poartă de
rai, sufletu-și deschide”, moment în care, atins de
aripa muzei, „începe poetul să scrie/o lume amorțită
s-o învie,/să-i extirpe instinctele perfide/să umple
fântâna cu apă vie”, asumându-și menirea chiar și
atunci când dificultățile creării unui sonet par insurmontabile: „Sisificul mit, supliciul, desfide,/Al cugetării
freamăt se închide” („Sonetul creatorului”).
Prezentă între marile teme ale sonetului,
dragostea, erosul, este sentimentul profund trăit în
întreaga sa existență, conform propriei mărturisiri,
potrivit căreia primele sale versuri de licean erau
inspirate de afecțiunea pentru „o fată amețitor de
frumoasă”, moment considerat punctul de plecare al
descoperirii „poeziei vieții”, în care „sugestia, simbolul, metafora” își au rolul firesc și necesar.
Dragostea face parte din viața însăși, căci
„nu poți trăi frumos fără iubire,/nici să te bucuri de
taine, nici să zbori”, iar ea are multe fațete, de aceea
„iubește toate ce te înconjoară/și-i mângâiat de
lumina solară” („Sonetul iubirii, I”), fiindcă ființa către
care se îndreaptă sentimentul este femeia, „o ființă
ce-ți procură splendori”, rod al creației lui Dumnezeu
simbolizând idealul năzuințelor oricărui pământean,
deci și ale poetului îndrăgostit care mărturisește că
„sonetul meu l-am închinat femeii,/că asta-i prima,
marea lui menire,/să urce-n slavă clipa de iubire/pe
care au eternizat-o zeii” („Sonetul iubirii, II”). Că
dragostea este tema majoră a versurilor sale o demonstrează însuși titlul volumului, „Brâul Afroditei”,
care sugerează permanența sentimentului, brâul de
aur al Afroditei fiind simbolul acesteia și, totodată, însemnul frumuseții zeiței, pentru că ea este „nemuritoare, pură desfătare” și pentru că „minunea firii tale
fascinează,/în pieptul tău se zbenguie o rază” și este
(continuare în pag. 19)
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aureolată de „brâu-ți, un curcubeu drept cingătoare” („Sonetul unei zeițe”).
Sentimentul este unul înălțător atunci când se
referă la „milenara Românie” cu diversificatul ei relief și cu
o istorie zbuciumată, care devine „minune de țară
neînfrântă” atunci când „odată cu munții și codrii, cântă”, iar
Dunărea „adună izvoare de apă vie” din „râurile-lumină”
atât de benefice pentru „câmpia-ți mănoasă”. Sub semnul
„nemuririi”, țara, atât de iubită de poet, a fost și va rămâne
aureolată ca o „coroană de regină maiestuoasă” („Sonetul
României milenare”). Acest lucru se datorează jertfei miilor
de eroi „care și-au dat viața pentru reîntregire”, cărora, în
semn de cinstire și slavă, „turnăm în bronz statui
nemuritoare” și pe care îi „vom păstra neșterși în amintire
(„Sonetul eroilor”).
Cu nostalgie și dor nestins, poetul evocă satul
românesc, văzut ca o „fărâmă de astru” în deplină
comuniune cu natura, căci el apare „plin de miresme și de
pomi foșnitori,/cu fructe coapte, rarisime comori”. Dintotdeauna, satul este înfrumusețat de „cetini de splendori”,
este locul unde „eternitatea mai durează/alături de cei
peste-o mie de sori” și unde „elanul vital” are ca stea
călăuzitoare credința, „lumina dumnezeiască” („Sonetul
satului românesc”).
Aceeași dragoste pentru țară transpare și din
sonetele celui de al doilea ciclu, „Simfonia gărgăunilor”, în
care poetul, cu un ton caustic și adoptând o atitudine dură,
își exprimă neliniștea provocată de marile probleme ale
României contemporane, dezamăgirea și deznădejdea
fiind ale unui patriot încrâncenat de fărădelegile, de
corupția, de putreziciunea și ticăloșia celor care promovează o „lume eteroclită/meschină, promiscuă și ignară”,
dorind ca sonetul său „să-mi devină dinamită” și „fetidul
putregai, s-arunce-n aer” („Sonet-dinamită”).
Titlul ciclului este semnificativ, în sensul că
fumurile („gărgăunii”) ce mișună în capetele ticăloșilor au
făcut ca România să devină „o țară mișelește mursecată”
de loviturile unei istorii nedrepte („Sonetul României
sfâșiate”), să fie năpădită de „pecinginea, viermele și
minciuna,/licheaua care se crede supraom”, caracterizată
prin arghirofilia din cauza căreia „țara-i spoliată în cârdășie”. Limbajul poetic ne amintește de estetica urâtului, fiind
plin de invective precum „mocirlă, gunoaie, pigmei și
duhoare,/țopârlănie și nimicnicie,/cu scârnă, puroi fetid și
tumoare”, toate subliniind revolta românului patriot față de
nemernicii spoliatori ai bogățiilor țării, față de „arierații sus
cocoțați/și-n posturi-cheie, indivizi tarați/cu mare competență la portofel” („Sonetul butaforiei”), când „România, la
mezat, e scoasă/de lacheii cu palma lipicioasă”, stârnind
neîncrederea românilor „sătui de minciuni marinate”
(„Sonetul României vândute”).
Sonetele lui Mihai Merticaru reprezintă viziunea
creatorului despre viață, despre lume, despre universul
înconjurător, umplând sufletul cititorului de lumină, de pace, înălțându-l spre infinitul cunoașterii. Inima poetului este
locul unde se nasc sentimentele, trăirile sufletești, unde pătrunde lumina gândului, a ideilor, observându-se sinceritatea și harul cu care cel atins de aripa îngerească a măiestriei artistice, precum autorul acestui volum, își exprimă
propria viziune, abordează o bogăție tematică impresionantă cu o remarcabilă maturitate lirică.
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Mihai MERTICARU
SONETUL MĂREȚIEI UNEI CLIPE
Cu tâmpla-nsorită vii înspre mine,
Prin grădini celeste pline de-amintiri,
Prin gânduri plutind pe valuri de iubiri,
Să mă viscolești cu gesturi caline,
Din extaze, să-nfăptuiești noi zidiri
Unui timp bolnav ce pare că vine.
Cuvântul nerostit se soarbe în sine,
Imagini astrale se-nchid în priviri.
Speranței, cale mai dreaptă-i deschide,
Iubita mea, lumină din lumină,
Pune hotare uitării perfide,
Fulgerul zădărniciei, desfide!
Măreția clipei, ofrandă divină,
Blagoslovește-o , să fie deplină!

SONETUL UNUI MIRACOL
O punte peste-ale uitării ape
Nu poate fi decât o orhidee
Primită-n dar, cu drag, de la o fee
Și ținută, de inimă, aproape.
O pace, poate gestul să încheie,
Securea războiului, să îngroape,
Vie pildă, istoriei mioape,
Războinicilor, fermecată cheie.
În galaxie de serenitate,
S-ar schimba planeta noastră bolnavă,
În paradis de grădini suspendate,
Într-o frăție și-o umanitate
Îmbarcate într-o singură navă
Aureolată cu cin și slavă.

SONETUL PARADOXURILOR
Ne-ndepărtăm, ca să fim mai aproape,
Ne înstrăinăm, ca să ne-ndrăgostim,
Ne dăm uitării, ca să ne amintim,
Trăim fericiți în vremuri satrape.
Ne tot amăgim că mereu o să fim
Și ne schilodim prin cele hârtoape,
Într-o mie, suta nu mai încape,
Aruncăm averi pentru un succes infim.
Înaintăm printr-un ocean de zgură,
Planeta-ntregă, cu ură, se-ncinge,
Nu mai știm cine, prezentul, ni-l fură,
Dinspre strămoși, vine mustrare dură.
Din văzduh, o lacrimă se prelinge,
Luminosul viitor încet se stinge.
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Varga Istvan ATTILA
Unde dispare, unde este frica de terorism?
În mai multe articole anterioare am pus problema
sentimentului de insecuritate între real și imaginar.
Această problematizare a permis pe de o parte descoperirea acelor frici/sentimente de insecuritate ce formează/modelează existența și creația unor ființe. Pe de altă
parte, cercetarea a permis și cuantificarea măsurii în care,
spre exemplu, teama de catastrofe, foame și război se
manifestă într-un mod conștient/inconștient în viața și
creația artiștilor. A rămas însă neabordată o formă deosebită a sentimentului de insecuritate, o formă elementară pe care am încercat să o dezvălui într-o nouă
abordare și pe care doresc să o semnalez în următoarele
rânduri.
Teroarea
Forma elementară de insecuritate sus menționată este teroarea. Teroarea fiind „groază, spaimă, frică
provocată intenționat prin amenințări sau prin alte mijloace de intimidare sau de timorare”1 Acest sentiment a
fost și continuă să fie trezit și apoi folosit de terorism, așa
cum se va sublinia în cele ce urmează.
Plecând de la această formă specifică de insecuritate, apare și ipoteza conform căreia terorismul nu este
o acțiune / un act ce urmărește uciderea/distrugerea individului. Terorismul, ca atare, doar se folosește de sentimentul/sentimentele trezit(e), de acțiunea sa (adesea) criminală pentru a destructura sau chiar deconstrui, comunitatea țintă.
Astfel, studierea unei comunități, precum cea a
artiștilor poate ridica numeroase probleme, la care doar
în parte vom găsi și răspunsuri. Prima problemă (și chiar
una de bază) este dacă comunitatea artiștilor a resimțit
frica provocată de terorism.
Răspunsul la această întrebare nu se lasă
așteptat, deoarece chiar și fără aplicarea unor chestionare special adresate artiștilor, ne este clar că întregul
occident, dar nu numai, resimte frica provocată de terorism. În această privință este suficient să aruncăm o
privire asupra Eurobarometer-ului,2 din ultimii doi ani. În
eurobarometer-ul din 2018, terorismul este a doua preocupare în Uniunea Europeană, deși față de anul anterior
este într-o considerabilă scădere,3 iar în anul 2019 preocuparea pentru terorism este și mai scăzută, totuși ocupă
încă poziția a 5-a4.
Însă, a doua întrebare, ce are în vedere măsura
în care este resimțită și trăită frica provocată de terorism
este una specifică, care a fost prea puțin studiată. Astfel,
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Fig. 1 - Poziția terorismului în preocupările cetățenilor europeni

această din urmă problemă a avut în vedere chestionarul realizat în toamna anului trecut, pe un eșantion
format din 74 de artiști vizuali.
Chestionarul era unul simplist și a constat din
întrebarea: „pe o scală de la 1 la 5. unde unul este
echivalent «foarte puțin», iar cinci «foarte mult», în ce
măsură vă provoacă terorismul creșterea stării de
insecuritate?” Răspunsurile au fost oferite voluntar de
subiecți de-a lungul a 5 zile (în perioada 28.10.2019 01.11.2019). Mulțumită lor, în prezentul material putem
cuantifica măsura în care a fost (re)trăit sentimentul de
insecuritate provocat de terorism, în cadrul artiștilor vizuali. În acest mod s-a încercat să se ofere și un
răspuns la cea de a doua întrebare.
Terorism vs. Război
Este posibil/probabil, ca unii să confunde sau
să fi confundat terorismul cu războiul. Însă, cu toate
asemănările, terorismul este cu totul opus războiului.
În timp ce războiul prin violență urmărește distrugerea
unui dușman concret, terorismul folosește atât violența, cât și distrugerea pentru a crea teroarea/frica, cu
care să controleze și să modeleze, comunitatea țintită.
De asemenea, în cazul în care războiul afectează doar
pe participanți, iar restul victimelor sunt nedorite (fiind
percepute drept victime colaterale), terorismul nu are și
nici nu cunoaște participanți voluntari pe ambele părți.
Terorismul urmărește să transforme indivizi aleatori în
victime destinate a fi semnificative pentru restul comunității. Cadavrele sunt destinate și devin modele ce permit modelarea grupului desemnat inamic.
Astfel, spre deosebire de studiul ce avea în vedere sentimentul de insecuritate provocat de războaiele trecute și cele existente, insecuritatea provocată
de terorism este mult mai complexă. În primul rând,
deoarece chiar teroarea, adusă la suprafață de terorism, poate fi echivalentă cu sentimentul de insecuritate. În al doilea rând, deoarece individul poate fi mult
mai ușor victima terorismului decât a războiului. Deoarece în timp ce participarea la război, așa cum s-a
menționat, este un act voluntar, în schimb a deveni
victima terorismului, este un act involuntar. Nu în ultimul rând, terorismul, așa cum s-a arătat și cu altă
ocazie, este un act complex, ce transformă violența
comună în elemente de semiotică. Acțiunea din care
rezultă violență oarecare este în realitate un act mai
complicat decât s-ar putea crede.
(continuare în pag. 26)
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Sunt strânse oi în turmă, dar nu toate
Sunt strânse oi în turmă, dar nu toate
Că și în alte turme sunt tot oi
(Iar câteodată și măgari și boi )
Care văd iarba doar pe mestecate

Aici e viața și aici e moartea

La stână sunt atâtea mari nevoi
Mai luminate, mai întunecate
Și rezolvate și abandonate
Care depind de soare și de ploi

Aici e viața și aici e moartea
Aici e înălțarea și disprețul
Și tot aici e cel ce pune prețul
Ca să‐ți primești și tu pe merit partea

Dar câinii care noaptea‐ntreagă latră
Și cred că își păzesc averea lor
Adică muntele nemuritor
Zidit din piatră pusă peste piatră

Aici se cumpără și‐aici se vinde
Se minte și se spune adevărul
Și otrăvit pe jumătate mărul
Comunitatea‐ntreagă o cuprinde

Privesc încrezători și dau din coadă
Când n‐au nici un stăpân care să‐i vadă

În temnița cuvântului vopsită
Sunt scări pe care poți urca pe brânci
Ca mai apoi de sus să te arunci
În hăul cu cădere infinită

Bolnav de suflet. Că am suflet mare
Cu lacrima mergeam la vânătoare
Lăsând de mic copil gura să zboare
Spre țâța mamei cea nemuritoare

Aici este mirarea și‐ntrebarea
Aici pedeapsa cât și împăcarea
Niște albine ce n‐ajung la plajă

La care‐am supt cât timp nici nu se știe
De la‐nceputul meu de veșnicie
În care am trăit ca‐n carne vie
Supus cuvântului care se scrie

Niște albine ce n‐ajung la plajă
Și totuși vor și ele să trăiască
Cu mască, fără mască și sub mască –
Iubesc prin munca lor suprema vrajă

Bolnav de suflet și acuma sunt
Privesc oglinda ca pe o icoană
Deși în ea văd un bărbat cu‐o rană
Însângerată și cu păr cărunt

A celui ce‐a crescut în stup și care
Se știe osândit la fericire
Când totul se‐mplinește cu iubire
Și cu dreptate pentru fiecare

În fruntea unor hoarde fără nume
Care tot vin și vin din altă lume

Un singur trântor stupul îl veghează
Un singur trântor pentru toți visează
Și cu înțelepciune luminează
Întotdeauna tot ce germinează

Mă întrebam ce‐i viața și ce‐i moartea
Ce‐i adevărul și ce e minciuna
De ce se‐ascunde soarele când luna
Pe sub pământ își luminează partea

Ca să trăiască‐n legea lor cerească
Foarte departe de cea omenească
Din poezie sunt. E limba mea

De ce ne‐nchidem încă în ființă
Și căutăm ieșiri neconcepute
Spre alte vieți care necunoscute
Dau roade evadate din sentință

Din poezie sunt. E limba mea
În care totdeauna am trăiri
Și mai umflate dar și mai subțiri –
Și mai ușoară viața și mai grea

Mă tot întreb dacă tu ești stăpână
Pe sufletul pe care‐l porți în straie
Și nu te lași întemnițată‐n ploaie
Dacă în picătura ei de zână

Poți să te‐nchizi la mine în uimiri
În mine ca‐n oglinzi te poți vedea
Și‐n visul meu poți arde ca o stea
În propriul ei cerc de străluciri

Nu‐ncape o sămânță tutelară
La care moartea pune plug și ară

Grigore GRIGORE
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În fruntea Poeziei zilnic lupt
Cu neputința care dă un ton
De unde e pictată – pe‐un balon
La care libertatea n‐a mai supt
De ani de zile. Iată ce minune
Poți să trăiești cu mine‐n zile bune

Bolnav de suflet. Că am suflet mare

Mă întrebam ce‐i viața și ce‐i moartea


(continuare în pag. 23)
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Nu mai pun piedici neputințelor sterpe,
Le dau aripi de lut să se-ntoarcă
În rana dinlăuntrul
Luminii răstignite cu lacrimi și cuie.

Arsenie AUGUSTIN
***
În colțul acesta umed de zare
S-a ghemuit tăcerea și privirea primului
Tâlhar ce-a furat Raiul
Din spinii împletiți în cunună de lemn.
Sporadice insule nedezlegate de nimeni
Irump în cratere albe și-adâncuri,
Se frâng pe trepte de lut
Ca și cum cerul ar fi din ramuri de sânge.
Margini triste din aripi de fier
Cad între cele două linii de frig,
Estompând zborul unui corb de cerneală.
De-a dreapta lui îmi depăn somnul-poet,
Ridic fruntea plină de umbre
Așezate-n șirag fără chip
Și singur ca un munte de sare cu piscuri
De plumb,
Frâng cărările albe cu nume de joc.
***
Pentru cine un soare de noiembrie
Ridicat pe culmi de bazalt
Sau ascuns în șiraguri și umbre
Prinse în jocul de-a frunza?
Mestecenii dor când vârfuri umezi de rouă
Se-aprind în spirale
Spre cerul de ieri luminat cu miresme
Lăsând șoapte-n pământ să apună.
Între ziduri trasate cu linii
De-ntuneric fierbinte
Cad tăceri răscolite la miez de visare
Și totul pătrunde în somnul
Din mijlocul lunii.
Gândurile-mi încep să-și croiască trup
De acustice plânsuri sculptate în nud
De cuvinte albastre.
***
De ce noapte de noapte mi se trezesc
Visele înțepenite la marginea
Crestei de sare?
Cum să repet armonia stătută
La-ntretăieri de zile obscure?
Doar mângâi cu brațe de piatră
Nestatornica inimă ce cântă în lanul
De grâu amorțit cu fruntea spre cer.
Suspin și m-ascund mereu în aceleași
Umbre-ațipite,
Secunde de tăceri măsurând asimptotic
Odată cu trecerea sângelui
Prin tâmplele calde-ale morții.
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***
Îngrămădit sub coaja nopții
Mi-acopăr cu umbre sticloase tăcerea,
O las să dospească incert
În inimă cu lacrimi de ceară.
Nevăzuta singurătate a pietrei
Ce stă să se rostogolească la marginea
Unei respirații de sânge,
Iar se așează cu spaimă pe vârfuri
De aripi răsfirate lucid.
Cuvântul-soldat zidește zbor de rugină,
Pictează îngeri de humă
La-ntretăieri de lumini și secunde,
Coase răni de sfincși îngropați în conturul
Acestui răsunet ucis între ramuri
Și vise desculțe.
***
Stacojie tăcere,
Umbre de lut aruncate peste mulțimea
Crestelor de ceară
Se-adună acum împietrite
Venerând o iubire zdrobită,
Stinsă în micile ei mădulare.
Pământ răscolit de lanțuri și cer...
Cuvintele-turn iar veghează piscuri trufașe
Amorțite-n apus,
Otrăvite cu sărutări de bazalt.
Doar aripa morții dezgheață
O cântare străveche demult așteptată,
O răstignire în praf și lumină.
De miere e rana din spatele pleoapei...
Între mâine și ieri
Pulsează-o străină cădere
Salvată de brațe și curgeri albastre.
***
Nici azi nu se văd pietrele
Coborând cu lumina tăcută
De la picioarele serii.
M-am ascuns după griul acesta murdar,
Umblu desculț prin seva rănii-oglindă
Ce-și scutură golul
În trupu-mi de sânge și flăcări.
Visez intermitent la cireșii cu ramuri
Calde ca ploaia ce scurmă din nou
Umbrele întinse peste moarte
Și frânte-n cuvinte-ecou.
Pași repezi de rugină și tunet
După acest potop am să caut
Iar zborul liber departe
Cu cântec și ape am să-l scriu
Pe nodul din palma de humă.


22

Și-a descântat păcatele pentru toate stelele
pe care le-a strâns într-o scânteie numită speranță,
că cineva îl va pomeni peste secole
într-o rugăciune.

Ștefan Radu MUȘAT
Această frumoasă nebunie a omului
Te nalță în valuri și cobori la fel de tulburat
până la moarte, acest fluviu aprins
îți justifică existența într-o frumoasă nebunie.
Avântul sângelui te aruncă
de la exaltare până la agonie,
pierzându-ți rațiunea într-o efervescență absolută,
ritmul lucidității își pierde echilibrul,
devenind clipa perfectă a întâmplării.
Iubire, întâia și ultima religie a omului, ce nu poți
pronunța, scrii cu buzele pe gura celuilalt.
Buzele ți se lipesc până la sânge de buzele ei,
cum să trăiești astfel dacă nu prin intensitatea și aerul
acestei păsări?
Ai sentimentul că te scufunzi într-un anotimp
fără pământuri.
Regretul nu se naște dintr-o halucinație nocturnă,
ci din minusuri de viață. N-ar trebui să regreți nimic
din această încordare maximă;
când simți carnea ta în respirația celuilalt depășești
lumescul, devenind alternanță a neantului.
Ți se văd flăcările din interior în oglinzi, în lucruri,
în amintiri rămase pe pământ ca niște suferințe durabile
pentru care ai obosit așteptând să trăiești
între real și ireal...
Dar ție?... ție, cea mai aleasă dintre femei,
nu ți-am spus nimic despre alunecarea mea internă,
că uneori mă nalț în valuri și cobor la fel de tulburat
până la moarte în această frumoasă nebunie a omului...

Amestec de viață cu moarte și reînviere
între cele două hotare...
M-am oprit lângă o piatră care arăta ca norii zilei
după ploaie.
Era albă și în același timp umbrită de negura timpului.
Poate că unul din strămoșii mei o atinsese cu lacrima,
cu puținul lui pământ încălzit de suflet și speranță,
lăudându-și bucatele mizere pe care le avea pe masă.
Biruise furtunile vremii care veniseră peste el
din cele patru colțuri ale lumii,
aducându-i neajunsuri și suferință.
A trăit și a murit aici:
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A devenit fierul acestei pietre pe care am atins-o
cu arătătorul de la mâna stângă
și m-a pătruns în inimă.
A trăit și nu s-a pierdut.
Speranța i-a amestecat viața cu moartea
și reînvierea între cele două hotare.
Credința lui puternică a supraviețuit
secolelor pentru a întâlni credința mea:
nu-l văd, dar îl simt, atingând încă o dată piatra de la
picioarele mele.
Trunchiul aspru al copacului,
sau ce-a mai rămas din el,
e crestat de cuțitele lungi ale furtunilor
care veniseră din toate părțile.
Poate că la umbra lui deasă
pe care o avusese cândva,
străbunul meu cioplise o jucărie de lemn
pentru copil,
care și el la rândul lui s-a supus șirului de veacuri
să mă lege de greul neființei lor.
Sărutul
Trezește un înger care rostogolește
timpul, măcinând prezentul în jurul tău.
Deschiderea ferestrei de către copilul din mine,
mă-ntregește cu mugurul crud al visului, cu vântul,
cu copacii tremurând de toamnă,
cu lumina zăpezilor care răsucește clarul de lună
în albăstrimea stelelor pământești.
Mă arunc precum soarele în brațele zilei
și dintrodată simt dorul de om.
Cineva mă strigă pe numele de copil și-mi șoptește:
Dacă te-aș săruta pe sufletul gol ți s-ar cutremura
gândurile din rădăcini și aș fi nemărginirea ta.
Sunt la începuturile unor izvoare albe,
așteptând să mă nasc în bătăile inimii tale.
Îmi șopteai că plutesc peste un altar de oameni lipiți
cu buzele de lumina vărsată a clepsidrei care
se scufunda în vocile joase ale acestora.
Am luat drumul bătăilor inimii tale;
Dintre toate umbrele,
umbra ta o iubesc cel mai mult.
Am sărutat-o ca pe o bucată de cer și s-a deschis
o altă fereastră,
născându-mă în albul incandescent
de copac înflorit.
Intru în mijlocul ceasului;
umbra mea este exactă,
zenit n e m ă r g i n i t n e m ă r g i n i t n e m ă r g i n i t...
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AM ADUNAT DIN VREME TIMP
Am adunat din vreme timp
Să pot iubi în veşnicie,
Al neuitării anotimp
Toamna este-mbrăcată-n ie.

Doina GURIȚĂ
VORBIM DESPRE VIITOR
Vorbim despre viitor
iar viitorul nu există.
Un tren care se apropie
Pe traiectoria sa
nimeni nu îşi aşteaptă călătorul.
Încărcate cu nostalgie,
Durerile sunt amare;
căldura mă sufocă
el îşi scutură gura
Nimeni nu sărută
Negrul este diluat
în nimic.
Totul este posibil acum
când viitorul nu există.
MĂ DOARE ALBASTRUL
Mă doare-albastrul de sub albul verii
Tomnatic galbenul uşor mă rugineşte,
Argint pogoară bruma, bătrâneşte,
Zăpada toarnă fulgeru-nvierii.
M-ascund de mine după aurul iubirii,
La tinereţe visul verde mi se poartă.
Încremenit şi vânăt ca de moartă
Se face doru-n clipa despărţirii.
Tot se urcă visul peste porţi înalte
Răstălmăcind povestea visului tehuie
La nesfârşit de nopţi de galaxii se suie
Bătând la ultima şi de cleştar cetate.
E vară de lumină veşnic jucăuşă
Cu fluturi cu ochi mulţi şi aripi dese
O Maică scutece de lacrimi ţese
Pentru copilul ce-a bătut la uşă.
Când m-am trezit, un roşu mă cuprinse
Zvâcnind în piept cu dangăt de-amintire
Din clopotul de cer căzu o răsplătire:
Măicuţa mea cu scutec mă-nvelise.
BAT DOUĂ INIMI
Bat două inimi
Patru ochi se uită unul la altul,
Patru brațe sunt iarbă,
bătăi în agonie;
Restul vieții plutește violent,
Lovituri pe suflet, care visează în tăcere
La iubirea imposibilă.
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Timpul, flegmatic taumaturg
Trecu uşor ca un zefir prin azi, prin mâine
Amintindu-mi tainic de-un amurg:
Plin de lumină, vin şi sfântă pâine.
Îţi mulţumesc, o, Doamne-i bine,
Că plângi cu mine-n valea suspinării,
Că m-ai lăsat cu suflet de copil în lume
Şi c-ai dat sentimentul neuitării.
Am adunat din vreme timp
Să pot iubi în veşnicie…
ENIGMA
Într-un popas, la capăt de timp,
I-am întins un inel enigmei
Cea cu suflet mare
Şi-nfăşurată-n visul Diotimei.
M-a întrebat, socratic, ce este iubirea;
Şi de ce-i străvezesc acoperişul tainei
Cu simbolul începutului primei nopţi?
Nu am ştiut ce să-i răspund.
Timidă, m-am retras în gândul tău;
Sfielnic am pus un diamant de versuri pe inel
Să-l hărăzesc imensei taine ce mă leagă
De abis, de strămoşi, de cer şi de moarte.
Am evadat şi-am zăbovit la celălalt capăt de timp
Şi, la acea Mare Înfăţişare,
I-am întins versul agăţat de simbol.
A vorbit tăcerea de mii de ori.
M-am stins şi aprins într-un zbor de cocori
Mamă şi tată.
M-au suit pe o arcă ce rupea sute de valuri,
Ce tăia din văzduh,
Pătrundea prin lumină,
Aşteptând porumbelul cu visul cel verde.
M-am durut şi m-am uns,
Cu inelul de sus.
IZVORUL DIN DEAL
Copilă fiind,
Fugeam la izvorul din deal.
Vântul turbat îmi dansa în păr
Aducându-mi la urechi
surâsul tău nevinovat.
Simţeam cum timpul se comprimă...
Păsările se roteau în jurul meu,
Iar eu odată cu el
Căutam nemurirea.
Deodată un cerb
se adăpa din izvor
precum Acteon.
Iar eu mă visam Artemis...
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Tudor CICU
Am văzut o femeie jucându-se cu focul
Femeie jucându-se cu focul, de Any Drăgoianu (cartea de poezie a apărut la ed. NEUMA, 2020), îi configurează poetei plăcerea estetică de a medita asupra
unei poetici a realității într-un sistem de oglinzi menite să
ne redea proiecția unui suflet prins în colivia unor
așteptări amânate. Poezia ei, mizând pe un biografism
evocator, îl invită și pe cititor, transformându-l în martorul
zbaterilor ei interioare, la o realitate ce nu mai poate
permite o stare normală a lucrurilor. Cum ele, toate
aceste lucruri, se și sfârșesc în cuvântul care ne spune
că poezia e un concentrat emoțional, ca un fulger alcătuit
din cuvinte. Și în a cărui faustică alchimie a revoltei și
captivității tocmai am intrat, printr-un strigăt eliberator
menit să dezlănțuie schimbarea. Însă în tot acest
echilibru retoric al răzvrătirii și captivității noastre, o
relație de cauzalitate cu viața o are puterea de a acționa
și a ne iubi cu adevărat: „când inima îmi ardea după
fiecare cuvânt”, iar până și timpul după care alergăm în
viață, o da! - „timpul pare un cerc de foc”. Any Drăgoianu
este poeta care „nu se joacă de un timp cu păpușile, ci
cu focul poeziei.” și chiar pentru „o dezvelire de sine”
scrie „o poezie destul de gravă și ofensivă” (scrie, în
cuvânt înainte, Horia Gârbea). Dar - o spunem cu certitudine - avem prin Any Drăgoianu o voce cu un discurs
al eului biografic, ușor revoltat. „Poetul… un evocator.
Când îl înţelegem, suntem tot aşa de poeţi ca şi el” –
spunea Anatole France. Cred că, oscilând între cele
două stări sufleteşti, revoltă în captivitate și strigăt în
libertate, poeta se trezește din visul scrierii unui poem de
parcă ar improviza la pian: ca stare a incantaţiei interiorizate în faţa lucrurilor şi a meditaţiei nostalgice, oficiind
o poezie confesiv-narativă, fără un retorism pronunțat,
mai degrabă prozaică. „Poate chiar eu am inventat
această femeie”, ni se confesează, atrăgându-l și pe
cititor în direcții emotive și lirice, pendulând în imagini
inedite care se întrepătrund cu sentimente tulburătoare,
determinate de efuziunea stării. Și, ca într-un voiaj interior complex, memoria se reeditează cu ochii legați de
amintiri: „amintirile mă prind ca lupii turbaţi”. Inventând
un timp paralel, o viață, o iubire, într-un anume fel lumea/
scenă, fiind o lume a simțurilor personale (acea „dezvelire de sine” amintită), noi credem că prin gânduri,
simțurile noastre se deschid spre taine. Convingerile
sale estetice, suflul interior al sufletului feminin (acest
spațiu infinit al trăirior), sunt temnițele în care poeta
pendulează între măștile auctoriale ale imaginarului și
năzuința faustică a unui strigăt de descătușare: „nu mi-e
frică de nimeni şi de nimic/pentru că poemele mele nu
poartă măşti/şi nu se pun pe alergat dacă aud maşina
poliţiei” (Nume de cod: „Anna”).

În poezie, gândurile poetei sunt ca umerii pe care
se sprijină sufletul cititorului, iar noi suntem convinși
că, prin gânduri, simțurile noastre se deschid spre
taine ce multi-plică şi deformează realitatea. Este o
fericire imaginația (aici), dar numai pentru a scoate la
iveală sufletul „când o furtună trecuse prin acesta”, ca
o pendulare între po-sibil și real a celor deja trăite:
„parcă am cărat în spate stânci/îmi ordonez câteva
cuvinte/paginile nu mai tresar/ cum nu mai tresari nici
tu/ indiferent cât de minunat arăt eu/în fiecare
fotografie” (La miezul nopții poemele nu mai au niciun
sens).
În poezia de dragoste (cernită de „acest segment al
întoarcerii tale”- cum spune), se simte acel glas
dubitativ („de atâtea trădări/ mă împiedic de umbra
copacului aşezat în faţa casei”); și ne izbim de ceața
unei povești a celor care se caută hamletian în lumeascenă, unde pe ea o zărim „iubind pe apucate/
agăţându-mă de alte suflete”, iar el e călător „în
propriul deșert”: „iar tu/alergi prin visele sângeroase”.
Și între cei doi „sunt munţi/şi ape/şi dezastre” și „dragostea mea e ca o pădure unde se taie nemilos/fiecare
anotimp”. Revolta poetei se face resimțită atât în vers
(„mai e o femeie să ştiţi/o femeie care arde în urma
poemelor mele”), ca și în modul de frazare a unor titluri
de poeme: „avem să ne golim de ninsori”; „zâmbetul
prăfuit al unei dimineți”; „nu-mi pun inima să repete
nicio durere”; „În autobuzul acesta sunt mai mulţi poeţi”
etc. Mai toate poemele volumului sunt scrise în
aceeași notă profundă a meditației asupra a tot ce
asaltează această „trestie gânditoare”, ființa umană:
dorința, speranța că iubirea va salva totul, spaimele că
(continuare în pag. 26)
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(urmare din pag. 25)

(urmare din pag. 20)

nu-și va găsi tărâmul liniștii, norocul ori nenorocul de a
scrie poemul vieții, etc. După aria de acţiune a poemelor
distingem două tendințe ale poeziei sale de suflet: prima
se valorifică mai mult prin lirismul imaginaţiei simbolistice,
uzând şi de metaforă, a doua se fixează pe text sau pe
scriitura epică.
Cum fiecare purtăm, în grade diferite, o formă de romantism, nici poetul nu poate fugi în braţele dragostei, ca
ultim refugiu, de temerile sale. Prin poezie își construiește
lumea din care să iasă ceva mai întărit: „voi scrie poeme
după ora 22/poeme în care voi alerga liberă pe străzi”.
Strigătul ei nu e unul al disperării cât al poemului care se
vrea auzit: „am inventat un strigăt/care mai târziu a ars/
odată cu ghemul acela imens de amintiri/ce mă pândeau
pe la colţuri/gata să îşi înfigă dinţii/în carnea mea” (am
inventat un strigăt). Pe ici-colo, poezia e și un avertisment
adresat locuitorilor planetei: (vezi poemul „Într-un târziu
dezastrul va semăna cu un glob uriaş” (sau versurile) „mă
gândeam să scriu pe toţi pereţii/un poem realist/chiar dacă
voi fi lovită cu pietre”, ori un strigăt de reinventare a
poeziei: „legaţi-mă!/Legaţi-mă, până nu dau foc/şi acestui
ultim poem!”… „ca un cântec început în sălbăticie”.
Alteori, poeta se simte întemnițată în singurătatea zilei
„după lunile acestui arest preventiv/încep să iau totul ca
pe un fier încins”, dar e doar scânteia unei posibile treziri
la viață, ce „seamănă cu aripile unei vrăbii pregătite să
ciugulească/mai multe clipe îngrămădite în suflet”, ori
tabloul e pictural până la expresionism: „dar e
linişte/numai o lumânare pâlpâie/scurgându-şi ceara/pe
podeaua îmbibată de lacrimi”. Și asta, pentru că doar
poezia are atâta mister cât să ne poarte pe „valuri” de
gând, spre un liman de speranțe.

Ce spun cifrele despre terorism și artist?
În ceea ce privește resentimentul artiștilor în privința
terorismului, rezultatele sunt interesante, dar nu neașteptate. Dacă este să luăm răspunsurile într-un mod
particular, se poate observa că o mare parte a
respondenților, adică un număr de 25 din 74, resimt un
sentiment minimal de insecuritate. Cei mai puțini dintre
respondenți, adică un număr de 10 din 74, resimt o
insecuritate redusă (mică), cauzată de terorism, 12 respondenți au fost chiar îngrijorați într-o mare măsură de
această problemă, în timp ce 13 respondenți au fost
foarte îngrijorați.
Însă un număr de 14 din 74 de respondenți sunt
reprezentativi, trăind teama de terorism într-o măsură
medie, conștientizând pericolul, dar nu exagerând
teama.



Însă, ceea ce este cu adevărat surprinzător, apare
în urma cuantificării răspunsurilor, din care rezultă o
medie a răspunsurilor de 2.7, ceea ce, tradus într-un
sentiment de insecuritate, ar avea un nivel scăzut,
apropiat de mediu. Și chiar dacă această valoare poate
fi considerabilă, ea nu atinge nivelul mediu și, în ciuda
așteptărilor, sentimentul de insecuritate provocat de
războaie rămâne inferior.
Prin urmare, apar două concluzii aparent opuse. Pe
de o parte, ca și în cazul războaielor, indiferent că au
fost 4 victime la nivelul UE în 2014, 150 în 2015 sau 10
în 20195, din cauza nevoii noastre elementare de securitate, mereu va exista în noi teama de a deveni victimă
a terorismului. Pe de altă parte, deși indivizii pot deveni
într-un mod aleator victime ale terorismului, subiectul
trăiește această posibilitate într-un mod inconștient.
Astfel, inconștientul nostru s-ar putea să ne apere
de teroare, tocmai pentru a nu ne petrece existența întro teamă permanentă.
1

https://dexonline.ro/definitie/teroare, accesat în 15.12.2020.
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/, accesat în
15.12.2020
3 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/
Re-sultDoc/download/DocumentKy/84930, accesat în 15.12.2020.
4 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/
Re-sultDoc/download/DocumentKy/88107, accesat în 15.12.2020
5 https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/
20180703STO07125/terorismul-in-ue-atacuri-teroriste-decese-siarestari-in-2019, accesat în 15.12.2020.
2
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George IONIȚĂ
ai luat cu tine...
ai luat cu tine doar amintirile câte au mai rămas
lăsând aici
scăunelul cu trei picioare
nu îţi va mai fi de folos
şi oricum
el trebuia să rămână aici
apoi ai încuiat încet uşa
trăgând parcă de timp
o dată...
de două ori...
şi ai pus cheia cu grijă
sub preşul ţesut de mama
din cârpe colorate
ai inspirat adânc din aerul acesta
de toamnă târzie
şi m-ai întrebat
„acum, încotro mergem fiule?”

o linişte care îţi apasă timpanele...
nici câinii nu mai latră...
doar focul în sobă trosneşte
din când în când,
licărind întunericului...
dar această lume feerică se va topi
şi va curge ca o lacrimă,
dezvelind iarăşi gunoaiele
şi totul va fi cum a fost,
până şi respiraţia va fi la fel de gri...
se-adună anii
se-adună anii împovăraţi de zări
pe frunzele-arămii
lumina cade cenuşie
din cerul răscolit de nori
şi atât de aproape
în care şi-au înfipt
ca nişte rădăcini vârfurile lor
copacii
mă simt străin şi fără rost
şi-acea oglindă caut
cu chipul ce mi-a fost odată mie
nisipul în clepsidră grăbit se scurge
tot mai anost iar clipa ce se naşte
e deja târzie...

te-am aşteptat...
te-am aşteptat să vii aseară
să-mi umpli gândurile mele
priveam cum iarna
ninge trist afară
punând în calea ta
un alb covor
de neatinse stele
şi-am fi plecat
pe pârtiile moi
strivind sub pasul nostru
neînceputele zăpezi
şi viscolul ar fi suflat
printre nămeţi
să nu rămână urme înapoi...
uneori... (tatălui meu)
mă întreb uneori
unde este lumina din privirea ta
de ce ea se opreşte în gol
sau poate dincolo de el
de ce amintirile tale au devenit
de nepătruns
iar lumea ta nu mai este şi a mea
de ce mă întrebi de prea multe ori
„pe fiul meu
l-ai mai văzut?”...
a nins...
a nins...
privesc albul imaculat,
neatins, virgin...
sub el se ascund gunoaiele,
scuipatul de ieri...
e multă linişte,
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psihedelic
am împărţit luna în două
o parte pentru tine
cealaltă mie
şi noaptea a devenit mai tristă
grunjoasă
nici câinii nu mai ştiu
la care să latre
de după umbre
regina nopţii îşi scutură parfumul
înnebunind fluturii...
amuşinez aerul acesta mirosnic
şi-mi apăs urechile
să nu mai aud ţârâitul greierilor
ascunşi până în mintea mea
să pot măcar visa
să ascult iar Ummagumma...
însemnul unui rid
cum tremură această clipă
într-o bătatie de inimă
şi însemnul unui rid
cum valul fărâmiţează nisipul
la ţărmul unei mări
acum a...rid
cum vântul adie
şi frunza unei toamne poartă
în vrie
cum mie un rid
a...rid
cum ţie...
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Adi G. SECARĂ
Postfață la volumul: Gülten Abdula-Nazare “Pământul, muntele, peșterile și pietrele în
cultura popoarelor de origine turcă”
310 pagini, ed. InfoRapArt, 2021
Unul dintre marile merite ale cărților, dar și ale
celorlalte activități culturale sau filantropice ale Doamnei
Gülten Abdula-Nazare (așa cum o cunosc, cu prietenie
deosebită, în ultimii ani), este faptul că deschide porți (nu
numai sesamice, de poveste) către alte și alte universuri,
paradoxal nu numai către cel turcic, al popoarelor turcice,
care, prin complexitatea sa, prin bogăția sa spirituală, poate
fi comparat cu cele neo-latine, germanice (anglo-saxone),
slave…
Trezește entuziasmul cercetării științifice, desființează prejudecăți! Cele trei cărți apărute până acum, „Pomul vieții în cultura popoarelor de origine turcă”, „Apa în
cultura popoarelor de origine turcă” și cea pe care ați
încheiat-o acum, „Pământul, muntele, peșterile în cultura
popoarelor de origine turcă. Legende, mituri, simboluri, credințe, ritualuri”, urmând mai mult sau mai puțin sintagma
reputatului gânditor francez Gilbert Durand, aceea de „bazin semantic”, mai întotdeauna tușând ideologia maestrului
asumat Mircea Eliade, vizând istoria credințelor și ideilor
religioase, reprezintă, de fapt un excurs în imaginarul
istoric, lingvistic, literar, religios și artistic chiar al unei „umanități” cu totul și cu totul aparte (oarecum în paralel și complementar „Enciclopediei imaginariilor din România”, coordonată de Corin Braga).
Toate eforturile domniei sale demonstrează, ca în
cazul tuturor marilor spirite enciclopediste, şi în acest
volum, după cum deja aţi observat, elementele comune
ale… „Umanităților” (apropo și la unitatea transcendentală
a religiilor propovăduită de Fr. Schuon), dincolo de ceea ce
le desparte și le transformă în „umanități”, un spirit profund
identificând, desigur, unica Umanitate, unificată întotdeauna de iubire, empatie, spirit de solidaritate, nu în ultimul
rând de Dumnezeu.
Parafrazând cele spuse de cercetătoare (dar și de
traducătoarea care ne-a încântat cu scrieri ale unor scriitori
turci deosebiți, pe care i-a prezentat deseori pentru prima
oară în limba română; încântându-i și pe cititorii turci cu
pagini de referință din literatura română, Gülten AbdulaNazare fiind cea care a tălmăcit în turcă „Papucii lui
Mahmud” de Gala Galaction), „Dacă nu vom cunoaşte
miturile, legendele, nu vom putea găsi răspuns la diversitatea culturală pe care o trăim astăzi în cadrul unei
imense globalizări culturale.”, dacă nu se va da culturii,
printr-o adevărată cunoaștere, printr-un sistem educațional
cu adevărat performant, axat pe caracteristicile fiecărui
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învățăcel, ceea ce este al ei, și deloc al Cezarului,
ceea ce o face să fie sacră pentru ființa umană,
păstrându-se atât tradițiile, dar și încurajându-se
întrepătrunderea tradițiilor, în spiritul păcii universale,
conform celor spuse cândva și de Mahatma Gandhi,
(„Nicio cultură nu poate trăi dacă încearcă să fie
exclusivă.” sau „Eu şi tu suntem aceeaşi fiinţă, nu pot
să-ţi fac rău fără să mă rănesc.”), se va ajunge, fără
doar și poate, la agravarea crizelor care sunt în lume
sau care se întrevăd.
În pofida tuturor dificultăților acestor vremuri
de pandemie, luptătoarea Gülten Abdula-Nazare, ca
un David post-modernist, învinge Uriaşul ignoranţei,
intoleranţei, demonii oricărei amieze, oricărei lehamite, realizând prin acest tom aducerea Muntelui la
Mohamed, dacă vreți, glumind mai mult sau mai puțin
serios.
Precum ați observat, unul dintre accente
cade (de aceea am și adus vorba către Profet) tocmai pe relația dintre Mohamed și creștini, avându-se
în vedere aspectul particular al unor documente aflate
la Mănăstirea Sf. Ecaterina, „Sfânta Mănăstire a lui
Dumnezeu făruită în muntele Sinai” care „a dăinuit
aproape neschimbată până în zilele noastre, în
această zonă ostilă credinței creștine. Se spune că
existența sa se datorează și unui acord extrem de
vechi scris de însăși mâna Profetului Mohamed, sub
denumirea de Carta privilegiilor, prin care proclama
Muntele Sinai ca fiind un loc sfânt, respectat de arabi
și de islam. Practic, prin acest document, Mohammed asigura protectoratul direct al aşezământului. În
cadrul muzeului sunt păstrate două documente:
„Ashtiname” (Testament) și „Scrisoarea către asirienii
(continuare în pag. 29)
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creștini” trimise de Profetul Mahomed călugărilor, în care
acesta promite că musulmanii vor apăra, cu prețul vieții,
mănăstirea și pe cei ce trăiesc acolo.
Despre veridicitatea ei sunt multe supoziții… (...)
Privitor la acest înscris, se spune că, în timpul invaziilor
arabe, pentru a putea rezista, călugării de la Mănăstirea
Sfânta Ecaterina au solicitat protecție de la însuși Profetul
Mohamed. Acesta i-ar fi numit pe creștini frați de credință și
le-a oferit protecția sa printr-un document cunoscut sub
numele de Ashtiname (Testament) semnat de către
Mohamed, fondatorul Islamului, în anul 623 d.Hr. Conform
acestui manuscris, călugării Mănăstirii Sf. Ecaterina au fost
scutiți de la plata taxelor și de la stagiul militar obligatoriu.
În plus, musulmanii au fost chemați pentru a proteja
mănăstirea și a le oferi călugărilor tot sprijinul de care aveau
nevoie.
Iată conținutul scrisorii „de imunitate” „Amanname”
dată de Profetul Mohamed și parafată cu cele două palme
ale sale, semn al frățietății, către călugării de la mănăstirea
Sf. Ecaterina (muntele Sinai):
„Acesta este un mesaj de la Muhammad ibn Ab`dullah, ca un legământ față de cei care adoptă creștinismul,
aproape sau departe, noi suntem cu ei.
Cu adevărat, eu, servitorii, ajutoarele și urmașii mei
îi apărăm, deoarece creștinii sunt cetățenii mei; și pe Allah!
resping orice nu le este pe plac. Să nu existe nicio obligație
pentru ei. Judecătorii lor nu trebuiesc înlocuiți și nici
călugării alungați din mănăstiri. Nimeni nu are voie sa
distrugă vreun locaș religios al lor, să îl strice, sau să care
ceva din el pentru locașurile musulmane. Dacă face cineva
asta, atunci rupe legământul lui Allah și nu Îi ascultă
Profetul. Cu adevărat, ei sunt aliații mei și au cartă împotriva
a tot ce ei urăsc. Nimeni nu are voie să îi forțeze să
călătorească sau să participe la lupte. Musulmanii se vor
lupta pentru ei. Dacă o femeie creștină este măritată cu un
musulman, acest lucru să nu se întâmple fără acordul ei. Ea
nu trebuie oprită să meargă la biserică pentru rugăciuni.
Bisericile lor trebuie să fie respectate. (Creștinii) nu trebuie
să fie împiedicați să le repare (...) Nimeni din Ummah (națiunea islamică) nu are voie să încalce legământul până în
Ultima Zi a lumii.”
Mănăstirea încă mai posedă documentul scris de la
Mahomed, care dovedeşte acest lucru.”
*
Legat de istoria românilor, aflăm un aspect deosebit
de interesant, în ceea ce privește pe vlahi: „Pentru a ajuta
la construcția mănăstirii Sfânta Ecaterina, printre miile de
muncitori, Iustinian a adus și 200 de vlahi de la sud de
Dunăre, lucru care este menționat și în documentele
mănăstirii. Ei au rămas și s-au stabilit acolo, sprijinind și
apărând mănăstirea, păstrându-și tradiția și religia, însă în
secolul VII, odată cu invazia arabă, mare parte din ei au
trecut la credința musulmană, rămânând în continuare ca
slujitori ai mănăstirii. Astăzi sunt cunoscuți ca tribul
„geabelilor” și își duc traiul în preajma mănăstirii. Ei își
recunosc rădăcinile, istoria, îi respectă pe calugări, iar
celelalte familii de beduini îi numesc „fiii creștinilor”.
Denumirea de Sf. Ecaterina a fost dată, după unele surse,
mai târziu, abia în secolul X, când moaștele Sfintei Mucenice Ecaterina au fost aduse la biserică.”
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*

Am subliniat aceste două aspecte din motive
evidente. Și pentru spectaculosul implicat, dar mai
ales pentru nuanțele importante pe care le aduce în
adevărata cunoaștere nu numai a Celuilalt, și din
punct de vedere al filosofiei culturii, dar și din punct
de vedere religios, ci și pentru propria noastră autocunoaștere, fiind elemente care, în epoca globalizării, trebuie subliniate astfel: istoria omenirii, a Umanității, nu poate fi înțeleasă și nu poate fi de ajutor
pentru viitor, decât acceptându-se faptul că suntem
copiii aceleiași lumi, și pe linia unui Fernand Braudel,
economic, dar evident că și cultural, am fost întotdeauna sub semnul unei sacre globalizări, oamenii
fiind mereu deschiși spre comunicare, au fost curioși,
au vrut să schimbe produse, dar și prietenii: Dumnezeu nu a inventat granițe, dar pentru armonia lumii
trebuie înțelepciune și iubire de oameni pentru a le
administra cum se cuvine, pentru a nu se intra, de
pildă, în crize umanitare! Dar, pentru aceasta, trebuie
descifrată și taina răutății omenești, al cărei izvor
este cunoscut de către toți înțelepții veritabili ai lumii!
Mai rămâne să fie și el administrat cum se cuvine,
dându-se bucuriei de a ști, de a cunoaște, de a
progresa, de a fi liber, de a schimba, de a crea, de a
cerceta condiții propice!
Cercetând în primul rând Frumusețea și
Bunătatea Oamenilor, indiferent de ce religie ar fi, cu
har și prisosință doamna Gülten Abdula-Nazare se
dovedește a fi din nou un mesager al ramurii de
măslin, mesager al marilor oameni care au făcut
istorie spirituală! O dovedește prin întreaga sa operă,
care, iată, este un dans cu elementele primordiale:
Aer, Vegetal, Apă, Pământ, este un dans al cuvintelor și al Vieții, un dans al Spiritului de la Dunăre și
Carpați până la umbra și lumina minaretelor Moscheii Albastre, Aya Sofia, și mai departe, până la
Sfântul pământ al Sinaiului, iată, sau până în Altai.
„Nu respecți, nu poți fi un adevărat musulman”, spune Profetul Mahomed.
Nu respecți, nu poți cunoaște fața lui Dumnezeu din Celălalt, am putea adăuga, cu smerenie,
noi.
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Cătălin RĂDULESCU
Prea-plin
- Domnul Cociu, încă un mic?...
Domnul căruia i se adresase întrebarea făcu un gest
elocvent spre pântec, căscând şi uşor ochii, semnul
meseanului supra-saturat, dar care priveşte tot cu jind la
bunătatea ce i se arată în furculiţă aşa, ca de sfârşit de
festin.
- Doamna Cici, tu o ţă ne aduţi pe toţi în ţituaţia de a
ne băga în corţet!, zise dânsul cu accent de după plaiurile
Eladei, mai mult oftat, din pricina pragului de indigestie în
care se afla.
- E, atunci să-l iau înapoi!..., păru gazda aparent resemnată.
- Nu, nu, aţta nu!, îşi reveni brusc convivul, în hohotul
general de râs al celorlalţi din sufragerie, ca la finalul unei
farse reuşite.
- Ţilly, Ţilly, adăugă Moaţa râzând, de la tine omul nu
are cum să iasă altfel decât sătul şi bine-dispus.
Panorama încăperii îndemna, de altfel, la aşa ceva.
Unul dintre meseni era ceva mai tăcut, cu excepţia
momentelor când expectora în mediul ambiant scurte
glume percutante cu iz cazon urmate imediat de propriu-i
râs, ajuns rapid din urmă de hohotele celorlalţi, pe toate
gamele şi semitonurile. Era soţul Moaţei.
- Moţu, tu nu mai iei nimic?, întrebă infatigabila Cici /
Ţilly cu aceeaşi bonomie-standard.
Acela nu răspunse imediat, ci mai scrută o dată
panorama cu adevărat remarcabilă a mesei, privirea
oprindu-i-se asupra unui bol:
- Nea Sandule, se adresă soţului celei ce îl îmbia, din
tot ce aţi pus pe masă în seara asta, cele mai reuşite sunt
măslinele. – Unde le-ai găsit aşa de bine lustruite?...
Cel întrebat, surd de urechea stângă, rămas astfel
din vremea războiului, izbucni într-un nestăvilit şi la
maximum de decibeli hohot. Întrebarea îi fusese adresată
la urechea dreaptă...
- Vai, Moţu, vai... cum poţi vorbi aşa?..., întrebă falssupărată şi râzând soţia celui văduvit de un timpan. –
Numai cele două platouri de boeuf mi-au luat o oră şi
jumătate să le prepar... chiar nici unul nu e destul de bun?...
Mestecând la ceva luat de pe masă, cel întrebat mai
aruncă o privire rapida asupra priveliştii:
- Ba da, salata din platoul din faţa lui nea Sandu mi
s-a părut mai bună!...
Hohotul homeric ce urmă se prelungi, spre a
recupera şi faza cu măslinele, rămasă până atunci
netaxată.
- Nenea Moţu, da’ i-ai spus lui nenea Sandu ce a mai
zis aseară la ´Opa Riber?
Era nepotul Rippy, venit şi el în vizită cu unchiul şi
mătuşa. Acum privea nedumerit, cu ochii lui catifelaţi de
copil de cinci anişori la adulţii ce se stricau de râs, căci toată
lumea pricepuse ce era de priceput, anume că este vorba
de Europa Liberă.
- Mă dai în fapt, ai?, îl privi pe sub ochelari bunicul
spre paroxismul în ale hohotelor de râs ale asistenţei.
– Lasă, lasă, că dacă mă ridică – cine îţi mai dă ţie
vată pe băţ în Obor?...
Perspectiva era hazlie, cu atât mai mult cu cât cel
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tocmai „sifonat“ era procuror militar de profesie. O
perspectivă aproape imposibilă nu atât datorită
funcţiei deţinute, cât a cutumei pe care acesta o
cunoştea prea bine: oricine avea voie să asculte, dar
nu să comenteze cele auzite acolo. Regula cu pricina
se născuse imediat după sinistrul din 1977 când,
pentru scurt timp, postul de radio în cauză realizase
legăturile între cei din ţară şi rudele din străinătate;
ce-i drept, dacă organele în drept nu ar fi stopat acest
dolce-farniente electromagnetic la timp, această
stare de fapt ar fi dus către cine ştie ce, ajungânduse poate ca postul de radio de pe Unde-Scurte să
concureze radioul naţional. Apoi, scrutând profesional dar discret asistenţa, mai trase o dată concluzia
pe care o trăsese de mult: nu avea cine. La o adică,
oricare din acea încăpere ar fi tăcut în faţa lui mâlc:
ştia cu cine are de-a face...
Uşa sufrageriei se dădu cu putere la o parte.
- Aaaa – cafeluţa, uite şi cafeluţa!, se entuziasmă Moaţa, căci amfitroana de atâta extaz şi zâmbet
fusese în pragul de a bascula antologica şi monumentala tavă chiar în prag.
– Să te ajut, Cici! Cristu, folosi numele de
rezervă al consortului - serveşte pe partea ta!
Cristu se execută prompt, ca la o manevră militară ale cărei episoade este necesar a fi puse rapid
puse în practică, în vederea ruperii unui flanc inamic.
Distribuirea lichidului aburind şi cu miros plăcut se
termină operativ.
- Nea Sandule, nu numai măslinele au fost
reuşite, tot voiam să te întreb şi în celelalte sâmbete
da’ am uitat – de unde iei cafeaua asta aşa de maro
şi cum face doamna Cici de o prepară gingirlie? – Că
noi am încercat – şi neam’!...
Spiritul fu gratificat de asistenţă cu un număr
egal de hohote ca şi în cazul măslinelor. Ca la o
comandă, toţi din încăpere îşi aprinseră ţigările,
„reîmprospătând“ atmosfera îmbâcsită de tutun a
odăii cu fum proaspăt şi siniliu, neuitând a-şi trage în
faţă şi farfurioarele cu cremşnit.
- Da, ţă mai deţchidem puţin dzeamul, că e
prea mult fum aici!, propuse singura victimă nefumătoare a odăii.
- Că bine zice domnul Cociu, se sesiză şi Moaţa, răsucind cremona ferestrei.
Asfixiat, Rippy se dădu jos de pe genunchii bunicului, renunţând a mai ciuguli din mâna acestuia
partea sa de desert.
- Am mâncat ca la Paţti!, conchise Cociu când
putu să înceapă a respira, ducând mâna spre pântec.
Moţu confirmă spusele ante-vorbitorului, aceasta fiind
şi o recunoaştere indirectă şi uşor tardivă a dibăciei
amfitrionilor în ale artei culinare.
Era momentul când Rippy, împreună cu copilul gazdei, trecu dicolo de uşa sufrageriei, în timp ce
pe masa complet debarasată trona acum cuvertura
verde, întru începerea inevitabilei cănăstiţe, ce debută şi continuă să se desfăşoare în efluviile de fum şi
hohote de râs ce pe mai departe se scurgeau în
trombă pe fereastra deschisă.
●
Traseul sinuos al ramei de tramvai îşi încetă
(continuare în pag. 31)
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brusc cursul în rotonda capătului de linie recent modernizat.
Coborî ultimul, o dată cu vatmanul care, spre a-şi relaxa oasele, se întinse amplu. Apoi acela intră în punctul de control
spre a-şi bifa cursa şi a mai schimba o vorbă cu colegii săi.
...călătoria fusese fără o destinaţie precisă, profitând
de abonamentul lunar pe toate liniile ce îl lăsa să se urce în
orice mijloc de transport în comun de suprafaţă, excepţie
făcând cele câteva linii expres. O vreme se plimbase pe jos.
Apoi, obosind, se urcase în câteva autobuze, troleibuze şi
tramvaie. Acesta fusese ultimul în voia căruia se lăsase,
aducându-l aici. Nu regreta destinaţia. Rotonda încolăcită de
linii precum de şerpi era plină de verdeaţa în care păsăretul
îşi cânta gureş entuziasmul faţă de primavara tocmai
instalată.
Se aşeză pe o bancă a cărei culoare proaspăta nu
avea mai mult de câteva zile.
Gândurile îi zburdau hai-hui. Îşi permitea asta după
aproape jumătate de an foarte greu, care inclusese şi o iarnă
aspră, răstimp în care fusese şomer. Fără acte, fiindcă
majoritatea patronilor, ce aveau ca principale pretenţii de la
salariaţii lor loialitatea, punctualitatea, precizia, sacrificiul de
sine când situaţia o impunea, modestia, hărnicia şi absenţa
oricăror erori umane, oricât de inerente ar fi fost acestea – la
schimb oferindu-le întregul dispreţ, desconsiderarea şi
nemulţumirea din principiu ca pentru nişte „întreţinuţi“ – se
pricepeau să-şi determine amploaiaţii să plece din proprie
iniţiativă atunci când credeau că acest lucru le aduce un
câştig. În sfârşit, însă, reuşise să se re-angajeze. Şi lucrurile
păreau să reintre pe un făgaş relativ normal, atât cât mai
putea fi vorba de normalitate în ţara în care trăia.
Fără niciun motiv, gândurile îi zburară la îndepărtata
sa copilărie. La vremuri ce păreu de aur, fals-poleit-triumfaliste, ale începutului şi apoi mijlocului de ani ' 80. Şi nu-şi
dădu seama de ce brusc îî reveni în câmpul mental acel
personaj pitoresc, Cociu, cu al său „ţ“ ce înlocuia totdeauna
cu „succes” „s“-ul. Vecin de cartier, provenea dintre imigranţii
stabiliţi în perioada interbelică în patria supra-numită şi
„Grădina Maicii Domnului”, originile sale fiind din tot balcanica
Eladă unde în acele timpuri nivelul de viaţă era incomparabil
mai scăzut decât în ţara de lână Pontul Euxin. Pe atunci,
„Grădina Maicii Domnului” era ţara cu emigraţie minimă,
imigraţia fiind cea care luase avânt. – De altminteri, îşi
amintea că pe unii dintre colegii săi de joacă îi chema exotic,
având nume ca Zimmerman, Belhard sau Ritzea. Părinţii sau
bunicii lor abandonaseră patriile de origini în favoarea noilor
meleaguri unde viaţa era mai însufleţită, pământenii mai
omenoşi chiar şi aşa, în frivolitatea lor, iar mijloacele de trai
mai uşor de procurat. Că regretaseră opţiunea făcută imediat
după încheierea războiului – asta era o altă poveste. Iar faptul
că proporţiile imigraţie-emigraţie îşi mutaseră coordonatele
în proporţie de 180 0, şi aceasta era o realitate incontestabilă.
Parcă şi ospitalitatea şi omenia proverbiale suferiseră ceva
mutaţii: chiar în acea ramă de tramvai, cu nici o oră în urmă,
un om trecut de o vârstă se urcase cu ajutorul a două
bastoane; un puşti de vreo zece ani şedea faţă în faţă cu bunica sa, chiar pe locurile rezervate; cineva din proximitate făcuse un semn discret băiatului. - « - Se poate, domnule, ce aveţi
cu copilul?... locurile acestea sunt şi pentru copii... dar, gândiţi-vă, la o smucitură poate să cadă, să se lovească... fiecare
să-şi vadă de treaba lui, eu nu m-am băgat niciodată în viaţa
altora...
– Ei, vedeţi, lucrurile s-au rezolvat!...», conchise bunicuţa triumfător, când cel suferind se aşeză pe locul oferit de
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altcineva.
Terminându-şi ţigara, în minte îi reveni Rippy,
Prâslea care reprezenta bulgărul blond al vizitei.
Chiar, ce o mai fi cu Rippy?... Nu avea probabil să
afle niciodată, după cum ar fi fost, de altfel, imposibil
să-l recunoască pe stradă.
Se ridică de pe bancă. Cam în dezordine,
dincolo de rotondă se deschideau câteva căi, dintre
care una părea mai bine înzestrată în materie de
imobile. Ba chiar era un indicator ca de circulaţie pe
care citi: CARTIERUL IBERIC. Şi chiar văzu câteva
imobile de la începutul străzii în stil maur, altele întrun neogotic ce amintea de palatele cu multe
turnuleţe ale unei etnii conlocuitoare. Curând
drumul căpătă un aer exclusivist, parcă nu pentru
oricine bun de străbătut. Totuşi, îndrăzni.
Începuseră să se deschidă în unghiuri drepte
străzile ce intersectau acest drum principal. Unele,
aveau chiar la început placa cu anunţul scurt şi fără
drept de apel - DRUM PRIVAT. - Faţadele
răspândeau încă mirosul de proaspăt-clădit şi erau
prevăzute cu puzderie de minicamere de
supraveghere ce, prin dispunere, aproape ca nu
lăsau vreun unghi mort. Îi atrase atenţie – nu-şi
dădu seama de ce – unul din imobilele din dreapta
sa. Poate din pricina scării prevăzute cu două
impozante rampe laterale în uşoară spirală, poate
din cauza aerului auster al clădirii, de minicazarmă.
Citi pe uşa metalică maronie şi înflorată numele,
care îi trezi vagi amintiri. Era, totuşi, un nume banal,
aşa că se lăsă în voia reveriei, putând a-şi imagina,
la urma urmelor, orice. Uşa se deschise lent şi-n
prag apăru un ins robust, pe a cărei tigvă rotundă
părul şedea în creastă de cocoş, iar şuviţele blonde,
nu ascundeau prea bine firele de păr albe, existente
şi în baba rară, ca de puber. Robusteţea era
dovedită nu numai de stomacul revărsat peste
curea, ci şi de „brandurile” „făcute” la sală, dintre
care cel drept nu mai avea nici măcar un centimetru pătrat nepictat.
- Cauţi pe cineva? Ai treabă cu mine?...,
întrebă el tărăgănat, cu vorbele parcă venind din
cerul gurii.
Aruncă o privire mai atentă faţadei: în materie
de minicamere de supreveghere, aceasta depăşea
orice normă.
- Parcă te cunosc de undeva, mai zise celălalt
pe un ton stingher.
Îşi privi interlocutorul cu luare aminte.
- Eşti Rippy, spuse la rându-i încet, pe ton
nesigur.
Celălalt îşi pliciui fruntea cu palma, ca la un
déja-vu.
- Da, frate, mai-mai să nu te recunosc. – Ce
mai faci?
- Ce să fac, şi eu pe aici, e o primvară
superbă, am ajuns în partea asta de oraş pe care o
cunosc mai puţin. Mă plimbam, aşa...
- Da-a... au trecut anii... nu te-ai schimbat deloc, tu doar te-ai maturizat...
- Da...
Celălalt continua să-l privească, muncit parcă
(continuare în pag. 35)
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Eugenia Rada IONIȚĂ
Martori
Martori la împărţirea pomenilor
Stau zeii iubirii.
La sărindarul lunii făcut din pâinea luminătorilor
Fiindcă întunericului nu va lumina niciodată…
Trandafirul inimii nu va înflori sub gheaţa târzie.
Înţelege, rătăcirile toamnelor usucă pâlnia firească
Pe care minunea cerului a dat-o spre bucurie
Pentru bucăţele plantelor .
Ştii tu, sămânţa crinilor în pământul uscat
Sunt vise pierdute.
Din speranţe, împletirile luceferilor scriu poezie,
O fac pentru sufletele albe,
Pentru raiul din fiecare floare.
Altă părere
Bufniţa lucra altfel
Striga fecioara nopţii la intervale de timp,
Să vină de la cositul apelor.
Sinceritatea învăluia copacii cu multă zăpadă,
Din scară-n scară,
Părerile se schimbau
În chemările disperate pe vârfuri de munte.

Dana LOGIGAN
La final
după tot ce e ars până la scrum,
nu mai rămân decât pietrele.
merităm măcar atât – o aromă de adio
cu apus de soare peste piatră
și piatră peste piatră
ca un tort de aniversare a morții noastre.
cine știe câți vor mai fi pe mal
și se vor întreba peste timp
Doamne, de ce nu și-or fi savurat și ultima felie?
suntem rătăcitori
precum Ra
murim la fiecare apus
și ne naștem mai înțelepți
dar cui îi mai arde de lumină când în jur totul e scrum?
În numele pietrei
îi crescuse părul atât de mult
încât se întreba
dacă nu cumva durerea ei se transformă
în podoabă capilară
în jur doar copaci de păr,
nori de păr, flori de păr, lună de păr
niciun alt loc de decor
mormântul plin
de toată iubirea și viața ei de până atunci
îi scurgea din suflet
zbor de lacrimi și molii
era un mic neom la marginea pietrei
și se întreba de ce la naștere
mama nu-i pusese
nume de lacrimă
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Mónika TÓTH
Poezia
Ce este poezia?
O frumoasă floare de lotus?
Un cer cu mii de pete?
Ochii tăi
Ce frumoși ochi ai, minune
pentru tine prieten drag
ochii tăi sunt calzi
spun povești, văd adevăruri
sunt enigme…
Ce frumoși ochi ai, minune
ochii tăi
plini de taine și mister
plini de strălucire
sunt raze de lumină…
Ce frumoși ochi ai, minune
Nu te caut
nu te caut
pot să zbor şi să respir fără tine
ochii nu plâng
privirea nu se răzbună
îmi place tihna şi singurătatea
amintirea ta moale şi
sânii mei formă de mere
astăzi o să-ţi înec amintirea
ca să pot trăi liniştit
numai pentru mine
poeziile mele
azi bate vântul
poeziile mele
dispar rând pe rând
singurătate
azi ninge
în casă e foarte frig
tu eşti departe
nu auzi ţipetele mele
nu am altă soluţie
iau halatul din literă
ca să mă încălzesc
autoportret
sunt bine
opt litere
două cuvinte
și o minciună
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Bucuria

Irina Lucia MIHALCA
O nouă cale
Anotimpul acesta ți-a înflorit inima până în sanctuarul
rozariului,
totul vine și pleacă, totul se accelerează,
totul ar fi putut să fie acum un veac sau la fel de bine
ieri,
pentru a învăța ai creat un labirint,
în timp te-ai complicat - aglomerări de gânduri, de stări,
de situații efemere au venit ca să plece,
crezi că lucrurile s-au blocat
în continente înghețate,
ca, în roua clipei,
să se deschidă mult mai larg,
crezi că totul e împlinit,
dar, imediat, aluneci pe-o pantă abruptă,
într-o spirală nemărginită călătorim prin viață,
din căușul palmelor, cu mătasea luminii
se descântă eternitatea,
cu zâmbet, cu lacrimă, cu naștere și moarte,
mister de bucurie, mister de durere, mister de slavă.
Din liturghia orelor respiri intens psalmii întristării,
în solitudine,
aprinzi boabele de tămâie,
deschizi ușa și îngerul intră,
din vitraliul unui vis coboară o fată îmbrăcată în soare,
îți zâmbește, te privește adânc,
îți sărută lacrima caldă și-ți mângâie delicat obrajii,
poveste regăsită, prin ochii și inima ei, o nouă cale faci,
cu ochii deschiși separarea se dizolvă,
în toate e femeia și bărbatul,
brațele voastre cuprind cerul și pământul,
înfășurat în aripi de dor
trăiești intens universul iubirii
și fericirea,
în octava transparenței
te aliniezi simplu și ușor
în culorile noi care se conturează.
Din hrisovul trecerii după-amiezii tale,
sângele cuvintelor palpită până la marginea vieții
în poezia unei noi dimineți,
este ceva ce nu poți
și nu vrei, încă, să definești,
simțire siderală, magnifică,
ca și universul
prin care ne preumblăm,
da, o iubești și atât, numai atât,
pururea și fără tăgadă, da, o iubești!
Simți ca veacurile se vor petrece,
dar iubirea voastră
va rămâne veșnică, din veac în veac.

Ca un înger căzut, apa îi cere cerului
culoarea.
Dezgolit până în miezul tău
- adevăratul mormânt al călătorului –
prin abandon te înfrunți.
Ești azvârlit în gheața de dincolo,
acolo unde
visele nu pot pătrunde.
Spre ce lumină
te îndrepți
în nopte, la răscruce?
Cine, acolo, te va aștepta?
Pe drumuri de nori,
tinerețile, precum viețile,
trec și se sting.
Sunete noi înțelegi.
Sub coaste, inima
ți-e strânsă puternic
de o iubire năvalnică
- cea mai frumoasă poveste –,
și se întâmplă că, uite,
chiar ai trăit-o,
ai fost acolo, în poveste,
iar totul încape într-un nume,
într-un vis de nevisat.
Întinde mâna și ține-o strâns
când trece aproape, în zbor!
Bucuria de viață. Un cântec fără moarte.
De pretutindeni, bucuria
în ritmul ei te poartă.
Las-o să te cuprindă,
să te învolbure, să te sufoce!
Ce minunat! Lumea e în tine,
nu ai nevoie să-i cunoști cauzele.
În iarbă, tăcut este cerul.
Mergi mai departe, în larg,
prin soare și prin azur.
Privește marea, privește munții,
privește cerul și păsările!
În ochii lor vei vedea norii.
Oare, întregul poate fi împărțit?

Raza de soare
Mâinile tale, gura ta, pielea ta
au mireasma luminii,
cred că,
tu
ești
raza mea de soare.



Misterul de lumină era veriga lipsă,
picătura s-a întâlnit cu oceanul.
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Ion MANEA
Printre genuri, cu grație
Ioan Fărcășanu se află acum la cea de-a cincea
sa carte, convingându-ne încă o dată că scrierea literară
este pentru el nu numai o îndeletnicire de cinste, dar și o
vocație. Când mi-a cerut să scriu câteva rânduri despre
noua sa apariție editorială, am acceptat cu plăcere, dată
fiind împrejurarea de a ne cunoaște de aproape o
jumătate de veac, cândva, la început de vremi, lucrând
împreună\în același birou terorizat de bătăile ineluctabile
ale unei vechi pendule fixate pe peretele de est.
Cum numele său nu e deloc străin de sumarele
mai multor reviste culturale locale și nu numai, unele
dintre ele, dintre care „Axis libri” se cuvine a fi prima
pomenită, găzduindu-i creațiile număr de număr, o nouă
carte a domniei sale nu poate fi decât bine venită.
Noi toți îl știam pe Ioan Fărcășanu, membru
fondator al Cenaclului satiric „Verva”, prin percuția și
relevanța epigramelor sale, dar, iată că, de data aceasta,
lasă să intre în scenă poetul, cu toate trăirile și visările
sale dintotdeauna, fără a uita întru totul, după cum se va
vedea, umoristul consacrat.
Tocmai de aceea, pentru a trasa ceva granițe, fie
ele fluide și, deci, ușor penetrabile, își împarte acest nou
volum botezat generos „Armonia cuvintelor”, în trei
capitole separatoare, primul cu „Creații de ieri si de azi”,
al doilea cu „Iubirea - un vis frumos și tainic”, iar al treilea
cu „Istorii amuzante”.
Poetul Ioan Fărcășanu nu se revendică câtuși de
puțin din modernismul și, cu atât mai puțin, postmodernismul scrisului liric, dimpotrivă, inspirația sa este una
solară, perspectiva luminoasă, în timp ce cvasi-prezența
omului social în peisajele oferite conferă între-gului
demers note evidente de clasicism și tradiționalism. Iată
cum vede poetul anotimpul renașterii:
„Se simte iar miros de primăvară,
Gingașe flori ne surâd vesele-n balcon,
Timizii ghiocei scot capu-afară;
La colțul străzii cântă un acordeon”
(„Primăvară timpurie”)
Reînprospătarea cosmică, reînvierea, devin prilejuri de firești trăiri reconfortante:
„E-o armonie sfântă
Cum rar ți-i dat să vezi;
Miracolul te-ncântă:
Cu ochi deschiși visezi...”
(„Pădurea în zori”)
De aici și dorința poetului de a păstra starea de
bine a începutului, de a se împotrivi, simbolic, mersului
firesc al naturii care condamnă irevocabil verdele la
pieire, fie ea și vremelnică:
„Aș vrea ca frig să nu mai fie
Când vântul toamna bate-n geam;
Aș vrea să țin-o veșnicie
Tot verde frunza de pe ram...” („Dorința”).
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Binefăcătoarele revelații ale comuniunii cu
natura, bucuriile prilejuite de armoniile lumii (care se
regăsesc, nu-i așa?, în armonia cuvintelor) lasă uneori
loc liber și unor stări potrivnice, cum ar fi aceea a
prezenței sentimentului de trist abandon regăsit în
structurile primare ale satului românesc:
„Din cimitir răzbat sunete ciudate,
Frunzele copacilor sunt agitate;
Morţii par supăraţi că cei vii i-au uitat;
Doar vântul mai suspină sub ceru-nnorat...”
(„Satul pustiu”)
Starea economică precară, soarta pensionarilor,
fenomenele de degradare a societății contemporane,
adesea însoțite de trimiteri directe la comunicatele
oficiale sau de presă, reprezintă o altă dimensiune a
inspirației poetice, așa încât se poate vorbi de spiritul
angajant, militant al poetului Ioan Fărcășanu.
Este de remarcat că în acest angrenaj al
implicării sociale directe, militante, își fac apariția și
sentimente strict personale, amintiri, omagii aduse
unor colegi și prieteni etc. Este impresionantă în acest
sens atitudinea față de părinți (temă universală a
poeziei), eterna nerăbdare a fiului de a-și îmbrățișa
mama:
„Zburaţi voi clipelor mai iute
Că aşteptarea-i tot mai grea,
S-ajung la casa părintească,
S-o-mbrăţişez pe mama mea.”
(„Ultima revedere”)
Sentimentele circumscrise filonului de aur al
creației poetice care a fost, este și va fi întotdeauna
iubirea, apar, în aceeași linie a armoniei și împăcării
(continuare în pag. 35)
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cu sine, dar cu nuanțările aduse de broderiile subtile ale
nostalgiei și regretului, apar în cel de-al doilea capitol.
Cu senzația unor repetate plimbări anterioare pe ulițele
ultraelegante ale lui Minulescu și Topârceanu, Ioan
Fărcășanu relansează eterne întrebări:
„Mă-ntreb adesea cu-ntristare
Cine te-a scos în calea mea
De-aștept cu-atâta nerăbdare
Momentul când te pot vedea?”
(„Nerăbdare”)
„Unde ești, te-ai dus departe
Draga mea , cu ochi căprui?
Singur răsfoiesc o carte
Și n-am gândul cui să-l spui...”
(„Unde ești?”)
În cel de-al treilea capitol, autorul schimbă
gamele și partiturile, revenind la haina cu care a ieșit cel
mai adesea în lume, aceea a umoristului bine temperat.
Bine temperat, pentru ca el nu se avântă în volburoase
și ditirambice abordări agresive, blândețea și mustrarea
aproape părintească fiindu-i, structural, mai la
îndemână. Îi sunt bine cunoscute epigramele presărate
generos prin presa vremii, dar iată că în această carte
dovedește alte priorități, printre care la loc de cinste se
află și fabula. Redăm, în întregime, aventura nesăbuită
a unui arici foarte puțin precaut (ca să folosim un cuvânt
de-a dreptul prezidențial):
Ariciul îndrăgostit
Un arici îndrăgostit,
Fericit că a zărit
Parteneră de amor,
Avansa încetișor...
Mult pe gânduri nu stătu
Și-și zise: Acu-i acu!
Dar ce crunt se sperie:
Era doar o perie
De sârmă, uzată,
Pe jos aruncată...
*
*
*
Când își reveni din șoc,
El filozofă pe loc:
Acțiunea negândită
Cu rușine-i răsplătită...
Acesta este Ioan Fărcășanu, poetul cu treceri
grațioase prin genuri literare diferite dar, după cum
încearcă să ne convingă, deloc incompatibile. Așteptăm
cea de-a șasea carte.

de un gând.
- Te-aş invita la mine la o cafea dar vezi, nu am
apă să o fac... e pană de vreo oră...
- Mersi, răspunse celălalt privind la magazinaşul din
colţ, prevăzut dor cu trei camere de supraveghere, am
băut destulă azi, n-ar mai fi intrat...
- Şi tu?... – Ce mai zici, ce-ai mai făcut?...
- Nu mare lucru... caut şi eu să trăiesc...
- De parcă mai e de trăit în ţara asta, cu hoţii
aştia!..., izbucni celălalt sincer revoltat. – Nu poţi să mai
deschizi televizorul, că trebuie să vezi doar cum se agită
cătuşe şi cum Parchetul dă declaraţii peste declaraţii, la
concurenţă cu cei anchetaţi, care mai fug şi peste
graniţă...
- Asta e...
- Nu vorbi aşa, că s-au gândit numai la ei, la
neamurile lor, la grupul lor. În alte părţi pe lumea asta s-a
mai făcut ceva şi pentru omul simplu, nu numai să i se
pună în cârcă taxe şi impozite şi să fie muncit pentru o
bucăţică de pâine de dimineaţă până seara!...
- De...
- Da’ las’, c-o veni şi vremea noastră, când or să
trebuiască să justifice până la ultimul sfanţ totul, să ne
spună de unde au avut atâta bănet pentru viloaiele şi
maşinile nesimţite pe care şi le-au tras!...
- Cine ştie, poate...
- Că este o crimă să facă ce au făcut pe banii
publici, în timp ce amărăşteanul abia are bani de pâine şi
moare cu zile când e bolnav...
Sincer revoltat, celălalt era roşu ca un rac fiert, iar
privirile căpătaseră luciri de asasin. Strângea pumnii
spasmodic, iar muşchii braţelor „făcuţi” în ore lungi la sală
se contractau, ca şi vâna de la gât.
- Aş mai sta de vorbă dar vezi, am treabă. – Pa,
salută cu palma ridicată după ce îi strânse viguros mâna,
să ai grijă de tine!...
Smuci hotărât portiera bolidului parcat la câţiva
metri mai în faţă, punând în funcţiune motorul, la doar
sfert de cheie. Lăsă geamul în jos pentru exprimarea unei
ultime revolte justificate:
- Nimic n-au făcut ăştia în ultimii douăzeci şi şapte
de ani – nici autostrăzi, nici şosele ca lumea, ca să
meargă tot omu’ în voie când se duce în concediu sau în
vacanţă de Crăciun ori de Paşti! – Înainte se dădeau
case, frigidere şi televizoare la tot poporu’ – ăştia ce dau?
Era mai bine pe vremea ăluia! – Dar lasă, lasă!..., avu un
ultim puseu vindicativ, în timp ce ridica geamul.
Îşi aranjă lanţul gros şi lung de aur avut de după gât
astfel încât să nu deranjeze la manevrarea volanului, în
timp ce din boxele date la maximum se scurgeau efluviile
unei melodii a autenticei revolte sociale, acompaniată de
posesorul maşinii care se bâţâia înainte-înapoi, cu figură
cruntă şi frunte cutată la paroxism: - «- De după ghetourile
turcoaz suntem noi, ăi mulţi/ Sunt mai joase alea din
spate, c-acolo nu se vede foamea...»
Din pricina trombei în care demarase, maşina execută un uşor zig-zag, reuşind să evite în ultima clipă să
nu ia pe capotă un biciclist care, ingenuu şi pe propria-i
răspundere, trecea întâmplător pe acolo...

(Prefață la volumul Ioan Fărcășanu - „Armonia cuvintelor”,
apărut în anul 2020 la editura InfoRapArt)
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Constantin BEJENARU – BECO

Muza Poetului Sapienţial

Balada Lacrimei de Zăpadă

Muza Lui Alfabet ce are tâlcuri
Mult mai aparte
Decât poate-nţelege
Versificatorul obişnuit;
Muza Lui –
Spirală sapienţială surprinsă
În trei ipostaze cuantic-galactice:
De generatoare a Lumii,
De echilibru yin-yang
Şi exprimare a
Desăvârşirii.

Pe o foaie de hârtie Lacrimă de Zăpadă
Muza mă-ndeamnă
Să scriu toate întâmplările,
Reuşitele şi obstacolele
Acestui început de mileniu cenuşiu;
Văd în Lacrima de Zăpadă
Oameni care târăsc în urma lor
Paravane, botniţe negre Imense pânze de păianjen,
Zâmbete triste şi frici palide
Generate de Corona Visusul fistichiu
Despre care Muza mă-ndeamnă
Să nu vorbesc, dar
Să Scriu, să Scriu, să Scriu...
Balada Cerbului Feroce
Voind să urce-n cerul gri năvalnic
Sub uşi se-nfige fără milă vântul,
Să mă privească mânios şi falnic
De parc-ar vrea să-mi sape-n nori mormântul.
Habar nu am de spaimă şi-ndoială
Deşi în umeri mi se-nfige-o gheară
De Corb Feroce – cea mai sumbră fiară
Din visu-mi straniu cu miros de smoală,
În care găuri negre stau la pândă
Şi rând pe rând câte-un strigoi e tras
Din scorburi de stejar, Infernului să-şi vândă
Sufletul greu din carnea de pripas.

Lui Mihai Eminescu

Balada Fiului Luminii
În zboru-mi falnic temerar
De la teluric la stelar
Şi chiar Dincolo de stele,
Coloana versurilor mele-i
Fiul Luminii de cleştar
Din tahioni de bejenar.
Paroxism auctorial
Mai dulce ca mierea
Ar fi să ajung să fiu
În stare să spun
Undeva, cândva,
CEVA mai bun
Decât tăcerea.
Balada Celei mai frumoase Cărţi
Mie însumi la 73 de ani

Dintre Vorbele Româneşti
Îmi place cel mai mult
Cele rostite de Duhovnicul meu literar –
Criticul Alex Ştefănescu :
„Foarte probabil, Limba Română
Este limba oficială în RAI –
După ce înveţi s-o vorbeşti
Simţi o fericire
După care ar fi păcat
Pe pământ să trăieşti”.

Sunt poate mort
Şi nu-mi dau seama
Ca Marinarul care-ntors din port
Şi-a regăsit după un secol Mama;
Sunt poate viu
Şi nu-mi dau seama
Ca Inorigul bidiviu
Al cărui corn demitizează kharma.
Însă când crezi că ai murit
Trăieşte totuşi mai departe
În Cea mai frumoasă Carte
Pe care-o scrii necontenit
Simţind profund că nu ai parte
S-o duci total la bun sfârşit...

Balada Veacului de Pâine

Definiţie Sapienţială

Înspre noroi se-nghesuie scaietul
Când din neghină grâul s-ar socoate
Şi-i clar că numai dumnealui Poetul
Să-mbobocească Floarea Veşniciei poate.

Oamenii sunt neuronii,
Iar Sfinţii tahionii
Din Creierul Lui
Dumnezeu care este...ateu !

Se-acoperă c-un giulgiu de cucută
Ferestrele deschise de cu zori
Şi faţa vremii moartă şi cea abia născută
O Carte e, citită de zeci de mii de ori.

Din volumul în pregătire:
“Poeme Sapienţiale asemeni Cobrelor Regale”.

Balada Vorbelor Româneşti

Cum ar deschide Domnul în faţa lumii soarta,
Amuşinez ca un de cârpe câine
Până ce Sus un zmeu deschide Poarta
Ce foamea-mi creşte cât un Veac de Pâine.
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Poetului Ioan Gheorghiţă
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lumină şi gând (5)

lumină şi gând (1)

clătinându-mi vântul firea
în lumină şi în gând
plin de taine timpul mă adună
în însumări de goluri ce discret
se revarsă-n jurul meu
şi mă-ndrumă să mă sprijin
printr-un fluviu de culori
de dragostea celor din jur

când cobor lumina scade
ziua tot mai strâmtă mi se pare

printre clipe faima
se scufundă în deschideri

mă cuprinde farmecul când mă înalţ
noaptea mi se face depărtare

prăvăliri în adevăr
mă răspândesc în amânări

şi într-un timp evanescent
pierderea duratei într-o linişte subtilă
mă îndeamnă-ntr-un urcuş
ca-ntr-o curgere în adâncime

lumină şi gând (6)

Doina DRĂGUȚ

în lumină şi în gând

în lumină şi în gând

lumină şi gând (2)

ce culminează-n aspiraţii
şi transcende idealul

oglinzile se sparg de umbra unui gând
în fluturi de cuvinte

linii circulare adâncesc
relaţia cu priveliştea internă

inima în veşminte de fiori se-mbracă
pe umeri falduri de credinţă se înalţă

iar prin detaşare într-un spaţiu dens
într-un aer efemer
îmi purific gândul

din fantezii voi întocmi cărare
din ape mulţimi de curgeri voi împleti
larg şi deschis precum revărsările preapline
prin valuri de linişti voi ajunge la tine

lumină şi gând (7)

în lumină şi în gând

ca-ntr-un vis
din vreme clipa scuturată
sporeşte taina unui început
de rânduială-n neştiut

lumină şi gând (3)

în lumină şi în gând

somnul deschide după fiecare noapte
o altă poartă spre timpul ce nu are oprire

şi în aer despicat subtil aştept
ca o trecere evolutivă
prin răsuciri ramificate-n infinit
o cuprindere în linişte şi în mişcare

în lumină şi în gând
amintirile dezarhivate iau forme diverse
în locul din mijlocul mărilor
spre o durată cu lucruri în armonie
spre o constelaţie de înţelesuri

ca o pierdere în dezvoltare
şi-o împlinire-n împliniri

unde forma zborului
este eliberare de efemer

prin trupul meu
curg depărtări
cu despărţiri apropiate

lumină şi gând (4)

dorul meu arzând
mă înalţă tot mai sus

vârste-n căutări pierdute
se deschid în faţa clipei
cu petreceri tulburate de mister
în lumină şi în gând
forma locului ne defineşte sensul
şi ne-ndepărtează-n cercuri
rupte de imagini
cu petreceri difuzate-n taina visului
ce sporeşte în linişti şi nădejdi
amânări ce se scufundă-n depărtări
ascunse în uitări
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într-un înveliş revelator
impregnat de amintiri

lumină şi gând (8)

într-un cer de aripi despicat
unde totul se petrece
într-un aer de mirare
în lumină şi în gând
şi-ntr-o faimă temporară
iar tăcerea creşte-n zori
mirajul urmelor de rouă
pe copite rătăcite-n iarbă



Boem@ (143) 1/2021

Cristina Gabriela COVALIU
VRĂJITORUL DE PE MUNTE
La poalele unui munte, pe unde zilnic treceau sute
de oameni, trăia un vrăjitor care le auzea fără să vrea
gândurile. Unii dintre ei erau supăraţi şi se aşezau o clipă
pe iarbă, acesta ascultându-i fără voia lui. Şi astfel, într-o zi,
se trezi cu un bărbat lângă el:
- Dacă aş avea şi eu o casă, chiar şi una mică, nu
foarte mare, aş putea trăi fericit, fără să îmi fac atâtea
probleme unde să locuiesc pe arşiţă, pe vânt, pe ploaie sau
pe nor, pe zăpadă sau pe viscol. Din păcate sunt singur, nu
am familie şi umblu pe drumuri ziulica întreagă, fără să
mănânc nimic, cerşind din loc în loc, gândea supărat
trecătorul cu haine ponosite, ce zăbovise la poalele
muntelui unde locuia vrăjitorul.
Fără să stea pe gânduri vreo clipă, acesta din urmă
îşi puse în aplicare planul, acela de a oferi oamenilor necăjiti
ceea ce îşi doreau şi de a le da o mână de ajutor.
- Ia-o pe prima potecă ce îţi iese în cale şi la capătul
ei vei afla o căsuţă mică şi frumoasă în care vei găsi tot ce
îţi doreşti: haine şi mâncare. Stabileşte-te acolo, nimeni nu
te va deranja niciodată, îi trimise vrăjitorul acest gând omului
sărman.
Trezindu-se din somnul său, bărbatul se gândi că
visul poate înseamnă ceva şi porni pe cărarea din faţa lui,
nemaizăbovind nici o clipă.
- În fond ce am de pierdut? Nimic. Dacă am să
găsesc casuţă, voi intra. Dacă este goală, mă voi stabili
acolo, iar dacă proprietarul casei va veni să mă dea afară,
voi pleca negreşit.
Omul merse şi merse până ce ajunse în mijlocul
unei păduri, unde găsi o căsuţă de toată frumuseţea, după
cum îi spusese cineva în visul lui. Intrând în casă, nu mică
îi fu uimirea când văzu masa pregătită cu bucate alese,
precum şi un pat moale, confortabil ce îl aştepta într-un colţ
şi toate cele necesare traiului pentru un om sărac ca el.
Mâncând pe nerăsuflate, adormi în patul moale, mulţumindi lui Dumnezeu pentru acest gând.
Astfel trecură câteva luni, însă bărbatul se gândea
neîncetat la cele întâmplate, dâdu-şi seama că ceva la
poalele acelui munte îi schimbase viaţa din rău în bine. Deci
se întoarse la locul cu pricina cu ideea de a-şi spori averea,
vrând mai mult şi mai mult… în fond, de ce nu? Dacă întradevăr exista ceva la care el putea să îşi pună o dorinţă, cu
siguranţă se va împlini.
Ajuns acolo, se lungi pe iarbă, gândindu-se încontinuu la visul său, de mărire şi înavuţire.
- Doamne, de aş reuşi să mă fac cunoscut în
întreaga zonă, să conduc un sat, să fiu primar, să fiu om
ales şi toată lumea să mă ştie, voi avea şi eu o funcţie care
să îmi aducă bani mulţi şi poate, de ce nu, îmi voi găsi şi o
soţie.
Trezindu-se după un pui de somn, omul plecă fericit
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spre căsuţa lui mică, sperând că mai devreme sau
mai târziu acest vis se va împlini. Ajuns acasă, mâncă
resturile rămase şi se culcă, dar la scurt timp auzi
bătăi puternice în uşă:
- Bună ziua, domnule. Am venit cu o
rugăminte, spuse un bărbat când uşa se deschise. Eu
locuiesc într-un sat din apropiere şi am aflat că eşti
om priceput în toate, deştept şi cumpătat. Noi am vrea
să vii în satul nostru, să ai grijă de el, să îl conduci şi
să ne înveţi ce e de făcut pentru că grânele noastre
se usucă din cauza secetei şi nu mai avem nimic de
pus pe masă.
Rămas înmărmurit, omul nostru îşi dădu
seama că şi cea de-a doua dorinţă a lui se
îndeplinise: va fi primar peste satul vecin, va avea
bani mulţi şi o funcţie înaltă.
- Voi veni negreşit şi voi găsi o soluţie pentru
recoltele voastre, spuse acesta, făcându-şi bagajul şi
părăsind micuţa casă în care locuise ceva vreme.
Ajuns în sat, bărbatului i se oferi o casă şi mai
mare, cu mai multe etaje şi cu grădină frumoasă iar
sătenii, fericiţi că îşi găsiseră în sfârşit un conducător,
îi oferiră în dar o mulţime de bunătăţi de-ale gurii,
haine frumoase şi mobilă scumpă.
- Ia te uită! Şi a doua dorinţă a fost îndeplinită
şi o duc chiar mai bine decât prima dată! se gândea
acesta neîncetat.
Aşa că începu să conducă satul şi, cu multă
pricepere, reuşi să fie de folos. După puţin timp,
bărbatul cunoscu o femeie din sat cu care se căsători
şi făcură nuntă mare, întemeindu-şi o familie, după
cum îşi dorise. Dar fiindcă satul ducea în continuare
lipsă de ploi şi foametea se instala rapid, acesta fu
nevoit să se întoarcă la munte, unde îşi mai puse o
dorinţă:
- Îmi doresc să plouă mult, recoltele să
crească, grânele să fie mănoase, oamenii să aibă ce
mânca iar eu să am mai mult: o familie mai mare,
copii mai mulţi, o funcţie şi mai importantă, să conduc
mai multe sate şi oraşe şi să am şi mai mulţi bani.
- Este a treia oara când acest bărbat îmi cere
mereu şi mereu mai mult, fără să se gândească o
clipă că a primit toate aceste lucruri fără meritul său,
doar punându-şi dorinţe la un munte ce i le împlineşte. Sper ca aceasta să fie ultima dorinţă, gândi
vrăjitorul de la poalele muntelui.
Întors în sat, omul constată că ploile începuseră şi nu mai conteniră până ce pământul hrăni
holdele, iar acestea la rândul lor hrăniră oamenii,
aducându-le bucurie şi bunăstare. Fiind apreciat şi
iubit de săteni, aceştia îi propuseră să conducă şi
satele vecine, ba chiar oraşul cel mai mare din
apropiere, fiind peste toate stăpân.
Soţia sa îi născu trei copii în anii ce veniră şi
astfel familia lui se mări, aşa cum îşi dorise. Averea
sa creştea şi, mutat într-o casă şi mai mare din oraşul
vecin, deveni acum cel mai cunoscut om din întreg
ţinutul, oamenii venind să îi ceară părerea despre
toate lucrurile ce se întâmplau în ţinut.
Casa sa era cea mai mare şi mai frumoasă,
nu se asemuia cu a celorlalţi orăşeni, arăta ca un
castel, iar el era îmbrăcat ca un prinţ, în veşminte din
(continuare în pag. 39)
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mătase ce luau ochii tuturor, căpătând stima şi respectul
oamenilor.
- Dar de ce să mă opresc aici? gândi omul într-o
bună zi. Pot ajunge şi mai sus de atât, aş putea conduce
întreaga planetă, să fiu stăpân peste toate oraşele lumii, să
mă ştie toată lumea de frică, să fiu înţeleptul tuturor, să
hotărăsc soarta oamenilor şi să capăt şi mai multă avere,
mult mai multă decât am acum.
Zis şi făcut. Bărbatul se întoarse într-o zi la muntele
ce îi îndeplinise toate dorinţele şi, aşezându-se la poalele
lui, îl rugă din nou:
- Te rog, ajută-mă de data aceasta să fiu cel mai
puternic om de pe pământ, să am viaţă lungă, să nu mor
niciodată, să conduc toată planeta, să îmi însuşesc averile
tuturor şi toţi oamenii să îmi ştie de frică, supunându-se
poruncilor mele de acum şi până la sfârşitul lumii.
Înfuriat la auzul acestor cuvinte, vrăjitorul îşi dădu
seama ce greşală făcuse. El nu ajutase un om sărman să
îşi ducă traiul liniştit mai departe. Ajutase un om rău,
hapsân, dornic de avere, un om prefăcut ce voia să fie
precum un zeu.
- Aşa ceva nu se poate! strigă vrăjitorul din munte
iar glasul lui răsună ca un tunet. Niciodată nici un om nu va
avea această putere pe pământ! Eu nu voi permite asta şi,
ca pedeapsă, te vei întoarce de unde ai plecat! La nimic!
După ce pământul se cutremură, bărbatul se trezi
la poalele muntelui, sărac lipit, cu hainele rupte şi ponosite,
flămând şi fără nimic. Ce se întâmplase? Fusese doar un
vis sau fusese pedepsit?
Plângând şi regretând ceea ce făcuse, omul îşi
dădu seama că nechibzuinţa lui şi setea de înavuţire îl
aduseseră pe drumul pierzaniei. Era ca înainte, sărac lipit.
Oare de ce trebuise să ceară mai mult şi mai mult, mereu
tot mai mult?
- Să vă fie învăţare de minte vouă, oamenilor, care
sunteţi dornici de înavuţire şi nu vă bucuraţi de momentul
prezent şi de lucrurile pe care le aveţi! De acum înainte eu,
ca vrăjitor al acestui munte, nu voi mai îndeplini niciodată
nici o dorinţă a niciunui om ce va trece pe lângă mine şi va
cere ceva fără să muncească, spuse supărat vrăjitorul de
pe munte.



Mihaela GUDANĂ
Venire
Când a venit toamna
m-am ridicat în picioare.
Mă uimise venirea ei.
Poalele zilei
s-au îngălbenit timid
și aerul de pe umeri
a început să danseze.
Din inelul timpului
a început să plouă
o nouă poveste.
Dincolo de perdele
câteva păsări
și-au strâns cântecul
pentru noi.
Am uitat pe brațele verii
brățările colorate în curcubeu
și mâinile vântului tău
s-au împletit cu ale mele.
Din palme tale
cădeau stropi de tăcere.
Venise toamna fără numele ei.

Ceasul toamnei
Potrivește ceasul, toamna e aici,
Vine cu-nserarea pusă-n pașii mici,
Vino cu iubirea pentru drumul ud
Cu amestecarea galbenului crud.
Potrivește lumea, hainele sunt calde,
Nasturii de vară, mâna ta să-i scalde
Vântul când se-ntoarce să îi răvășească
Pala trecătoare să ne părăsească
Potrivește ceasul, toamna vine-ntreagă
Rând cu rând să scrie, o poveste dragă.
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Ovidiu BUFNILĂ
Black Cube
Sunt o grămadă de sifoane pe Magheru. Sunt și deai noștri dar sunt și americani și polonezi, francezi, ruși,
nemți, marocani, englezi, portoricani, arabi, egipteni,
mayași, spanioli, azteci, greci, da, mulți greci, turci și chinezi
cu nemiluita. Ploșnițe găsești peste tot în București, unde
nu te aștepți. Sunt din alea mici, mici și roz sau pătrate și
pufoase sau sferice și zgrunțuroase, cu camere de luat
vederi cât unghia.
Așa că lumea a luat hapul cu Black Cube, că i-au
înșfăcat pe agenții făptași, că i-au băgat la gherlă urmând
ca apoi să negocieze careva de la Guvern sau de la
Parlament sau de la Președinție un schimbi de spioni ceva,
chiar dacă Israelul a zis sus și tare că n-are nici în clin nici
în mânecă. Eu am vorbit cu Bebe de la Arsenal și m-am
arătat pe deplin neîncrezător și i-am zis pe șleau că Black
Cube e o operațiune de anvergură, că de fapt e o încercare
de penetrare informațională în profunzime și o poziționare a
rezidențelor balcanice. Bebe a râs de mine, a dat o bere la
Carul cu bere, printre spioni, vezi bine, pe la unșpe spre
prânz.
- Uită-te la masa de colo, o vezi pe aia blondă? Așa.
E amănțica lui Rastolnikov dar se are pe bune cu elvețienii,
cu tipii de la DST și cu James Bond în persoană.
- Mata Hari, vrei să zici?
Bineînțeles că ne-am mai prostit vreme de vreo
două ceasuri filmându-ne unii pe alții, făcând pe interesanții,
spioni în toată regula. Mie însă mi-a fost clar că toți spionii
din lume năvăliseră la București pentru că se aflase deja că
noi, românii, am pus laba pe o gaură de vierme, găsită în
Bucegi, și că puteam acum să-i facem harcea-parcea și pe
americani, și pe ruși, și pe chinezi și pe cine mai avem noi
chef.

Bebe, Năstase și broscuța

transformat maşina lui într-o formă geometrică
perfectă.
- Nebuno, era să mor! Dacă mi-aş fi luat
pastiluţele inventate de Coandă... Spune drept, ai
vrut să mor?! Broscuțo, mă calci pe nervi !
Oh, Bebe era un cocalar cam nesuferit. Iar
eu eram o broscuță celebră. E drept, în celulă cu
pesedistul Năstase am învățat tot felul de filozofii
înalte dar nu tânjesc după vremurile alea. Bebe e un
cocalar nesuferit dar e natural și haios. Și mie îmi
place de el.

Bătălia de pe Dâmbovița
Spiridon ne-a pus pe jeratec, rușii, cu țarul
Alexandru în frunte, intraseră deja în Gara de Nord
în timp ce noi ne trimiteam bezele la Bookfest cu
Manolescu, Pleșu, Liiceanu, Patapievici, Tănase,
Eminescu, Arghezi, Dinescu, Sorescu, Odobescu,
Sadoveanu, Machado, Bellow, Coelho, Camus,
Kundera, Calvino, Joyce, Pound, Salinger, Wells,
Grămătici.
- Cine mama dracului mai e și Grămătici
ăsta, că n-am auzit de el? s-a răstit la noi colonelul
rus care era îndrăgostit de Gogol. S-aud îndată! a
mai zis el săltând în șaua calului său pur sânge și
foarte înfocat.
Asta e, o băgasem pe mânecă. Alde
Titeașcă pusese, așa, de la el, la plezneală, un
nume de prin provincie. Un scriitoraș obscur din
Buzău, văr cu Oprișan. Sau cu Mazăre. Sau cu
Orban, sau cu Gâdea sau cu Băse sau cam așa
ceva. Ce ne trebuia nouă acum!?
Stăteam așa în bătaia soarelui, smirnă,
dincolo de Arcul de Triumf. Tancurile rușilor fornăiau
încoace și-ncolo. Treceau avioanele lor, zbârrr, de
te-ngrozeau.
- Titeașcă, e grosă rău, unde-s rangerii din
NATO? am întrebat pe șoptite.
- Lasă măi, Bebe, că scăpăm noi cu basma
curată, n-o fi rusul așa de hain cu noi, a zis Titeașcă
și el pe șoptite, tremurând ca varga.
- Ce-ți veni cu Grămătici?
N-a mai apucat să zică. Au năvălit în piață
femeile de la Apaca să-i ia în tărbacă pe ruși, au
venit și niște pensionari din Calafat, aduși de
pedeliști cu autobuzele, au răsărit nu știu de unde și
niște pompieri din Dealul Spirii și niște parapantiști
din Harghita care-au zdrobit avioanele rușilor cu
lovituri de bocanc. Așa, pe seară, ne-am dus să-l
ascultăm pe Dan Puric, să ne mai zică ceva despre
spiritul românesc.

Dar Bebe tot mă căra cu el la meciurile de box, de
baschet, la concursuri de frumuseţe, la parada modei, la
hipodrom, pe la întâlniri electorale. Îi plăcea să parieze pe
cai albi. Numai pe cai albi. Odată a cîştigat 50.000 de lei.
Am fost foarte fericiţi. Mi-a cumpărat o blană de bizam și un
acvariu de argint. Iar el a găsit nu ştiu unde un hîrb de
Mercedes. Decapotabil. O săptămînă întreagă m-a plimbat
prin oraş sub pretext că vrea să-i încerce frînele. Aiurea! Îi
plăcea să-l vadă lumea. Cunoscuţii, vecinii, prietenii, rudele.
Să le crape fierea. Aşa spunea.
Nu prea se exprima literar. Ochii îi străluceau. Îşi
freca mîinile. Cînta. Fluiera.
Claxona ca un apucat. Într-o sîmbătă n-am mai vrut
să urc alături de el sub pretext că-mi era rău. Nu m-a crezut.
A plecat bombănind. Nu şi-a luat pastilele contra flăcărilor.
S-a răsturnat dincolo de bariera spre capitală. L-au scos
Balcangate
nişte femei. Avea arsuri serioase. Multă vreme am avut o
grămadă de remuşcări. Poate că dacă m-aş fi purtat altfel
Balkangate este o povestire în care Preşecu el nu s-ar fi accidentat. Mercedesul a fost ridicat de un
dintele României tremură de frică tocmai în clipa în
android de la RAGC care, acolo, la locul accidentului l-a
care Marile Naţiuni ale anului se înghesuie să se
transormat, în mai puţin de jumătate de oră, într-un cub de
sumeţească milităreşte unele la altele vociferând pe
fier vechi. Avea o presă uriaşă care m-a înspăimîntat pur şi
(continuare în pag. 41)
simplu. Lui Bebe nu i-am povestit niciodată cât de uşor s-a
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mapamond în timp ce în Balcani se ridică un tsunami
barosan, vai de capul nostru. Femeia de serviciu, ofiţer
acoperit, culege un chiştoc de pe preşul prezidenţial,
șparlește o linguriță de zahăr pentru un matinal caffe şi
oftează cu ochii duşi hăt departe. Politichia Internaţionalistă ne lasă gura apa da’ noi nu şi nu, domnule
preşedinte. Preşedintele îşi mângâie barba tricoloră şi
izbucneşte în lacrimi tricolore, apoi îi cere femeii de
serviciu un pahar cu apă de gură ca să facă o gargară.
Momentul următor este în această povestire cum că
preşedintele continuă această gargară prezidenţială
românească tremurând nasol de frică, ce să-i faci.
Morala acestei povestiri este că politichia din Biroul
Oval și cu politichia de la Kremlin dau stări de depresie
preşedinţilor României. Astfel că_coloana vertebrală
prezidențială se înmoaie iremediabil după cum bubuie
tunurile de la Navarone. Pardon, tunurile din Libia.
Pardonez moi, Siria. În sfârşit, cheia acestei povestiri e
că femeia de serviciu e de sex masculin. De fapt
adevărata cheie a acestei povestiri este că un înger
poposeşte pe geamul Președinției României şi stă la
taclale cu femeia de serviciu. Îngerul e albastru sau
violet sau galben sau portocaliu sau roşu-oţel așa după
cum s-a călit oţelul, în lunga vară fierbinte. Îngerul e
puţin cam cherchelit şi crede că femeia de serviciu e
Marilyn Monroe. În acest fel vedem că şi Cerurile
Paradisiace o iau razna la mişto aşa cum şi preşedinţii
României o iau şi ei razna la mişto. Îngerul sughite.
Trage un fum de trabuc cuban, dinspre Varna se aud
motoarele avioanelor care vin să ne ciuruiască,
metaforic vorbind, și așa, în general, nu uitaţi că fumatul
poate ucide iar zahărul îngrașă.

Balena Albastră
Acum zece mii de ani în Gatambo, lumile
acvatice au dat o lovitură mortală inelelor de pământ şi
au pus stăpânire pe cele o mie de constelaţii din inima
universului plin de universuri și pe Centrul Vechi din
București. Baronii ficţionali din Gambolee, oraşul
fabulatorilor, au fost răsturnaţi de la putere. Combustibilul tradiţional care anima matricele informaţionale a
căzut în desuetudine. Noii savanţi de pe vechiul asteroid
Kaoma Kuamani au descoperit principiul instantaneului
acvatic bănuind prezenţa marelui absent din inima
norilor în profunzimea matricelor care se desfăşurau
toate deodată. Și s-au dedat la furtișag de motorină și
de benzină din terminalul constănțean, așa să fiți voi,
dacă nu credeți. Pe scurt, puteai fi oriunde, oricum, în
acelaşi moment digital. Această descoperire l-a făcut pe
Ergubai Gaber din Guantila să-l ia peste picior pe
rătăcitul Blais Pasqal care-l eliminase cu de la sine
putere pe marele absent din inima norilor din
experimentul ştiinţific trimiţându-l la plimbare ca pe un
copilandru. Atitudinea asta trebuia probabil să anunţe
sfârşitul polemicii asupra cifrei octanice a modernităţii.
Aşa au scris în cărţile lor arhivarii din Puertillo Picator.
Ei au încercat să descrie formele momentului digital
dintr-o benzinărie. Au ajuns însă într-un impas
nereuşind să găsească rezolvarea şirurilor matematice
mari de tip Yogguan. Într-o bună zi, Asalga Calambra,
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soprana din Tantai, mi-a şoptit să las în pace
filozoficele pentru că o mare balenă albastră l-ar fi
aruncat pe ţărm pe un oarecare Blejnar, un adversar
periculos al tuturor ficţiunilor politice. Asta e, universul
plin de universuri punea la cale o revoluţie.

Bacteria politică
Profesorul Steve Karding, de la Spitalul Municipal din Londra, aflat la București, a susținut o
conferință incitantă, chiar la Parlament. El a afirmat că
a descoperit în stomacul unui laburist, o bacterie
necunoscută, care ar determina apetența politică.
- Nu se știe când a apărut această bacterie dar
în mod cert, are o vârstă de câteva mii de ani, ea
manifestându-se de timpuriu în istoria noastră. Ea
influențează formarea opiniilor politice de la o vârstă
fragedă. Încă nu i-am dat un nume.
Bineînțeles că mulți parlamentari au râs cu
poftă la auzul unei asemenea vești iar mass media
românească s-a zbuciumat vreme de trei zile pe
seama acestui subiect uluitor.
- Te doare stomacul? s-a răstit madam Calomfirescu la soțul ei care simpatiza cu socialiștii de vreo
câțiva ani buni. Vezi ce scrie pe Facebook? O să
mergem la doctor să-ți scoată bacteria aia, să nu te
mai văd cum te perpelești că ne-au invadat americanii,
că nu ne lasă Parisul să respirăm, cu nu ne mai vrea
Berlinul. Ți-am zis să nu te duci la conferința aia, că o
s-o iei razna! Uită-te la tine! Ești tu om serios? Și cu
vederi socialiste și cu bacterie la purtător, mor, și alta
nu!
Dar bacteria? Pe ea a întrebat-o cineva dacă
vrea să coabiteze cu ființele umane? Ar fi fost corect
să i se ceară părerea cândva, în vremuri imemoriale.
Numai că în adâncurile universului e cam vraiște, e
cam nebuneală, e cam dezordine. Așa că bietele
bacterii se trezesc aruncate de colo, colo pe diverse
planete, în corpul unor ființe imposibile. Pe planeta
Marte, de exemplu, în niște galerii ascunse de lumina
soarelui, viața politică marțiană e efervescentă datorită
unor bacterii roșii ca sângele. Dar noi nu vedem nimic
din toate astea pentru că, nu-i așa, avem ochelari de
cal.
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