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BOEM@ la numărul 150
În cel de-al 14-lea an de existență neîntreruptă pe
piața revistelor culturale românești, luna aceasta (august
2021 - n.r.) revista Boem@ lansează cel de-al 150-lea
număr lunar de apariție consecutivă. Binecunoscută în
spațiul cultural gălățean, la fel de bine și în cel naţional şi
chiar internaţional, revista Boem@, cu profil preponderent de literatură și artă, chiar dacă a traversat și unele
perioade mai dificile (ne referim în special la dificultățile de
tip financiar), ea a rezistat peste timp, asumându-și permanent deviza inițială de a pune la dispoziția cititorilor toate tipurile de creaţii literare şi artistice la modă, atât în
mediul online, cât şi în variante tipografice de lux.
Înfiinţată şi lansată în martie 2009 (ISSN 20660154), revista este editată de InfoRapArt şi apare sub egida ASPRA (Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice) din Galaţi. Publicaţia literară i-a avut în
fruntea sa, încă de la început, pe poetul Mihail Gălățanu
ca redactor șef, iar ca director pe scriitorul Petre Rău. În
prezent, colegiul redacțional înglobează un colectiv de
însemnaţi scriitori și publiciști români: Constantin Oancă,
Denisa Lepădatu, A. G. Secară, Tănase Dănăilă, Grigore
Grigore, Mihaela Avram, Dan Ion Sanda, Lucia Pătrașcu
și Cristina Roşu. Totodată, revista s-a bucurat și de sprijinul permanent al mai multor colaboratori zonali, atât din
ţară: poeta şi jurnalista Maria Timuc (Bucureşti), poetul
Ioan Gheorghiță (Tulcea), poeta și graficiana Carmen Racoviță (București), criticul Dumitru Anghel (Brăila), scriitoarea Melania Cuc (Bistrița), cât şi din străinătate: poetul
şi traducătorul de limba română din Milano Luca Cipolla,
poeta și criticul literar Lidia Grosu (Rep. Moldova), poetul
Petru Jipa (Germania) ş.a.
Grafica a fost asigurată în principal de profesorul
informatician Elena-Liliana Fluture (colaborator permanent), dar şi de creaţiile unor autori plastici precum Paul
Sân-Petru, Carmen Racoviţă, Marian Alexandru, pictorița
Constanța Abălașei-Donosă (Brăila), pictorul tecucean
Mircea Cojocaru ș.a. Designul a mai fost asigurat și de fotograful profesionist constănţean Roland Florin Voinescu,
artistul plastic Iurie Matei (Rep. Moldova) și mulți alții.

Valeriu Valegvi, Violeta Ionescu (Galați), Patricia
Lidia (Timișoara), Alexandra Mihalache (Slobozia),
Marian Hotca (Baia Mare), Mirela și Nastasia Savin
(Constanța) ș.a.
Revista apare lunar în format online şi poate fi accesată la adresa www.boema.inforapart.ro,
un site original, bine structurat, așa încât fiecare
vizitator poate naviga ușor şi poate răsfoi orice număr din arhivă la cel mai simplu mod. În plus, revista poate fi descărcată de pe acest site număr de
număr în format PDF (printabil). Așa cum s-a mai
precizat, revista apare trimestrial și în format tipografic.
Se știe că la nivel naţional au existat până
în prezent mai multe inițiative de a aduce în faţa publicului noi reviste culturale care însă, nefiind sprijinite suficient sau din alte motive, din păcate n-au
rezistat. 11

Primul număr al revistei Boem@ - martie 2009

Desigur, și noi ne-am pus de-a lungul timpului, dar mai cu seamă în perioada de început, întrebarea firească dacă revista noastră de literatură şi
artă își va găsi locul ei, dacă va rezista sau nu pe
piaţa românească. Răspunsul a fost mai mereu același: da. Și asta datorită încurajărilor pe care leam primit permanent, în primul rând de la cititorii
noștri. Dacă vom pune față în față revista Boem@
cu propria ei spiritualitate, e posibil să fie găsite unele motive care să ne facă să ne simțim un pic
descurajați. Dacă însă o vom raporta la reviste siDe-a lungul anilor au mai colaborat la propășirea milare, nu avem cum să nu-i remarcăm, de la o disrevistei, pe perioade mai lungi sau mai scurte, poeți și scri- tanță cuvenită, profesionalismul pe care l-a doveitori cunoscuți precum: Ion Avram, Ion Zimbru, Simona dit. Cititorii noștri nu scapă ocazia să ne spună deȘerban, Paul Sân-Petru, Dionisie Duma, Tănase Caraș- seori că Boem@ este o revistă bine construită,
consistentă, cu un conținut bogat și diversificat, cu
ca, Viorel Ștefănescu, Simon Ajarescu, Victor Cilincă,
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multă apetență pentru calitatea fondului cultural, literar și
artistic promovat atât din punct de vedere vizual, cât și
textual, fapt remarcat încă de la primul ei număr.
Ca revistă, Boem@ este prea puţin pedantă. Pe
lângă literatură de aproape toate genurile şi articole deloc
savante, în fiecare număr sunt prezentate ilustraţii şi desene artistice, în mare parte originale, toate color în varianta de bază online. În plus, după cum mărturisesc realizatorii ei și cum confirmă și cititorii, revista nu s-a dorit
niciodată a fi una de polemică, de partizanat şi parti-prisuri, nu şi-a propus să impună manifeste noi excesive ale
tinerei generaţii, dar nici să coaguleze vreun grup exclusivist, nici măcar să concureze alte reviste de cultură existente. Nu s-a vrut și nu se vrea decât să surprindă, pe cât
posibil, diversitatea literaturii care se scrie azi.
Interesantele secţiuni pe care le întâlnim în revistă
trădează tot atâtea teme abordate: poezie, proză, eseu,
teatru, umor, meridiane, cărţi, cronică de carte/film/teatru,

Din păcate, numai între anii 2012-2015 revista
Boem@ a beneficiat de o finanţare parţială din partea
consiliului local al municipiului Galaţi, apariţia ei fiind
asigurată de-a lungul anilor, în cea mai mare parte în
condiţii dificile, prin voluntariat şi contribuţia asociaţiei
ASPRA şi a editurii InfoRapArt, fapt care a împiedicat
întrucâtva ca revista tipărită să ajungă într-un număr
suficient de exemplare la toți cititorii interesaţi. Se
speră însă că această situaţie va fi depăşită. Cert este că revista Boem@ a existat și există, şi iat-o acum
ajunsă la numărul 150. Este și o dovadă a faptului
că, tocmai de aceea, evoluţia ei a meritat să fie urmărită cu interes de cititorii noștri.
Așa încât, o recomandăm în continuare cu toată căldura tuturor celor interesaţi de lecturarea literaturii noi, originale, culeasă, ordonată şi prezentată într-un mod mai mult decât plăcut și accesibil.
Ce i se poate dori unei reviste, mai mult decât
viaţă lungă? În condiţiile grafice şi de conţinut calitativ
actuale, ne aşteptăm ca încă tânăra publicaţie să se
bucure în continuare de un real succes.
Aşadar, putem să-i urăm din toată inima revistei Boem@, la aniversarea celor 150 de numere și
circa 14 ani de existenţă onorantă în spaţiul culturii
literare româneşti, să se bucure de longevitate.
Redacția

Revista Boem@ la aniversarea numărului 100 - iunie 2017

cronică de cenaclu, comentarii, opinii, editorial, foileton,
eveniment, idei, interviu, istorie literară, filosofie, religie,
jurnal, personalităţi, din valurile vremii şi încă multe altele.
Pe lângă cei câţiva specialişti în realizarea permanentă a revistei şi plasarea ei în spaţiul virtual sau în varianta tipografică, publicaţia a dispus și dispune de numeroşi colaboratori din rândul unor scriitori și autori valoroşi
şi nonconformişti, receptivi la spiritul vremii. Lista tuturor
autorilor publicați, de la primul număr și până azi, poate fi
consultată în orice moment direct pe site la rubrica Lista
autorilor.
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Nicolae TZONE
[ TRANDAFIRUL ROȘU INTRĂ ÎN CASĂ PETALĂ CU PETALĂ… ]
trandafirul roșu intră în casă petală cu petală / pisica
de angora se oferă ca pernă / ceașca de porțelan de pe
raft își amintește că a fost mireasă cândva / cicatricea
dansează cu rana încă plină de sânge / pistolul pentru că
nu mai are pe cine ucide își trage singur un glonte în
frunte / poc poc / fructe cu aripi bat în geam / vrejuri fragile
de dovlecei vin din grădină și se cațără pe pereți și
deopotrivă se-ncolăcesc pe tavan / umbra din prelungirea umbrei spune știu văd aud dar nu vreau nimic de la
nimeni
privesc înainte și înapoi apoi privesc din nou înapoi și
din nou înainte / sunt întreg sunt viu culeg mere noi din
mărul de sub fereastră / mă iau la țintă cu ele / mă
nimeresc cu precizie milimetrică în mijlocul frunții

cum nu s-au mai văzut cu pagini din coajă de pâine
și coperte de nisip și pietriș de dunăre
tzone privește cu imaginația în sine și împrejur de
sine
profesor celebru ani în șir i-a fost însuși fernando
pessoa
tzone de mână cu fiul său nenăscut şi cu iubita sa
păşesc alături de iisus spre bethleem
iisus le arată ore întregi locul sfânt în care s-a născut
tzone retrăiește în gând fiecare sărut şi fiecare
îmbrăţişare
pe care le-a primit vara întreagă de la iubita sa
tzone traversează la îndemnul lui iisus
pentru a doua oară în viața sa pustiul galileii
de la un capăt la altul
dar el duce în spate cămila ce-l însoţeşte
şi nu cămila pe el
tzone îl învaţă pe fiul său nenăscut să păşească pe
cer
uşor ca un fulg de păpădie apoi îl învață
cum se cheamă pe nume ploile și fulgerele
cum se îmblânzesc și cum se domolesc furtunile și
uraganele
cum se face pe malul dunării din ramuri de salcie
verde
cel mai răcoros umbrar de înfruntat infernul verii
toride
tati strigă nenăscutul lăsa-mă să aprind eu
focul de crengi şi de rădăcini în seara ce se aproprie
iubita mea ne soarbe cu privirea pe amândoi
nenăscutul îşi lipeşte urechea lui mică
încă nenăscută de pieptul ei
nenăscutule spune iisus să vii să asculţi
cu urechea ta mică şi încă nenăscută
şi bătăile inimii mele
vin se bucură nenăscutul şi de pe pieptul mamei
îşi mută capul lui mic nenăscut încă
pe pieptul lui iisus
e astăzi anume armonie deplină pe malul nostru de
dunăre
iubita mea îl privește cu lacrimi de bucurie pe
nenăscut în timp
ce ascultă bătăile inimii lui iisus
pe neaşteptate iisus îşi lipeşte capul de pieptul meu
începe să-mi asculte și mie bătăile inimii
și chiar acum când scriu acest poem iisus îşi mută
capul lui atât de frumos pe pieptul iubitei mele
de asemenea deasupra inimii

ceașca de porțelan a avut o nuntă foarte frumoasă / a
devenit nevasta unui cuțit cu plăsele de chihlimbar / l-a
dorit poate un pic la început / pe urmă s-a plictisit / apoi
l-a urât de-a binelea / în cele din urmă l-a alungat / de
bună seamă de durere cuțitul cu plăsele de chihlimbar a
îmbătrânit înainte de vreme / a ruginit de inimă rea în mai
puțin de un an / între timp pesemne că a și murit / petalale
de trandafir roșu intrate în casă s-au așezat pe pat peste
tot ca și când ar fi fost dinainte al lor / de fapt în clipa
aceasta și este cu totul al lor / ceașca de porțelan le
aduce căni cu ceai din cozi de cireșe fiecare cu mai multe
cuburi de gheață răsfirate unele peste altele / pisica de
angora rotește cu dinții o frunză de palmier de
cinsprezece ori mai înaltă decât ea petalele de trandafir
*
roșu sunt sigure că au nimerit în rai
culorile soseau din sud și din nord ne colorau
degetele chiar când ni le sărutam
*
literele cu care scriam și unul și celălalt
tzone aruncă peste umeri frunzișul negru și algele
pe cer te iubesc erau jumătate de bronz jumătate
veștejite
roşii
de sub limbile muților de la dunăre
ne plimbam unul prin altul suiți
tzone prinde de aripile de plumb liliecii
pe creștetul aceleiași girafe
din urechile surzilor de la dunăre
pe care o botezasem oare de ce nefertiti
și-i azvârle în spatele orizontului
apă beam doar unul din pumnii celuilalt
tzone pune limpezimi peste întunecimi
și somnul ni se împărțea perfect în două
peste tot pe unde trece în ziua de azi
când unul din noi pleca undeva
și va pune și mâine
tzone tipărește una după alta trei cărți noi
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indiferent unde indiferent când
amândoi soseam undeva
și undeva era pe deplin
și al meu și al ei
*
tzone îmblânzeşte fiarele pădurilor
şi deopotrivă colţii din gura lor cum şi puii lor toţi
de la cel mai mare la cel mai mic
tzone sărută pe ţepi ciulinii înalţi din câmpia dunării
după care sărută vârfurile brazilor
în poienele din masivul retezat
tzone scrie cântecele cerbilor mai întâi
apoi scrie epistole ciutelor pentru a le pune în gardă
tzone dă cu undiţa în ochiul lui dumnezeu
și se prinde numai și numai pe sine și pe iubita sa
tzone încurajează vulturii să înoate în munții de gheaţă
şi-n câmpiile de cenuşă pentru a supravieţui
tzone se grăbește să-i smulgă glontele din tâmplă
lui urmuz şi-i e foarte ciudă că urmuz nu învie instantaneu
tzone se retrage în pântecul mamei sale la fiecare zece
mai
atunci s-a născut atunci au venit ursitoarele
tu ţâncule i-au zis vei avea puterea să îmblânzești
fiarele pădurilor să scrii poemele cerbilor pentru ciutele lor
din vlaga ta şi a iubitei tale se vor naşte
șiruri de cărți şi de plante și mai cu seamă
se va naște cel nenăscut și-atât de așteptat
nu pleca fruntea nu te rătăci în grotele întunecate
din spatele adevărului
fii mereu credincios inimii tale la orice oră a zilei
şi la orice oră a nopţii
adaugă totul la tot şi totul va înfrunzi
indiferent de anotimp de lună şi oră
adaugă totul la tot şi totul va cotropi
va cuceri definitiv totul



Carmen ZANICIUC
03-01-2015 – o poezie pe zi
uneori vin îngerii și ne dau
speranța că ei ne vor aduce
înapoi fiecare pană căzută
în lupta pentru viața iubirii
04-01-2015 – o poezie pe zi
e dreptul meu să aleg să iubesc
în fiecare zi într-un vers divin
la fel cum îngerii au permisiunea
să-și dăruiască viața oamenilor
doar pentru că altfel nu pot fi
05-01-2015 – o poezie pe zi
iarna florile stau ascunse
în pământul bulbilor vii
care putrezesc să dea viață
la fel cum mama te ține
în brațele ei cu părul cărunt
ca tu să crești cât iubirea ei
08-01-2015 - o poezie pe zi
azi realitatea m-a dus
într- o lume paralelă
cu oameni care fumau
mașini scumpe și femei
lângă porțile unui cimitir
care nu mai aveau timp
să se mai închidă
azi am uitat că și eu
sunt un om păcătos
cu un picior gata
să cadă în grotele iadului
am uitat din cauză că
tot mai cred în iubirea
pe care o voi purta
până când mă va învia
02.01.2018 - o poezie pe zi
vulpe
înalt
scări în spirală
vin dulce
ținând cruci împreunate
sângele lui Iisus
rază de soare
ciori
vară-toamnă
coșuri
picioare
femei desculțe
acordeon
binecuvântarea lui Dumnezeu
copii fericiți
vii culese damigene furtune
fermentare
gustul vieții
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Ștefan ANDRONACHE
Postfață la noua ediție a cărții
Flăcăii Tecuciului de Leon V. Crețulescu
Întâmplarea a făcut ca, în vara anului 1981, să
intru în posesia cărţii „Flăcăii Tecuciului“ a lui Leon V.
Crețulescu. Lecturând-o, pe nerăsuflate, am aflat ceea ce se întâmplase, la Vacarjani, spre sfârşitul lui august 1941, acolo unde propriul meu părinte - mobilizat
fiind în cadrul Regimentului 1 Grăniceri din Galaţi - sa întâmplat să fie rănit la mâna stângă. Fireşte că, ducându-mă acasă, i-am dat şi lui să citească relatarea
detaliată despre ceea ce se petrecuse, atunci, în
Transnistria. Tata nu numai că a retrăit momentele
încrâncenatei bătălii dintre armata română şi cea sovietică, dar şi-a amintit şi de emoţiile cauzate de cangrenă. Chiar şi după atâta timp, ţinea să-i mulţumească lui Dumnezeu că nu i s-a întâmplat ceva mai
grav şi-mi mărturisea că, dacă nu ar fi păţit nimic acolo, adică ar fi rămas neatins de gloanţe, putea ajunge
până la cotul Donului unde nu se ştie dacă ar mai fi
putut scăpa cu viaţă.
În cursul anului 2018, m-am străduit să valorific mai multe din informaţiile cuprinse în acest volum
în cadrul capitolului intitulat „Implicarea unităţilor militare din Tecuci în cel de al II-lea Război Mondial…“ al
monografiei „Tecuci, un ţinut cu vocaţia unirii“ pe care
a editat-o Asociaţia „Unirea“ din oraşul nostru.
Cum anul acesta se împlinesc 80 de ani de la
eliberarea Basarabiei de sub ocupaţia Uniunii Sovietice, am găsit de cuviinţă că ar fi potrivit să reedităm
preţioasa carte document a căpitanului invalid Leon
V. Creţulescu, publicată cu 78 de ani în urmă, pentru
a aduce astfel un omagiu eroilor din Regimentul 24
Infanterie - Tecuci care nu au ezitat să-şi sacrifice viaţa pentru recucerirea pământului strămoşesc înstrăinat, cât şi pentru trezirea, la tinerii de astăzi, a unor
sentimente patriotice, precum şi de admiraţie pentru
bravii lor înaintaşi care şi-au făcut pe deplin datoria.
Leon V. Crețulescu, originar din oraşul Piatra
Neamţ, a fost ofiţer al unităţii militare menţionate şi a
activat în cadrul acesteia până în momentul când a
fost grav rănit, pe 30 august 1941, la Vacarjani. El
este, totodată, şi autorul altor lucrări precum: „Copiii
nevoiei“, „Iureş“, „Părăul Icoanei“ şi „Sărbătorile în
lăcrămi“.
Cartea de faţă, „Flăcăii Tecuciului“, publicată chiar
în timpul desfăşurării conflagraţiei mondiale, cuprinde
17 „schiţe de război“ inspirate de campania militară
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plină de riscuri a Armatei a IV-a române pe frontul de
est. Autorul reuşeşte să reconstituie itinerariul pe care
Compania a 11-a, din cadrul Batalionului III al Regimentul 24 Infanterie - Tecuci, aflată sub comanda sa,
a fost nevoită să-l străbată: Vădeni, Bogdăneşti, Stoeneşti, Ţiganca, Cioburci, Iasca, Dobrojani, Dalnic şi Vacarjani.
Parcurgându-i conţinutul, identificăm atitudinea
autorului faţă de evenimentele pline de riscuri ce i-au
fost dat să le trăiască, implicarea responsabilă în asigurarea, pe cât posibil, a deplinei integrităţi fizice a ostaşilor din compania sa, dar şi profunda admiraţie ce leo purta tuturor acelora care au plătit tributul de sânge
pentru eliberarea pământului strămoşesc ori care au
ştiut să se lupte pe viaţă şi pe moarte pentru câştigarea
altor bătălii în care se angajaseră.
Pentru a da un plus de autenticitate întâmplărilor narate, dar şi pentru a face lectura „schiţelor“ sale
cât mai atractivă, Leon V. Creţulescu s-a străduit să
îmbine notele fruste şi succinte, specifice jurnalului de
front, cu inserţii de dialog alert în care, adesea, umorul este menit să mai atenueze câte ceva din stresul
acumulat de camarazii săi din cauza privaţiunilor multiple cu care au trebuit să se confrunte, zi de zi, ori sentimentului de teamă ce li se infiltrase în suflete.
Desigur că cea mai captivantă povestire, inclusă
în volum, este cea pe care autorul o dedică luptelor de
la Vacarjani care au durat zece zile. Cu acest prilej,
Batalionul III, ce se afla în prima linie a Regimentului
24 Infanterie şi primise misiunea „de a cuceri înălţimea
de la S.-E. <de> Vacarjani, pe linia observatorului - şirele cu paie“, avea „să înscrie o pagină de glorie desăvârşită“.
Iată ce mărturiseşte căpitanul Creţulescu: „asupra noastră s-a dezlăntuit o adevărată puzderie de
gloanţe, proiectile de toate calibrele, semănătoare de
moarte şi groază. (…) Focul devine atât de intens, încât
orice mişcare este imposibilă. Intrăm într-un amplasament de tun anticar, săpat de ruşi, însă răniţii, care
se adună în el, formează un cuib de vaiete şi groază.
- Măi Valentine, măi Darie, măi băieţi, ştiţi ce?
Dacă murim, să nu murim ca proştii!“
Într-adevăr, într-una din zile, când erau pe punctul să piardă tot terenul cucerit, pentru că se tot împuţinaseră, curajoşii luptători tecuceni din Regimentul 24
Infanterie au făcut faţă contraatacurilor susţinute ale
(continuare în pag. 8)

Boem@ (150 - 8/2021)

(urmare din pag. 7)

ruşilor, lupta transformându-se „într-un adevărat iad“ din
cauza intervenţiei aviaţiei şi puternicelor bombardamente
de artilerie ale inamicului.
Ca şi la Ţiganca, numărul morţilor şi răniţilor de la
Vacarjani a fost destul de mare.
Deşi Leon V. Creţulescu era ofiţer, el a conştientizat faptul că greul războiului îl duceau gradele inferioare. Din acest motiv, în semn de recunoştinţă, dedică
mai multe pagini sergenţilor: Druţă Nicolaie, care „şi-a făcut din plin datoria“, şi Bulboacă Gheorghe, „dracul împieliţat“, cel care pentru faptele lui de arme avea să fie
decorat cu „Virtutea Militară“ sau „Crucea Serviciului
Credincios“, ori caporalului Niculici Ioan, „neînfricatul
erou, care sub ploaia de gloanţe, a trimis la dreapta judecată pe atâţia care şi-au bătut joc de Cruce şi Biserică“.
Referindu-se la tecuceanul Chiriac Ion, prototipul
„soldatului român de pe toate meleagurile“, iată ce spune
despre acesta: „Icoană vie de jertfă şi abnegaţie, merită
să-i aprinzi candelă şi să te închini lui. El este pilda de
felul cum se împlineşte datoria, cu el poţi strămuta munţii
din loc, numai să ştii să ţi-l lipeşti de suflet şi să te afunzi
în genunele nepătrunse ale negrăitelor lui comori de spirit
dacoromân!“
În „Martirii fac cislă“, autorul îşi închipuie o întâlnire
a eroilor ale căror suflete deja urcaseră la ceruri.
Maiorul Iorgu Pavel (ale cărui rămăşiţe pământeşti se află în cimitirul din Tecuci), cel mai important
dintre aceştia, „purtându-şi crucea, ciuruit de gloanţe, într-un halat de lumină şi raze de scânteieri“, precum
„Christos la înălţarea de pe munte“, îşi cheamă camarazii, la întrunirea unică de pe dealul Dobrojanilor. În acel
moment, „din tot cuprinsul, apar, răsărind din pământ,
fantome în giulgiuri albe şi trupuri sfârtecate-n mii de feluri“.
Întrunirea celor „sprijiniţi în cârje“ pare să impresioneze până şi luna care „s-a oprit din drumul ei“, pentru
a privi din „creştetul bolţii“ cereşti, în timp ce, „din ochii
înlăcrămaţi ai stelelor“, „cădeau picuri de jar“. Căpitanul
Mihai Ion, chiar dacă pare să fie bucuros de răzbunarea
camarazilor săi, nu poate uita durerea mamei şi chipul logodnicii sale.
„Luptătorul neînfricat“, sergentul Neagu, deşi „numai o bucată de trup“, încearcă să schimbe registrul regretelor, după care intervine glasul lui Pavel menit să dea
un plus de satisfacţie şi de mândrie celor predestinaţi
somnului de veci:
- „Uitaţi-vă pe câmpii de bătaie! Uitaţi-vă cu câtă
străşnicie armele noastre sunt purtate mai departe, uitaţivă cum se înscriu în fiece clipă, noi victorii!“
Şi, tot el, ţine să se facă purtătorul mesajului celor
adunaţi la sfat:
‒„Noi suntem nemuritori şi vom fi pomeniţi de-a
pururi în rugile urmaşilor. Copilaşii noştri vor adormi cu
numele nostru pe buze, amintirea noastră-i va face, pe
toţi mai buni, mai harnici, mai iertători şi cinstiţi, iar jertfa
noastră va fi de-apururi izvor de apă vie, de întărire a
întregului neam, în clipe de cea mai grea cumpănă!“
Permiţându-ne modificarea structurii iniţiale a cărţii, în vederea grupării, pe cât posibil, a povestirilor după
cronologia evenimentelor care avuseseră loc, am considerat că ar fi mult mai potrivit ca cele inspirate de trăirile
răscolitoare ale membrilor de familie, după pierderea

Boem@ (150 - 8/2021)

Coperta cărții la prima ediție, 1943

fiinţelor apropiate pe frontul de răsărit, să-şi găsească locul în partea finală.
Dacă Leon V. Creţulescu mărturisea că nu are
veleităţi de scriitor, nefiind „hărăzit de Cel de Sus cu
darul povestirilor minunate“, cele trei creaţii, grupate
aici, dimpotrivă, par să-l contrazică.
În familia „Sergentului Spulber“, atât mama
eroului cât şi soţia acestuia nu-şi mai găsesc liniştea
după pierderea lui Grigoriţă, în timp ce fiul Radu, cel
desemnat să ducă animalele la păscut, îl visează,
adesea, pe „tătuţul“ său drag a cărui viaţă a fost curmată de un „glonţ neîndurător“.
Dar cea mai emoţionantă povestire este cea
intitulată „Mihăiţă“, după numele celui mai mic dintre
cei şase copii ai „fruntaşului neînfricat“, Furtună Nicolae, ale cărui fapte eroice „din iadul de la Ţiganca“, lau determinat pe autor să-i aducă un omagiu special
întrucât „a luat, primul, drumul spre slăvi“. Ruxanda,
soţia eroului, după aflarea cumplitei veşti a căzut la
pat, repetându-şi, într-una, că „Nicolaie nu-i mort!“.
Pentru că Mihăiţă i-a cerut să-l roage pe tatu-său săi trimită doi cai, a treia zi la poarta casei, el s-a pomenit cu o căruţă cu doi cai negri în care a avea să fie
aşezată o cutie din scânduri cu trupul neînsufleţit al
Ruxandei.
Întorcându-se de la cimitir, copilul s-a oprit „în
faţa fotografiei lui Furtună (…) strigând cât îl lua gura:
„- Nu mai vreau cai, lasă tătuţă caii acolo şi vină cu
mama înapoi. Nu mai vreau cai, caii ni-o luat pe mama şi pe tata, nu mai vreau cai!“
Şi autorul precizează că „în căsuţa pitulată din
(continuare în pag. 9)
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marginea Corbascăi, s-a scris o carte cu grea slovă de
citanie“. Atitudinea revoltătoare a lui Mihăiţă, „puiul de erou“, precum şi făgăduielile de tot felul, niciodată onorate
de autorităţile din acea perioadă, îl indignează pe autor
care spune: „Cum să-l auzim, dacă noi avem atât de
multe griji?“
Deşi nu avem informaţii referitoare la tirajul ediţiei
din anul 1943, putem tragem concluzia că această carte
a reuşit să circule, cel puţin, în cadrul militarilor din Regimentul 24 Infanterie – Tecuci.
Conţinutul povestirilor şi, mai ales, mesajul lor patriotic şi încurajator, au contribuit, în mod cert, la ridicarea
moralului celor care au continuat să lupte atât pe frontul
din est, cât şi pe cel din vest.
Ziarul „Curierul Tecuciului“, din 3 februarie 1942,
referindu-se la faptele ieşite din comun ale gloriosului
regiment, conchidea: „Mândri eroi ai Tecuciului, fiţi liniştiţi
în aureolata voastră odihnă eternă. Dăruindu-vă fără şovăire Patriei şi înaltelor ei idealuri aţi dat noţiunii de eroism un sens viu şi cutremurător, iar Tecuciului vostru drag
i-aţi adăugat un nimb de glorie nepieritoare. Prin moarte,
v-aţi ridicat la adevărata viaţă. Fiţi preamăriţi în veci!“
Prin demersul său publicistic, căpitanul cu vădite
înclinaţii de cronicar, Leon V. Crețulescu, a reuşit să completeze mai multe din paginile memorabile ale monografiei renumitei unităţi militare tecucene, motiv pentru care
i se cuvin cu prisosinţă toate mulţumirile noastre.



Elena MLĂDINOIU
Regret
Regret
că nu mai e timp
dorm mai puţin respir mai greu lacrima din alt secol
abia azi o simt
pe buze
muşcată de invidie.
Mă reped
cu toată muzica într-o stea
să renasc
încă să aflu să ştiu
dacă e prea târziu...
Frig
Frig, frig necesar
născând primele reliefuri - munţii,
fiii şi fecioarele frigului
frig necesar, îmblânzit şi împins apoi
până la întâiul sentiment vegetal
până la întâia celulă cu ochi
la întâia maimuţă dezechilibrată
până la om.
Emoţie celestă
Emoţie celestă în propriile-mi raze
punct cardinal în fericiri de oaze,
când florile emană-ncet parfumuri,
când ciocârlia cântă în dimineţi de-a pururi,
când soarele-n amurguri se uită înapoi,
când zborul şi pădurea sunt visele din noi,
când inima îţi bate în răsuflarea lunii,
când sufletul se-mbată de mirosul furtunii,
când plouă cu suspine adânci în al tău piept,
când trupul mai vrea încă să-nţepenească drept,
când totu-n jur se prinde în plină armonie,
când luna ne pândeşte şi tot ea ne îmbie
e ceea ce ne pierde şi tot ce ne menţine
e raza de iubire din mine şi din tine.
Nelinişte
Pe cerul negru steaua mea se-ascunde
de-nalte legi venind de nu ştiu unde
un cor de-argint strâns ca într-o levată
de păsări mici lucind cu aripa-nmuiată
în grădini ce aşteaptă un ochi să le-admire
sinistre-mpărăţii uitate-n amăgire
e iarba sfântă-n orice dimineaţă
e străvezimea serilor de gheaţă
e bucuria rarelor frisoane
de-a nu pieri în tristele capcane
a marilor iubiri, multe mistere
gata să piardă linişti şi putere
a se vedea numai din întâmplare
aştept... să vină marea decolare.
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Piatra teiului
(rezumat imaginar)*

Era o peşteră de calcar cerul,
o stalactită cobora pe stropi;
parcă era crescut de-o veşnicie
din cerul răsturnat, un pâlc de plopi...

Paul SÂN-PETRU
Războiul din cer
Pătrime de patrulater
se-nveşnicise-n
vechiul cer...
Mijea un timp senin-acut
înfipt în spaţiul de-nceput...
Cu transcendentul în preaplin
s-a revoltat un heruvim
şi-o latură-n Patrulater
s-a înfoiat drept Lucifer până s-a frânt, şi-au curs fotoni –
îngreunaţi drept gravitoni
ce-au suprimat dinspre pământ
toate-nălţările pe vânt
Patrulateru-a sângerat –
Rămas TRIUNGHI purificat,
şi-o Latură-mpruncită-om
crescu de-o vârstă cu un pom...
Plângea copacul stropi de clei
pe Dealul miilor de miei
plângea şi palma Celui Sfânt
cu picături de legământ...
Într-un al treilea zori de zi
mormântul se însufleţi
şi-o Evă cu zdrobit călcâi
aflase vestea, cea dintâi!...
„Lucifer-şarpele, -i rănit:
pe capul lui e-un preţ plătit
şi-o s-auzim peste puţin
trompete lungi de heruvim!”
Pretext Freudist
S-a scurs iluzia din mână –
era un sân de abur mut;
eu îl rugasem să rămână
dar el deodată n-a mai vrut !
Tu eşti ca mama de haínă,
când m-a-nţărcat şi s-a ascuns;
eu, refuzând o altă cină
n-am mai crescut îndeajuns...
Când să mă-nalţ într-o iubire,
ca mama te-ai ascuns şi tu !
Cu palma-n gol, copilul-mire
e-acelaş – ce nu mai crescu...
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Trecu din cer şi se lovi de ţurţuri
o pasăre prea albă de mister –
şi cum trecu, zdrobindu-şi o aripă,
desprinse stalactita de pe cer!
De-atunci rămase-n locul prăbuşirii
înfiptă-adânc pământului în miez, –
mi-a povestit chiar ea după o noapte,
când m-a simţit cât de-nstelat visez !
* 15.08.1975, după o noapte dormită sus, în fosa ospitalieră a ei.

Yr – Alm
Târât de trei elici spre vârful bolţii –
mai libere-s căderile la loc
când ai în spate propria salvare
şi cinci secunde numărate-n stoc...
Deodată puiul mătăsos ciocneşte
târându-şi coaja pânzei după el,
către pământul ce-mi hrăni părinţii
iar eu atârn de-un gol ca un cercel !
Când cei de jos te sorb în aşteptare
ca pe-o cădere sprintenă de stea,
tu ştii că n-ai mai fost privit vreodată
de jos în sus în nemurirea ta !
Cântec de foi verzi
Foaie verde de apus
n-o s-apuc ce am de spus
că-mi scap verdele în frig
peste câini făcuţi covrig;
foaie verde de cai verzi –
că nu ai ce să mai pierzi
decât hamul ce te-a ros
sculptural şi plicticos...
Foaie verde de trei iezi,
amăreală de foi verzi –
presimţiri de-ngălbenire
semn de vară prea subţire;
Foaie verde de mai ce? vine vipera cu V,
semn în frunte veninos –
şansa mortului frumos...
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Ionel NECULA
Bursa de iluzii cu Magda Ursache
Am știut întotdeauna că un prozator, dacă vrea să
intocmească proiectul unei construcții romanești, trebuie
mai întâi să găsească o idee, o premiză, un motiv pe
structura căreia să se poată imprima atât dispoziția fabulatorie, cât și faptele reale de viață, cu fascinația lor și cu
tot cortegiul de semnificații insolite. Ca și filosoful, cel cu
ambiția unei viziuni sistemice, romancierul nu scrie o
carte, ci construiește o lume, alta decât cea pe care-o măsoară zilnic cu pasul, și, de multe ori, altfel de cum este în
realitate. Și într-un caz și în altul, e nevoie de un punct de
pornire, de o intuiție generoasă cu valoare de postulat care
să permită în pântecul ei întreaga proiecție epistemică
pentru gânditor, sau o bogată broderie narativă pentru romancier.
Pentru romanul său, Bursa cu iluzii (Editura Eikon,
București, 2018), Magda Ursache folosește un pretext întradevăr insolit, dar cu valențe narative evidente. Adunați în
jurul aceleiași mese, mai mulți scriitori ieșeni sunt întruniți
pentru a juriza asupra premiilor literare și a lucrărilor
remarcate în vremea din urmă. E un bun prilej de a se discuta, printre altele, și problemele grele ale literaturii postdecembriste, cum ar fi cea a compromisului ideologic făcut
de unii scriitori în epoca nefastului regim comunist. Cine a
rămas curat și neviciat în acea vreme când totul era alterat
și fals, iar compromisul era moneda de schimb pentru
mulți, chiar pentru cei bine așezați în percepția publică
drept nonconformiști și teribiliști?
Toți, sau aproape toți, de la Ion Alexandru și Marin Sorescu până la Ana Blandiana și Cezar Baltag au depus
ofrande și mărturii de credință regimului triumfalist. Și nu iam inclus aici, în această sumară mențiune, pe privilegiații
partidului atotputenic – pe Mihai Ralea, pe Mihai Beniuc,
pe bacilul Croh(mălniceanu), pe Eugen Barbu sau Zaharia
Stancu - care se îndatorase serios regimului prin funcțiile
primite, prin premiile generoase și prin tot felul de recunoașteri oficiale.
Cine se consideră curat să ia piatra și să arunce, dar
cine, în devălmășia impusă de regimul totalitar, a rămas
curat, nemânjit și imun la generoasele oferte ale puterii
comuniste? Există, firește, și explicații, mai exact, fiecare
își are explicația lui. Omul, mărturisește un personaj, mai
face și compromisuri. Așa-i, și eu mi-am sprijinit cărțile pe
omagii. Cică am debutul mânjit de ceaușisme. L-oi avea.
Pentru operă fac orice. Ea nu! Învățase lecția de la Monica
Lovinescu. Ești estic, fii etic, altfel nu urci la estetic. Îi
convenea cucoanei de la Paris să împartă cuvântul în
două: est și etic. Că nu trăia la noi, aicea. Intrai în planurile
editoriale? Te premiau dacă nu erai pe linie? Aș fi luat, la
trei plachețele de poezie, cinci premii? Mai va! (p.57).
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Este o motivație, poate cea mai curentă, dar cine
este dispus s-o accepte? Ce valoare pot avea toate
aceste cochetării cu răul în viziunea lui Paul Goma
sau Elisabeta Rizea? Culpabilitatea lor este, desigur, condamnabilă, dar poate au și ei dreptul la iertare, la toleranță, la înțelegere. Până la urmă, cum
opina și Vladimir Jankelevitch, iertarea este o virtute creștinească, dar cum s-o pui în active practice
câtă vreme n-o cere nimeni și n-are nimeni nevoie
de ea?
Și nu doar că n-a cerut-o nimeni, dar mulți dintre
beneficiarii încolonării și-au considerat ticăloșia ca
bravadă, ca pe o treabă de descurcăreț, de istețime.
Ce mai contează câteva verbe ditirambice aruncate
la plesneală, când avantajele, beneficiile, în condițiile unei vieți cartelate erau așa de nutritive și binevenite? Parcă mie-mi plăcea cocul savantei? – se
dezvinovățește un personaj. Da i-am dedicat versulețe de ziua ei, ce era să fac? (p.61).
Observ însă că m-am cam depărtat de textul
romanului, dar numai de text, nu și de spiritul lui. Cu
cafele, cu țigări, cu cleveteli de tot felul și cu bârfe
mai mult sau mai puțin problematizate, juriul își
continuă treaba în cele șapte zile de întruniri pentru
deliberare. Nu-i ușor pentru cineva să scrie un roman în care autorul este în egală măsură și personaj, este vehicol narativ, dar și actant, observator
atent la ceea ce se întâmplă și la comportamentul
fiecărui membru al juriului, de parcă ar trebui să
(continuare în pag. 12)
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întocmească un raport despre ceea ce se petrece și se
vede. Or, fiecare scriitor prezent la întrunire cărăușește un
trecut, lecturi, principii și convingeri proprii care le conferă
o anumită identitate. Trecutul, spune autoarea la un moment dat, își conține prezentul ca fructul în sâmbure (p. 14).
Magda Ursache este o eseistă rafinată, cu verbul acid
și caustic și cu o frazare liberă și șampanizată. Are savoir
și nu trebuie să ne surprindă că aceste calități le regăsim
la fel de stenice și active și atunci când trece în registrul
narativ. Cultivă romanul-eseu și nu se inhibă, pentru optimizarea acestei specii literare să folosească, firește cu
măsură și cu șarm, chiar și mijloace puțin decoltate.
O surpriză plăcută a romanului o reprezintă cele patru
scrisori (note de jurnal?) scrise în dulcele stil moldovenesc
și semnate de Rodiana – o tânără cu veletăți scriitoricești
care făcea servicii de secretariat la filiala ieșeană. Pi”z dai
seama? Eu stau cu moșnegii și cu babalii pentru două-trii
milioani și mulatra cea mustăcioasă di sus pîni jos, bomba
sexi di smoală și di cărbune că-i scoasă ca din iad, ia 3000
de verzișori să se prostitueze – ptiu – sî pozeze goală, cu
mâma-ntre picioare. Îs o tipă mai tare decît ea, n-am probleme cu sutienele. Și uite că eu îmi strîmb limba cu numili
ăstora di se dau scriitori în concurs, nu Nadina (p.32).
Tipa este, într-adevăr, tare și îndreptățită, dacă avem în
vedere devălmășia de la noi, în drept să se plângă de
noroc, de șansă. Să fi avut și eu oleacă di baftî, ca futbolista di Andreea Raicu, nu mă pozau și pi mini în tabu? Sau
ca rîzgâiata cealantă di Andreea. Face talente din buric ca
țiganca Lămîia di la noi din sat (p. 114).
Sigur, lumea scriitorilor își are ciudățeniile ei; toți, sau
majoritatea se cred geniali și devin inflamabili la orice rezervă critică. Numai istorie literară contemporană să nu
scrii, conchide autoarea (p.237).
Au fost șapte zile de dezbateri aprinse, de dispute de
controverse și de acuze reciproce; sunt invocate nume de
scriitori celebri a căror valoare estetică este umbrită de
condiția lor morală. Ce atitudine trebuie adoptată față de
foștii turnători, securiști, informatori? Este invocat, bunăoară, numele marelui scriitor Lous-Ferdinand Cellini, despre
care se știe c-a fost antisemit și un colaborator al regimului
nazist. Poate fi excomunicat din literatură datorită orientării
sale politice și morale? Dac-ar fi așa, în cultura românească, dar, probabil și în alte culturi, ar fi mult de lucru.
Cred, totuși, că lucrurile trebuiesc privite nuanțat. Nu
vreau să schimb condiția acestor comentarii marginale, dar
Margaret Mitchel, autoarea romanului Pe aripile vântului,
n-a fost excomunicată din literatură deși încredințările sale
erau în contra direcției de evoluție a istoriei. Și nu este un
caz izolat. Esteticul poate salva o operă literară, chiar și atunci când autorul o infuzează nociv și-i imprimă un sens și
o direcție nepotrivită. Istoria literaturii este plină de procese
intentate scriitorilor pe considerente de morală, dar chiar și
când au fost condamnați, ulterior istoria le-a dat dreptate
scriitorilor și i-a eliberat de povara sentințelor puritane.
Am deviat de la menirea acestor comentarii în marginile
unui roman bine scris, cu substanță, cu vervă și cu o luciditate debordantă. Îl recomand tuturor celor doritori de literatură bună și-o felicităm sincer pe autoare pentru această
neașteptată ispravă calofilă.
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Ionel NECULA
George Corbu – ironia în stare pură
A trecut multă vreme de când nu mai citisem o
carte semnată de rafinatul discipol al filosofului Ion
Petrovici, epigramistul cu care, ani de zile am împărtășit idei și puncte de vedere privind destinul tragic
al celui pe care îl prețuiam deopotrivă. L-am creditat
de la început, de la primele lecturi ale dispunerilor
sale caustice. M-a surprins mai ales abilitatea cu care știe să extragă sâmburele umoristic din orice fapt
obișnuit de viață, de conduită și de comportament și
grija de a-i găsi forma literară cea mai potrivită.
Căci George Corbu nu este numai un epigramist
percutant și moralizator, un vânător de defecte omenești, decupate din devălmășiile acestei lumi ubuiești, ci și un poet mandolinar și de mare sensibilitate, interesat în egală măsură și de angelismul din
om, de dimensiunea lui solară și augustă. Înger și
demon în egală măsură, omul poate alimenta deopotrivă dispuneri acrite, hazoase, afurisenii țâșnite
din trâmbiță, dar și versuri rafinate, melodioase ,
executate la flaut. Or, George Corbu circulă cu aceeași detașare glazurată prin ambele registre ca printr-un sistem de vase comunicante și le înnobilează
pe amândouă.
De curând am intrat în posesia volumului Urmuzeu poetic (Editura Tiparg, Pitești, 2020), o carte
bilingvă, (româno-franceză), sprințară și captivantă,
gândită în spiritul bizarului scriitor interbelic, care
trecea drept epater le bourgeois.
Maniera este, într-adevăr, urmuziană. Sub forma
unor catrene sau distihuri formale, autorul spune, de
multe ori, lucruri grave, cu adâncime, cu miez sau cu
înțelesuri tectonice, subterane. Atât epigramele din
prima parte a cărții, cât și distih-rile optimizează
maniera hazoasă, șugubeață, dar de multe ori capătă o notă gravă, metafizică, legitimată în transcendent. De multe ori, se resimt ca înțepături, perdafuri,
arțaguri sau provocări - înveșmântate în ironii sănătoase, vitaminizate și cu funcție de îndreptar.
Iată câteva epigrame: Să veghem să nu dispară/
Ca Budda-n ataraxie/ Sub a vremilor urgie/ Restul
ce-a rămas din țară. Sau: În creșterea sacerdotală/
A păcii tristul preț de cost/ A fermentat... Mare
scofală! O perestroikă și-un glasnost! Sau: Iatoria-i
o mare sfadă! Precum la rugbi o grămadă/ Și trece
luna, trece anul/ - Din lene s-a-ntrupat elanul!
Și mai reproducem, din bogata sa colecție de
distihuri, câteva decupate aleatoriu, pentru că, în
condițiile când toate merită o subliniere valorizantă,
însă-și selecția devine anevoioasă.Trebuind să fac
un bine/ Am ieșit urgent din mine. Sau: Inovație
vetustă/ O momeală fără fustă! Sau: Ori de câte ori
ți-e foame/ Ia un bax de epigrame!
Nu mai insistăm; autorul cărții asupra căreia neam aplecat în aceste rânduri, chiar este de o
luciditate debordantă și dincolo de o cumințenie sfielnică, autorul stă de veghe la nevralgiile acestui
veac, ca un cedru de Liban. O laudă specială
(continuare în pag. 14)
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Baki YMERI
PARFUMUL PERFORMANT
AL UNOR AMINTIRI DIN TRECUT
Amintirile sunt călătorii reversibile ale sufletului. Ne
putem reîntoarce în locuri pline de emoţii sau revedea
chipuri dragi nouă atunci când ne este dor. Şi dorul poate
străbate timpul şi spaţiul într-un mod unic. Retrăim clipe de
neuitat şi înţelegem că amintirile şi-au găsit un loc în sufletul
nostru şi vor rămâne mereu acolo chiar dacă în ele se
ascund nu doar bucurii, ci şi tristeţi.
Pentru Veronica Popescu, fiecare amintire păstrează în ea o emoţie, o imagine, o stare. Sunt clipe din trecut
care au rămas în loc, doar pentru că au o semnificaţie deosebită pentru sufletul nostru: ”Deşi nu aveam douăzeci şi
unul de ani împliniţi, mă simţeam şi cred că şi arătam ca
cea mai nenorocită femeie. Eram apăsată de necazuri, iar
acestea îşi puseseră amprenta pe umbletul meu. Când am
intrat în sala aceea mare, unde se ţinea şedinţa, am văzut
o masă mare, ovală la care stăteau douăsprezece persoane” (Căsătoria).
Timpul este o floare rară căreia îi cad petalele la
picioarele noastre. Iar aceste petale duc cu ele parfumul unor amintiri. Nu toate amintirile zâmbesc, mai ales cele din
secolul trecut, din timpul autorităților tutelare. Unele lăcrimează, dar le păstrăm într-un album al sufletului şi le respectăm locul în viaţa noastră. Le lăsăm să-şi spună povestea şi o reascultăm doar pentru că are un mesaj important.
Ne aşezăm lângă ele şi le privim zâmbetul, dar şi lacrimile:
”Se așeză pe prispă cu capul în mâini și o podidi plânsul.
Cine ar fi crezut că o să aibă o asemenea soartă? Și acum
cum ar mai putea ieși din ea? Își aminti cuvintele mamei:
Maia, când ai să dai de greu, un greu din care nu mai poți
ieși, să te inchini la icoană și să te rogi, că Dumnezeu nu
lasă pe nimeni! La gândul acesta se ridică brusc și se duse
în fața icoanei. Se închină și se rugă plângând, știind că no aude nimeni. Gândurile ei fură risipite de gălăgia fraților
ei care se întorceau de la școală” (Secretul Maiei).
Cartea este un mod de comunicare şi reprezintă o
ordonare a cuvintelor la formele lor cele mai expresive.
Cuvintele sunt medicament pentru suflet iar sufletul cuvântului nu poate fi găsit numai prin textele sfinte, ci şi prin astfel de texte performante care prezintă sufletul unei memorialiste talentate care vine în fața noastră cu o serie de
amintiri. În textele autoarei se simte puterea purificătoare a
luminii. În general, proza Veronicăi creează imagini memorabile, dense, producând imagini pietrificate, sculpturale.
Cartea cu amintiri este o comoară fără preţ. Este îndrumătorul care face cititorul să se bucure, să râdă şi să plângă.
O carte îl trimite la alte cărţi şi toate împreună formează
bază puternică şi de durată a culturii unui om. Cartea dezvoltă vocabularul, ne întărește, ne face să fim mai buni, ne
ajută să trecem mai uşor peste greutăţile vieţii.
Veronica Popescu ne surprinde cu următoarele
texte, frumoase şi inspirate: ”Din pădurea de pe dealul din
depărtare, se auzea pupăza. Un vânticel bătea uşor peste
faţa Maiei şi făcea să tremure zulufii ce ieşeau de sub baticul legat la spate. Cu şorţul, pe jumătate murdar şi fusta cei rămăsese de la maică-sa, părea o femeie în toată firea
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care ştia rostul gospodăriei. Spăla mecanic rufele,
cu gândul fugit mult prea departe de existenţa unei
fete de şaptesprezece ani cât avea ea” (Secretul
Maiei). Sunt clipele din care este compusa viața
noastră.
Sunt momente frumoase cât și momente
mai puțin frumoase. Sunt răsărituri și apusuri ale
fiecarei zile pe care ai trăit-o! Sunt momente de
maximă intensitate a anumitor sentimente.
Amintirile sufletului sunt cele care îți apar
atunci când nici măcar nu te gândești la ele și vin
așa pe nepusă masă și te întrebi cum de s-a întâmplat așa!
Sunt amintirile care te fac să zămbești fără
motiv. Sunt amintirile legate de persoane care au
intrat în viața ta și au devenit importante pentru
tine. E important să păstrăm doar amintirile frumoase ca să putem spune că am trăit o viață frumoasă. Celelalte amintiri nici nu mai contează:
”Maia se trezise și în dimineața aceea tot devreme.
După ce se dădu jos din pat, își inveli copilul mai
bine, lăsându-l să doarmă și se pregătea să iasă
afară să se spele și să liniștească curtea, dar când
își aruncă ochii pe geam, îl văzu pe Ilie, care se
pregătea să plece la muncă. Îl așteptă să iasă pe
poartă apoi ieși și ea și-și văzu de treburi.
Nu târziu după asta, băieții cei mari plecară la școală, iar gemenii la grădiniță, dar numai după ce-și mâncară fiecare porția de mămăligă cu
brânză. Era o zi ca toate celelalte, dar pentru ea
era specială” (Secretul Maiei).
Nu toate amintirile frumoase sunt bijuterii
pierdute! Timpul se măsoară prin iubire şi cunoaştere. Tot ce am cunoscut şi iubit vreodată se întipăreşte în noi. Stări, chipuri, locuri care şi-au pus amprenta într-un fel anume asupra noastră revin prin
amintire. Tot ce a locuit în sufletul şi privirea noastră, în gândurile care ne-au străbătut, au scris file
importante din cartea vieţii noastre pe care uneori
dorim să le răsfoim iar şi retrăim acele emoţii. Nu
putem uita aceste clipe şi imagini, mai ales chipurile celor care au însemnat ceva pentru noi. Şi ne
reîntoarcem la ele prin amintire. Trăim din amintiri,
ne hrănim cu amintiri și murim cu ele. Sunt amintiri
care rămăn în adâncul sufletului și amintiri ale creierului. Sunt amintiri care nu se pot compara între
ele. Amintirile frumoase aduc în fața noastră oa(continuare în pag. 14)
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(urmare din pag. 13)

(urmare din pag. 12)

menii frumoși ai trecutului și ai prezentului, pentru că întrun final nu ne mai rămân decât amintirile. Primul contact
cu cartea şi, implicit, cu lectura, se poate realiza încă din
primele luni de viaţă. Delicatețea este calitatea supremă și
cea mai rară a sufletului omenesc, remarca G. Ibrăileanu
în „Privind viața”. El considera că dacă unui om îi lipsește
această calitate, îi lipsesc toate celelalte însușiri ale sufletului: inteligență, bunătatea, altruismul, generozitatea, discreția, mărinimia, într-o tendință de idealizare, în care
nostalgia este starea permanentă a manierei confesive: ”În
bucătăria de vară, care era o aplecătoare în faţa casei,
mama punea ceaunul cu un pic mai mult de jumătate cu
apă pe foc şi când clocotea apa, turna făina de păpuşoi,
mai puţină decât trebuia, o lăsa să fiarbă un pic, aşa încât
de jur-împrejurul boţului de făină să se facă un terci moale,
apoi cu o lingură de lemn, lua terciul acela într-o strachină
de lut, în care spărgea un ou sau cel mult două, le bătea
bine şi le turna în cratiţa de alumină, cum îi zicea ea, care
aştepta cu o lingură de ulei încins pe plită. Lăsa să fiarbă
terciul la foc mic amestecând în el, timp în care termina şi
mămăliga de făcut. La sfârşit, turna mămăliga pe un fund
de lemn, punea cratiţa cu terci, pe masa care abia se ţinea
să nu cadă şi toţi, cu mic cu mare, adică cei doi părinţi şi
cei doi fraţi mai mari ai mei, începeam să întingem
dumicatul de mămăligă frământat în mână, în terciul din
cratiţă (Din rănile adânci ele sufletului). În planul ideilor se
face transferul acestei calități umane, căci observațiile
biografice sunt validate de ipostazele lor artistice. Deosebirea de tonalitate îngroașă delicatețea expresiilor și nu
neagă spiritul lucid, consecvent ideii comune a realistului.
O carte de amintiri, care este un ecou al senzațiilor, își are
totdeauna izvorul în ecourile din realitate, în ecourile aspectelor și împrejurărilor vieții reale. De aceea cred că memoriile Veronicăi Popescu au în cele mai interioare motive
de inspirații un fond de realitate, iar imaginile folosesc și
ele elemente concrete.
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aducem și d-nei Paula Romanescu, autoarea versiunii franceze a acestor provocări. Ne convinge că și
în limba lui Voltaire sentințele lui George Corbu sună la fel de ademenitor.
În această vară caniculară, avem de-a face cu o
carte de vacanță, pe care o recomand cu căldură.
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Echivoc
Eu nu-mi voi priponi iubita
semanticului cerc meschin,
de un țăruș sentimental
sau cu un lanț de buletin.
Eu nu-mi voi răstigni iubita
în punctul născător de raze
din care fulgeră ursita,
tenebrul zbor, un kamikaze.

Neculai CURTEANU
Poem mecanic
(în floarea de jazz aș voi să adorm)

Machinărie cu roți dințate
macină scrâșnet. Timp fusiform
amortizează erori timbrate:
în floare de jazz aș voi să adorm!
Scripet rotește cornul melodic,
roi de intime migrene riglate...
Somnul măsurării din cool-ul armonic
disociază automate.
Pistoane și pârghii cu țiu sacadate,
unelte ce-n hârcă pe tata-l divid,
ether de alamă, naturi scarabee
cu flori necesare, parfumul livid...
Pisica
Umblă o pisică pe încinse pietre
și-n hilare salturi,
conturează-n șoaptă
curbe lin prescrise...
Neagră sau de humă,
cerga de-ngropare
pe slăbitul soare
subântinde arce,
ca și darul morții...
Ca și dorul morții,
lumânarea toarce
în pisica nopții...
Spre dimineață
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Clipe de plictis și foame...
peste garduri ude, melci
lasă balele din pântec...
și din suflet
frunze reci
galbin disc solar...
Dimineața plumbagie intră-n vene,
vin să scoată,
gălbinare de urât,
de nesomn și de magie...
Dimineață plumburie...
dimineață plumbagie
pâlpâind ușoare candeli...
Scârnul verde, îmbălat,
lung ecou de melc turbat,
urcă-n diafane sinuri
cețuind diurne imnuri
și-n mirificele Peșteri
scaldă vrejuri de sabat.

Eu nu-mi voi țintui iubita
în euri, boante de elan,
ci o voi vinde, ca și Iuda,
în iarmaroc, pe-un gologan.
Ploaie
În după-amiaza noduroasă
nebunul norilor și-al verii
descarcă în ciolane pușca
singurătății, singurătății...
Biserica din colțul toamnei
pulsează-ngălbenite sonuri,
în lemnul cuburilor bat
diluviuri, rădăcini de tonuri...
Din jungla ofticoasă
trei ochi se scurg, încet
din case curge vara
sinistrului balet
cu albastr-ntors pe dos,
...ochi sticlos
cu albastrul de-abanos!
Contrafugă în Irlanda
Incidente sângeroase
înscriu eutanasie
sânge-albastru, sânge-albastru...
trudă de bijuterie.
Vene reci rotesc verigă
cu arătătorul țeapăn
înspre cal-zăbala minții
ce strivit-au calpul rigă!
Casa spaimei și-a voinței,
țârâie,
suge-acum
vacuum
dintr-un uger capital.
Mestecând slinoase vise
treier iar compusa togă...
AZI, cumùl de clipe-ucise
cu pretenții la altar...
MÂINE, static armăsar,
minutar minoritar
junghiind supremul:
v o g ă!
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Cufăr
Într-un cufăr de lemn
Înnegrit de timp
Îmi ascund gândurile
Şi iubirea ce îți aparțin,
Să nu mai iasă amintiri
Şi nici gust de pelin!

Cătălin DUMITRESCU

Vinul e sec în absența
Mâinilor tale
Şi liniștea e sumbră
Fără inima ta bătând în umbră!

Cărări de nisip

Vise

În calea viselor mele
Ai presărat perdele de nisip
Uneori le destrami
Cu mâinile tale albe
Şi cu un zâmbet!

Luminile de pe candelabre apun
Nu sunt decât pentru o viață,
Adoarme-n stropi de întuneric
Când mâna ta nu îi mai atinge chipul,
Înger de-ai fi de tot
Sunt reci visele de iarnă
Şi diminețile de apoi asurzitoare!

În paşii tăi citesc amintiri
Cu ochii minţii te privesc şi tac
Ai desenat cărări în nisip
La marginea mării!
Năvod
Lasă-mă să îţi cutreier trupul
Cu mâinile ca un năvod
Te-ai adâncit în marea de iluzii
Şi te-am pierdut!
Lasă-mă să te cuprind
Din nou, ca pe un alint,
Să te aduc înapoi pe pământ
Cu fiecare șoaptă!
Himeră, priveşte câte urme
Ai lăsat în nisip
Nici marea nu le mai șterge!
Sud
Ca într-un final de vis
Ţi-ai adus aminte de mine
Şi ai venit,
Luntrea uşor ruginită
A încremenit în capătul
De sud al debarcaderului,
Ai presărat nisip în liniștea mea
Hârșie a trecut și a viață,
În urma ta marea adoarme
În noapte
Gest
Trandafirii mor în cimitire
Pe crucile ce așteaptă
În nemurire pașii tăi,
Orice cuvânt din vocea ta
E o rugăciune
Şi orice gest cu mâna ta contează
O clipă, o lacrimă, un destin!

Perdele de nisip
Ai zămislit
La adăpostul distanței
De un gând,
Perdele de nisip,
Din spatele lor
Mă privești trecând,
Ai mai pierdut un vis!
Oprește-mă azi
O clipă, cu un sărut
Şi o îmbrățișare,
Altfel vom pierde o viață
Din tăceri!
Orgă
Cânta vântul prin orga sufletului
De când ai plecat prin lume,
A rămas gândul dezvelit
De iluzii, de vise şi de nisip,
Stă încremenit în colierul timpului
Zâmbetul tău şi poartă doliu!
Cântă prin fereastra deschisă a inimii
Dând la o parte perdeaua de nisip,
Pe fotoliile de paie
Nu mai stă nimeni,
În paharele de șampanie a rămas
Dragoste de două degete
Iar tu...
(din volumul “Perdele de nisip” în curs de apariție
la editura InfoRapArt)


]
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Constantin STANCU
Lumina din partea întunecată a istoriei…
Colecția privitoare la romanul românesc de astăzi,
promovată de Editura Rafet, se îmbogățește cu o nouă
carte semnată de Constantin Marafet: OCHIUL CHIREI*.
Romanul a apărut la această editură, în anul 2021. El
completează lista cărților publicate de acest scriitor
pasionat. Personalitate implicată în multe evenimente
literare, editor, eseist, poet, Constantin Marafet continuă
seria de narațiuni originale, propunându-ne o povestire
în care iubirea se împletește cu istoria, tragediile
individuale cu cele colective, magia cu realitatea crudă,
misterul cu poezia, tradițiile cu rigoarea vindecărilor.
Acțiunea se petrece în mai multe registre sperate,
legate prin ideea de predestinare, atât în Evul Mediu, pe
vremea lui Caragea Vodă, pe vremea ciumei, cât și în
vremurile de astăzi sau în vremuri meandrice, afectate și
ele de boli imbatabile și boli spirituale. Personajele sunt
legate de un timp subtil, de un destin complicat și eliberator.
Evenimentele debutează într-un spital din vremurile
de astăzi, personajul principal, Crișan, se află în situația
de a fi operat pe creier în urma unui accident provocat
de persoane potrivnice, marcate de gelozie. Lângă el se
află Chiria, femeia pereche, jumătatea care completează
ființa bărbatului. Operația pe creier este una simbolică,
dar și posibil reală. Mintea omului a fost/ este afectată de
intervenția forțelor negative care acționează în orice
vreme asupra ființelor curate. În această stare, personajul principal trece în alt plan, spiritual, narațiunea se
desfășoară, în paralel, pe vremea lui Caragea Vodă. Ciuma făcea ravagii într-o țară săracă, marcată de slăbiciuni, tradiții, credințe aproximative, iubire. Un sat, Domirești, dispare datorită pandemiei. În istorie, de multe ori,
au dispărut comunități întregi datorită unor cataclisme
pentru care omul nu a fost pregătit sau nu le-a putut face
față. Va există totdeauna în istorie o presiune pusă
asupra omenirii de intervenția unor forțe mai puternice
decât voința indivizilor, indiferent de starea lor socială.
Paralela se relevă și în actualitate, pandemii au scuturat
societatea la nivel global, afectând numeroase destine.
Omul este limitat în istorie, viața lui atârnând în neant.
La Domirești apar două personaje, perechea aleasă, Arvinte și Chira, ea și el, printre puținele care se salvează din această tragedie. Arvinte este medicul aflat la
început de carieră, el a încercat să-i salveze pe români,
alături de un medic dedicat, un turc, Ahmed, specializat
în vindecări, conform procedurilor din vremea aceea.
Român, luat de turci în lumea musulmană, el își păstrează credințele. Beneficiază de educație medicală, așa
se justifică prezența lui în satul afectat de ciumă.
Cei doi, Arvinte și Chira, reușesc să pună mână pe
arhiva medicului și pe comorile strânse din zona afectată. O parte din comoară o iau cu ei. O alta parte o îngroapă la temelia bisericii din sat. Împreună, după o serie
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de aventuri și multă iubire, edifică o nouă localitate.
Departe de lumea bolnavă, departe de tragedii și de
suferință, ei pun bazele unei comunități, Visoca. Comoara i-a ajutat, dar mai mult i-a ajutat dorința lor de
a lua lumea de la capăt, pe noi baze, mai curate, mai
solide. Numele localității este simbolic, prefigurează
viitorul, locul născut din visele oamenilor. Apărarea
noului sat se face prin multe lupte și sacrificii. Dușmani văzuți, forțele naturii, totul îi provoacă spre o nouă paradigmă existențială.
Povestea reia, în paralel, o altă rădăcină a comunității, venită dinspre Stanca, personaj miraculos, vrăjitoare cunoscută în satul căzut, cunoscătoare a farmecelor și vrăjilor venite din legătura cruntă dintre om
și natură, sub influența duhurilor străine și a tradițiilor
celor sărmani, dispuși să reziste într-o lume afectată
de păcate și neștiință. Frica a pus presiune asupra oamenilor, legătura cu natura îi afectează și le direcționează viața. Stanca reprezintă legătura Chirei cu o
lume pierdută, solidă și solidară, având rădăcini în mituri uitate și-n teamă.
Când autorul readuce personajele în realitatea
crudă, acestea se regăsesc pe alte planuri. Un magnetism special le atrage. Accidentul lui Crișan ne pune
în situația de a redescoperi o lume subtilă, densă. În
pasta ei se pierd destinele. Soarta comorii îngropate
la temelia bisericii se devoalează sub semnul tragediilor și alienării. Apariția unui personaj din altă lume,
cea a budismului, Dastar, adept al destinelor repetate
pe noi planuri ale realității, deschide alte perspective
povestirii.
(continuare în pag. 18)
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Pe de altă parte, în realitatea contemporană sunt
creionate personaje împietrite într-o viziune minimalistă.
Soția lui Crișan sau colegul său mai tânăr, Laur, nu-și pot
depăși limitele sociale, spirituale, sentimentale. Medicul
Dima, specialist de primă mână, este capabil să opereze
pe creier, dar nu va putea pătrunde misterul din mintea
omului. Misterul se relevă doar celor inițiați: Crișan,
Arvinte, Chira, artistului… Scriitorul este și el un inițiat.
Firul narațiunii trădează această perspectivă, autorul
făcând parte implicit din narațiunea care s-a desfășurat
pe o perioadă mai largă de timp.
Cititorul va descoperi o poveste antrenantă, firul
acțiunii se desfășoară pe mai multe planuri. Iubirea se
împletește cu frica și misterul, conflictele sunt mai
degrabă de paradigmă decât conflicte sociale. Molima
este prezentă în formele ei real agresive, dar și în
formele ei spirituale. Societatea este fracturată de
credințe, tradiții, lupte eterne între cei care realizează
ceva și cei care visează și speră să pună mâna pe ceea
ce au realizat primii. Comoara este și ascunsă, și la
vedere, totul este să ai ochi spirituali s-o vezi. În ciuda
diverselor credințe care străbat narațiunea, comoara se
află mereu la temelia unei biserici. Personajele sunt
antrenate în misticism, budism, credințele musulmane și
cele creștine. Istoria și-a lăsat amprenta asupra vieții
oamenilor, forțele sociale au străbătut pătura vizibilă a
destinului. Dincolo de perspectiva istorică, avem și un
roman psihologic, simbolic, de aventură, dramă modernă
împletită cu mitul care dă sarea și piperul acțiunii.
Limbajul folosit de scriitor este limpede, destul de
precis, fulgerat de imagini și simboluri lirice, o anumită
poezie se degajă din frazele care atrag cititorul.
Romancierul și poetul se întâlnesc sub umbrela unei
povestiri care are un sens existențial. Exercițiul îndelung,
cărțile scrise, experiența de editor, fac din această carte
una de remarcat, consistentă.
Titlul romanului vine de la un vulcan noroios care a
izbucnit la Visoca – Ochiul Chirei, o localitate în care
Chira și-a regăsit locul în lume, localitatea din visele
oamenilor. Fântâna de noroi și apă ne arată că energiile
vin din adâncuri, din straturi inaccesibile. Ea este personajul feminin care dinamizează acțiunea, este matca din
care se ivesc noi vieți, chiar dacă aceste apar în timpuri
diferite. Au, însă, aceeași trăsături: nașterea, vindecarea, locul numit acasă, dedicarea, speranța, depășirea
limitelor. Chira se descoperă în contrast cu Natalia, soția
lui Crișan, o statuie vie, aproape inaccesibilă, acaparatoare, dominantă prin lipsa de sentimente și printr-o
rațiune rece, distantă. Ultima reprezintă tipologia vremurilor de astăzi, femeia obiect, incapabilă să genereze
speranțe, vise, blocată în conveniențe. Visoca ar fi o
localitate imposibilă pentru ea. Locul ei este într-un loc al
siguranței materiale, a aparențelor.
„Când el deschise ochii și adormi cu mâinile în părul
ei, Chira se vedea în satul ei și mai vedea cum ciuma îi
chinuia neamurile. Acum vedea mai limpede ca atunci,
trăia efectiv nenorocirea. Cadavrele descompuse și desfigurate de boală și mirosul morții îi reveneau mereu în
nări, în ochi, în urechi. Cel mai mult i se părea că miroase
rochia. Ar fi vrut s-o scoată și s-o arunce în fundul lacului,
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să scape de miros, dar nu putea. Era singura rochie
pe care o avea și abia se ținea și aceasta” (p.55).
Credințele oamenilor sunt înrădăcinate în ei.
Constantin Marafet surprinde această trăsătură a personalității, esențială, și care generează energii: „Ecoul
vorbelor lui se întorcea lovindu-l în locul de unde se
smulseseră, în piept. Era derutat. Nu renunțase sub
nicio formă la religia lui, la creștinism, deși crescuse
având Coranul sub pernă. E drept că nu-i impusese
nimeni. Dar atunci când pronunța Doamne, tot sângele începea să fiarbă și să bată în inimă ca tobele din
piele de cal, anunțând atacul în vreme de război, simțind o mare împăcare cu sine” (p.76).
Romanul ne prezintă, în mai multe tablouri, vremurile prin care au trecut oamenii, de la pericolul dispariției ca specie, bântuiți de boli grave, la edificatori
de lumi noi. Pe unele locuri autorul se lasă dus de
acțiunea pe care a ivit-o, sunt zone în care pune un
prea mare accent pe misticism și tradiții populare, pe
fricile colective ale celor pierduți în istorie. Tăria romanul se regăsește și-n slăbiciunile povestirii, mirajul îl
acaparează și pe povestitor. Pe de altă parte, el și ea,
bărbatul și femeia, se regăsesc ca personaje principale. Iubirea îi leagă, zidurile cad, timpurile se topesc,
visele pot deveni realitate. Ea și el, sub pașii lor pot
izbucni mereu vulcani, noroiul și apa readucând la
lumină lumi pierdute, posibilități uitate. Cititorul are și
el un loc aparte în povestire: visele personajelor pot fi
și visele lui… Lumea a început cu un bărbat și o
femeie, moartea a fost biruită prin visele lor, cimentați
în iubire.
Fricile, credințele, bolile, pot fi și ale celor care se
regăsesc în istorii reale sau inventate. Varujan Vosganian, scriitor important al vremii, scrie despre acest
roman: „Realitatea și visul, melancoliile și speranțele,
iubirile și dușmăniile la fel de pătimașe se derulează
sub privirile noastre, purtându-ne prin misterele, conflictele, obiceiurile și… molimile a peste două secole
de istorie, făcându-ne martorii unor comori pe rând
ascunse și dezvăluite” (ultima copertă).
Ultima frontieră: mintea omului, afectată de accidente fizice și spirituale, mereu sub tăișul unui bisturiu
bine ascuțit...
*Marafet, Constantin, OCHIUL CHIREI, roman, 259
pagini, Râmnicu Sărat: Editura Rafet, 2021. Coperta I: Ciuma (1898), de Arnold Bocklin/ The Dark Side of History.



18

Petre RĂU
Cătălin Dumitrescu – un argonaut liric al iubirii
Au trecut prin mâna mea sute, poate chiar mii de
manuscrise, dar rar mi-a fost dat să văd la cineva atâta
meticulozitate precum în proaspătul volum al poetului Cătălin Dumitrescu: o selectare riguroasă dublată de o aranjare unitară a poemelor, o atenție sporită la redactarea
textelor încât mai să-i pună în pericol de șomaj pe cei de
la corectură, un cuprins cu numerotare etc. Până și creația
propriu-zisă pare supusă unor reguli aproape stricte: poeme scurte, de dimensiuni apropiate (respectând un fel de
standard imaginar de bun augur), titluri concentrate, scurte
și ele și alese aproape fără cusur. Ca să nu mai vorbim și
de un același etern semn al exclamării pus (ostentativ?) la
capătul ultimului vers al poemelor (care pe mine m-a cam
scos și altădată din fire pentru că nu prea i-am văzut rostul,
până am înțeles că poetul și-l asumă ca licență proprie!).
Chiar și volumul ca atare își are propria sa dimensiune,
niciodată dezamăgitoare: autorul îl pregătește să cuprindă 70-80 de poeme/pagini, deși întâlnim azi mulți poeți
care-și publică volumele cu numai 30-40 de pagini.
La drept vorbind, construcția poetică - se vede de la
o poștă - este realizată cu aceeași sfântă și binefăcătoare
acribie, pentru că nu prea ai șansa să găsești pe nicăieri,
de exemplu, cuvinte superflue sau nelalocul lor.
Pe scurt, Cătălin Dumitrescu este un poet cu mare
grijă pentru cuvânt, iar în fața unui astfel de creator se
merită să-ți scoți pălăria!
Scriitura sa înseamnă o poezie în stil modern. Îi cunosc bine și cele două volume anterioare și-i recunosc de
departe stilul. Rareori îmbrățișează prozodia clasică, iar atunci când o face, o face cu mare grijă, într-un mod convingător. Dar, recunosc, cel mai bine se exprimă ca un modernist: versuri albe, cuvinte imaculate, alese, deloc concluzive, dimpotrivă, respirând interpretări generoase și
îndrăznețe.
Lecturându-i cu atenție întregul volum, ba chiar
reluând anumite pasaje, m-am edificat pe deplin asupra
faptului că avem de-a face cu o poezie plină de destăinuiri,
dar cu structuri mentale de profunzime, cu versuri îmbinând plăcut şi afectiv taine ale înlăuntrului cu ritmicităţi
obişnuite ale cotidianului. Versurile sunt de o modernitate
accesibilă, omogene în cvasitotalitatea lor. Încărcătura lor
emană o autentică forţă sugestivă, într-un spațiu al emoţiilor și sentimentelor înălţătoare. Poetul poate fi regăsit
adesea rătăcind printr-o lume a imaginilor, a necruțătorului
timp care se scurge nepăsător, cu gânduri care, fără a se
răzvrăti, nu se sfiesc să aducă pe tapet resuscitări ale
neîmplinirilor. Și chiar dacă masculină, avem de-a face
totuși cu o poezie plină de sensibilitate, cu izbucniri pate-
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tice suficient de discrete.
Poezia lui Cătălin Dumitrescu este aproape în
exclusivitate dedicată dragostei: “Cu trupul tău / Mă
laud mântuirii, / Cu gândul tău / Mă asemui când zâmbeşti, / Îţi desenez iluzii / Pe o bucată de hârtie, / Iar
mai apoi te bântui printre amintiri!” (Laudă).
Cuvinte generoase sunt adresate cu îngăduință mântuirii, motiv al răstignirii în fața veșniciei dragostei, ca ripostă împotriva curgerii nemiloase a timpului: „Azi trece timpul de parcă / Clipa răstignirii tale
se grăbeşte / Să îşi primească tainul, / Patima ta, un
destin în sânge / Prinţ al cerului şi al pământului, / Te
cutremuri şi te pierzi / Ca un ropot de ploaie / Deasupra mormântului!” (Prinț). Și din nou visul dă ascultare chemării la veșnicia împlinirii: “Îmi ascundeai
mâinile / În buzunarele unde îţi ţii / pântecul / Căldura
lui îmi era alint, / Fulgii de nea ţi-i alungam / De pe
umăr cu un sărut / Și tu zâmbeai!” (Vis de iarnă).
Avem de-a face cu un eu poetic voluptuos,
stând la pândă în cucerirea iubirii, o iubire pe care şia dorit-o să ia chipul dimineţii şi pe care o întâmpină
cu înfrigurări ce depăşesc cu mult un avânt adolescentin: “De ce să nu vreau / Să te privesc goală / Alergând pe o plajă / Şi plaja goală şi tu goală, / Numai a
mea!” (Plajă goală). Îi mai place să cocheteze cu
marea, cu nisipul și cu binevoitorul soare, cu universul, cu infinitul, cu dimineți și primăveri proaspete, dar
și cu toamne și ierni care umbresc gândurile.
Autorul își ascute toate armele poetice pentru
a da bătălia finală pentru împlinirea dragostei. Cu un
limbaj metaforic şi sugestiv, într-un vers pulsatoriu ca
un mecanism viu, cu destăinuiri și confesiuni la modul
(continuare în pag. 20)
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înălţător și sincer, împărtășindu-ne idealul dragostei sale,
dar și angoase, împliniri şi neîmpliniri: “Închiriez o cameră
/ Din inima ta / Și am să adorm liniştit, / Cu urechea
deservită / Plexului tău solar!” (Solar).
Lumea poeziei lui Cătălin Dumitrescu se conduce
doar după legile iubirii. Autorul îşi poartă versul ca pe un
organism viu, păstrându-i pulsaţia proprie la un nivel voit
inconfundabil, demonstrându-ne talentul său artistic în
versuri încărcate de o autentică putere imagistică. Vers
cu tonalităţi optimiste şi invitaţii idilice, dar şi cu reflecţii
subtile, cântărind a respiraţie poetică vădită: “Totuşi mâna ta / Răvăşind raza de soare / Mă iubeşte arătându-mi
chipul, / Trăiesc şi mi-e drag / Întind mâinile goale spre
cer / şi mulţumesc!” (Flori de liliac). E ca și cum am fi invitați să ne aplecăm asupra unei pietre străvechi, să-i ascultăm povestea și să-i împărtășim destinul.
Cum spuneam, rar îl întâlnim pe poet plătind tribut
prozodiei clasice, dar atunci când o face, o face într-un
stil propriu, convingător și plăcut, cu iz de ritual perpetuu:
“Ți-am atins halatul alb / Șoptind gânduri păgâne, / Team ridicat de pe scaun / Să îți arăt soarele când apune! /
M-ai luat de mână / Tu rece și bună / Alungând tot ce în
minte se adună, / Dar afară e lună / Și noapte și brumă, /
Iar acesta e visul din urmă!” (Visul din urmă).
Credința oarbă este însă supusă adesea dezamăgirii: “Cânta vântul prin orga sufletului / De când ai plecat
prin lume, / A rămas gândul dezvelit / De iluzii, de vise şi
de nisip, / Stă încremenit în colierul timpului / Zâmbetul
tău şi poartă doliu! // Cântă prin fereastra deschisă a inimii
/ Dând la o parte perdeaua de nisip, / Pe fotoliile de paie
/ Nu mai stă nimeni, / În paharele de șampanie a rămas /
Dragoste de două degete / Iar tu...” (Orgă).
La Cătălin Dumitrescu până și răzbunarea în fața
dezamăgirii se manifestă cu dulceața suavității, precum o
blândă pedeapsă: “Am plecat înapoi / Clepsidra așteaptă
/ Încremenită în simț! / Nu-ți mai plătesc / Chirie pe cuvinte, / Voi șterge soarele desenat / Pe fereastra ta dinspre mare! / Următorul pas e / Întotdeauna mai aproape
de cer!” (Întoarcere).
Dar marile dezamăgiri sunt până la urmă cele rezultate din bătălia cu timpul: “Aș vrea să pictez / Pe trupul
tău amintiri / Cu penelul răsuflării mele, / Mirosul de
cerneală / Să răzbată ani mulți / În mintea mea ca o icoană, / În această închisoare de sticlă / Nisip te-ai presărat
/ La pieptul meu, formă de viață / Ca un alint!” (Pictură).
Teama de irosire răbufnește adesea în glasul eroului liric:
“Într-o zi mă va ucide / Amăgitor un cuvânt, / Voi coborî
în pivniţa uitării, / Iar ochii vor înceta a descifra / Ritmul
pasului pierdut / În spatele felinarelor aprinse!” (Suflet
pierdut). Se vede clar că în dezamgire eul liric soarbe
adesea din cucuta lui Socrate. Ca monedă de schimb,
rânduirea cuvintelor pare a ne induce o naturaleţe debordantă.
Cel mai mult însă poetului îi place să vorbească
despre timp. Până la urmă clepsidra pe care o mânuiește
cu teamă și neîncredere este, de fapt, tema sa preferată.
Poetul vieţuieşte o obsesie a timpului, motiv pentru care
îl abordează filosofic din diferite unghiuri: “Himeră, priveşte câte urme / Ai lăsat în nisip / Nici marea nu le mai șterge!” (Năvod).
Clepsidra echivalează uneori cu număratul boabelor de nisip (“Poate că lumea este o pietricică / În ames-
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tecul de nisip / Din clepsidra lui Dumnezeu! // Din când
în când / Ne răstoarnă viața / Privind la rostogolirea
inevitabilă!” - Pietre), în răbdarea pe care eul liric o
manifestă în așteptarea împlinirii dragostei nemuritoare: “Mi-ai spus într-o zi / Că ai să vii, / Și am ascuns
timpul / Într-un colţ de cer, / Stăteam de vorbă / Cu
granulele de nisip, / Să uit liniştea în umbră, / Pe trepte
am pus vise!” (Colț).
Prezentă și în volumele anterioare, tema clepsidrei este revigorată în poeme din ce în ce mai consistente și convingătoare, îmbiind la reflecții inimaginabile și punând sub semnul întrebării însăși sensibila
statornicie a lucrurilor pământești: “Ce scurtă e viaţa /
Într-un pahar cu apă!” (Paharul cu apă). Dar visul se
poate împlini la fel de bine și în imaginar, izbutind chiar și fără o invitație la luptă deschisă - o blândă
reînviere: “Într-o zi visul mi te-a dăruit / Așa ca pe un
semn de carte, / Erai așa de fru-moasă / Că nu îmi
mai venea / Să deschid ochii” (Semn). Adesea versul
lui Cătălin Dumitrescu se aşază cu blândeţe într-o
stricteţe a formei deloc impuse, cu voluptoase melancolii.
Parcă destinată satisfacției mele personale, în
final am întâlnit un poem dedicat misteriosului număr
Pi. Am tresărit, desigur, ca un îndrăgostit de matematică ce sunt, curios totodată să aflu ce văd ochii
unui poet aflat în fața “fioroasei” teorii. S-a întâmplat
că, chiar în aceste zile, lucrez la o culegere închinată
acestor acte de credințe și sensuri poetice prea puțin
cunoscute. Poemul cu pricina chiar m-a satisfăcut și
cu siguranță îl voi colecționa în elogiul ce vreau să-l
aduc acestor creații unicat: “Trăiesc într-un cerc, sunt
Pi / Uneori mă hrănesc cu raze / Mă ondulez după
soare / Ca şi alte lumi! // Aici jumătăţile de cerc / Sunt
împărţite în idei, / Scaunele sunt ca noi / Din acelaşi
material! // Vinul din pahare / E stors din cuvinte /
Cerul e la fel de rotund / Ca pământul şi ca oceanul!...”
(Pi).
Cătălin Dumitrescu, el însuși un argonaut în
căutarea iubirii atotvindecătoare, este un poet tânăr,
plin de prospeţime în imperiul liricii sale. El se dovedește un îndrăgostit de poezie şi cu acest ultim volum
neîndoielnic a mai câştigat nişte puncte la acest capitol. Prin creația sa autorul ne (re)aduce și ne face
martori în fața blândeţii de netăgăduit a poeziei sale.
O lirică plină de eleganţă şi sobrietate, în care
găsim versuri pe care autorul le îmbracă cu multă
atenţie în cămaşa de duminică şi le trimite cu semeţie
spre inima cititorului. O lirică ce ne îndrituiește să ni-l
putem imagina pe poet cochetând adesea cu muza,
cea care, în cazul de față, nu se lasă prea așteptată
și-l ajută pe creator să devină stăpân pe situaţie.
Așadar, Cătălin Dumitrescu - un poet cu iz romantic, pasional, cu o certă perspectivă creativă, pulsând în note moderne, cu ritmuri ce susţin adesea o
ambianţă lirică ademenitoare.
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PLOUA CU FLUTURI...
pe strada castanilor ploua cu fluturi
bătrânii erau frumoși și zâmbeau
nu exista timpul
doar tihnă cu miros de flori vii

Nicolae NISTOR
EL IUBEȘTE PLOAIA...
bătrânul îi explica nepotului
de ce plânge cerul
cum noi îl supărăm pe Dumnezeu
și pe apostolii lui
cum noi vom pleca la EL
nu se știe când...
marea trecere nu este o punte
să faci echilibristică
este o scară agățată de cer
unde urci cu ajutorul lui Dumnezeu
nu poți căra lucruri
dar poți căra iertarea din tine
a început să plouă.
oierul cu părul alb privea cerul
el știa că Dumnezeu se bucură și când plouă
iar oile se înmulțeau dumnezeiește....
DUREREA CA PANACEU!
voia să se termine totul
se ruga pe ascuns să plece
să nu tulbure pe cei plini de viață
uda fiecare amintire frumoasă
precum florile vieții
încerca să atingă amurgul
cu mâinile tremurânde
aproape invizibile
locul lui nu-l vedea nimeni
dacă dorea ceva
folosea un clopoțel digital
viață mergea normal...
apoi... nimeni nu știa că tăcerea lui
vorbea cu Dumnezeu
scăpase de ce este greu
de durerea ca panaceu
ÎNTÂLNIREA...
am plecat înainte dragă mea grăbit ca de obicei
nu am avut răbdare să te faci mai frumoasă
tu continui să te pregătești ...
Iar eu sunt demult plecat la întâlnire
timpul este o haina pe care vrei să o porți
când îți place sau când mai poți
dar te rog când ne vedem adu-mi pipa ca
amintire
aici mă plictisesc fără iubirea și cărțile din tine
nu uita să lași lumina aprinsă ca un drum
unde te aștept eu ăștia au lumina stinsă
de parcă nimeni nu există în noaptea asta tristă
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acum dragostea are rotiri de cazinou
probabilitatea să atingi centrul universului
este lipsită de sentimente
un fel de amestec de substanțe
din două pahare cibernetice
păsările au uitat să zboare
puii nu cunosc zborul
nu au oasele oxigenate
se sting în cuib fără incubația mamei
și cad din cer sub formă de stele stinse
leagănul copilăriei a fost primul meu zbor...
acum călătoresc în timp
aici nu mai știu cum te cheamă
cu ce te ocupi
iar televizorul meu strânge țărână
care costă enorm...
Iar moartea este o nevinovată incinerare
nimeni nu mai plânge pe nimeni nu-l doare
doar pe fluturii care trăiesc ca o mirare
ÎNTÂLNIREA CU VIAȚA
Sunt prima poveste
de la facerea lumii
dintr-un glob minune.
Mama mă simțea în palme,
iar eu o ciupeam de foame,
ea povestea ce voi vedea,
eu înotam în apa botezului
până adormeam…
Când mama a strigat,
Dumnezeu ne-a dat
întâlnire cu viața.
HADES ADORMISE ÎN POARTĂ
nu știa ce să spună la capătul drumului
bătătorit în disperare
totul din el și din lucruri deveneau inutile
se înlocuiau lampadarele vechi
să nu vadă fiecare pas căzut
asculta muzica pe care o iubea
calmă până la lacrimi
apoi vocile oamenilor
în adierea anotimpului
care l-a prins ca un trofeu
a făcut ordine în lucruri
ca în zilele de sărbători
costumul era prea mic de unde să știe
că magazinul lui de himere este închis
obosit a adormi în lumină
așa ca soarele care se întoarce
pe partea cealaltă
iar Hades la fel de obosit
adormise în Poartă
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EU NU MAI SUNT CÂND EȘTI?!

Gabriela GRIGORE
VALOAREA EDUCATIVĂ A BASMELOR
STUDIU DE SPECIALITATE
Basmul este o specie a genului epic, de obicei în
proză, de mare întindere, în care sunt prezentate întâmplări fabuloase la care iau parte personaje înzestrate cu
puteri supranaturale, care poartă valori simbolice, reprezentând Binele și Răul. Basmul cult Povestea lui HarapAlb de Ion Creangă este o capodoperă a literaturii române, cu o acţiune simplă, ce se desfăşoară liniar, prin
înlănţuire şi respectă schema basmului popular: o situaţie
iniţială de echilibru (expoziţiunea), un eveniment care
tulbura situaţia iniţială (intriga), trecerea probelor (desfăşurarea actiunii), acţiunea reparatorie (punctul culminant)
şi răsplata eroului (deznodământul). Timpul şi spaţiul
sunt nedeterminate; din punct de vedere spaţial, acţiunea
debutează într-un capăt de lume şi se sfârşeşte în alt
capăt. Acţiunea este relatată de un narator omniscient,
uneori subiectiv, care alternează naraţiunea la persoana a III-a cu dialogul.
Incipitul, prin formula “Amu cică era odată...”, situează naraţiunea în atemporalitate, într-un timp mitologic, fabulos. De asemenea, spaţiul este nedefinit, nu se
dau relaţii cu privire la locul în care se află craiul şi cei trei
fii ai săi, dar se ştie că eroul va pleca la celălalt capăt al
lumii, la unchiul său. Se desluşeşte astfel o primă categorie estetică: miraculosul. Incipitul conţine de asemenea
un prim simbol existent în toate basmele, cifra 3, care
reprezintă desăvârşirea, perfecţiunea (craiul avea 3
feciori, Împaratul Verde avea 3 fete), simbol ce va reapărea pe parcursul acţiunii.
O deosebire între basmul popular şi cel cult o reprezintă faptul că, în cel din urmă, eroul va remedia lipsa, nu
mai este chiar din incipit un individ maturizat, model de
frumuseţe fizică, morală şi spirituală, ci apare ca
un personaj la inceput de drum, neiniţiat. Traseul parcurs
de acesta, probele la care va fi supus vor avea rolul de al pregăti pentru viaţă.
Expozitiunea ne prezintă o situație inițială care este
tulburată de un eveniment (intriga) - un Crai ce avea trei
feciori, primește de la fratele său, Verde-Împărat o scrisoare în care-i cere să-i trimită pe unul dintre fii, pentru ai moșteni împărăția. Cei doi fii mai mari se arată dornici de
plecare, dar tatăl le iese înainte la un capăt de pod, îmbrăcat într-o piele de urs, iar feciorii se sperie și se întorc
acasă. Feciorul cel mic este sfătuit de o cerșetoare, căreia
îi dăduse un bănuț de pomană, dovedind milă și generozitate (caracterizare indirectă, ce reise din comportamentul eroului). Astfel, el ia calul, hainele și armele din
tinerețea tatălui și pornește și el spre împărăția unchiului
său. Trece cu bine de proba la care-l supune tatăl său,
care-l îmbrățișează bucuros și îl sfătuiește să se ferească
de omul roș și de omul spăn. (interdicția).
Desfășurarea acțiunii ne prezintă traseul inițiatic
pe care îl parcurge mezinul. Acesta se va întâlni cu un om
spân, ce-i va ieși înainte de trei ori sub trei înfățișări diferite, și-l va convinge să-l ia tovarăș de drum, încălcând
astfel sfaturile părintelui său. Pentru aceasta va plăti cu
libertatea vieții lui, deoarece, ajungând la o fântână, Spânul îl va convinge să intre în ea și nu-l va mai elibera decât

după ce-i va jura că-i va fi slugă credincioasă toată
viața. Fiul Craiului, „boboc la trebi de-aistea” (caracterizare directă făcută de către narator), adică naiv și
lipsit de experiența vieții, este ușor păgubit de Spânul
răufăcător, iar din acest moment primește numele de
Harap-Alb. Ajungând la curtea lui Verde-Împărat,
prințul este prezentat drept slugă, iar Spânul pretinde
că este moștenitorul tronului, fiind primit cu toată
cinstea cuvenită. Dorind să scape de sluga incomodă, pe care o numește „pui de viperă „(caracterizare
directă, făcută de un alt personaj), îl trimite să-i
îndeplinească cele mai periculoase sarcini: să aducă
sălăți din Grădina Ursului, să aducă pietre prețioase
din Grădina Cerbului și pe fata Împăratului Roșu.
Primele două probe sunt trecut cu bine, ajutat fiind
de Sfânta Duminică, adică de cerșetoarea milostivită
din grădina tatălui său. Politicos și recunoscător pentru ajutorul primit, Harap – Alb îi mulțumește acesteia
(caracterizare indirectă, ce reiese din limbajul personajului) și va pleca să îndeplinească cea de-a treia
poruncă a stăpânului său. Pe drumul ce duce către
împărăția lui Roșu – Împărat, eroul își oferă spijinul
unui roi de albine cărora le construiște un adăpost și
unui mușuroi de furnici, cărora le salvează viața, dovedind bunătate și hărnicie. (caracterizare indirectă,
ce reiese din comportamentul eroului). Regina albinelor și regina furnicilor îi promit că-i vor întoarce binele făcut și–i oferă căte o aripă cu puteri supranaturale. Continunându-și călătoria, îsi face tovarăși
de drum cinci „monștri simpatici„ (caracterizare directă făcută de către narator) - Gerilă, Setilă, Flămânzilă, Ochilă, Păsări-Lăți–Lungilă. Împreună cu Sfânta
Duminică, Calul, albinele și furnicile, aceștia reprezintă ajutoarele eroului, care-i vor fi de folos pentru a
depăși celelalte probe la care-l va supune RoșuÎmpărat: să doarmă o noapte în casa încinsă, să
consume mari cantități de mâncare și de băutură, să
aleagă macul de nisip, să o păzească o noapte pe
prințesă și să o deosebească de sora ei geamănă.
Eroul este ajutat de prietenii săi și își pune în valoare
calități precum toleranța, capacitatea de a media un
conflict spiritul de lider. (caracetrizare indirectă, ce
reiese din comportamentul și din limbajul personajului). Trecând și de acestea, prințesa le cere și ea
să-i aducă smicele din pomul vieții, apă vie și apă
moartă din locul în care se bat munții în cap. Calul lui
Harap-Alb se întrece cu turturica prințesei și va ieși
învingător, câștigând-o astfel pe fată pentru stăpânul
său. Pe drumul de întoarcere, Harap-alb se îndrăgostește de prințesă și ar fi putut să fugă cu ea în
lume, dar dă dovadă de loialitate și demnitate, ținându-și promisiunea făcută Spânului până la capăt (caracterizare indirectă ce reiese din faptele personajului).
Punctul culminant este atins la curtea lui Verde-Împărat, unde prințesa îl demască pe Spân, arătând tuturor că adevăratul moștenitor este Harap-Alb,
iar Spânul este un impostor. Mâniat de aflarea adevărului, Spânul se repede asupra lui Harap-Alb și îi taie
capul, dar prințesa îl leagă cu smicelele din pomul
vieții peste care toarnă apă vie și apă moartă, reușind
să-l învie. Calul, însă, îl va pedepsi cu moartea pe
(continuare în pag. 23)
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Spân, pentru ca stăpânul său să-și intre în drepturi.
Deznodământul ne prezintă înfrângerea erului negativ și triumful binelui asupra răului. Harap-alb se va
căsători cu prințesa și va moșteni împărăția, trăind fericiți
până la adânci bătrâneți.
Finalul basmului înseamnă în primul rând remedierea situaţiei problematice din incipit, prin pedepsirea şi omorârea Spânului, dar şi prin recompensarea personajului pozitiv. Prin urmare, şi în basmul cult, binele iese învingător din lupta cu răul. Dar finalul unui basm cult
înseamnă şi sfârşitul procesului iniţiatic al potagonistului,
care va deveni împărat, căsătorindu-se cu fata lui Roşu
Împarat. Nu întâmplător basmul se încheie cu pedepsirea răufăcătorului, pentru că prezintă mentalitatea omului din popor, conform căreia binele triumfă întotdeauna,
iar starea firească este cea de bună dispoziţie şi de
optimism.
Formula narativă finală anunţă un ospăţ de dimensiuni simbolice, la care a luat parte şi povestitorul. Rolul
acesteia este acela de a readuce cititorul în situaţia
iniţială, în lumea reală.
Aşadar, incipitul şi finalul unui basm cult sunt elemente de structură cu semnificaţii bine determinate, sunt
poarta magică prin care cititorul intră într-un univers
miraculos, al tuturor posibilităţilor, cu personaje care
strânesc râsul fără a înspăimânta prin înfăţişările lor, şi
acesta revine în realitatea cotidiană înţelegând, probabil,
ca totul este de fapt “o transfigurare în moduri fabuloase
a realităţii”.
Deși respectă schema basmului popular, basmul
cult Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă prezintă și
anumite particularități prin care se diferențiază de acesta.
În primul rând, autorul mărește numărul de probe, ceea ce
conduce la o acține mai amplă, mai complexă, eroul
depășind mai mult de trei probe, câte întâlneam în basmul
popular. În al doilea rând, fantasticul este umanizat și
localizat. Personajele fabuloase vorbesc și se comportă ca
niște țărani humuleșteni, iar în descrierile lor se face
mereu trimitere la ființa omenească (Gerilă este o dihanie
de om).
Pe de o parte, umorul operei este realizat prin
numeroase surse: ironia (doar unu-i Roș Împărat, vestit
prin meleagurile acestea pentru bunătatea lui cea
nepomenită și pentru milostivirea lui cea neauzită),
caracterizări pitorești (o dihanie de om, cu urechi clăpuge
și buzoaie groase și dăbălăzate), scene comice (cearta
dintre personaje, discuția dintre pețitori și Împăratul Roșu).
Pe de altă parte, limbajul lui Creangă se bucură de o
trăsătură specifică, numită oralitatea. Aceasta se realizează prin folosirea cuvintelor și a expresiilor populare, a
regionalismelor și a numeroaselor locuțiuni (Ia ascultați,
măi, dar de când ați pus voi stăpânire pe mine?), a propozițiilor interogative și exclamative (ce-mi pasă mie?, hai!
hai!hai!hai!), a interjecțiilor, a vocativelor, a imperativelor,
a onomatopeelor (Măi, Păsărilă, iacătă-o, ia !), a frazelor
rimate (Poate că acesta-i vestitul Ochilă, frate cu Orbilă,
văr primar cu Chiorilă).
În plus, autorul cult folosește foarte multe proverbe și zicători, din tezaurul de înțelepciune populară, pe
care le introduce prin expersia „vorba ceea (Lac să fie, că
broaște destule!, Dăi cu cinstea, să piară rușinea, De-ar ști
omul ce-ar păți, dinainte s-ar păzi!).
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Povestea lui Harap-Alb” este un bildungsroman, o „carte” a formării unui personaj, a evoluţiei
sale din stadiul de începător în cel de cunoscător cu
experinţă de viaţă. Ritualul iniţierii este un vechi
fundament al basmului. Drumul personajului central
nu este altceva decât un traseu iniţiatic, cu probe
care trebuie trecute. Plecând de acasă un novice,
eroul trebuie să parcurgă un proces de maturizare,
învață din propriile greșeli și se perfecționează,
arătând că merită statutul pe care-l va ocupa.
Basmul demonstrează că omul de soi se vădește
sub orice strai1.
Ca şi alte basme, Povestea lui Harap – Alb
valorifică tema confruntării dintre bine şi rău. Particularitatea viziunii autorului cult constă, însă, în
acest basm, în relativizarea perspectivei asupra
noţiunii de bine şi de rău, simbolizate prin două
personaje care se situează mai mult în sferă realistă
decât în lumea fantastică. Ca şi în viaţa reală, pare
a spune naratorul, devenit complice al cititorului,
limitele dintre cele două noţiuni antitetice se şterg
adesea, provocându-l pe omul obişnuit să descopere complexitatea unei existenţe în care el însuşi
e un erou. Basmul, atât cel cult cât și cel popular,
reprezintă o oglindire a vieții în moduri fabuloase ( G
Călinescu) . Caracterul moral al basmului se reflectă
în lupta dintre bine şi rău, încheiată cu victoria binelui, în promovarea valorilor umane unanim acceptate (curaj, vitejie, omenie, isteţime, iubire). Prin eroul care reprezintă binele sunt personificate valorile
perene ale umanităţii: bine, frumos, adevăr, milostenie, prietenie, iubire. Se cultivă principii morale esenţiale: adevărul, dreptatea, cinstea, prietenia,
ospitalitatea, curajul.
Dintre creaţiile literare în proză, basmele şi
poveştile au rămas de-a lungul veacurilor operele
cele mai îndrăgite de copii, începând din primii ani ai
copilăriei şi până aproape de adolescenţă.
Valoarea instructiv-educativă a acestora este
deosebită. Ele aduc o preţioasă contribuţie la dezvoltarea proceselor de cunoaştere, a proceselor
afective, la formarea trăsăturilor de voinţă şi caracter, la formarea personalităţii copiilor. Exprimând
înţelepciunea şi năzuinţele poporului, necazurile şi
bucuriile sale, lupta cu forţele naturii, relaţiile dintre
oameni, basmele îi ajută pe copii să înţeleagă complexitatea aspectelor vieţii. Inţelegând conflictul dintre cele două forţe care apar în basm, cititorii îşi
formează reprezentări şi noţiuni despre dreptate,
cinste, curaj, vitejie, hotărâre, perseverenţă, hărnicie. Ascultând basmele, copii sunt de partea dreptăţii, adevărului, binelui şi detestă nedreptatea, lăcomia, îngânfarea, răutatea şi minciuna.
Basmul este preţios şi pentru că pune într-o
lumină vie ce e bine şi ce e rău, ajutându-l pe copil
să-şi însuşească aceste reprezentări morale. Lectura basmelor prezintă o deosebită importanţă educativă şi prin reliefarea calităţilor eroilor, care constituie
pentru copii modele demne de urmat. Din faptele
eroului pozitiv ei învaţă să fie curajoşi, perseverenţi
(continuare în pag. 26)
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Lucia PĂTRAȘCU
EMILIAN MARCU - VITRINA CĂRȚILOR 3
Noul volumul de critică literară „Vitrina cărților 3 - Printre rafturi - două decenii de singurătate… în bibliotecă”, semnat de poetul, scriitorul, publicistul și criticul
literar Emilian Marcu, este publicat la Editura Detectiv
Literar, București, 2021 sub atenta editare a scriitorului
Firiţă Carp şi cu o ţinută grafică deosebită semnată de
Florin Dochia. Cele 360 de pagini cu „însemnări de scriitor
/ cititor”, apărute în revista „Convorbiri literare”, Iaşi, păstorită de poetul Cassian Maria Spiridon, cuprind analiza a
peste 211 titluri de carte, aparținînd unui număr de aproximativ 200 de autori. Volumul a ieșit pe „piața cărților” și
ca rezultat al strădaniei acestor oameni de cultură. De
aceea, autorul adresează: „Mulțumiri se cuvin adresate
Domnului Firiță Carp, Domnului Florin Dochia și Domnului
Petrică Gavrilă, oameni cu sufletul mare fără de care
munca mea nu ar avea nici un sens!”.
După volumul „Vitrina cărților - 1 - Un deceniu
de singurătate… în bibliotecă”, apărut la Editura Pim, Iaşi,
publicat în 2013 și volumul „Vitrina cărților - 2 - Printre
rafturi - Noi vremuri de singurătate în bibliotecă”, apărut la
Editura Detectiv Literar, 2018, volum despre care spuneam că este o adevărată călătorie, în care Emilian Marcu
nu vrea să fie singurul colindător prin lumea mirifică a
cuvântului scris, făcând din întovărăşirea cu ceilalţi un fel
de rugă colectivă în biserica neamului de iubitori ai literaturii, o rugă pentru a dezlega tainice şi nebănuite întrebări,
iată că, și în acest al treilea volum de critică literară
Emilian Marcu își continuă călătoria, împletind o cunună
de scriitori şi cărţile lor, pe care o împodobeşte cu unele
consideraţii pertinente şi o aşterne în faţa oricărui cititor
dornic de a afla lucruri noi. Împreună, toate cele trei volume, publicate deja, rotunjesc, astfel, un număr de 1300
de cărți comentate și aproape 800 de autori.
Acest nou volum de critică literară începe cu o
„Predoslovie la… Cronica unei cărți anunțate, dar… încă
nepublicate: Vitrina cărților, Printre rafturi (două decenii
de singurătate… în bibliotecă)”, în care autorul amintește
cele „două decenii de singurătate... în bibliotecă”, o
singurătate spornică, spunem noi, cei care îi citim cărțile,
din moment ce aflăm că acest al treilea volum de critică
literară, ce a văzut, iată, lumina tiparului, rotunjește,
împreună cu celelalte două, analiza unui mare număr de
cărți lecturate. El însuși scriitor prolific, cu un număr important de titluri de carte, poezie și proză – romane, aduce
tuturor darul acesta de critică literară, dovedind un apetit
de cititor pasionat și, de ce nu, curios, prins într-o aventură literară, ce pare a fi început de mult timp și continuă
încă. Din amabilitatea de a deschide o carte, venită uneori
intempestiv în atenția criticului, din seriozitatea procesului
de înțelegere și generozitatea acestuia de a emite păreri
specializate, se împletește o țesătură de o frumusețe rară,
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ce va fi în folosul viitorilor cititori. Este o „trudă, prin
timp, la… rafturile cu cărți” și se referă la cărți
publicate între anii 2017 și 2021, despre care, așa
cum aminteam, au apărut comentarii și în revista
Convorbiri literare.
Ceea ce scrie Emilian Marcu despre toate
aceste volume nu sunt numai momente de referință
asupra lor, comentarii critice, ci și o formă de punere
în lumină a lor, de aducere în atenția cititorilor, neuitându-se faptul că orice demers literar poate deveni o
floare albastră pe câmpia creației, orice carte „măruntă” poate deschide surprinzătoare supape de gândire și înțelegere. Iar atunci când formulările concise
și întotdeauna relevante precizează scara valorică pe
care se așază volumul respectiv, noi, cititori, ne aflăm
într-o călătorie prin lumea cărților, începută de mult
timp și, slavă Domnului!, neterminată încă. Gestul său
este o dovadă de înțelegere a necesității lecturării cât
mai multor cărți, de acceptare a eventualității de a întâlni lucrări diferite ca și calitate creativă și, mai ales,
o generozitate în a încuraja, prin analizele sale, un
condeier începător, dându-i posibilitatea și curajul să
se perfecționeze și să insiste în a-și continua truda.
Ca și critic literar, Emilian Marcu îl consideră
pe fiecare scriitor un apropiat și, în consecință, pornește cu răbdare alături de el în aprofundarea problemelor, ce l-au preocupat atunci când acesta a întocmit o nouă carte plină de teme variate și, adesea, surprinzătoare, admițând ideea că ea, noua carte, reprezintă sinteza trăirilor autorului, circumscrise unui spațiu anumit și unui timp binecuvântat deopotrivă de
tristeți și bucurii. Prin aceste analize rezultă astfel un
adevărat portret literar pentru fiecare scriitor, care a
intrat în atenția sa de critic literar.
Aceste analize de carte pertinente, corecte și
convingătoare, la urma urmei, conduc la concluzii
relevante și folositoare. Pentru un cititor, nu este puțin
lucru să întâlnească părerea unui om de cultură
avizat și, mai ales, sincer, care comentează cu sagacitate și talent creațiile lirice, epice sau, de ce nu, de
analiză critică, semnate de alți confrați.
Fiind el însuși un creator talentat, Emilian
Marcu, cel care a semnat mai multe volume de autor,
pe care Mioara Bahna le consideră adevărate „Zidiri”,
mai mult ca sigur nu poate fi de acord cu aprecierea
truvabilă uneori în diferite texte precum că un critic
literar este în esență un creator, care a ratat alte
(continuare în pag. 25)
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genuri literare. Emilian Marcu nu a ratat nimic, este un scriitor prolific, talentat și cu har, care a îmbogățit literatura cu
scrierile sale și care se apleacă mereu cu subtilitate și temperanță critică asupra altor volume semnate de autori cunoscuți, ori începători, urmând, mai degrabă, îndemnul lui
George Călinescu, cel care în „Cronicile optimistului” dădea
un sfat de mare actualitate și acum, când grădina cuvântului
scris abundă de condeieri și încercările lor literare: „Nu lăudați, fără temei, pe un începător, dar, mai ales, nu-l ridiculizați!”
Astfel se construiește nu numai comentariul critic
sau cronica de întâmpinare atât de necesară, dar atât de
neglijată în anii din urmă, dar şi actul de promovare, de
scoatere la lumină şi de introducere în circuitul cultural a
creațiilor literare, unele, cu nimic mai prejos decât altele, dar
nu îndeajuns de cunoscute. Așa cum proceda și criticul literar de mare recunoaștere, Perpessicius, în atenția lui Emilian Marcu și-au aflat locul multe creații literare, de la volume valoroase, la cartea de începător.
Însuși autorul acestei „aventuri printre cărți în
cele trei volume de… Vitrina cărților…” , Emilian Marcu,
declară în Predoslovia menționată anterior, faptul că a
intenționat „doar o carte de prezentare a cărților apărute
într-o anumită perioadă de creație literară, într-o anumită perioadă atât de complicată și de zbuciumată,
dominată de tot mai multe întrebări și tot mai puține răspunsuri.” Criticul literar Emilian Marcu trăiește cu perfecta
convingere că aceste volume trebuiau prezentate publicului
cititor și că toate acele considerații se cer întotdeauna să
fie spuse. Deoarece nu-și poate îngădui slăbiciuni și vrea
„să nu lase praful să se aşeze pe fiinţele acestea atât de
delicate dar şi de gingaşe numite nici mai mult nici mai
puțin decât – cărți.”
Este motivul ce explică de ce și acest volum,
„Vitrina cărților – 3” (ca toate celalte, de altfel!), semnat de
Emilian Marcu, nu poate primi decât calificative superlative
pentru vibranta comuniune cu scrierile celorlalți colegi de
breaslă, pentru generozitatea aprecierilor și știința delicată
a comunicării lor în spațiul literaturii scrise.


Lucia PĂTRAȘCU
SCORPIA CU OCHI ALBAȘTRI
Volumul de proză intitulat „Scorpia cu ochi albaștri”, semnat de scriitorul și publicistul Ghinea Mitrea, publicat la editura Lucas, Brăila 2021, cuprinde în cele 376 de
pagini povestea devenirii lui Narcis Dimitrie, unul dintre
mulții români, care au „luat calea bejeniei, căutând posibilități de viață mai bune pe alte meleaguri ale Europei”.
Acest tânăr absolvent al unei facultăți de construcții de mașini, harnic și interesat încă de copil de atelierul de fierărie
al unui vecin, nea Vasile, unde, împreună cu prietenul și
colegul său Marcel, făcea un fel de ucenicie benevolă, a învățat foarte multe lucruri legate de prelucrarea fierului, dobândind un fel de policalificare practică, fără vreo atestare.
După absolvirea facultății, fără alte speranțe, pregătit în acest fel, Narcis ia hotărârea să plece le Salonic,
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chemat de prietenul său Marcel, lăsându-și mama
singură în Brăila, orașul natal. A găsit de lucru la
firma LAKIS, unde face muncă necalificată, locuiește împeună cu prietenul său într-o locuință închiriată, două fete ucrainience, Marisa și Oksana, devin prietenele lor, el urmează cursurile pentru imigranții care vor să învețe limba greacă și astfel viața
lui capătă coordonate aproape normale. Însă Narcis dorește mai mult, caută și găsește un alt loc de
muncă mai bine plătit și, după probe de abilitate
profesională, apreciate de directorul companiei,
devine salariat la Compania SOTIRANI. Leafa este
mai bună, atribuțiile sunt mai importante, Eleni,
„scorpia cu ochi albaștri”, inaccesibila fiică a
patronului, devine „frumoasa mea cu ochi albaștri”, după ce relația lor se transformă într-o frumoasă poveste de iubire, finalizată printr-o căsătorie.
Au împreună doi copii, un băiat Angis și o fetiță,
Ana. În companie, Narcis avansează pe scară ierarhică, devenind singurul reprezentant, după ce
socrul său moare în urma unui accident de circulație și apoi, la nașterea fetiței, moare și Eleni.
Narcis, sfătuit de Eleni, o adusese deja în casă pe
Oksana, fosta lui prietenă, rămasă văduvă după ce
Takis, soțul ei, murise într-un accident de muncă și
mamă a unei fetițe, de aceeași vârstă cu Ana. Ea
este doică pentru micuța Ana, rămasă orfană la
naștere și femeia le alăptează și pe Ludmila, și pe
Ana. Aceasta are grijă de cei trei copii, care cresc
împreună ca niște frați poligloți, înțelegându-se în
limba greacă, română și ucrainiană. După mai mult
timp, Narcis s-a căsătorit cu Oksana și o infiază și
pe Ludmila. Însă, niciodată iubirea pentru „scorpia
cu ochi albaștri” nu se va șterge din inima lui și
săptămânal mergea la cimitir, unde „punea cu pietate un buchet de flori la mormântul cu chipul
frumos al grecoacei Eleni, pe care a iubit-o din
(continuare în pag. 26)

Boem@ (150 - 8/2021)

(urmare din pag. 25)

tot sufletul.” O iubire, ce trece dincolo de timpuri și de întâmplări...
Aceasta este, pe scurt, acțiunea romanului „Scorpia cu ochi albaștri”, semnat de Ghinea Mitrea, despre
care autorul însuși spune: „Povestea este inspirată din
realitate, ca și personajele cărora li s-a schimbat doar
numele.” Cititorul ar putea replica faptul că este aceasta
este varianta unui caz fericit, în care un emigrant reușește
să se integreze, însă autorul romanului precizează încă de
la început: „...fiecare primește ceea ce merită și tot atât
cât a dat.” Este chintesența educativă a acestui roman
construit cu multă abilitate scriitoricească. Firul poveștii se
desfășoară armonios, autorul îmbogățind tematica simplă
cu multiple adăugiri, ce brodează o adevărată dantelărie în
jur. Descrierea situației tânărului, care, la fel ca atâția alții,
pleacă să-și facă un rost. Situația mamei care rămâne singură și starea ei se va înrăutăți în scurt timp, ajungând la
deces. Situațiile capcană în care pot apărea erori conflictuale cu poliția, cum este cazul cu pliculețul de droguri
aruncat lângă scaunul lui într-un bar sau, mai târziu, cearceaful „virginității”, găsit în portbagajul mașinii, pus acolo
`la dorința iubitei pentru a fi aruncat, motiv pentru care are
probleme cu poliția, care căuta un violator și ucigaș de
femei. La fel de importantă este relația cu angajatorii și cu
ceilalți colegi de muncă. Forma de organizare a firmelor
private, cu angajări de probă, unde contează foarte mult
cinstea și hărnicia. Detalii tehnice despre ceea ce știe să
lucreze Narcis, descrieri ce dovedesc abilitatea autorului în
domeniu. Felul în care majoritatea patronilor își implică și
copiii în organizarea firmei, responsabilizându-i și ajutându-i să se descurce onorabil mai târziu.
Prezentarea personajelor este făcută după toate
canoanele (statură, figură, gestică, atitudine, îmbrăcăminte). La fel, descrierile altor țări, vizitate cu prilejul vacanțelor. În Elveția, la ski, cu zăpadă și frig pătrunzător, ori
în Australia, cu zile călduroase și nopți reci, cu întunericul
austral, vizitarea fermelor cu păsări emu, a deșertului
australian și întâlnirea cu populația aborigenă, cu care cei
doi fac schimb de obiecte.
Scriitorul Ghinea Mitrea conduce cu abilitate creatoare acțiunea, imprimându-i un stil alert, deși uneori cititorul ar putea fi înșelat de nuanțele amănuntelor, redate în
stil balzacian, ceea ce, totuși, nu îngreunează lectura,
deoarece autorul presară cu profesionalism secvențe
captivante cu întâmplări neașteptate, dar plauzibile, astfel
că întregul roman curge într-o plăcută fluiditate. Iar povestea de iubire permite plasarea unor secvențe afectiv erotice, decente și chiar delicate, ceea ce dă o nuanță tentantă
pentru cititorii de orice vârstă.
Accentuăm caracteristica de fluiditate, pe care
scriitorul Ghinea Mitrea o imprimă romnului construit fără
fragmentări, fără împărțirea în capitole, lăsând lejeritatea
lecturii să conducă cititorul pe firul întâmplărilor. Sigur că,
inspirat de o realitate existentă, autorul prezintă periplul de
viață, ce însoțește soarta lui Narcis Dimitrie, urmând un
traseu constructiv, ce poate fi realizat doar prin „cinste,
corectitudine și perseverență... ajutat, ce-i drept, și de
providență.”
Cu multă acuratețe, scriitorul Ghinea Mitrea pășește prin viața personajelor, evidențiind felul de a gândi al
fiecăruia, principiile după care își construiesc destinul și
consecințele alegerilor făcute. Este o congruență a ele-
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mentelor componente, ce conduce la o creație literară completă, al cărei titlu surprinzător și tentant,
„Scorpia cu ochi albaștri”, deschide apetitul cititorilor spre o lectură emoționantă, comprehensivă și
fidelă.


(urmare din pag. 23)

şi hotărâţi, modeşti şi harnici, cinstiţi şi drepţi, prieteni adevăraţi.
Basmele sunt şi puternice mijloace de dezvoltare a atenţiei şi a memoriei. Ascultând sau citind
basmele, copiii îşi exersează atenţia urmărind cu
încordare peripeţiile narate. Basmul este valoros
atât pentru educarea artistică a copiilor cât şi pentru
dezvoltarea limbajului. Alături de conţinutul de idei,
copilul sesizează şi expresiile poetice pe care şi le
însuşeşte îmbogăţindu-şi astfel vocabularul cu cuvinte şi expresii noi. Citind basmele, copiii întâ-nesc
mereu expresii care le sunt cunoscute şi se bucură
atunci când le ştiu. Ei memorează expresiile cu care
încep şi se încheie poveştile, precum şi acelea care
se repetă, astfel expresiile proprii limbii poporului
intră în limbajul lor.
Basmul este un minunat mijloc de educare a
gustului pentru frumos, prilejuind copilului puternice
emoţii estetice.
1
G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent,
Editura Minerva, București 1988, p.481
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Veronica POPESCU
SECRETUL MAIEI
E prea cald, îşi spuse Maia în gândul ei, aplecată
peste covata cu rufe. Pentru sfârşitul lunii mai, e prea
cald! Din pădurea de pe dealul din depărtare se auzea
pupăza. Un vânticel bătea uşor peste faţa Maiei şi făcea
să tremure zulufii ce ieşeau de sub baticul legat la spate.
Cu şorţul pe jumătate murdar şi fusta ce-i rămăsese de la
maică-sa, părea o femeie în toată firea care ştia rostul
gospodăriei. Spăla mecanic rufele, cu gândul fugit mult
prea de-parte de existenţa unei fete de şaptesprezece ani
cât avea ea. Biata de ea trecuse prin aşa de multe în cei
șase ani de când murise mama ei că nici nu le mai ştia
ordinea. Se simţea bătrână, împovărată de griji, de dureri
şi de scârbă pentru viaţa pe care o ducea.
Totul a fost frumos şi tihnit cât a trăit mama sa.
Îşi aminteşte cu duioşie cum trebăluia mamă-sa în locul
ei, iar ea se juca cu păpuşile din păpuşoi prin ogradă, în
timp ce, cei doi fraţi ai ei mai mici, se jucau cu o bicicletă
stricată, vrând s-o meştereas-că strigând unul la altul.
Parcă o vede şi acum, aler-gând de colo-colo, trebăluind
şi dojenindu-şi copii. Era ca un titirez toată ziua; când
făcea mâncare la bucătăria de vară, când scotea apă din
fântână, când mulgea vaca şi o ducea la pripon. Nu
stătea nicio clipă deşi era micuţă şi pipernicită şi toată
lumea spunea că-i cam bolnăvicioasă, totuşi era în
picioa-re de dimineaţă până seara. Nici nu putea altfel, cu
trei copii mărunţei şi un bărbat gâlcevitor din orice, nu
putea să mai dea naştere la alte scandaluri în casă, mai
ales că era mult de muncă. De pe vremea aceea, Maia
nu-şi aminteşte de tată-su, decât că se certa cu mamăsa şi uneori o mai altoia. De aceea mamă-sa nu-i prea
întorcea vorba şi lăsa mereu de la ea. El era un fel de
zmeu în casă. Când venea de la pădure unde lucra, toată
lumea îşi ştia locul. Tre-buia să fie toate făcute până la
venirea lui, iar în casă să fie linişte. Era singurul care
aducea câţiva bănuţi în casă şi de aceea se purta aşa.
Aşa îşi aminteşte Maia viaţa când trăia mama ei.
De multe ori, în ochii ei umbriţi de lacrimi o vede pe
mamă-sa în ultima ei vară pe acest pământ. Era iar
gravidă, dar de data aceasta avea o burtă mare, de
moaşa din sat i-a spus că va face gemeni. Şi aşa a fost.
În ultimele zile abia mai putea merge şi din acest motiv o
punea pe Maia, care era cea mai mare dintre fraţii, să-i
mai facă din treabă, iar ea făcea bucuroasă. Aşa a învăţat
Maia, care avea cu puţin peste unsprezece anişori, să
facă mâncare, mămăligă şi să spele după puterile ei,
când venea de la şcoală, sub privirile îngăduitoare ale
mamei sale. De fapt pe ea o chema Maria, dar cum Emil,
fratele ei, când era mic, i-a pocit numele neputând
pronunţa Maria, Maia i-a rămas numele. Tot Maia i-a spus
şi Ionel, cel mai mic, când a început să vorbească. Maia
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era o copilă voioasă, vorbăreață ca maică-sa, zburdalnică și prietenoasă cu toată lumea, iar mama ei
era tare mândră de ea, numai se ruga să n-aibă
norocul ei, să înveţe, să plece la oraş şi să-şi facă o
viaţă mai bună. Când i-a venit sorocul mamă-sii, Maia
era la şcoală. Era pe 15 iunie, ultima zi de şcoală.
Terminase clasa a patra şi se întorcea bucuroasă cu
carnetul de note să i-l arate mamă-sii. Când se apropie de casa lor, a auzit larmă, dar nu ştia ce-i. Se grăbi
să intre pe poartă, dar văzu multă lume agitându-se
lângă prispă. Tincuţa lui Munteanu, vecina lor, văzând-o pe fată, îi ieşi înainte şi-i spuse:
- Maia, du-te la mine acasă şi joacă-te cu băieţii mei! Mamă-ta naşte şi nu-i frumos să stai şi tu
aici! E treabă de oameni mari. Vezi că şi frăţiorii tăi
sunt tot la mine. Staţi acolo, că vă chem eu când e
gata!
A trecut timp mult şi vecina lor nu mai venea
acasă. Ceilalţi copii se jucau, numai Maia era îngrijorată, chiar dacă era o copilă. Simţea că parcă se va
întâmpla ceva şi viaţa ei se va schimba. Într-un târziu,
tanti Tincuţa veni, dar foarte agitată. Căută ceva şi pe
furiş plecă c-o lumânare. Maia o observă şi lăsând pe
ceilalţi copii să se joace, veni furişându-se până acasă. Lumea toată era adunată lân-gă prispă, iar Maia,
cu privirea ei iscoditoare de copil, nu putea să vadă
ce se întâmpla acolo. Atunci mătuşa Rusanda, desprinzându-se de grup, făcu o cruce mare şi zise:
- Apoi, Dumnezeu s-o ierte! Păcat de ea că
era prea tânără. Cum s-a îndurat Dumnezeu s-o ia?
Ce-o să facă Ilie acum cu cinci copii? Şi cine o să-i
crească pe gemeni? Ei n-au pe nimeni.
Maia, stătea speriată lângă poartă, neîndrăznind să înainteze. Îşi făcu puţin curaj şi se duse
lângă mătuşa Rusanda şi apucând-o timid de mână,
o întrebă îngânat:
- Mătuşă, ce s-a-ntâmplat? Unde este mama? A născut?
Mătuşa Rusanda, văzându-i privirea speriată, o strânse la piept cu mâinile tremurânde şi-i zise
plângând:
- Maia, fata mea, mama ta nu mai este! A
murit dând naştere frăţiorilor tăi. Acum sunteţi cinci
fraţi, dar nu mai aveţi mamă.
La capătul prispei din deal, spre grădină, tatăl
Maiei stătea cu capul rezemat în mâini şi plângea.
Din ziua aceea fatidică, viața Maiei s-a schimbat. A devenit mamă, soră, gospodină dar în niciun
caz copil care să se mai bucure de copilărie. Așa-i
treceau toate prin gând când scâncetul copi-lului din
covată o aduse la realitate. Scoase mâna din covata
cu rufe, o șterse de pestelcă și mai legănă copilul puțin în speranța că va adormi și astfel își va termina
treaba. Dar cum acesta nu se mai potolea din plâns,
nu avu altceva de făcut decât să se așeze pe prispă
și să-i dea țâță. Cum sta pe prispă cu pruncul la sân,
o podidiră lacrimile privindu-l, știindu-și conștiința curată. Privea copilul și-i venea să strige de durere și
necaz, dar era neputincioasă. Ce vină avea copilul că
se născuse, iar ea cui să spună neagra ei taină? Își
amintește și azi de ziua când o descoperiseră că era
(continuare în pag. 28)
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gravidă și cum toți se adunaseră în curte și nu mai conteneau cu întrebările. Parcă era în fața unui tribunal și urmau s-o execute. Tanti Rusanda, care asistase la moartea
mamei ei, fiind mai bătrână, începu:
- Spune, draga bunicii, cu cine te-ai greșit, că-l
luăm noi la rost, reparăm noi situația, tu numai să ne spui!
Maia nu spunea nimic. Se făcuse mică-mică de tot
lângă peretele bucătăriei de vară și plângea. Ar fi vrut să
strige și să-și spună necazul, dar de frică tăcea. Toți își dădeau cu părerea pe baza muțeniei Maiei: Ba că ar putea fi
al ăluia, ba al ăluia, dar nimeni nu putea spune nimic concret devreme ce Maia nu pleca niciodată de acasă decât
la biserica din sat, duminica, să-i aprindă câte o lumânare
ma-mă-sii. Apoi și-au amintit ei, că mai pleca cu vaca la
pășune s-o dea la cireadă și au ajuns la concluzia că nu
poate fi altul decât Gavrilă, văcarul satului.
- Daaa! Numai el putea sa ne prostească fata, dar
cum să ne înțelegem cu el că e surdo-mut zise și Pachița,
verișoara mamă-sii?
- Biserica mamii lui, dacă-l prind îl omor, zise și
tată-su de pe prispă, stingându-și țigara. Precis el este, nu
avea cine să fie altcineva, că fata nu prea iese din casă.
Este drept că eu sunt toată ziua la pădure, dar mi-ar fi spus
ceilalți copii. Lasă că pun eu mâna pe el!
Tanti Rusanda încheie completul de judecată zicând:
- Acum ce-a fost a fost, de pierdut pruncul nu-l mai
poate pierde că e mare. Lasă, măi Ilie, că nu-i începutul
de la ea! Las-o să-l nască și om vedea noi ce-om face apoi! L-o da la stat sau om găsi noi pe unul cu care s-o
mărităm cu tot cu prunc, vedem noi cum reparăm situația.
Acum nu vezi că tremură toată și de frică nu spune nimic?
- Da, tu-i candila mamii ei, că m-a făcut de rușine
în sat! Cum mai scot eu capul în lume?
- Între timp, pruncul de la sânul ei săturân-du-se,
adormi. Maia îl puse cu grijă iar în covată și îl acoperi cu o
pânză subțire ca să nu-l bâzâie muștele, apoi se întoarse
la covata cu rufe. După ce le scoase dintr-o apă, se repezi
la bucătărie să aducă oala cu apă ce fusese pusă la încălzit, dar glasurile gemenilor, care acum se apropiau de șase anișori, îi atrăseseră atenția. De pe poarta din fundul
grădinii, intră vaca, care începu a mugi după vițel. Se grăbi
s-o apuce de bucata de lanț din coarne, ca s-o poată lega.
Vițelul din țarc, auzind-o pe maică-sa, începu și el să mugească. Aduse repede o găleată și începu să mulgă vaca,
apoi dădu și vițelul să-și sugă partea lui. Într-un ceaun
puse de mămăligă și înteți focul. Cu apa care era deja încălzită, clăti la repezeală rufele și le întinse pe sârmă.
Când termină mămăliga, puse laptele să fiarbă apoi își
chemă frățiorii gemeni să mănânce. Chiar atunci, parcă
chemați, intrară și cei mai mari pe poartă. Veneau de la
școală. Emil era acum în clasa a șasea, iar Ionel era în
clasa a doua. Erau doi copii buni care încercau și ei s-o
ajute cum puteau pe sora lor, care le era și mamă și soră.
Ba chiar cei mici, gemenii, Maiei îi spuneau mamă. Doar
ea îi crescuse pe toți, așa cum se pricepuse. Ea era mereu
în mijlocul lor. Cei mici, gemenii, aveau acum cu puțin sub
șase ani. În toamnă trebuiau dați la școală. Din punctul ăsta de vedere, se simțea mândră, se simțea utilă și-i iubea
mai mult decât ca frați, îi simțea ca pe copiii ei și de aceea
se temea pentru ei. Se uita cu drag la ei, cum cei patru frați
mâncau din străchinile lor, lapte cu mămăligă. Erau
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singurii care nu o judecau și care-i simțea că o iubesc și o prețuiesc ca pe o mamă. Restul lumii o
privea ca pe o ciudată, judecând-o în gând sau
uneori chiar pe față. La biserică, când mergea și mai
cuteza să stea puțin la slujbă, stătea lângă ușa de la
intrare, dar și așa țațele își dădeau coate. Pe ulițe,
când se întâlnea cu fetele de vârsta ei, era ocolită de
se simțea mereu marginalizată. Ca să se mai gândească și ea la un băiat, cum făceau fetele de vârsta
ei, nici nu îndrăznea, gândindu-se la rușinea prin
care trecea. Singurul univers al ei era casa și frățiorii
ei de care era mândră. Gândurile ei îi fuseseră spulberate iar de scâncetele sugarului, care între timp se
trezise. Alergă într-un suflet la el și-l luă în brațe.
Acesta simțindu-se în brațele mamei sale, se opri din
plâns și începu să gângurească. Maia se uită la el
cu toată duioșia. Gânguritul pruncului din brațele ei
o făcu să uite toată suferința. În timp ce-i schimba
scutecul, se uita încântată cum bătea nervos din picioare plin de voioșie. Era un copil frumos, bucălat,
cu părul auriu, și semăna leit cu ea. Probabil mamăsa ar fi confirmat asta dacă ar fi trăit. Chiar dacă
pruncul apăruse din marea ei taină dureroasă, era
conștientă că el nu avea nicio vină. În ochii lumii, nu
o avea decât pe ea, iar asta o făcea și mai responsabilă. La fel de responsabilă era și pentru frații ei
cărora le era și mamă și soră.
Era spre seară când Pachița, verișoara mamă-sii,
intră pe poartă.
- Ce faci, Maia, e acasă tată-tu? zise aceasta
privind-o iscoditor.
- Nu. N-a venit încă.
- Dar voi ce faceți? zise arătând cu privirea către
băieți.
Aceștia mormăiră un ”bine” și se făcură nevăzuți,
plecând fiecare la treburile lui. Cum rămăsese doar
numai cu Maia, Pachița abordă subiectul pentru care
venise:
- Maia, tu te-ai mai gândit? Ce faci cu pruncul, îl
dai la stat sau vrei să-l păstrezi?
- Nu-l dau, mătușă, zise Maia cu ochii în pământ.
- Dar vezi și tu, că e greu să crești un copil. Ce-ai
să faci cu el? Nu ești nici în rândul femeilor, nici în
rândul fetelor, cine este tatăl nu vrei să ne spui. Ce
vei face? Cum ai să-l crești?
- Am să văd eu, mătușă. Am să muncesc cu ziua,
dar copilul de lângă mine nu-l dau.
- Bine, fata mea, dar tu nici nu l-ai încreștinat șiapoi cine ți-l încreștinează ție în situația în care ești?
Mai bine mi l-ai da într-o seară să-l botez eu și restul
fă ce vrei. Că de capul tău ai făcut și uite unde ai
ajuns! Cred că mamă-ta se întoarce în mormânt. Ce
rușine ne-ai adus!
Maia, ținând copilul în brațe, începu să plân-gă.
Chiar în clipa aceea intră și Ilie pe poartă. Văzând-o
plângând, întrebă curios:
- Ce se întâmplă aici? De ce plângi Maia? Ori e
copilul bolnav?
(fragment din volumul „Secretul Maiei” în curs de apariție la
editura InfoRapArt)
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Stan M. ANDREI
Artistul DAN MATEESCU
prezent în GALERIA ÎNGERILOR
Cu dalta și ciocanul în mână, gata să lucreze bucata
de lemn, pentru bucuria ființei sale și a iubitorilor de artă.
Așa l-am cunoscut și așa s-a prezentat lumii, numai pentru
că așa i-a și stat cel mai bine. A învățat să nu atingă
sufletul pietrei ori a lemnului, doară nici lui nu-i era drag al însulița cineva tocmai în fibra simțirii sale.
Cu dalta și ciocanul în fiecare zi întru îndumnezeirea
omului și preamărirea sculpturii. Dar, lucru neașteptat,
într-o zi, nici mâna și nici aceste unelte nu l-au mai
ascultat. Iar destinul s-a făcut crud și ni l-a furat pe 9 iulie
2021, așezând doliu în mai multe localități. Tecuciul,
orașul în care a trăit și pe care l-a slujit cum a știut mai
bine. Moineștiul, orașul în care s-a născut, a copilărit și a
deprins uneltele muncii intelectuale. Dar și Lieștiul. Cum
să nu, când această comună îi datorează mult. Prima
treime din partea activă a vieții, când elanul tineresc este
pătruns de înflăcărare creatoare și dăruire necondiționată,
o parcurge în Liești, lăsând nemuritoare urme: de pedagog, de om și de artist.
Uneori, mărturisea acea satisfacție profesională, consecință firească a muncii de profesor și întărită de caracterul său doldora de generozitate și iubire față de copii. Îi
râdea sufletul când elevii săi, de la cercul de arte plastice,
fac progrese, că încep să simtă culoarea, că structurează
elementele artistice într-o compoziție, că iau premii la
diferite concursuri, că participă la expoziții județene ori
naționale. Și deja trecea imediat la faza marilor proiecte cu
acești copii de țărani.
Alteori, se mâhnea pentru că nu este lăsat în pace de
cei de la primărie (primar, secretar adjunct cu propaganda), care „mă obligă, că-i sarcină de partid, să fac și să
scriu tot felul de lozinci și de rahaturi, în termene scurte;
și-mi fură în felul ăsta timpul de lucru cu elevii. Uite-așa
mă supăr, proiectele mele trebuie să le urc în pod pentru
un timp, apoi îmi cer rezultate; de unde le mai vrei,
tovarășe primar?”
Îi spuneam adeseori că viața își urmează cam repede
cursul și trebuie să o încărcăm într-un anume fel, fiecare
cu rodul harului său. Tu trebuie să înfigi câte-o sculptură
prin locurile care o cerșesc. Nu întoarce spatele timpului,
mergi în pas și de mână cu el și-ai să vezi, „nu ți-a păre
rău”, vorba lui Ion Creangă. Mă privea înțelegător și-mi
răspundea cu tonu-i grav: „ai dreptate, dar… e o mare
piedică undeva.”
O parte din piedică era funcția de director al Casei
Pionierilor și Șoimilor Patriei din Liești. „E ceva băgat pe
gât și mă irită, nu-mi convine.” Însă, atât de mult s-a
implicat în activitatea proprie și în cea de conducere încât
numele său a estompat instituția. „Te duci la Mateescu!”
circula îndemnul în rândul părinților pentru copiii cu aptitudini, indiferent dacă îi trimiteau la cercul de artă plastică,
cel de aero-modele, de carting sau de croitorie. Și copiii îl
iubeau pentru că simțeau dragostea pedagogului revărsată potop asupra lor.
Fiind o fire saturată de sensibilitate, a vibrat la orice
fărâmă de frumusețe, la orișicare accent de suferință, la
toate dinamizările forțate, la toate desfășurările expresivității în natura spontană și în natura umană. A cules
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Sculptorul Dan Mateescu

impresiile, a făcut prelucrarea lor și nu s-a oprit. Artistul din el trecea la treapta următoare: esențializarea oricărui aspect, fapt, semn, linie din fibră sau
cicatrice a unui lemn și ajungerea la concepte artistice pe care le-a materializat în lucrări proprii, cu un
anume conținut de idei și cu o putere de transmitere
a mesajului ori a sentimentelor pe care le-a trăit
artistul pe tot timpul demersului său plastic. A găsit
viața ca un joc de plinuri și goluri, de forme și volume. A încercat o geometrizare a lor care să realizeze
armonia preferată de omul privitor. Și, mai ales, a
indus apropiaților acea înțelepciune de a se apropia
de lucrurile din jur, fie ele simple obiecte de utilitate
gospodărească sau elemente de artă arhaică, de
multe ori plasticitatea acestora scăpând ochiului
neformat. Născut și crescut la munte și lângă calea
ferată, a simțit fascinația pădurii și a drumului de fier.
De aceea, și la Tecuci, atelierul și căsuța sunt tot într-un loc cu multă vegetație lemnoasă și lângă șinele
căii ferate. De ce? Pentru că (propria mărturisire)
„inepuizabilul mister al pădurii a trezit în mine un
sentiment nestăpânit de a o interpreta într-un mod
foarte variat. Atunci când ne oprim asupra sculpturii
în lemn ne apare în minte pădurea, care justifică –
din punct de vedere creator – lungile rătăciri prin
ademenitoarele ei hățișuri. (…) Ca simbol al vieții,
copacul poate fi considerat o legătură între pământul
în care își înfige rădăcinile și bolta cerească pe care
o atinge cu creștetul. Sculptura în lemn, opera de
artă creată, prelungește viața copacului.”
Mai cu-o supărare, mai cu-o bucurie, mai cu-o
șarjă de bancuri, a mers la țintă și a dăruit Lieștiului
o lucrare statuară, „Statuia luptătorului dac”, așezată
în fața instituției de al cărui destin s-a îngrijit 18 ani,
un bust, „Anghel Saligny”, supraveghind intrarea în
(continuare în pag. 39)
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Să mă retrag, să mă ascund, să simt
Dumnezeule viața de cub.
Din ceața duhului ce a rămas și a învăluit
-Spațiul din Mine, de poveste, se întinsese mai mult
copacul, acum din copac ciorile zboară.
decât e noaptea.
La malul mării ajunse ca singuratec un cocor.
Și îngenunchind clipa venită la început, ca o sărutare
În deltă un pelican clonțăne din plisc.
gândise...
Un tigru, în India, admiră ceva în tufiș.
Un șef de trib și-a pus coroana de pene și a
Gândul la Mine în cercul morții,
Gândul groazei când buzele-Mi sorbirii înbrățișând M-a încălecat pentru o doară un mustang.
Înger din ceruri a venit,
făcut ca să resping paharul lumii nenuntite cu Mine încă,...
un pește sărea peste apă.
Cu solzi fini și diafani,
adu-mi iubit-o ceaiul de sorbit!
Înger, tu, stâlp de lumină albă, în grădina Ghetsimani,
*
tu, prin care cugetarea Mea, tu, chipu-Mi primordial, cu
Poate că Iacob strămoșul femeilor samarinence
numele
a
construit
o fântână,
CINE ESTE CA EL,
cosmosul
a construit pentru Domnul Mormîntul
tu, Mi te-ai arătat în dar,
Învierii!
Și-ntărindu-Mă M-ai refăcut viață și credință.
Nici un pilon nu este mai înălțător decât pilonul
ce sărbătoare nuntită verticală, albă!
bucuriei!
ca să sorbesc o lume din ancestrale vechi văi, roșieroz.
*
Acum las ușor ca cerul să se strângă pe cap, coroană
de spini să mă stăpânească pe cărarea avântului Meu
De la zgomot la zgomot
ceresc, unde mai întâi ca trup mort, ca jertfă pe cruce, voi
nu-mi mai intra în cub, cerule al planetei mele
fi Adevărul, în sulița soldatului, în aerul vieții oamenilor de
roșu-roz.
poveste și în cosmos.
Nu te mai vreau cer, Timpule.
Ca prima rază de soare Duhul Meu de pe cruce liber
Satane, te făceai cu mine cub?
se va simți.
Un val de gheață doar, prin cosmosul mental,
Conștiință cu putere voi fi!
mergând spre dreapta în gând, atâta eram,
un călător spre o stea...
*
Iubit-o, tu să rămâi la stână printre miei.
tu, clipa mea ești!
Când voi veni vei fi regină peste îngerii mei.
.sunt. spusese gura-mi argintie ieșită în aerul alb al
Iubirea divină fluctuează!
țărmului înalt ce eram.
Credința este făr de timp!
și binele galben era lângă mine.
buzele sunt premergătoare gândirii.
o stea se împlântaseră mai înainte în mine,
buzele faptei sunt din șerpuirea din cubul rai.
în pieptu-mi roș văzusem a ei diamantină strălucire.
Întors la mine și prin imaginar din negru devin
ca diavol te ținusem puțin, iubit-o.
doi cai albi, ce zboară, ca ieșind din val înspre ăst
îți pusesem mâna dreaptă de catifea la frunte, ... să-mi stânga al lumii hotar.
fii tu clipa mea năzdrăvană!
O, Fiule, soarele asurzitor al dimineților!
căci sufeream unde sufereai,
Crucea Ta închide, încheie!
iar eu eram deja viața golită, goală.
Ce tot adunai tu Toth, boabe de pe jos?
Neputința mă facea taur, bun de înjunghiat!
*
gîndeam fără cercurile gîndirii, căci se făcuseră
spuse zeul din Vinca
șarpe și-mi intrase în cubul rai.
-atingând în noapte cercurile verticale ale gândirii am
fuseserăm merele de aur și ca duh pășisem
atins pe Da și pe Nu.
spre stânga un pas în grădina Espemeridelor, de
din încrâncenarea orizontală a cercurilor gândului am
la granița sufletului.
văzut cum iese, iese, se naște pasărea paradisului!
răule, tu-mi spusesei prietenește că vroiai și tu
Anunnaki, cei din Da și din Nu, sunteți din afara
să pășești prin mine. și nu-mi eram eu satelitul sau
timpului? și a-ți venit aici ca să zboare spre noi Îngerul
timpul planetei mele roșu-roz!
Domnului! voi a-ți ținut cerul cu stele întins ca un cearșeaf
vertical!
...dar, ochiul de pește mișcându-mi-se îmi era un
primordial ochi de Matsya ...!
Poezia 8



*
Am plâns până am adormit, sau altfel spus, până când
Mama divină cu brațele ei m-a îmbrățișat din primul cer de
sus.
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Ioan VASIU
INVERVIU CU SCRIITORUL PETRE RĂU
”Era revistelor tipărite, chiar dacă încă ni se pare că
mai respiră, este totuși pe cale să-și dea ultima suflare”
Ioan Vasiu: Sunteți un om cu două pasiuni deosebite,
Matematicianul și scriitorul Petre Rău
despre care mulți ar fi tentați să spună că sunt diametral opuse: matematica și literatura. Care dintre ele s-a dovedit noastre.
mai puternică și cum explicați prezența și îmbinarea acesTot la activități culturale aș încadra și înființarea
tora în creația dumneavoastră?
în anul 2007 a editurii InfoRapArt, editură speciaPetre Rău: Matematica a fost prima mea dragoste, mo- lizată în primul rând pe carte și revistă literară și care,
tiv pentru care mi-am ales-o ca profesie. Viața mea a ca număr de titluri anuale scoase, a ajuns în topul
însemnat în primul rând profesia de matematician, pusă zonal al editurilor. O bună parte din cărțile scoase la
elocvent în evidență prin latura ei aplicativă - informatica. editura noastră au fost premiate de diferite entități
Dar alături de matematică am avut permanent, încă din culturale din țară. Chiar anul trecut am avut onoarea
adolescență, o pasiune specială pentru creația literară. să primim din partea APLER - Asociația Publicațiilor
Încă din anii liceului (când am și debutat), am participat Literare și Editurilor din România, premiul “Redacactiv la viața literară, mai precis am frecventat cenaclul lite- torul anului 2019” - Petre Rău și Editura InfoRapArt.
Fac des parte și sunt invitat la jurizarea diferitelor
rar “Calistrat Hogaș” din Tecuci. Apoi, în perioada studenconcursuri
literare, locale și câteva chiar din Chișiției din Iași, am frecventat cenaclul literar “Mihai Eminescu”
nău.
Cu
scriitorii
din Basarabia avem o colaborare
(“Junimea”), condus la acea vreme de criticul Virgil Cuțitaru. După aceea, revenind la începutul anilor 80 în Galați constantă și am organizat împreună mai multe
(după o perioadă de 4 ani în Piatra Neamț), am devenit evenimente culturale.
Sunt adesea invitat să semnez prefețe, cronici de
membru al cenaclului literar “Noduri și Semne”, punând
întâmpinare
sau recenzii de cărți. Așa că, o bună
chiar umărul la fondarea acestuia în decembrie 1983,
parte
din
timp
mă ocup cu asta.
odată cu dispariția neasemuitului poet Nichita Stănescu. Și
Alte
activități
culturale în care sunt des implicat
astăzi, după atâția ani, mai conduc încă varianta online a
cred
că
sunt
înțelese
de la sine.
acestui cenaclu (www.cenaclu.inforapart.ro), fondată și ea
prin 1999 când internetul a devenit omniprezent în viața
I.V.: Când și unde ați debutat ca scriitor?
noastră, variantă culturală care a (în)semnat existența
P.R.: Așa cum știm bine că s-a întâmplat cu mai
unuia dintre cele mai importante site-uri literare din țara
toți scriitorii generației mele, primele cărți publicate
noastră.
Cum se împacă cele două pasiuni ale mele? Aș zice că au apărut după Revoluție. Debutul literar, însă, conla modul ideal. Eu le iubesc deopotrivă pe amândouă și, sider că l-am semnat prin anul 1971, pe vremea
atunci când muza uneia mă părăsește o vreme, apare când, elev la liceu fiind, activam cu mare entuziasm
cealaltă care îi ia imediat locul. Așa încât, marele avantaj la cenaclul literar “Calistrat Hogaș” din Tecuci. Am
pe care îl am din această dualitate creativă este acela că debutat cu poezie, într-un supliment literar al cotidianului gălățean de atunci “Viața nouă”. Tot la vren-am timp deloc să stau degeaba.
mea aceea scrisesem și patru miniromane care au
I.V.: Aveți, din câte știm, o bogată activitate culturală, în circulat în manuscris pe la multe dintre liceele din
special în viața literară. Ce ne puteți spune despre asta? diferite localități, dar ele n-au fost niciodată publicate
P.R.: În categoria preocupărilor mele culturale, împreu- și mai târziu nu am mai “îndrăznit” să le scot de la
nă cu mai mulți scriitori profesioniști, prin anul 2000 am naftalină. Pentru mine acestea au rămas doar la staînființat o asociație culturală, intitulată ASPRA - Asociația diu de primă experiență cutezătoare a vieții mele de
Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice, prin adolescent care avea o legătură de dragoste cu scricare, ca președinte al acesteia, am reușit să organizăm o sul.
Adevăratele cărți, parte din ele conținând scrieri
serie largă de evenimente culturale: 5 festivaluri anuale,
numeroase lansări de carte, lecturi publice, întâlniri cu pu- mai vechi de-ale mele, au apărut după 1990 când, în
blicul, în special cu elevi, conferințe, dezbateri, concursuri vâltoarea noilor sentimente și libertăți, am îndrăznit
să-mi scot la lumină creațiile. Majoritatea lor, însă, a
literare etc.
Prin anul 2009, împreună cu câțiva prieteni scriitori apărut după ce am ieșit la pensie și am fost descăprofesioniști, am fondat revista literară Boem@, revistă tușat aproape complet de activitatea profesională.
care a apărut până acum fără întrerupere timp de 13 ani, Am reușit astfel, până în prezent, să scot de sub tipar
lună de lună în varianta online (www.boema.inforapart.ro) mai multe cărți de poezie, câteva romane și câteva
și trimestru de trimestru în varianta tipărită. Chiar luna cărți de proză scurtă, critică literară și multe eseuri.
următoare urmează să aniversăm numărul 150 al revistei
(continuare în pag. 32)
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Totuși, ca scriitor, pot spune că m-am “rupt” în două, ca
să împac deopotrivă ambele mele pasiuni, matematica și
literatura: pe lângă cele de literatură publicate până acum,
am publicat totodată cam tot atâtea cărți științifice (de
matematică/informatică, de popularizare, de divertisment,
manuale și culegeri etc.), parte din ele apărute înaintea
celor de creație literară.
I.V.: Care sunt cele mai importnte reviste literare la care
ați colaborat în decursul anilor?
P.R.: Practic, am colaborat cu majoritatea revistelor literare românești, chiar și cu câteva din străinătate. Desigur,
sunt prea multe ca să le pot enumera aici pe toate. E greu
însă să faci o disticție calitativă corectă între acestea. În
plus, așa cum am menționat, să nu uităm că dețin propria
mea revistă literară (Boema), pe care o conduc de mulți ani
și, se înțelege, preferința mea pentru publicare rămâne des
ancorată, în primul rând, chiar în această versiune.
I.V.: Ați publicat mai multe cărți. Vă rog să amintiți câteva
dintre ele.
P.R.: Dacă vă referiți la cărțile de literatură, ele sunt
multe. Nu le mai număr de câțiva ani încoace, dar cred că
se apropie acum de treizeci. Nu mi-a fost greu să abordez
diverse genuri literare, preponderente fiind poezia, proza
(inclusiv câteva romane), aforisme, critica literară și, mai ales, eseuri - despre care criticii spun că ar fi punctul meu
forte.
Cel mai important roman al meu cred că este considerat
“Mogoșoaia - istoria unei tragedii”, care este de fapt un
roman-document, căci include cumplitul accident naval - cel
mai mare înregistrat vreodată în țara noastră - petrecut pe
Dunăre la Galați, pe 10 septembrie 1989, accident în urma
căruia și-au pierdut viața circa 215 suflete nevinovate.
Volumul s-a bucurat de mult succes, fiind apreciat și preluat
ca document de bază de către presă, inclusiv de presa
audio și vizuală. Romanul a ajuns la a treia ediție.
Romanul meu de dragoste care s-a bucurat de un
oarecare succes de public, “Orologiul de nisip”, apărut inițial
la editura “Nouă” din București, a fost preluat în 2009 într-o
variantă print-on-demand de către editura Robin din Italia.
Și totuși, cel mai drag roman îmi este cel mai recent,
“Casa cu fluturi”, o frescă a vieții de savant, o viață dedicată
exclusiv cercetării matematice.
Volumul de versuri pe care îl îndrăgesc cel mai mult este
și primul: “Întârziata vestire”, care cuprinde în principal poeziile din tinerețea creației mele literare. Pe locul doi aș situa
volumul intitulat “Îndrăgostirea de zmeu”, o carte de versuri
dedicate unei copile de geniu a literaturii noastre, volumul
având totodată și un pronunțat caracter memorialistic.
Sunt mai multe cărți de eseuri de care sunt atașat sufletește. Prima dintre ele este “De Lingua Universalis”, o carte
eseu despre limbaje și comunicare. Pe locul doi aș situa volumul de eseuri scurte, “Autograf”, publicat la editura Vinea
și foarte apreciat de toți cei care l-au parcurs. Aș mai adăuga aici și cartea de eseuri despre opera primilor cinci mari
poeți ai literaturii române (Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, Lucian Blaga, Ion Barbu și George Bacovia), volum
intitulat “Oglinda lui Eminescu”.
Și n-aș scăpa ocazia să menționez aici că tot o carte de
eseuri am pregătit chiar zilele acestea și este în drum spre
tipar. Se va numi “Poezie și Matematică - Ion Barbu-Dan
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Barbilian” și este dedicată în întregime memoriei
poetului meu de suflet Ion Barbu, cu ocazia celebrării a 60 de ani de la dispariția sa. Volumul cuprinde în principal cele mai importante texte pe care leam scris de-a lungul timpului despre poet și opera,
dar și câteva inedite.
I.V.: Vorbiți pe scurt despre activitatea dumneavoastră ca editor.
P.R.: Editura InfoRapArt și-a preluat numele de
la o societate comercială pe care am deținut-o și
care a avut ca domeniu inițial de activitate elaborarea și comercializarea de software, Apropiinduse pensionarea, în anul 2007 am transformat-o în
editură și de atunci asta a fost activitatea de bază.
Am reușit astfel să scoatem uneori și peste o sută
de titluri pe an. Cartea principală este cea literară,
dar abordăm și cărți științifice, cărți de literatură
pentru copii etc.
Editura oferă toate serviciile importante de editare a cărților și revistelor și este apreciată în primul
rând prin promptitudine și prin calitatea produselor
sale.
I.V.: Ce puteți spune despre revista literară Boema pe care ați înființat-o și pe care o conduceți, cu
pasiune și har?
P.R.: Revista Boema este una de succes național. Și asta nu o spun eu, ci am în vedere referințele pe care le primim aproape permanent de la
cititori. Varianta lunară online este, desigur, cea
mai lecturată și, urmărită ca trafic pe site, putem
spune că avem mii de cititori, din țară și din străinătate. Varianta trimestrială tipărită nu ne-o putem
permite în prea multe exemplare, neavând pentru
asta fonduri suficiente. Dar ea circulă la abonați,
colaboratori, reviste și scriitori parteneri, asociații
culturale, muzee literare și biblioteci, și cam la toți
cei care ne caută și doresc să o achiziționeze (procedura respectivă fiind expusă la vedere pe site).
În colegiul de redacție și printre colaboratorii zonali avem scriitori cu experiență, mulți dintre ei
membri titulari ai USR. Aceștia sunt, printre altele,
și garanția că în paginile revistei apar toți cei care
ne încredințează materiale de calitate și care respectă regulile minime de conduită publicistică. Avem și mulți debutanți publicați, de care suntem
acum mândri că le-am oferit o șansă, parte dintre
ei devenind deja din ce în ce mai prezenți și mai
vizibili în lumina generoasă a literaturii române.
Suntem contactați și ni se propun materiale și
de peste hotare, mulți fiind români de-ai noștri, dar
nu numai. Cei mai mulți sunt, desigur, din Republica Moldova, mai ales că revista noastră ajunge
în câteva exemplare și la Chișinău și în alte câteva
localități moldovenești. Totodată, în baza unor traduceri de calitate, reușim totuși să publicăm și creații literare originale ale unor autori străini.
Tocmai ne pregătim ca în luna august a acestui
an să sărbătorim cel de-al 150-lea număr lunar
consecutiv al revistei. Așadar, chiar dacă multe reviste literare românești apar și dispar peste noapte,
(continuare în pag. 33)
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noi ne bucurăm de o continuitate zic eu binemeritată, de
aproape 14 ani, chiar dacă eforturile noastre materiale
nu sunt deloc unele care să ne aducă satisfacție deplină.
Câțiva ani am fost finanțați de către Consiliul Local
Galați, dar această finanțare nu mai există (opacitatea
pentru cultură se manifestă pe deplin și în acest colț de
țară!) și ne descurcăm cum putem, în special bazândune pe adunarea unor fonduri din proiecte proprii.
I.V.: În ultimii ani v-ați ocupat și de organizarea și
întreținerea mai multor pagini literare online și site-uri ale
unor importanți scriitori români. Ce satisfacții vă dă activitatea online, în comparație cu tipărirea unor reviste?
P.R.: Era revistelor tipărite, chiar dacă încă ni se pare
că mai respiră, este totuși pe cale să-și dea ultima suflare. Eu, ca fost informatician de bază aproape o viață,
am prevăzut de mult acest fenomen. Așa că, vrem, nu
vrem, tot acolo vom ajunge.
Majoritatea revistelor își netezesc astăzi drumul online. Și cred că nu mai există revistă literară care să nu fi
avut în vedere acest trend ca să apară (și) în versiune
online.
Cât despre site-urile construite cândva de mine pentru
promovarea unor scriitori români importanți, am făcut
asta în primul rând pentru că m-am priceput și în al doilea
rând ca să-mi ajut câțiva confrați să fie și ei mai vizibili
publicului larg și pe această cale. Astăzi nu mă mai ocup
cu așa ceva, pentru că, de fapt, tehnologia a evoluat întratât de mult, încât a pus la dispoziție instrumente simple
și banal de utilizat pentru ca fiecare să-și poată construi
o pagină web (un site), după propria sa viziune și alese
dintr-o tolbă de modele pe gustul fiecăruia.
I.V.: După părerea dumneavoastră sunt apreciați așa
cum ar trebui scriitorii și jurnaliștii importanți din țara
noastră?
P.R.: Dacă în cazul scriitorilor lucrurile se scaldă
cumva cam în aceleași ape, în cazul jurnaliștilor mi se
pare că lucrurile sunt într-un fel tranșate. Mie mi se pare
că doar jurnaliștii politici, cei de investigație și cei din domeniul sportiv sunt în prim plan. Și toți aceștia sunt apreciați doar pentru că sunt mai vizibili. După umila mea
părere, în țara asta se face prea multă politică, prea mult
verbiaj pe teme improprii sau inutile, dar atâta timp cât
rezultanta nu are vârful îndreptat decât spre derizoriu
(așa cum lesne se poate vedea), înseamnă că este o
mare greșeală. Ceilalți jurnaliști, practic cei dedicați unor
genuri publicistice mai “serioase”, precum reportajul,
evenimentul cultural, interviul (cu oameni de cultură, nu
cel cu politicieni) ș.a., din păcate sunt urmăriți de un public selectiv, adesea unul de prea mici dimensiuni.
Revenind la scriitori, la scrisul literar în special, în
acest domeniu azi se petrece un fenomen aproape deloc
anticipat. Rețelele de socializare, dar nu numai, au reușit
să deschidă apetitul aproape fiecărui cetățean de a-și
încerca talentul în mânuirea condeiului. Nu știu de ce,
dar multora li se pare că n-ar fi chiar așa de greu să te
apuci de scris, mai ales dacă ai în vedere și oarecari
beneficii (în mintea unora încă plutește visul că s-ar
putea îmbogăți dintr-o singură “lovitură” artistic-literară).
Percepția asta o am pentru că sunt editor și întâlnesc
suficiente cazuri de această speță.
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Eu n-am nimic cu cei care-și încearcă norocul (și)
în această direcție. Doar că ar trebui totuși să fie mai
severi cu ceea ce creează și, mai ales, cu ceea ce expun. În primul rând să nu se teamă și să nu ocolească
să-i consulte pe specialiștii din domeniu, care le-ar
putea aprecia aproape exact măsura năzuinței lor
îndrăznețe.
Însă cel mai mult pe mine mă deranjează cei care,
nestăpânind bine limba română, își permit să scoată la
lumină produse derizorii din punct de vedere gramatical, ca să nu mai vorbim literar. Ba unii îndrăznesc să
treacă pestea această barieră de bun simț și chiar își
publică produsele, după care se mai și mândresc cu
ele. Pe toți aceștia îi sfătuiesc să nu mai continuie
până nu se pun la punct pe deplin cu gramatica limbii
materne. Dacă se bazează pe faptul că altcineva (de
exemplu, editurile) trebuie să se ocupe de corectarea
greșelilor pe care ei le comit, atunci ar trebui să știe că
s-au angajat într-o bătălie cu iluzia și nu fac altceva decât să irosească muncă și timp, pentru că, mai devreme sau mai târziu, „operele” lor vor sfârși aruncate
la coș.
Dacă revenim la întrebare ca să vorbim despre
faptul că sunt sau nu apreciați scriitorii adevărați din
această țară, răspunsul meu este unul ferm. Da, sunt
apreciați, eu așa cred! Atâta timp cât cărțile lor există
și „vorbesc”, deci se bucură de aprecierea celor care
le lecturează (atenție, nu neapărat aprecierea unor critici literari care, mi se pare că azi și-au cam abandonat
rolul esențial pe care l-au avut în breaslă), se pot
considera că sunt luați în seamă, că scriitura lor se
bucură de popularitate, că își fac datoria și că pentru
asta sunt răsplătiți cel puțin cu elogii.
Desigur, cu toții știm că un scriitor, mai ales în România (cu certitudine însă și din multe alte țări ale lumii), nu poate trăi numai din scris. Dar asta nu poate fi
deloc o tragedie, pentru că, după părerea mea, dintotdeauna scriitorul adevărat a știut să-și sacrifice viața
chiar și pentru un dram de glorie, fie ea și postumă.
I.V.: Ce proiecte aveți pentru anii care vor urma?
P.R.: Se înțelege, de multă vreme scriu numai cu
calculatorul (ce vreți, obișnuița de o viață a unui fost
informatician!). Cum lucrez? Puțin cam ciudat, dar așa
m-am obișnuit. Ba mai mult, cred că așa am procedat
toată viața.
Îmi deschid în calculator foldere cu proiectele de
cărți care îmi trec prin cap. Și așa începe povestea fiecărei cărți pe care într-un final urmează să o semnez.
Acolo, în acele foldere, îmi aduc aproape zilnic aportul
cu idei noi, fraze, versuri, materiale documentare și orice altceva care ar fi demn de adăugat la vreunul dintre
proiectele mele de carte. La fel fac și cu articole mai
scurte, pentru reviste, de exemplu idei de eseuri noi.
Într-un final, proiectul care mi se va părea la un moment dat că aproape a atins stadiul de finalizare, să zicem aproape 80% din ce ar trebui să însemne el, las
aproape totul deoparte, îl scot pe acesta definitiv la
lumină și mă apuc să-l duc la bun sfârșit. Se înțelege,
cartea mea este în acest fel tehnoredactată deja. Și
astfel, de regulă cam în câteva luni, reușesc să-i adaug
cărții mele ultimile cuvinte și să-i dau cale liberă spre
(continuare în pag. 39)
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când, pe neaşteptate, întoarse privirea şi văzu
luminile unui tren de noapte năpustindu-se spre el
primul lui instinct îi comandă să sară din mijlocul
şinelor în dreapta sa
din faţa trenului în viteză

Adrian CREȚU
o baladă modernă a morţii cerşetorului
de sub pod
noaptea înainta tot mai hotărât
peste umbrele oraşului
frigul atacase violent totul deasupra asfaltului
crăpat de timp
în cârciuma din gang fumul de ţigară se întinsese gros,
ca un nor alburiu,
deasupra puţinilor clienţi rămaşi
vocile tari şi răguşite umpleau aerul călduţ,
plin de un miros greu de transpiraţie
la o masă şubredă, un cerşetor îşi calcula, uşor ameţit,
gurile de vodcă rămase în pahar
şi asculta cu atenţie
o poveste porcoasă spusă lângă el
care nu se mai sfârşea
cerşetorul termină ultima sorbitură
după care cerşi de la o masă vecină cinşpe mii pentru
încă o vodcă ieftină
despre care lumea spune că e făcută în camera
din spatele barului
din fecale macerate de om
o bău cu sete la tejgea în picioare,
într-o înghiţitură prelungă
se închise la toţi nasturii paltonului său ros
până la căptuşeală îşi aprinse o ţigară
şi ieşi în aerul îngheţat al oraşului
vântul de decembrie bătea cu îndârjire
peste străzile goale
înfrigurat, cerşetorul îşi scoase radioul său
mic din buzunarul de la piept singurul lux pe care şi-l mai oferea în ultimii ani îşi potrivi bine căştile în urechi şi deschise pe postul său
obişnuit de muzică clasică.
forţa notelor simfonice ale concertului pentru trompetă in
Mi bemol major a lui Haydn îi inundă urechile arse de ger
- îl mai auzise o dată, demult, şi-i plăcuse teribil
înveselit, dădu mai tare volumul radioului şi continuă
drumul spre culcuşul său de sub pod
între ţevile de apă caldă
se apropie de calea ferată şi sări atletic
peste şinele îngheţate
fără să mai audă nimic
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o bucurie imensă însă îl cuprinse bizar
pe când se uita la trenul ce se apropia
cu viteză de el la gândul că moartea îi e la doar 2
secunde depărtare –
astfel, se decise, într-o fracţiune de secundă, să
renunţe la restul de viaţă
şi-n concertul lui Haydn,
şi să aştepte trenul acolo - singur şi liber în mijlocul şinelor
aproape imediat, un sunet sec, urmat de un zgomot
de oase sfărâmate,
umplu pentru o clipă spaţiul întunecat de sub pod.
trenul izbi din plin cerşetorul ce stătea în picioare,
nemişcat, în calea sa,
aruncându-l brutal în tufişurile cu ţepi îngheţaţi
de pe margine
pacea se reaşeză încet peste noapte
odată cu stingerea ultimelor sunete ale trenului ce
gonea indiferent mai departe
viaţa părăsea leneş trupul zdrobit al cerşetorului
pe ultimele acorduri ale trompetei din concertul în
Mi bemol major al lui Haydn
sub coloanele podulului din beton masiv
în noaptea ce stăpânea abia acum, autoritar, oraşul
pustiu şi îngheţat
epitaf pentru anii douăzeci
mi-am petrecut cea mai mare parte
a anilor mei douăzeci
luptându-mă îndelung cu mine
devorat de o silă imensă de ceea ce devenisem
m-am dispreţuit cu sete pentru cea mai mare parte
a decadei
ca să pot supravieţui acestei bătălii
mi-am petrecut cea mai mare parte
a anilor mei douăzeci
înghiţind somnifere şi îmbătându-mă crunt
de câte ori am putut
am petrecut prima jumătate a anilor mei douăzeci
învăţând la şcoli alese
şi citind, haotic şi plin de entuziasm
tot ce mi-a picat în mână
apoi am petrecut a doua jumătate a anilor mei
douăzeci
uitând aproape tot ce am învăţat şi am citit
în prima jumătate a anilor mei douăzeci
mi-am petrecut o bună parte a anilor mei douăzeci
consumând, fără discriminare, haşiş
şi marijuana
(continuare în pag. 35)
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pe unde am apucat
în ultima parte a anilor mei douăzeci
am fost îndrăgostit nebuneşte de o himeră
pe care o mai visez uneori
şi mă umple de tristeţe de fiecare dată
am început prima parte a anilor mei treizeci
făcând pace cu mine lumea zice că e doar un firav
armistiţiu care n-o să dureze prea mult
acum îmi petrec prima parte a anilor mei treizeci
muncind până la epuizare
şi îmbătându-mă de câte ori pot
îmi mai petrec prima parte a anilor mei treizeci
mergând la prostituate o dată pe săptămână
şi scriind câte două poezii pe lună
cu o regularitate de ceas helvetic
fără putinţă de scăpare, dintre coapsele fierbinţi ale
femeii cu picioare nerăbdătoare
prins strâns între coapsele fierbinţi
ale femeii cu picioare nerăbdătoare,
fără putinţă de scăpare,
ascult un copil din faţa blocului, care cântă în batjocură:
"hoţii mi-au furat chi-looo-ţii!
hoţii mi-au furat chi-looo-ţii!"
târziu, înconjurat de mici insule de spermă şi sânge,
sorb vinul roşu dintr-o cană de mort
salutând încă o dată furia urbană care îmi acaparează
sălbatic gândurile
pe ritmuri asurzitoare de rock'n roll
amorţit de băutură, mă clatin apoi, neîndemânatic,
la marginea patului
cu ochii închişi, deja plictisit de ce e dincolo,
privesc furios la flash-urile de lumini galbene şi roşii
care fulgeră disco prin faţa ochilor
în timp ce melodia oraşului explodează paroxistic în mine
sub supravegherea atentă a coapselor moi
ale femeii cu picioare nerăbdătoare
senzație
uneori
mi se strânge inima
atât de tare
în piept
încât nu mai pot
respira
atunci îmi vine să smulg
pielea
de pe mine
să ajungă aerul
mai uşor
în suflet
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un şobolan s-a omorât în faţa papetăriei
"direct office"
o ştire înspăimântătoare a fost transmisă în
această seară
pe toate canalele mass-media
propagând o undă de şoc în întreaga societate
românească
se pare că în cursul zilei de azi
a fost descoperit cadavrul unui şobolan
de dimensiuni medii
în faţa unui magazin de papetărie
dintr-un cartier bun al oraşului
primele cercetări ale poliţiei confirmă o ipoteză greu
de imaginat
purtătorul de cuvânt al inspectoratului de poliţie a
declarat în urmă cu o oră
abia stăpânindu-şi lacrimile de durere
că toate indiciile conduc spre o sinucidere a
şobolanului
pe motive de dezgust existenţial
imaginile video au surprins pentru câteva clipe
corpul neînsufleţit al sinucigaşului şobolan
ce stătea întins pe spate
cu botul larg deschis
şi cu toate cele patru picioruşe întinse sârmă în
aerul rece de iarnă al oraşului
abominabila întâmplare a avut loc în faţa
elegantului magazin "direct office"
la câţiva metri de o mică grădină
din faţa unui bloc cu patru etaje
unde s-au stabilit de câţiva ani buni
mai multe pisici vagabonde şi plictisite
reporterul unei celebre televiziuni naţionale
a încercat în zadar să obţină o declaraţie de la un
motan roşcat şi voinic
ce părea a fi şeful micii comunităţi de pisici
dar acesta s-a îndepărtat în grabă
speriat de flashurile aparatului foto
cu câteva minute în urmă
însuşi clubul român de presă
a emis un comunicat în care a prezentat sincerele
sale condoleanţe comunităţii şobolanilor băcăuani
pentru greaua pierdere suferită
speculaţiile se înteţesc de la oră la oră
câteva tocşouri cu invitaţi psihologi, preoţi şi medici
veterinari
deja dezbat aprins motivele îngrozitorului act
ce au împins şobolanul urban
de dimensiuni medii
la această soluţie disperată
în faţa magazinului de papetărie "direct office"
dumnezeu să-l odihnească
pe bietul şobolan sinucigaş!
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DIASPORA NU NE LASĂ
Azi, sătui de ce-i „afară”,
La străini să ţină hangul,
Se întorc românii-n ţară
Cum se-ntoarce bumerangul.
ÎN GOANA DUPĂ CITITORI

Vasile MANOLE
DE-ALE FACEBOOK-ULUI
Cât de complicată-i viaţa...
Înşelat în căsnicie,
Ce surpriză-i face soaţa:
I-a cerut prietenie.
MINCINOSUL
Îi cam place mult gargara,
Adevărul ocoleşte,
Tot la fel ca primăvara
El pe toate le-nfloreşte.
DUPĂ CINCI ANI DE CĂSĂTORIE
De când iubirea ne-a unit
Soţia-ntruna mă răsfaţă,
Şi astfel am întinerit,
Că mi-a mâncat cinci ani din viaţă.
MAMEI
Ca femeie de la ţară,
Îi sărut de-a pururi mâna,
Făr’ să fie profesoară
Ea m-a învăţat româna.
21 MARTIE, ZIUA INTERNAŢIONALĂ A
POEZIEI
Mulţi poeţi au demonstrat:
Viaţa lor e mult mai roză,
Fiin’că s-au reprofilat
Şi scriu poezii în proză.
PENSIONARII ÎN SUPERMARKET
Pe la rânduri când ei stau,
Virusului să-i dea clasă,
Nu se-nghesuie, că au
Şapte... zeci de ani de-acasă.
UN ROMÂN DUPĂ BREXIT
De-o englezoaică-ndrăgostit,
E pur şi simplu bulversat...
Atâta a mai izbutit,
S-o-ntindă englezeşte-n pat.
BĂRBAŢII DUPĂ 70 ANI
Unii spun că-i doar tupeu
Să te dai chiar în spectacol,
Soaţa s-o înşeli la greu,
Alţii spun c-ar fi miracol.
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E un număr unicat
Calculat cu-nverşunare,

Absolut din întâmplare,
Asta-i, Doamne, bafta mea,
Am găsit o cititoare
Într-o ceaşcă de cafea.
O FAMILIE DE PATINATORI LA VÂRSTA
A TREIA
Au dat dovadă de curaj
Mergând şi-acum la patinaj,
Că poartă, ca de obicei,
Patina timpului cu ei.
CELOR CE SFIDEAZĂ PANDEMIA
Acei ce-s dornici să petreacă
Şi-n ţară fac cam des naveta,
Prin viaţă vor uşor să treacă,
Eventual cu izoleta.
UN ACTOR DE VÂRSTA A TREIA
Eu, la scenele fierbinţi,
Când mă trec ades fiori,
De actriţe scos din minţi
Apelez la cascadori.
PROTECŢIE ŞI PREVENŢIE
Să nu-l am pe conştiinţă,
Că mereu el se îmbată,
I-am făcut azi cunoştinţă
Cu temuta „Apă Plată”.
LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATERNITÉ...
PIFTIÉ
Clasica deja piftie,
Dacă-i franţuzită-un pic,
Ea îşi spune cu mândrie
Că e ditamai... aspic.
ADAM, EVA ŞI FRUNZA
Enervat s-o frunzărească
Şi tentat s-o ia în braţe,
Frunza să nu-l stânjenească,
O tocă s-o dea la raţe.
PRIMĂVARA LA SAT
Cum prunii sunt din nou în floare
În sat e mare sărbătoare:
Sătenii au de-acum tărie
Să... bea la bar pe datorie.
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Florin LOGREȘTEANU
FALS ESEU DESPRE „SMINTEALA” POEȚILOR
Poetul Clement Iordănescu reveni în țară, de la Paris,
la începutul toamnei; cu aproximativ două luni până la
Festivalul de Poezie, aflat deja la a patra ediție. Începea
sondajul pentru Poetul anului, laureatul fiind ales de către
publicul cititor, fără sugestiile criticii, ale editurilor, universităților, presei de întâmpinare. Publicul – marele anonim,
adevăratul judecător, în opinia generală a obștei scriitoricești -, avea să decidă...
Clement Iordănescu participase la toate edițiile fără a
se fi numărat printre privilegiați. Nu-i recunoșteau marele
talent nici colegii de breaslă, nici vecinii din cartier și nici
chiar toți membrii propriei familii. Primeau cartea cu autograf, o răsfoiau sumar și o strecurau în rafturile unei biblioteci de apartament, printre broșuri de sociologie, beletristica clasicilor și câteva vechi manuale școlare. Pe urmă,
o uitau...
Întâmplător, vizitându-și câteva rude la Paris, Clement
Iordănescu aflase câte ceva despre marketingul de librărie. Fără să-și propună acest lucru, bineînțeles. De pildă,
într-o dimineață plictisitoare petrecută pe bulevardele pariziene, dăduse cu ochii de librăria editurii Galimard. Ezitase, înainte de a intra, dar în cele din urmă se hotărâse.
În fond, era un străin, nu-i păsa că va fi privit chiorâș când
va ieși din librărie fără să fi cumpărat o carte. Fu întâmpinat
de librar care se oferi, amabil, să-i prezinte noutățile. Poetul român vorbea limba franceză mai corect chiar decât
vânzătorul de carte (până la pensionare, predase franceza
într-o prestigioasă universitate), un omuleț verde la față,
care se străduise să se facă înțeles în idiomul popular
fiindcă magazinul se afla pe o stradă oarecare, nici în
incinta unei unversități și nici într-un campus universitar.
Clement Iordănescu ascultă explicațiile, mai puse și el
câte o întrebare iar la sfârșit dădu de înțeles că nu prea
era hotărât să achiziționeze o anume carte. Binevoitor,
librarul îl întoarse cu fața către o latură a încăperii. Poetul
observă trei rânduri de bănci și o duzină de indivizi adânciți
în lectură. Vânzătorul bănui că are de-a face cu un străin
și se grăbi să-i explice:
„Dragă domnule, nu e nevoie să cumpărați cartea astăzi. Alegeți, vă rog, ce vă interesează și o puteți lectura în
librărie. Dacă v-a plăcut, o achiziționați altădată. Probabil
că o veți recomanda și prietenilor dumneavoastră...”
Românul medită mult la ceea ce i se păruse, la început,
sminteala unui librar oarecare. Numai după câteva vizite și
în alte librării pariziene, înțelese genul inedit de politică de
comercializare a cărții și exclamă, iluminat: Strașnică
formă de marketing ! Ar trebui implementată și la noi, pe
Dâmbovița...
În anul următor, poetul Clement Iordănescu se afla tot
la Paris, de data aceasta nu chiar într-o vizită de familie.
Prin bunăvoina ICR i se tradusese la editura Michel
Aubin, L`Horizon de l`escargot, un volum de versuri
care, în țară, trecuse aproape neobservat. Două zile bătu
cu pasul bulevardele pariziene în căutarea librăriei editurii
respective. O află, când se aștepta mai puțin, pe o stradă
lăturalnică, într-un cartier comercial. Intră și spre marea sa
satisfacție, își descoperi opera. Ca peste tot, librarul (tot
mic de statură și verde la față) îl întâmpină și se oferi să-i

37

prezinte noutățile. Aparent, involuntar, Clement Iordănescu scoase din raft cartea sa.
„Oh, v-ați orientat cum nu se poate mai bine ! exclamă omulețul. Este o traducere. Autorul este român, unul dintre cei mai valoroși. Scrie o poezie excelentă... Patru euro, vă rog !...”
Clement Iordănescu nu-și declină identitatea deși era foarte tentat s-o facă. Cui îi este indiferent să
i se spună în față că este un poet extraordinar ?...
Se abținu fiindcă strategia lui era alta. Dădu de înțeles că nu era prea hotărât, primi totuși volumul și se
strecură pe o băncuță, alături de alți indivizi concentrați asupra tomurilor.
La început, răsfoi cartea, îi mângâie paginile, citi ici, colo câteva versuri. Când găsi momentul oportun, monologă cu voce semijoasă dar destul de potrivită pentru a fi auzit:
„Ce livre est admirable !... C`est extraordinaire
!... Mon Dieu !...”
O făcu până în momentul în care câteva priviri
curioase se ridicară spre el; la început, numai atât.
Clement Iordănescu îi provocă pe necunoscuți la un
dialog:
„Ador poezia, dar cuvântul adoration pare nesatisfăcător pentru ceea ce am citit aici, declară în
franceza literară, predată la universitate atâția ani.
Ați putea-o răsfoi puțin”, o întinse spre cel mai apropiat vecin.
„Aveți perfectă dreptate, aprecie omul după ce
citi, la întâmplare, două poezii. Autorul, probabil un
algerian, îmi este necunoscut, dar scrie excelent...”
Dădu să-i înapoieze cartea, însă vecinul dealături i-o ceru și, la rândul său, citi câteva poezii.
„Într-adevăr !... Mărturisesc că nu sunt un cititor
de poezie avizat, dar versurile acestui algerian, cum
spuneați, mi se par fără cusur... Cred c-am s-o cumpăr... Bănuiesc că au mai rămas câteva exemplare
în raft...”
„Puține, foarte puține,” interveni Clement Iordănescu, observând, aproape fericit, cum cartea se
îndepărtează de el, spre alți curioși.
După un timp, își primi exemplarul și-l răsfoi din
nou. Se scurse astfel cam vreun ceas. Observă la
toneta cu cărțile sale cîțiva indivizi. Puțini, dar era
bine și-așa, gândi, scuturat de emoție. Nu se așteptase că va convinge atât de ușor niște străini să-i
solicite versurile. Apărură și alții iar rândul la casă se
lungi. Se alătură și el. Când ajunse în fața librarului,
omulețul cu pomeții obrajilor verzi îi zâmbi:
„V-ați hotărât ? îl întâmpină prietenos. Pot spune
că ați avut noroc. Exmplarul de-l aveți în mână e
ultimul. Sunteți, într-adevăr, norocos...”
Poetul reveni la București plin de entuziasm.
Povesti colegilor de breaslă, membrilor propriei
familii, cunoștințelor din cartier experiența pariziană.
Evident, nu suflă o vorbă despre trucul folosit. Întâmpină zâmbete de neîncredere din partea tuturor.
Cum să te bucuri de o oarecare notorietate într-o țară străină, când la tine acasă ești ignorat?... Curiozitate firească, aprecie...
Festivalul de Poezie începuse să fie trâmbițat în
(continuare în pag. 38)
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presa literară, la posturile de radio și televiziune; o informație între atâtea altele, ca în fiecare an. Pentru Poetul
anului se anticipa o dispută între aceiași autori, considerați de neînlocuit de către critica literară, profesorii universitari și dascălii de liceu. Li se prezentau cărțile înainte dea fi fost stabilit laureatul. Publicul era astfel orientat în
alegerea celui mai bun poet din acel an...
Clement Iordănescu hotărî să acționeze rapid. Strategia aleasă la Paris era ineficientă la București. Imaginase o alta și trebuia pusă în aplicare imediat. Sondajul
putea începe peste o săptămână, două, de ce nu, chiar a
doua zi?... Avea în casă câteva zeci de exemplare din
tirajul minuscul, plătit de autor. Retrase din librării și volumele inexistente în rafturi, dar păstrate în depozite pentru
a putea fi returnate, eventual, la cererea autorului. O făcu
cu zâmbetul pe figură, ignorând ironia librarilor care nu-l
menajau:
„Le retrageți ?... E mai bine. Depozitul e suprasolicitat
și ne mai vin cărți...”
Când și ultimul volum – Orizontul melcului, varianta
românească – fu recuperat, poetul dădu curs smintelii,
cum își numise strategia, de reușita căreia nu părea totuși
prea convins. Merita însă să încerce...
Dimineața devreme și până la orele prânzului colinda
bulevardele capitalei cu două sacoșe burdușite cu cărți.
Avea în vedere parcurile, stațiile de metrou, refugiile pietonale, liceele, universitatea și chiar chioșcul din Cișmigiu în
care Biblioteca Națională deversa surplusul de volume
ieșite din uz. Trecători din cele mai diverse categorii profesionale le răsfoiau și își însușeau ce-i interesa. Era o modalitatea înțeleaptă de apropiere a metropolitanilor de
carte.
Clement Iordănescu intra, de pildă, într-un parc. Profitând de momentele când nu putea fi observat, lăsa din loc
în loc, pe bănci, câte un volum și se îndepărta. La fel proceda în locurile aglomerate, cu maximă discreție, bineînțeles. Și erau foarte multe în București. La intrarea în
școli, alegea elevii cei mai mari și pe cei bănuiți a fi profesorii lor. Le înmâna cartea cu un zâmbet umil:
„Ultimul volum al unui poet important, vă rog!... Societatea de Redresare a Culturii Dâmbovițene vi-l recomandă cu căldură și vi-l oferă gratuit...”
Societatea era fictivă, dar dâmbovițenii, prea puțin
preocupați de poezie, nu puneau la îndoială existența ei...
La orele prânzului, poetul ajungea acasă. Ciugulea ceva,
bea un pahar cu vin rece și se întindea peste pat. Nu adormea niciodată. Reflecta la ceea ce era tot mai convins că
este o sminteală... Să-ți împrăștii volumul pentru care ai
trudit aproape un an este chiar o sminteală... Dar, la urma
urmei, ce sunt poeții? se întreba retoric. Niște smitiți frumoși... Și ce este poezia?... O pasăre hărăzită de divinitate să zboare. I-au dat viață zeii cei vechi, dar zeii au pierit, în schimb, poezia colindă prin lume în chip de pasăre;
în chipul feluritelor păsări...
Spre seară, Clement Iordănescu reface traseul din prima parte a zilei. Are la îndemână cele două sacoșe pentru
recuperarea cărților care, eventual, nu treziseră interesul
concitadinilor. În chioșcul din Cișmigiu, rafturile sunt goale.
În parcurile bucureștene, stațiile de metrou, refugiile pietonale – același rezultat. Volumul său de versuri a dispărut,
aflându-și cititorii. Nu se îndoiește de asta. Nimeni nu ia o
carte fără s-o răsfoiască; s-o citească, dacă primele ver-
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suri au plăcut... Inevitabil, vor reține și numele autorului. Probabil, vor intra și într-o librărie, interesânduse de cărțile aceluiași poet. Și dacă librarul le va
răspunde, plictisit, că volumele solicitate nu se află
în rafturi și nici în magazie, cititorii anonimi se vor
duce cu gândul că este vorba de un autor important,
a cărui operă se epuizase deja...
Bătrânul poet visează cu ochii deschiși. Au trecut
deja câteva săptămâni și nici măcar o dată nu s-a
întâmplat să-și recupereze vreun volum făcut uitat
prin diverse locuri. Au început deja sondajele pentru
cel mai popular autor de poezie. Sunt evitate rezultatele parțiale. Regula este ca surpriza să fie deplină.
Festivalul de Poezie debută la data fixată cu
multe luni înainte. Ceremonia de deschidere este,
ca de obicei, lungă și plictisitoare. Publicul așteaptă
deschiderea standurilor editurilor participante cu mii
de titluri: mai noi sau mai vechi, ale unor autori deveniți deja celebri sau ale unor necunoscuți. Aceștia
din urmă aparțineau visătorilor; sperau să le rostească cineva măcar numele. Printre ei, și poetul
Clement Iordănescu.
În cele câteva zile ale Festivalului, bucureștenii
se perindă prin fața standurilor. Se vinde și nu prea.
Câte-o editură mai organizează o lansare. Vorbesc
editorul, criticul literar, rugat insistent să spună câteva cuvinte, autorul... Sunt ascultați și nu prea...
Evenimentul așteptat este decernarea titlului
neoficial Poetul anului. Cuvântul neoficial este
repetat de câteva ori pentru ca lucrurile să fie clare:
opțiunea a fost a publicului larg, anonim, și nu a
criticii de specialitate (a cărei opinie, pentru același
larg și anonim public, rămâne o necunoscută).
Se anticipează a fi încununați cu laurii recunoașterii publice Ics, Igrec sau Zet; aceeași din anii
precedenți. Cine ar putea produce surpriza ? Într-o
breaslă serioasă nu pot exista surprize; nimic nu
este lăsat la voia întâmplării...
Și totuși...
În final, după prelungirea momentului de suspans
prin diferite tertipuri de comunicare, este rostit
numele laureatului... Preferatul publicului... Clement
Iordănescu...
„Punctaj aproape maxim, adaugă moderatorul. Îl
invităm aici, în față, să ne spună câteva cuvinte.
Sper că se află în sală...”
Răsturnat pe un scaun aflat din întâmplare în
preajmă, Clement Iordănescu plânge. Emoția l-a
copleșit. Câțiva critici literari din tânăra generație lau înconjurat și așteaptă să se liniștească. Vor să
abordeze viitoarele exegeze cu opera acestui seminecunoscut. Despre ceilalți poeți s-a scris mult. Și
cam exagerat de laudativ. În spiritul judecății publice, care, în fond, are ultimul cuvânt, tinerii critici doresc o altă abordare decât aceea a celor consacrați.
A venit și vremea lor...
Festivalul se încheie cu o tombolă. Câștigătorii
primesc, prin tradiție, cartea laureatului. Anul acesta
va fi o excepție. Editura la care a apărut volumul
poetului Clement Iordănescu n-a adus niciun exem(continuare în pag. 39)
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plar din opera acestuia. Cum să prevadă ?... Se cam
bănuia cine va lua premiul...
„Hai, liniștiți-vă, îl încurajează pe poet unul din tinerii
critici. Mergeți la microfon. Trebuie să spuneți câteva
cuvinte...”
Poetul refuză. Îi e teamă că îl va lua gura pe dinainte;
că va vorbi despre sminteala lui; despre modul inedit de aș
fi făcut publicitate. N-ar fi exclus ca la ediția următoare
cărțile poeților din București și de-aiurea să le afli împrăștiate peste tot: prin parcuri și părculețe; prin stațiile de
metrou și-n refugiile pietonale... Și din nou concurență, din
nou arbitrariu, din nou..., din nou... Nu. Hotărât, nu !... Se
ridică și, ignorând insistențele tinerilor critici, iese în stradă.
Sminteala lui poate fi, în definitiv, un semn al geniului.
Nu poate, ci sigur... Ca de fiecare dată, cei mai mulți
acceptă regulile jocului, consacrate... De la an la an, cam
aceleași; cu siguranță, aceleași... El, nu...

Biblioteca „Anghel Saligny” din Liești și trei lucrări în
colecție particulară, „Maternitate”, „Scară” și „Răstignitul”, bucurând pe membrii familiei Andrei. Dar cel
mai mult a dăruit din energia sa, din bunătatea și din
dragostea față de oameni, mai ales față de copii,
cultivându-le acestora simțul artistic și cultul pentru
frumos. Iar de ochiul său, de mâna sa, de sufletul
său ne-am folosit și s-au folosit toți cei care doreau
o așezare a unei expoziții ori a unui panou pentru
pavoazare după exigențele profesionistului, sau o
confirmare a realizărilor artistice ale unor copii sau
colegi. A fost mereu lângă cel care i-a cerut ajutorul.
Numai și numai grație curățeniei sale sufletești și a
setei sale de frumusețe.
Prin sistemul său de cunoștințe și învățături, făcut public în mod discret în cadrul unor șuete prietenești, ca și prin unele dintre lucrările din ciclul „Scara”, Dan Mateescu și-a prezentat concepția privind
„semnificația purității și tăriei credinței, a treptelor urcate în drumul spre mântuire și îndumnezeire, a
aspirației și setei omului de înălțare, de autodepășire, a eforturilor sale de a sparge barierele care
limitează cunoașterea umană.” (Corneliu Stoica).
Apreciat pe timpul vieții de Valentin Ciucă, Dan
Grigorescu, Cristina Angelescu, Traian Nicola, Corneliu Stoica, D. N. Zaharia, Marcel Mureșan, Ștefan
Andronache, Aurel Leon, Marin Mihalache, Mariana
Tomozei Cocoș, Lucia Gologan și de mulți alții prin
cronici favorabile asupra artei sale plastice, Dan
Mateescu rămâne în conștiința iubitorilor de frumos
din Liești ca un punct de reper în istoria locului și o
valoare umană, icoană pentru generații și generații.
Dar și a iubitorilor de frumos din întreaga țară datorită expozițiilor personale organizate în Tecuci, Suceava, București, Galați, a expozițiilor colective din
orașele Galați, Tecuci, Focșani, Bacău, Chișinău,
București.
Arta sa a pătruns în conștiința românilor prin
mass-media. Generozitatea unor ziariști culturali l-a
făcut subiectul unor cronici, articole și eseuri în
revistele „Luceafărul”, „Flacăra”, „Ateneu”, „România Liberă”, „Cronica”, „Arta”, „Viața nouă”, „Flacăra
Iașului”, „Timpul”, „Observator T” etc.
Unele dintre lucrările sale se adresează părții
spirituale a omului, când problema relației cu divinitatea ajunge a fi mai aproape de suflet și de vârstă,
când înțelepciunea îl ajută a urca alte trepte și a
avea o altă înțelegere a vieții. Variantele de la tema
„scara” sunt un exemplu în acest sens. Iată că și
sfârșitul și înălțarea, monumentul funerar, fac o
imagine a scării ajutătoare în atingerea țelului – raiul
cel dorit de toată lumea.
Fie ca întreaga-i operă să fie semnul cel lung al
trecerii sale prin viața cea scurtă!
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pașii finali: prefațare, aranjare tipografică etc.
Și ca să vă răspund la întrebare, am să vă spun că, în
acest moment am deschise în calculatorul meu - desigur,
în diferite faze de lucru – nu mai puțin de unsprezece
proiecte de cărți. Dintre acestea am să le amintesc aici
doar pe cele mai avansate: o carte de ficțiune intitulată
provizoriu “Decameronul zeilor”, care va conține zece
povești magnifice despre câțiva matematicieni de excepție
ai lumii; un roman de dragoste la vârsta senectuții; un nou
volum de versuri cu ultimele mele creații; o nouă carte de
microeseuri; o culegere de versuri intitulată provizoriu
“Matematica în ochii poeților”. În domeniul științific m-am
oprit asupra unei cărți eseu despre creația cibernetică a
literaturii și totodată lucrez și la o a treia carte cuprinzând
probleme originale de matematică propuse și rezolvate.
Desigur, nu-mi doresc decât să fiu sănătos și să le pot
duce pe toate la bun sfârșit.
(interviul a apărut în cotidianulonline “Știrile Transilvaniei.ro” în data de
17 iulie 2021 și în hepdomadarul “Palia Expres” din 29 iulie - 4 august
2021, pag.4-5)
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La mulți ani, Boem@
Numărul 150
(din părerile mai vechi ale unor colaboratori)
Boem@, o revistă de ținută, cu un conținut bogat, generos și
divers! La mulți ani revistei și celor ce trudesc pentru apariția ei în
aceste vremuri...
Maria Timuc (București)
A fost pentru mine începutul, cât și o mare ocazie de a cunoaște oameni din cultura română.
Luca Cipolla (Milano, Italia)
ACEST BELCANTOU ÎNĂLȚĂTOR AL MELODICITĂ-ȚII REVISTA BOEM@... În grădina cuvintelor BOEM@ (director
scriitor, publicist Petre Rău), în care ne regăsim deopotrivă de la
ipostazele de firicel de iarbă și floare, sămânță și fruct, pui și
pasăre.., până la atotcuprinderile totunitarului noi - în arta de a
fi, ne aprindem mereu în culorile îngemănate ale tuturor artelor
contopite cu astralul fiecăreia dintre cele două dimensiuni Pământ și Cer - o așternere de pacte pacifiste ca răspuns la
chemările interioare. Pe pagini monitorizate cu atenția
clarvăzătorulu la diversele reacții ale unui cititor, pe cât de elevat,
pe atât de pretențios la respectarea unor rigori ale scrisului atins
volens-nolens de fenomenul globalizării, iată că acestui colectiv
de redacție, Boema@, într-o componență a uni-melodicității,
inclusiv: Petre Rău, Mihail Gălățanu, Cristian Biru, Valeiu Valegvi,
Constantin Oancă, Coriolan Păunes-cu, Paul Sân-Petru, A.G.
Secară, Dimitrie Lupu, Denisa Lepădatu, Maria Ieva, Cristina
Roșu, Elena Liliana Fluture, Daniela Cașu, împreună cu toți
colaboratorii/autorii din tot arealul românesc, la fel de frumoși la
suflet și chipul de pe el al cuvântului trăit la justa valoare, îi
reușește să ne ofere casa celui de-al o sutălea număr al acestei
reviste în care se respiră cu aroma florii de busuioc a unei
continuu renașteri, prospețimea înălțării fiind sugerată și de
reflecția în ea a numărului 100. Îmbietor să-l descoperim ca
perfec-țiune totală, lucru sugerat de numerologie, vom savura din
plăcerea de a ne subordona ideei: omul, a cărui soartă este legată
de acest număr, va avea parte de succese în activitate. Le-o
dorim cel mai mult - astăzi și întotdeauna - tuturor celor ce se simt
parte BOEM@, dar îndeosebi celor cărora le datorăm apariția
acestei reviste prestigioase, cu atât mai mult cu cât este vorba de
niște colegi merituoși care au grijă de frumos și depun eforturi
pentru a-l menține mereu în limitele următorului acrostih:
„Belcantou înălțător al melodicității, / O sută de părți se adună-n
întreg./ Etern, pe o undă a sacrosanctității / Mister e CUVÂNTUL
- într-un acerb / @notimp al trăirii pulsului vieții”.
Lidia Grosu (Chișinău)

De revista ”Boema” sunt legată sufleteşte pe viaţă.
Primii paşi în literatură i-am făcut debutând în paginile ei,
încurajată de directorul acestei reviste, scriitorul Petre
Rău, cel care mi-a devenit mentor şi alături de care m-am
înălţat printre cuvinte fără să-mi fie teamă că mă rătăcesc.
Le doresc amândurora viaţă lungă, pentru că, atât scriitorii
debutanţi, cât şi cei cu experienţă au nevoie de un loc în
care să publice, ştiind că rândurile scrise de ei vor ajunge
la sufletul a mii de cititori. La mulţi ani, ”Boema” mea
dragă!
Denisa Lepădatu (Galați)
Boem@, publicația care m-a prins în arc peste Carpați,
de Dunărea literară. Pentru mine, Boem@ este un spațiu
spiritual în care mă regăsesc, unde fac conexiuni, leg prietenii, cu confrații mei. La mulți ani, Boem@! La mulți ani,
Petre Rău!
Melania Cuc (Bistrița)
În opinia mea Revista Boem@ cuprinde în paginile sale
valoroase expresii ale spiritul sud-estic al României. Ea
oferă iubitorilor de literatură o reală delectare a lecturării
și o inedită experiență publicistică. La multe numere,
Boem@!
Elisabeta Drăghici (Brăila)
Boem@ este o arhitectură a spiritului în cuvinte. Arcul
voltic, scânteia ce ţâşneşte din paginile ei, textele pline de
substanţă, deschiderea pentru cultură înaltă o aşează
printre publicaţiile de cea mai aleasă distincţie şi rafinament intelectual. Iar făcătorul ei, scriitorul Petre Rău,
om înzestrat cu simţ artistic, cu întinse lecturi dincolo de
mar-ginile specialităţii sale, împătimit de literatură, de
cultură veritabilă este un adevărat vrăjitor prin cuvinte
potrivite. Acum, la ceas de popas pentru bilanţ şi
aniversare îi do-resc să nu obosească a ajuta omul să iasă
din haosul social şi să se înalţe în el însuşi. Drum luminos
până dincolo de zare!
Tase Dănăilă (Tecuci)
Cu toții, cei de la revista Boem@, suntem niște boemi
desprinși de sumbrul spectacol, aducător de deznădejdi,
al lumii fără poezie. Cu adevărat numai visul este al nostru
și cine visează dobândește sensurile necesare, ce conduc
spre o viață liniștită. „Boem@” este un loc unde se visează, la intrarea căruia simți că ai uitat de toate frământările
inutile de mai înainte.
Constantin Oancă (Corod, Galați)

Sunt un cititor constant al revistei literare Boem@, din
Revista literară Boem@ este revista în care trăiesc cuvintele,
care unește și leagă pe neobligate poeții, scriitorii și cititorii de o anul 2011 şi colaborator, motiv de satisfacţie personală
deosebită. Aştept cu interes apariţia fiecărui număr al
lume miraculoasă. Este uimitor câtă viață literară vie conține.
Renate Müller (Germania) revistei, interes stârnit de calitatea textelor publicate şi
doresc să adresez felicitări domnului director Petre Rău şi
Revista de Literatură şi Artă Boem@, un ghiocel proaspăt întregului colectiv al revistei pentru profesionalismul de
ce a ridicat privirea spre lume în luna martie 2009, a primit atâţia care dau dovadă.
Marcoci Dorian (Târgu Mureș)
ani putere de viaţă de la Soarele creaţiei literare al celor care sau învrednicit să semene pe ogorul reavăn al primăverii sale
Pentru mine Revista Boem@ reprezintă: libertate de
seminţe de iubire pentru tot ceea ce înseamnă cuvântul dăruit. Şi,
iată că, asemeni unui soi bun, a rodit şi rodeşte în continuare exprimare, hrană pentru suflet, zborul inimilor înaripate cucerind cititorii. Acum, când în luna iunie 2017 împlineşte 100 de lumini călătoare captive în eternitatea secundei, dovada
veri bogate, spornice şi încununate de zâmbetul dăinuirii, îi cuvântului renăscut din om și a omului renăscut din cudoresc anotimpuri perene, întâlniri de lumină şi inspiraţie literară vânt.
Maria Ieva (Timișoara)
cu făuriri trainice. Să rămână în continu-are mărțişorul iubirii
noastre, să reînflorească lună de lună, să ne primească în casa
sa şi să ne viziteze mereu, pentru a ne dărui prinosul de
frumuseţe culturală pe care i l-au hărăzit făuritorii săi. La mulţi ani,
Revistă dragă!
Lucia Pătraşcu (Brăila)
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Titi Damian - Damian Stănoiu
Ed. EditGraph, 2020

Veronica Popescu – Secretul Maiei
Editura InfoRapArt, 2021

Leon V. Crețulescu – Flăcăii Tecuciului
Editura InfoRapArt, 2021

Maria Ieva – Statui de viață
Editura Absolut, 2021

Silvia Curteanu – Poezie cu ghimpi
Editura EcoZone, 2021

Ioan Gheorghiță – Cine sare coarda?...
Editura Pim, 2020

Ioan Gheorghiță – De-a Phoebus
Editura Pim, 2020

Ioan Gheorghiță – Pro Domo SUA
Editura Pim, 2019

Petre Grigore – Croazieră pe Nil și alte povestiri
Editura Axiz Libri, 2019
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