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La aniversară:
Un Almanah Cultural Porto‑Franco

LA DOUĂZECI DE ANI ȘI ÎNCĂ UNUL
Din anul 2000, revista de cultură Porto‑franco
a fost preluată de subsemnatul, publicaţia fiind
la acea dată la numărul 46. Nu voi face un istoric
al revistei, nu voi trece în revistă împlinirile sau
necazurile (că au fost destule) în legătură cu
toate forţele oarbe din partea partidelor și a edi‑
lilor, deci nu voi da vina pe nimeni, la ceas ani‑
versar. Totuși, vreau, să mulţumesc, în primul
rând, colegilor mei, scriitorii, care mi‑au răspuns
cu promptitudine la solicitările mele, și, mai ales,
fiindcă n‑au pretins niciodată drepturi de autor.
Nu‑i prea corect, dar asta e situaţia. De ceva timp,
Revista apare sub egida Filialei Iași a USR, dar
ea fiind, în primul rând, o voce a spiritului du‑
nărean și nu numai.
Poezia, proza, cronica literară, dar și tradu‑
cerile din literatura europeană și universală, in‑
terviuri, eseuri, tinere talente și alte rubrici au
fost la înălţime, datorită semnatarilor, care în
această perioadă au fost cu sutele. Spuneam că
nu vreau să fac cronica revistei Porto‑franco în
cei 21 de ani de când la timonă mă aflu eu, cel
mai bun prieten cu prietenii și cu confraţii mei
din întreaga ţară. Peste câteva apariţii, Porto‑
franco va trece linia celor 300 de numere. Mult,
puţin? Pot exista și mai multe semne de între‑
bare, de mirare. Cel mai important lucru este

acela că Revista a rezistat și
cred că mai rezistă în ceţurile
în care cultura în general abia
se vede în aceste vremuri
când pâinea și cuţitul, ce mai,
se află în mâna politicului de ce culoare ar fi.
Mulţumind colaboratorilor și cititorilor re‑
vistei, colegilor mei de redacţie (neremuneraţi
ca și mine), promit să nu mă mai jeluiesc acum
când sunt pe baricadele literare, fiindcă nimeni
nu m‑a obligat.
Mulţumesc, de asemenea, unor oameni de
inimă care au înţeles rosturile acestei reviste
dunărene (o să‑i numesc altă dată), dar și fami‑
liei mele care a fost și este cu mine.
Mulţumindu‑le oamenilor de bine, mulţu‑
mesc eu, Sterian Vicol, Corabiei mele ‑ Revista
Porto‑Franco, unde sunt timonier navigând pe
fluviile și mările spirituale ale umanităţii.
Sper să nu vorbesc mult și să mă ţin de cuvânt,
cum m‑a îndemnat de demult, tatăl meu.
La mulţi ani, Porto‑franco!
Decembrie, 2020
Galaţi
Sterian Vicol, redactor‑șef

„Cel mai mare păcat al oamenilor
este frica, spaima de‑a privi în faţă
ș‑a recunoaște adevărul. El e crud,
acest adevăr,
dar numai el folosește”
MIHAI EMINESCU
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EMINESCU
transpus în limba franceză de Constantin Frosin

JE BRÛLE SOUS TON AUVENT
Je brûle sous ton auvent… Le noir est serein.
Des branches d’arbre s’étendent au‑dessus de moi.
Aux fleurs d’ombre des grandes ramures suis en proie
Et le vent remue les arbres dans le jardin.
Mais je regarde à travers ta fenêtre
Tes yeux où la lumière s’attarde et éclate.
Tu es fatiguée, par ta main délicate
Ta chevelure d’or se désenchevêtre.
Les défais sur tes épaules blanches à l’envie,
Déboutonnes ta veste à l’endroit du sein,
Te redresses doucement et souffles la bougie…
Là‑haut, les étoiles tremblent parmi les branchées,
Dans les ténèbres, mes yeux demeurent bien vains.
A côté, la lune frappe tristement aux croisées.

T’AIMAIS‑JE SECRÈTEMENT
T’aimais‑je secrètement, et gardais le silence
En m’imaginant te faire ainsi plaisir.
Dans tes yeux, une éternité pouvais lire
De fantasmes et rêves assassins de jouissance.
Mais je n’en peux plus. La force de ma langueur
Met des paroles à la bouche des tendres mystères
Je me noierais dans l’ardente passion d’enfer
De ton cœur lequel du mien est connaisseur.
Ne vois‑tu pas que ma bouche est altérée,
Que dans mes yeux, une vraie souffrance on peut lire,
Mon enfant, porteuse de longs cheveux dorés ?
Ton souffle suffit à consoler mes soupirs,
Ton sourire provoque l’enivrement des pensées.
Trêve d’avoir mal… Sur mon sein viens t’attendrir.
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Nicolae Breban ‑ În absenţa stăpânilor (fragment)
COPII (OGLINZILE CARNIVORE)
ÎN DUPĂ‐AMIAZA ACEEA de vară, la cîteva luni
după sfîrșitul războiului, Herbert se plictisea formi‐
dabil. „Ai săi“ dormeau, el nu avea voie să iasă în
stradă, iar în curtea în care se afla, pardosită cu plăci
neregulate de piatră și izolată complet de stradă, nu
mai avea nimic ce explora. Era cald, și o liniște ciu‐
dată, neplăcută, stăpînea peste tot. Se duse în fundul
curţii și începu să pompeze apă pînă cînd inundă
aproape toată curtea. Strecurîndu‐se printre marile
lespezi, lichidul crea tot felul de desene, care amin‐
teau mai mult golfuri, estuare, delte și pe care Her‐
bert le privea în parte, minute întregi, cu atenţie
concentrată, și ochii săi se bombau în acele clipe de
parcă ar fi fost doar niște obișnuite lentile de mi‐
croscop care aveau datoria să mărească și să extindă,
să dilate acele linii fluide în dorinţa lui de a imagina
pentru o clipă, doar, aerul golfurilor și estuarelor.
Apa care venea de la fîntînă, după ce se împrăștia
peste și printre pietre, se vărsa, în capătul celălalt
al curţii, într‐un fel de canal care curgea la suprafaţă,
acoperit de scînduri. Herbert se uită cu atenţie cum
se scurg apele în canal, apoi se urină la rîndu‐i în
ultimele rămășiţe, privind plictisit în toate părţile.
Se afla lîngă treptele pivniţei, lîngă poarta cea
mare, care era zidită și alcătuia un fel de gang imens,
pe al cărui tavan era atîrnată în lanţuri o sanie uriașă
de lemn. Cu acea sanie se plimbau pe vremuri buni‐
cii, dar, cum caii fuseseră de mult vînduţi sau muri‐
seră, ea nu mai coborîse din lanţurile ei, unde atîrna.
Era o sanie roșcată, în care se suia uneori Herbert și
se legăna în zgomotul monstruos al lanţurilor subţiri
și ruginite, care se puteau rupe în orice clipă, dar
care nu s‐au rupt niciodată.
Se afla acum sub sanie și stătea pe gînduri dacă
să se urce în ea sau să coboare în pivniţă. Stătea ast‐
fel pe gînduri, cînd deodată îi atraseră atenţia ţipe‐
tele ascuţite ale rîndunicilor care își făcuseră cuibu‐
rile sub gangul porţii — atrase de bîrnele puternice
care sprijineau bolta — și care intrau și ieșeau de
sub gang ca niște săgeţi negre, electrice. Privi cu
atenţie unul din cuiburi și auzi — cînd o rîndunică
se așeză pe marginea lui — ciripitul ascuţit, strident,
al puilor, pe care nu îi vedea însă, și cum acest zgo‐
mot se repeta și la alte cuiburi, acest lucru îi provocă
o mare curiozitate. Liniștea neplăcută din jur, faptul
că nu putea ieși în stradă, toate astea îi măreau plic‐
tiseala, și atunci se duse într‐una din cele două ma‐
gazii și căută o prăjină. Se întoarse în curînd cu una
și lovi eu ea în cuibul pe care îl urmărise mai multe
vreme. Fu surprins la început cît de bine se ţinea

construcţia aceea din noroi, ex‐
cremente, salivă și paie, apoi însă,
după ce lovi de cî teva ori mai vi‐
guros, el căzu. Nefiind atent, i se umplură ochii de
praf, așa că nu observă cînd căzură și puii, pe care îi
văzu abia jos, pe scîndurile tocite ale gangului, prin‐
tre resturile cuibului.
Erau mult mai mari decît și‐i închipuise el, dar
formidabil de urîţi. Erau atît de urîţi, de hidoși, încît
Herbert, care din spaimă dilata mereu lucrurile, se
sperie o clipă de ei. Luă apoi unul în mînă, și o căldură
jilavă trecu de la pasăre prin pielea mîinii sale. Avea
gîtul lung, golaș, ridat, bătrînicios, și aripile — aco‐
perite cu un fel de puf — atîrnînd greoi în spate. Plis‐
cul enorm, pardosit cu o pieliţă galbenă, era parcă
un plisc de reptilă, veșnic ironic. Neștiind ce să‐i mai
facă puiului, îl izbi cu putere de pămînt, dar Herbert
observă că acest lucru nu‐l ucise. îi era scîrbă să‐l ri‐
dice și să‐l arunce din nou, și atunci se duse în „ma‐
gazia lemnoasă“ (spre deosebire de „magazia fie‐
roasă“, de alături) și aduse cu greutate un butuc și
apoi o secure, începu cu puiul pe care‐l izbise și ter‐
mină și cu ceilalţi. Lucrul ăsta nu‐l distră prea mult
— se plictisea deja la ultimii doi —, doar îndepărta‐
rea urmelor îl mai învioră. Mătură și transportă totul
în pivniţă, care era uriașă, ca și toată casa.
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În cele din urmă, ucis de plictiseală, aflat în acea
stare în care urîtul estompează totul, chiar și urmă‐
rile celor mai grave fapte, ca un fel de somnolenţă
vicioasă, Herbert ieși în stradă. La început nu în‐
drăzni să gîndească mai mult decît că nu va depăși
zona porţii. Dar privind în lungul străzii fu de‐a drep‐
tul dezamăgit cînd nu zări pe nimeni. Trecu doar un
camion, pe care Herbert îl zări de departe, din capul
străzii, micșorat de distanţă, cum se apropia încet,
orbecăind prin praful drumului, ca o gînganie care‐
și pipăie drumul cu antenele; apoi, vehiculul se mări
și trecu destul de încet pe lîngă el, clătinîndu‐se prin
gropile străzii, și lada sa veche se zbuciuma îngro‐
zitor, și totul era atît de cunoscut, de perimat și se
desfășura cu o încetineală atît de exasperantă, încît
Herbert nici nu întoarse capul după mașină.
Camionul transporta ambalaje, lăzi vechi, goale,
și deasupra lor el zări așezaţi doi muncitori, îmbră‐
caţi aproape la fel, cu lucruri foarte diferite, care pu‐
teau fi de culori ţipătoare, dar nu erau, pentru că
ploile și anotimpurile le îmblînziseră stridenţele.
Unul dintre ei, care părea cel mai în vîrstă, deși Her‐
bert nu era convins de acest lucru — nu pentru că
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mașina trecuse prea repede, ci dimpotrivă, pentru
că ambii erau negricioși și ridaţi și se aflau la acea
vîrstă imposibil de identificat —, deci cel care părea
mai în vîrstă cu ceva (dar putea tot atît de bine să fi
fost mai tînăr cu ceva) era așezat direct pe cabină,
își ţinea un picior rezemat în sus, pe o ladă care se
clătina la stînga și la dreapta, și cînta din muzicuţă.
Celălalt stătea în partea opusă și funia, și de cum îl
zări pe Herbert scuipă și îi strigă, bine dispus, și
toată faţa sa prelungă, nobilă, i se boţi deodată în
cute fine paralele.
— Bă puţă mică, bă ! — și mai adăugă ceva ce nu
poate fi repetat, și Herbert simţi cum o căldură
bruscă îi inundă corpul și întoarse capul imediat
spre lemnul porţii.
Stătu multă vreme așa, nemișcat, privind fără să
vadă nimic, și în acest timp, de ciudă și furie nepu‐
tincioasă, împinse cu gîndul camionul înapoi, la în‐
ceputul străzii și‐l lăsă să vină din nou, cu ambalajele
sale, iar sus, pe lăzi, îl păstră doar pe cel cu muzicuţa,
și tot acolo, dar în celălalt capăt, rezemată de oblonul
dindărăt, în așa fel ca să i se vadă picioarele lungi,
arcuite, înfășurate strîns într‐o fustă ieftină, de‐un
roșu spălăcit, care însă sublinia în‐ tr‐un grad înalt
farmecul coapselor și al genunchilor o fată... faţa ace‐
lei fete, Herbert nu și‐o putea închipui, deși ezită
multă vreme, dar în cele din urmă, cum camionul
trebuia totuși să treacă, ea îi zîmbi dintr‐un oval alb,
cu o pată întunecată spre frunte, unde trebuie să fie
ochii negri, fierbinţi, sclipitori, dar nu apărură decît
două sprîncene drepte, care își căutau conturul.
Ajuns aici, pe Herbert îl nemulţumi din nou ceva,
opri din nou camionul, îl trimise îndărăt la capătul
străzii și‐l lăsă să vină, gemînd și hurducîndu‐se,
doar cu fata, și o dată ajunși în dreptul lui, o ladă sau
altceva trebuia să se rostogolească în drum, fata să
ţipe (mereu zîmbindu‐i însă), mașina să se oprească
și, înfr‐un fel oarecare... aici însă, totul îndepărtîndu‐
se prea mult de real, imaginea începu să se clatine și
dispăru rapid ; ultimul lucru care mai flutură o clipă
prin faţa ochilor lui Herbert, ce rămaseră fixaţi pe
lemnul porţii, fu rochia ieftină a fetei, de‐un roșu
spălăcit, strînsă pe picioarele ei lungi...
Herbert stătu cîtva timp încă în aceeași poziţie,
nesimţind și nemaivăzînd nimic, apoi întoarse încet
capul, spre partea cealaltă a străzii, pregătindu‐se
pentru peisajul ultraounoscut, cu copaci prăfuiţi și
cu gropile mari ale șo‐selei ; dar fu surprins să vadă,
imediat îndărătul spatelui său, un camion foarte ase‐
mănător cu cel la care se gîndea de atîta timp și nici
nu avu timp să se întrebe cum de trecuse vehiculul
fără să‐l observe, cînd își dădu deodată seama că e
de fapt același: cel cu muzicuţa continua să cînte,
stînd pe cabină, iar celălalt, care strigase la el, în‐
torsese capul și continua să‐l fixeze cu un zîmbet
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zeflemitor, deși oarecum prietenesc, de‐o dură prie‐
tenie. Mai mult decît atît: Herbert distinse clar cum
omul îi face semn cu ochiul și remarcă încă o dată
faţa prelungă, osoasă „ca de prinţ rus“, și ceea ce‐i
păru foarte nobil lui Herbert era că orice mimică,
cît de măruntă, pe acest obraz, făcea să explodeze
evantai‐uri complicate de riduri, dispuse într‐o si‐
metrie complicată și cizelată de stampă japoneză.
Herbert rămase surprins și gînditor; îl frapa mai
ales „încetineala“ cu care trecuse mașina din clipa
cînd el întorsese capul; era cu atît mai uimitor faptul
că după ce o revăzuse, și omul îi făcuse cu ochiul atît
de batjocoritor, mișcîndu‐și miile de creţuri pe faţa
sa prelungă, ea dispăru imediat, ou rapiditate, ceea
ce însemna că nu‐și încetinise nici o clipă mersul.
3
Cînd începu să se gîndească să reintre, o zări pe
fata lui Perpală, stînd pe banca din faţa casei, și se
apropie nehotărît de ea, dispreţuind‐o și în același
timp dispreţuindu‐se și pe el pentru faptul că se
apropia de ea. Spre uimirea sa, fata nu fu de loc în‐
cîntată, pe cît se aștepta el, să‐l vadă, ba mai mult
decît atît : părea că nici nu‐l observase, deoarece la
apropierea lui vru să intre în curte, legănîndu‐se cu
o mare îngîmfare. Asta îl întristă pe Herbert și se
pregăti să se prefacă la rîndu‐i că n‐o observase,
cînd deodată, cineva, cu o voce ascuţită, strigă de
cîteva ori:
— Aurelia, Aurelia...
Era Deutsch Pali, fiul negustoresei obeze din col‐
ţul celălalt al străzii, un găligan înalt și puternic, roș‐
cat și atît de pistruiat, încît părea că ochii lui rîd me‐
reu dindărătul unei măști.
Aurelia se opri, destui de încîntată, și Pali se apro‐
pie de cei doi. Herbert, deși știa că ar fi fost de dem‐
nitatea sa să se îndepărteze, rămase totuși, sperînd
puternic că cei doi îl vor băga în seamă, ca pe un
egal al lor, și asta în ciuda atitudinii sale relaxate,
aproape îngâmfate. Pali era însă un derbedeu fără
scrupule și insensibil, care nu avea timp să observe
nuanţele, și‐i strigă imediat:
— Ce faci nemţoiule, ai ţigări ! — și cînd Herbert
făcu nu din cap, Pali începu să‐și bată joc de el, nu‐
mindu‐l păsărică, căcăcios, Spatz (ceea ce în nem‐
ţește înseamnă vrabie, un termen ambiguu însă, și
defăimător), îl întrebă dacă în noaptea trecută se
mai urinase pe saltea, așa cum face de obicei, se legă
apoi de cămașa pe care o purta Herbert, trase bat‐
jocoritor de ea, cît p‐aci s‐o rupă, și‐l întrebă dacă
nu e confecţionată din combinezonul vechi al mamei
sale, îl întrebă de ce are picioarele în formă de X și‐
apoi, cum Herbert, zîmbind jenat, se făcea că nu în‐
ţelege, Pali repetă:
— Știai că ai picioare în formă de X, știai ? — la
care Herbert se fîstîci, se roși puternic și plecă capul.
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— Hai să ne jucăm de‐a ceva... propuse Aurelia,
vrînd să schimbe discuţia, și Herbert, deși încă tul‐
burat și umilit, cu privirea aţintită aiurea, încercînd
să pară nepăsător, îi fu o secundă puternic recunos‐
cător și se învinui pentru dispreţul pe care‐l simţise
pentru ea cîteva clipe mai îna‐inte. Aurelia, însă, o
făcuse mai mult din plictiseală — într‐adevăr, nimeni
n‐ar putea bănui cît de puternic bîntuie plictiseala,
ca o adevărată epidemie, printre tinerii în jurul vîr‐
stei de zece ani — și la întrebarea lui Pali „Unde?“,
ea răspunse imediat:
— La noi în curte, nu e decît moșul acasă și
doarme.
Pali dădu din cap, în semn că e de acord, și‐l tri‐
mise pe Herbert acasă să fure ţigări. Herbert se exe‐
cută, și peste puţine minute îi regăsi pe cei doi în
curtea Aureliei, împreună cu o fetiţă foarte mică, de
vreo șase ani, o verișoară a Aureliei, de care aceasta
trebuia să aibă grijă. Fetiţa era prost îmbrăcată, mur‐
dară pe faţă, și pe deasupra foarte lipicioasă, și cum
Aurelia și Pali n‐o prea băgau în seamă, se ţinea scai
de Herbert, care era destul de slab ca să se prefacă
încîntat de tovărășia ei.
La început, Pali stătea trîntit pe jos, rezemat de
zid, și fuma gînditor, fără să se mai lege de Herbert,
iar Herbert, pe care Aurelia îl pusese să piseze un
colţ de cărămidă, se purta degajat cu el, vrînd să‐i
sugereze celuilalt — în aceste minute de odihnă și
indiferenţă — senzaţia unei posibile egalităţi între
ei, întrerupt mereu ide eforturile pe care le făcea de
a o respinge — cu multă fineţe și artă a disimulării
— pe lipicioasa cea mică, ce încerca mereu să‐l îm‐
brăţișeze. Aurelia se mișca mereu printre „vasele ei
de bucătărie“ și pălăvrăgea neobosită, după care
puse preţurile și le vîndu cîte ceva, în schimbul unor
pietricele albe, de cremene șlefuită, găsite prin curte
mai ales de Herbert și de cea mică, produse impor‐
tate din colonii, ca scorţișoară, piper, foi de dafin,
cafea etc. Pali nu se obosi să caute pietricele de cre‐
mene, și pentru a‐și justifica indolenţa declară că
toate astea sînt „copilării răsuflate“, de care se plic‐
tisise. Aurelia rîse pentru a nu arăta cît de jignită e,
dar Herbert simţi că Pali are dreptate, și chiar în
aceeași clipă tot acel joc complicat, cu vase multe și
cu tot felul de materii colorate care puteau da atîtea
combinaţii neașteptate, i .se păru deodată desuet și
minor. Ţinea încă în mînă punga cu „boia roșie“, cu
praf de cărămidă adică, și vrînd să scape de ea —
părîndu‐i‐se că Pali îl privește batjocoritor — vru
să i‐o strecoare celei mici, dar nu reuși, și atunci o
ascunse sub nisip, care se găsea în toată curtea, în
mari cantităţi.
Cu tot dispreţul său, Pali primi și el la rîndul iui ‐
— și încă în mod gratuit — o pungă „cu cafea“, și
după ce o mirosi mirat, parcă neînţelegînd de ce e

vorba, o trînti de peretele de vizavi, rîzînd cu toată
gura, iăsînd să i se vadă dinţii puternici, rari și pe
jumătate îngălbeniţi.
Herbert se surprinse invidiindu‐l pentru relaxa‐
rea și pentru curajul său de a face totdeauna ceea
ce avea chef să facă. Apoi, Aurelia propuse să se
joace de‐a „v‐aţi ascunselea“ și‐apoi propuse încă
vreo două‐trei jocuri, la fel de „femeiești“, cum le
spunea Pali, deși se conformă și jucă în toate, rîzînd
uneori cînd nu se aștepta nimeni, cu vocea lui care
se îngroșa vizibil. Ultimul joc fu însă și cel mai inte‐
resant, deși la început nu părea cine știe ce, cu atît
mai mult cu cît nu era un joc anume, ci fusese in‐
ventat ad‐hoc de fata lui Perpală. Ea îi spunea „de‐a
cocostîrcii“ și se jucau astfel: cei patru care se aflau
acolo trebuia să se împartă în două perechi, băiat și
fată, să‐și facă un cuib undeva și să se joace de‐a co‐
costîrcii. Jocul, ca și celelalte, fu acceptat, și perechile
fură constituite. Cum Pali rînjea și începuse să se
lege din nou de Herbert, pe care‐l întreba dacă ser‐
vitoarea lor de‐acasă se culcă cu tatăl său și dacă
era adevărat că el, Plerbert, poartă chiloţi despicaţi
la spate,
Aurelia, enervată, după ce‐l îmbiase de vreo două
ori pe Pali să fie perechea ei, îl luă înciudată pe Her‐
bert de mînă și‐l trase spre magazie, unde îl învăţă
să se urce în pod și să aducă fîn pentru cuib. Herbert
se urcă în pod, și după el se luă imediat cea mică, ce
voia să facă și ea un cuib, pentru Pali. Herbert uită
în curînd de jignirile și amănuntele penibile cu care
îl sîcîia celălalt și se apucă să aleagă fîn cît mai mult
și mai moale.
Făcu mai multe curse cu finul, pe care îl depozită
într‐un colţ al magaziei, în dosul unor lemne, loc pe
care îl alesese Aurelia și pe care îl curăţase de mături,
cizme vechi, cîrpe și saci. După ce cuibul fu gata, ei
îngrădiră intrarea cu prăjini și lemne și se cuibăriră
apoi într‐însul, ca să se joace de‐a cocostârcii.
La început, Herbert vru să se așeze în fîn, alături
de Aurelia, dar ea îl trimise după mîncare „pentru
pui“, în timp ce nu termina să aranjeze fînul și velin‐
ţele, cu care încerca să dea o formă cît mai stabilă
cuibului. Herbert ieși cu greu printre lemne și rătăci
prin curte, neștiind ce să aducă de mîncare. Se uită
în jur după ceilalţi doi, dar nu‐i zări pe nicăieri, și
atunci se căţără pe viţa de vie sălbatică ce creștea
în lungul pereţilor, rupse doi ciorchini verzi, și‐i
aduse să‐i dea „la pui“.
Aurelia primi strugurii cu oarecare nedumerire
și‐i puse deoparte, îngropîndu‐i ușor în fîn. După
care se cuibări lîngă Herbert și‐l povăţui să stea cu‐
minte, ca să „clocească ouăle”. Herbert rămase inert,
lăsîndu‐se împins și înghiontit de Aurelia, care voia
să‐l așeze „cumsecade“, și‐apoi, cînd și acesta se ter‐
mină și după cîteva foieli, își găsi și ea locul, răma‐
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seră amîndoi nemișcaţi, înţepeniţi, așteptînd.
Și atunci, se ridică din colacul acela vegetal și din
ei înșiși o febră ciudată, ușoară, neașteptată, necu‐
noscută, ceva care‐l gîtui pe Herbert și‐i dădu o pa‐
nică dulce, paradiziacă, și pe amîndoi îi înconjurară
șerpi aerieni, uriași, vii, care le comprimau parcă
mușchiul inimii, împingîndu‐i să lupte cu o violenţă
formidabilă. Fără să se privească, fiindu‐le teamă să
se privească, se apropiară instinctiv unul de altul
simţindu‐și căldura veșmintelor și altceva, care
alerga de la unul la celălalt, ca un animal puternic
ce fuge în zigzag pe urmele pașilor unei fiinţe su‐
praomenești, ale unei zeităţi teribile, pe care o isca‐
seră amîndoi. fără să știe cum. Herbert observă că
începe să gîfîie ușor, auzi și respiraţia zgomotoasă a
Aureliei, și‐apoi o auzi murmurînd ceva, aproape
bolborosind, dar nu se mișcă, stătea înţepenit ca un
orb, nevrînd să fugă nici cu cea mai mică tresărire
de mușchi de acea stare inspirată, hipnotică aproape,
ca o fascinaţie internă.
Aurelia se mișcă prima și se ridică, și Herbert re‐
simţi asta ca o smulgere dureroasă și se înfurie pe
sine însuși că nu e atît de puternic s‐o reţină. Ea
plecă sub pretextul că aduce mîncare și nu se mai
întoarse. Din clipa aceea, totul se răci brusc, ca o
magmă vulcanică ce înţepenește, și pereţii crăpaţi,
mormanele de lemne, propriile sale mîini, Herbert
le vedea printr‐un aer atît de limpede, totul prindea
relief cu o vizibilitate atît de perfectă, încît îl nemul‐
ţumea pînă la furie și lacrimi. O așteptă multă vreme
pe Aurelia, exagerat de mult, apoi se ridică și ieși
din magazie. În curte o întîlni pe cea mică, ce se
afundase într‐un morman de nisip și‐și turna nisip
pe cap, peste umeri și prin rochie. La întrebarea lui
Herbert, ea îi răspunse fără să se uite la el, cîntînd
parcă încet, că Aurelia se joacă acum cu Pali și stau
amîndoi în același cuib în fundul curţii, sub căruţa
cea lungă.
„De fapt, așa e! gîndi Herbert, ţăranii au două fe‐
luri de căruţe: cea lungă și cea scurtă!“ și mai stătu
cîtva timp privind‐o pe cea mică, ce, tot turnîndu‐și
nisip pe ea, se decolorase toată și arăta ca fantoma
unui pitic. Apoi vru să se ducă în fundul curţii ca să
le propună celor doi alt joc, dar își dădu seama că
nu‐1 așteaptă nimeni acolo și plecă acasă.
4
Reîntors acasă, Herbert îl găsi pe tatăl său în
curte, făcîndu‐și pantofii.
Herbert se găsea în vacanţă la mătușa mamei
sale, și părinţii veniseră și ei în vizită pe cîteva zile.
Tatăl lui Herbert era un mic funcţionar intr‐un oră‐
șel, capitală de judeţ, dar, găsindu‐l la întoarcerea
din curtea fetei lui Perpală rezemat ou un picior de
un scăunel de lemn, lustruindu‐și pantofii negri,
Herbert se apropie cu o sfială și un respect maxim
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de el. În primul rînd îi era teamă că va fi comentată
în mod neplăcut evaziunea din limitele curţii, dar,
spre bucuria sa, nu fu înregistrată greșeala sa, ceea
ce dovedea că nu fusese observată. Deodată, la ve‐
derea tatălui său atît de grav și de impunător (era
un bărbat de statură mijlocie, cu un cap puternic,
expresiv și autoritar), lui Herbert i se păru că se ri‐
dică în zone superioare de existenţă. Toată după‐
amiaza aceea lîncedă, în curtea aceea nemișcată, ne‐
plăcut de liniștită, cu apa pompată, cu puii
monstruoși de rîndunică, umilinţele pe care le în‐
durase apoi din partea omului de pe camion, ale lui
Pali, chiar și a fetei aceleia mici, veșnic murdare,
care îi dăduse ultima veste, atît de apăsătoare, a
fugii Aureliei spre găliganul acela relaxat, totul, totul
se scufunda încet, într‐un uriaș suspin de ușurare,
neauzit de nimeni, în faţa siluetei tatălui său, care
părea atît de distins și de „nobil“ chiar în timpul
unei ocupaţii atît de mărunte ca lustruitul ghetelor.
Încă o dată, Herbert simţi o secretă senzaţie de pu‐
rificare, de depășire a unui infern mărunt și tenace
totuși, un iad în care recădea mereu din propriul
său tembelism și din propria sa slăbiciune; apropi‐
indu‐se de tatăl său, el renăștea cu fiecare pas, se
înnobila la rîndu‐i — nu însă prin forţa sa, ci a ce‐
luilalt, a zeului și stăpînului său, și el era conștient
de asta —, și un sentiment de bucurie și de umilinţă
îl cuprindea, o bucurie și o umilinţă atît de vii și atît
de intim trăite, netrădate faţă de nimeni, încît atin‐
geau limitele unui autentic sentiment religios.
Tatăl său, cînd îl văzu apropiindu‐se, îl întrebă
ce făcuse în după‐amiaza aceea, apoi trecu repede
peste răspunsul lui Herbert, care întîrzia și se anunţa
discontinuu, și începu, cu o pasiune cumpănită, să‐i
explice, destul de pe larg, felul în care va trebui să
procedeze el de‐aici înainte pentru a avea pantofii
bine făcuţi. Tatăl său — care era faţă de el un om re‐
zervat, aspru, uneori chiar brutal — vorbea aoum
cu metodă și cu oarecare pedanterie, ceea ce îi plăcu
lui Herbert, care‐l asculta cu o atenţie dispropor‐
ţionată faţă de obiectul prelegerii. Dar important
era acum mai ales faptul că stătea lîngă el și îl putea
privi în voie, putea să‐și întipărească fiecare gest al
său în minte și să lase memoria sa lacomă să îmbră‐
ţișeze cu o foame uriașă fiecare cută a costumului
cu pantaloni largi și cu dungi subţiri, albe.
Herbert stătea în faţa tatălui său, și fiecare miș‐
care a celuilalt, cea mai ușoară expresie schimbată
cădeau în el ca într‐o prăpastie, pierzîndu‐se cu ra‐
piditate în adîncurile sale obscure, care devorau cu
aviditate totul. Cu toată ascultarea și supunerea sa
absolută, Herbert nu se putea abţine de a observa
cu o satisfacţie interioară, pe care o gustă destul de
îndelung, că o bună parte din amabilitatea și răbda‐
rea tatălui său proveneau probabil din faptul că pă‐
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rinţii săi urma să iasă în acea seară, și Herbert își
cunoștea destul de bine tatăl ca să știe că orice „ie‐
șire“ într‐un anturaj mai larg îl dispunea, schim‐
bîndu‐l abia simţit pînă la cele mai mărunte gesturi.
Tatăl său era un om sociabil, era un om făcut spre „a
ieși“, și, ca acei pozeuri de înaltă clasă care‐și ascund
calităţile faţă de persoane singulare sau accidentale,
tatăl său desfăcea toată jerba strălucitoare a spiri‐
tului și farmecului propriu doar atunci cînd putea
observa efectul acestor calităţi pe feţele înșirate pe
o jumătate de cerc în jurul său. De aceea, serile în
care tatăl său urma să iasă erau o sărbătoare pentru
Herbert și el le gusta cu un triumf secret, senzaţie
care fu prima formă, primul îngrășămînt din care
va răsări ironia sa complicată de mai tîrziu.
Apoi, el îl întovărăși pe tatăl său de‐a lungul în‐
tregii sale toalete.
După ce termină cu pantofii, i se aduse un lighean
mare, unde își turnă apă pompată la fîntînă, și apoi
se dezbrăcă de haina de pijama, pe care o purta, și
se spălă „pînă la brîu“. Tatăl său era solid și bine fă‐
cut, și cînd se spăla făcea un zgomot teribil și îm‐
proșca apa în jurul său cu o fervoare și o energie
mare, iar Herbert sta neclintit lîngă el și‐i urmărea
fiecare mișcare și nimic nu se pierdea din faţa ochilor
rotunzi și negri, lipsiţi de expresie și de personali‐
tate, semănînd cu niște hiperșlefuite oglinzi, oglinzi
miraculoase însă, oglinzi care rup și smulg imagini
din realitatea armonioasă a lumii, oglinzi care de‐
voră, oglinzi carnivore.
Cînd tatăl său termină și, cu o figură strălucind
de efort — ca aceea a campionului de înot după o
cursă formidabilă, cînd se prinde de marginea bazi‐
nului, blînd și obosit ca un copil, sclipind însă de ze‐
cile de priviri fanatice care se reflectă pe chipul lui,
își desprinse „ștergarul“ de la brîu și se șterge înde‐
lung, masîndu‐și cu o plăcere neascunsă carnea și
mușchii, întăriţi de răceala apei — mama lui Herbert
(o femeie înaltă, subţire, neagră) îi atrase atenţia
asupra șanţului adînc pe care îl purta tatăl său pe
spate. La întrebarea lui „de ce e acesta atît de ac‐
centuat, atît de adînc“, mama îi spuse că acest șanţ
prinde relief, adîncime, numai la oamenii musculoși,
la cei puternici, la ceilalţi, mai nevolnici, el fiind un
simplu semn, un rid aproape, o zbîrcitură a unui
spate fără sex.
— La tatăl tău, încheie mama — și în ton i se
mișca o ușoară admiraţie, din care Herbert deduse
că ea îl iubea încă —, la tatăl tău, privește cît de pu‐
ternică și de vie e adîncitura, luptînd ca un șarpe le‐
gendar printre mușchii greoi ai spatelui!
Nu știu dacă se exprimase chiar cu aceleași cu‐
vinte, dar acesta fu sensul pe care îl înţelese Herbert,
și, cum el nu ajunsese să cunoască bine înţelesurile
tuturor cuvintelor, ei umplea învelișul gol al unora

cu o mișcare a mîinii, cu o lumină scurtă care alerga
o clipă pe partea stîngă a feţei sau cu timbrul vocii
uneori sunînd grav și misterios ca o coardă de vio‐
loncel.
Apoi, tatăl său îmbrăcă o cămașă curată, își trase
pantalonii, și Herbert era mereu prezent, grav și în‐
cordat, dc parcă ar fi asistat la o revoluţie istorică.
În timp ce se petreceau aceste lucruri, tatăl său con‐
versa cu el, cu o amabilitate și o răbdare rar întîlnită,
fiind pentru cîteva minute un adevărat pedagog.
Uneori îl însărcina cu treburi mărunte, pe care Her‐
bert le făcea cu o viteză neobișnuită, și revenea la
locul îngăduit lui — atît de rar — pe platforma lui,
atît de apropiată, uneori ameţitor de apropiată de
miracolul care se petrecea sub ochii lui, în mii și mii
de explozii necunoscute, incredibile, ilogice, întreg
și uriaș miracolul realului.
Apoi părinţii plecau, în aparenţă relaxaţi și zîm‐
bitori, dar Herbert le observă o febră măruntă, as‐
cunsă, care‐i atrăgea cu putere spre ceva, în afară,
„dincolo de el“, spre ceva nu prea bine conturat lui,
și Herbert observă cu oarecare neliniște că în ulti‐
mele gesturi, cînd erau în stradă, tatăl său începuse
să se „împuţineze“ parcă, să „sărăcească“ cu rapidi‐
tate, să scadă în volum, mișcările i se făceau mai
rare, mai puţin expresive, mai rămase doar o schemă
uscată, care amintea de farmecul și vigoarea de „al‐
tădată“, deși acest „altădată“ era o chestie de cîteva
minute. Singurul lucru viu, tot mai viu, era acea febră
electrică ce trăia în el și care‐l trăgea — ca un capăt
al unui sandou uriaș și invizibil — spre ceva în afara
lui Herbert, ceva care‐l depășea, o „suprarealitate“
în întregime cifrată pentru ochii săi, ca două oglinzi
șlefuite.
Da, mai fu o schiţă de zîmbet, un gest pe jumătate
făcut cu mîna, un gest grăbit, pe care acea febră îl
oprise la jumătate, și asta fu tot ce mai rămăsese
din universul acela viu și personal de adineauri, ceva
atît de sărac și de turtit, încît Herbert se alarmă cu
adevărat, deși nu era de‐ cît o alarmă surdă, înăbu‐
șită de pereţii catifelaţi ai trupului său, care trăia
încă în formele ideale ale generalului din care cur‐
sese. Era însă o alarmă veritabilă, pentru că, sub
ochii lui, acel bărbat puternic și viu, cel mai mîndru
și puternic bărbat al lumii, murea cu o rapiditate in‐
credibilă, și ultimele sale gesturi și cuvinte erau fă‐
cute de o jumătate de cadavru, schiţa de zîmbet și
gestul pe jumătate al mîinii puteau să indice deja o
paralizie fulgerătoare a celeilalte părţi a trupului; și
Herbert, în cele din urmă, privind în urma lor cum
se îndepărtau — cu o „siguranţă de neînvins“ — pe
strada cu salcîmi în formă de globuri prăfuite, mic‐
șorîndu‐se, avu senzaţia că tatăl său se îndepărtează
din pudoare, pentru ca Herbert să nu‐l vadă murind
sub ochii lui.
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GENERAțIA '60

NlCHITA STĂNESCU
(martie 1933 ‑ decembrie 1983)
CU DRAG...
Către Monique
Cu drag te‐aș îneca în Dunăre
te‐aș sufoca, te‐aș face violetă
privirea mea era egretă
în apa tulbure
care erai tu toată
nevastă niciodată
amantă niciodată
ci doar o înecată
în sufletul meu dus
pe crucile de sus.

HAIKU
Orice om frumos
era un om urât
care a rămas singur

PENTRU O MIE DE CÂNTECE
Pentru o mie de cântece
am fost născut
Nouă sute nouă zeci și nouă
sunt răgușite de cântecul, unul
pentru care‐am fost născut
Nu mă înjumătăţiţi voi timpuri !
S‐ar putea, înalt cum este
cântecul, unul,
să fie la urmă...

SIGLA
Eu mă trag dintr‐o stea căzătoare
prăbușită în marea cea neagră și mare
sărind‐o cu sare
și cu vietăţi oarecare
Să debarcăm spre debarcare
spre insulele Șerpilor din zare
spre nisipuri de Dobrogi nemuritoare
să debarcăm spre încântătoare.
Am zis și am făcut pân' la Carpaţi
debarcare de cochilii
timpul și netimpul erau fraţi
când ceteam din omilii
După aceea am răposat
înverzind câmpul cu iarba verde
redevenind iarăși și iarăși un împărat
pe verbul rege‐ntre verbe
M‐am adăpostit într‐un cuvânt
și mi s‐a făcut foame de mine
mi s‐a făcut foame de pământ
și de‐a stelelor puzderime.
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Un Premiu prea îndepărtat...
de Eugen Uricaru
În luna octombrie s‐au decernat Premiile Nobel,
punîndu‐se punct unei așteptări înfrigurate a multor
personalităţi din varii domenii ale cercetării și lite‐
raturi, precum și a celor care așteaptă Nobelul ca
pe o distincţie la nivel colectiv, naţional. Aici este
necesară o mică precizare, Premiile Nobel se acordă
individual. Nimeni nu intonează imnul ţării căreia
aparţine laureatul și nimeni nu intonează imnul
naţional al acelui stat. Cum o precizare merită locul
comun că unul sau altul dintre candidaţi se află pe
lista scurtă, că e finalist! Poate există liste, scurte
sau lungi, poate există finaliști dar nu e vorba despre
cele ale Comitetului Nobel ci despre alte entităţi
cum ar fi barurile din Soho, agenţiile de pariuri ori
interesantele și sterilele discuţii ori pasiuni
declanșate în colectivităţile de profesioniști ai artei
și literaturii, în birourile ziariștilor în căutare de su‐
biecte hot ori în cercurile de fani personali ai unei
persoane considerată multă vreme nedreptăţită de
Academia Suedeză. Trebuie precizat de asemenea
că invitaţia de a face o propunere pentru Premiul
Nobel conţine un codicil care specifică faptul că pro‐
punerea va rămâne secretă timp de 50 de ani din
momentul în care a fost primită la Comitetul Nobel.
Știu ce vorbesc, vă asigur! Deci, dacă ţinem cont de
toate aceste necesare precizări, Premiul Nobel va fi
întotdeauna o relativă surpriză. Surprizele bucură
sau scandalizează. De cele mai multe ori, varianta
ultimă e zdrobitoare. Am spus, relativă, pentru că
de fiecare dată, după anunţul Comitetului Nobel,
apar destule argumente pentru a face mai înţeleasă,
mai firească, hotărârea onorabililor academicieni.
Dacă analizăm cu răbdare și atenţie lista premiaţilor
Nobel din ultimii, să zicem, zece ani vom observa că
există un anumit pattern, reguli abia deslușite, cri‐
terii abia desenate, dar există. Sunt premii indivi‐
duale dar în anumite cazuri deslușim intenţii uma‐
nitariste ori chiar politice, conformisme faţă de
trendul unei ideologii mondialiste ori dimpotrivă.
În aceste cazuri contează și ţara de unde vine auto‐
rul. O autoare din Bielorusia, un altul din China dar
aflat în exil, un premiu dat unei autoare de culoare
din Statele Unite, altul oferit unui autor provenind
din diaspora germană, etc. Nu pun sub semnul în‐
trebării valoarea operei dar, cu siguranţă, un com‐
plex de factori străini de literatură au contat. Aceasta
e o problemă care privește exclusiv decizia Comite‐
tului Nobel, subiectivităţile fiecăruia dintre membrii
săi și nu are rost să judecăm dacă au procedat corect
sau nu. Corect faţă de ce? Prestigiul Premiului Nobel

s‐a clădit în timp și are la bază
onestitatea, obiectivitatea, discre‐
ţia și seriozitatea deciziilor. La
toate acestea se adaugă valoarea
pecuniară a Premiului, un factor important mai ales
pentru imensa majoritate a celor interesaţi de Pre‐
miul Nobel care nici nu citesc cărţi și care nu au ha‐
bar de domeniile știinţifice în care se fac descoperi‐
rile premiate. De suma impresionantă, pentru un
intelectual, toată lumea se interesează. Am avut într‐
o seară de toamnă, cînd întunericul vine repede la
Stockholm, plăcerea să fac o plimbare prin parcul
regal însoţindu‐l pe academicianul, membru al Co‐
mitetului, Par Lagerqvist. Din vorbă în vorbă, îl in‐
teresa România, istoria și literatura ei, am ajuns la
Premiul Nobel. Academicianul suedez mi‐a tăiat
scurt lamentaţia pe care o exprimam, ca orice român
frustrat în privinţa absenţei unui Nobel românesc, ‐
Știi, Premiul Nobel îl dăm noi, cui socotim noi.
Înfiinţaţi și voi un premiu cu un dolar mai mare de‐
cât Premiul Nobel și veţi scăpa de problema asta.
N‐am mai spus nimic pe acest subiect cu toate
că pe lângă dolarul în plus ne‐ar mai fi trebuit niște
academicieni suedezi, suedezi, nu naturalizaţi. La
noi nici nemţii nu rezistă! Peste mulţi ani am încercat
ceva și aproape că mi‐a reușit, în sensul atragerii
unor mari nume ale culturii mondiale, având la
dispoziţie un premiu infim, dar un premiu. E vorba
de zile și nopţi de literatură, Festivalul de la Neptun.
Cred că și astăzi îmi mai oblojesc rănile. Dar a meri‐
tat.
Tot la Stockholm am avut ocazia să petrec două
seri cu Giacomo Oreglia, Atașatul cultural italian de
acolo și marea poetă Gabriela Melinescu, stabilită
de mulţi ani acolo. Am reţinut de la Oreglia urmă‐
toarea frază, ca răspuns la întrebarea mea privind
faptul că era de 20 de ani atașat în același post, Cum
este posibil? Giacomo, cu un zîmbet șiret mi‐a spus
– atât mi‐a trebuit ca să obţin două Premii Nobel !
Asta a fost a doua lecţie despre Premiul Nobel. E
nevoie de o acţiune culturală susţinută, care să facă
cunoscută cultura unei ţări, valorile sale, dinamica
sa. Dacă un stat, în cadrul politicii sale de imagine
internaţională, face greșeala să considere că nu e
mare lucru să te faci cunoscut prin valorile culturale,
iar dacă totuși catadicsește să facă o concesie mă‐
runtă și cheltuie niște parale pentru susţinerea unui
grup minuscul de intelectuali, guraliv și fripturist,
atunci imaginea sa va fi ca atare. De altfel cele mai
multe dintre aceste operaţiuni din exterior sunt des‐
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Zidul chinezesc ‑ grafică de Gina Hagiu

tinate publicului din ţară. Vă mai amintiţi de premiul
Simba, care îi fusese acordat lui Nicolae Ceaușescu
și despre care toată presa internă din România scria
de zor? Nicolae Ceaușescu odihnește la Ghencea dar
spiritul care a animat Premiul Simba este viu și pro‐
duce pagube în continuare. O astfel de politică pă‐
guboasă pentru cultura română nu se face de azi,
de ieri. Încă din anii 50 asistăm la fenomene ciudate.
Vintilă Horia a fost sabotat cînd a fost propus pentru
Premiul Goncourt, Virgil Constantin Gheorghiu, un
alt nume important din rândul scriitorilor români
din exil a fost nu doar proscris în România dar
atacat continuu în Franţa prin manevre oculte
românești, Mircea Eliade a fost centrul unui atac
fără precedent lansat de o revistă care a apărut un
singur număr pe banii ghiciţi cui?, iar lista poate
continua cu nume notorii ca Paul Goma, Virgil Tă‐
nase și Dumitru Ţepeneag ori Nicolae Breban. Nu
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poţi obţine o recunoaștere internaţională dacă va‐
lorile culturale naţionale nu sunt susţinute și pro‐
movate chiar dacă, momentan, politrucilor de orice
culoare, nu le plac. A afirma la nesfârșit o listă scurtă
înseamnă că pe cerul tău sunt doar câteva stele.
Ah, dar sunt , totuși, câteva Premii Nobel origi‐
nare din România. George Constantin Palade care
emigrase la timp în Statele Unite și Hertha Muller o
eminentă scriitoare germană care s‐a născut în Ro‐
mânia. E ca și cum ai spune că Gunther Grass e un
nobelist polonez pentru că s‐a născut la Suwalki.
N‐au intrat zilele‐n sac însă cu cât așteptarea va
fi mai mare cu atât Nobelul va fi mai îndepărtat. De
ce? Din cauza agitaţiei. Mai ales că e vorba de o
agitaţie asurzitoare. Marii scriitori români de azi și
de mâine scriu fără să se gândească la Premiul Nobel
(mi‐ar plăcea să fie așa!) pentru că doar academi‐
cienii suedezi trebuie să se gândească la așa ceva.
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PREMIUL NOBEL 2020

Louise Glück
(SUA)
Premiul Nobel pentru literatură pe anul 2020 a revenit poetei americane LOUISE
GLÜCK, născută în 1943 dintr‑o familie de evrei unguri plecţi peste ocean la începutul
secolului trecut, din Valea Mihai din Transilvania. Motivaţia juriului Academiei sue‑
deze pentru conferirea celui mai prestigios Premiu literar din întreaga lume, a fost:
„Vocea ei poetică inconfundabilă care, prin frumuseţea sa austeră, face universală
existenţa individuală”.
De menţionat că Louise Glück este cea de‑a 16‑a femeie care primește Premiul
Nobel pentru Literatură din întreaga istorie a acestei atât de importante și de râvnite
distincţii.
Publicăm în Revista Porto‑Franco câteva poeme în tălmăcirea lui Dinu Flămând.

OGLINDA
Privindu‐te eu în oglindă întreb
cum e să te simţi așa de frumos
și de ce în loc să te iubești tu pe tine
te tai, bărbierindu‐te ca un orb.
Cred că o faci să pot eu observa
că tu poţi să te întorci împotriva ta
cu o violenţă extremă,
din nevoia de a‐mi arăta cum îţi sfâșii tu
carnea dispreţuind‐o și fără să eziţi,
să ajung eu să te văd ca lumea,
ca pe um om care sângerează, și nu
imaginea oglindită pe care eu mi‐aș dori‐o.

RECUNOȘTINțĂ
Să nu crezi că nu iţi sunt recunoascătoare
pentru micile tale atenţii.
Mie îmi plac infimele gesturi delicate.
Da fapt chiar le prefer acum unora
mult mai substanţiale, care mereu
vor să‐ţi scoată ochii,
ca un uriaș animal pe covor,
până când viaţa ta se reduce
la nimic altceva decât să te trezești
toate dimineţile plictisit, cu soarele luminos
strălucind pe caninii lui.

CONFESIUNE
RUGĂ DE DIMINEAțĂ
Să zic că nu mi‐e teamă –
n‐ar fi chiar sigur.
Mi‐e teamă de infirmitate, de umilinţă.
Ca toată lumea, am și eu visele mele.
Dar am învăţat să mi le ascund
ca să mă protejez
de o împlinire deplină: orice fericire
atrage mânia Parcelor.
Ele sunt surorile noastre, sălbatice –
până la urmă, ele nu au
altă emoţie decât invidia.

Nicolae Spirescu ‑
Orizont danubian

Intangibil tată, când din rai
la început noi am fost exilaţi, ne‐ai alcătuit
o copie a aceluia, un alt fel de loc
diferit de cer, plănuit să ne dea o lecţie;
altfel identice – în ambele
frumuseţe, frumuseţe
fără alternativă – Doar că
nu știam ce lecţie. Singuri lăsaţi,
noi unii pe alţii ne‐am epuizat.
Ani de tenebre‐au urmat, ne‐am făcut
rând pe rând de lucru‐n grădină,
primele lacrimi umplându‐ne ochii
tot așa cum pământul se împestriţa
de petale, unele de un roșu întunecat, altele
de culoarea cărnii –
Niciodată nu ne‐am gândit la tine
pe care ne deprindeam să te venerăm.
Noi abia de știam să iubim ceea ce
nu era omenesc și doar ceva
ce iubirea mai apoi răsplătește.
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DORMEA ÎNCOLĂCIT
o proză de Nicolae Iliescu
Tanti Sora se numea Frusina și nu era om rău.
Dar fusese frumoasă și avea gura spurcată. Ședea în
fundul curţii împreună cu proprietăresele, Dida și
Doda, care îi erau verișoare de tată. Tatăl lui tanti
Sora sau Frusina – niciodată n‐am știut cum era în
buletin, mama îmi spunea că Sora, ca magazinul ăla
vechi din faţa Gării de Nord, că gara era ex‐centrică
pe vremea aia, era la mahala, la sfârșitul orașului –
ţinea o prăvălie de coloniale. Pe‐acolo se termina
orașul, grădini erau de fapt și pe Justiţiei, unde ședea
tanti Jeni, între Mitropolie și Chirigii dar și pe la Pui‐
șor. Și așa deci, tanti Sora stătea în camerele din
spate ale celor două surori, Dida și Doda, pe Sabi‐
nelor, cam pe unde era maidanul Arionoaiei, pe
unde‐i Casa Academiei acum și în spatele căreia se
întinde tot un maidan. Iar tatăl era un jandarm de
prin Supurul de Sus sau de Jos, n‐are importanţă,
căsătorit cu o brăileancă venită din Dobrogea sau
mai de sub Dunăre și pus să‐l determine pe Terente
‐ care fura fete și se ascundea prin bălţile Brăilei ‐
să iasă din imaginarul colectiv și să intre la închi‐
soare.
Tăcerile. Tăcerile cred că sunt de mai multe feluri,
cel puţin douăzeci : vinovate, contagioase, elocvente,
înţelegătoare, sărăcăcioase, de aduceri aminte, iro‐
nice, înșelătoare, energice, disciplinate, imperti‐
nente, brutale, prostești, indolente, șirete, frivole,
îmbietoare, jucăușe, pasionale, determinante etc.
Tanti Sora nu tăcea niciodată, mereu avea câte o
vorbă de spus, deseori mușcătoare. Vorba. Pleca de
la un lucru concret, râsul să zicem, și trecea în alt
plan, conceptual și direct : “râzi așa, ca proasta‐n
târg!”. În curtea aia lungă, de făcea și un cot în dreptul
magaziei de lemne, era și loc pentru un grajd, unde
erau parcaţi trei cai, unul sur, unul murg și o iapă
bălană. Că aveau și căruţă și șaretă, iar tanti Sora
când ieșea pe poartă conducea caii ăia înhămaţi de
pe platforma căruţei, în picioare, dreaptă la stâlpul
de telegraf, nu mai punea și balansoarul ăla sau ca‐
napeaua aia, stinghie sau dulap ce‐o fi fost.
Viaţa privată. Viaţa este o sumă de opţiuni. În‐
totdeauna când îmi povestea cineva ceva despre bu‐
nicul și de ce n‐a dat‐o la carte mai departe pe mama,
nu înţelegeam nimic. El dăduse naștere la șapte copii
și și‐i repartizase riguros : prima născută primea
jumătate din pământ, a doua pleca la meserie, băieţii
cei mari făceau armata și plecau la oraș, cei mai ti‐
neri, o fată și un băiat, erau daţi la învăţătură, prâslea
rămânea acasă, să aibă grijă de acareturi și de ăi bă‐
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trâni. Ce se schimbase din vremea
lui Creangă ? Nimic.
Prima născută era Tanti Miţa,
pe numele ei adevărat Maria Magdalena, pe numele
scurt Miţa sau Manda. Primise jumătate din cele do‐
uăzeci de pogoane – bunicul mai adăugase cinci hec‐
tare date în urma Primului Război Mondial – și‐și
încropise o frumoasă proprietate cu salon, unde se
ţineau nunţi înainte de a se construi căminul cultural
din comună. Ea, împreună cu nenea Beloiu, alături
de cei cinci copii – două fete și trei băieţi, Fănica,
Ecaterina, Costică, Spiru și Traian – și cu cei trei cai
– Suru, Bălana și Roibu – i‐au așteptat pe americani
și nu au făcut nimic altceva decât să asculte “Vocea
Americii” la radioul Pionier, cu lămpi. Tanti Sora,
care era a doua în ordinea nașterilor, se aflase în
vorbă, cum se zicea, cu o cătană, un soldat ardelean,
Valerică, dar se măritase cu un fel de șmecher de
București, un fel de Pierdevară, cu o meserie incertă,
de tâmplar, Stere Bratosin. Și aici am avut o pro‐
blemă în anii copilăriei, nu știam care e numele și
care e prenumele, dar pe urmă mi s‐a părut simplu.
Numele în discuţie începe să apară în documente în
jurul anului 1600, sub forme grafice diverse. Sti‐
riano, Stirian (Grecul), Sterie, Stere sau Sterea, Ste‐
riana — întâlnite mai ales la aromâni. Formele Ster‐
chiu și Sterghiu ne trimit la grecescul Stergios
(pronunţat Sterhios) sau Sterios și la derivatul aces‐
tora Stergianos (pronunţat Sterhianos). Necunoscut
în epoca clasică (izvoarele atestă doar forma Ster‐
iadis, întâlnită la Xenofon, dar ca nume de câine).
Sterios are la bază adjectivul stereos „solid".
Nenea Sterică, fiindcă așa‐i spuneam, avea o
groază de ciudăţenii. Mai întâi de toate poseda un
ceas greoi, de tip Cefere, căruia îi atașase un canaf
roșu, să nu se deoache și căruia îi spunea Florică.
Mai avea și o plantă, aloe sau ficus, pe care o bote‐
zase Clementina. Godinul din centru‐dreapta al în‐
căperii nu avea nume. Dar avea un burlan care ieșea
prin peretele opus intrării. Intrarea avea o marchiză
din care se intra în bucătăria alăturată. Cum intrai
în cameră, dădeai de un pat bătrânesc pe care ședea
tolănită o cuvertură de lână făcută la război. La răz‐
boiul de ţesut. Lângă peretele lateral, în partea
stângă, era o masă în faţa căreia erau rânduite două
scaune cu spătar încovrigat. În mijlocul odăii, în
dreptul patului, ședea un motan bătrân și roșcat pe
un fel de taburet. Deasupra mesei atârna lampa din
tavan, cu gaz, Petromax, și cu abajur de carton. Pe
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peretele din spate, un covor banal cu motive folclo‐
rice. Între marchiză și mica încăpere, perdeluţe și
ghivece de flori. Cărţi nu erau, nici legate, nici nele‐
gate. O carte legată costa doi lei la Socec și cu doi lei
puteai cumpăra aproape cincizeci de ouă – se vin‐
deau cinci la douăzeci de bani, deci patru parale oul;
cu un leu puteai cumpăra fie o oca de unt de vacă,
fie o găină iar puiul mare îl luai cu cincizeci sau cu
șaizeci de bani. Vorba ceea, tot habitatul, toată în‐
jghebarea emană damful unui trai modest, poate
chiar clandestin. Acolo, în mica bucătărie, fierbea
întotdeauna câte ceva, căci tanti Sora trebăluia zilnic.
Mi‐aduc aminte că mereu unchiul îi cerea câte “o
sorbitură”, și asta făcea tanti. Borșul și ardeiul iute
nu lipseau din cămară. Casa propriu‐zisă era alcă‐
tuită din două încăperi, una după cum am spus pre‐
văzută cu marchiză, la care se adăuga și o altă încă‐
pere sub formă de magazie, unde se ţineau diverse,
precum și lemnele pentru iarnă. Multă vreme nu am
înţeles de ce se vorbea cu transportatorul ca să
aducă lemne bune, lemnele în mintea mea erau toate
surcelele care oricum se ardeau. Ei bine nu, puteau
fi cu noduri, cu scoarţă, putrezite etc. Deseori îl ve‐
deam pe unchiul meu spărgând buturugi, ca boxerii
la antrenamente.
Nea Sterică era un tâmplar foarte iscusit, bun la
suflet, bun la meserie. Poate de la lacurile alea din
atelier să i se fi tras, dar era și oleacă alcoolic. În
schimb îmi făcea lucrările de traforaj și luam mereu
nota maximă, adică zece. Păstrez și acum o casetă
cu cărţi de vizită și o ramă în care nu am pus nicio‐
dată vreo fotografie. Foarte bine lucrate și finisate.
Nea Sterică poposea din Ploiești, era tot ceva târ‐
goveţ, deși se născuse și el tot prin bălţile Brăilei.
Făcuse o școală de arte și meserii. Îi luase minţile
lui Tanti Sora prin vorba meșteșugită, prin calităţile
frumoase pe care le cerea tuturor, mai ales în aran‐
jarea mesei. Poate că fusese instruit sau iniţiat în
chestii de‐astea. Căci știa bine de tot cum se aran‐
jează masa, unde se pune solniţa, dacă ceri sare ţi
se dă obligatoriu și piper, ce‐s ăia ţâri și cum se pre‐
pară ei cu mărar din abundenţă, care‐i cea mai fra‐
gedă parte de la scroafă, ce‐s alea măduvioare și
momiţe, ce vin merge la friptură și de ce. Fuma. Mă‐
rășești fără filtru. De la el am împrumutat ţigări și
am încercat să le aprind și să le pufăi când trecusem
într‐a noua. Când a văzut că‐i dispar, m‐a luat cu el
la MAT și mi‐a cumpărat două ţigări vărsate, Snagov,
cu filtru. Dar mi‐a și spus că‐i o porcărie fumatul,
mai bine să‐mi văd de fete. Lui îi plăcea să bea, în‐
deosebi bere și‐mi povestea despre “Monopol” și
despre “Excelsior”, de la Azuga, că astea‐i plăceau
lui de prin anii douăzeci, când avuseserăm și noi
Anii Nebuni. Prima era blondă, a doua brunetă, ca

Tanti Sora. Atunci fusese făcut Anuarul Socec și Nea
Sterică figura în el.
Mâinile. Întotdeauna m‐am uitat și chiar am fost
atent la mâini. Dacă sunt curate, efilate, dacă dege‐
tele nu sunt butucănoase, întortocheate de reuma‐
tism, dacă unghiile sunt îngrijit tăiate, dacă nu sunt
în formă de cioc de vultur, ca de criminal. Și la glezne
am fost atent. Prietenii din anii liceului și mai târziu
ăi din facultate deschideau discuţii inteligente des‐
pre părţile cele mai frumoase ale femeilor. “Gleznele”,
ziceam eu. De‐acolo pleacă observaţia despre talpa
lată, de neam prost. Sau cu monturi. Am văzut cân‐
dva gleznele cailor de cursă : îţi venea să plângi, nu
alta. Parcă ţi‐era milă să‐i atingi, să nu se rupă. Cum
ţi‐e milă să ţii proaspătul născut în braţe, care nu‐i
mai mare decât o franzelă, cu căpuţul în palmă, să
nu se frîngă. Ei bine, tanti Sora avea mâinile fine, cu
degete lungi, de pianist, deși nu știa să cânte la niciun
instrument.
Bucureștiul era ca un mușuroi de aluat gri, îm‐
puns cu scufii galbene, albastre, portocalii și cu mult
mărar păduros, pomi și verdeaţă umbroasă prin
curţi. Ce era verde și mult? Iarba, culoarea semafo‐
rului, ochii autorului, speranţa, un sector, că altul
era albastru, altul galben altul negru, ca la Pompei.
Nu și roșu, că lumea fugea mereu de roșu, se de‐
plasa.Multe clădiri de paiantă, grămezi de case cu
ornamente de ștuc, curţi pline de chichineţe, odăiţe,
străzi întortocheate, îngrămădite natural, pline de
băltoace. La streașina caselor era sprijinit câte un
butoi cu apă de ploaie. Excelentă pentru vase și pen‐
tru spălat pe cap. De‐acolo pornea vara o pelerină
zumzăitoare de ţânţari. Mai tot omul avea în cameră
câte un pat, e etajeră, un godin, o măsuţă. Pe mine
mă fascina dulapul cu ușiţe de sticlă care odată des‐
chise dădeau drumul unui miros tăcut și puţin acru
de pâine dospită. Mobilele aveau aerul că parcă ră‐
măseseră mici, așezate în trecut.
Tanti Sora n‐avea copii, ducea alături de nenea
Stere o viaţă simplă, candidă, fără certuri. În tinereţe
corespondase cu un tânăr ofiţer care se prăpădise
întâmplător pe front. N‐aveau copii, dar aveau un
pisic, roșcat, catifelat, domestic. De cum se crăpa de
ziuă, își agăţa căpșorul rotund de colţul de jos al ușii
ce da în marchiză și aproape la orele cinci ale
dimineţii amușina trezirea stăpânilor. Care asta și
făceau, se trezeau cu noaptea‐n cap, mai ales nenea
Stere care îl bosolea și‐l bosconea de dimineaţă, în‐
ainte de mersul la privată și înainte de prima ţigară.
Pisicul se numea Motor, căci horcăia, torcea, sforăia,
bolborosea de cum începeai să‐l mângâi. Apoi se în‐
covriga precum un crevete și dădea din cele patru
lăboanţe prevăzute de gheare ascuţite.
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POEME INEDITE de Sterian Vicol

Discurs liric despre frică
sau norul de cerneală (fragmente)
Motto: Mi‑e frică, vai, că m‑am născut
pe jumătate cal, pe jumătate prunc,
Mi‑e frică de cuvinte, mamă,
Când stelele cu raza mă adapă
Nichita Stănescu

Dar totul este ca și cum n‐ar fi, locuind
terasa de‐unde dansul își ia zborul dintâi
de‐aceea poate, că până la muntele Pind
nu‐i nicio oră, în strană să rămâi!

Mi‐e frică de cuvinte, striga Poetul
scriind pe‐o piatră vers de iubire,
fiece literă este‐o biciuire
lovind cu forţă și rana, și sonetul!

(Melancolia și teama de ea se mai pot trezi
ca o fată bătrână, fără noroc, poate virgină,
dar, oho, când ea se răzgândește într‐o zi,
adio, cu sângele bătând, devine o regină)!

Că m‐am născut, vai, mi‐e frică‐n poezii
precum pe panta muntelui acel schior
prăbușindu‐se‐n hăul zăpezilor târzii,
când l‐alege moartea albă, fără fior!

Fiin’că n‐am ales drumul cel drept, fiin’că
n‐am strigat prin baruri, cu femei și pălincă,
Mă‐ntorc la plaiul natal, să mă soarbă
dealul și râpa, și fântâna mea oarbă!

Dar nu se uită norul negru de cerneală
când trece peste cea casă de‐aventuri
unde se lasă cu amoruri și beteală
vrând din nuntă mireasa ca s‐o furi –

Poate alte zile și nopţi, singurătatea, cui,
dansează în oglinzile reci ca de gheaţă?
și cel care mai numără pașii, ai nimănui ‐
trece prin ochiul îngerului de dimineaţă?

Odată cu norul de cerneală a mai căzut
și‐ntunericul din trupul unei balerine
ce număra cu pașii nisipul nevăzut
de pe plaja unde nimeni nu mai vine –

Frica nu‐i, fiule, decât o simplă călcătură,
unii se ridică, alţii poate niciodată,
cu‐aceleași sentimente, adică fără ură,
se ţese nunta din ograda de‐altădată.

Teama de frig, produce frig în case, când
în altarul bisericii agheazma îngheaţă,
când bătrânii dascăli, dis‐de‐dimineaţă,
coboară din cuie, icoanele plângând...

Dar unde‐s privighetorile, de nu le vezi
topite‐n cântecul prelung din amiezi,
Vreau s‐adorm în trilul lor, du‐mă re‐
pede mamă, să trec pragul de Dunăre ‐

Dar cea mai cumplită frică e aceea
Când, doamne, ţi‐e frică de hârtia de scris,
Ea poate să trădeze precum femeia
Prea dezinvolt, când se crede‐n Paradis.

(Îţi mai aduci aminte, sfinte Ioanide,
cum te‐nconjurau femeile timide,
cum apoi, dispăreai, târziu, cu fiecare
pe malul lacului Ciric, în înserare?)

(De frig, vinul veghează în amfore de lut
și în alte cămăși de negru pământ?
Niciodată el, vinul, nu rămâne nebăut
când vine poetul și‐i adaugă un cânt.

Cum piatra face zgomot când doare
sub ramul de măr sălbatic, oare
șarpele cu pui, arcuri sărind în asfinţit,
știe că soarele se culca pe‐o lamă de cuţit?...

De la Râpa Zbancului mi se trage și‐apoi
nu mai pot, prin lanuri de grâu, să alerg,
chiar c‐o funie nevăzută ce leagă de ploi
literele reci din vremea Gutemberg –

Cui e frică de lup nu intre‐n pădure,
ferească sfântul, striga mama, fără frică
toate lighioanele, deodată, se ridică
baricadând cărarea, gata să te fure –
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Un spin de măceș, mâna‐mi sângerează,
m‐aștepţi doamnă, dar grădina‐i trează,
el, spinul, are‐n vârf lacrimi de cucută
că moartea e pe jumătate începută –
La ziuă, sângele treaz aruncă seminţe
de flori, ori de spini, deopotrivă,
atunci și arborii parcă sunt fiinţe
la‐nceput, ca niște drumeţi în derivă!
Dacă femeia e ca iedera șerpuind în măr,
Tulpina‐i fierbinte c‐o amiază în ea,
atunci fructul cel oprit într‐adevăr
luminează, doamne, ţărâna cea grea –
Atunci măru‐i vinovat sau nu‐i
cum fântâna și ograda unui sat
sprijină biserica care e, și e a nimănui
chiar dacă noi credinţe ne străbat ‐
(Cum să‐mi astâmpăr setea, cum să‐mi
sărut gura fântânii, trecută prin vămi,
corabia ce taie atâtea cărări în abise,
chiar când Calipso l‐a‐mbătat pe Ulisse?)
Fără teamă, o, corabia e doar o mirare
cum satul meu fără râpă nu‐i sat
grădinile lui sunt pânze în care bat
vânturi grele cu alcooluri în disperare
Adio, doar cu vâsle și pânze de mătasă,
marea se supune ca o tânără mireasă,
Cine‐o fi alesul, unde‐o fi Ulisse,
veacul se hrănește cu poezii ucise!
Și strada miroase, doamne, orașul miroase,
a hoit de câine strivit pe piatra grea,
de‐asupra doar, de‐asupra, peste case,
plutește izul florii de tei la inima mea!
Am fost sau n‐am fost prea curând,
singur pe drumul mătăsii, până‐n Urudu,
călcăm chiar șerpi de nisip, sângerând,
iar vântu‐l porecleam monseur crudu‐
(Tu, Ioanide știai ceva despre curcubeu,
când în doi alergam dealul laolaltă,
fiindcă‐am fost aproape‐un derbedeu,
când pe femei le lăsam, deodată, baltă...)

Cum trecea ea, ţiganca, înspre noapte,
cu șoldurile unduind valuri de grâu,
toţi o sorbeam ca pe‐o oală de lapte,
pașii ei bătând cuie în cureaua de frâu.
Locuind tufa de trandafiri, locuind
toata liniștea câmpiei, nu ca în cetate,
vulpea roșie, fără frică, va fi, oare, fiind
mai aproape de gura puștii descărcate?
Până nu‐nvăţam alfabetul de mână,
cum iarba din râpă pe dinafară,
atunci teama de zei și de umbre,
va pieri sau în sânge‐o să rămână!
(Doar oasele calului ce‐o fi fost pe aici,
zumzăiau ca albinele‐ntr‐un stup,
când pe albele cărări, cohorte de furnici
trec șiruri‐șiruri pe ramura ce‐o rup)!
Mai la vale, în coliba neagră, Iștar,
cu braţele de lapte pe un ulcior de lut,
lumina amurgul c‐o voce de început
ca al tatălui meu, Dumitru, zis Ţâștar.
(Străinul care‐am fost, n‐a ajuns la Lesbos,
pe mii de cărări de nisip, bătute pe jos,
pe‐un cântec de frunză acolo am fost
căutând cu pelerinii și eu un adăpost.
Pe groapa de nisip se așterne prea lin
floarea și spinul peste care pete de sânge
se dilată ca timpul, Ioanide, sub un spin
unde cel ce‐am fost demult nu mai plânge –
Ca soldatul roman murind la asfinţit
și rămas în lanul de grâu pân’ la secere,
poetul dacă e, el scrie cu vârf de cuţit
pământul cu troiţe, cu nisip în trecere,
Scriu ce scriu cu pana de lebădă
liniștea din trestii deodată mă destramă
în chiar versul meu care mă dă, mă dă
palmei de pământ care mă cheamă!...
Unde‐i norul de cerneală, unde‐i oare, unde
va cădea în lume, ce rod va avea,
în ce spirit și literă va pătrunde
pe‐acolo, unde mai este și viaţa mea?
(Ca o carte necitită, dar și pierdută,
o rană ce‐o port de‐o vreme încoace,
Întoarcerea ei ar fi ca ruga ne‐ncepută
la pragul casei ‐ fruct care se coace) –

PORTO - FRANCO

18
PLASTICIENI GĂLĂțENI: Nicolae Mantu - pictor animalier

Nr. (294) 2020

19
PAGINI DUNĂRENE

Din ciclul „Istorii cu dus‑întors”
Flori pentru noul șef
de Dan Plăeșu
De curând, conducerea judeţului avea un nou șef.
Mai exact, de numai câteva săptămâni. Și s‐a întâm‐
plat ca foarte curând de la instalarea lui în înaltul
scaun suflarea de la noul său loc de muncă să afle
că dumnealui urma să împlinească niște ani, cum
se spune. Or, fiind vorba despre cea dintâi aniversare
pe care o trăia în noul judeţ, subalternii (mai ales,
cei foarte apropiaţi) s‐au gândit să fie la înălţimea
momentului. Încă nu‐și permiteau – și‐au zis ei –
să‐i facă daruri măreţe, precum primea șeful suprem
de la București, știţi care, dar cumva și noul demnitar
trebuia să vadă că aici unde fusese trimis i se purta
o iubire suficient de puternică.
Evident, în primul și în primul rând, populaţia ju‐
deţului respira acest sentiment nobil, la asta s‐au
gândit întâi și‐ntâi subalternii amintiţi. Dar cum să‐
și exprimă ea, populaţia, dragostea? Prin flori,
bineînţeles. Flori, cât mai multe flori trimise de „oa‐
menii muncii din orașele și satele judeţului” prin
reprezentanţii lor nemijlociţi, mai ales directori. Cu
florile mergem la sigur, și‐au spus în ajunul sărbătorii
adjuncţii șefului, florile nu se pot refuza. Așa încât
capul propagandei s‐a și pus pe treabă. A dat veste –
prin propriii subordonaţi – către toată directorimea
judeţului despre marea sărbătoare de a doua zi, su‐
bliniind că noul prim – un tip foarte, foarte corect,
cu „ștampila” asta venise de la București! – nu acceptă
alte cadouri în afara florilor. Unele mărimi judeţene
s‐au cam minunat de faptul că li s‐a îngustat atât de
mult aria de acţiune în materie de cadouri: Serios,
dom’le? Doar atât? Numai flori?! Cum așa, când ju‐
deţul nostru are atâtea bogăţii – și naturale, și artifi‐
ciale – care abia așteptau să fie dăruite?, s‐au mirat
dumnealor. Însă, și‐au răspuns ei, dacă așa‐i ordinul,
ne‐om descurca noi fie și numai cu florile...
Să mai adăugăm că a durat până a înţeles și ulti‐
mul director din judeţ că a doua zi tovarășul prim
nu accepta să primească decât flori. Flori și atât!
Era încă dimineaţă – dimineaţa din ajunul sărbătorii
atât de așteptate – când zecile sau chiar sutele de
directori au priceput (toţi!) ce și cum, dând comenzi
pentru buchete, coroane, aranjamente etc etc. Nu s‐
a apelat la cele câteva florării ale orașului, care ar fi
fost copleșite de ampla acţiune florală, ci direct la
întreprinderea de sere, unde pe câteva hectare creș‐
teau frumuseţile cu petale, atât de râvnite în acel
moment. Fetele de la Sere au primit ordin de serviciu
să‐și lase baltă orice alte treburi trecând la execuţia
comenzilor speciale.

Către seară (seara de ajun!)
adjunctul cu propagandă, călare pe situaţie, precum
socotea dumnealui, a trecut zâmbăreţ, ca din întâm‐
plare, pe la ușa primului. Șeful l‐a văzut, i‐a observat
hlizeala de pe chip, așa că l‐a invitat înăuntru, aver‐
tizându‐l frontal: „Precum cred că știţi, mâine e ziua
mea. Uite cum facem, drăguţă, – adăugă dumnealui
înainte ca adjunctul, deja numai zâmbet cât cu‐
prinde, să pluseze cu zicerea programului pe care i‐
l pregătiseră apropiaţii – ești atent, da? Nu doresc
să mi se aducă niciun fel de cadou! E clar?” Și – în‐
ainte ca interlocutorul să se declare mulţumit în si‐
nea lui de ideea deșteaptă pe care o avusese de a‐i
avertiza pe toţi că șeful nu acceptă daruri – noul
prim al judeţului accentuă sec: „Nici măcar flori! M‐
am exprimat limpede, cred: nici măcar flori!” Ceva
s‐a prăbușit – ceva de sus, evident, un bolovan, un
meteorit, un munte, oricum ceva mare – iar adjunc‐
tul cu propaganda îi ceru Celui de Sus, de foarte sus,
bineînţeles! deși doctrina politică pe care o susţinea
îl obliga să fie ateu, dar cine altcineva îi putea ghici
în acel moment gândurile? îi ceru, așadar, respecti‐
vului Unic, Mare și Bun să‐l servească prompt cu o
groapă acolo, în mijlocul biroului suficient de mare
al primului, groapă unde el, propagandistul, să dis‐
pară complet și definitiv. Șeful a sesizat că nu e ceva
în ordine pe linia comunicării, așa că repetă către
cel din faţa lui condiţia legată de sărbătorirea zilei
sale de naștere; totuși, conciliant, a cedat de la sine,
în final: „Totuși, cine vrea să mă felicite să‐și zică
sentimentele succint pe propria carte de vizită pe
care s‐o lase la poartă. O să‐mi parvină rândurile
alea – rânduri, nu romane ori povestiri, accentuă –
și le voi citi când voi avea vreme. Fiindcă noi suntem
puși aici ca să muncim, nu să ne distrăm!” Adjunctul
confirmă, repetă în gând solicitarea către singura
Persoană Imaterială care‐l mai putea ajuta în acel
moment și, pentru că nu primi niciun răspuns de la
Acel Foarte De Sus, se retrase.
Ajuns în propriul birou, își chemă subalternii, pe
care‐i informă în legătură cu cerinţa șefului. Mai
exact, cu... necerinţa lui. „Bine, dar...”, se treziră re‐
plicând respectivii. „Ce n‐aţi înţeles? Contraman‐
dăm!”, ceru ferm propagandistul‐șef. „Bine, dar...”,
vrură să‐și continue unii supuși vorba. „Niciun dar!
Luaţi legătura telefonic cu toţi directorii și le spuneţi
ce vrea – mai exact ce nu vrea – noul nostru șef de
ziua dumnealui. Fără flori. Doar cărţi de vizită. Nu
scrisori, nu mesaje, nu papirusuri. Doar simple cărţi
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de vizită cu două vorbe de La mulţi ani! lăsate la
poartă. Gata, sunteţi liberi, la treabă! Vă doresc suc‐
ces!” Se lăsase binișor seara. De unde să‐i ia necăjiţii
de subalterni pe directori la ora aia? Zeci și zeci de
directori... Cum nu erau chiar proști, și‐au zis că mai
simplu era să anunţe direct întreprinderea de sere,
unde se executa ampla lucrare. Unul dintre ei a su‐
nat, i‐a comunicat vestea, directorul de acolo a trecut
binișor pe lângă un infarct – simţea asta din glasul
ciudat al dumnealui – dar nu avea cum să‐l ajute.
„Și eu ce fac cu florile?” a mai îngăimat sărmanul
om, cu gândul la miile și miile de fire tăiate. Păi, la o
asemenea întrebare exista un singur răspuns, știut
de toată suflarea șefilor și șefuleţilor din sacra in‐
cintă, și nu numai de acolo, un răspuns foarte dur:
„Vă descurcaţi, tovarășu’!” Evident, ca oameni, res‐
pectivilor propagandiști le era milă de cel de la ca‐
pătul firului și vedeau cu ochii minţii figurile uluite
ale zecilor și zecilor de florărese care toată ziua
aceea munciseră degeaba! la buchete și aranja‐
mente... Însă pe ele trebuia să le lămurească direc‐
torul lor, nu?
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Ziua șefului s‐a desfășurat după cum ordonase
dumnealui. Fără flori. Cei din sediu, șefii apropiaţi,
abia îndrăzniră să îngaime pe fugă un „La mulţi ani!”,
grăbindu‐se apoi să‐și facă fiecare treburile coti‐
diene legate evident de îndeplinirea planului... La
intrare se adunau cărţile de vizită, trimise în răs‐
timpuri sus, la cabinetul primului. Întâmplarea a fă‐
cut ca un ins din sediu, un tip oarecare, șters, să‐și
serbeze anii în aceeași zi; iar niște amici (de pescuit,
de popa‐prostu’, de table...) s‐au gândit să‐i trimită
prietenului la locul lui de muncă un buchet de flori.
Un simplu buchet, cam ponosit, nici prea mare, nici
prea mic. O biată atenţie! Însoţitorul simbolicului
cadou a fost, firește, oprit la intrare, fiind rugat chiar
să aștepte în stradă – fără să i se vadă florile! – până
când respectivul sărbătorit, chemat telefonic, va co‐
borî pentru a‐și primi – tot în stradă, pe ascuns! –
felicitările și buchetul. Pe care oricum nu avea voie
să‐l bage înăuntru, pentru a nu se crea vreo situaţie
nedorită. Nu se știe exact ce a făcut insul cu florile
ce‐i fuseseră destinate. Nu se știe pentru că nu tre‐
buia să se știe... De aia... S‐ar fi putut interpreta!
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Mihaela Albu
Doar un salt
Saltul acesta mortal într‐o neverosimilă apă
cu unde ce‐aduc la mal întâmplări
ezitări/ tristeţi/
certitudini
saltul acesta mortal
fără plasă
fără frânghie de sprijin –
un cerc
începutul împletit în sfârșit
o roată ce nu‐și schimbă faţa
în mersul perpetuu …
curgere
desăvârșire, am spune,
perfecţiunea geometriei
orgoliul perfecţiunii!
Cronos nu‐și mai înghite fiii.
Multiplicaţi în fiecare dintre noi
ne supun –
Sclavi prinși în lanţul stăpânului.
Saltul – visat – al eliberării:
Salt
mortal!

Noaptea cetăţii
Se închid cu zăvorul fricii orașele!
Fantome mascate nu‐și mai dau bună ziua
Se distanţează cu firescul îmbrăţișării de odi‐
nioară.
Odihna cuvintelor:
o moarte neanunţată
un rost rătăcit în deșertul întâmplării de a fi.
Noaptea e albă de neputinţă
Lumina încrederii – stinsă.
Orele își mișcă tot mai lent
trena
mătură ziua cu pustiu.
Nisiparniţa își face în van datoria.
Cetatea și‐a luat drept deviză
resemnarea.

Timpul nostru
Timpul meu nu seamănă
întru nimic
cu al tău
„Nu e nicio deosebire” ar spune unii
Cârcotașii/ necredincioșii
Ei ar număra – rece – orele
Ar înregistra – meticulos – fiecare secundă
cu aparate moderne/ sofisticate
– fără inimă și suflet –
Minutul lor are mereu 60 de secunde
Al meu – cât o așteptare.
În fiecare dimineaţă îmbrac cămașa albă
cămașa răbdării/ a încrederii
La amiază e gri.
Seara o dezbrac fără măcar a înţelege timpul
trecut.
Știu doar
că mâine
o iau de la capăt
că minutele promise își vor diminua secun‐
dele.
Ziua mea nu seamănă întru nimc cu a ta
Aparent rupem fiecare aceeași filă din calendar
Aparent, doar aparent!
Unii nici nu‐și mai cumpără calendar pe hârtie
Telefonul îi ţine locul
Tehnica le măsoară vremea
Întru târziu înţeleg:
Timpul tău seamănă al naibii de bine
cu al meu
când punem
punct.
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Isaiia dănţuiește
o proză de Ștefan Mitroi
Nu aveam nici cea mai mică îndoială. Înăuntrul
catedralei se cânta Isaiia dănţuiește.
Era miezul nopţii. Revenisem după 20 de ani la
Belgrad. Locuiam pe strada Prate Mateje. La mai
puţin de 200 de metri de Muzeul Tesla, aflat în ca‐
pătul de sus al străzii, și la 100 de metri de Facultatea
de Drept, situată în capătul celălalt, jos, faţă în faţă
cu parcul Tasmadjan.
Voiam să ocolesc locurile pe care le cunoscusem
data trecută, în calitate de corespondent de război,
fără să mă îndepărtez însă prea mult de ele. Așa c‐
am ales cartierul Vraciar. Romaniţa l‐a ales, de fapt,
pentru că ea fusese chemată să lucreze pentru câteva
luni în Serbia. Eu doar o însoţeam, dar numai pentru
o săptămână, neștiind la sosire c‐o să stau un pic
mai mult, și că o să mă întorc la București plecând
din Sarajevo, nu de aici.
Mă bucura vecinătatea parcului Tasmadjan, pen‐
tru că știam că‐n cealaltă margine a lui se găsea ca‐
tedrala Sf. Marcu, în care se căsătoriseră religios
prinţesa Marioara a României cu regele Alexandru
I al Iugoslaviei, în vara anului 1922.
Eram pe atunci?
Sigur că da. Dar n‐aș putea să spun cu precizie
unde.
Tata încă nu se născuse. De aceea nu mă născu‐
sem nici eu. Cum să i‐o iau înainte?
El mi‐ar fi iertat probabil această obrăznicie. Eu
însă nu mi‐aș fi iertat‐o niciodată.
Dar și dacă aș fi fost născut, știind că nu‐mi place
să particip la astfel de festivităţi, prinţesa Marioara
nu m‐ar fi trecut pe lista de invitaţi. Poate că dacă
mă nășteam și eram trecut, aș fi venit totuși. Cine ar
putea ar putea să refuze participarea la o nuntă re‐
gală?
Cum nu putusem să refuz participarea la nunta
mea, n‐aș fi refuzat‐o nici pe aceasta.
Dar pierdusem ocazia.
Iată însă că după o sută de ani mă aflam în locul
unde România răscumpăra păcatul Mariei Obreno‐
vici de a‐i dărui lui Alexandru Ioan Cuza doi fii ilegi‐
timi, oferindu‐i Serbiei o fiică legitimă, căreia pa‐
triarhul Dimitrie i‐a pus pe cap, odată cu pirostriile
de cununie, și coroana de regină.
Mirele și mireasa ieșiseră din catedrală. Plecaseră
toţi nuntașii. Nu mai rămăsese nimeni dintre cei de
acum o sută de ani.
Cine cânta atunci Isaiia dănţuiește?
Sfinţilor mucenici, care bine v‑aţi nevoit și v‑
aţi încununat, rugaţi‑vă Domnului să se mântu‑
iască sufletele voastre!
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Slavă ție, Hristoase Dumne‑
zeule, lauda Apostolilor și bucu‑
ria Mucenicilor, a căror propovăduire este Trei‑
mea cea de‑o fiinţă!
Înainte însă de a auzi cântecul, am auzit glasurile
copiilor. Ale zecilor de copii care se zbenguiau noap‐
tea prin parc.
‐Ţi se pare, a încercat să mă liniștească Romaniţa.
Ce să caute atât de mulţi copii la ora asta în parc?
Se apropia miezul nopţii și eu stăteam pe balcon
și ascultam.
Urma ca a doua zi să vizitez și parcul și catedrala,
dar nu mai aveam răbdare să aștept până atunci,
așa că m‐am îmbrăcat în grabă și‐am pornit pe Prate
Mateje la vale, curios să văd ce e cu vocile alea.
Nu le mai auzea nimeni? De ce eram singurul om
care se apropia în puterea nopţii de parc, încercând
să vadă ceva ce în mod obișnuit nu poate fi văzut?
Cum să vezi vocile unor copii? De cântec nu știam
încă nimic.
Și totuși asta s‐a întâmplat când am pus piciorul
în parc, am văzut vocile, deși ai fi zis că parcul e gol.
Alergau pe alei și râdeau. Câte puteau să fie? Câ‐
teva zeci. Poate o sută.
Nu le vedeam la grămadă, ci separat.
Ce căutau oare singure acolo? Aș fi putut să
înţeleg dacă erau și vocile părinţilor cu ele, așa cum
ar fi fost părinţii cu copiii, dar glasurile celor mici
erau într‐adevăr singure.
Nu ieșeau afară din parc. Se jucau doar înăuntrul
lui. Fiindcă asta făceau ele, se jucau. Ce altceva poţi
să le ceri unor glasuri de copii?
Și nu era deloc triste, deși ar fi avut toate motivele
să fie.
Și nu erau nici speriate de faptul că sunt singure.
Fiecare voce purta un nume. Am aflat chiar de la
ele cum le cheamă, imediat ce m‐au văzut. Pare greu
de crezut, dar vocile aveau ochi cu care vedeau, dar
și gură, de care se foloseau când vorbeau, picioare
cu care umblau, și mâini pe care le întrebuinţau în‐
tocmai cum sunt întrebuinţate mâinile.
Le lipsea însă consistenţa fizică. Nu aveau chip.
Cu toate acestea eu reușeam să le văd. Și să le aud.
Nu pe ele, ci vocile lor. Vocile vocilor, cum ar veni.
Eu sunt Dușan, s‐a auzit glasul unui băiat pre‐
zentându‐se.
Eu, Milana, l‐a urmat o voce de fată.
Apoi:
Eu, Novak.
Eu, Slobodan.
Eu, Iaromira.
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Eu, Ivo.
scrisese pe monument. Ci cum de se putea ca în‐
Eu, Ana.
tâmplări din vremuri și locuri diferite să stea atât
Eu, Dragotin.
de aproape unele de altele, ca și cum s‐ar fi petrecut
Eu, Vojislav.
toate în aceeași zi?
Eu, Ivica.
1922, vara, Mignon, prinţesă de România, se mă‐
Eu, Mirko.
rită cu regele Alexandru I al Iugoslaviei.
Eu, Milomir.
Tot atunci, sau aproape atunci, în anul 1993, mor
Eu, Alexandra.
la Sarajevo sârbul Bosko Brikici și bosniaca Admira
Eu, Zoran.
Isnic, doar fiindcă au crezut că puterea dragostei e
Eu,Vuk.
mai mare decât puterea urii. A fost mai puternică a
Eu, Radenko.
doua, răpunându‐i, sub pretextul războiului, pe
Eu, Milunko.
amândoi.
Eu, Slavka.
Deși n‐a fost vorba de același lunetist care l‐a
Eu, Milan.
împușcat, în 1934, la Marsilia, pe regele Alexandru
Noi, Boșko și Admira.
I al Iugoslaviei, a fost totuși același. Și aceeași forţă
De ce noi? Voi n‐aveţi nume separate?
a urii.
Sigur c‐avem. Dar ne simţim ca un singur om.
Imediat după aceea, în primăvara anului 1999,
După ce terminăm liceul vrem să ne căsătorim. Vo‐
vreme de trei săptămâni peste Belgrad a plouat cu
iam, pentru că acum...
bombe. Aproape un potop.
Boșko și Admira!
Mă gândesc, mă gândeam în
Am mai auzit de numele as‐
timp ce simţeam chiar pe pielea
tea. Dar unde?
mea furia acelui potop, care nu
Nu cumva...Da, ei trebuie să
izbutea nicicum să bage groaza
fie!
în localnici‐belgrădenii, aștep‐
Erau mai în vârstă atunci,
tându‐se la ce e mai rău, își um‐
în 1993, decât șase ani mai târ‐
pluseră congelatoarele cu car‐
ziu, în 1999, când s‐au năpustit
ne, dar cum între victimele
avioanele NATO. Dar cum să
avioanelor pacifiste s‐au numă‐
moară la Belgrad când mai mu‐
rat și uzinele electrice, rămași
riseră o dată la Sarajevo?
fără curent, aceștia s‐au pus în
Îi împușcase un lunetist.
plin bombardament pe petre‐
Doar pentru că el era sârb, iar
ceri, zile în șir au sfârâit grăta‐
ea bosniacă.
rele în curţile caselor și printre
În picioare, Ștefan Mitroi,
Iată‐i acum deveniţi simpli
blocuri‐ mă gândeam, în timp
copii. Făcând parte din ţara nu‐ acasă la Fănuș Neagu, iarna 2010 ce ei sfidau în acest fel ploaia
mită copilărie, care‐i cuprinde
de bombe, la potopul din Biblie.
pe toţi cei de vârsta lor. De oriunde ar fi. Și orice re‐
Dumnezeu îl pusese în gardă pe Noe, spunându‐
ligie ar avea. Copilăria ţine loc de toate.
i să pregătească din vremea o corabie, cu care să
Chiar și de viaţă, atunci când viaţa cealaltă, reală,
fugă din calea urgiei, luând cu el, pe lângă membri
a dispărut.
familiei sale, câte o pereche din toate vietăţile de pe
Faptul că toate aceste voci, aparţinând copiilor
pământ.
uciși de bombardamentele NATO în 1999, iau în fie‐
Așa s‐a salvat lumea atunci.
care noapte cu asalt parcul Tasmadjan, umplându‐l
Să nu fi găsit Domnul printre sârbi un Noevici,
de veselie, sunt cea mai bună mărturie în privinţa
căruia să‐i spună tot așa: fă o corabie și îmbarcă pe
aceasta.
ea câte un pic din toate, în așa fel încât viaţa să poată
Ziua nu se arătau deloc la faţă. Stăteau închise în
merge înainte?
monumentul de piatră, mic și el, un monument‐
Ce ar fi putut să ia Noevici, în afară de ai săi și de
copil, se poate spune, din mijlocul parcului.
câte o pereche din rândul vieţuitoarele ce nu cuvântă?
Aveam să‐l descopăr abia a doua zi, după ora
Sigur urna cu cenușă a lui Tesla, din muzeul cu
prânzului.
același nume. Poate o rachetă de tenis, anticipând
Scria numai atât pe el: Eram doar copii!
faima de mai târziu a lui Djokovici. Probabil o carte
Poate că scrisese asta chiar un copil. Unul dintre
de Ivo Andrici, în speranţa unui alt premiu Nobel.
cei 89 spulberaţi de bombe.
Un film al lui Kusturiţa și o poză cu Tito, ca semn al
Să fi fost Milomir? Să fi fost Iaromira?
nădejdii într‐o nouă Iugoslavie mare.
Nu cumva Bosko? Poate Admira?
Poate că din cauza acestei poze nu s‐a obosit
Catedrala Sf. Marcu în care Isaiia dănţuia mai de‐
Dumnezeu să caute printre belgrădeni un salvator
parte era goală. Nu aveam pe cine să întreb. Nu cine
numit Noe.
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Cel mai sigur și mai scurt drum de la Belgrad la
Sarajevo nu e cu tancul, nici cu un avion militar, ci
cu un avion comercial, fie el și de mici dimensiuni,
cât un condor cu aripile desfăcute, poate că niţel
mai mult de atât, dar nu cine știe cât.
Patruzeci de minute de zbor și ai ajuns.
Sarajevo e un oraș care învie în fiecare zi din
morţi. Puţin câte puţin. Îi e frică parcă să învie mai
mult. Dacă se întoarce trecutul? Zidurile vechilor
clădiri din centru păstrează intacte urmele
gloanţelor. Poate că e bine. Ca oamenii, bosniaci,
sârbi și croaţi, cum erau și în urmă cu 20 de ani, să
nu uite.
Mă cazez la ultimul etaj al unui hotel nou din
centrul istoric. Camera în care stau dă în spate, spre
o curte interioară, flancată pe toate părţile de clădiri
ponosite, dar încă locuite. Faţadele acestora sunt
mușcate de jos până sus, la acoperiș, de gloanţe. S‐a
tras din interior asupra lor, dintr‐o clădire în alta.
Oare câţi oameni trăiau aici în vremea războiului?
Poate 10. Poate 15. În orice caz, nu mai mulţi de 20.
Câteva familii, adică. Împărţeau aceeași curte. Era
exclus să nu se fi cunoscut între ei.
Se cunoșteau bine, îmi spune doamna de la
recepţie. E o femeie între două vârste, care a crescut
într‐o locuinţă de peste drum. S‐a jucat, când era
copil, cu copiii celor de aici. Curtea nu era plină de
bălării ca acum.
Păi și cine asupra cui a tras? Și de ce?
Unii împotriva altora. Dintr‐odată li s‐a părut că
sunt diferiţi. Unii musulmani, alţii creștini. Unii
creștini ortodocși, alţii catolici. Până atunci nu‐i îm‐
piedicase niciodată asta să trăiască împreună. Și
chiar să‐și împartă bucuriile. Pentru ca, într‐o zi,
după o nuntă ce s‐a terminat cu o înmormântare,
să‐și împartă unii altora gloanţe. Trase de la fereastra
dormitorului spre bucătăria vecinului, sau pe geamul
de la baie spre balconul din faţă plin cu scutece spă‐
late și întinse pe sfoară la uscat.
Aflaseră c‐a început războiul și că așa trebuie. Și
că dacă nu fac așa, or să fie împușcaţi chiar de către
ai lor.
Unde și cum să te ascunzi? Și de cine? De cei ce
fuseseră până nu demult și ei ai tăi? Așa cum fuseseși
și tu al lor.
În anii aceia, îmi povestește mai departe
recepţionera, privind cu un fel de teamă în jur, ca
nu cumva să fie auzită de cine nu trebuie, au desco‐
perit cu toţii frica de cuvinte. De câteva cuvinte pe
care începeai să le blestemi atunci când te vedeai
pus în situaţia de a le rosti, verificându‐le cu preţul
propriei vieţi înţelesul.
Știţi care era cel mai înfricoșător dintre ele?
Care?
Îndurare! Patrulele de sârbi prindeau câte un
bosniac rătăcit, ce nu avea nicio legătură cu războiul,
pe care‐l puneau în genunchi cu arma la tâmplă. Cel
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prins le cerea îndurare. Se gândea la copiii care‐l
așteptau acasă. Poate că se gândea și la viaţa lui
puţin. După cum se gândea și la faptul că pe unul
dintre cei din patrulă îl cunoștea, fuseseră colegi de
școală. Se putea întâmpla ca tocmai acesta să apese
pe trăgaci.
Tot așa și cu bosniacii. Prindeau câte un sârb, pe
care‐l culcau la pământ, vârându‐i ţeava puștii în
ceafă.
Când știi că ai o mamă bătrână, care are nevoie
de tine și când mai știi și că ai fost vecin de aparta‐
ment cu unul dintre cei din patrulă, v‐aţi jucat îm‐
preună, aţi întrat unul la celălalt în casă, stând, nu o
dată, alături de el la masă, lași mândria de‐o parte
și îi rogi să te cruţe.
Însă astfel de minuni s‐au întâmplat rar de tot.
Erau străzile pustii. Și ţi‐era foame. Trebuia să
mergi după pâine. După apă. Măcar atât. Șuierau
însă de peste tot gloanţele lunetiștilor. Te puteai în‐
tâlni oricând cu unul dintre ele. Aproape că‐ţi venea
să plângi de fericire când ajungeai teafăr înapoi
acasă. Ai fi fost și mai fericit dacă, în loc de om, erai
pasăre, fiindcă numai păsările puteau să iasă fără
niciun risc din oraș. Și tu asta îţi doreai, să pleci de
acolo, cât mai departe, undeva unde să te poţi bucura
de libertate și de liniște și de aripile tale de pasăre,
cu care să zbori în voie cât mai aproape de cer, de‐
parte de pământ și de oameni.
Dar erai om. Și nu știai dacă norocul de scăpa
viu o să se repete și mâine. Ai fi vrut să nu mai fie
mâine deloc. Și nici azi. Pentru ce? Ca să vezi de ce
sunt oamenii în stare să le facă oamenilor?
Mai marii lumii s‐au prefăcut că nu văd. Noi, care
am trăit și trăim aici, am văzut. Chiar și atunci când
am stat cu ochii închiși.
‐Dumneavoastră, doamnă...am găsit într‐un târziu
puterea să zic.
‐Eu ce?
‐Dumneavoastră ce sunteţi? Sârboaică, bosniacă
sau croată?
‐Sunt mamă, mi‐a răspuns ea. Nu vi se pare de
ajuns?
Am dat aprobator din cap și‐am pornit spre ieșire.
La câteva sute de metri de hotel se găsea podul
unde Gavril Princip îl împușcase, în 1914, pe Franz
Ferdinand. Îl împușca în fiecare zi. Pentru că intere‐
sul turiștilor, adunaţi în număr mare pe pod, păstra
în permanenţă viu momentul acela.
M‐am despărţit de Sarajevo a doua zi, gândindu‐
mă, în timp ce avionul începuse să urce spre cer, că
Bosko și Admira se vor întoarce într‐o zi și că dra‐
gostea lor va face să înflorească pe chipul orașului
un zâmbet nou, mai vesel și mai promiţător decât
cel din prezent.
(Fragment din romanul TATĂL FIILOR MEI)
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Paul Aretzu
SUFERINțA DE A CĂRA ADEVĂRUL
în sfârșit
abia acum am înţeles cât de muritor sunt.
în copilărie deschideam ușa casei direct în viaţă.
crezând în infinit.
știam că după luni vine marţi
apoi miercuri.
niciodată după luni nu venea duminică.
niciodată după luni nu venea alt luni.
și apoi alt luni.
așa cum după copilărie nu vine bătrâneţea.
iar după bătrâneţe nu mai vine altă copilărie.
astăzi a plouat toată ziua.
m‐au durut oasele și am luat un calmant.
am stat pe întuneric
nu mi‐a fost frică.
m‐am gândit la ce simt păsările
când vremea le devine potrivnică.

tot mai aproape
mă apropii tot mai mult de lucruri.
am în gând o lume întreagă de acest fel.
mă apropii tot mai mult de fiinţele mici.
sunt în grădină pe sub frunze câteva șopârle
câţiva greieri, un arici.
iubesc începutul. începuturile.
caut pe străzi un loc de casă
pentru o singură cameră
pentru un singur locatar
pentru o singură zi.
iubesc lipsa de puncte cardinale.
acum lucrez la propria mea scară.
în alb și în negru.
urcând coborând.

cum înaintăm
oamenilor bătrâni le crește gravitaţia
(un fel de gravitate).
nu mai pot sări peste obstacole.
se așază pe scaune de cum se ridică în picioare.
stau prost cu echilibrul.
merg mai mult cocârjaţi
imitând melcii.
dar când este nevoie să ajute un tânăr
sunt săritori.
sunt atâţia care nu au voce și cântă.
sunt atâţia care nu au zile și trăiesc.

mâine a fost ieri
de un timp nu mai folosesc ceasul
și nici calendarul.
le‐am ascuns pe undeva și le‐am pierdut urma.
încerc astfel o împăcare cu mine însumi.
m‐am apucat la șaptezeci de ani
de îngrijit grădina.
aceeași pe care și bunii mei au îngrijit‐o
rând, pe rând.
mi‐l amintesc pe tata
care era funcţionar în oraș
cum ascuţea cu grijă, pe un butuc,
aracii pentru roșii
și cum îi căra apoi în spate.
cum lega cu fâșii din cămăși sau cearșafuri vechi
plantele prea fragile
pentru a‐și susţine singure greutatea.
cum săpa cuiburi pentru fasole
și arunca trei boabe
din care ieșeau frunze, la început somnoroase.
sap și eu răzoare
înfigând în pământul îmbietor grăunţii de orceag.
car și eu aracii ascuţiţi
aduc în casă, pentru masa de prânz, roșii coapte,
castraveţi, fire de ceapă și de usturoi.
mă îmbăt de mirosul mentei,
tăind‐o și așezând‐o la uscat pe foi mari de ziar.
în grădină lenevesc uneori întins pe șezlong.
dimineaţa are prospeţimea unui izvor,
căldura de la amiază, strecurată
printre frunzele caisului falnic
mă transportă direct în germinaţia ideilor.
seara mă găsește analfabet
legat de viaţă cu un cârcel de vie.
dar toate au un sfârșit.
grădina noastră se termină acolo
unde încep grădinile vecinilor noștri.
și așa mai departe. mai departe.
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cel ce este
poetul are de toate. dar nu are putere.
seamănă cu ceva nemaivăzut. o înviere?
el este mulţumit sufletește ca un miel care paște
de Paște.
s‐a născut în viitor.
moare într‐o dimineaţă de amurg.
un avion de plimbat copii trece prin burg.
cititul este ascuţitoarea creierului,
spune nou‐născutul
pe când veteranul își zăngăne scutul.
un copil în luminiţa zării călărește un asin.
drumul poetului: veșnică intrare în Ierusalim.

am zis
am zis ce vânt puternic, răvășitor
o doamnă plutea pur și simplu
trăgând după sine un câine prelung, lătrător.
îndoind frunzele îngălbenite pe dată
uite, viaţa trece pe aici, pe lângă noi
este frumoasă.
în pustiu:
un lac o fântână vegetaţie
o libelulă ca o firavă, lactescentă biserică.

cartea vieţii mele
carnea e tristă și eu n‐am citit toate cărţile
nici măcar una nu am dus‐o până la capăt
citesc la ea, citesc zi și noapte
și deodată îmi scapă ceva. îi încurc paginile
dau de foi netăiate, sau de foi lipsă
mereu o iau de la capăt
citesc, citesc, sunt lucruri interesante
și deodată pierd rândul
nu mai înţeleg subiectul
nu mai știu care este personajul principal
sau dacă a murit
este o învălmășeală totală
aș vrea să o iau de la început
dar nu mai este niciun început
carnea este tristă
cartea aceasta mă întristează definitiv
aș vrea să o arunc
dar s‐a lipit de degetele mele
mi s‐a lipit de ochi
și merg orbește
citind lumea printre rânduri
iar drumul a devenit
din ce în ce mai nesigur
fiind scris dinainte de a fi mers cineva pe el
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lăcomia de timp
se mai poate spune: lăcomia de a exista.
se mai poate spune: disperarea de a muri.
se mai poate zice: lumina fiecărei dimineţi
după o noapte nesfârșită, grea. chinuitoare.
după un orizont interior
după unul exterior.
depinde de care parte a drumului te afli.
ninge de atâta vreme
peste cuvinte s‐a depus un strat de zăpadă.
o, voi buze, buze...
și voi dinţi, voi dinţi...

un fermoar cosmic
trebuie să fie un loc potrivit
pentru un ochi
sau pentru îngropat o sămânţă
sau o ureche a acului
prin care bate vântul sufletului
în timp ce o cămilă se strecoară prin abis
nici cuvântul nu mai spune mare lucru
o graniţă închisă pentru renovare
prin care se trece din lumea cealaltă
ar trebui un baston de orb
ca să bat la poarta închisă
pentru totdeauna

(cinci) puncte cardinale
râsul în sine
plânsul în sine
viaţa în sine
moartea în sine
ieșirea din sine
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Meditaţii despre Cultură
și neliniștitoarele ei fiinţări
de Dan ANGHELESCU
S‐ar părea că după trei decenii de post‐comu‐
nism, fenomenul pe care‐l numim cultură (insepa‐
rabil legat de artă și învăţământ) aproape a dispărut
din sfera de preocupări a actualităţii noastre. Din
această cauză, Cultura, despre care Mario Vargas
Llosa spunea că „poate fi experiment și meditaţie,
gând și vis, pasiune și poezie și revizuire critică pro‑
fundă și constantă a tuturor certitudinilor, convinge‑
rilor, teoriilor și credinţelor1”, la noi o regăsim într‐o
zodie a mizeriei spirituale, a puţinătăţii și indigenţei.
Tot mai sufocată de voga unei modernităţi al cărui
cuvânt de ordine (golit de orice urmă de sens) este
distracţia, această stare de lucruri ne duce cu gândul
la acea „durată” prevestită de T.S.Eliot (Notes To‐
wards the Definition of Culture, 1948) „despre care
să se poată spune că‑i lipsește cu totul cultura2.”
Comentându‐l, nici Mario Vargas Llosa nu dădea
semne de optimism atunci când spunea: „…cultura,
în sensul tradiţional al cuvântului, e în prezent pe
cale să dispară. Poate a și dispărut deja, golită discret
de conţinutul ei, acesta fiind înlocuit cu un altul, care
denaturează conţinutul originar3.”
Evident, la noi realităţile confirmă întru totul pe‐
simistele lor diagnostice: ceea ce se excomunică e
tocmai ideea de valoare. Știinţele umaniste sunt –
practic – expulzate tacit din sfera educaţională. „În‐
florirea” (sic!) analfabetismului (a celui propriu‐zis
ca și a celui numit funcţional) atinge un ritm devas‐
tator, interzicând orice nădejde de viitor pentru
această ţară. Însă realitatea respectivă nu îngrijo‐
rează pe nimeni ci, dimpotrivă, unul dintre guver‐
nanţi chiar spunea, de curând, cu o nonșalanţă in‐
calificabilă că, pentru decidenţi, învăţământul nu
constituie o prioritate. După asemenea rostiri să nu
ne mirăm că lipsa de speranţă și în torpoarea s‐au
instalat în sufletul și în reacţiile conaţionalilor noștri.
Redevenim (vorba Anei Blandiana) un popor vegetal.
Pe toate canalele mediatice și supra‐mediatice se
inoculează o rece uitare de sine și se cultivă ceea ce
Virgil Ierunca numea o pedagogie a uitării. Se reia,
se aplică, tacit, ideea – știm bine cât de toxică – a
omului nou (!?) al cărui viitor trebuie să fie fără cul‐
tură, fără memorie, fără istorie, fără gânduri și fără
Dumnezeu. Dar o asemenea prefigurare a viitorului
(semnele ei deja sunt vizibile pe diverse planuri)
nu este un coșmar orwellian, ci o realitate foarte po‑

sibilă spune Mario Vargas Llosa. Iar noi o resimţim
ca atare tot mai aproape; și asta pentru că „bazele
culturii tradiţionale au falimentat și au fost înlocuite
cu niște iluzii4.”
În subsidiarul acestor situaţii, venind de peste tot
din lume, se insinuează și la noi golemica umbră a
globalizantei tehno‐știinţe, cu imperativele ei de efi‐
cienţă și viteză sub care umanitatea e tot mai captivă.
Să ne amintim de exacerbările disolutive ale poziti‐
vismului (cu așa‐numita Concepţie știinţifică despre
lume //Wissenschaftliche Weltanffassung promovată
de Rudolf Carnap și Cercul de la Wiena). Prin ea în‐
treaga Filosofie se subordona empirismului tinzând
să fie o simplă activitate de „clarificare logică a gân‑
durilor”(Wittgenstein). Redirecţionată strict către
producţiile civilizaţiei de consum, totalitatea gândirii
ar fi determinat închiderea oricăror alte orizonturi
de raţionalitate. A fost unul dintre momentele înce‐
pând de la care entropiile Inumanului au invadat,
cu o agresivitate fără precedent, lumile artei și ale
culturii, adeverind predicţiile lui Spengler despre
timpurile omului faustic în care civilizaţia devine „...o
mașină, care face sau vrea să facă totul după modelul
mașinii./.../O lume artificială, (avertizase el) pătrunde
și otrăvește lumea naturală. /…/ Faptul că gândirea
umană descătușată nu‑și mai poate înţelege propriile
consecinţe face parte din tragismul acestui timp5.”
Într‐un ultim interviu acordat presei (der SPIE‐
GEL nr. 23 /1976 ‐ "Nur noch ein Gott kann uns
retten"), Martin Heidegger avansa – și în acest sens
– afirmaţii cu atât mai tulburătoare cu cât ele încer‐
cau un răspuns la complexele situaţii a căror deslu‐
șire continuă să ne preocupe și astăzi: „… omul este
controlat, comandat și provocat de o putere care se
manifestă în esenţa tehnicii și pe care el însuși nu o
stăpâneste. (....) Ceea ce este valabil și despre orice
putere și străduinţă umană. Numai un Dumnezeu ne
poate încă salva. Nu ne rămâne, ca unică posibili‑
tate, decât să provocăm în gândire și poezie o
stare pregătitoare pentru apariţia sau absenţa
Lui în crepusculul nostru: căci în chipul Lui ab‑
sent suntem noi înșine cei care ne pierdem".
În tragic‐dramatica desfășurare de evenimente
a veacului XX – mari gânditori ca Oswald Spengler
(Orice mare cultură este o tragedie;/…/păcatul și
prăbușirea omului faustic sunt mai mari decât tot ce

1
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au putut vedea vreodată Eschil și Shakespeare), Paul
Valéry (Noi, civilizaţiile acum știm că suntem muri‑
toare), Ortega y Gasset (Începe dezumanizarea artei)
și mari romancieri, precum Ernst Jünger, Raymond
Abellio ori Vintilă Horia au încercat o deslușire a
marilor enigme ce apasă asupra Culturii, a Timpului,
a Civilizaţiei, atenţionând că dezechilibrele apărute
între lume și om, deschid perspectiva recrudescen‐
ţelor unei noi barbarii.
Într‐adevăr, din inanitatea tot mai accentuată a
culturii și din tacit‐acceptata decădere a înaltelor
valori ale umanului, înlocuirea omului cu materia
a fost (ca și în recenta noastră istorie) practicată cu
fanatismul specific ideologiilor totalitare. Iată de ce,
după o jumătate de veac de totalitarism, ea apare
astăzi la noi ca un fapt implinit. Aproape nici nu mai
observăm că în vorbirea curentă apar sintagme de‐
loc inocente politic. Se vorbește curent despre ma‑
terialul uman, resursele umane și trecem cu vederea
peste valoarea cuvântului Om, cândva socotit de în‐
ţelepţii lumilor antice drept măsură a tuturor lu‑
crurilor! Astfel valoarea supremă a fost redusă la o
depreciativă și derizorie entitate, expusă oricând și
oricăror solicitări de a se livra. Ceea ce, potrivit lui
Heidegger, echivalează cu o situare evident depre‐
ciativă, mereu disponibilă (bestand), către o co‐
mandă (bestelt) ocultă.
Cultura autentică, aceea care în esenţă însemnă
instaurarea ideii de valoare în toate supremaţiile ei,
nu ar permite asemenea subordonări. Și de aceea
gândirea și poezia, prin care ea (cultura) își află for‐
mele specifice de reprezentare, din perspectiva lui
Heidegger sunt convertite în puterea superioară, lip‑
sită de violenţă, singura în măsură să se opună fe‑
nomenului de dezrădăcinare a omului ce se petrece
sub ochii nostri. Mai mult decât atât, prin ele Cultura
intră în rezonanţă și cu – nu mai puţin esenţialul –
fenomen al comunicării. „Suntem un dialog” scrisese
cândva Hölderlin într‐un poem rămas, din nefericire,
neterminat; ceea ce trimitea, evident și direct către
ideea de Comunicare, dat fiind că dialogul constituie
evenimentul esenţial al limbii, temèi al Dasein‐ului
uman, pentru că (cităm din nou din Heidegger) nu‑
mai sub această formă limba survine în istorie în chip
autentic, zeii ajung la cuvânt (Zu Wort kommen), și
apare strălucind o lume.6
Dar dacă vorbim despre Comunicare trebuie, to‐
tuși, să ne reamintim și de Stagirit: el este cel ce a
spus că Omul este fiinţa care posedă logosul (Po‑
litica); continuăm cu Hölderlin, dar nu‐l vom uita
nici pe Novalis. În Fragmente logologice (o metafi‐
losofie al cărei obiect era spiritul însuși, reflectând
la propria sa cugetare), Novalis scria: "...tot ce aflăm
este comunicare. Astfel, lumea e de fapt comunicare ‑
revelaţie a spiritului". Însă cea care deschide indivi‐
dualităţile către comunicare și le face inteligibile, în
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viziunea lui, este iubirea. În lumea contemporană
Karl Japers nu va ezita să situeze (comunicarea) în
înalta postură de criteriu al adevărului, afirmând
tranșant că o credinţă filosofică este adevărată numai
în măsura în care promovează comunicarea. Și po‐
trivit aceluiași Jaspers omul este el însuși doar când
se află în stare de comunicare cu altă fiinţare auten‑
tică și cu lumea, concluzionând că el se poate împlini
esenţial doar prin comunicare, întrevăzută ca în‑
fruntare animată de iubire (liebender Kampf), cu o
altă existenţă, ceea ce readuce romantice ecouri
dinspre Novalis.
În cele din urmă, de la Norbert Wiener încoace ni
se va spune și vom înţelege că totul este, sau pare a
fi, Comunicare, dat fiind că "Elle touche à tout le
monde et tout le monde y touche." (P. Guiraud).
Prin urmare, potrivit celor de mai sus se impune
inevitabil o relaţie: Cultura nu poate fi gândită și
înţeleasă deplin decât alăturată încă unui – la fel de
controversat și enigmatic – termen și, totodată, su‐
biect de meditaţie: Comunicarea. Și asta într‐un
moment când lumea, după tragica traversare a vea‐
cului XX, ajunge la conștiinţa copleșitoarei gran‑
dori a ceea ce este de gândit (des zu Denkenden ‐
Heidegger).
Dar dacă omul astăzi se regăsește doar ca ele‐
ment derizoriu, înglobat unor funcţionalisme unde
se macină doar pustiitoarea lipsă de sens, ne putem
întreba: oare Comunicarea mai este ceea ce se cre‑
zuse că este?... Pentru că de la un moment încoace
am început să simţim că și limbajul se poate ridica
în faţa umanului și că monstruos, chiar el devine
personaj principal (vezi Ionesco, Becket...) într‐o
dramă, deloc difuză; dacă nu cumva e vorba chiar
de o maladie spirituală ce aparţine de fapt umani‐
tăţii. Invizibila și malefica lui omniprezenţă, tot mai
incontrolabilă, ne face să întrebăm dacă nu cumva
între om și limbaj a survenit o fractură fatală? Cul‑
tura, pe care cândva Constantin Noica o gândise sub
semnul trinitar al Comunicării, Comuniunii și Cu‐
minecării suportă în prezentul nostru noi fenomene
tectonice. Civilizaţia actuală a devenit, înainte de
toate, o civilizaţie a imaginii. Iar imaginea, cu forţa
ei inexorabilă domină, deformează și deschide noi
orizonturi tot în sfera comunicării. Ea induce și prac‐
tic obligă la tăcere, paralizează, inhibă puterea de
fantazare și uneori aproape că stinge lumina cuvân‐
tului. N‐ar trebui să uităm totuși: Cuvântul este – o
spunea Goethe – elementul modelator (bildend!)
formează, educă. Suntem traversaţi de o vreme când
ar trebui să rememorăm vorbele evanghelistului. In
veșnic enigmatica lor profunzime, ele capătă azi re‐
zonanţa gravă a unui adagiu cutremurător pentru
prezentul bântuit de repetatele și gravele lui amne‐
zii: La început a fost Cuvântul!.
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Marcel Miron
Popor ales
Evreii
popor fluid
și curge.
Cei care i se închină
se îneacă
cei care luptă împotriva lor
dispar.
Ei sunt martori
în procesul cosmic.
Numai cine a vorbit cu Dumnezeu
trăiește.
Stai la sfat cu Iahve
ești viu.

Reviste
Revistele literare
doamne inteligente
frumoase
îmbrăcate exotic
ori clasic
circulă în lume
discret.
Din cap
și până în călcâi
pe faţă sau pe dos
sute de ochi
te învaţă să culegi
mărgăritarele
din flori de minte
flori de inimă
flori de cântec
flori de dor.

Timp de pandemie
N‐am voie să te văd prietene
cât încă în aura ta
molima dansează
nevăzutele spaime
prezente în dricul morţii.

Nașterea clipelor
zi și noapte
înfloresc viaţa
fără de moarte.

Un fagure de miere
sufletul!
În vremuri covidiene
revistele au nevoie de oxigen
și seva vieţii cititorilor.
Iar coloratele doamne
revarsă discret
parfum de minte
parfum de inimă
parfum de dor.

Noi suntem
bolnavii morţii
iar această suferinţă
nu mai lucrează în noi.

Uneori își mută nemurirea
în raiul revistelor
unde îngerii le răsfoiesc paginile de aur.

Am murit de mult în iubire
singura formă de viaţă
înainte
și după moarte.

Iar cuvintele
și literele
luminează până departe
în Calea Lactee.
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Așteptare

Din cununa lumii

Cânt și aștept
pentru că în coșul sufletului meu
împletit din raze de lună
soarele blând
va veni în el să apună.

Scriitorii
se încing cu văi de lumină
și umblă desculţi
pe cărările criticii
pavate cu așchii de cristal.

Din caierul speranţei
trag fir subţire
să‐mi ţes cămașa de zale
pentru costumul de mire.

Poeţii
copacii vieţii
cu fiecare lacrimă
înfloresc primăvara
și‐n zâmbet
covor de stele spre rai.

Suspin și mă întristez
pentru că în coșuleţul meu
cu bucurie lucrat
cucul
pasăre cenușie
pe‐nserat
ouă de vânt a ouat.
În turbulenţe fierbinţi
clocesc ouă de cuc
până când
în inima mea
cusută cu raze de lună
un soare bătrân
va uita
un ou de lumină.

Parfumul lor
ozon și culoare
dincolo de grădina timpului.
Preoţii
nori de tămâie
spre tronul etern
oricât ar călători
nu vor ajunge niciodată.
Biserica
hotel în care
îngerii vin
să se odihnească.

2020:
Premiaţi
și edili
la Casa
„Ion Creangă”
din Humulești ‑
la Festivalul
Naţional
de Proză
„Ion Creangă” ‑
ediţia a IV‑a,
Piatra Neamţ
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O APARIțIE UNICAT

AntiLethe, o revistă care aduce acasă exilul românesc
O revistă care, găzduind în paginile ei exclusiv
creaţii ale exilului românesc, se dorește a fi „împo‐
triva uitării”. De aceea, titlul ei – sugestiv ales de
fondatori – este AntiLethe. Revista apare sub egida
Asociaţiei Culturale „Carmina Balcanica” și îl are ca
director onorific pe academicianul Basarab Nico‐
lescu, iar ca director fondator pe dna prof. univ. dr.
Mihaela Albu.
Am primit la redacţie de curând al 10‐lea număr,
prilej de bilanţ și de felicitare.
Dar mai întâi o informare asupra conţinutului
revistei (aleatoriu din câteva numere), începând cu
programul care este anunţat în Argumentul, intitulat
„Datoria memoriei”, pe care îl semnează Mihaela
Albu.
Cităm un fragment spre edificare:
„Recuperarea exilului cultural românesc ar fi tre‐
buit să devină o necesitate de absolută urgenţă. De
aceea considerăm necesară o reîntoarcere, o reme‐
morare prin informarea cât mai diversă și complexă
a cititorului de acum, de astăzi și de aici asupra a
ceea ce s‐a petrecut ieri, acolo.”
Mergând pe firul informării asupra conţinutului
revistei, e de subliniat că primul număr i‐a fost de‐

Nicolae Spirescu:
Poetul Grigore Vieru

dicat „unicului român câștigător al premiului Gon‐
court”, Vintilă Horia. Următoarele au avut în prim
plan scriitori mai mult sau mai puţin cunoscuţi ci‐
titorilor din România (mai ales din cauza cenzurii
comuniste): Mircea Popescu, Ștefan Baciu, Camilian
Demetrescu, George Uscătescu, L.M. Arcade, Ale‐
xandru Ciorănescu, Virgil Ierunca, pentru ca al ze‐
celea număr să‐i fie consacrat lui Lucian Boz. Și
acesta, ca toate celelalte au păstrat drept rubrici
principale Mozaic portretistic, File din literatura
exilului, Din presa exilului, Restituiri –Texte origi‐
nale în versiune românească, Interviuri, Scrisori
din exil, În exil despre exil, Recenzii, fiecare venind
cu informaţii extrem de necesare pentru întregirea
imaginii asupra culturii românești. Astfel, realiza‐
torii revistei mărturisesc – indirect – a‐și fi luat
drept sarcină un deziderat cerut cândva chiar de
unul dintre exilaţi, criticul literar Gelu Ionescu –
„Partea trebuie să se întoarcă în întreg din toate
colţurile lumii”.
Sarcină pe care revista Antilethe, unicat în peisa‐
jul revuistic românesc actual, o îndeplinește cu
prisosinţă.
Red. Porto Franco
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ISTORIE LITERARĂ

Vasile Lovinescu, hermeneutul
esotericului Creangă
de Cristian LIVESCU
Sunt câteva momente importante, de graţie pu‐
tem spune, în receptarea operei lui Ion Creangă. Me‐
rită amintit că N. Iorga, încă în 1890, era primul care
îl situa în orizont european, comparându‐l cu Rabe‐
lais și Gogol. După 1920, francezul Jean Boutière
trăgea un semnal de alarmă în lumea literară româ‐
nească asupra puţinelor mărturii aflate despre scrii‐
tor, văzând în Creangă, în teza sa de doctorat la Sor‐
bona, un povestitor cu vocaţie folclorică, alături de
marii maeștri europeni de acest fel. A venit apoi G.
Călinescu (1938), care a dat coerenţă „epică” bio‐
grafiei humuleșteanului, scoţând‐o din anecdotic și
căutându‐i sursele de genialitate, concomitent cu
aducerea în atenţie a teatralităţii fondului expresiv.
Concomitent, G. T. Kirileanu îi restituia integral și
riguros opera (1939), după manuscrise, muncă de
patru decenii! Alte două contribuţii – ale lui Vladimir
Streinu și Zoe Dumitrescu Bușulenga – au aprofun‐
dat dimensiuni comparatiste subtile, primul expli‐
când homerismul lui Creangă, pe urmele lui Ibrăi‐
leanu, a doua remarcând afinităţi cu marii nuveliști
renascentiști. În privinţa biografiei, Gheorghe Un‐
gureanu aducea în cartea sa Ion Creangă. Documente,
din 1964, atestările definitive despre obârșia mare‐
lui clasic. Așa încât, în anii ’70 ai secolului trecut,
Creangă părea un subiect epuizat ca interpretare și
singurele resurse care mai puteau aduce noutăţi pă‐
reau să vină dinspre naratologie și textualism, dar
și acestea nu făceau decât să confirme genialitatea
expresivă a povestitorului.
Ce se putea spune mai mult despre credinciosul
prieten al lui Eminescu? Prin mediile intelectuale,
în anii ’80 ai secolului trecut, se vorbea despre un
manuscris rămas de la misteriosul Vasile Lovinescu
(1903‐1984), retras la Fălticeniul natal, autorul unei
cărţi care a făcut senzaţie în 1981, despre Mateiu I.
Caragiale, Al patrulea hagialâc. Exegeza nocturnă a
Crailor de Curte Veche, lucrare care i‐a trezit din
adormire pe masonii autohtoni, oropsiţi și nu prea
de regimul comunist, și a sporit interesul pentru un
roman considerat pe drept între culmile de rafina‐
ment „decadent” ale limbii române. Manuscrisul
Creangă și Creanga de aur, în postumitatea autorului
său, a ajuns până la urmă la Editura Cartea Româ‐
nească, unde vreme de câţiva ani aștepta momentul
potrivit să ia calea tiparului. Un capitol, cel dedicat
basmului Ivan Turbincă, încurca însă toate bunele
intenţii ale editorilor: era acolo o interpretare cu
totul neconvenţională dată nu atât personajului „răz‐

boinic”, cătană bătrână și nărăvită la rele în armata
muscală, un Ivan despre care se spunea în popor că
dacă îi dai nas se urcă pe divan, cât mai ales desti‐
nului naţiei ruse și, în general, slavismului, paznic
al Porţii și Cheilor Orientului, înspre lumea asiatică,
unde se află Depozitul Spiritual al omenirii, comoara
sa de înţelepciune. Dincolo de inepţiile pe care le
comite ca „paznic” al Raiului, Ivan are aici o calitate
simbolică, Spune Vasile Lovinescu: „După alt sens,
cel politic, este destituirea politică a Rusiei din func‐
ţiunea mai mult sau mai puţin uzurpată, sigur tem‐
porară, de vătaf al lumii, sau al unei părţi conside‐
rabile a ei. Cauzele acestei nedemnităţi sunt
nemăsura (hybris), deritmia, incapacitatea de a
prinde natura exactă a lumii, confuzia...” Este pasajul
care a trezit prudenţa cenzurii, remarcând în el o
previziune incomodă, cu bătaie lungă, pusă pe seama
„șamanului” Creangă. Cartea va apare în 1989, anul
revoluţiei, fără capitolul cu pricina (miezul de me‐
ditaţie asupra mersului milenar al Lumii) și nu va
avea decât vagi ecouri în viaţa literară, așteptând
până în 1996, când doi discipoli devotaţi lui Vasile
Lovinescu, este vorba de Florin Mihăilescu și Roxana
Cristian, o publică, de data asta integral, la Editura
Rosmarin.
Se va observa curând că Vasile Lovinescu este
autorul celei mai excentrice cărţi de exegeză scrisă
vreodată la noi despre Ion Creangă, ducându‐l pe
acesta într‐o dimensiune nebănuită, aceea a ezote‐
rismului, „știinţa sacră” a descifrării simbolurilor
primare. Interesul său pentru povestitorul trecut
prin rasa preoţească datează de prin 1935 (împlinea
32 de ani), când nota în jurnal, la data de 25 decem‐
brie: „Sunt din ce în ce mai convins că tradiţia dacică
s‐a prelungit târziu, până dincolo de evul mediu, la
noi. Harap‐Alb ar putea fi cheia misterului. În el doc‐
trina este completă. Ce era Creangă? Un iniţiat sau
un expunător? Dar în ambele cazuri (se remarcă)
existenţa unei tradiţii târzii autentice.” Întrebarea
aceasta Creangă – iniţiat sau expunător (povestitor)?
– îl va urmări pe Lovinescu timp de câteva decenii.
Creangă și Creanga de aur, studiu scris într‐o primă
versiune între anii 1969‐1971, amplificată ulterior,
interpretează în orizont „spiritual” basmele humu‐
leștenului, cu convingerea că miturile „trăite” în stră‐
vechime, în copilăria omenirii, datorită rezistenţei
societăţilor tradiţionale, își coboară obârșiile în crea‐
ţiile unor sensibilităţi cu totul speciale, adevărate
„antene” în miracolul subconștientului anonim, con‐
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ectate încă la lumile apuse. Revelarea acestor sim‐
boluri ascunse ca semnificare necesită o muncă de
arheolog împătimit, care trebuie să dea la o parte
văluri ale deformărilor succesive, spre a reconstitui
sensul iniţial, de obicei sacral. Memoria colectivă le‐
a conservat în cutele și ascunzișurile ei și tot ea face
ca ele să erupă, le dă la iveală prin folclor sau prin
inși cu dotaţie particulară, „iniţiaţi” sau permeabili
la „stări superioare”, de natură celestă. Cum s‐ar
spune, trebuie să știm să „citim” basmele, ca docu‐
mente ale stărilor supraumane, spre a afla în ele
semnele pe care le‐a încrustat la începuturi Marele
Arhitect (sau Marele Dulgher) al Universului.
Dacă Ibrăileanu și, mai târziu, Vladimir Streinu
vedeau în Creangă un „homeroid”, un autor prin
care coborâm în „vârsta de aur” a omenirii, Vasile
Lovinescu duce mai în adâncuri această comunicare,
spre începuturi, când legătura între Cer și Pământ
era de domeniul firescului. Într‐un pasaj ce merită
parcurs atent, el realizează o imagine concentrată,
pe care nimeni n‐a configurat‐o mai visător, mai su‐
blimat‐idilic, la noi, a acestei perioade de trăire pa‐
radisiacă, intens ritualică a elementarului, din care
ne‐au rămas vagi urme ce merită căutate și revelate:
„Societăţile tradiţionale aveau raţiunea lor sufi‐
cientă în mit, actualizau în ele și ambianţă gestul
primordial al zeilor, mai întâi printr‐o prealabilă,
excepţională și înnăscută sensibilitate la aspectul
simbolic al lumii, apoi printr‐o tehnică foarte pre‐
cisă, rituală în esenţa ei, care, oricât de transcen‐
dentă ar fi fost fabula, o adapta la ambianţă. Prin
continuitatea stărilor de fire, cele mai mărunte fapte
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ale vieţii zilnice erau susceptibile de sacralizare, de
transfigurare în prototip. Omul murea când ador‐
mea, recrea lumea la răsăritul soarelui, fiecare gest
pe care‐l făcea în gospodăria, livada și ţarina lui im‐
ita, în viaţa zilnică, gesturile Marelui Dulgher al Uni‐
versului, Grădinarul stelelor, în jurul ţărmului polar.
Plugarul miezonoptic, arând Tăria cu cei șapte boi
ai Septentrionului în jurul ţărușului polar, răstur‐
nând brazda, ara firmamentul, ogor cel puţin tot
atât de consistent ca bulgării din ţarina lui. Putea
să‐și pască boii pe suhat numai pentru că, în cerul
stelelor fixe, Arcturus, din constelaţia Boarului,
paște etern cei șapte boi din Carul Mare, rotindu‐
se în jurul Polului. Apoi, în nopţile de iarnă, când
moartea firii îl silea la o nemișcare contemplativă,
condiţie necesară a reînvierii ce va avea loc la echi‐
nocţiul viitor, incuba basme al căror sens imediat
era tocmai această moarte și reînviere a lumii, prin
pomenirea tribulaţiilor unui principiu solar coborât
în bezna lumii subterane, ca să dezrobească din
captivitatea titanilor o esenţă luminoasă...” Cu trei
prejudecăţi a trebuit să lupte Vasile Lovinescu în
lucrarea sa, construită pe un altfel de model decât
cel uzual în discuţia despre Creangă: perspectiva
folclorică, unde „normele și găselniţele lui sunt va‐
labile pentru folclorul universal”; caracterul etno‐
centrist, accentul pe specificul românesc, neglijat
și el, în favoarea Omului Universal, care a germinat
un mod de a sacraliza realul; în sfâtșit, acea „incan‐
taţiune literară”, acoperind ca un văl, ca o „năframă”,
tainele de fond ale operei. În felul acesta, avea să
conceapă o carte cu totul polemică.
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POEțI DUNĂRENI

Violeta Craiu
(Brăila)
Vârtej sentimental
Toamna
ne‐aruncă accidental într‐un vârtej sentimental

A continuat după mulţi ani la restaurantul Gambrinus
pe Rua das Portas de Santo Antao (Lisboa),
un local cu pereţii placaţi din lemn,
mesele curate, farfurii cu măsline afumate
ne întâmpină la intrare

Prieteni pe pasarela timpului
fără amintiri și fără regrete
sau singuri cu propriile noastre gânduri
ne lăsăm purtaţi de valul
înstrăinării‐n masă

În berăria mică, servim specialităţi portugheze
scoici la abur și supa cremă de homar
udate din belșug cu bere și vin

emigrarea

M‐ai prins de umeri,
muzica fado ţi‐acoperea intermitent glasul
dorul eliberat, suspin ascuns în suflet

Nunţile mixte cu translator bilingv,
adunătură de stresaţi
dau buzna să dezbată afaceri de familie prăbușite
pe o ploaie torenţială, la un pahar de vorbă

Seara s‐a încheiat fredonând
O s‐o facem și mai lată,
altădată.

Alergăm de colo, colo pe malul râului Duero
urmăriţi de scântei albastre‐verzui
Chirciţi în stufărișuri, camuflaj spectaculos
ne‐acoperim trupurile goale cu frunze ude
În depărtare răsună glasuri de cheflii
cineva în apropiere gesticulează cu mâinile,
arătând o barcă plutind pe râu
Mirele și mireasa aruncă buchetul:
Ce bairam!

Chef și amintiri
Îţi amintești?
Te‐am sărbătorit cândva, cu fast, la berăria Gambrinus,
pe bulevardul Regina Elisabeta (București)
cu muzică lăutărească și mâncare românească
chelnerii roiau în jurul nostru ameţiţi de fericire
simţiseră oamenii cu bani.
Emoţionaţi cântam împreună
Lume, lume!
Ne legănam ca niște idioţi pe scaune
uitând de regimul comunist

Croaziera
Ne‐am pus anotimpurile în bagaj
trăim o experienţă de neuitat
la bordul vasului Costa Magica
Cu vestele de salvare temerile s‐au evaporat
măreţia și luxul ne‐au mărit pulsaţiile inimii
eliberând umbrele blocate
în momentele cruciale ale vieţii
Fiecare colţ de relaxare pe orașul plutitor
spectacolele cu artiști, piscinele, sălile de jo‐
curi,
prieteniile ocazionale au deschis ferestre spre
lume
Realitatea trăită intens pe val, fără terapie,
cu îmbarcări și debarcări repetate,
cu tangajul și mișcările ameţitoare ale podelei
încheie cu succes recepţiile somptuoase
Voalarea strălucirii golește cardurile
de la excentricitate, la normalitate,
amintirile se‐ngrămădesc într‐o poveste,
o croazieră de neuitat

Hei! Dar cheful nu s‐a încheiat aici
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Povestea Ciocolatei
de Vera Crăciun
A fost odată, în Împărăţia Dulciurilor, o fetiţă.
Multă vreme, părinţii ei au ascuns‐o de ochii lumii
și de razele soarelui.
Vă întrebaţi, firește, care era motivul pentru care
frumoasa creolă nu avea voie să fie văzută.
Astăzi, vă voi spune povestea Ciocolatei, așa cum
am auzit‐o de la o zână care iubea dulciurile...
O, ce bine îmi pare și ce fericită sunt că pot să
vorbesc despre această fetiţă!
Trebuie să mă ascultaţi și să fiţi doar ochi și
urechi la dezvăluirea acestui mare secret...
Într‐un loc îndepărtat, acolo unde doar ciripitul
păsărilor era prezent, o poieniţă plină de flori găz‐
duia doi tineri frumoși, care și‐au găsit liniștea mult
așteptată.
Ei se iubeau mult și și‐au propus să locuiască de‐
parte de lume.
Și‐au dorit atât de mult să fie doar ei doi pe în‐
tinsul acelor câmpii invadate de soare, încât, seară
de seară, mulţumeau Cerului pentru această bine‐
cuvântare.
Primită în dar de la o mătușă, casa în care locuiau
era locul ideal de a‐și petrece întreaga viaţă îm‐
preună. Rodul pământului le oferea traiul de zi cu
zi, iar frumuseţea naturii devenea, zi de zi, hrană
spirituală.
Nimic nu le tulbura această stare de liniște și
pace pe care, mai în glumă, mai în serios, o numeau
Dulcea Împărăţie.
În fiecare zi, Oto și Ata, așa se numeau ei, își trăiau
fericiţi povestea frumoasă a vieţii lor.
Soarele, din depărtare, le trimitea zi de zi bine‐
cuvântarea lui, iar seara, după activităţile din micul
lor univers, venea rândul contemplării cerului.
Priveau amurgul care cădea peste întinderea
nesfârșită a câmpiei, iar florile completau starea de
spirit printr‐o mireasmă cum doar ele știu a o dă‐
rui.
Deseori, Luna, privindu‐i cu drag, își spunea în
sinea ei: dacă acești tineri sunt atât de fericiţi acum,
ce se va întâmpla cu ei dacă, prin puterea mea, le
voi face o și mai mare bucurie? Printre strălucirile
mele, printre umbrele mele, le voi dărui o fetiţă! Îmi
doresc să fie de culoarea nopţii, să fie iubită de toţi
copiii din lume și să fie nemuritoare! Orice cuvânt
al ei, orice gând și orice faptă vor fi transformate,
deodată, în cubuleţe dulci pentru toţi copiii din lume,
în așa fel încât eu, din depărtata liniște a nopţii, să
pot lumina mulţumită. Am văzut, în viaţa mea, dul‐
ciuri de toate culorile: albe, roz, verzi, portocalii, dar
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nu am văzut dulciuri de culoarea
amurgului, culoare reflectată în
privirea contemplativă a celor
doi îndrăgostiţi.
Zis și făcut! Într‐una dintre nopţile de vară, pe
când cei doi tineri priveau cu iubire cerul înstelat,
Luna părea că este mult mai aproape de ei.
Se auziră strigaţi:
‐ Oto!
‐ Ata!
Ce să fie oare?
Totul părea ireal! Vântul și‐a oprit, până și el,
adierea, precum respiraţia celor doi tineri. Priveau
nedumeriţi unul către celălalt și nu știau ce se pe‐
trece în jurul lor. Doar Luna strălucea puternic, așa
încât credeai că noaptea s‐a transformat, deodată,
în zi. Chiar și zâna, care mi‐a destăinuit cele întâm‐
plate în acea noapte, avea, după atâta vreme, emoţii.
Așa am aflat că mare a fost uimirea tinerilor când,
la o depărtare de un metru, își făcu apariţia una din‐
tre cele mai dulci făpturi din lume și anume o fetiţă
cu părul negru ca abanosul, cu faţa de un măsliniu
strălucitor, iar trupul, o, ce minunăţie!
‐ Eu sunt o fetiţă, pe nume Ciocolata!
Crezând că este un vis, în acel moment, cei doi
tineri s‐au îndreptat mai mult plutind către fetiţă.
Aceasta, cu un zâmbet luminat de Mama Lună, le‐a
șoptit enigmatic:
‐ Din iubire pentru copii, Mama Lună m‐a trimis
către voi! Prin iubirea voastră, eu am prins viaţă și,
credeţi‐mă, sunt foarte fericită! Trebuie doar să mă
trataţi ca pe o fiică a voastră. Una dintre condiţii
este să mă feriţi de soare, pentru că mă voi topi; voi
fi o fiinţă fragilă... Cine dorește să mă vadă și să‐și
dorească dulceaţa mea, trebuie să fie înţelegător cu
mine. De acolo, de unde vin eu, am primit culoarea,
iar de la voi, voi primi gustul vieţii, gustul florilor
minunate pe care le apreciaţi, taina binefăcătoare a
liniștii. Eu mă numesc Ciocolata și voi bucura, cu
prezenţa mea, pe toţi copiii din lume. Totul este să
mă iubiţi! Am puterea dată de Mama Lună de a oferi
copiilor dulceaţă amăruie!
Oto și Ata se priviră nedumeriţi.
În ochii celor doi soţi îndrăgostiţi curgeau lacrimi
de fericire! Nu au reușit să o îmbrăţișeze așa cum
și‐ar fi dorit, pentru că același glas dulce le‐a mur‐
murat:
‐ Dacă mă iubiţi, precum se vede pe chipul vostru,
să nu mă strângeţi prea tare la piept, ci să mă
ocrotiţi! Sunt atât de fragilă, dar sunt atât de dulce!
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Luna, prezentă, bineînţeles, dansa fericită îm‐
preună cu steluţele de pe cer.
‐ În sfârșit, își spune ea, am găsit părinţi pentru
Ciocolata!
Știa că, de acum, fiecare gând al Ciocolatei, fiecare
mișcare a ei, fiecare șoaptă rostită, se vor transforma
în bucăţi mici de fericire aduse pe pământ, bucăţi
mici, dulci‐amărui, precum amurgul în zilele lui de
vară.
Oto și Ata, părinţii ei adoptivi, o vor iniţia, o vor
ocroti de razele soarelui, o vor conduce acolo unde
copiii o vor aștepta...
Atât lor, cât și Ciocolatei, Luna le‐a dăruit viaţă
veșnică, dar a trebuit să treacă multă vreme până
când Oto și Ata au înţeles menirea fetiţei lor pe pă‐
mânt.
Așadar, vor merge din casă în casă, din poieniţă
în poieniţă și, acolo unde vor găsi copii iubitori de
dulciuri, vor lăsa daruri, adică acele pătrăţele dulci‐
amărui, care se topesc de dragul copiilor.
Mai zilele trecute, având cei patru nepoţi în vizită

la mine, am tresărit ușor la bătăile în ușă.
Cine credeţi că erau?
Erau Oto și Ata cu dulcea lor fetiţă numită Cio‐
colata!
Au dăruit nepoţilor mei, Sofia Maria, Amalia, Ianis
și Alexandru, bucăţi din ciocolată mult așteptată.
Dar, nu a fost atât de simplu; staţi, o clipă, să vedeţi
ce s‐a întâmplat...
În lumea poveștilor, acolo unde papușile își aveau
rostul lor, era ascuns și ursuleţul Mor‐Mor‐Mor!
Acesta repeta de zor:
Mor, mor, mor! Mor, mor, mor,
Ciocolata o ador!!!
Acesta a primit, desigur, porţia lui de ciocolată.
Să fiţi cuminţi! Nu se știe când, la ușa voastră, va
bate discret dulceaţa de fetiţă numită Ciocolata.
Printr‐o baghetă magică, ea și părinţii ei adoptivi
vă vor bucura cu dulceaţa și cu gustul florilor de
câmpie.
Să fiţi cuminţi și înţelegători cu Ciocolata!
Noapte bună, copii!

Nicolae Spirescu: Portret de fată
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O nouă stea pe firmamentul literaturii pentru copii
• Debut literar:

Cristina Luca‑Parapiru:
„FLUTURELE‑GIGANT ȘI ALTE POVESTIRI”
Când scriu oamenii mari despre universul copilă‐
riei, fără îndoială trebuie să dea în mintea copiilor, să
facă un efort de imaginaţie, să se întoarcă în timp și
spaţiu, să se dezbrace de angoase și prejudecăţi, să‐și
lase deoparte tot trecutul, să uite cine sunt cu adevă‐
rat... Dar un copil? Când un copil scrie, eu cred că lumea
din jurul lui ar trebui să se oprească și să asculte cum
crește iarba, cum ţese păianjenul fire de tort, cum se
desfoaie mugurul de trandafir... Căci despre lumea lui,
numai copilul știe cu adevărat să scrie. Credeţi că in‐
ventează? Eu cred că nu. Cred că transcrie ceea ce vede,
fără dioptriile vârstei adulte, cum se răsucește visul,
se dă peste cap și se preface în realitate.
Cristina Luca‐Parapiru are acum, la apariţia
primei sale cărţi, ‐ „Fluturele‐gigant și alte po‐
vestiri”, Editura SENIOR, Călărași 2020 – 9 ani
și 8 luni și este elevă în clasa a III‐a A, la Cole‐
giul „Al. I. Cuza” (nou) din Galaţi. A început să
scrie de la 6 ani și să citească de la 1 an și ju‐
mătate, 2... Întâi reclamele de pe stradă, apoi
cuvinte, apoi propoziţii, fraze... apoi a luat vo‐
lumele la rând din biblioteca bunicului – care
„are o grămadă de cărţi”! Ce mare balsam pe
suflet, o astfel de nepoată, domnule profesor
Teodor Parapiru, care, după ce a început să
scrie, nu se mai oprește din scris până nu ter‐
mină toată hârtia din casă, care ţine la virgule mai mult
decât la păpușile ei, care își alege personajele (așa cum
mi‐a mărturisit) „în 15 minute de gândire la subiect”,
după care totul curge de la sine, ca și cum povestirea
era scrisă dinainte și ea doar o transcrie...
A debutat la 8 ani în revista „Axis libri” (nr. 42, mar‐
tie 2019, Debuturi juvenile). A mai publicat în „Tecuciul
literar și artistic” (Prinţesa prozei juvenile) și în „Porto
Franco” (Copii geniali).
Cu un bunic scriitor de marcă, având o cultură bo‐
gată cum puţini în orașul ăsta se pot lăuda că o au –
cel care a motivat‐o să scrie, după cum ea singură de‐
clară –, cu doi părinţi ziariști profesioniști care îi că‐
lăuzesc pașii, o îndrumă și o încurajează continuu, cu
această moștenire genetică, așadar, și cu o scânteie de
geniu în plus, plantată acolo de destin, Cristina dă viaţă
unor personaje cu totul noi, șocante chiar, în literatura
pentru copii, zămislite din imaginaţia ei debordantă:
„Buze și Cenușă” nu erau altceva decât „un căluţ și o
căluţă”, și puii lor: Salt și Fugă, sau un somn uriaș care,
când ajunseseră ei la lac, tocmai „ieșise de la frizerie”...
(poate ca să‐și aranjeze mustăţile, cine știe...); Henden,
„patru cârnaţi” și zâna Matilda („Henden și cei patru
cârnaţi”); Regina Munţilor, Prinţea Munţilor (Cristina)
și Străregina Munţilor („Regina Munţilor”); un oraș
care dispare (la ora de matematică, „o disciplină foarte
grea”), în care oameni ies din case fără capete și fără
mâini, și iau obiceiurile animalelor („Departe de casă,

Nr. (294) 2020

ca alţii”), din care cititorii trebuie să se dezmeticească
la sfârșit, fiindcă totul nu a fost decât... „o vrajă”; „Iubita
Mamei”, „Iubitul Mamei”, unde tot datorită unei vrăji
cei doi se transformă, el într‐o bătrână, iar ea în... Cris‐
tina, la 8 ani („Povestea lui Iubita Mamei”).
Dar poate cea mai „modernă”, să spunem, povestire
este cea care dă titlul volumului, „Fluturele‐gigant”,
unde eroul este chiar un robot. Aici, robotica se ames‐
tecă în planurile copiilor Casandra și Paraschiv și îi
duce spre tărâmuri inaccesibile, la care doar visul ac‐
cede.
Volumul se încheie cu trei povestiri admirabile, ver‐
sificate, în care talentul poetic al Cristinei
crează versuri de o frumuseţe pură: „Grivei”,
„Manuel, viţelul poznaș” și „Pe siroco, în
Africa”.
Trebuie remarcat și talentul plastic al Cris‐
tinei, care își ilustrează singură povestirile cu
desene inedite, personaje schiţate din câteva
linii sugestive, cu trimiteri de text, ca în benzile
desenate pe care le studiază, le iubește și le
recrează, cu povești și desene noi, care far‐
mecă și dau de gândit.
Observăm că trăim astăzi într‐o lume în
care oamenii mari sunt mici, iar oamenii mici
sunt mari.
Ceea ce vede și ne povestește Cristina, nouă, familiei
sale și prietenilor ei, are dimensiuni uriașe, așa cum
sunt hiperbolizaţi și eroii ei: „fluturele gigant” sau „o
pisică roz, uriașă, cu mustăţi din fulgere și curcubee.
Cea mai mare pisică din istoria pisicilor, de trei ori mai
mare decât un dulap” („Povestea lui Iubita Mamei”).
Totul, la ea, are dimensiunea visului, a locului unde
totul este posibil și totul se întâmplă.
Aș zice și eu, fără să greșesc, ca Arghezi, când a
apreciat primele poezii ale Ninei Cassian: „Talent in‐
contestabil, vocaţie sigură”! Cristina Luca‐Parapiru este
un nume de care vom mai auzi, pentru că acesta este
abia începutul. „Vreau să fiu scriitoare celebră, să devin
o personalitate”, ne‐a mărturisit ea cu sinceritate. Dar
poate voi deveni și un medic pediatru, să le spun po‐
vestiri copiilor, în timp ce‐i voi trata...”
Am întrebat‐o pe Cristina cum a primit prima ei
carte. Și mi‐a spus: „Am fost cu bunicul la tipografie și
o doamnă a venit și mi‐a dat primele cărţi. Am fost
atunci foarte, foarte bucuroasă când am văzut cartea
apărută!”
Acest moment, al primirii cărţii de sub tipar, este
unic în viaţa unui scriitor, este ca și cum ar primi un
dar uitând că el este cel care a scris de fapt cartea.
Îi urăm Cristinei să persevereze, ca acest moment
să se repete cât mai des în viaţa ei și să aibă mereu bu‐
curia de a‐și vedea visul cu ochii!
Violeta Ionescu
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Bristena Georgiana MANTU
(studentă, Londra)
I WILL BE REBORN
Tectonic plates are
Shaking, throbbing, shifting
Deep inside the ground of my being
Causing massive movements to occur
In the ocean of my feelings
I am gasping for air
As I ride the turbulent waves
Of these all too familiar soulstorms
Oh, yes, I've ridden them before, and yet
The unbearable must be borne once again

AM SĂ RENASC
Plăci tectonice
Se zgâlţâie, se preschimbă
Adânc în pământul fiinţei mele
Provocând mișcări masive
În oceanul sentimentelor
De‐abia gâfâi dup‐o gură de aer
Călărind valurile turbulente
Ale furtunii prea familiare
‐ Sufletul în durerile nașterii ‐
Da, le‐am mai călărit și‐nainte
Insuportabilul iarăși trebuie suportat!

The waters have broken!
I suddenly scream and reach out
To my mirrors, my anchors, my midwives
"You're birthing yourself anew, it's what you do"
They say, "keep breathing and toiling and trusting"

Ahhh, yes, I will soon emerge
Out of the waters of my soul
A new version, with power and grace
More surrendered, deeply listening
To the ebbs and flows of life moving freely
through me
And so, I release control
And my ego's desire to know it all
For what I am is simply the dough
To be kneaded and baked and eaten
Inside life for more of life to be born!

Mi s‐a rupt apa!
Strig deodată, întinzând mâna
Către oglinzi, ancore și moaște
“Te renaști, asta ţi‐e menirea.”
“Respiră, împinge, ai încredere!”
Ah, da, am să renasc
Din apele sufletului meu
O nouă versiune, cu putere și graţie
mai receptivă, mai ascultătoare
fluxurilor și refluxurilor
care curg liber prin mine
Așadar, renunţ la control
Și la dorinţa de a ști mereu
Căci ceea ce sunt, în esenţă
E aluatul pentru frământat
Pentru copt și pentru mâncat
În sânul vieţii, ca mai multă viaţă
Să se poată renaște prin mine!
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Interviu cu o pisică
(Secretul pisicii Fantoma)
de Irene Postolache
‐Ce mult îmi doresc ca Fantoma să poată vorbi! a
spus în șoaptă Daniela. Măcar o oră! Doar atât să
vorbească!
Fantoma e o frumuseţe de pisică neagră. Are
lăbuţele albe, parcă ar purta șosete. La gât, are guler
tot alb, iar una dintre urechi are o pată albă în vârf.
Atunci când o privești din faţă, urechea pare mai
scurtă. Și mai are o pată pe bot, chiar lângă năsucul
roz. Doarme încolăcită pe pervazul ferestrei. E un
fel de a spune că doarme, pentru că urechile îi sunt
răsucite spre fereastra prin care pătrunde ciripitul
obraznic al vrăbiilor care dau petrecere în mărul
din faţa casei.
‐De ce îţi dorești asta? se aude o voce.
‐Cum de ce? Ca să am cu cine să mă joc de‐a in‐
terviul!
Daniela se întoarce, curioasă.
‐Cine a vorbit?
Chiar așa! Camera e goală. Nu e nimeni în jur.
Cine a vorbit?
‐Eu! a răspuns calmă Fantoma, după ce s‐a ridicat
și și‐a întins fără grabă spatele. Eu, Fantoma, pisica
ta!
‐Oaaau! se miră Daniela, așezându‐se jos, pe par‐
chet, lângă pisică.
‐Nu înţeleg de ce te miri? întreabă Fantoma ter‐
minând spălatul blăniţei de pe lăbuţa dreaptă din
faţă. Ţi‐ai dorit ca eu să vorbesc? Poftim! Vorbesc!
‐Oaaau! Pisica mea vorbește!
‐În locul tău, m‐aș grăbi! a spus pisica. Ţi‐ai dorit
ca să vorbesc o oră doar. Nu știu de ce, dar dorinţa
ta s‐a îndeplinit!
‐Oaaau! exclamă iar Daniela.
‐Termină cu oau‐ul ăsta! Te repeţi! Hai, întreabă‐
mă mai repede, timpul trece! a spus Fantoma,
schiţând un gest cu capul către ceas.
În treacăt a observat fereastra. Vrăbiile erau
acolo, în copac și erau mai obraznice ca niciodată.
‐Da! Ai dreptate! Timpul trece... a recunoscut Da‐
niela, privind acele ceasului din perete.
‐Ce ai de spus cu privire la prima întrebare? a
rostit Fantoma cu un ton profesoral.
‐Păi, a răspuns, intimidată, Daniela. Păăăi, aș vrea
să știu de ce te speli toată ziua?
‐Cum adică, de ce mă spăl? Ca să fiu curată! De
multe ori, când pui mâinile murdare pe mine, te spăl
și pe tine, ai observat?
‐Dar eu sunt curată! a protestat Daniela. Doar nu
vrei să spui că miros urât?
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‐Miroși a om! a răspuns enervată Fantoma. Și
dacă tot vorbesc, trebuie neaparat să‐ţi spun că nu‐
mi place când mă mângâi invers, de la coadă la cap!
Îmi întorci blana pe dos!
‐N‐am să mai fac! a promis Daniela.
‐Mda. Nu‐mi place nici când îmi dai mâncare fier‐
binte, sau prea rece. Mă doare burta după ce mă‐
nânc!
‐Bine! Voi fi atentă de acum, a spus Daniela.
‐Să‐mi dai pește, auzi? Pește mare, mic, cu piele
sau fără, prăjit sau din conservă, oricum ar fi! Mă
topesc după pește!
‐Am înţeles! a răspuns ascultătoare Daniela. Deci,
pe primul loc e peștele, preferatul tău! Mi‐am notat,
să știi! Uite aici, în carneţel! Acum pot să‐ţi pun în‐
trebările?
‐Nu! Nu am terminat încă! Mai e ceva, foarte im‐
portant, a spus Fantoma, concentrându‐se. Nu mă
mai deranja când dorm!
‐Bine! Nu am să te mai deranjez când dormi! a
aprobat Daniela. Acum urmez eu!
‐Nu încă! Nu am terminat! Ascultă! Când vezi că
îmi este sete, deschide robinetul de apă din bucă‐
tărie. Lasă‐l să curgă încet. Iubesc apa proaspătă,
direct de la robinet!
‐Aha! Din cauza asta te‐am găsit în chiuvetă! a
răspuns, foarte serioasă, Daniela. Acum se explică
tot. Să știi că mi‐am notat! Acum e rândul meu să
pun întrebări. Vreau să aflu secretele tale!
‐Mai stai puţin! Ar mai fi ceva... Vorbește cu mama
ta să nu mai cureţe mobila de praf cu sprayul nesu‐
ferit care miroase oribil. Îmi șterge toate mesajele
prietenoase!
‐Poftim? Ce sunt acelea, mesaje prietenoase? a
întrebat Daniela.
‐Sunt mesajele pe care le las, atunci când mă frec
cu botul de mobilă. Înseamnă: staţi la distanţă, e
casa mea!
‐Nu înţeleg... s‐a supărat Daniela.
‐Of! Ești cam grea de cap! Ce nu înţelegi? Tu, când
vii acasă, nu găsești semne prietenoase? Tablouri,
coșuri cu fructe, perdele, flori?
‐Ba da!
‐Vezi? Așa fac și eu. Atunci când mă scarpin cu
botul de mobilă, mirosul meu se lipește acolo. Asta
înseamnă că acel lucru e al meu. Gândește‐te cum
mă simt atunci când mă întorc din grădină și nu mai
găsesc mesaje prietenoase. Pentru cu au fost șterse!
Cu sprayul care miroase oribil! Trebuie să o iau de
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la capăt cu scărpinatul de dulapuri, scaune, uși...
Spune‐i mamei tale să nu mai șteargă mobila. Of!
Am să mă îmbolnăvesc de astm!
‐Am înţeles... a murmurat Daniela. Totuși, nu cred
că mama va renunţa să...
‐A! Să nu uit! Mai e ceva! Pariez pe cele cinci
pernuţe de la lăbuţa din faţă și patru de la cea din
spate, că n‐ai știut ce comoară ai aici, în casă! Află,
dragă Daniela, că sunt o pisică stângace. Da! Stân‐
ga‐ce! Habar nu ai, văd după faţa nedumerită pe
care o faci, că suntem foarte puţine pisici de acest
fel pe faţa pământului!
‐Dar...
Daniela își mângâie bărbia, extrem de încurcată.
‐Nici un dar! Majoritatea pisicilor folosesc ambele
lăbuţe din faţă, câteva sunt dreptace, iar doar cele
alese, ca mine, sunt stângace. Așa că, te rog să ai
grijă data viitoare, pe ce parte îmi așezi castronul
cu mâncare!
‐Voiam să te întreb... vrea să intervină Daniela
ridicând mâna ca la școală.
‐Stai, să nu uit! E foarte important! Data viitoare
când îţi cer de mâncare, ar trebui să te străduiești
să te miști mai repede. Ce mare lucru e să răstorni
câteva bobiţe în castron? Sau să‐mi dai o bucată de
șuncă de pe farfuria din frigider?
‐Ai dreptate! Dar, întrebările? încearcă iar Daniela
să o întrerupă.
‐Aaaa! Ce greșeală era să fac! Cum am putut să
uit asta? Ei bine, să nu‐mi mai strigi niciodată:
„pleacă de aici!” sau „ieși afară!” Nu e frumos din
partea ta! Ţi‐ar plăcea să strig și eu la fel?
‐Nu... Nu mi‐ar...
‐Să știi că pisicile deosebesc foarte bine tonul vo‐
cii. Știu când ești nervoasă, obosită, bolnavă, fericită...
Îţi recunosc pașii de departe, imediat ce cobori din
autobuz, când vii de la școală. Așa că te rog să mă
scutești de ţipete!
‐Bine! Of! oftează, dezamăgită Daniela.
‐Hai odată! Mai ai câteva minute! De ce taci? Te
ascult, ce întrebări ai? spune Fantoma așezându‐se
comod.
‐Spune‐mi, de ce torci? a întrebat repede Daniela,
fericită pentru că, în sfârșit, i‐a venit rândul.
‐De plăcere! a răspuns la fel de rapid pisica.
‐La ce îţi trebuie mustăţile?
‐Mustăţile îmi folosesc pentru orientare în spaţiu.
Am câte douăsprezece de fiecare parte a botului. Și
mai folosesc la cercetarea locului prin care vreau să
mă strecor. Mustăţile mă avertizează dacă încap sau
nu. Ai altă întrebare?
‐Vreau să știu de ce mănânci iarbă?
‐Nici asta nu știi? Iarba este pentru pisici un ade‐
vărat medicament. E foarte rea la gust, dar o înghit
pentru că îmi provoacă greaţă. Astfel, pot scoate
afară ghemele de blană adunate în stomac. Ce în‐

trebări ciudate ai! Credeam că vrei să știi lucruri
importante, de exemplu, de ce mă frec cu capul și
spatele de picioarele tale?
‐Chiar, de ce faci asta? s‐a mirat Daniela recunos‐
când în gând că nu‐i trecuse prin minte asemenea
întrebare.
‐Ca să te impregnez cu mirosul meu. Să fii în
siguranţă. Adică, să știe toată lumea că ești a mea, a
zâmbit superior Fantoma.
‐Cum adică, să fiu a ta? Ce‐ai vrut să spui? ridică
sprâncenele Daniela.
‐Dragă, timpul e scurt! N‐am timp să‐ţi explic
acum. Ultima întrebare?
‐De ce furi? a întrebat repede Daniela. Ai mereu
mâncare, nu ești nevoită să furi.
‐Poftim? Ce ai spus? s‐a supărat Fantoma. Cred
că nu am auzit bine! Cum adică să fur? Iau, nu fur!
Tot ce se găsește în casa asta mi se cuvine!
‐Dar ai luat două felii de salam din farfuria de pe
masă, te‐am văzut!
‐Am încheiat discuţia! a spus Fantoma, foarte su‐
părată.
S‐a întors cu spatele și a plecat mândră, cu capul
ridicat drept în sus. Pur și simplu, a ieșit pe ușă și s‐
a dus, fără să uite să sperie, mai întâi, vrăbiile din
măr. După câteva ore, Daniela a căutat‐o. Fantoma
nu era nicăieri. Nu era în casă sau în grădină. Nici în
locul preferat pentru somn, pe perna portocalie de
pe fotoliul imens din paie împletite. Fotoliul părea
părăsit în foișorul din curte.
‐Oare o fi fugit de acasă? s‐a întrebat Daniela. Of!
E doar vina mea, nu trebuia să o supăr!
Daniela a căutat‐o la magazinul din colţul străzii.
Dar nu era acolo. Apoi a întebat vrăbiile cenușii din
pom dacă au văzut pisica. Ele i‐au răspuns politi‐
coase că nu au văzut nicio pisică. A întrebat și pe
poliţistul din intersecţie. Nici el nu a văzut‐o.
Daniela e foarte tristă. Exact atunci când voia să
plece acasă, un porumbel a venit în zbor și i‐a șoptit:
‐Pisica Fantoma e în spatele lăzilor din capătul
străzii. Să nu‐i spui că ţi‐am zis! Că ne zboară fulgii!
Curajoasă, Daniela a mers până la capătul străzii.
După câteva lăzi de plastic, a găsit‐o pe Fantoma.
Adusese în gură, de acasă, câteva felii de salam.
‐Am avut dreptate! a șoptit Daniela. Pisica mea
fură. Uite salamul de pe farfurie!
Fără să observe că fetiţa o pândește, Fantoma a
lăsat pe asfalt feliile de salam, apoi a mieunat de
două ori.
‐Miau, miaaau!
Din umbra unei case părăsite au ieșit doi pisoi
ruginii ca frunzele de toamnă. Fantoma i‐a așteptat
să mănânce, păzindu‐i în timp ce îi spăla cu atenţie
și răbdare.
‐Ah! Te rog să mă ierţi! a strigat Daniela. Nu știam
că hrănești pisoii orfani. Pisicuţă, nu am să te mai
cert niciodată!
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POEțI DUNĂRENI

Proză și Poeme de Angela Baciu
***

și se făcea că o apă mare venea spre mine nu se
grăbea și broasca râioasă stătea cuminte mă privea
cu un ochi nu mi‐e frică. se va transforma în prinţ?

***

obiecte pentru stângaci. 1
cu care mână să deschidă ușa apartamentului?
în dreapta are o sacoșă plină, laptop‐ul pe umăr, sub
braţ pachetul de la poștă, florile și factura de la vo‐
dafone, în stânga hainele de la curăţătorie și geanta
cu de toate. sub nici o formă nu va deschide cu
dreapta. că a tot obosit să se plângă că nu se găsește
un desfăcător de conserve și pentru ea, un ibric, un
decojitor de legume, poate un cuţit de tăiat pește,
sau măcar un pachet de cărţi de bridge, nu mai spun
de o forfecuţă de cuticule (ce îi place cuvântul ăsta!)
sau un ceas de mână pentru stângaci.

***

obiecte pentru stângaci. 2
în clasa întâia doamna învăţătoare mă tot bătea
cu rigla de lemn la palmă de ce nu ești și tu normală
precum ceilalţi copii, uite, toţi scriu cu mâna dreaptă.
pe urmă, vecina de pe dumitru chicuș, evreica aia
cu ochii mari, leibovici parcă o chema, dădea mereu
din cap când mă vedea cum scriu cu stânga pe ge‐
nunchii zdreliţi de atâtea căzături. la școală stăteam
în ultima bancă, să nu vadă ceilalţi cum mă scobesc
în nas cu mâna stângă. lingura‑se‑ţine‑în‑dreapta‑
furculiţa‑în‑stânga. ei, aș, cine a mai scornit și asta?
oricum, nu se vede. că, acolo pe facebook nu scrie
asta. nici că mănânci cu stânga, nici dacă porţi 42 la
pantofi (nu poartă!), acolo toată lumea e frumoasă,
e bună și deșteaptă. toţi își dau like‑uri și emoticoane
cu zâmbete, ador și inimioare. mi‐ar plăcea să mă‐
nânc pe facebook.

***

dacă un cuţit nu are zimţi, înţelegeţi odată că e
foarte greu pentru stângaci, pentru că:
– nu pot tăia cozonacul
– venele
– un pepene roșu
– plicul de la anaf
– oameni buni, lăsaţi zimţii să vină la mine. și co‐
zonacul ăla să fie cu nucă.
hotărăște‑te, zimţii sau dinţii
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***

nu‐mi dezlipeam ochii de la ei.
bărbaţi tineri cu fuste albe. derviși
rotitori. dans‐rugăciune. în colţul străzii pantofarul
își tăia unghiile. nu avea nici un client oamenii nu‐și
mai pingelesc pantofii. în cartierul Suleymaniye e
liniște. în moscheea Schzade numai papuci la intrare.
ăștia nu expiră niciodată?! tot în top… tot în top…

***

„unghiuţe cu gel sau ojă semi & pedichiură semi‐
permanentă” scrie pe ușa blocului. dar, aici locuiesc
eu. așa o să scrie „aici a locuit angela baciu născută
în 1970 – decedată în…” dimineaţă de vară în ate‐
lierul ei din Coyoacan din Mexico City. Frida pictează.
Troţki plânge. pe pânză piciorușe și găurele

***

deschid dulapul rupestru din casa bunicii: o poza
din Cro‐ Magnon, un muc de lumânare arsă, șervete
de bucătărie home sweet home, un canaf verde, ceas
de mână stricat oprit la ora 13:22, degetar, a, uite și
niște ace de cusut, lista cu materiale electrice și piese
de televizor „Dacia”, proces‐verbal teren anul 1943,
obiect de măsurat timpul (cred), decizia nr.
17.02.1952 de pensionare, o lamă de ras, chibrituri
arse, sfoară, un bilet de tren… dar, unde‐s zăpezile?!

***

femeia modernă fumează scria în reclama aia din
’37 la ţigareta Doina și alături: cafeluţa și ţigara va‑
tămă ochii. pe cine să crezi? alte guri, aceeași gamă.

***

că tot vorbeam de ţigări. ce îţi mai plăceau ţigările
Carpaţi alea făcute la Sf. Gheorghe, pufăiai ca o lo‐
comotivă cu aburi… ce mai erau? Mărășești, BT, Sna‐
gov, Amiral, Top, Cișmigiu, Golf, Bega, Aviator, Plugar,
Coloana, Fortuna, Naţionale, Mureș, Pescăruș… dar,
de unde am plecat…

***

„a vrut să se arunce din turnul sfatului”
povestește cerșetoarea cu o bere în mână. „îl chema
paul, era frumos, era al meu.”

***

„i‐a crescut un clop în cap domnului Kaufmann”
ai zis în biserica aia veche din Iași femeile stăteau
pe stânga, eu cu bărbaţii pe dreapta „vezi că ești pe
partea ailaltă a lumii” ai mai spus.
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***

***

la „ramayan” puţină lume azi. aceeași pisică
doarme între pernele aruncate pe divan. îmi aduc
aminte că în avionul de bruxelles lângă mine stătea
o fată cu 4 degete la picioare (pe cuvânt, îi ieșeau
din sandale), ce‐i aia o femeie degradată? se aduc
cafele la nisip. trag din narghilea. pe glezna indiencei
o jumătate de fluture.

la „legend” m‐am adăpostit ieri de lapoviţă (tu ai
rămas acasă, n‐ai vrut să mergi cu mine la Iași), chel‐
nerul roșu la faţă zbiera la zidar. eu beau cafea tu
bei cafea, ei/ele zidesc. pe Ana. dar m‐am îndepărtat
de la subiect. pe stâlpul din mijlocul cârciumii 5 pot‐
coave atârnau, ca să vezi. „un aperol spritz, vă rog”.
de cai morţi. sau cai verzi pe pereţi.

***

mai știi când ne‐a prins ploaia lângă Cibin eu
alergam cu sandalele în mână fără să ne pese că era
marţi trei ceasuri rele. am mers cu toate trenurile
cu inter city cu rapidul (ce o mai fi făcând Pancu?)
cu personalul nu am mai mers de mult. am scris pe
genunchi în cușete de dormit pe bănci în dormitorul
Irenei pe foile din bonierul lui Adi de la „casa magică”
(ce era să fac îmi pierdeam ideea ). am mai scris și
în Vama când te duceai după ţigări și ascultam „co‐
mandante Che Guevara” beam absint fumam trabuc
și făceam prostii.

***

când am ajuns la Pietrele lui Solomon m‐am îm‐
piedicat. căscam gura aiurea. m‐ai lăsat acolo să‐mi
scot bocancii n‐ai înţeles niciodată de ce fac asta și
să mănânc mărul. lupul din tine și‐a continuat dru‐
mul până hăt sus în defileu. erai fericit.

***

în după‐amiaza aia cu tine am ţinut pentru prima
dată în mână un bumerang. vânzătorul îmi explica
cum să‐l ţin. pentru stângaci n‐aveţi? n‐aveau. dar,
puteam să încerc. o dată, de două ori, degeaba, bu‐
merangul meu se ducea direct în copacul din faţa
castelului, odată era să te nimerească chiar în frunte.
râdeai.
„balerin ucis de bumerang” titrau ziarele.

***

plimbarea în trăsură cu tine, pepeni prea copţi
(parcă am mai scris asta undeva încep să mă repet?),
în filmul de duminică actorul principal fuma Shep‐
heard’s Hotel, am auzit că sunt ţigări rare numite
după un celebru hotel din Cairo. ce știu eu… ce zici
că fuma bunicul tău, Leon? Naţionale.

***

dickens‐defoe‐dostoievski‐dumas‐descartes. nu
mai știu cu litera „d”. zi tu. danilov. „whiskey time to
drink” ne fotografiam noaptea pe ochiurile alea de
lumină din piaţa mică. o făceai pe cocoșatul de la
notre‐dame, paharul stătea pe pervaz și râdeam ca
nebunii. ai „f ” de la fazan, mai joci? da. zi cu „e”:
esop‐esenin‐epicur‐eluard, mai știi? da. cine? emi‐
nescu.

***

mai povestește‐mi cum era la 2 Mai, nu mă
plictisești când îmi spui aceleași lucruri, păi de câte
ori nu mi‐ai spus tu bancul cu „o supă‐i o supă” me‐
reu e altfel, mai lung, și supa tot mai groasă.

***

îţi propun un joc: acoperă‐ţi ochiul stâng cu mâna
stângă, doare celălalt? acoperă‐ţi ochiul drept cu
mâna dreaptă ce vezi acum? apoi leagă‐ţi mâna
stângă la spate scrie cu dreapta și invers apoi sari
într‐un picior. ce scrie pe cartela de metrou? cât de
sus se înalţă zeppelinul? dulce ca pelinul. în piaţa
huet măturătorii strâng frunzele.

***

– totul e să nu vină – cutremurul.
– nu, stai liniștită că nu vine acum.
– de unde știi?
– a, am vorbit eu cu câinii, ei știu tot.

Nicolae Spirescu:
Nostalgii danubiene

„nevoia ta de detașare alimentează nevoia mea
de afecţiune” atât am reţinut din filmul ăla prost,
bine că n‐ai vrut să‐l vezi. ai citit „Postăvarul și Piatra
mare”. apoi, iar te‐ai apucat de integrame. ce sunt?
m‐ai întrebat. „am schimbat patul cu un aragaz, dacă
o ţin tot așa, mă fac bucătar”. mandarinul miraculos
cu șorţ de bucătărie. flexibilii au rămas în șifonier
la loc de cinste. pe spate scrie: 46.

***
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ESEU

RROMANIPEN – familia și comunitatea (II)
de Dr. Delia Grigore

P

entru a menţine coeziunea structurală și a
cultiva coerenţa conceptuală, elemente fun‐
damentale ale identităţii colective, orice model cul‐
tural are nevoie de o „forma mentis”, de o relaţie cu
sine și cu transcendenţa, suport moral și traseu spi‐
ritual de identificare, totodată memorie comunitară
și valoare de reprezentare.
onștientă de faptul că nimic din ceea ce este
omenesc nu durează, cultura tradiţională rro‐
mani nu edifică cetăţi, nu construiește și nu con‐
semnează pentru viitor, ci își constituie identitatea
prin raportare la un prezent continuu, devenit, în
fiecare clipă, viitor continuu, care reflectă trecutul
continuu sau memoria culturală, conform concepţiei
despre timpul circular, și propune un sistem de re‐
laţionare cu prezentul bazat pe valorile memoriei
și experienţei colective, în care modelele culturale
au caracter emergent, cresc din ele însele, ca un or‐
ganism viu. Structura socială inerentă unei aseme‐
nea viziuni este derivată din ideea descendenţei, a
continuităţii prin urmași, așadar familia, luminată
prin copii și izvorând din bătrâni, este esenţa socie‐
tăţii tradiţionale.
harma rromilor (cu o semnificaţie asemă‐
nătoare celei din hinduism) sau legea fun‐
damentală a culturii tradiţionale rromani este RRO‑
MANIPEN‐ul, sistem de norme, valori, credinţe,
relaţii, practici, structuri și concepte intra‐comuni‐
tare, care gravitează în jurul familiei.
amila‐rizom își unifică rădăcinile într‐o tul‐
pină comună și, în spiritul unei filosofii epi‐
cureice a existenţei, orientate mai ales spre prezent
și puţin interesate de istorie sau de experienţa tre‐
cutului, singura istorie care o preocupă este istoria
de familie, fiecare individ fiind dator să‐și cunoască
genealogia, însă nu ca pe o obligaţie de studiu, ci, în
mod firesc, natural, prin relaţia cotidiană cu memo‐
ria familială conservată în cutume și tabu‐uri. De
pildă, orice rrom își cunoaște rudele, oricât de în‐
depărtate ar fi, iar, dacă nu le știe, se străduiește să
le afle, pentru a nu fi surprins în momentul în care
le află (rr. „prinjarden len”), pentru a ști ce relaţii
poate dezvolta cu acestea și ce interdicţii trebuie să
respecte în raport cu acestea. De asemenea, el știe
cine sunt prietenii și dușmanii familiei / neamului
său și respectă interdicţia de a nu încheia alianţe

C

D
F
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prin căsătorie cu acele familii indezi‐
rabile.
amilia și comunitatea, în cultura tradiţională
a rromilor, sunt interdependente. Acţiunea
comunitară asupra familiei este cu atât mai puter‐
nică, cu cât graniţele dintre familie și comunitate
sunt mai flexibile, așa cum este cazul familiei extinse,
ea însăși având caracteristicile unei comunităţi, în
care grupurile de descendenţi își datorează reciproc
loialitate datorită relaţiilor bilaterale de filiaţie com‐
plementară și înrudire prin alianţă. Această reţea
de legături de rudenie se realizează prin căsătoria
dintre membrii grupurilor de descendenţi, astfel în‐
cât rudele unuia dintre soţi se înrudesc cu celălalt,
iar principiul fundamental este acela al schimbului
de valori echivalente. Familia de rromi este, de fapt,
comunitatea, nu numai prin factorii de control so‐
cial‐cutumiar, firești pentru oricare societate tradi‐
ţională, ci, mai ales prin sistemul de relaţii de înru‐
dire culturală de tip fratern („phralipe”), fapt pentru
care o putem numi familie comunitară.
n familia tradiţională rromă, fiecare persoană
ocupă un loc aparte, își cunoaște și își respectă
statutul și rolul, știe ceea ce îi este permis și ceea ce
nu îi este permis. Se previne, astfel, conflictul de rol,
cauza multor traume intra‐familiale în societăţile
moderne. Rolul jucat în familie de către fiecare mem‐
bru al acesteia presupune obligaţii și drepturi bine
definite, care evită oricare confuzii și îndoieli.
n comunitatea de rromi tradiţională, fiecare
individ există, în primul rând, ca membru al
familiei. Interacţiunile dintre indivizi sunt percepute
ca interacţiuni dintre familii, de aceea prestigiul unui
individ onorează întreaga familie, iar greșeala aces‐
tuia se răsfrânge, în mod negativ, asupra întregii fa‐
milii. Acesta este motivul pentru care, în acest tip
de cultură bazată pe valorile colectivităţii, fiecare
individ se comportă mult mai responsabil decât în
culturile moderne, fundamentate pe valorile indivi‐
duale, pentru că nu răspunde numai el de acţiunile
sale, ci răspunde întreaga sa familie, el, la rândul
său, răspunzând de acţiunile întregii familii.
n concluzie, valorile fundamentale ale familiei
rrome tradiţionale sunt ajutorul reciproc și
responsabilitatea colectivă, încununate, magistral,
de sentimentul fraternităţii mutual împărtășite.
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DELIA GRIGORE

POEZII DEDICATE MAMEI MELE, CORINA RACOVIțĂ,
PLECATĂ CĂTRE VEȘNICIE
(VINERI, 6 NOIEMBRIE 2020)
Eu sunt mama mea
I. Me som mi dei
me deiake, i Korina
Me som mi dei:
sar phirau e dromeste,
so cealiol ma te hau,
sar dikhau,
sar șunau,
sar dau duma,
sar dau godi,
sar asau,
sar rovau,
sar akhiarau o sundal, ol manușa, o jivipen...
Me som mi dei
vi kana jivel, vi kana merel,
tha vi mai but
ji kana merau…
Na‐i ceaces!
Ji kana avau palpale e phuviate
sar rukh, sar cear, sar kișai...
sar pai, sar phu, sar jag…
sar kham, sar cionut…
Me som mi dei,
Mi dei si me...
Ame soldui sam bimerimaske...
Ame soldui sam!

I. Eu sunt mama mea
mamei mele, Corina
Eu sunt mama mea:
cum merg pe drum,
ce‐mi place să mănânc,
cum privesc,
cum ascult,
cum vorbesc,
cum gândesc,
cum râd,
cum plâng,
cum înţeleg lumea, oamenii, viaţa...

și când trăiește, și când moare,
dar și mai mult
până când mor…
Nu‐i adevărat!
Până mă întorc pe pământ
ca pom, ca iarbă, ca nisip...
ca apă, ca pământ, ca foc…
ca soare, ca lună…
Eu sunt mama mea,
Mama mea sunt eu...
Noi amândouă suntem fără de moarte...
Noi amândouă suntem!

II. Me naști merau: som dei!
me deiake, i Koka
T‐aves bahtali, mi șei!
Na dara! Me naști merau: som dei!
Tha, daie, dukhal ma o gi
desar andar lesko than si ma iekh kovantza
kai phabarel and‐i iag...
Na mekh ma korkori,
so merau!
Na dara, mi șei!
Vi te som nasvali,
Me naști merau: som dei!
Tha, daie, som iekh ucealin
de kana teliardean...
ai hasardiom mo roipe
and‐el asva...
Na dara, mi șei!
Vi te na mai si ma zora,
Me naști merau: som dei!
Tha, daie, muleas mo gi
de kana kio gi vazdeas te jeal khere...
Na dara, mi șei!
Vi te na mai si ma dukha,
Dukhal ma tutar ji kana na meras...
Tha, daie..
Mi șei, ceacimos phenau tuka:
Me naști merau: som dei!
Ai kana me na merau, ni tu na ka meres...
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II. Eu nu pot muri: sunt mamă!

mamei mele, Coca

Să fii norocoasă, fata mea!
Nu‐ţi fie frică, fata mea! Eu nu pot muri: sunt mamă!
Dar, mamă, mă doare inima
de parcă în locul ei aș avea o nicovală
care arde în foc...
Nu mă lăsa singură
fiindcă mor!
Nu‐ţi fie frică, fata mea!
Și dacă sunt bolnavă,
Eu nu pot muri: sunt mamă!
Dar, mamă, sunt o umbră
de când ai plecat...
și mi‐am pierdut plânsul
în lacrimi...
Nu‐ţi fie frică, fata mea!
Și dacă nu mai am puteri,
Eu nu pot muri: sunt mamă!
Dar, mamă, mi‐a murit inima
de când inima ta s‐a înălţat să meargă acasă...
Nu‐ţi fie frică, fata mea!
Și dacă nu mai am dureri,
Mă doare de tine până nu murim...
Dar, mamă..
Fata mea, adevăr îţi spun:
Eu nu pot muri: sunt mamă!
Și cât eu nu mor, nici tu nu vei muri...
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Teodor Parapiru, Error –neoevanghelii, parabole, romane –
Testis Sezonul III
(Editura Senior, Călărași 2018, 90 pag.)
Alfa și Omega, începutul și sfârșitul – este un sen‐
timent de viaţă care a copleșit umanitatea, din izvo‐
rul căruia s‐au născut religii, filosofii, opere literare,
reprezentări ale artei plastice sau cinematografice.
Tensiunea acestui sentiment a creat paradigme și
paradigme.
Grecii antici, spre exemplu trăiau sentimentul
perfecţiunii Începutului (arche) și al degra‐
dării treptate adusă de prezent (mitul vârstei
de aur), fără ca această presimţire să‐i co‐
pleșească, dimpotrivă, îi energiza și le stimula
creativitateaîn sensul restaurării desăvârșirii
arhetipale. Aztecii erau dominaţi de gândul
inevitabilului sfârșit, calculat cu rigoare ma‐
tematică, iar un prezent mai bun nu putea fi
asigurat decât pe seama unor uriașe și cum‐
plite sacrificii umane.Există și paradigma iu‐
deo‐creștină, între Facere și Apocalipsă, care
așază pe umerii omului povara căderii și în
ultimă instanţă, la capătul lumii, șansa restaurării.
În această din urmă parabolă, omul trebuie să se
definească prin asumarea greșelii în creuzetul Fa‐
cerii, spre deosebire de grec, fidel elanului desăvâr‐
șirii fizice și morale permanente.
Cartea de faţă – Error – ne invită să medităm asu‐
pra destinului uman din perspectiva modelului iu‐
deo‐creștin, ceea ce explică și subtitlul, neoevanghe‑
lii. Ce este neo evanghelic în textele acestea de proză
scurtă: „parabole” și „romane”? Întâmplările și epi‐
soadele neverosimile, date și filtrate de secolul is‐
toric, politic și tehnologic actual. Noul mediu ne im‐
pune să regândim condiţia umană între Alfa și
Omega de pe marginea unui cotidian în care perso‐
najele – deja consacrate în Testis Sezonul I și II –
sunt receptive la „povești”.
Noua tehnologie a informaticii îl proiectează pe
studentul Adam Joshua Alius la Divinity Academy
din ţinutul Edenului, unde acesta s‐a înhămat asiduu
să lucreze la grandiosul The Harmonia Global Project.
Însă, comisia de examinare a prestigioasei instituţii
a constatat că i‐au fost încălcate normele academice
și l‐au exmatriculat, iar pedeapsa expulzarea din
Eden. Cu ce a greșit altul decât noi (Alius), primul
om din ţărână (Adam), pentru a merita o astfel de
pedeapsă? Cu necunoașterea limbii, când el numește
toate vieţuitoarele, cu încălcarea normelor ortogra‐
fice, cu plagiat? Noi, cititorii, ne putem întreba în
acest fel. Dar personajele consacrate de Teodor Pa‐
rapiru descoperă răspunsul în parabola Facerii: s‐a

îndrăgostit! Dragostea pare a fi piesa șubredă din
The Harmonia Global Project. Alius, „dintr‐o a/batere
de tastă”, a materializat‐o pe Alia (soaţa, însoţitoa‐
rea)în creuzetul Facerii. A devenit Femeia Virtuală.
Cu ea, în Eden, Alius pierdea timpul: „Între cei doi
începuse să se ţeasă o relaţie difuză, în cadrul căreia
fiecare încerca să‐l descopere pe celălalt, ascun‐
zându‐se după vegetaţie de cuvinte, după
faună de sensuri sau după peisaje luxuriante
de junglă a gândurilor”. (p. 31) Cum să nu te
lași ispitit de acest paradis virtual și să nu
guști din realitatea promisă din pomul cu‐
noștinţei materiale? Iată cauza exmatriculării
studentului nostru.
El și‐a început pelerinajul având în gând
proiectul armoniei globale, Ea și‐a trimis vir‐
tual mesajele celor care au crescut și s‐au în‐
mulţit, umplând pământul cu ispită. (Ispita
transformă faptul existenţial cu modul eco‐
nomic, politic, estetic sau moral de viaţă – pp. 44‐
45.) El s‐a angajat la Global University din Babilon
(o parabolă a societăţii globale de astăzi, care pe
baze informatice urmărește „corectarea” genomu‐
lui), într‐un nou proiect, deîndreptare și compensare
a unei erori străvechi, Ea a cucerit lumea în șase
zile. În a șaptea zi, Alius a îndepărtat‐o blând, pe
Alia,„cu o apăsare de tastă” (p. 46). La capăt, adamii
lucrează pentru o apocalipsă de îndreptare a ne‐
amului. Este și mesajul din „Centurii pre/vestitoare”.
În această scurtă hermeneutică am încercat să
pătrund sensul primului mesaj al cărţii, care este
fascinant prin punerea și opunerea de citate biblice
din Vechiul și Noul Testament, dar mai ales din căr‐
ţile Facerea și Apocalipsa.
Mesajele următoare ţin de alte întâmplări șiepi‐
soadele neverosimile, romane paradigmatice și re‐
flecţii filosofice: „Doamna de la vamă”, „Stăpâna
oglinzilor”, „Trei perechi de pantofi”, „Cetăţeanul
zero” și, nu în ultimul rând, „Scoica Pelerinului” de
pe coperta a patra a cărţii.
Spre exemplu în „Stăpâna oglinzilor” (amintind
parcă de Stăpânul inelelor) povestea e uluitoare.
Narcisa Vidu nu iubește decât oglinzile, cu toate că,
prin destin omenesc, se va căsători cu bogătașul Oli‐
ver Ecou. Ca orice ecou, soţul se va stinge la trei ani
de mariaj orgasmic, lăsându‐i moștenirea fabuloasă.
Dar pe Narcisa nu o interesa decât propria persoană.
De aceea, la capitolul cheltuieli, n‐a investit decât în
operaţii estetice, 99 la număr, și în tatuaje, devenind
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celebră și o piesă vie de muzeu: „Goală‐goluţă și ta‐
tuată în întregime, așezată pe un soclu de statuie,
tânăra femeie se lăsa contemplată, pipăită, mirosită,
fecundată de privirile curioșilor și ale fanilor, care o
considerau autentică operă de artă și Giocondă a
timpurilor actuale. (p. 64)”. La 30 de ani se produce
catastrofa: efectele intervenţiilor chirurgicale se pro‐
duc, dând naștere unui personaj monstru, numai
bun de interpretat rolul de Muma Pădurii. Resem‐
nată de această nouă înfăţișare, Narcisa se decide la
o ultimă intervenţie chirurgicală (într‐o lume în care
medicii au experimentat toate transplanturile posi‐
bile). Să fie vorba de vreun transplant de cap? Nu,
nici nu vă imaginaţi! E vorba de transplant de suflet.
Mare e Grădina Domnului pe această planetă.

„Cetăţeanul zero”, parabolă adâncă, multiplu de
interpretat, de la complexul psihanalitic de castrare,
până la explorarea lumii absurde a visului, în care
fiecare dintre noi devenim Robinson zero. Motivele
induc astfel de posibile interpretări: de la visul re‐
petat al zborului, la călătoria fără destinaţie și nein‐
tenţionată cu autobuzul în care se produce atacul
agresiv asupra personajului, până la deznodământul
care vrea să dezlege faptele: dacă întâmplarea este
vis sau dacă visul este realitate.
Suntem „cetăţeanul zero” al acestui teritoriu din‐
tre Alfa și Omega? Un teritoriu al babiloniei demar‐
cat de nobila Creaţie și de spaima Apocalipsei.
Ivan Ivlampie

Grafică: Ioniţă Benea
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POEțI DUNĂRENI

Alina Marieta Ion

Ion Bâcu

(Brăila)

(Reni)

Încercări de foc
Ocrotești focul din cuptorul de lemne
el trosnește, pâraie în scindare,
și ca aurul trecut prin foc
îţi zici: răbdare!
Bate vântul, cât poţi îndura
e sfârșitul celor 1000 de ani și,
peste munţii din inima ta,
se construiesc spitale și ospicii.

Călătorului
Nu poţi iubi din ură
Ca sticlă ţi se vede sufletul
Cu a lui măsură
Când niciodată nu‐i destul.

Cândva totul va fi bine
Frunzele acestei toamnei ca de cărbune
Nu pot fi astâmpărate
Sunt spulberate în secăciune,
Îţi sunt destin.

dac‑aș fi putut să scriu…
dac‐aș fi putut să scriu pe vise și pe ape
cu un gând nostalgic despre harul celui ce‐l
numim cuvânt sau un patinaj deschis,
pentru adăpostul traiului decent
m‐ar cuprinde gingaș soarta nevăzutului
mi‐ar apărea în calea destăinuirii numai cenușa
dinspre o zicală oropsită
dac‐aș fi putut să curg cu Dunărea alături
din esenţa mistuirii toate se vor nimici
în ordinea ireală rezemată pe falduri de elegie
nu se știe de locuinţa mea în psalmul respins
bunăoară nașterea cheamă frigul în aluzii
dimineaţă se vor aprinde felinare
să pornesc din mine cu o dispoziţie
mai bună

arată‑mi sâmburele noduros
rămâne să strig
clandestin prin somnul rece
să nu mă audă cuvintele din pântece
că eliberarea de sine e aproape
ce potrivită ar fi o tremurare
în patul dimineţii
multă senectute între flori
repaus
rămâne să‐mi târâi strigătul
la abator
iartă‐mi sâmburele noduros
în care se ascunde
geneza lumii

simbioză
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adorm copiii acestui neam
pe o galaxie exilată în mersul cu iarbă grasă
pe unde rușinea cere milostenie
se înhamă la vapori de eternitate
inventez
orice dispariţie
încât rătăcirea turmelor de gânduri
se face șes de disperare
risc o scotocire în siajul
acoperirii de absolut
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DOUĂ POEME de preot Ion CROITORU
N‑AM MURIT
În cameră e un muc de lumânare,
Cîntece de prohodire nu se aud
Năsălnie și doliu la ușă nu se văd
Și prietenii ca la o înmormântare

CE PRIETENI AM AVUT !
Durerea, rebelă în piept cu secerea
Voia să‐și ucidă sora vitregă, Plăcerea,
Și blajină insista să trec în altă lume
Că pe pământ am destulă vechime.

nu sunt.
O noapte fără stele aduce un vânt
Și un ecou din adâncuri de mormânt
Mi‐a șoptit ca unui copil ce în păduri

Prietenii auzind că m‐am îmbolnăvit
Că o gripă cu șalul morţii m‐a învăluit
Își spuneau ei: Nu va scăpa din asta
Va închide în curând ochii și, basta.

Plângea strigând că, urâte neguri
vin din urmă.
Vreau ca‐n copilărie partea mea de cer
Amicilor să mă salute nu le‐o cer

Mă vedeau ca pe un proscris dat uitării
Plutind între scânduri pe fundul mării
Și au poruncit să bată clopotul în dungă
Spuneau ei, lumea tare i‐a fost dragă.

Glasul inimii atent mi‐l ascult
Lumea din jur nu mai știe demult
dacă mai trăiesc.
Anii au trecut ca umbra peste munţi

Au împăcat în grabă două bocitoare
Cu glasuri sonore de privighetoare
Flori naturale au pus pe analog
Pregătiţi să rostească și un necrolog.

Înmulţind ale mele nepuţinţi,
Acum îmi trăiesc viaţa în felul meu
Cu bine și cu rău, de știe Dumnezeu
de‐o vreme‐ncoace.
Puterile de odinioară mi s‐au stins

Ehe ! Ce prieteni devotaţi am avut !
Mulţi dintre ei au plecat înaintea mea
Și n‐au apucat să vadă minunea
Că zece ani au trecut de atunci
Și încă mai trăiesc..

Dar nu mă voi lăsa ușor învins,
Că, precum bastonul ce mă‐nsoţește
Va înfrunzi ca nufărul din poveste,
așa și eu.
Mai ieri, m‐a biruit un gând tainic
Și al camerei mormânt, ca un zănatic,
Am părăsit‐o visând la ce‐am iubit,
Iar prietenii pe care i‐am întâlnit
Șopteau în urma mea:
Aista n‐a murit?
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Din literatura lumii: Maroc ‑ Omar Seddiki
Omar Seddiki ‑ Pâinea neagră, roman, Ed. Lucas, Brăila, 2018,
în traducerea VIRGINIEI CHIRIAC
Lansat destul de curând în cadrul Salonului lite‐
rar‐cultural Axis libri al Bibliotecii V.A.Urechia, în
prezenţa traducătoarei, cu un salut on line în direct
din Maroc al scriitorului, romanul „Pâinea neagră”
se remarcă prin complexitatea construcţiei, mai
multe genuri unindu‐se într‐o simfonie literară (este
prima sa carte scrisă în franceză a unui marocan
tamazight, care publicase deja cărţi în arabă, atât
proză, cât și poezie.), titlul în original fiind „Maux
croisés. Mémoire partagée”. Așadar, sunt pagini de
memorii, unele redactate ca într‐o monografie sau
tratat de istorie (un personaj „fantomatic”, „Inimă
Albă”, declară: „Politica a inventat de mult timp o
mare minciună: ISTORIA.”, p. 135), altele fiind lite‐
ratură de cea mai bună calitate (de pildă realizarea
portretului mamei, pe care o chema Khadija, des‐
crierea unei nunţi tradiţionale, ultimul capitol,
„Reîntoarcerea la copilărie”, un coșmar plin de
semnificaţii ș.a.), existând și precauţii (pe care le
înţelegi când vei cunoaște prejudecăţile și cutumele
pe care trebuie să le înfrunte eroul): în ediţia în
limba franceză, se precizează că orice asemănare
cu oameni reali sau mai ales cu numele lor fiind în‐
tâmplătoare.
Populaţia tamazight este berberă, Omar Seddiki
s‐a născut în satul Tizi Ousli, a copilărit în satul bu‐
nicilor, Ajdir, dar viaţa întreagă este legată de munţii
nordului Marocului, cu orașele legendare Fez și Taza,
în unii dintre ultimii ani fiind angajat și în capitala
Rabat.
Pentru că unele scene mi‐au adus aminte de alte
„momente” literare, precum „Copilăria” lui Maxim
Gorki, dar și de Panait Istrati (de altfel, ultimul numit
un Gorki al Balcanilor) – aici, poate „de vină” este
stilul traducătoarei, distinsa doamnă Virginia Chiriac
‐ , așa cum Gorki a avut „Universităţile mele”, și
această carte a lui Seddiki s‐ar mai fi putut numi,
bildungsromanesc vorbind, „Școlile mele”, pe acest
fir al vieţii sale punându‐se accent; dar nefiind, așa
cum am sugerat, numai un roman clasic (auto‐bio‐
grafic), avem și istorie, atât a Marocului în sine, cât
și a provinciei Rif.
Scriitorul recunoaște de la primele pagini că este
îndatorat întrucâtva unei anumite reverii creatoare,
care reînvie trecutul, dar și raţiunii: „De fapt, chiar
dacă sunt acum adult, în fiinţa mea coexistă senzaţii
și imagini contradictorii, căci încă mai sunt pătruns
până în măduva oaselor de cruzimea acelor episoade
ale istoriei, dar și de parfumul delicat al unui buchet

de scene atractive. Toate acestea sunt încă foarte în‐
rădăcinate în memoria mea și vor rămâne nezdrun‐
cinate acolo, până la sfârșitul vieţii mele.”, pp.23‐24.
Mama ocupă în economia cărţii, dar și a vieţii lui
Omar, un loc special: este, practic, celălalt personaj
principal: având și pasiunea picturii, Omar Seddiki,
îi aduce un alt fel de omagiu mamei și prin alegerea
unui portret realizat de domnia sa, pentru coperta
unu, un portret al mamei, în costum popular, cu
obișnuitele tatuaje din zonă, destinul ei fiind urmărit
până la prematura dispariţie, în urma unei boli
necruţătoare. Într‐o scenă cheie, se poate descifra o
anume artă poetică intuită de către tânărul Omar:
„...când am ajuns cu mama mai departe, în inima
pădurii, am fost impresionat de pâlcurile de ciuperci
sălbatice, care se expuneau în grup privirilor mele
vrăjite. Mă seduceau profund îmbrăţișările lor pa‐
sionale. Nu știu de ce, dar eu încă le mai asociez și
astăzi, în imaginaţia mea, cu niște femei frumoase,
goale. În fine, le comparam cu un grup de amazoane,
care se răsfaţă cu deliciile unei băi de soare, pe o in‐
sulă, ignorând existenţa oamenilor. Mama m‐a oprit
să le ating și să le culeg în coșul meu micuţ de stuf:
‐ Lasă‐le! Nu este bine să le atingi! Lupii și câinii
fac pipi pe ele!
Am abandonat graţioasele creaturi gingașe, cu
pălăriile lor frumoase, fără să‐mi pot lua ochii de la
ele, fermecat profund de acest inedit harem natural.
La începutul existenţei mele, fusesem fascinat de
frumuseţea paletei coloristice de pe aripile strălu‐
citoare ale fluturilor de primăvară. Mă impresiona
de asemenea carapacea luminoasă a insectelor și
din acest motiv, am adunat pentru nemaipomenita
mea colecţie, dintr‐un vas alb, o mulţime de gărgăriţe
fosforescente. Multe mistere ale naturii m‐au atras
cu farmecul lor. Toate aceste imagini mitice, germi‐
nate în profunzimea sinelui interior, au încolţit pe
rând în speranţe și dezamăgiri.
Unele dintre aceste viziuni suprarealiste for‐
mează în prezent însăși esenţa fiinţei mele artistice.
Nu mai am nevoie de pensule și vopsele pentru a le
picta, le văd răspândindu‐se ca într‐o feerie de su‐
nete și culori, dincolo de infinit și le simt cum înflo‐
resc în buchete de cuvinte tandre sau în șoapte ma‐
gice. În faţa șevaletului aud perfect dialogul simfoniei
de culori pe suprafeţele pânelor goale și simt căldura
sentimentelor mele în chei muzicale colorate. Este
extrem de plăcut să trăiești în armonia absolută a
acestui labirint plin de mistere!” (pp.52‐53)
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Se poate spune că avem mai multe personaje co‐
lective: comunitatea berberă, cele școlare, stu‐
denţești, anumiţi luptători din istoria Marocului
(este o scenă teribilă care îl are în prim plan pe un
mujahedin care prinde o hienă cu mâinile goale și
cu eșarfa turbanului) și nu în ultimul rând familia
lui Omar, unită în jurul figurii mamei, după ce tatăl
pleacă la muncă prin diverse locuri (printre care și
Corsica, unde și moare într‐un accident: „Înainte de
a pleca de acasă, tata nu cunoștea restul lumii și nu
știa ce‐l așteaptă. Pentru a le oferi celor cinci copii
și soţiei sale o viaţă mai bună, ele a fost nevoit să se
aventureze și să călătorească oriunde, în ţară sau
peste graniţă. În primul rând, el a trudit din greu, în
regiunea Casablanca, aproape de Azemmour, mai
precis, la Oulja. (...) Apoi tatăl meu a rătăcit în afara
ţării să‐ţi câștige pâinea, pâinea aceea neagră. Cel
mai mult se temea să nu‐ţi piardă pământul primit
de la strămoșii săi. Se pare că nimic nu era mai umi‐
litor pentru locuitorii din Rif decât să fii ţăran fără
pământ și să trudești...”, p.34), credinţa religioasă fi‐
ind și ea la loc de cinste, un capitol, „Fericitele deza‐
măgiri” ‐ și acesta ar fi putut fi un bun titlu pentru
jumătate de carte! ‐, fiind o meditaţie asupra religiei,
asupra credinţei, cu câteva pagini mai devreme fiind
redat conţinutul unei caligrame care, pe lângă faptul
că încorporează un verset din Coran, „deschide” o
ferestruică spre o întreagă spiritualitate: „A nu
înţelege conţinutul Coranului este același lucru cu a
avea blocată inima pentru totdeauna.”
Bref, ni se deschid porţile magice ale unui anumit
Maroc, cu o „copilărie” (și geo‐politică) mai grea, fi‐
ind purtaţi prin aproape 100 de ani, temporal, iar
spaţial, prin Oulad Ali, Oulja, Rif, Ajdir, satul buni‐

cului matern (cartierul Shuhada, nr. 52), Fez, Aknoul,
(unde s‐a făcut colegiul, un adevărat coșmar prin
condiţiile de cazare și persecuţii), Taza, Rabat, literar
existând, cum spuneam, pagini memorabile, uneori
cu accente existenţialiste, dar de cele mai multe ori
fiind înfăţișată lupta cu Destinul în culori naturaliste,
dragostea menţionată pentru pictură influenţând,
uneori, cum s‐a văzut și mai sus, textul literar.
Se poate ghici și o frumoasă poveste de dragoste,
cadou al aceluiași destin, într‐o scenă emoţionantă
fiind evocat momentul în care băieţelul Omar o
cunoaște pe viitoarea soţie, o fetiţă cu șuviţe rebele,
în timpul unei vizite, în care mamele glumesc, mai
mult sau mai puţin, una promiţând un porumbel
dacă micuţul va veni în vizită:
„După douăzeci de ani, exact în ziua nunţii mele,
am realizat cu un zâmbet că soarta s‐a dovedit într‐
adevăr promptă la întâlnirea cu mine. Previziunea
acestei doamne s‐a adeverit: femeia aceea gene‐
roasă, Lhajja, mi‐a oferit porumbeii promiși, odată
cu mâna fiicei sale. Se pare că totul a fost predeter‐
minat în urmă cu două decenii. Nimic nu este hotărât
de noi, spuneau strămoșii noștri. Toţi purtăm în spate
povarea destinului.” (pp. 37‐38)
O carte care dovedește că destinul a hotărât că
literatura poate fi o pâine albă pentru Omar Seddiki,
în pofida speculaţiilor și dovezilor aduse că pâinea
neagră există, că și ea este un dar al destinului, că
„forţelele răului sunt peste tot”, după cum îl
atenţionează mama pe copilul Omar (după una din‐
tre scenele în care se povestește despre puterea de‐
ochiului), dar și că există întotdeauna un echilibru,
niște legi ale compensaţiei...
a.g. secară
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TRADUCERI

Dorel Raape*
tradus în limba rusă de Virginia Chiriac
drumurile mele spre Memorie
34 179
mi‐e teamă
clopotele Catedralei Neamului
m‐au trezit dintr‐un vis urât...
nu mai pot adormi,
nu mai pot Gândi
mi‐e teamă
ca visul să nu fie doar un vis...
...iar EL...
nu știu ce am să mă fac,
toată Nădejdea mea,
toate Speranţele mele,
erau la EL.
am visat că la Paști,
EL nu a mai reușit sâ învie.
m‐am trezit
clopotele se aud din tot Orașul
mă bucur, EL a înviat și anul ăsta...
EL a înviat...
...dacă abia acum încep să visez?

34 180
Uitarea.
Uitarea binefăcătoare
sfâșie Timpul tăind Trecutul
de Clipa prezentă.
Memoria,
Memoria blestemată
lipește Trecutul de Clipa prezentă.
trecând pe lângă casa ta
un Gând mă privea insistent de după perdele...
uitasem,
nu l‐am recunoscut, era un Gând comun,
al meu, al tău
care dorea să trec încă o dată pe la tine.
Memoria mea, Memoria ta,
blestemate depozite de Gânduri

trec toate pe lângă casa ta.
un Gând imun la Uitare a devenit Obsesie și
mă privește insistent de după perdele
când trec spre Memoria mea

35 021
unii
construiesc Palate în nori
alţii
închiriază Palate în nori
am închiriat și locuiesc într‐un Palat în nori.
Ce am să mă fac?
Ce am să mă fac?
Vântul bate
suflatul Vântul neuroleptic prin Creier și pe Pământ
iar Eu nu am decât un Gând sfâșiat drept Parașută.

Poeme din volumul „TRISTânTzara
apei Dâmboviţei” de DOREL RAAPE,
prezentate și traduse în limba rusă
de VIRGINIA CHIRIAC

ФИЗИКА И МЕТАФИЗИКА с ЛАРOй
(записки доктора Дживаго в Дакии)

34 179
Я боюсь!
колокола народного собора
разбудили меня от страшного сна...
и больше не могу спать;
боюсь
что мечта будет толькo мечтoй...
...а ОН...
все мои Надежды все мои Мечты
были с Ним;
мне снилось что на Пасху,
ОН не успел снова воскреснуть...
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я проснулся
колокола звонят по всему городу
я рад, ОН снова воскреснул в этом году...
ОН воскрёс...
... если только сейчас я начинаю мечтать?!

Моя память, твоя память,
проклятые отложения мыслей
все мои пути к памяти проходят мимо твоего дома.
мысль независима от забывания стала
oдеpжимocтью
и настойчиво смотрит на меня за занавески.
когда я перехожу к моей памяти.

34 180
35 021
забывчивость,
Доброжелательная забывчивость
онa Время рвёт,
разрывая прошлое от настоящего Момента.
Память,
Проклятая память
прошлое к настоящему моменту oна приклейвает.
проходя мимо твоего дома,
на меня настойчиво заглянула мысль, за занавески...
я забыл,
не узнал её, это общая мысль, моя, твоя,
котороя хотела чтобы я снова пришёл к тебе.

Некоторые
строят Дворцы в облаках
другие
снимают Дворцы в облаках,
я тоже снял один
и во Дворце в облаках, теперь я живу.
Что мне cделать?
Что мне cделать?
Ветер дует,
нейролептический Ветер дует через
Мозг и на Землю
но у меня только разорванная Мысль,
как Парашют.

* Dorel Raape (n. 1953), medic la Slănic Moldova, scriitor, pictor, sculptor
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CRONICĂ LITERARĂ

DOUĂ ROMANE DE ELENA NETCU
– literatura ca anamneză
de Ana Dobre
Din cele două romane, Pași spre infern1 și Exilaţii2
cititorul își poate face o imagine despre scriitura
Elenei Netcu – realistă, prin notaţii concrete, veri‐
dice, nu doar verosimile, cu accent pe autenticitatea
faptului real, în aspiraţia de a surprinde adevărul
vieţii. Atenţia autoarei este egal distribuită spre ex‐
terior, pentru a recrea atmosfera de epocă, detaliile
vieţii și ale relaţiilor dintre personaje, pentru a con‐
tura tabloul realist al vremii care este fundalul pe
care inserează faptele de viaţă, dar și spre personaj,
cu accent pe destinul individual, semnificativ pentru
translarea de la particular la general. Tema relaţiei
omului cu istoria este dominantă și în jurul ei își
construiește discursul narativ.
Elena Netcu vede istoria prin destinul unor per‐
sonaje, dar și personajele prin relaţia cu istoria pe
care o traversează.
Pași spre Infern este un documentar, un docuro‑
man, despre generaţiile precedente care au trecut
prin două infernuri – Primul Război Mondial și al
Doilea Război Mondial, participând direct la scrierea
istoriei. Prozatoarea pare a prelua îndemnul la ne‐
uitare din Desculţ al lui Zaharia Stancu. Să nu uiţi,
Darie! Se potrivește perfect Elenei Netcu înseși, ca
și personajului‐narator din romanul‐documentar,
ale cărui evenimente le reconstituie pornind de la
consemnările unei sătence, Sevastiţa Panait, de 84
de ani, care, intuitiv, urmează același îndemn al ne‐
uitării. Literatura ca anamneză, recuperare a trecu‐
tului pe care‐l prelungește în dimensiunea unui pre‐
zent etern.
Structurat pe trei capitole – Refugierea, Întoar‑
cerea, Nunta cu Sânziene și un Epilog, reconstituirea
evenimentelor de la începutul secolului al XX‐lea nu
este liniară, Elena Netcu diversifică naraţiunea, com‐
plicând‐o prin multiplicitatea perspectivelor și a
tehnicii povestirii în povestire. Naraţiunea care aglu‐
tinează subiectul de reconstituit include, din per‐
spectivă subiectivă, prin personajul‐povestitor, Po‑
vestea bunicului meu, Ioniţă Panait, combatant în
Primul Război Mondial, și Povestea auzită de tatăl
meu, Toader Panait, personajul care traversează o
istorie tulbure, zbuciumată – al Doilea Război Mon‐
dial și anii de instalare a comunismului.
În povestire, Elena Netcu se folosește de întregul

ceremonial, cu toate verigile nece‐
sare pentru crearea unei atmosfere și cu acel capta‑
tio benevolentiae și întreţinerea suspansului. Atmos‐
fera sufletească este tensionată, întrucât,
rememorând, pentru a povesti, convertind scrisul
într‐o mărturie peste timp, personajele retrăiesc
evenimentele, iar ridicarea la nivelul conștiinţei zgu‐
duie fiinţa. Tensiunea dramatică a acestor rememo‐
rări, în linie documentaristă, cu respecatrea adevă‐
rului vieţii, se transmite și cititorului care poate,
astfel, înţelege demersul autoarei, ca demers al unui
descendent ce‐și simte și onorează misiunea – aceea
de a consemna pentru generaţiile viitoare eveni‐
mentele în care au fost implicaţi oamenii din satul
dobrogean Revărsarea.
Mica istorie a comunităţii este semnificativă pen‐
tru modul în care istoria mare curge și influenţează,
în această eternă curgere, micile istorii ale oameni‐
lor. Comunitatea de la Revărsarea este de dată re‐
centă. Piatra de temelie fusese pusă în 1903, când
prin decret regal, oamenii au fost împroprietăriţi de
regele Carol I ca recunoaștere a eroismului mani‐
festat în Războiul de Independenţă. Prima generaţie
a fost strămutată de la Lungești, un sat din Moldova.
Noul sat se numește mai întâi Piatra călcată, ulterior
Principele Neculai, și, în cele din urmă, Revărsarea.
Harnici, oamenii sfinţesc locul, dar istoria nu este
deloc îngăduitoare. Teroarea istoriei îi ajunge din
urmă și le marchează destinele în Războiul balcanic
din 1913, apoi, din 1916, în Primul Război Mondial.
Generaţiile se refac greu, tragediile nu‐i ocolesc. Nu
există familie în afara tragediei generate de teroarea
istoriei. Tată și fiu nu ajung să se cunoască, murind
fiecare în războiul în care este implicată generaţia.
Elena Netcu aduce povestirea până în lumea pos‐
tbelică, surprinzând transformările satului româ‐
nesc. Problematica satului moromeţian pare trans‐
plantată pe pământ dobrogean. Istoria își urmează,
implacabil, cursul, iar viaţa se încăpăţânează să
supravieţuiaască. Oamenii înfruntă ororile, își trăiesc
vieţile în respectul valorilor tradiţionale, iar Elena
Netcu, descendentă a acestor oameni care au în‐
fruntat vitregiile unei istorii tragice, le consemnează
poveștile care devin parte integrantă a istoriei lo‐
cului și a istoriei ţării.

1

Elena Netcu, Pași spre infern, Editura Pim, Iași, 2019;
Elena Netcu, Exilaţii, Editura Pim, Iași, 2019.

2
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***
Cu Exilaţii, Elena Netcu revine în actualitate și la
formula tradiţională a romanului realist. Acţiunea
se derulează pe o perioadă relativ mare de timp, din
1990, după momentul din decembrie 1989, până în
2019. Prin personajul Lia, acţiunea se întoarce în
timp până în anii '80, mai precis 1985, când Lia, ple‐
cată într‐o excursie în Occident, alesese să nu se mai
întoarcă.
Formula narativă este alta, subiectivizată prin
personaje narator. Acţiunea celor patru capitole –
Evadarea, În vârtejul destinului, La răscrucea vieţii,
Emigranţi în Franţa, este relatată alternativ de Emil
Bratu și de Ana Mușat, Epilogul beneficiind de rela‐
tarea obiectivă, prin narator omniscient.
Momentul iniţial al subiectului îl constituie des‐
tinul a trei tineri studenţi la Facultatea de Drept din
Iași – Emil Bratu, Mircea Ivascencu și Ion Chilianu,
care în urma unei înscenări a Securităţii la care par‐
ticipase colegul lor, informatorul Securităţii, Sabin,
se află, din 1986, într‐o închisoare din Dobrogea.
Motivul incipitului, prin dorinţa de răzbunare îm‐
potriva trădătorului care le deturnase vieţile, stre‐
coară în text sugestia motivului Monte Cristo. Istoria
intervine, însă, și autoarea renunţă la acest fir pre‐
vizibil, verosimil prin psihologia personajelor.
Ajuns avocat, după peripeţiile tranziţiei, Mircea
Ivascencu nu va renunţa la acest gând. Ceea ce va
face el va depăși simpla răzbunare și va deveni un
act justiţiar. Așa se relevă optimismul autoarei care
continuă să creadă, având modelul moral al
înaintașilor, în forţa regeneratoare a naţiei, în posi‐
bilitatea de a pune capăt corupţiei, de a‐i înfrânge
pe ticăloșii ca Sabin, aducând lumea în matca fi‐
rească a valorilor etice.
În decembrie 1989, istoria vine și peste aceste
personaje Emil Bratu, Mircea Ivascencu și Ion Chi‐
lianu, aflate, simbolic, într‐o închisoare. Trenul is‐
toriei trece prin locul lor, iar ei profită de aceasă
nesperată șansă.
Drumul lui Emil Bratu se intersectează acum, în
împrejurările tragice ale luptelor din Gara de Nord
de la București, cu cel al Anei Mușat. Scenele sunt
reprezentative pentru capacitatea Elenei Netcu,
caapcitate evidenţiată și în Pași spre Infern, de a re‐
constitui evenimentele într‐o reprezentare verosi‐
milă. Pentru o vreme, însă, nu istoria îi desparte, ci
voinţa de schimbare a Anei, medic stomatolog, care
alege, nemulţumită de orizontul care i se deschide
în ţară, să plece în Franţa, sperând într‐o împlinire
profesională pe măsura acestor așteptări.
Exilaţii sunt cei care aleg să se expatrieze, emi‐
grând ca Lia, ca Ana sau ca Ion Chilianu, care va fi
tentat să plece în Australia. Exilaţi care traversează
labirinturile dramatice ale exilului interior. Exilul
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este un laitmotiv al romanului, apărând în cinci con‐
texte, asumat, interiorizat, conștientizat de Ana. Într‐
o confesiune, ea își recunoaște condiţia de exilat, de
autoexil și clamează dureros pierderea rădăcinilor:
„E ca și cum nu mai am rădăcini”, îi spune ea
franţuzoaicei Jeanette.
Când se reîntâlnește la Paris cu Emil Bratu, Ana
îi vorbește despre această tragedie a exilului: „Pari‐
sul nu m‐a vindecat, ba dimpotrivă mi‐a adâncit ră‐
nile pe care le purtam cu mine din România! (...)
Exilul nu se percepe aici ca nevoie de împlinire, ci e
cu mult mai profund. El este în suflet și macină încet
așa cum un val mușcă mărunt din el însuși, adân‐
cindu‐și golul. Am sentimentul că sunt un suflet sus‐
pendat în vid!”
Există, apoi, sugestia exilului interior ca maladie
a exilaţilor, epuizaţi sufletește care se trezesc
„prăbușiţi în propriul lor exil sufletesc”.
Tragedia exilului/exilatului este simbolizată prin
Lia, care se consideră o exilată în România, ţara în
care a eșuat în căsnicie, dar și o exilată în Franţa,
obligată fiind la compromisuri care‐i anihilează per‐
sonalitatea și‐i zădărnicesc împlinirea personală.
Din acest exil, Lia nu poate ieși decât prin moarte. O
spune Ana Alesiei, fiica Liei, care împreună cu fratele
ei Orhan, după moartea părinţilor, se întoarce în pa‐
tria mamei. E o întoarcere simbolică. Prin ei, revine
acasă însăși Lia. Ana o făcuse mai demult prin căsă‐
toria (fericită!) cu Emil.
La final, teza morală și patriotică devine vizibilă:
nicăieri nu‐i mai bine ca acasă!, infirmare a acelui
patria ubi bene, care pune(a) pragmaticul deasupra
idealului. O întoarcere la rădăcini, pentru a respira
cu toată fiinţa aerul binefăcător al patriei care te‐a
văzut născându‐te și crescând.
Romanele Elenei Netcu sunt scrieri împotriva am‐
neziei istorice. A nu uita valorile identitare pare a fi
principiul ideatic în jurul căruia își construiește
poveștile, legând istoria de mit. Din ecourile acestei
credinţe cresc celelalte idei care‐i însufleţesc scriitura.
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PROZATORI DUNĂRENI

Întâlnirea cu Mainahur
(fragment din romanul Legenda emirului Nogai)
de ELENA NETCU
Prinţul o porni șovăitor spre sala de oaspeţi. Se
așeză confortabil pe un scaun, așteptând‐o pe Mai‐
nahur. Avea un ușor tremur ce nu și‐l putea stăpâni.
Luă o cană de lut plină cu apă, dar în acel moment
intră pe ușă frumoasa tătăroaică. Puse cana înapoi
cu un gest repezit și se ridică în picioare. În faţa lui
se afla o părere de fată, cu părul drept, de un negru
lucios, ce‐i acoperea jumărate din trupu‐i firav. Era
înfășurată într‐un voal vineţiu de culoarea cerului
la asfinţit. Ochii îi scăpărau pe faţa‐i măslinie. Avu o
tresărire, căci se adeverise ceea ce spusese bătrâna
Kadrie. Mainahur era nepământeană! Făcu un pas
către el, dar i se părea că se mișcă în spatele ei um‐
brele înserării, învăluind încăperea în răcoarea plo‐
pului fremătând. Aducea cu sine foșnetul frunzelor,
fâlfâitul păsărilor bălţii, unduirea apelor și vuietul
adâncului.
—Prinţul meu muritor, de ce mă privești înmăr‐
murit? Îţi amintești colierul acesta? Este singurul
obiect de preţ de care îmi aduc aminte când aveam
cinci ani. Te‐ai uitat la mine, m‐ai luat în braţe și mi‐
ai dăruit acest colier. Mi l‐ai făcut din scoarţă de co‐
pac șlefuită. Este argintiu precum coaja de mestea‐
căn. Ai scrijelat cu un cuţit fâșii, unele ascuţite, altele
rotunjite. Le‐ai colorat cu șofran. Uite, au culoarea
lunii în scădere.
Mainahur se apropie de tânărul Nogai și ceru să
i‐l scoată de la gât. Acesta îi eliberă umerii de bogăţia
de păr negru, îi dezveli gâtul subţire și delicat pe
care fata i‐l întinse ușor, coborând privirea. Scoase
colierul cu reflexe galben‐argintii, îl ridică deasupra
capului fetei și spuse:
—Dacă n‐aș recunoaște acest colier, aș spune că
nu ești tu ghemotocul acela de fetiţă care umbla des‐
culţă prin pădure cu genunchii scrijeliţi, îmbrăţișând
copacii. Și erai cât un dop! Cât de frumoasă te‐ai fă‐
cut, Mainahur! Îţi ofer acest scaun lângă mine să os‐
pătăm împreună.
—În seara asta, prinţul meu, vreau să mergem
pe malul apei să primesc botezul Nistrului. Aici eu
voi fi stăpână, când tu vei pleca la război. Te voi duce
apoi în pădurea mea să‐mi cunoști împărăţia, să ne
legăm cu sufletul de tot ce înseamnă veșnicie, căci
tot ce mișcă în cer și pe pământ mi se supune mie!
—Frumoasa mea, ai veni într‐un moment nepo‐
trivit. Sunt comandant de oaste, Mainahur. Sunt răz‐
boinic tătar. M–am depărtat de credinţa tribului
meu, am alt destin . Mă vrei așa? Mă aștepţi să vin
din expediţiile mele?

—Rău ai făcut, Nogai! Nu ești tu
acela pentru care am străbătut
atâta cale ca să împlinesc un soroc! Oare părintele
meu nu știa unde mă aduce?
—Părintele tău a respectat un jurământ! Dar eu
nu mai aparţin tribului, Mainahur! Eu duc mai de‐
parte o misiune divină!
—Tu duci neamul acesta la pieire! Steaua ta, No‐
gai va apune odată cu neamul tău! Vor fi doar pâl‐
pâiri așa cum după apusul soarelui rămân văpăi,
apoi dâre vineţii, după care coboară umbrele înse‐
rării. Așa începe uitarea, Nogai!
—Taci, frumoaso! Spui toate astea ca să ascult de
tine și să renunţ la ceeea ce mi‐am dorit în viaţă:
faimă militară!
Au rămas în camera de oaspeţi până când simţiră
vântul serii aducând cu sine răcoarea unei toamne
timpurii. Bătrâna Kadrie nu îndrăzni să intre, dar
era din ce în ce mai neliniștită, căci știa că prinţului
nu‐i este în fire să stea toată seara până târziu, înţe‐
penit pe un scaun, așteptând ca frumoasa tătăroaică
să se înfrupte din toate bunătăţile din bucătăria tă‐
tărească, mai ales plăcinte de tot felul: katlama, șu‑
berek, platouri de kobete și ulkum, toate făcute din
făină de secară, carne de batal, brânză și mirodenii
aduse de negustorii care veneau special pentru a‐i
aduce prinţului Nogai tot felul de bunătăţi.
—Ești ca fata din vis. Te‐am visat, Mainahur, în‐
ainte de a veni. N‐am vrut să‐ţi spun, dar ești aceeași.
Nici nu știu cum să interpretez visul ăsta. Mă ve‐
ghează vreun înger?
—Nu era vis de noapte, prinţul meu! Eu chiar am
fost în visul tău! Am vrut să știu dacă pot bate dru‐
mul până la tine. Acum nu‐mi pare rău. Mă simt aici
de când lumea, mă simt stăpâna acestor locuri. Su‐
fletul meu va rămâne aici, oriunde te‐ai duce.
—Prinţesa mea, trebuie să te anunţ că într‐o săp‐
tămână sunt nevoit să plec spre Sarai. Mă cheamă
unchiul meu Berche.
—Știu și asta. Dar vreau să împiedic plecarea ta!
Locul nostru este aici. Astă seară vreau să hoinărim.
N‐ai voie să mi te opui!
—Mă las furat de tine, Mainahur! Va fi prima
noastră amintire!
—Să nu fie și ultima, prinţul meu!
Nogai se lăsă pe spate și zâmbi. Simţea o toropeală
neobișnuită. Se gândi pentru o clipă că a mâncat prea
mult. Apoi se uită la carafa pe care i‐o întinse fata și
mai sorbi puţin. Licoarea avea un miros de ambrozie
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și își aminti că nu băuse până acum așa ceva. Bătrâna
Kadrie îi aducea mereu o licoare întâritoare cu lapte
și sânge. Era băutura pe care o primeau oștenii lui
aproape în fiecare zi. Fu mirat că nu și‐a dat seama
de la început de această băutură neobișnuită. Mintea
i se înceţoșă și se lăsă prins în ghearele unui somn
profund. Mainahur știa că acea licoare îl va aduce pe
Nogai în braţele ei sau nu. Îi mângâie fruntea ușor și
așteptă ca licoarea să‐și facă efectul....
...se făcea o întindere mărginită de apă și cer. Băr‐
batul privea cerul, ultima văpaie a soarelui la apus.
La orizont doar o dungă vineţie mai rămase din fla‐
căra apusului. Cerul violet se estompa treptat, iar
toată acea boltă albastră se umplu foarte repede de
stele mici scânteietoare. Luna abia se întrezărea al‐
burie. În mijloc, doar niște umbre sidefii. “Unde sunt?
se întrebă prinţul, încercând să deslușească ceva.
“Asta nu e casa mea, nu e locul meu, nu e cerul meu”.
Întinse mâna și se lovi de scoarţa unui copac. O
zări pe Mainahur aruncându‐se în apă. “De unde a
mai apărut și apa asta?” se întrebă plin de uimire.
Fata îi făcea cu mâna. Era aproape goală. Așa i se
părea lui, dar, când se apropie de ea, atinse ușor
trupu‐i diafan înfășurat într‐un voal de culoarea un‐
tului. La gât purta colierul dăruit de el. Pletele ude
de culoarea întunericului cu reflexe lucioase, se li‐
peau de trupul ei firav până aproape de mijloc. ”Ce
frumoasă e!” O pierdea mereu din ochi. Ba era, ba
nu era! Strigă cu disperare: “Prinţesa mea, nu te juca
cu mine!” Fata râdea ademenindu‐l: “Hai, vino!” strigă
fata, întinzându‐i mâna. Bărbatul se lăsă ușor în apă,
încercând cu disperare s‐o prindă pe Mainahur de
mână. O vedea depărtându‐se și mai mult. Creștea
distanţa între ei până când fata se făcu o pată neagră
deasupra apei. “O s‑o chem cu gândul. O să‑i transmit
căldura inimii mele. Parcă ar fugi de mine.” Deodată
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n‐o mai văzu. Se răsuci pe spate. Simţi în ceafă o su‐
flare caldă: Îţi este frică de apă, Kara‐Nogai? Mai
poţi fi acum războinic? Uite cât ai ajuns de mic în
faţa acestui puhoi de apă! Într‐o clipă nu mai ești,
dacă vreau eu! Unde‐ţi este puterea?
Simţea cum apa îl înfășoară într‐un cuib ca un
vârtej. ”Allah, Alah, mă duc la fund” întinse braţele și
strigă: ”Nu‑mi încerc puterile cu tine, Mainahur! Eu
îţi dau inima mea și voi fi stăpânul tău pe veci!” „Poţi
să‑mi promiţi orice, prinţul meu: marea cu sarea,
luna de pe cer, că mă faci împărăteasa lumii. Cine te
crede? În acest moment ești atât de neputincios în
faţa acestei năvalnice ape!”
„Mainahur, mă predau! Scoate‑mă de aici! Mi‑e
frică de apă! N‑ai să‑i vezi niciodată pe tătari luptând
pe apă. Este o forţă de neînvins și nimeni pe lumea
asta n–a reușit să învingă apele!”
„Asta ca să înţelegi Kara Nogai, cât suntem de mici
și neputincioși în faţa universului”.
„Ce vrei să fac acum, Mainahur? Să dezertez din
armată? Să‑mi las cele câteva tumene pe care mi le‑
a lăsat moștenire Batu‑han? Eu am o misiune de în‑
deplinit. Dezertarea este egală cu pieirea mea. Să nu‑
mi ceri asta!”
„Ai fi mult mai fericit, Kara Nogai, dacă ai duce o
viaţă în mijlocul naturii și te‑ai bucura de toate da‑
rurile ei! Umbli după victorii? Vei pieri ca un om de
rând, Nogai! Ambiţiile tale, orgoliile de care vei fi stă‑
pânit toată viaţa, toate acestea te vor duce pe un
drum fără întoarcere și‑ţi vor aduce sfârșitul!”
„De unde știi, tu, vrăjitoareo, ce voi face eu în
viaţă?”
În acel moment o prinse în braţe, o strânse la
piept, lipind‐o de el ca pe un dar preţios, îi frânse
mijlocul și o sărută prelung lăsându‐se purtaţi de
cursul apei într‐o legănare ameţitoare.
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SCRISOARE DESCHISĂ
Stimate domnule EUGEN URICARU,
Fiind luna noiembrie se cuvine să vă urez „la
mulţi ani!” fericiţi, dvs. fiind născut la data de întâi
a acestei luni, la Buhuși (jud. Neamţ). Ca să vă scriu
cuvintele de mai jos mi‐au trebuit câteva luni bune
de lectură și relectură din recenta dvs. „Grădina Pa‐
radisului” (Editura Polirom, 2020). Spre disperarea
prietenului Sterian Vicol! Recunosc, am fost un ad‐
mirator al scrisului dvs., chiar dacă Marian Popa
spunea undeva că „Vladia… teritoriu imaginar…oferă
autorului pretextul unor remarcabile exerciţii sti‐
listice”*, trimiţându‐mă cu gândul de cititor avid la
Joyce, Musil, Proust sau Zoorlanda, Kakania sau Zoo‐
land ale unor autori de mai mică importanţă. Citind,
altundeva** că „Eugen Uricaru făcea apologia lui
Hitler… drept un om onest, o figură blândă și lumi‐
noasă…” am fost mai mult decât șocat. N‐am putut
crede că un autor român lucid poate fi un admirator
al unui criminal notoriu, al unui dement al istoriei.
Într‐o scrisoare recentă***, un alt scriitor român,
cu prilejul alegerilor Președintelui USR (2001‐2005),
scria că sunteţi un „om practic și scriitor onorabil,
corect…”, pentru ca imediat să noteze „nu e nici ono‐
rabil, nici corect….că e un ambiţios știam, dar nu
știam că e un ambiţios iraţional…”. Lecturând „Gră‐
dina Paradisului” am ajuns la această modalitate de
a vă felicita pentru această scriere fabuloasă. Cartea
aceasta a dvs. poate fi citită și ca un roman istoric
(trei zile de‐nceput a celei de‐a doua conflagraţii
mondiale, o felie de istorie), foarte bine documentat
și structurat, și ca o cercetare a relaţiilor
internaţionale din culisele diplomatice cu implicaţii
dramatice în sud‐estul Europei, și ca o cronică tra‐
gică despre popoarele implicate reprezentate prin
personajele principale, simbolice.
Un evreu oarecare, ebenist, locuitor al unui sat
anonim, stânca, veșnic rătăcitor, un neamţ, doctor
în istorie, venit special să „cureţe Grădina de ele‐
mente indezirabile nu să o cucerească” (p.88), un
român – antiromân, din poliţia secretă, membru al
Eșalonului Operativ specializat în acţiuni în spatele
frontului, un alt român, legionar cu acte și antile‐
gionar, care voia să fie „și în car și în căruţă”, un tică‐
los, model de colaborator al securităţii și o tânără
„frumoasă și atrăgătoare”, o basarabeancă, expediată
de părinţi să nu fie violată de ruși, dar ajunsă în Ro‐
mânia gata însărcinată! Personaje care se‐ntâlnesc
în ţinutul Neamţ (Piatra‐Neamţ) simbolic ales (fiind
bine cunoscut de dvs.), printr‐o întâmplare nefericită
a istoriei. Citită în cheie biblică, opera dvs. e de un
tragism sfâșietor, devenind o utopie pe dos (o dis‐

topie?) care ridică o întrebare înspăimântătoare.
Evreul (Iosif!), basarabeanca (Sf. Maria!), cei trei
(magi de la Răsărit!) veniţi să organizeze o nouă
„Noapte de Cristal”, un program, să cureţe astfel
„Grădina Paradisului”. Acţiune care eșuează, nou‐
născutul basarabencei (Ieșua) este asasinat de unul
dintre magii răului, neștiind că pruncul a fost mai
întâi „tăiat împrejur”. Programul a fost astfel zădăr‐
nicit la Piatra‐Neamţ, dar nu și la Iași! Spaţiul estic
a devenit o Grădină a Infernului! Întrebarea înspăi‐
mântătoare: ce s‐ar fi întâmplat cu omenirea, dacă
Iisus ar fi fost asasinat din fașă? Felicitări! Un roman
uluitor.
Pentru conformitate,
DAN MOVILEANU
(Tecuci)
*Dicţionar de literatură română contempo‑
rană, ed. Albatros, 1977;
** Cartea albă a securităţii (p.82). Sursă ne‑
credibilă;
*** Gabriel Dimisianu, Jurnal (1992‑2014) C.R.
2018. P.96
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Dan VÎțĂ
(Cenaclul C. Hogaș, Tecuci)
pari o pisică neagră (‑n pat, cum în siam stau imortalii,)
pari o pisică neagră (‐n pat, cum în siam stau imortalii,
sau felul cum ţii perna ‐ ca vânătorii de dragoni
crucifixul între sâni sau poate căhierodemoni
au tăvălit cearșafurile și le‐au gravat ca pe intalii
doar într‐o noapte ‐ și doi cai albi, abrași, poștalioni,
ţinuţi‐n hamuri de damască mi‐s mâinile pe talii
și ochii prinși‐n carne ca sfinţii în vitralii
alunecă‐n lumină ca o șleahtă beată de fotoni
și tu pari o pisică neagră cu ochii de rusalii
și patul o parte de cer batjocorit de histrioni
și cerul o parte de pat și o hârjoană de aeroioni
iar zorii vin ‐ ca hoţii ‐ și se ascund printre detalii
și tu ești o frumoasă vrăjitoare cu ochii‐demoni
și o pisică neagră‐n mâini, cum în siam stau imortalii)

în dragoste înapoi (dar care drum, nu ?) se‑ascund primejdii
în dragoste înapoi (dar care drum, nu ?) se‐ascund primejdii
aici, în hipocamp, amintirile pot fi bande de tâlhari
în întuneric, s‐o jefuiască de odoare și bigoţi rudimentari
(pe ea, goală !) s‐o vândă schitului, s‐o‐mbrace‐n odăjdii
sau, din spatele curierului, copii ai deznădejdii,
marinari beţi (sau ferească‐sfântul, de după cărţi, bibliotecari !)
demoni ai crepusculului sau anarhiști revoluţionari
să o răpească‐n numele cauzei și a nădejdii
și eu din pat să uit (încet) cu ochi tâlhari și negri‐erudiţi
să‐i fur din frici și să‐i fiu lumină vorbitoare, sibilină,
cu mîinile s‐o răsfoiesc bibliofil și cu fiorii răzvrătiţi
până la suspin, să‐i fiu cuvânt și ea, mie, nictofobălină,
să ne iubim revoluţionar, uituci și uluiţi,
și să o trec din braţe‐n suflet, din întuneric în lumină.
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RĂSĂRIT DE FLOAREA‑SOARELUI
Ḯndrăgostit iremediabil ṣi devastator de cȃmpia na‐
tală, Tudor Amza îṣi manifestă adoraţia funcţie de mo‐
mentele în care inflorescenţa culturilor agricole spe‐
cifice este la apogeu.
Pare că a băut apă multă după Van Gogh (alt ire‐
mediabil ṣi incurabil îmbolnăvit ṣi îndrăgostit de floa‐
rea soarelui) deoarece această oglindă diurnă a splen‐
didului astru nu oboseṣte, în a‐l urmări întorcȃndu‐ṣi
faţa în permanenţă spre lumina binefăcătoare.
Lanurile de floarea soarelui sunt o binecuvȃntare
a ochiului ṣi galbenul inflorescenţei „pare a fi ninsoarea
/ aurului dospit pe boltă” spre desfătarea îndrăgosti‐
ţilor păziţi de îngeri, cȃnd „în clepsidra acelui (acestui)
răsărit”, „picură lin / clipele veṣniciei”.
Tot cei legat de cȃmpie reverberează total în poezia
lui Tudor Amza, pe care‐l văd ca pe un psalmist al
ṣesului ialomiţean („cerul înstelat / care... de veacuri /
mȃngȃie cȃmpia / copilăriei mele.”) cu care s‐a înfrăţit
prin „freamătul spicelor de grȃu” ṣi‐al „florilor
salcȃmilor / de hotar”.
Locul naṣterii îl vede ca pe un cuibar stelar, în care
„dulcea pasăre a tinereţii” ṣi a copilăriei care l‐a înzes‐
trat cu sensibilitatea poetică pe care a ţinut‐o înfrȃnată
datorită preocupărilor care i‐au impus parcursul pro‐
fesional, dar n‐a uitat nicio clipă că:
„Acolo, pe uliţă, musteṣte cuibărită / Copilăria ‑” ṣi
mărturiseṣte:
„Eu m‑am născut într‑un cuibar stelar, / Un vălătuc
de iarbă cu rouă picurat, / Și înfrăţit cu spicul de grȃu
într‑un altar / Ca piatră de hotar pe cȃmp ne‑am aruncat.”
Satul natal îi rămȃne loc de ancoră existenţială
(„Acolo, în sat, mai în vale / Unde cerul e poate cel mai
senin, / Cȃnd dorul mă prinde mai tare / Acolo‑i altarul
unde merg să mă‑nchin.”) fiindcă numai acolo îi este
încuviinţată fiinţei sale comunicarea (fără obstacol)
cu Dumnezeu , „cerul e poate cel mai senin” cȃnd „de‑
atunci cum‑necum, / Parfumul cȃmpiei îmi mȃngȃie
viaţa, / Și‑ncerc să m‑ascund în praful din drum / Ce
împrăṣtie pe maci dimineaţa.”
Tudor Amza este bolnav de poezie încă din copilă‐
rie, cȃnd sufletul lui zbuciumat a fost grădina în care
au germinat seminţele poemelor sale, („Acolo‑n cȃmpie,
în val cuibărită, / Copilăria îmi stă inelată ca‑n stȃnci,
/ Acolo ţărȃna cu Borcea‑nfrăţită / Ḯmi murmură‑n
sȃnge poeme adȃnci.”) ṣi în altarul cȃmpiei natale nu
intră decȃt îmbrăcat cu veṣminte potrivite ;
„Am îmbrăcat / cămaṣa umbrei / salcȃmilor de
acasă” ṣi în felul acesta a :
„simţit mirosul florilor / cum pătrunde / pȃnă la
marginea / amintirilor” sale.
Amintirile sale sunt ca toate amintirile, despre
mamă, despre tată, despre momentele de început de
dragoste, etc.
Pe mamă o vede contopită cu universul căruia îi
păstoreṣte timpul (la ţărmul veṣniciei):
„Curgea Dunărea prin ochii tăi / ṣi pe ici, pe colo /
mai găsea cȃte o fisură/în genele tale/ ṣi aluneca încet
pe obraz, / desenȃnd în căuṣul bărbiei / tot felul de în‑
geri, / unii mai triṣti, / alţii mai veseli / aṣa cum inima

ta / păstorea zbuciumul clipei / la ţărmul veṣniciei.”
Pe tată îl vede tot ca pe un martor al clipelor, ajutat
„de‑un ceas de buzunar” care „ca un neastȃmpărat, / se
joacă tic‑tac, tic‑tac, / trăind în copilăria SA (mea)”.
Dragostea pentru cȃmpia copilăriei sale nu inhibă
iubirea ṣi uneori jalea, volumul prezent fiind îmbogăţit
consistent cu versuri de dragoste sau de tristeţe.
Cȃnd este trist îṣi construieṣte „castel cu tăciunii
din stele”:
„Ḯn suflet îmi ard tăciunii din stele / Cu miros de ar‑
hangheli senini, / Și, în ţărȃna lacrimilor mele / Aṣează
la masă prescuri de măslini.” ṣi
„De aceea povara amintirilor mele / Din poemele cu
chipuri plecate, / Ḯmi zideṣte‑un castel cu tăciunii din
stele / Ḯn care să îmi mut durerile toate.” , care vor
rămȃnea „învăluite / furtunile ce‑n suflet aruncate /
cu miere / în durere ceruite, / singurătăţi în noapte
înṣelate”.
Cȃmpia la Tudor Amza este certitudinea că exis‐
tenţa noastră are continuitate, fiindcă grȃul („mirabila
sămȃnţă”) care‐ṣi repetă în templul său (brazda în‐
toarsă) ciclul de înviere – reînviere, în „pȃinea noastră
cea de toate zilele” , este antena prin care însuṣi Dum‐
nezeu îi vorbeṣte cȃmpiei („cel de sus cȃmpiei doar prin
spic vorbeṣte”).
Cȃmpia i‐a tatuat în suflet lui Tudor Amza, un statut
pentru un „modus vivendi” de la care nu se abate, el
periodic se duce să‐ṣi încarce „bateriile spiritului” în
cȃmpia natală :
„Vin la tine‑acum să te‑mbrăţiṣez, / Streaṣina
cȃmpiei e popasul meu, / Din pămȃnt răsari ṣi‑n pămȃnt
te‑aṣez / Pȃine de iubire de la Dumnezeu.”
Nu poate trece cu vederea macii din lanul de grȃu
ṣi nici fluturii atraṣi de sȃngeriul culorii, („Urmele de
fluturi lasă pe cărare / Frumuseţea nopţii care a trecut,
/ Feciorelnic macul plin de nerăbdare / îmi mȃngȃie
faţa ca să îl sărut.”) cu care Tudor Amza parcă ar dori
să‐ṣi împrospăteze buzele pentru sărutul destinat cu‐
ibului de mierle, unde ṣi‐a lăsat o hartă pentru drumul
spre sȃnii iubitei („Iar privirile mele iau în braţe sărutul
/ trimis să adape cu flori de cais, / tot cuibul de mierle
unde trecutul / îmbrăţiṣează o potecă de iubire în vis
// Ce va duce spre poiana sȃnilor tăi, / luceferi sfioṣi în
lanul de grȃu / care poartă în plete miros de flăcăi /
plecaţi să colinde seara tȃrziu.”)
Salcȃmul sub care ṣi‐a consumat copilăria Tudor
Amza îi bȃntuie gȃndurile : „Gȃndurile mele, / petale
curate de toamnă, / îmbrăţiṣează valurile / paṣilor gră‑
biţi / care mă însoţesc /prin viaţa aceasta.” , „Și‑atunci
îngrăniţat în amintiri, / Le simt cum mȃngȃiate sunt de
stele, / Purtȃnd pe frunte tainice iubiri/ Ce stau ascunse‑
n gȃndurile mele.” , ducȃndu‐l pȃnă la ideea de conto‐
pire cu satul natal, „Sunt risipit în clipele hoinare / Și
viaţa‑mi s‑o dezleg să pot, / Cȃmpia‑aṣ lua‑o în spinare
/ Și cu ţărȃna‑aṣ fi un tot.”
Ḯntr‐o lume pervertită, care duce în derizoriu toate
valorile fiinţei naţionale, Tudor Amza ca poet este o
„rara avis” de care Octavian Goga ar fi mȃndru.
Ică Sălișteanu
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Maria Mănucă ‑ Intarsii în albastru, Ed. Timpul, Iași, 2019
Întoarcerea Zeiţei, de pe Kilimanjaro, piesă neterminată pentru Tennesse
Williams, Kafka și atâţia alţii…
Într‐unul dintre poemele dinspre finalul cărţii
(generoasă, aproximativ 200 de pagini, cam 150 de
poeme împărţite în trei părţi, „Pământule, frumosule,
ca pe un copil te‐aș ţine în braţe…!”, „Iubirea ca și
iguana”, „Completul Kafka”, schiţând labirintul im‐
aginarului poetei, imaginar fecundat de o cultură re‐
nascentistă, cuprinzând și modernismul și post‐mo‐
derismul clasic, sic! ‐ poemul de sfârșit este închinat
indirect lui Leonardo! ‐, poetă care încearcă să se
desprindă definitiv de mundan, păstrându‐i doar
enigmatica frumuseţe și misteriosul vitalism),
„Necruţătoare, tăielniţa”, calofil‐anticalofil, „însoţirea”
cu zeii (și cei ai literaturii!) este astfel „scrisă”:
„A intrat în poeme cu zei în amurg// Cel dinaintea
tăișului/ alungaţi… daţi uitării// Dinapoia tăielniţii,
în spate/ a rămas o materie ambiguă, rarefiată/ cu
sensul „plecare‐venind”/ „venind‐a‐plecare”, o lume
piranhiană/ devorându‐se pentru spaţiu,/ pentru
un zimţ de pe roata de aur// Nu se cunoaște/ cine
va pleca/ cine va veni/ care vor fi zeii cei noi/ și cât
va dura timpul lor// Nu se știe cine manevrează
tăielniţa/ Nu e doar o riglă de calcul/ nu are con‐
semnate coordonate de zbor/ Mi‐e teamă doar pen‐
tru Eros inocentul/ să nu fie atins i‐am oferit aco‐
perîmânt/ în „Zăpezile Hemingway”/ atât de
îndepărtate/ atât de apropiate/ atât de împreună”
(p.202)
Începutul cărţii este, într‐un fel, un omagiu adus
lui Blaga, acel Blaga al poemelor luminii, care cerea
„Daţi‐mi un trup,/ voi munţilor,/ mărilor,/ daţi‐mi
alt trup să‐mi descarc nebunia
în plin!”, dar și lui Ion Brad, cel căruia îi aparţin
cuvintele „„Pământule, frumosule, ca pe un copil te‐
aș ţine în braţe…!”. primul vers al cărţii este „Alerg
la tine, Poezie, să mă îmbraci în cămașa luminii”, o
traducere aproximativă putând fi… „daţi‐mi un trup‐
cer/ să‐mi descarc frumuseţea” și nu văd de ce poeţii
nu ar traduce o anume nebunie prin frumuseţe! Iar
noul‐trup, „în cămașa luminii”, n‐ar putea fi decât
albastru! Dacă vreţi, de Voroneţ, de Sabin Bălașa sau
chiar de Maria Mănucă!!!…
Și ar fi și urmarea unui „Apus de femeie” (poem,
dar și pictură tușând amintirea unui Van Gogh mai
mult decât firesc ‐ comparând volumul de poeme
cu albumul „Arta ca raţiune de a fi” ‐ pictura având
în prim plan o… zeiţă sau o zână care se ascunde în
spatele unui flori a soarelui ‐ „răsărită” în poemul
„Actualităţi”, p.161 ‐ care conduce un lan‐armată de
floarea‐soarelui gata să intre în luptă cu un cer‐
cenușiu uzurpator, pentru a‐i reda tronul cerului al‐
bastru!), femeie a cărei poezie „a plecat din pictură
la îndemnul și sub semnul criticii soţului”, căruia îi
este dedicată, „cu iubire”, întreaga carte…
Dar iată poemul „Apus de femeie”, aproape în în‐
tregime (p.94): „Trăiesc în casa pădurii/ Îngeri mi‐
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nusculi ies din lăstari/ mă întâmpină cu flamurile
verzi/ îmi deschid fereastra/ și îmi aduc din adân‐
curi candela/ cu lumină verzuie// Neliniștiţi mă cer‐
cetează/ despre singurătate// Pe umăr, de veghe,/
pasărea căruntă/ Înţeleaptă le răspunde:/ Și singu‐
rătatea‐i iubire,/ doar răsucită‐nspre sine;/ o colu‐
melă/ ce ascunde fragila făptură...// Ea/ îmi cu‐
prinde umărul, gândul, făptura/ Cu aripa‐i tăioasă
pune poprire/ pe dorul prelung… pe așteptare// În‐
gerii verzi se întorc/ în sălașul de frunze ducând cu
ei/ dimensiunea cea mică a melancoliei// Cu lamele
de gheaţă îngerii siberieni/ au intrat în nucleele
verzi…”
Da, (doar) Zeiţa Singurătăţii poate știe că este,
ea însăși, și iubire, dar și tanc (armă de distrugere),
în poemul vecin „Apusului…”, „Precum Munch”, p.95,
observându‐se, moderat mistic (cum este întregul
volum, poate cu unele excepţii) cum „ostenit, îngerul
uită/ de veghea frontierelor/ și cumpăna pierde
linia miracol/ umerii se înclină/ lumina prinsă în
menghina albastrului/ cade în înserare.../ Și cornul
de întunecime al nopţii se ascute// Sub șenila
singurătăţii,/ Strigătul”...
Dar iată și poemul „Completul Kafka”:
„Cleioasă, ura/ se lipește de aer,/ de oameni, de
obiecte/ În sala de judecată se respiră,/ greu se
vorbește/ oamenii nu se mai văd, părăsiţi/ se pără‐
sesc între ei// De sub lambriuri, de sub dușumele/
răzbate un sunet ecou ca de cătușe/ pare și tic‐tacul
de șarpe/ Justiţiarii se acoperă cu robele negre/ în
mânecile largi stă ghemuit absurdul// pe acoperiș,/
zeiţa legată la ochi/ cântărește… văzduhul îl
cântărește/ pe ochi/ mereu i se adaugă noi legă‐
turi// Verdictul e lovitura ciocanului,/ un uriaș/ ce
izbește cu puterea unui mare imperiu” (p.160)
Și iată și „Iguana ca și iubirea”, pardon, invers,
omagiul adus „Nopţii iguanei” lui Tennesse Williams,
iubirii dintre, poate, mai puţin probabil, Elizabeth
și Richard Burton, Elizabeth Taylor având șapte soţi
și fiind căsătorită de opt ori, dar și clasicei iubiri
dintre Romeo și Julieta („Unde‐i Romeo, unde‐i Ju‐
lieta, unde‐i iubirea?” se întreabă în „Ore exacte”
(p.168‐169), dar noi să ne întoarcem la iguană, leit
motiv pentru doi poeţi gălăţeni, Răzvan Andrei și
Vlad Vasiliu:
„Au puterea să culeagă/ o faţă a soarelui/ de pe
stânca cea mai înaltă/ cu temelia pe buza prăpastiei/
și o latură pe versantul seninului// În ochii de chih‐
limbar, captivi/ fluturi de timp/ la gât alese giuvaie‐
ruri/ sub platoșa din smarald/ pieptul alb, inocen‐
tul/ fragedă pradă râvnită// În inimi le bate un
pendul/ între a fi sau a nu fi/ atâta vreme cât/ iubi‐
rea ca și iguana/ se pot smulge de sub pintenul tim‐
pului// Atâta vreme cât au puterea să culeagă/ me‐
reu o faţă a soarelui, de sus de pe stâncă” (p.69)
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Înţelepciune, vitalitate, delicateţe, atenţie la ac‐
tualitate, dar și dorinţă de detașare, de esenţializare,
spirit ascensional, tensiune, non șalanţă, spirit ro‐
mânesc, dar și universal, peisagistică metafizică (la
urma urmelor, Poezia „capturată”, autentică, este
fără doar și poate… Metafizică, nu numai iubire de
înţelepciune, mistică, dar și credinţă în iubire), por‐
trete și „umbra Marelui Portret” (p.74), istorie (per‐
sonală și anti‐personală), totul și un pic mai mult
decât atât va întâlni cititorul în acest muzeu de ce‐
ruri, unde sunt exponate precum „chihlimbar cu
aripi de înger”, grădini tăiate cu ziduri, păstrând
inocenţa vișinilor cehovieni au ba, dacă nu cumva
muzeul sau o secţie a acestuia este o „catedrală‐mi‐
racol/ zidită în suflet” unde „se mai sparge un vitra‐
liu albastru/ și cioburile vorbe se fac... vorbesc.../ și
vorbesc...”
Cu o muzicalitate aparte (amintim aici doar de
Stravinsky), jurnalul liric al Mariei Mănucă (deoa‐
rece este și jurnal... atât cât este orice poem, care
poate fi atras în capcanele infinite, kafkiene, ale
birocraţiei oricărui proces intentat sau nu în... dic‐
tatură sanitară), poate fi rezumat într‐un „Poliedru”:
„Sunt medicul/ sunt și pacientul: femeia// Zilnic îmi
scriu foaia de observaţie clinică clinică...// Mi‐e
teamă doar pentru memorie, acest poliedru/ cu
faţete nenumărate, de nemăsurat,/ plin de arcade,
portaluri și poduri/ închise ‐ deschise/ de așteptări,
de plecări, depărtări// Memoria cu miezul în flă‐
cări,/ cu mărturisiri, mângâieri și sărutul/ cu nou‐
născutul rămas nou‐născut/ și cordonul ombilical
neîntrerupt//Memoria și condamnările la realitate,/
cu zăpezi citadine, răni, uși fără chei/ și jur‐împrejur,
pași de moarte.../ și soarele/ catedrala cu vitralii și
psalmi/ Memoria mea‐ memoria camerei rotunde/
rotindu‐mi nopţile în cavalcada cailor albi// Să nu
uit paraclisierul/ mă așteaptă/ să închidem și să
deschidem luminile/ în lumea ascunsă a câmpiei/
Să nu uit cum se bea din cupele roșii/ sânge de acvilă
și parfum de ciulin// Memoria mea cu semnul de
lună/ când răsare pământul” (pp.23‐24)
Fiinţa‐Memorie lansează provocare către infini‐
tatea Spaţiului de cucerit (vezi „Vis de astronaut”,
poezie S.F., demnă de ecranizări celebre precum „Gra‐
vity”: „Nu știu unde e văzduhul/ Clarul mă încon‐
joară, gata să mă absoarbă/ Densă, tăcerea nepă‐
mânteană/ îmi strivește timpanul/(...) Stele mă
orbesc cu apropierea/ Doar să ating mâna/ și le
ating/ dar degeele se izbesc/ de cristalul ce arde în
frig absolut...”, p.25), dar și către infinitatea Timpu‐
lui‐Istorie, gata să împartă fiinţa cu mitul/miturile
Marelui Geometru, Omul (atent la teste de feminitate,
vezi p.28) fiind gata să‐și asume eroismul provocării
zeilor, în pofida faptului că în iubirea (iubirea aceea
dintre zeu și om!) miraculoasă „s‐a făcut târziu”:
„Marele Geometru a ales/ să‐mi așeze în piept o
vietate/ ascunsă, înfricoșătoare// dacă mi‐ar po‐
runci/ aș găsi puterea să plec/ să caut laturile pă‐
tratului/ din lumea de sus: Sansabil și Kantar/ Le
șiu doar pe cele din lumea de jos/ Tigru și Eufrat//
Chemată să fiu aș intra în Pătrat/ Aș înapoia pomu‐

lui/ fructul furat/ Aș strivi mărul mușcat,/
mușcătura/ și sămânţa de șarpe// Dar în iubire s‐a
făcut târziu.../ atât de târziu...// Și într‐alt fel am
ales...” (p.27 ‐ „Asimptota” )
Din perspectiva prezentului „Intarsiilor în albas‐
tru” alegerile Mariei Mănucă sunt mai mult decât in‐
teresante, provocatoare, arătând către individual și
general, particular și universal, românesc și extra‐
românesc sunt punţi, legături firești. Un poem
brâncușian precum „Corabia”, cu umor sorescian,
este un exemplu cât se poate de concludent pentru
„Ultima fiică din neamul lui Manole”: „De pe deal,
casa/ se apleacă/ să asculte pământul// Noi, toţi ai
casei/ alergăm în partea opusă/ pentru echilibru/
Am aruncat balastul/ e liber spaţiul de alergare/ Am
păstrat doar cărţile/ le mutăm și le deschidem/ prin
toate colţurile// Balansându‐se, pereţii s‐au curbat/
lumina curge rotund/ uși și ferestre nu se mai în‐
chid// A rămas doar un horn/ un catarg” (p.31)
Ioan Holban, în prefaţa cărţii, observă „un plan
simbolic foarte bine articulat; figura tutelară a aces‐
tuia este „casa cu ieșire la cer”, Casa mai revenind,
cu „greutatea” ei: „Casa m s‐a fcăut grea/ o stâncă
bine ancorată// Nu sunt sigură/ că nu se va ridica
în văzduh/ precum un balon prea încărcat cu visuri”
(p.32 ‐ „Poliţă de asigurare parţială”)... sau, în „Ultima
fiică din neamul lui Manole”: „Casa agăţată sus, pe
botul de deal/ e pasărea/ ce s‐a lepădat de aripă//
Noaptea, ploi de lună/ îi sparg acoperișul/ intră,
caută prin firide, printre fotografiile de pe scrin/ In‐
tră sub gene/ caută cărţile cu poeme/ Tresare ar‐
gintul/ pe poliţa cu icoane...”
„Casă” mai mereu asediată de forţele naturii, in‐
diferent cum s‐ar numi ele, și din perspetiva Istoriei,
unele poeme readucându‐ne aminte de forţa de pre‐
viziune a literaturii. Este vorba de „Boală de lume”
și „Virusul est”, cu simboluri atât de actuale, apropo
de condiţia umană și condiţia... pandemiilor:
„M‐am îmbolnăvit de boala spălatului pe mâini/
în laboratorul de Microbiologie// Am luat virusul
cu mine, în lume (...) Mă spăl pe mâini după ziare/
după canale TV/ mă spăl pe mâini după imagini/ cu
îngeri degringolaţi/ mă spăl pe mâni de staistici/
de întâlniri la nivel înalt/ de tuberculoză/ de o.K.,
de intrări și invazii// mă spăl pe mâini de singură‐
tate,/ de ziua de ieri/ de Pilat,/ de memorie/ de am‐
nezii,/ de luna sfârtecată în parcele// Mă spăl pe
mâini de văzduhul acid/ sufocat de spioni// ... de
apa potabilă// M‐aș întoarce în laboratorul cu mi‐
crobi cinstiţi/ să mă vindec de boală/ și să mă spăl
pe mâini/ simplu, omenește”
Este un semnal că, omul, kafkian, se poate trezi,
într‐o dimineaţă, trezit nu într‐un gândac, ci într‐
un virus care, iată, provoacă un non‐conformist al
treilea război mondial... Un război... cinstit!
Dar frumuseţea... supremă a cărţii Mariei Mănucă
constă în altceva... Vă lăsăm bucuria de a o descoperi!
Murmurând cuvinte... întredeschise:
„De‐a lungul orizontului/ treceau morile...”
a.g.secară
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O ÎNCERCARE DE PROZĂ-POEM

O FRUNZĂ GÂNDITOARE?
de Nicolae BUSUIOC

E

ra încă o toamnă timpurie, dar presim¬ţirile
apropierii celei târzii, cu multă umezeală rece
și cu tristeţi insinuate în pânza vremii mohorâte, se
puteau citi în începutul nuanţării galbenului intens.
Frunzele încă verzi ale arborilor o duceau bine, se
simţeau ca în paradisul mult invocat de legenda Ede‐
nului, aici însă, pe pământ, sufletele lor sunt chiar
neîntinate până la sfârșitul imprevizibil, nu se vând,
nu sunt contrafăcute, nu‐s lipsite de caracter, așa
cum se întâmplă știm noi la cine. N‐ar trebui să se
mire nimeni că frunzele își au viaţa lor curată, plină
de freamătul lin și liric, de murmurul rugător pre‐
cum vocile aproape stinse, nedeslușite, îndreptate
spre cineva care să le aducă salvarea. Stai și te întrebi
cum pe seama lor circulă tot felul de vorbe, sintagme
care le trimit în derizoriu, în zeflemea și ridicol, cum
adică „tai frunze la câini”, un echivalent al trândăviei,
ce înseamnă frunzăreală dacă nu ușurinţă, lipsă de
profunzime, mai curând ar trebui să se guste din
frumuseţea sonoră a substantivelor din dicţionar:
frunzișoară, frunziţă, frunzuliţă, frunzuţă, nume
demne ce pot fi purtate de fermecătoarele prinţese
cu titluri nobiliare.
eticuloasă cum sunt, am grijă ca totul să fie
în ordine, vecinele mele de ramură, mai
zburdalnice, încurajate și de neastâmpăratele pale
de vânt, se lovesc, se deranjează între ele, nu știu
multe despre noţiunea de libertate, de regulile ei
simple dar necesare, încât mai mare în vârstă fiind
impun ascultare și disciplină. Deodată parcă intru
în transă, mă trezesc transformată într‐un fel de pe‐
regrin pe un drum veșnic cu un zbor fără capăt. O
nevoie irepresibilă mă torturează, o dorinţă inte‐
rioară de a pleca undeva în neștire. Dacă aș rezista
acestui imbold ascuns m‐aș simţi plutind într‐un soi
de lașitate, încercând însă experimentul acesta nou,
totul pare ca un adevărat balsam, ca o eliberare de
sub autoritatea clipei prea reale. E greu totuși să
ieși din iluzii, să te trezești din vis și să reintri în lu‐
ciditate. Gânduri de frunză legată ombilical de
creanga cu rol de mamă prea grijulie. Aud zgomote
înfundate, simt trepidaţiile unor vremuri cu invazia
lor de mediocritate și prost gust care dau buzna
peste noi.
i nu știm cum se face că, desprinsă de un vânt
puternic de pe ramură, luată de‐a dreptul prin
surprindere, frunza porni într‐o călătorie aeriană,
care avea să‐i rămână mult timp în memorie. Ea să
zboare, ea care până acum și‐a dus traiul fără prea
mari temeri, ţinută strâns și ocrotită de creanga‐
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mamă. Și tot zburând pe aripile
vântului pe deasupra copacilor cu
miriade de surate, călătoarea noastră, probabil
aleasă de destin să întruchipeze personajul vegetal
înzestrat cu un atipic sistem de gândire, trece în re‐
vistă întâmplări și fenomene despre care nici n‐ar fi
îndrăznit să‐și facă o părere. Mai mult, acum în de‐
plinătatea senzaţiei nemaiîntâlnite de zbor, medi‐
taţia, reflecţia i se păreau ceva obișnuit, nici cu gân‐
dul n‐a gândit să i se întâmple așa ceva, acum putea
să pătrundă cu mintea ei în înţelesul lucrurilor. I se
părea acum că limba păsărilor în dezlegare dă zvon
în aer cum că o clipă suspendată se așează între lu‐
mea însăși de jos și soarele răsare. De ce să nu profite
de plimbarea asta neprevăzută? E lumină, e frumos,
văzduhul străveziu îi permitea să observe de la în‐
ălţime totul. Între timp, Frunzei noastre îi crescuseră
chiar aripi, acum o putea lua în orice direcţie, nu
era numai la cheremul vântului zburdalnic și nesta‐
tornic. Sunt tocmai clipele în care zbura și visa, zbura
și medita.
ar Frunza noastră are o memorie de tip ciu‐
dat, o neașteptată alternare între cea proprie
cu fărâme și fragmente care nu‐i aparţin, preluate
și întipărite acolo, în abisul „neuronului”. Preluate
din cine știe ce peripeţii ale frunzelor surori, din
trăirile și senzaţiile unora care au renunţat subit,
inconștient, la unele amintiri personale. Frunza le
înmagazina ca într‐o bibliotecă, unde cărţile își
ocupă locul potrivit genului literar sau știinţific, fie‐
care dintre ele stând într‐o prelungită somnolenţă,
trezite la viaţă arar de interesul vreunui cititor. Și
nu‐i de mirare că memoria ei era mult mai bogată
decât a altora, lucrul acesta n‐ar fi o laudă, nici nu s‐
ar cuveni să fie în întregime din moment ce intrase
în posesii ilegale, dar avea acum puterea de a analiza
amestecul de lume reală cu lumea imaginară și chiar
cu cea a mitologiei. Parcă avea ceva din mirajul des‐
coperirii altei lumi, în care melancoliile se lungeau
precum umbrele nesfârșite, purtătoare de reverii și
accentuate tristeţi. Se întâmplau aceste aduceri
aminte ca în paginile frumoase care recompun evo‐
cări ale vieţii de început, așa cum o fac marii poves‐
titori. Altfel, era o frunză ca toate frunzele, supusă
acelorași reguli ale naturii, fără privilegii și obligaţii
în plus, dar nu accepta sub nicio formă să fie tolerată,
cu atât mai mult cu cât prin voinţă proprie a început
să‐și transforme devenirea într‐o frunză gânditoare.
Mult mai târziu avea să afle că înaintea ei a existat o
trestie cu niște însușiri asemănătoare. Memorie are
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slavă domnului, ceva cunoștinţe adunate la fel, ba
chiar și un început de conștiinţă, o stare specială pe
care încă nu și‐o poate explica, deocamdată. Carac‐
terul ei bun era pus pe seama convieţuirii armo‐
nioase din copac, coabitării și modului de a fi în ex‐
celenta comunitate verde, încă neatinsă de
conflictele lumii din jur, atmosfera stresantă și zilele
nefericite erau ţinute la distanţă, pe cât posibil.
n ultimul timp însă aude des șoapte de un tra‐
gic existenţial, întrebându‐se de ce bipezilor le
place mai mult să se scalde în dezbinare și chiar în
cultura urii, în loc de frăţie, iubire și spirit de nor‐
mală convieţuire? Uite, la noi în copac, toate frunzele
se bucură de lumina soarelui, cu toate facem rugă
pentru binecuvântarea astrului ceresc și parcă auzim
sunetele clopotului din apropiere îndemnându‐ne
să nu uităm a emana aerul proaspăt și curat pentru
respirarea copiilor care se joacă sub umbrele noas‐
tre, să nu neglijăm magia nașterii fructelor gustoase.
Da, acolo, în procesul complicat al fotosintezei, aflaţi,
dragi oameni, că nu‐i ușoară translarea unor sub‐
stanţe în miez de aromă cărnoasă, că în noi clorofila
este jertfa supremă pentru apariţia din floare a mi‐
nunii comestibile, e ca și cum, în alt plan, esenţa
cântului ar lua forma unor linii și culori în tonuri
extraordinare. Și mai știţi oameni buni, eu încă așa
vă cred, că sacrificiul nostru, al frunzelor, înseamnă
până la urmă pierderea vieţii, ne îngălbenim, ne us‐
căm și trecem dincolo, dar ce fapte‐fructe lăsăm în
urmă! E forma noastră de dragoste adâncă pentru
voi. Iar eu, în clipa asta, simt că și celelalte surori,
trăitoare în arborii pământului, și toamnele și câm‐
pia, casele și păsările cerului, pădurea din zare, cum‐
păna fântânii cu apă de izvor, stelele toate înrămu‐
resc văzduhul de parcă asfinţitul sângeriu ar ocroti
și el verdele vital, ca în timpuri primordiale înde‐
părtata Geneză. Să nu râdeţi, era ... – au venit cuvin‐
tele – cu ele vreau să intru în eternul infinit, eu, o
frunză încă veselă și care palpită ca o fiinţă încă vie.
i când mă gândesc că dintotdeauna vara bui‐
macă ne pune pe jar, ne arde dar noi rezistăm,
ne înţeapă măruntaiele dar supravieţuim. Desigur,
trăim momente când ne vine a lua lumea în cap, aș‐
teptăm vântul să ne răcorească și, de ce nu, să ne
zboare spre largul orizontului. Și totuși rezistăm, ne
ţinem locului. Până când mie mi‐a sosit clipa, am
pornit‐o la drum, sunt mereu în zbor. La un popas
binevenit pentru odihnă, în preajma unui stufos co‐
pac observ mișcările repezite ale unor veveriţe. În‐
cerc să intru în vorbă cu una dintre ele, cu veveriţa
dispusă să‐și ciulească urechile. Îi văd imaginea
aprins roșcată, febril îndrăgostită de salturi mortale,
timp în care parcă zâmbește ștrengărește și tace
apoi nevinovată. Culmea e că îmi dă atenţie și as‐
cultă:

Î

Ș
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are cum vezi tu lumea? Specia asta
umană își tot repetă ritualurile cosmice
fără să înveţe mare lucru din esenţa lor. Persona‐
jele‐oameni, care pe noi mai mult ne încurcă, trăiesc
într‐un șir de coexistenţă a frumosului cu urâtul,
urâţenia însă domină. Personajele aristocrate, sa‐
vuroase, boeme, inteligente se pierd printre cele
multe vulgare, meschine, dubioase și care hotărăsc
jocul de‐a eterna disonanţă și disoluţie în dauna re‐
nașterii lucrurilor profunde. Tu mă asculţi? La urma
urmei, care‐i filosofia ta de veveriţă?
everiţa nu‐i răspunse, puţin bosumflată, în‐
dura cam greu ideea punerii la îndoială a cre‐
zului ei filosofic tocmai de o biată frunză, adevărat,
crescută între miresmele florale și albinele intem‐
pestive forfotind printre petalele și staminele colo‐
rate, pe deasupra pare și cultivată (de unde știe ea
de filosofie?). Ar trebui însă să cunoască – își conti‐
nuă veveriţa gândul – că originea mea e net supe‐
rioară, că specia mamiferelor rozătoare arboricole
(sciurus vulgaris, nu cred că știe și latină) se asea‐
mănă într‐un fel cu înfăţișarea vestalelor, cozile
noastre roșii ca focul lasă în urmă un spectacol ini‐
mitabil, pe când ea, frunza, are abia un insignifiant
peţiol. Problema e, recunosc, că nu prea m‐a atras
studiul, în schimb, gimnastica elegantă a mișcărilor
mele printre ramuri și frunze, de obicei ale nobilului
stejar, este de invidiat, nu?
ăzând că veveriţa nu‐i răspunde, Frunza își
continuă totuși lecţia cu argumente de ne‐
contestat, în ideea că vor înţelege ceva și mamiferele
astea îngâmfate.
scultă, dragă veveriţă, un francez pe
nume Buffon ne atrage atenţia că istoria
naturală e atât de complexă încât nici azi nu sunt
cunoscute marile taine, inclusiv cele ale vieţii. In‐
ventarea formulei după care brahmanii (membrii
castei sacerdotale hinduse) își calculează eclipsele
presupune tot atâta știinţă cât și construcţiile efe‐
meridelor și totuși acești brahmani nu au nici cea
mai mică idee despre alcătuirea universului. Șase
mii de ani sunt oare de ajuns ca să urcăm până la
epoca cea mai nobilă a istoriei omului și chiar pentru
a‐l urmări în primele progrese? Despre istoria mea,
adaugă Frunza, nici marii botaniști nu pretind că
știu totul despre alchimia fenomenelor din structura
plăpândelor plante. Dar ce‐mi bat eu capul cu o ve‐
veriţă?
i iar se duse cu gândul în trecut. În copac, în
casa ei naturală, când asculta foșnetul lin al
vecinelor parcă înregistra sunetul ușor al mișcării
foilor de carte, atunci își închipuia că face parte din
poemul frunzelor cititoare, cine știe, unele or fi fost
îndrăgostite de lectură. Făcând un efort de memorie,
Frunza își aminti că în tinereţe parcă îi citise cu in‐
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teres pe Humboldt și Buffon, mai înainte pe Heraclit,
cel cu spusa celebră „naturii îi place să se ascundă”,
ca apoi să ajungă și la beletristică. Ce vremuri ale ti‐
nereţii! Își aminti (ca să vezi cum sunt la cheremul
neuronilor, dacă vor, dacă nu vor sunt pierdută în
uitare) că atrasă de muzică, în copilărie a studiat
pianul și toba, dar n‐a reușit să devină profesionistă,
nici cu amatorismul nu se poate lăuda. În schimb, a
rămas în sânge cu muzica și mai ales cu muzica dum‐
nezeiască a naturii. Cine o înţelege cum trebuie? As‐
culta cum, într‐o pierdere de sine, muzica vântului
se întâlnea cu cea a pădurii, corurile se încrucișau
și atunci încerca exaltarea cântecului insinuat în tot
auzul, auzea numai melosul în deplină armonie și
într‐o plinătate de energie atotputernică. Ce vrajă,
ce frumuseţe, ce muzică fabuloasă care părea a co‐
borî din înaltul bolţii albastre. Dintr‐un desiș veneau
în șoaptă versurile: „Răni ducem – izvoare –/ des‐
chise subt haină./ Sporim nesfârșirea/ c‐un cântec,
c‐o taină.” Ce se poate spune oare despre o frunză
care scrie și poezii? Că este talentată, că vede toamna
pastelată care zboară de pe vârfurile copacilor im‐
periali și că în versuri anotimpul, oricare ar fi el, ca‐
pătă nuanţe de miracol romantic până la nostalgia
frunzelor intrate în leagănul valurilor de aer. Visează
cu privirea la stele, la lumină, dar cu gândul la re‐
nașterea ei cândva și mai viguroasă pe ramul părăsit.
Încearcă, adesea, condeiul nepriceput în poeme, so‐
nete, eseuri, parabole, scrie chiar și haiku. Pe unul
din caietele manuscrise, lăsate undeva în ungherul
acoperit de praf, este citatul cu versurile blagiene
amintite mai sus.
e stare minunată îţi creează zborul ăsta, își
spuse Frunza, uitându‐se la noile priveliști
de sub ea. Acum, că am terminat‐o cu simpatica ve‐
veriţă, lăsând‐o în plata spaţiului ei îngust să‐și ad‐
mire salturile de circ printre crengi, mărturisesc că,
la vârsta mea înaintată de șapte luni din cele circa
nouă aproape matusalemice, nu am înţeles multe

C

din lumea asta, nu am înţeles de ce toată tevatura
livrescă a unor oameni (recunosc că și eu am intrat
cândva în labirintul zarvei ca să fac impresie poate,
ca să mi se spună – iată o „frunză citită și cultivată”)
este la loc de cinste, afirmându‐se că cei care citesc
și scriu ar deveni un fel de erudiţi, că sunt subtili și
strălucesc în idei, că – ce mai – sunt delicioși prin
expresie și în stare să convingă prin argumente te‐
meinice pe toţi cei ce se îndoiesc obsedant de niște
lucruri. Ei și? La ce folos? Am cunoscut un om care
se dădea mare iubitor de natură, se tot învârtea prin‐
tre copacii din livadă, a rupt o frunză sănătoasă de
pe ramură (aici nu sunt de acord cu gestul lui, a să‐
vârșit conștient un act de ucidere) ca s‐o compare
cu una luată de pe jos, căzută probabil nopţile tre‐
cute din cauza unui vânt nesuferit, intrată acum într‐
o suferinţă cu urmări inevitabile. Să le studieze, să
facă diferenţele existente deja între ele, ca apoi să
încropească chipurile un eseu, care eseu cu o mare
probabilitate nici nu va fi citit. Apucături de scriitor!
Ce‐ar fi ca și noi, frunzele, să ne apucăm serios de
scris, evident nu toate, doar cele care au măcar un
pic de vocaţie, ar comite poate o scriitură de tip fe‐
minin ce pe de o parte ar pune în valoare experienţa
proprie regnului vegetal (extrem de interesant ar
fi), pe de altă parte ar intra în concurenţă cu scrisul
omului și, cine știe, dacă liricul feminin frunzist nu
ar fi sensibil superior. Există atâtea teorii cum că li‐
teratura feministă egalează și uneori o întrece pe
cea masculină. După multe veacuri scurse, când a
fost ca și inexistentă, această graţioasă literatură,
pe măsura sensibilităţii genului, s‐a impus prin dis‐
cursuri în formule care se desfășoară la nivelul es‐
tetic al unei mari pânze de percepţii, trăiri, senti‐
mente și intuiţii. Dacă nu se știe acest lucru, vă
sugerez să le citiţi pe M. Yourcenar și V. Woolf, de
pildă.
(din volumul „Din memoriile unei Frunze”
(Iași, Vasiliana’98, 2020)

Grafică: Ioniţă Benea
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Liviu Apetroaie
octombrie ‑ crepuscul
cădere imponderabilă
frunze vag lucitoare
apucă drum tombal
în zbor corbi singuri
se strecoară prin mine
seceră ochii distanţele
gândurile
îndulcit dureros
dinspre geana răsăritului
mă privesc oase
din schelete putrede copacii
uitata pădure
în nenumăratul balans
nu‐i vreme de moarte
dimineaţă rostitoare de toamnă...

la cornelia
suflu pre cruce la răs‐cruce
și ochiul tău se‐arată iar pe noapte
când zilei mele îi pun cruce
cu altul ochi ce se deschide... poate
tot treci de la o vreme
treci...
apusul galben să‐l îneci
femee vremea ne mai iartă
și ne mai lasă timp de artă
și de găsit îngeri caduci
ce ne promit eternul de pe cruci
treci dar mai mult te‐ntorci
uitând de toate și de morţi
ca să nu moară faţa ta
ci tot mereu să‐ţi fie‐așa
și draga mea
când voi pleca
în dimineaţa dinspre ziua ta
să pui pe cruce din răs‐cruce
chipul tău
ca să mă vază și pe mine dumnezău
(la Casa lui Topîrceanu, pre versul său)
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PAGINI DUNĂRENE

CU SULTAN PE COCLAURI
o proză de Jenică Drăgan
În acea toamnă lungă precum o întâmplare re‐
trăită, fără rost, de o sumedenie de ori, grâul răsărise
neuniform, iar pmântul negru, gras, ușor înmuiat
părea, aătât cât se vedea cu ochii, mânjit de verdele
lui necăjit. Ceaţa, o mare albă, lăptoasă, tulbure și
lăbărţată, cotropise toate cotloanele pământului ca
pe cele ale cerului acum nezărit, limita orizontul la
mai puţin de zece ori douăsprezece pași.
Lumina, sgârcită și difuză, răzbătând anevoios,
deși nu‐i felul său, prin prelungi, nevăzute, nefoșni‐
toare coli de hârtie pergamentoasă era pe alocuri
mocirlită, iar prin alte unghere cu o aparenţă lipi‐
ciosă. Când scăpa însă în largul zării, prin anumitele
spărturi de nori grași și leneși, îmi culca sub picioare
umbra, ca pe o tânără roabă ţigancă, din timpul bo‐
ieriei fanariote, la capătul patului, la îndemâna stă‐
pânului pofticios de nurii acesteia. Însă eram mult
departe de acea vreme revolută, robotit de alte gân‐
duri și, de asemnenea, obosit de prea lunga umblare,
cu pușca pe umăr, după iepuri și fazani. Dar peste
această neodihnă, totuși reconfortantă și amăgitoare
întrezăream, fără de voie, cum în inima sa imensă,
nesăturată, nepipăibilă, lumina aceea nefirească, îm‐
prejmuitoare, mă fixa cu ochiul ei de fiară nebănuită,
împotriva căreia nu cutezam să mă răsvrătesc; o lu‐
mină grea, densă, aproape slinoasă, rostuia, pentru
mine, cel de astăzi, un alt univers lăptos înlăuntrul
universului știut.
Cu irizări ciudate, săgetătoare, parcă estompând
chiar sunetele, ștergând culorile vii, desfăcând, spre
abia ghicitele depărtări, solzi vineţii și diafane smâr‐
curi de nori prin care întrezăream mișcări ciudate,
pe traiectorii neprecise, guvernate de legi fizice so‐
lemne, necunoscute în deplinătate și implacabile în
derularea lor, ca orice izbândă umană, greșit gândită
și cu îndărătnicie implementată într‐un destin incert,
configurat de zodiile unei alte lumi
Pășeam, așadar, prin clipă, fără de grabă, masiv
cum sunt, prevăzător, ca și cum aș fi putut aluneca,
în orice moment, pe oglinda unui gheţar nevăzut a
cărei răceală o resimţeam. Pașii îmi erau rari, ca de
obicei. Acordându‐le cadenţa după amplitudinea
respiraţiei domoale și nespus de înaltă a plopilor
sumeţiţi peste chicile celorlaţi arbori, cu frunza cu‐
tremurată, intempestiv, de nicio parșivă urmă de
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vânt, chiar percepută doar ca o
svâcnire, ca un brânci, ca o aten‐
ţionare vântoasă. Aducându‐mi, iarăși, aminte de ce,
dintr‐o memorie dendrologică bine păstrată, venită
în întâmpinarea viitoarelor întâmplări, că de un ast‐
fel de arbore, cu trupul rectilin și înalt se spunzurase,
zice‐se, Iuda, în ziua de după trădarea lui Iisus. Iată,
de ce, se spune, tremură frunzele plopilor, chiar și
fără vânt, până își leapădă și ultimele lor frunze în‐
guste, ca limba mielului abia născut, la început de
Faur.
Acum urmam drumeagul, mai mult ghicit decât
deslușit, pământ sfârtecat de roţile căruţelor, ase‐
muitor, prin curbură lui, cu o strună de arc semeţ
întinsă între pădure și câmp, de un zeu atotputernic,
nevăzut dar atot prezent, pășind cu arma purtată în
cumpănirea născută din experienţă, prin ușoara
strângere a cotului braţului drept peste patul puștii,
apăsând acoperământul de carne al coastelor. Sim‐
ţeam, ca de fiece dată, la încheierea partidei de vâ‐
nătoare, cu acuitatea dată numai celor care îndrăz‐
nesc să ceară, în gând, iertare sălbăticiunilor ucise,
că ceva misterios, de nespus și etern viabil în sân‐
gerosul ritual, dus până la sfârșit, cu cruzimea ne‐
cesară, fără acceptul fiinţelor jertfite, întru cinstirea
nesăţioasei zeităţi cinegetice, cum mă cuprinde, ne‐
antizându‐mă, încă odată, în căușul unei vrăji. O de‐
vălmășie de neîntrecute, pe deplin, întâmplări vâ‐
nătorești, cu amintiri de neuitat, niciodată suficient
decodate de sufletele lemnoase ale unui Prezent ier‐
nând ranchiunos, cu nesimţire, prin culcușuri de flă‐
cări roș‐albastre, dogorind ca singurătatea alergă‐
torului de maraton, rostuite prin șeminee, prin
cămine, de vise, de rătăciri și neîmpliniri și ca alte
năluciri iscate prin sânge fiecăruia dintre noi când
este iarnă în sânge și poftă de carne proaspătă în
vânător, după reţete alchimice trecând sub tăcere
blestemul imposibilei atârnări în cui a poftei ucigașe,
cunoscute pe larg doar de cei prea puţini.
Deasupra ceţii sâcâitoare, din adâncul necupri‐
sului și negăsitului cer se auzeau, cu limpezime măr‐
turisitoare de multe zări boreale străbătute ca și de
osteneli cerești, luate în derâdere, din pricina in‐
stinctului migrator sigur, pur, de neeclipsat, gureșele
și sâsâitele stoluri de gâște sălbatice, care traversau,
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cu nerăbdarea păsăretului călător, la intervale pre‐
cise de timp, cum ar fi ciclurile lunare ori dispunerile
stelare, spaţiul, dintr‐o depărtare devenită frigu‐
roasă către o altă depărtare, de astă dată mai bine‐
voitoare. Le auzeam doar, căci nu le puteam vedea
însă, oricât m‐aș fi străduit, din pricina păturii dese
și groase constituită din infinitizimale particule de
apă, din vălurite crâmpeie de lapte care împărţea,
cu zgârcenie, regatul dintre cer și pământ în două
emisfere, diametral opuse..
Pointerul Sultan, slujitorul meu cel de nepreţuit,
în vârstă de șapte ani, îmbrăcat regește, în felul rasei
sale, cu‐o hlamidă albă cu pete cafenii, neuniforme,
desena, instinctiv și ambiţios, largi ronduri, spirale
ciudate și volute croite alandala prin jurul meu, de‐
părtându‐se de mine doar atât cât putea să mă vadă,
cu colţul ochilor săi aurii și blajini de copil corupt
de reguli recunoscute la jocurile maturilor.
Iată‐mi‐l, așadar, amirosind sârguincios văzduhul
și scotocind, cu îndârjire câinească, tufișurile întâl‐
nite și boschetele prcum și încălţările copacilor din
calea sa. Apărând și dispărând, întro clipită, printre
franjurii neregulaţi, dar majestuoși, umezi și grei, ai
ceţii care, cu zdrenţele sale vineţii, târnosea câmpul,
timid înverzit. Din când în când, mă privea, cum vă
ziceam, cu ochii lui mari și căprui, de om bun și re‐
semnat, nefericit vizibil că nu dădea de urma vâna‐
tului căutat.Tot mai trist și mai rușinat cu fiece volută
făcută, cu fiecare rond încheiat, cu fiecare spirală
străbătută.
L‐am chemat, cu blândeţe, rostindu‐i numele fără
nici un dram de ranchiună în glas. Nu merita. A venit
spășit, călcând caraghios pe lungile sale picioare
nervoase, ca pe niște catalige. Mergea cam strâmb;
din totdeauna pășea astfel, ca un vas construit din
lemn, cu carena avariată la pupă dintr‐o coliziune,
tresăltând totuși, în mod vădit, interior de o anumită
bucurie secretă, lăsându‐mă să citesc, ca într‐un cod
nescris al hărniciei canine, osteneala unei zile în‐
tregi; lipindu‐și capul prelung și neînchipuit de fru‐
mos sculptat în os, de genunchii mei, parcă cerându‐
mi îndurarea patronală de care se bucură numai
slugile credincioase, cu mulţi ani de trudă, pentru
mulţumirea stăpânului ales. Și i‐am îndeplinit voia
sa nerostită. Mi‐am alipit de pământul gras, mustind
de umezeală, genunchiul drept, nu fără o anumită
greutate, cufundându‐mi apoi fruntea, cu voluptatea
cunoscută doar de cei care iubesc sincer aceste mi‐
nunate unelte cinegetice și, de neînlocuit prieteni,
în blana lui udă, netedă, îmbibată de ceaţă, ascultând

smerit cum clocotea lăuntrul său inima‐i puternică,
de neobosit căutător de urme, mulţumit sufletește
că am un prieten, atât de aproape de mine și că nu
trebuie să îl împart cu nimeni din lumea pământeană
unde loialiatea este atât de rară, oricât ai căuta‐o.
Amintindu‐mi, ca de fiece dată, de parcă m‐aș fi pu‐
tut îndoi, odată cu genunchiul cu care sărut ţărîna,
adică cu durere și neplăcere, de lungii ani goi și terni
când Sultan era numai o dorinţă a mea, încă neîm‐
plinită, una dintre multele dorinţe pe care maturi‐
tatea nu îţi dă voie să le realizezi, fără a întâlni o
anumită îngăduinţă maliţioasă, descifrată cu ușu‐
rinţă, în privirea aparent inertă a celorlaţi; de vână‐
torile făptuite împreună, de nezdruncinatul jură‐
mânt de fidelitate rostit muteţește de ochii săi, când
rămânea în pragul ușii, petrecîndu‐mă cu privirea,
cum anumite trebuinţe profesionale mă izgoneau
din locuinţă, deslușindu‐mi astfel chintesenţa, in‐
descriptibilă, de altfel, a depărtării afective, căzând
imediat după plecarea mea, tot așteptându‐mă, plin
de speranţă, într‐un somn hoţesc și mistuitor, îm‐
podobit cu vise omenești.
Gâștele nu se mai auzeau de acum, semn nein‐
terpretabil că stolurile coborâseră undeva în jurul
meu, pe acest câmp nesfârșit și verde, înfrăţit cu tri‐
steţea, într‐o eternitate nesigură, atonică, să se în‐
frupte, pe săturate, din grâul încolţit. În catedrala
fumurie a pădurii din dreapta mea răsunau, la in‐
tervale egale, picăturile de apă prelinse de pe cren‐
gile hidos dezvelite și răsucite lovind sec frunzele
moarte, gonind, departe, pe câmpia înceţoșată rarii
iepuri, cu neodihnite pupile din cauza fricii.
Știam deja că pentru mine, ca și pentru Sultan,
vânătoarea din ziua aceea se terminase. Timpul, sin‐
gura certitudine din viaţa oricărei fiinţe, ne‐o cerea.
Așa că am pornit, amândoi, în cele din urmă, către
mașină pășin precum doi luptători puternici și os‐
teniţi la ieșirea din arenă, de parcă am fi făcut răz‐
boiul de treizeci de ani pe jos, învingând, în cele din
urmă fiara fără hodină din noi, dornică de hăituială,
acceptând binevoitori, instalarea păcii pădurii și a
câmpului și a cerului adânc, abia, abia ghicit; stin‐
gând, totuși, cu un anumit regret, patima din sânge,
destinzând pânda simţurilor, legănaţi de plăcuta,
adormitoarea relaxare a mușchilor puși din plin la
treabă, cu cugetul lipsit de mustrarea uciderii unei
vietăţi alcătuită ca și noi din sânge și carne și oase
adunate cu atâta spaimă în sacul de piele și păr.
Cuminţenia pământului nu este o minciună și,
mai înainte de a fi o metaforă, este un adevăr greu
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și dureros resimţit cu puterea unei sărbători amâ‐
nate, ca o neviaţă lutoasă, modestă, prin care se
frâng, deopotrivă nevoi și vise, împliniri și rătăcirile
voite. Cu atât părea la nelocul ei, în această toamnă
târzie, potopită de o ceaţă de iad, când, pășind alături
de Sultan, urma să recâștig asfaltata și ciuruita șosea
de centură a orașului care încingându‐mi singură‐
tatea îmi deslușea cuminţenia sa nu doar din re‐
semnarea cu care ni se așternea sub tălpi, din lipsa
oricărei revolte. Cuminţenia glodului sosea din ac‐
ceptarea habotnică a nesfârșitelor măsurători, îm‐
părţiri, săpări, a necontenitei primiri de brăzdare și
seminţe de tot soiul, ca și din nepăsarea de a închide
în întunericul său, de nepătruns, în absenţa luminii,
trupurile muritorilor dar, mai cu seamă, din liniștea
maternă cu care ne urmărește trecerea. Cu toate ex‐
cesele și necuviinţele sale. Pentru inimaginabila sa
răbdare născută din știinţa nestrămutată că ne vom
întoarce, fiecare, la ceasul hărăzit, în pântecul său
cald și mănos, odată pentru totdeauna, să ne putem
visa, la rândul nostru, într‐o cuminţenie desăvârșit
acceptată de marea și îndurata sa cuminţenie, tre‐
cuta, pierduta, inutila noastră existenţă terestră,
unică, zbuciumata, nerostuita și deșarta clipă de lu‐
ciditate suspendată între două noianuri de nefiinţă
care este, totuși, viaţa fiecăruia dintre noi.
Simţeam, de asemenea, un duh nevăzut, însă nes‐
pus de prietenos, care, din păcate, nu se poate face
înţeles pentru că vorbește o limbă necunoscută. Un
înţelept care încearcă să ne facă să pricepem lecţia
despre existenţă, jocul acela simplu și în același timp
parșiv, în timpul căruia strigăm catalogul și lucrurile
răspund prezent, de pretutindeni, semn inconfun‐
dabil că realitatea diurnă este un sistem deschis și
perfectabil, ordonat după legi neștiute până la acel
compromis când lucrurile vor fi cele fac prezenţa,
iar noi vom tăcea, vom tăcea mâlc pentru totdauna.
De sus, ca dintr‐un cuib răsturnat de vântoase,
s‐a auzit apoi tunetul născut de aripile stolurilor de
gâște, pe care le ghiceam grele și cenușii, acum ghif‐
tuite, aripând cu putere pe sub poala nopţii ce se
apropia de pământul mânjit cu verdele grâului, de
curând încolţit. Ceaţa se îndesise și, în cetatea du‐
misale mai argintată și mai semeaţă ca oricând, se
orânduiau pășuni de întuneric, iar pâclele prăvălite,
de nici unde, iroseau trunchiurile din pădure, des‐
părţindu‐le de trupul comun și fumuriu pe când de
sus începu să plouă parcimonios, cu stropi repeziţi,
reci, alburii.
Vântul se sumeţise înspre răsărit. Alerga acum
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spre colţurile cele neatinse ale orizontului. O alchi‐
mie desăvârșită rostuia imagini, mirosuri, roiuri de
gânduri, răzleţe amintiri din nevăzuta sa alergare.
Îndreptându‐mă către pădure, auzeam, cu o limpe‐
zime nefirească, astfel, cum se răsucesc sufletele co‐
pacilor în trunchiurile de lemn, la fel de definitiv
prizoniere ca propriul meu suflet însingurat în mij‐
locul florii de sânge care mă locuiește și îmi aliniază
ritmul vieţii la un alt ritm, mai însemnat, de proporţii
cosmice, care însufleţește tot ceea ce înseamnă viaţă,
ucigând, de asemenea, în numele ei despoindu‐ne
de tot ce avem mai drag răpindu‐ne din sinele sinelui
nostru, lăsându‐ne îngreunaţi de necontenitele
amurgiri ale trecerii noastre prin clipă.
Sultan pășea pe lângă piciorul meu stâng fără a
încerca să deslușească frământările legate de sensul
abscons al existenţei, de iubire, frumuseţe, moarte,
fără să caute, zadarnic, o anumită cauzalitate în des‐
tin, preocupat vădit fiind să se întindă mulţumit, cu‐
rând, undeva la căldură și să mănânce, pe săturate,
tot privindu‐mă, cu ochii lui blânzi . Eram de acum
foarte aproape de șosea, însă valurile nesfârșite de
ceaţă puneau surdină huruitului motoarelor, dar
prin spărturile sale se mai vedea, din când în când,
câte un automobil, săgetând colorat și cu repezi‐
ciune, într‐un ceas de sfârșit de noiembrie peste
care se pregătea să cadă, ca o pocladă, ca o ghilotină,
ca o noapte, dintr‐un cer abia întrezărit o altă noapte,
o altă ghilotină, o altă pocladă.
Din satul de peste pădure urcau lătrături de câini
nevăzuţi. Se auzeau zgomote gospodărești și glasuri
de copii, fără griji, alergând prin ceaţă, pe care‐i ve‐
deam, cu ochiul minţii, îmbujoraţi și cu hainele îm‐
bibate de umezeală, aflaţi la acea vârstă la care miș‐
carea ţine loc de registru moral. Tot din stânga, de
această dată chiar din trupul pădurii, auzeam cum
se apropie ceilalţi vânători, trudiţi ca mine și tot
fără noroc la vânătoare neajutoraţi în faţa alternati‐
vei de a se înapoia acasă cu tolbele goale.
Nici acum nu știu cine a tras în Sultan împroș‐
cându‐i blana albă cu pete cafenii cu alice ronde și
fumurii, din plumb greu și fierbinte. Nici nu am vrut
să aflu și nici nu doresc să știu cine l‐a împușcat pe
marele meu prieten, deoarece nimic nu are impor‐
tanţă în faţa unei nemeritate morţi. Oricum ziua
aceea îmi adusese un vânat de care nu m‐am lepădat,
în cele din urmă.
Însingurându‐mă până la lacrimă. Și până la ca‐
pătul unde toamna cade din largile strigăte de cocori
în lăuntru unui timp care nu l‐am învăţat să își plă‐
tească, așa cum se cuvine, slujitorii.
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Personaj al Poeziei, supravieţuind… Emisiunii (ispitelor TV)
Pavel Găgeanu, Emisiunea de duminică, Ed. Proilavia, Brăila, 2012
Și în cea de‐a doua carte a sa Pavel Găgeanu este
la fel de surprinzător, de echilibrat, de constant în
proiectul său literar, care presupune un efort deose‐
bit, poate nu supra‐omenesc, de a da Realităţii (și)
o altă dimensiune, lirico‐prozaică, recuperând un
modernism teoretic, dar practic și lumea sa care l‐a
marcat, modelat…
Un îndrăgostit de muzică precum domnia sa are
grijă ca soundtrack‐ul „filmului”, cu accente de docu‐
dramă, să fie mai mustos, dar și mai suav, oscilând
între șoapta unui flaut idilic, marcând teritoriul
amintirilor rurale, și fulgerele și bubuielile ce stau
sub „Semnul orașului”, poem care se învecinează cu
una dintre picturile lui P.Găgeanu (acest volum este
ilustrat cu lucrări de‐ale sale), având nervozitatea
florilor de soare ale lui Van Gogh și încercarea de a
da fluiditate daliană timpului de nerecuperat…
Umorul parcă este mai puţin sumbru, dacă ne
raportăm la prima carte, de debut, dar este și special,
precum în „Trifan”, o anti‐baladă în care un anti‐
erou, un sătean tot povestește cum și‐a omorât caii,
șase la număr (da, nu avem eroi ca în „haiducii lui
șaptecai”!), dar poanta finală ne luminează: „frizerul
râdea că Trifan n‐a avut niciodată atâţia cai/ a plecat
spre casa lui pierzându‐se în ceaţa ce se lasă în fie‐
care seară.” (p.24)
Sunt multe personaje, precum Tănase, un om în‐
stărit, Trifan omorâtorul de cai, învăţătorul Nicolau,
omorâtorul de vinuri Oniţă a lui Calcan, care avea
să fure vin de la vecini, și cu furtunul, și cu trestia,
că știa el de la Pascal, vorba vine, că omul poate fi
mai bun cu ajutorul trestiei, nu neapărat gânditoare,
dar simţitoare, Floarea Bontaș, caz feminin, cu tri‐
mitere la maltratarea sexului frumos de către ma‐
chomanul carpatino‐danubiano‐pontic, Anastasie,
care are cinci băieţi, un director de școală de ţară,
„doctorul satului” ș.a.m.d., împărţind practic volumul
în două părţi: cea propriu zis lirică, unde eul are Vo‐
cea sa, și micile povestiri care apar și în primul vo‐
lum, creionând o lume demnă de o emisiune dumi‐
nicală de televiziune, fiind evocată „Dănuţ S.R.L.”,
dar la fel de bine ne putem gândi la o „Lume a satu‐
lui” total non conformistă în care știri pentru ora
cinci se îmbină im‐pur și simplu, sau nu, cu întâm‐
plări de o frumuseţe bizară, căreia i‐am putea spune
moromeţiană...
Aceste evocări ale satului ( „cum satu‐mi revine
la tâmple” ‐ vers din „În ierburile crude”) predomină,
este Caesarul lui p. Găgeanu, dar i se dă și vieţii cul‐

turale provinciale ceea ce este al ei, cu toate părţile
mai puţin strălucite, prea umane („Cenaclul”, p.10ia‐
rul local amintea mereu de cenaclul/ scriitorilor ei
cu patima artei gândirii/ și imaginaţiei și este ade‐
vărat că nici soarele nu vede ceea ce văd poeţii/ o fi
ea poezia un zbor de pasăre/ o frunză căzută‐n zig‐
zag sau cine știe/ ce privire…”), ca și perioadei pe‐
trecute în armată, p.14‐15...
La un moment dat ai impresia unor reportaje
pseudo‐naive în versuri (nu ca în „Cele mai frumoase
reportaje” ale lui Viorel Ilișoi), precum în „Domnule
box” (surprinzătoare evocare ale epocii de aur a bo‐
xului brăilean și pe ici, pe colo, gălăţean), cu
observaţia subtilă a degradărilor („azi arena este în
ruină”, p.13), decăderilor… Tot un fel de mini‐repor‐
taj este și o „Lumina”... pentru a vedea o altă epocă:
cum să mergi vreo 40 de kilometri pentru a vinde o
găină și a cumpăra petrol lampant!
Cititorul mai poate întâlni nostalgia mării în pas‐
tel metafizic, „Ultim efort” sau interogaţia filosofică
în „Odihna” („ce‐ar mai fi în labirint”?), o altă definire
a poeziei în „O fântână pe câmp”: „O fântână pe câmp
e poezia/ timpul atârnat ca un ciorchine/ cum în
zare menirea‐și revarsă în văl/ cum tremură holdele
când ies/ străbunii din raclele lor/ o ciutură celui
ce se pierde/ pe sine în anii cuvintelor/ o ciutură
celui cu noul simţămintelor/ o ciutură nediscutând
fie/ celui ce nu iubește poezie.”
Răspunsul: „ochii calzi ce nu te mint” (la ce‐ar
mai fi în labirint, interogaţia apărând în „Odihna”,
ca să fim mai clari), poate dezamăgi doar un șarpe,
de întâlnit în „Cu gheaţa șarpelui în sân”, p.65: „Râul
ca un gât de lebădă ne împrejmuia/ și noi copiii ne
adunam pe prund/ și același soare al bucuriei/ ne
înegrea obrajii/ gârlă‐i mai spuneam râului/ deși
râul liniștit cum îl vedeam/ din când în când înghiţea
câte un copil/ și lumea a zvonit c‐a sosit un șarpe în
râu/ sâsâia cu capul deasupra apei/ apoi s‐a încolăcit
pe mijlocul unei fete/ de șaisprezece ani/ nu ne‐am
mai dus anul acela la scăldat/ deși soarele ne bătea
în cap/ cu palmele sale dogoritoare/ și‐am învăţat
un cântec împreună/ cu gheaţa șarpelui în sân.”
Da, între sat și oraș, poetul dăruiește Naturii (care
este dincolo de bine și de rău) adevărata ofrandă a
talentului său încă risipit, dar se știe că întoarcerea
fiului risipitor poate fi prilej de sărbătoare inedită!
Vitalismul aproape nietzschean al lui P. Găgeanu
invocă dionisiac (mai corect) ielele cuvintelor, des‐
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cifrându‐se o rebeliune‐n braţele care nu au mai
avut la un moment dat încredere în ariditatea cul‐
turii oficializate: iată versurile din „Rebele braţe”,
poem care îl definește, poate, cel mai bine pe Pavel
Găgeanu, cel care a încercat pop‐cultura, simţindu‐
i ipocrizia, falsitatea: „Rebele braţe agăţătoare susţin
via/ pătate‐n dreptul unui cârlionţ de foc/ cum ar fi
astăzi cu starea normală a sufletului/ când va veni
o nouă dimineaţă/ cu o pribegie de calde culori/ de
mine ce ar vrea să mai știe iarba?/ în pântecul pă‐
mântului pentru odihnă/ prea lungi baierele greie‐
rului/ te prind de mijloc și dau să‐l rupă/ cu cine
vei lupta în fluviul de maci/ și a unui grâu ce‐
ameninţă din nord?/ palma frunzei este un început
de drum/ pe care va fugi o herghelie de cai/ vei face
câmpul s‐adoarmă în plete/ și mustul să curgă în‐
spumat.” (p.63)
Dacă opunem aceste versuri povestirii din poe‐
mul care dă titlul cărţii observăm cel mai bine con‐
trastul care dă o bună parte din tensiunea cărţii, in‐
adaptabilitatea la falsele lumini ale rampei. În
„Emisiunea de duminică”, un fel de „Factor X” sau
”Vocea României” fiecare poate, fellinian, să spere
că va da marea lovitură; că talentul va fi, în fine,
apreciat, deși demonii acestuia vor jertfe greu de
descris în cuvinte. Dar „zeii” vor fi doar politicoși,

vor mulţumi frumos și vor sugera să se elibereze
scena: the show must go on!
Pavel Găgeanu valorifică, oarecum paradoxal, liric
această „poveste”, pe lângă alte câteva, recunoscând,
când Luciditatea punctează: „toate au făcut din des‐
tin/ o febră de extinse vânaturi” (p.26)
Rezultă „Certitudini”, poem la pagina 59, dar și…
vânări de vânt, Pavel Găgeanu fiind, probabil, atent
și la un Bob Dylan, căutând să îmblânzească… Pacea,
care poate fi „mai temătoare… din ierburi”:
„Mulţumit sunt de răsăritul de azi/ că mai vine încă
o dată în vechile veșminte/ mai temătoare pacea
din ierburi/(...) îmi doresc să vorbesc despre tine/
dar nu știu care e cel dintâi ochi care mă absoarbe/
care dintre câmpuri curge mai decis într‐o lebădă/
de umerii tăi rănindu‐se/ cine să‐mi spună că nu în
orice amiază/ este loc de popas pentru datini/ cum
nici într‐un ochi neplâns/ nu pot fi atâtea stele de
cer întrebându‐se/ sigur bolta întunecată la un chip
de/ pe‐aaproape și luminos are să se resemneze.”
(p.69)
Chiar și resemnat, poetul continuă însă să lupte
și să viseze la cucerirea blândă a „Ţinutului”, ca un
hobbit misterios al Bărăganului, ascultând „glasul
curat al ierburilor” ce ne va cotropi sevele cândva...
Adi H.Secară

Grafică: Ioniţă Benea
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ESEUL LA ZI
de Constantin Oancă

Azi cerul e mai aproape de pământ ca oricând

T

răim în zilele pandemiei când cei mai mulţi
se revoltă ori se lamentează exact ca în ilus‐
trările lui Gustave Doré la cartea Infernului din ce‐
lebra Divina Domedie a lui Dante Alighieri. Dar câţi
privesc, oare, în spatele acestor înfricoșătore
aparenţe, decodându‐le semnificaţiile? Se strigă, de
pildă, „Libertate!”, ca și când nu s‐ar cunoaște moti‐
vul restricţionărilor, acela că înainte de‐a fi liberi
trebuie mai întâi să trăim. Dacă nici sensul elementar
al libertăţii nu se cunoaște, ce să mai vorbim despre
sensul ei metafizic? Acest din urmă sens îl include
pe celălalt și se găsește, exprimat cu maximă clari‐
tate, în cuvintele lui Iisus „Veţi cunoaște adevărul,
iar adevărul vă va face liberi” (Ioan 8: 32). Adevărul
de aici este Dumnezeu („Eu sunt calea, adevărul și
viaţa” – Ioan 14: 6).
a, oamenii sunt diferiţi, pentru că diferiţi sunt
de la naștere, dar nu într‐atât până la a nu
se mai înţelege între ei, ca la Turnul Babel, altfel
actul învăţării, școala, educaţia n‐ar fi decât niște
întreprinderi zadarnice. Oamenii, pe lângă faptul că
sunt deosebiţi („neasemuiţi” zice Nichita Stănescu),
se și aseamănă, motiv pentru care Dumnezeu i‐a
numit „semeni”. Planetele sistemului nostru solar
deși sunt diferite se aseamănă prin aceea că toate
se învârt în jurul soarelui, adică își recunosc
dependenţa de astrul tutelar. Legea atracţiei univer‐
sale este dragostea lui Dumnezeu care „mișcă sori
și stele” (Dante). Să privim și la ceea ce se întâmplă
atunci când legăturile intime ale materiei se rup, ca
în cazul fisiunii nucleare (corespondentul răcirii dra‐
gostei celor mulţi – Matei 24:12). Am adus aceste
două observaţii ca martori pentru ceea ce se înţelege
cu adevărat prin semen, dragoste, Dumnezeu. Cele
spuse de mine sper că au acoperire în duh și adevăr,
așa cum ne îndeamnă Iisus în Evanghelia Sa de la
Ioan, capitolul 4, motiv pentru care mă aștept să
nască și multă împotrivire.
ă am devenit o colonie din care ne pleacă pă‐
mântul, aurul, lemnul etc. Astfel de lamentaţii
se înscriu într‐un soi de înţelegere trunchiată, pri‐
vind iubirea de patrie, același „patriot” masacrează,
în schimb, în gura sa, limba romană și, mai mult, nu
ia în calcul faptul că România nu‐i doar pământul
pe care călcăm, ci și cerul de deasupra ei (a spus‐o
cineva), iar întâmplările cu pământul, aurul și pă‐
durile sunt doar consecinţa acestui mod precar de
gândire. Cât privește roata grea a istoriei să nu ne
așteptăm la vreo minune, ea nu se mai poate în‐
toarce în niciun caz, căci s‐au creat mutaţii, hidoase,
în intimităţile oamenilor.
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n materie d credinţă ‐ și nu
numai ‐ există multe
inadvertenţe/contradicţii, ce ies
la iveală numai citind Sfânta
Evanghelie, așa cum și covid 19, prin venirea lui în
lume, a pus în lumină necredinţa. Contradicţiile la
care mă refer se datorează neluării în seamă a spu‐
selor lui Iisus, potrivit cărora „adevăraţii închinători
se vor închina Tatălui în duh și adevăr”. Asta și ex‐
plică sărăcirea fără precedent la care a ajuns azi Ro‐
mânia, socotită fiind o colonie, din care totul se
duce ca pe gura lupului. Atunci când nu mai încape
înăuntru sărăcia iese în afară.
iferenţa dintre lumea comună și lumea Bibliei
reiese și din felul în care este considerată li‐
bertatea. „Vom muri și vom fi liberi!” – slogan strigat
la Revoluţie și „Veţi cunoaște adevărul (adevărul ab‐
solut, n.a.), iar adevărul vă va face liberi” (Biblia).
ine nu crede în știinţa medicală nu crede de
fapt în Cel care lucrează prin medic, Dumne‐
zeu. Aici asculţi ori nu asculţi. Te poţi îmbolnăvi și
ascultând, dar să nu mai asculţi! Important este să
facem tot ce ţine de noi, asta e voia lui Dumnezeu.
Dacă ar fi ascultat de tatăl său fiul din parabolă nu
și‐ar fi risipit tinereţea (averea) printere străini. Ne‐
ascultând îţi complici situaţia. Ca să te poţi bucura
așa cum trebuie de viaţă trebuie să gândești în ter‐
menii cei mai simpli, așa cum Dumnezeu a gândit
atunci când a făcut lumea noastră: aer, apă, hrană,
lumină, căldură și apoi omul cu inteligenţă și sensi‐
bilitate, după care l‐a lăsat liber să asculte, iar dacă
n‐a ascultat a murit. Până una‐alta, azi, vaccinul pen‐
tru covid 19 – virus venit să separe apele de sus de
cele de jos, credinţa de necredinţă, aparenţele de
esenţe ‐ rămâne ascultarea de ceea ce spune știinţa
medicală.
tiinţa despre Dumnezeu este credinţa. Când
Iisus a spus, pe cruce, Tată, iartă‐i, că nu știu
ce fac, a subliniat necredinţa celor ce L‐au osândit.
Dar asta se întâmpla în urmă cu 2000 de ani. Iertarea
de atunci nu știu dacă mai e valabilă și azi. Cît
privește necredinţa eu văd că ea s‐a amplificat, că
nu degeaba se întreabă sfântul apostol și evanghelist
Luca: „Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare,
credinţă pe pământ?”. Când „lovim” în Dumnezeu
lovim de fapt în noi, că „noi suntem templul Duhului
Sfânt”.
aţiunea comună se oprește în faţa morţii, pe
când cea adevărată are în vedere și moartea,
ca făcând parte din viaţă. Moartea nu anulează viaţa,
ci doar o întrerupe, cum se întâmplă cu lumina.
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ă s‐a scumpit traiul! Și ce, nu‐i suficient că s‐
a ieftinit trăirea?
ând nu mai încape înăuntru sărăcia iese în
afară.
e ce „Precum în cer așa și pe pământ”? De‐
oarece Dumnezeu din cer este prezent și pe
pământ în persoana omului, pe care El l‐a creat după
chipul și asemănarea Lui.
iinţa omului este măcinată (ne aflăm în zilele
covidului) atât din afară cât și din lăuntru și
asta chiar în numele Domnului. Iată adevărul despre
casa zidită pe nisip și despre timpul care nu mai are
răbdare.
n „Apocalisa lui Ioan”, capitolul 13 întâlnim ci‐
fra 666 care, se spune, este numărul numelui
fiarei, ce se aplică spre sfârșitul timpului ca pecete
pe fruntea și pe mâna dreaptă a omului (care vrea)
pentru ca acesta să poată avea acces la raţia zilnică
de hrană, că trebuie spus, atunci va fi o mare foamete
în lume. Situaţia prezentată necesită o înţelegere
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metaforică (că altfel cădem în ridicol), astfel pecet‐
luirea frunţii înseamnă atrofierea gândirii prin în‐
groparea talantului pentru care a optat omul leneș,
iar pecetluirea mâinii drepte este urmarea pecet‐
luirii minţii, când neputinţa de a mai face lucruri
bune/drepte a devenit deprindere/mutaţie de la
care nu se mai poate reveni niciodată, astfel omul
ajunge o piesă pe o tablă de șah, un număr între cei
mulţi, pierzându‐și numele/identitatea dăruit la
naștere, cu care, prin educaţie/autoeducaţie, ar fi
putut intra în cartea vieţii.
intotdeauna gândirea omului a fost focalizată
pe centre de interese, mai ales cele de tip
imediat, puţini au optat pentru credinţă (nu religie).
De aici „deplasarea spre roșu” a civilizaţiei noastre.
ângă credinţă își au locul aceste puncte de
vedere. De altfel secolul al XXI‐lea ori că va fi
religios ori că nu va fi deloc tot una e. Contează
credinţa, care nu se poate lua de la noi, important e
numai ca ea să existe.
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UN ESEU de Nelu Stamate

Categorii, genuri și teme majore
ale literaturii știinţifico‑fantastice (I)
Literatura știinţifico‐fantastică, science‐fiction
sau, pe scurt, SF, este, în general, un gen literar mai
puţin apreciat de publicul larg, de critici și în special
de mediul academic. Abia în ultimele două‐trei de‐
cenii aceasta a reușit să se așeze pe poziţia meritată
în cadrul genurilor literare și, mai ales, să fie recu‐
noscută de exegeţii literaturii care respectă canoa‐
nele (tot mai folosit este termenul „mainstream” ‐
curent principal, care reflectă ceea ce denumim în
general „literatură”). Cu mai puţini fani decât genul
romanului poliţist (cam de zece ori mai puţini),
science‐fiction‐ul este însă un gen literar de sine
stătător, care merită recunoaștere deplină.
Science‐fiction, SF, ficţiune speculativă, sau lite‐
ratură utopică/distopică, indiferent cum i‐am spune,
a apărut în Occident odată cu dezvoltarea societăţii
industriale, în secolul al XIX‐lea. Cu toate acestea,
spiritul fantasticului știinţific a fost prezent în lite‐
ratură încă din cele mai vechi timpuri. Și tot de la
începuturile ei, într‐o continuă transformare și di‐
versificare, a cuprins numeroase domenii ale creaţiei
artistice: literatură, cinema, benzi desenate, televizi‐
une, arhitectură, publicitate și chiar modă. A fost
deseori definit de elementele pe care le folosește:
rachete, roboţi, extratereștri, sau de temele sale: că‐
lătoria în timp și spaţiu, universurile paralele, omul
modificat, lumea virtuală.
Și totuși, ce este (și ce înseamnă) science‐fiction?
Iată câteva dintre cele mai cunoscute definiţii:
Oxford English Dictionary. Science Fiction: Fic‐
ţiune imaginativă bazată pe descoperiri știinţifice
postulate sau pe schimbări de mediu spectaculoase
și radicale, foarte des plasată în viitor sau pe alte
planete, caz în care implică călătoria în timp și/sau
spaţiu.
TheFreeDictionary. Un gen literar sau cinema‐
tografic în care fantezia, de obicei bazată pe desco‐
periri știinţifice speculative sau anticipări ale unor
descoperiri știinţifice, pe modificările mediului, pe
călătoria spaţială ori viaţa pe alte planete, formează
o parte a firului literar sau a fundalului pe care se
desfășoară intriga.
Wikipedia. Explorarea consecinţelor inovaţiilor
știinţifice este unul dintre scopurile science‐fiction‐
ului, făcând din acesta o „Literatură a ideilor”.
Isaac Asimov: „Science‑fiction‑ul modern este sin‑
gura formă de literatură care ia cu precădere în con‑
siderare natura schimbărilor care ne așteaptă, posi‑
bilele lor consecinţe și posi‑bilele soluţii”.
James O. Bailey, „Călători prin Timp și Spaţiu ‑ O
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istorie și analiză a ficţiunii știin‑
ţifice” (1947): „Piatra de încercare
pentru ficţiunea știinţifică, așadar,
este ca ea să descrie o invenţie sau descoperire im‑
aginară în știinţele naturale. Cea mai importantă
parte a acestei ficţiuni decurge din speculaţia despre
ceea ce s‑ar putea întâmpla dacă știinţa face o des‑
coperire extraordinară. Naraţiunea (adică povestea,
intriga și deznodământul) constituie o încercare de
a anticipa această descoperire și impactul ei asupra
societăţii, precum și de a vedea cum se va putea
adapta omenirea la noua condiţie.”
O explicaţie mult mai amănunţită a termenului
„science‐fiction” și a controverselor denominologice
care îl înconjoară ne propune criticul literar Florin
Manolescu, în „Literatura S.F.” (Ed. Univers, 1980).
Conform acestuia, termenul de science‐fiction (S.F.)
a fost întrebuinţat pentru prima dată de englezul
William Watson, într‐o lucrare apărută la Londra,
în anul 1851 ‐ „A Little Earnest Book upon a Great
Old Subject”.
O nouă apariţie avant la lettre a termenului, într‐
o variantă mai complicată („cărţi fantastico‑știinţi‑
fico‑fono‑literare” ‐ sic!), este cea din anul 1888, în
„Jurnalul” fraţilor Goncourt, folosită pentru a denumi
literatura lui J.‐H. Rosny Aîné.
În realitate, ca în mai toate încercările de a stabili
un precedent, între bănuiala unui fapt și pătrunde‐
rea lui într‐un cerc de conștiinţă mai larg, pentru a
se „instituţionaliza“, s‐a produs un decalaj conside‐
rabil. De aceea, este greu de crezut că identificarea
apariţiei termenului în anul 1851 sau 1888/1894
va zdruncina convingerea istoricilor literaturii S.F.,
pentru care denumirea oficială a genului s‐a născut
în anul 1929, în editorialul primului număr (iunie)
al revistei americane „Science Wonder Stories”, din
iniţiativa lui Hugo Gernsback.
De aici, termenul a fost preluat de majoritatea
revistelor americane de literatură S.F. (prima revistă,
scoasă de un alt editor decât Hugo Gernsback, care
l‐a adoptat fiind „Astounding Stories”) și a pătruns
cu oarecare întârziere în Europa, unde s‐a impus
mai ales după anul 1950.
Până atunci, în Europa, romanele lui Jules Verne
erau numite în Franţa „voyages extraordinaires”, iar
în Anglia „scientific romances”. Tot în Anglia, H.G.
Wells folosea pentru romanele sale, la sfârșitul se‐
colului XIX, denumirea de „scientific fantasies”.
În anul 1928, Maurice Renard propunea, în Franţa,
întrebuinţarea termenului „roman d'hypotèse”.
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În fine, în Uniunea Sovietică, I. I. Pereliman in‐
troducea în circulaţie, în revista sa „Masterskaia
prirodi”, noţiunea de „naucinaia fantastika”, înlo‐
cuită mai târziu de „naucino fantasticeskaia litera‑
tura”.
Că noţiunea de S.F. acoperă o realitate diversă
ca orientare, inegală ca valoare și de aceea greu de
redus la un numitor comun, se subînţelege. În spa‐
tele acestei denumiri găsim romane, povestiri, nu‐
vele, piese de teatru și poeme, capodopere și texte
mediocre, o literatură comercială și alta cu ambiţii
literare înalte, romane de acţiune sau filosofice,
chiar cărţi pentru copii.
Întrebarea este dacă termenul de science fiction
poate fi primit ca indicaţie elocventă, ca trimitere
principial exactă spre ceea ce i se atribuie.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o
denumire ideală, și prin aceasta unanim acceptată,
a genului S.F., sunt: a) Să sugereze deosebirea
faţă de direcţia principală, „empiristă", a lite‑
raturii (așa‑numita literatură mainstream); b)
Să facă posibilă deosebirea faţă de literatura
distanţată de experienţă și de realitate (fantas‑
ticul); c) Să facă posibilă deosebirea faţă de li‑
teratura nedistanţată de știinţă (lucrările de
popularizare).
Pe de altă parte, trebuie avut în vedere și faptul
că, la impunerea unei terminologii, un rol important
îl joacă tradiţia, uzul, grupările de fani și, într‐un
sens mai larg, cititorii, care pot prefera, dintr‐un
motiv sau altul, o anume expresie în defavoarea al‐
teia. Așa se explică de ce critica germană, de exem‐
plu, folosește aproape în unanimitate noţiunea de
„science fiction”, în timp ce unele edituri mai păs‐
trează termenul vechi de „utopischer roman”.
Oricâte obiecţii s‐ar aduce (cea mai obișnuită
este aceea că denumirea de „science fiction” pro‐
voacă confuzie, fiind interpretată ca nume al unui
anumit fel de literatură, practicat în S.U.A. în epoca
Gernsback‐Campbell), termenul de literatură
science‐fiction satisface condiţiile impuse de am‐
bele grupe de criterii. Totuși, în locul formei anglo‐
americane „science fiction” putem utiliza fără a greși
noţiunea de „literatură știinţifico‑fantastică” (pe
scurt S.F.), consacrată în România prin întrebuinţare
și care, la fel ca „fantascienza”, termen introdus în
Italia de Giorgio Monicelli, în anul 1952, sau „nau‑
cino‑fantasticeskaia literatura”, în spaţiul rus, pre‐
zintă avantajul de a situa cele două elemente de re‐
ferinţă ale genului, știinţa și fantasticul, într‐o relaţie
mai adecvată. Adjectivându‐se reciproc, cei doi ter‐
meni produc o noţiune care exprimă mai exact spe‐
cificul genului, căutat nu la extremele denumirii,
printr‐o citire separată, ci în zona de compromis
sau, altfel spus, pe linia de unire a celor două cu‐
vinte.

Ca structură ideală, literatura S.F. este o literatură
știinţifică în chip fantastic și fantastică în mod rea‐
list.
Evident, pe măsura trecerii timpului, numeroși
autori au propus alte și alte definiţii ale genului S.F.,
unele de‐a dreptul ciudate sau confuze. Norman
Spinrad (el însuși autor atipic de romane S.F.) sus‐
ţine că „S.F. este tot ce este publicat sub eticheta
science‑fiction”. Alţii, precum Jacques Van Herp, sus‐
ţin că „S.F. nu există, doar lucrările S.F. există!“.
Cu toate acestea, definiţia lui Theodore Sturgeon
(un veteran al genului și totodată promotor neobosit
al lucrărilor S.F.) este suficient de eficientă pentru a
defini literatura știinţifico‐fantastică: „O poveste
science‑fiction este o poveste construită în jurul fiin‑
ţelor umane, cu o problemă și o soluţie umană, iar
asta nu ar putea avea loc fără contextul știinţific pro‑
priu”.

Scurtă istorie, mai mult sau mai puţin
știinţifico‑fantastică
Într‐un sens larg, putem spune că literatura ști‐
inţifico‐fantastică a apărut odată cu primele scrieri
ale omenirii. Și, într‐adevăr, nu ne împiedică nimeni
să considerăm scrieri S.F. epopeea hindusă „Ma‑
habharata”, în care regele Kakudmi călătorește în
cer să‐l întâlnească pe zeul suprem Brahma, și la
întoarcere descoperă șocat că pe Pământ trecuseră
veacuri, ori „Ramayana”, unde armate imense se
înfruntau în înalturile cerului folosind mașini zbu‐
rătoare numite „vimana”, capabile să distrugă orașe
întregi folosind arme avansate. Din aproximativ
aceeași perioadă datează călătoria spaţio‐temporală
a lui Enkidu, din epopeea sumeriană a lui Ghilga‐
meș, care s‐a înălţat atât de sus și atât de repede în
cer încât „văzduhul era negru, și Pământul era mic
și arăta ca o farfurie, iar o zi a trecut într‑o clipă și
un an a însemnat o viaţă de om”. În primul și în ul‐
timul caz, fanii genului S.F. vor recunoaște imediat
referiri arhaice la teoria relativităţii restrânse a lui
Einstein, care postula contracţia timpului la viteze
cvasi‐luminice. Tot în Antichitate, dar ceva mai
„aproape” de zilele noastre, îl găsim pe Lucian din
Samosata (n.c. 125 d.Hr. – d. după 180 d.Hr.), cu a
lui „Istorie Adevărată”, unde ni se relatează un ipo‐
tetic război între regele Soarelui și regele Lunii, fo‐
losind forme hibride de viaţă și tehnologii de blo‐
care a luminii solare primite de Lună.
Povestirea medievală japoneză „Urashima Taro”,
care face parte din culegerea de texte shinto „Nihon
gi” (cca. 720 d.Hr.) relatează o călătorie temporală
într‐un viitor îndepărtat, efectuată de un tânăr pes‐
car (Urashima Taro) care vizitează un palat su‐
bacvatic și stă acolo trei ani. La întoarcere, află însă
că pe „uscat” trecuseră trei sute de ani, satul său
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era demult în ruine, iar toţi ai lui erau morţi. Și na‐
raţiunea japoneză din secolul al X‐lea, „Povestea tă‑
ieto‑rului de bambus” poate fi considerată proto‐S.F.
Protagonista, Kaguya‑hime, este o prinţesă de pe
Lună trimisă pe Pământ pentru propria siguranţă,
în timpul unui război ceresc, fiind găsită și crescută
de un tăietor de bambus în Japonia. Mai târziu, este
luată înapoi pe Lună de familia ei extraterestră ade‐
vărată. O ilustraţie a manuscrisului înfăţișează o ma‐
șinărie zbură‐toare rotundă, similară „farfuriilor
zburătoare”.
Pe meleagurile noastre, nu putem ignora conota‐
ţiile S.F. ale basmului „Tinereţe fără bătrâneţe și viaţă
fără de moarte”, unde eroul, care petrecuse doar câ‐
teva zile în tărâmul vieţii fără de moarte, se întoarce
pentru a‐și mai vedea odată părinţii, dar descoperă
că pe plaiurile natale trecuseră veacuri, iar el suferă
un proces de îmbătrânire accelerată și moare.
În perioada Renașterii și Iluminismului, nu putem
să nu‐i amintim pe Thomas Morus, cu „Utopia”
(prima distopie din literatura S.F., unde societatea
perfectă înfăţișată în carte este, de fapt, un mega‐
lagăr unde orice tendinţă de „ieșire din norme” este
drastic înăbușită), sau pe Francis Bacon, cu „Noua
Atlantidă”, un amestec de utopie și „political‐fiction”,
care zugră‐vește o societate perfectă, aflată pe o in‐
sulă izolată din Pacific. Nu‐l putem trece cu vederea
nici pe Jonathan Swift, ale cărui „Călătorii ale lui Gul‑
liver” sunt, pe lângă o acidă satiră a societăţii engleze
contemporane autorului, și un prilej de fantezie ști‐
inţifică (mai ales călătoria a treia, în Laputa, insula
care plutește pe cer, folosind magnetismul artifi‐
cial).
Tot din categoria proto‐S.F. fac parte povestirea
lui Ludvig Holberg „Călătoriile sub‑pământene ale
lui Niels Klim” (1741), unde eroul descoperă un tă‐
râm cu totul diferit în interiorul Pământului, sau nu‐
vela lui Louis‐Sébastien Mercier „Anul 2440” (1771),
care ne înfăţișează evoluţia societăţii, a știinţei și
tehnicii în secolul XXV.
Epoca romantică a celui de‐al XIX‐lea secol o
scoate în evidenţă pe Mary Shelley, cu al său „Fran‑
kenstein” (1818). Scurtul roman are la bază motivul
arhetipal al „savantului nebun” care experimentează
fără reţineri morale, folosind cea mai avansată teh‐
nologie. Scriitorul și criticul Brian Aldiss (autor al
S.F.‐ului ecologic „Sera”) susţine că „Frankenstein re‑
prezintă prima lucrare majoră care poate purta în
mod logic eticheta de scriere S.F.”.
Alte scrieri care pot fi catalogate drept proto‐S.F.
sunt:
‐ „Mumia!: sau Poveste a secolului 22”, de Jane C.
Loudon (1827), în care faraonul Keops este readus
la viaţă prin mijloace știinţifice, într‐o lume aflată
în plină criză politică și unde tehnologia până la bi‐
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juterii create din gaz și case care „migrează” pe șine
de cale ferată;
‐ „Napoleon și cucerirea lumii” a lui Louis Geoffroy
(1836), care ne înfăţișează o istorie alternativă a
unei lumi cucerite de Napoleon;
‐ „Steaua sau Psi din Cassiopeia” a lui C.I. Defon‐
tenay (1854), o cronică în stilul lui Olaf Stapledon a
unei lumi și civilizaţii extraterestre.
‐ „Rasa care va veni” de Edward Bulwer‐Lytton
(1871), roman în care personajul principal desco‐
peră o civilizaţie subterană super‐evoluată. Puterile
parapsihologice sunt explicate într‐o manieră știin‐
ţifică și logică, arătându‐se că sunt dobândite prin
evoluţie biologică și progres tehnologic, și nu prin
mijloace magice sau supranaturale.
Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX‐
lea, Europa poate consemna nașterea S.F.‐ului mo‐
dern. Autori ca Jules Verne, H.G. Wells, Arthur Conan
Doyle devin repede cunoscuţi prin operele lor, care
„atacă” mai toate genurile și subgenurile literaturii
știinţifico‐fantastice. Însă, dacă la Jules Verne, de
exemplu, putem vorbi de un S.F. mai „romantic”, axat
pe aventură, călătoria în necunoscut, știinţă și teh‐
nologie, H.G. Wells ne propune un S.F. orientat atât
pe știinţă, dar și pe relaţia dintre aceasta și societate,
și mai ales pe critica socială a crizelor pe care le
poate provoca o știinţă prost aplicată.
Povestirile de „aventuri știinţifice” ale lui Jules
Verne, și mai ales „Călătorie spre centrul Pământului”
(1864), „De la Pământ la Lună” (1865) și „20.000 de
leghe sub mări” (1869) se bazează pe un amestec
de aventuri romantice și tehnologie care fie există
deja la momentul desfășurării acţiunii, fie este ex‐
trapolată logic în viitor. Au fost succese comerciale
imense și au demonstrat că un scriitor poate să‐și
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facă o carieră din asemenea scrieri. L. Sprague de
Camp l‐a numit pe Verne „primul scriitor de science‑
fiction din lume cu normă întreagă”.
Poveștile lui Wells, pe de altă parte, utilizează
dispozitivele S.F. pentru a înfăţișa didactic probleme
ale societăţii sale. În „Mașina Timpului” (1895), de
exemplu, detaliile tehnice ale mașinii sunt prezen‐
tate rapid, astfel încât Călătorul în Timp poate spune
o poveste care critică stratificarea societăţii engleze.
Povestea folosește, de asemenea, evoluţia darwinistă
(cum ar fi de așteptat, de altfel, de la un fost elev al
apologetului lui Darwin, Thomas Henry Huxley), și
ne prezintă o conștientizare a marxismului. În „Răz‑
boiul lumilor” (1898), tehnologia marţienilor nu este
explicată așa cum ar fi fost într‐o poveste de‐a lui
Verne, iar povestea este rezolvată printr‐un „deus
ex machina”, deși unul explicat din punct de vedere
știinţific.
Diferenţele dintre Verne și Wells evidenţiază o
tensiune care pare să existe în science‐fiction de‐a
lungul istoriei sale. Întrebarea dacă să se prezinte o
tehnologie realistă sau să se concentreze asupra
personajelor și a ideilor a fost mereu prezentă prin‐
tre autorii de S.F., la fel ca și întrebarea dacă e mai
important a spune o poveste interesantă sau a trans‐
forma povestirea într‐o prezentare educativă.
Următorii mari scriitori de S.F., după H.G. Wells,
au fost Olaf Stapledon (1886‐1950), ale cărui patru
lucrări principale ‐ „Ultimul și primul om” (1930),
„John cel Nepereche” (1935), „Făuritorul de stele”
(1937) și „Sirius” ‐ introduc nenumărate idei pe care
scriitorii le‐au adoptat de atunci, precum și J.‐H.
Rosny Aîné, născut în Belgia, tatăl ficţiunii „mo‐
derne” franceze, un scriitor comparabil cu H. G. Wells
și autor al clasicelor „Xipehuzii” (1887) și „Moartea

Pământului” (1910). Cu toate acestea, anii '20 și '30
vor vedea genul S.F. reprezentat într‐un nou format.
În acest context, Robert Hugh Benson a scris una
dintre primele distopii moderne, „Stăpânitorul Lu‑
mii” (1907).
Și influenţa scrierilor lui Rudyard Kipling asupra
S.F.‐ului de început de secol XX a de‐pășit impactul
strict literar. Ciclul de povestiri „Comandamentul de
control aerian”, și nuvela sa critică la adresa armatei
britanice, „Armata unui vis”, nu au fost doar moderne
ca stil, dar au influenţat puternic autori ca John W.
Campbell și Robert Anson Heinlein. Romanul acestu‐
ia din urmă, „Infanteria stelară”, conţine toate ele‐
mentele „Armatei unui vis”. La fel, „Străin într‑o ţară
străină” este o reimaginare a „Cărţii junglei”, copilul
uman fiind crescut de marţieni în loc de lupi. Tehnica
lui Heinlein de expunere indirectă apare mai întâi
în scrierile lui Kipling. Heinlein, factorul central de
influenţă a tuturor operelor S.F. scrise din anii 1930
încoace, s‐a descris, de asemenea, ca fiind influenţat
la rândul lui de George Bernard Shaw, a cărui lucrare
„Înapoi la Matusalem” (1921) a fost ea însăși science‐
fiction.
Un alt moment important în evoluţia S.F.‐ului a
fost apariţia revistelor pulp în Statele Unite, în anul
1926, când Hugo Gernsback a fondat revista „Ama‑
zing Stories”, dedicată exclusiv noutăţilor din
science‐fiction. Termenul „pulp magazine”, care în‐
seamnă literal revistă tipărită pe hârtie ieftină, a
ajuns să desemneze, prin generalizare, un gen de li‐
teratură de consum, fără prea mari pretenţii, adre‐
sată publicului larg și care putea fi citită pe drumul
spre serviciu. Asta nu înseamnă însă că toate po‐
vestirile publicate în revistele pulp erau lipsite de
valoare literară. Dimpotrivă, unele dintre ele au
ajuns să fie considerate pietre de teme‐lie ale S.F.‐
ului modern, de mare calibru. Deși reviste science‐
fiction fuseseră publicate anterior în Suedia și Ger‐
mania, „Amazing Stories” a fost prima revistă de
limbă engleză care a publicat doar science‐fiction.
Gernsback a încurajat publicarea de povestiri
având la bază realismul știinţific pentru a prezenta
cititorilor principii știinţifice, însă în revistă apăreau
și povești incitante, dar cu puţină bază în realitate.
O mare parte din ceea ce a publicat Gernsback a fost
numit „gadget fiction”, cu referire la ceea ce se în‐
tâmplă atunci când cineva face o invenţie tehnolo‐
gică. Publicate în revistele pulp, cu un succes mereu
în creștere, astfel de povestiri știinţifice nu au fost
considerate literatură serioasă, ci senzaţională. Cu
toate acestea, o revistă dedicată în întregime ficţiunii
știinţifice a constituit un impuls major pentru con‐
știentizarea publică a poveștii bazate pe speculaţia
știinţifică.
(va continua)
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PAGINI DIN PROZA TURCĂ CONTEMPORANĂ: AYFER TUNÇ

Înflorirea apelor
Traducere: Gulten Halil Abdula‑Nazare
Priviţi aceste șezlonguri, aceste mese de mar‐
mură, aceste scânduri rânduite ordonat. Priviţi‐le!
Toate acestea sunt eu.
În grădină sunt doi brazi, doi fagi și doi meste‐
ceni.
Brazii sunt umezi, fagii desfrunziţi, iar mestecenii
se zbat între viaţă și moarte.
Cu mulţi ani în urmă, am sădit un prun, care nu
s‐a prins. Apoi am încercat să sădesc un agud. Dar,
nici acesta... Atunci mi‐am spus: Asta e soarta mea.
Ce să‐i fac? Nu pot avea nici măcar un pom.
Acum privesc fâșia de nisip, cele câteva trepte
care duc spre mare, cabinele cu uși sparte, rupte, cu
vopseaua scorojită și cele trei dușuri ruginite de
vreme.
Doar acestea mi‐au rămas, sunt ale mele și pot
spune: „Sunt Eu.”
Nopţile, beţivii vin să‐și facă nevoile în cabinele
scorojite. Din această cauză peste tot persistă un
miros de materii fecale și urină. Infestat e totul...
În nopţile de vară, bărbaţi cu figuri dubioase aduc
femei. Mi‐e frică de acești bărbaţi, dar nu scot o
vorbă.
Anunţ poliţia, însă răspunsul e mereu același:
„Pe noi nu ne interesează. Nu‐i treaba noastră.” Ar
trebui să‐i intereseze. Nu‐i așa?
În fiecare dimineaţă mă trezesc la șase și un sfert.
Uneori, chiar la șase și jumătate. Mă trezesc odată
cu zorii zilei. Lumina aceea de început de lume îmi
străbate camera de la un capăt la altul. Vara soarele
e strălucitor, iarna însă, lumina lui albastră e rece
ca un bulgăre de gheaţă.
De multe ori mi se pare că aud rostogolirea unui
dangăt de clopot și mă întreb: oare chiar a bătut
clopotul bisericii din apropiere? Nu. E glasul lui?
Nu.
Uneori, în vis, mi‐apare o biserică cu toate ușile
închise. Oră târzie din noapte cu lună plină. Sunt fu‐
gărit. Biserica mi‐apare undeva, în faţă, în depărtare.
Alerg spre ea. Turnul clopotniţei, învăluit aproape
jumătate în nori, se înalţă spre cer. Din vârf, crucea
mă privește strălucitoare în lumina razelor de lună.
În momentul când sunt în faţa bisericii străzile
dispar. Biserica rămâne singură în mijlocul unei câm‐
pii întinse. În jur nici o licărire de lumină.
În umăr simt lovitura unui cuţit. Fug spre ușa de
la intrare. Ușa nu se deschide în niciun fel. Bat cu
pumnii. Bat cu disperare. În zadar. Ușa rămâne în‐
chisă. Alerg spre ușa din spate. Dar nici aceasta nu
se deschide. Încerc toate ușile. Nici acestea nu se
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deschid. Din înăuntru o muzică a morţii ajunge până
la mine.
Privesc crucea din vârful turlei, care ba se
mărește, ba se micșorează. Mă simt un om al păca‐
tului. Singuratic, fără frate, fără soră. Un străin. Și
toate acestea mi le amintește crucea din vârful tur‐
lei.
Apoi, durerea lăsată de cuţit îmi străbate trupul.
Oare unde s‐a înfipt? În umăr? În spate? În mâinile
cui se află cuţitul? Nu găsesc niciun răspuns.
Încet, încet durerea dispare. Simt că mâinile îmi
sunt năclăite. Cu ce oare? Nu știu. Nu văd nici o cu‐
loare. E alb, e negru? În vis, în lumina lunii, toate
par albe sau negre. Oare mâinile mele sunt pătate
de sânge? Nici asta nu știu. Sau, poate ţin în palme
creierul, măruntaiele mele, organele trupului meu.
Cine știe?! Orice poate fi. Doar e vis.
Cu adâncă părere de rău visul se termină brusc.
Dar ce spuneam? Da. Mi‐am adus aminte... Mi‐am
adus aminte.
Chiar de nu am mai avut acel coșmar, în fiecare
dimineaţă continui să mă trezesc la șase și un sfert.
Ies din cameră și merg de‐a lungul coridoarelor.
Saboţii de lemn scot un zgomot ce‐mi sfredelește
creierul. De aceea îi scot și umblu desculţ. Sigur că‐
mi îngheaţă picioarele, dar, v‐am spus, nu mai pot
suporta zgomotul saboţilor.
Nu mi‐a trecut prin minte să pun un covor. Pe‐
semne că nici tata nu s‐a gândit. Aici e o pensiune
modestă, nu un hotel de lux. Și‐apoi nici nu știţi ce
fel de locatari are pensiunea.
Intră cu picioarele pline cu nisip. Aruncă pe jos
mucurile de ţigări fumegânde. Prăjesc cârnaţi lăsând
ca mirosul de prăjeală să pătrundă peste tot. Unora
ca aceștia, nu le mai trebuie covoare.
Dar ce spuneam?... Da.
După ce mă scol, merg de‐a lungul coridorului până
la ușa principală lângă care se află baia. Robineţii sunt
vechi, uzaţi, din care apa se prelinge în permanenţă.
De aceea le‐am închis pe toate. N‐am lăsat decât robi‐
netul principal. Așa că, în fiecare dimineaţă, repet
același lucru. Mă scol, merg până la baie, deschid ro‐
binetul, mă spăl pe mâini și pe faţă, umplu ceainicul,
închid robinetul. Apa este foarte rece. Poate din cauza
conductelor care sunt montate la suprafaţa solului.
Ce să‐faci? Clădire veche, instalaţie veche. Iarna se în‐
tâmplă să și îngheţe. Apoi ce mai fac? Nu mai fac ni‐
mic... Poate câte ceva care nu au nici o legătură cu
viaţa mea. De aceea nu le dau importanţă sau poate
nu m‐am gândit prea mult la ele.
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Poate că în ochii multora sunt doar o umbră, o
pată mare și densă.
De exemplu: când mă aflu într‐o cafenea, așezat
la masa din mijlocul salonului, cei din faţa mea nu‐i
văd pe cei din spatele meu. Pentru a se vedea sunt
nevoiţi să‐și miște scaunele când spre dreapta, când
spre stânga, să se‐ntoarcă, pe când eu stau și sorb
tacticos și în liniște ceaiul aburind.
Dar, nici asta nu se întâmplă prea des. Uneori,
îmi spun în gând: „Behici, nu mai sta în cafeneaua
asta și la masa asta! În orașul acesta sunt atâtea lo‐
curi frumoase, parcuri cu jocuri de lumini, cinema‐
tografe. Până și ploaia este altfel. Străzile sunt pline
cu fete frumoase cu părul lung și mătăsos. Ridică‐
te! Nu mai sta!”
Mă scol și plec. Fiecare stradă, fiecare colţișor
îmi rănește sufletul.
Știţi, când eram tânăr, săream în apă de la 4 m.
Înălţime. Atunci trăiam, existam. Eram eu, cu mersul
mândru, cu mâinile în șold apăream pe pontonul
care acum e părăsit și învechit. Eram ca un vis fru‐
mos colorat. Nisipul strălucea pe trupul meu bronzat
și ars de flăcările tinereţii. Eram ca valul mării, o
dorinţă, o așteptare, o alergare.
Acum sunt ca o bibliotecă părăsită cu cărţile pră‐
fuite. Sunt ca o carte ce nu a fost citită niciodată. Sunt
tăcut și plictisitor. Nimeni nu știe ce‐i în sufletul meu.
Ce‐i mai rău e că nu interesează pe nimeni. În zadar
îmi petrec zilele la masa acelei cafenele. Îmi arunc o
privire fugară peste ziarele din mâna celorlaţi
mușterii. Mă uit la pensionarii care scriu câte o petiţie
sau vreo reclamaţie cerând ba una, ba alta.
Sunt musafirul nepoftit al discuţiilor cu privire
la meciurile de duminică. Timpul trece și nimic nu
se schimbă. Încep să mă plictisesc chiar de mine în‐
sumi. Am ajuns să nu‐mi suport propriile degete
sau propria mea îmbrăcăminte. Nu suport nici bu‐
zunarele hainelor și nici nasturii de la cămașă. Nu
mai suport nici ceaiul. Într‐un cuvânt, nu suport ni‐
mic din ce îmi aparţine și atunci mă întreb: „Allah,
de ce toate acestea? Am ajuns oare atât de ursuz?
Nu știu. Poate exagerez. Oare cum se mai aude vocea
mea? Ce cred cei din jurul meu când mă văd?”
Mă simt atât de plictisit! Nu mă mai pot suporta.
Nu pot purta o discuţie serioasă. Nu pot face o glumă
bună. Nu pot nici măcar fluiera. Nu pot spune o
vorbă de alint unei fete frumoase.
Funcţionarul de la poștă, doamna din înalta so‐
cietate care trece în limuzina neagră, cel ce strânge
resturile rămase de la măcelărie, fata de la spălătoria
din colţ, avocatul din zonă, toţi mă privesc de parcă
aș fi vinovat de ceva. Poate așa mi se pare, doar.
Poate doar cerșetorul orb să fie altfel, dar să trec de
el! Mai bine, cerșetorul fără un picior, din pasaj, care
cântă toată ziua cu chitara, oare ce gândește când

mă zărește? Dacă aș ști că‐i amintesc despre ceva,
cât de mărunt ar fi, cred că aș fi mai atent cu mine.
Nu mai pot sta la cafenea. Și dacă nu stau ce re‐
zolv? Ies și mă îndrept spre scuarul din port, la che‐
babci. Cer o porţie de pilaf cu chebab și încep să mă‐
nânc încet și liniștit, privind cu atenţie la cei din jur.
Prin faţa mea trec vesele și zâmbitoare fetele de la
cursul de croitorie. Au gleznele groase și părul lung.
Se spune că fetele cu gleznele groase nu sunt căutate.
Dar mie îmi face plăcere să privesc aceste fete cu în‐
cheietura groasă a piciorului. Este singura plăcere
ce‐mi este permisă. Ospătarul îmi aduce nota de
plată. Plătesc. Nu iau restul. Acești oameni mă cunosc.
De ani buni sunt clientul lor. Și eu îi cunosc bine de
tot. Toată zona! Chiar și autobuzul ce trece de trei
ori pe zi prin faţa primăriei și pisica cu coada rete‐
zată, care vine în fiecare dimineaţă să‐și ia porţia de
mâncare din lada cu resturi a chebabciului.
Mă ridic și plec spre casă să mă culc. Dorm tot
timpul. De multe ori, când mă trezesc, soarele a
asfinţit de mult și noaptea a învăluit totul în cașmirul
său albastru închis.
Atunci mă scol, merg la robinet, mă spăl, pregă‐
tesc ceva de mâncare... Îmi clătesc gura, îmi spăl
mâinile și picioarele, închid robinetul și mă îndrept
spre ieșire. Privesc marea înfuriată cu valurile ei
mari și înspumate lovindu‐se de chei. În depărtare,
licărirea multicoloră a becurilor face simţită
prezenţa insulelor în care se ascunde tinereţea mea.
De aceea, poate, lumina lor mă liniștește.
Intru în casă și mă culc. În pat încep să aștept.
Aștept să vină cineva. Poate să fie și o prostituată
fugărită care‐și caută salvarea, poate fi chiar și unul
urmărit de poliţie sau un hoţ gata să fure ce a mai
rămas, de pe aici. Dar să vină odată! Să vină măcar
unul, să lovească cu pumnii în ușă și eu, cu picioarele
goale, să alerg, să‐i deschid. Aștept... Aștept să vină
o femeie, să se cuibărească în braţele mele și eu să‐
i ofer încredere. La urma urmei, să vină și un asasin!
Să mă lovească de șase ori cu lama ascuţită a
cuţitului. Dar să vină odată... Să se întâmple ceva...
Vorbesc atât de puţin încât am uitat cum se dis‐
cută cu cineva. Adorm. Dorm. Dorm mereu. Și știţi
de ce? Pentru că visez. Și visele îmi fac bine. Acolo
sunt în plină acţiune.
Din robinetele stricate, apa se prelinge mereu.
Dacă aș lăsa robinetul deschis aţi auzi și voi zgomo‐
tul apei. Dacă vreţi, îl pot deschide să auziţi și voi.
Apoi încep să socotesc. Pensiunea are opt camere
și o bucătărie. Angajaţi: două femei și doi bărbaţi
pentru WC, doi pentru baie și doi îngrijitori pentru
cele două grădini, din faţa și spatele pensiunii. Tre‐
buie să schimb instalaţia de apă și dușurile ieșite
de mult din uz. Din păcate socotitul se termină aici.
(va urma)
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O CERCETARE INEDITĂ: GEOGRAFIA ISTORICĂ A JUDEțULUI GALAțI
de Săndel Dumitru

Materiale de sec. XIX pentru geografia școlară
a judeţului Galaţi

A

stăzi, când copii noștri privesc dezorientaţi
în jurul lor, nu putem decât să observăm că
ei par a nu mai avea istorie și nici nu cunosc
semnificaţia locurilor geografice care compun ţara
lor. Nu dragă copile, să știi că nu ţi‐a furat nimeni is‐
toria. Numai că ea zace, acolo, sub pământ, necău‐
tată, necercetată, subfinanţată. Istoria ta și a neamu‐
lui tău nu ţi‐a fost furată, ea ţi‐e doar necunoscută,
pentru că în realitate chiar tu se pare că îţi
dispreţuiești istoria. Iar tu, tatăl copilului, se pare
că nu ai cumpărat niciodată o carte de istorie, treci
pe la muzeu doar în „săptămâna altfel” și și atunci
îţi aștepţi copilul afară, trăgând voinicește din ţigară.
Nu ai dat niciodată vreun ban pentru vreun act cu
motiv istoric la mijloc. În schimb strigi peste tot că
ţi s‐a furat istoria de către mai marii lumii. Habar
nu ai că pentru mai marii lumii tu și istoria ta ești
doar o periferie, habar nu ai că pentru mai marii lu‐
mii tu contezi doar dacă produci ceva, nu dacă
strămoșii tăi au produs reacţii, prin scrierile vremii
lor. Însă nimeni nu ţi‐a furat nimic, tu ai renunţat la
bruma de istorie pe care ar fi trebuit să o cunoști
dispreţuind istoricii, profesorii și școala. Istoria nu
se poate să o recuperezi doar citind bloguri dubioase
care nu‐ţi oferă secvenţe de istorie‐realitate, ci îţi
hrănesc frustrările cu otrăvuri ideologice.
ar să știi că nu ţi‐a ascuns nimeni istoria. Ea
zace acolo, în bibliotecile în care nu ai călcat
niciodată, în muzeele pe lângă care treci mereu în‐
jurând, în pământul peste care calci aruncând
chiștoace și gunoaie. Istoria ta întreagă este tot acolo,
în orele de școală de la care ai chiulit pentru că „is‐
toria e nașpa”, este acolo, în manuale bune sau mai
puţin bune, dar pe care le‐ai ignorat mereu. Este
clar însă că nu ţi‐a ascuns nimeni istoria și nici geo‐
grafia spaţiului în care te‐ai născut, poate doar a
nuanţat‐o politic, Vaticanul are alte probleme pe
cap, n‐are timp și nici de ce să fure sau să ascundă
ceea ce nu există. Când a avut ceva ce trebuia citit și
știut, cine a vrut a citit și așa s‐a născut identitatea
culturală românească. Nu ești prea prost ca să nu
vezi partea asta de istorie. Este însă mai simplu să
behăi un rapt inexistent și improbabil. Este mai con‐
fortabil să revendici origini ilustre, decât să te speli
mai des, decât să deschizi o carte.
u te‐ai oprit la școala generală și ai impresia
că te tragi de brăcinari cu profesorii tăi. Nu
este nici o egalitate acolo, așa cum nu este între tine
și câinele tău.

D

acă dă din coadă nu înseamnă că te înţelege.
Tu îl hrănești pe el, nu invers. Nu, dragi copii,
nu v‐a furat nimeni istoria, nu v‐a ascuns‐o nimeni,
voi sunteţi cei care staţi sub soare doar pentru că
sunteţi urmașii cuiva grozav. În realitate ești ca un
marinar care visează oceane nesfârșite, ţărmuri fru‐
moase exotice, bogăţii nenumărate, în vreme ce el
navighează într‐o luntre șubredă și printr‐o mlaștină
puţin adâncă, mirosind pestilenţial și colcăind de li‐
ghioane și spunând tuturor că ești urmașul unor ex‐
ploratori legendari, care ţi‐au lăsat moștenire o hartă
secretă, dar pe care ţi‐au furat‐o niște tovarăși de
pahar de la crâșma fetidă din sat. Nici măcar lighioa‐
nele din jur nu dau doi bani pe povestea ta, doar te
ascultă flămânde, gata să te și devoreze la orice pas
greșit, ca toate lighioanele acestui pământ. Preocu‐
pările serioase legate de geografie nu au fost foarte
multe, ele fiind de interes militar și strategic, motiv
pentru care s‐a renunţat la studiul ei legat de co‐
muna sau judeţul în care ne‐am născut, ceea ce con‐
stitue astăzi chiar un îngrijorător gol de educaţie al
tinerilor generaţii.

D
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Hărţile de bază recomandate și folosite în acest
studiu: Statul istoric Moldova (1892‑1898)
[BIIIA_181] site‑ul Societăţii Austriece pentru Cerce‑
tări în Familia și Istoria Regională (ÖFR)!

P

oziţionarea orașului Galaţi era pe fluviul Du‐
nărea, la mila 80, la est fiind flancat de râul
Siret, la vest de Balta Cătușa și de Valea Calica, iar la
est de Lacul Brateș și râul Prut. Ca poziţie geografică,
judeţul Galaţi, situat în partea central‐estică a ţării
noastre, desfășurându‐se între 45°25’ și 46°10’ la‐
titudine nordică, între 27°20’ și 28°10’ longitudine
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estică, se înscrie în aria judeţelor pericarpatice‐du‐
nărene, fiind situat în partea cea mai sudică a Mol‐
dovei, la confluenţa a trei mari ape curgătoare: Du‐
năre, Siret și Prut, în sectorul fluvio‐maritim al ţării.
La nord judeţul se mărginește cu judeţul Vaslui, la
est Prutul formează graniţa naturală cu Republica
Moldova, spre sud fluviul Dunărea stabilește limita
cu judeţul Tulcea, iar la sud‐vest, pe linia Siretului,
are ca vecin judeţul Brăila, iar la vest și nord‐vest,
în mare parte pe cursul aceluiași râu, se învecinează
cu judeţul Vrancea. În aceste limite geografice jude‐
ţul Galaţi ocupă 4466,3 km2, adică 1,9 la sută din
suprafaţa României. În judeţul Galaţi avem cunos‐
cute ca forme de relief, cam cinci unităţi geomorfo‐
logice mai mari: Podișul Covurluiului, Câmpia Te‐
cuciului, Câmpia Covurluiului, Lunca Siretului
Inferior și Lunca Prutului de Jos. Orașul Galaţi este
situat în zona estică a României, undeva în extremi‐
tatea sudică a platoului Moldovei, la 45°27' latitu‐
dine nordică și 28°02' longitudine estică. Situat pe
malul nordic al Dunării, ocupă o suprafaţă de 246,4
km2, la confluenţa râurilor Siret (la vest) și Prut (la
est), lângă Lacul Brateș, la circa 80 de kilometri de
Marea Neagră.

Harta judeţului Galaţi. Orașul Galaţi, pe harta
judeţului Galaţi, este amplasat pe următoarele coor‑
donate: 45°26′22″N 28°2′4″E45°26′22″N 28°2′4″E.

P

ână acum toate cercetările geografice spun că
diferenţe de nivel de la 3 până la 55 de metri.
Orașul se întinde pe trei terase: Valea orașului, cu
altitudine între 3 – 7 m și altele două, trasate aproape
în formă de evantai; prima cu o altitudine între 20 –
25 m (este nucleul orașului medieval, actualmente
centrul orașului) și a doua cu altitudini care depășesc

40 m (orașul modern). Viaţa comunităţilor umane a
fost influenţată în mod direct de către Dunăre [1],
cel de‐al doilea fluviu din Europa ca lungime (2.850
km), cu un debit mediu pe acest sector de 6.199
mc/s, după ce primește în amonte apele râului Siret
cu un debit mediu de 225 m3/s (cel mai mare afluent
de pe teritoriul românesc). Fluviul Dunărea își con‐
tinua drumul spre Marea Neagră, dar după ce
primește, în avalul porturilor din Galaţi, apele râului
Prut, cu un debit mediu de 86 mc/s. Insula Ostrovul
Prut, care este pe Dunăre la revărsarea Prutului, îm‐
parte Dunărea în două braţe, iar braţul nordic este
navigabil. Debitele Dunării au o variaţie importantă,
în funcţie de anotimp și an, cu valori maximale în
luna mai (18.000 ‐ 19.000 mc/s) și minimale în cur‐
sul verii (2.000 ‐ 2.450 mc/s).
atorită șenalului adânc până în zona orașului
Brăila, Dunărea este declarată maritimă. Des‐
pre Galaţi profesorul Gh. N. Munteanu Bârlad spunea
că forma acestuia era de triunghi, având la sud Du‐
nărea, la răsărit lacul Brateș și râul Prut, la apus Si‐
retul și lacul Cătușa. La Galaţi se găsesc și două mari
forme de relief ale ţării: Câmpia Română și Podișul
Moldovei, fiind de fapt zona lor de întâlnire. Poziţia
Galaţiului este una peninsulară, el fiind înconjurat
de ape din trei părţi, dar sunt indicii că în antichitate
balta și râul Cătușa erau de fapt un meandru al râului
Siret, iar platforma pe care a apărut orașul ca loca‐
litate era de fapt o mică insulă, așadar cu o apărare
primară naturală și convenabilă primilor locuitori.
Sigur că toate aceste artere hidrografice, prin carac‐
teristicile lor deosebite, au contribuit la dezvoltarea
portului, care a fost într‐o etapă istorică veche chiar
cel mai mare port al României și raţiunea existenţei
sale. Fluviul Dunărea, fiind al doilea mare fluviu al
Europei, a constituit unul dintre cele mai traficate
drumuri ale Europei încă din antichitate când Du‐
nărea se numea Istru [2]. Prezenţa Dunării repre‐
zintă fără îndoială atracţia specifică Galaţi. Însuși
marele Kogălniceanu când a văzut pentru prima
dată Dunărea a rămas uimit și de atunci a avut un
interes măreţ pentru portul și ţinutul Covurluiului.
În 1927 se putea urca din Valea Orașului către orașul
modern prin 14 vaduri. Dunărea este un fluviu cu
un curs unic, având adâncimi între 20 și 36 de metri.
Lăţimea albiei minore este de 776 metri. Cota cea
mai ridicată a Dunării a fost atinsă în 2010 când di‐
gul de protecţie din Valea Orașului a început să
crape, măsurând 768 de cm, iar cea mai scăzută în
1921 când a măsurat 48 de cm. Iar Siretul, care
izvorăște din din Munţii Obcinele Bucovinei [3],
Carpaţii Păduroși ai Ucrainei, fiind cel mai mare râu
interior al ţării, care străbate Moldova de la nord la
Sud. Cursul interesant al Siretului, o „apă cu toane”,
cum o numește poporul, este caracterizat de nume‐
roase meandre și o luncă largă acoperită cu zăvoaie.
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În albie care uneori depășește lăţimea de 100 de
metri apar insule atunci când apele sunt scăzute.
Cel mai important afluent al Siretului rămâne râul
Bistriţa care, la rândul ei, mai colectează alte râuri
și pârâuri. Prutul, celălalt râu de lângă municipiul
Galaţi, are un debit mediu de 85,5 m/s curgând prin‐
tre maluri asimetrice. Prutul are afluenţi mai mici,
cel mai important fiind Horincea, cu afluenţii săi
Oarba și Lișcov. Chineja este un pârâu care curge pe
un braţ părăsit al Prutul adună apele văilor Băneasa,
Covurlui, Frumușiţa, Ijdileni, Slivna, etc. Apele Chi‐
nejei se varsă în Lacul Brateș. Lacul Cătușa [5] este
în vestul orașului, în valea dintre oraș și Combinatul
Siderurgic.
mpreună cu fosta pădure de la marginea Galaţi,
care acum a devenit Cimitirul Sfântul Lazăr,
forma Centura Verde a Orașului, care avea rolul de
curăţire a aerului. Lacul este folosit din păcate pen‐
tru deversarea deșeurilor Combinatului Siderurgic,
dar și pentru antrenamentele kaiaciștilor. În nordul
lacului se varsă un mic pârâu. La sud este mărginit
de calea ferată ce duce spre nodul feroviar Barboși.
Lacul Brateș se află în zona de nord‐este a munici‐
piului Galaţi. Legătura cu râul Prut s‐a realizat prin
amenajarea văii Ghimia. Trebuie amintit că până în
1964 lacul Brateș avea 72 de kilometri pătraţi, dar
prin lucrări suprafaţa a fost redusă la 24 de kilometri
pătraţi. Voi începe expunerea mea plecând de la gura
de vărsare a Siretului în Dunăre, care este limita
judeţului cu jud. Brăila. Aici observăm că între fluviul
Dunărea, Siret și lacul Cătușa se află poala dealului
Ţiglina, locul unde cartograful încă observa și desena
la sfârșitul secolului XIX prezenţa așezământului
monahal cu hranul Sf. Ioan. După ultimile descope‐
riri istorice aici s‐a aflat cu certitudine și prima am‐
plasare a târgului Galaţilor, iar strămutarea orașului
pe actualul amplasament s‐a produs în timpul dom‐
niei lui Vasile Lupu [6] ca urmare a inundaţiilor, dar
ruinele acestui așezământ monahal încă stau măr‐
turuie că aici a existat orașul și este un site arheolo‐
gic insuficient investigat. Observăm bucla mare a
Siretului care ajunge la baza Dealului Tirighina, pe
care era amplasată fortificaţia romană care purta
numele de Caput Bovis, consemnat ca atare de către
cartografi. Se mai poate observa și faptul că satul
cel vechi denumit Barboși era poziţionat cam pe la
jumătatea distanţei dintre Caput Bovis și localitatea
Serdar, devenită apoi Șendreni. În valea Dealului
Ţiglina și în imediata apropiere a Dealului Ţiglina
era amplasată „Pudrăria” (Pulberăria) destinată de‐
poziteleor de muniţie pentru marină, loc lângă care
pe o hartă a Comisiunii Europene a Dunării se chiar
consemna existenţa portului militar Ţiglina, în con‐
tinuarea zonei fiind amplasată și Carantina portului
Galaţi. Cam pe la mijlocul dealului Ţiglina se află lo‐
calitatea Filești, denumită și Calica, ea fiind separată
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spre Brateș de Dealul Calica, pe care îl străpunge
tunelul feroviar existent (cunoscut și sub numele
de Tunelul Filești) în lungime de 770 metri, care a
fost construit și inaugurat înainte de 1900 (a fost
construit în 1896‐1898). Calea ferată parcurge Valea
Calica pe malul Lacului Cătușa în drumul ei spre
Barboși (un cartier de astăzi în sudul orașului Galaţi,
pe malul Siretului), unde traversează Siretul pe un
pod feroviar. Fileștii ca localitate a flancat Balta
Cătușei (pe cealaltă parte a Cătușei se află Combi‐
natul Siderurgic) și continuă în stânga căii ferate
până la baza dealului numit Piscul Galaţiului, pe pla‐
toul căruia se află amplasat Satul Costii, pe panta
dealului dinspre Prut.
alaţiul, în partea sa dinspre Bârlad, a încor‐
porat în timp fostul sat Vadul Ungurului, si‐
tuat pe partea stângă a căii ferate Galaţi‐Bârlad, care
traversează la ieșirea din Vadul Ungurului o porţiune
cu dealuri, care alunecă frecvent, numită Movila Tă‐
iată. Și Lacul Brateș flanchează în această zonă și
satul, și calea ferată, după care separă Galţiul spre
Prut, cu o zonă mare și inundabilă, pe care la 1892
cartograful amplasa Cazarma Călărașilor, un loc pe
care se va extinde cartierul Bădălan al orașului de
jos. Urmând malul Brateșului șoseaua se duce până
la Prut, peste care există un pod feroviar și rutier,
pe celălalt mal fiind amplasat satul Giurgiulești. Iar
toată porţiunea care separă Brateșul de Prut și de
Dunăre, este zonă inundabilă, care aparţinea plasei
Prut din judeţul Covurlui.
ai notăm că în dreapta căii ferate, care leagă
Galaţiul de Reni, sunt mai multe japșe: So‐
mova, Brateșul Bădălan, Seuriu, Japșa de Fund, Grin‐
dul Ghintia fiind chiar pe malul Brateșului, loc din
care pornesc alte două gârle și japșele Nisipuri și
Rotunda, Gârla lui Stoica și Strâmbele. Mai la est
Brateșul avea o lagună intitulată Dadova și alte câ‐
teva canale naturale (gârla Belalungă, Belciugu, Gre‐
cesc, Fundul Plantaţiei, Dăscălimea, Grindul Sec,
Ghiorgău, japșa Grindului) prin care Prutul alimenta
periodic lacul Brateș. În imediata apropiere a bălţii
Cătușa se află și dealul Nubunului, pe care este am‐
plasat Combinatul Siderurgic, Dealul Șoldan și Valea
Șoldan, Valea Lupului și apoi Dealul Lupului, la poa‐
lele căruia este Balta Mălina, flancată de Valea
Corneţului. Satul Smârdan flanchează o parte a Bălţii
Mălina și este separat de satul Filești sau Calica de
Dealul Cracul Făloaiei și Valea Făloaia. Mai spre nord
există satul Fîntânele de care îl separă valea Ghe‐
boaia, Dealul Botul Piscului, Valea Manolache. Satul
Fîntânele are la sud o mică zonă mlăștinoasă împă‐
durită și la nord este situat la poalele Dealului Im‐
briceanu, Dealul Căprăriei, Valea Jorei și Dealul Mare.
ârâul Mălina curge între Dealul Imbriceanu
și Dealul Căprăriei, secţionează satele Fîntâ‐
nele și Smârdan și se varsă în Balta Mălina. La nord
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până la Tulucești, trecând pe lângă Dealul Coșurilor
la nord și Cârcima Traian la sud. Satul Tulucești are
la vest Dealul Coșurilor și Valea Tătărcuţel, iar mai
la vest există Valea Mare, Piscul Păcurarului și o
mică pădure până la Dealul Coșurilor. Spre nord
Japșa Racu și Grindul Găuroaia îl despart de satul
Tătarca. Spre Prut Tuluceștiul este mărginit de Fol‐
tanul Constanda și Cocu, Japșa Racu, Bernea, Speia,
Butnăriei, Grindurile Tinov, Rotund, Pietros, Babele,
Piaţa Băbiţei.

de Satul Costi se află satul Vânători, de care îl separă
Movila Turcului, Valea Budurului, Valea Satul Costi
și Valea Morilor. Spre șoseaua judeţeană și spre Prut
cartograful notează existenţa Cârciumii Păcuraru și
Cârciuma Jorescu, iar malul Prutului are cuhalm în‐
tre Satul Costi până la Slobozia Movilei, în dreptul
Morilor Bacalbașa. Satul Slobozia Movilei are la sud
o mică pădure, la vest Dealul Cânepii, Valea Neguri,
Dealul Viilor și satul Odaia Manolachi. Între ele se
observă încă existenţa Valului lui Traian, care merge

Note
[1] Încă din antichitate, Dunărea avea mai multe nume: Istros
/ Istru (Hesiod, Teogonia v. 337‐339 citat în Iliescu, V.; Popescu,
Virgil C.; Ștefan Gheorghe (1964). Izvoare privind istoria Ro‐
mâniei I „De la Hesiod la itinerariul lui Antoninus”, Editura Aca‐
demiei Republicii Populare Române, p. Secţiunea I.) / Hister /
Danaistru, pentru sectorul inferior, în scrierile grecești și Da‐
nubius în cele latino‐romane. Denumirea dată de romani „Da‐
nubius” (Zeul fluviilor) a fost mai târziu preluată de alte
popoare, și modificată, devenind Donau în limba germană,
Dunaj în limba slovacă, Duna în limba maghiară, Dunav în
limba croată, Dunav; Дунав în limba bulgară și limba sârbă,
Дунай (Dunai) în limba ucraineană, pentru ţările riverane, și
Danube în limba engleză și limba franceză și Tuna în limba
turcă. Dunărea este un important drum fluvial internaţional,
curgând prin 10 ţări (Germania, Austria, Slovacia, Ungaria,
Croaţia, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova,
Ucraina) și are afluenţi din alte șapte ţări. Trece prin patru ca‐
pitale de stat: Viena, Bratislava, Budapesta și Belgrad. Dunărea
are un bazin de colectare de peste 800.000 km2, spaţiu care
reprezintă 8% din teritoriul Europei, aici trăind 10% dintre eu‐
ropeni. Reţeaua hidrografică a bazinului dunărean este alcă‐
tuită din aproximativ 120 râuri importante. Cel mai lung este
Tisa (965 km), afluentul cu debitul cel mai mare este Sava, iar
afluentul cu cel mai mare bazin hidrografic este tot Tisa. Doi
afluenţi importanţi au același nume: râul Morava din Slovacia
și râul Morava din Serbia. Împăratul Napoleon Bonaparte
numea Dunărea „regele râurilor europene”, iar istoricul Nicolae
Iorga, „cea mai bogată în daruri”, ea bucurându‐se de atenţia
popoarelor continentului; pe malurile ei s‐au făurit și au durat
până în zilele noastre civilizaţii milenare. Pentru Ţara Româ‐
nească și pentru Moldova, fluviul Dunărea a fost linia luptelor
cu Imperiul Otoman: „Oriunde aţi vedea‐o în ţara noastră, Du‐
nărea e (...) ca o fiinţă care a văzut și a suferit multe și poartă
în chipul său urma tuturor luptelor” (vezi George Vâlsan). Du‐
nărea are un bazin de colectare de peste 800.000 km2, spaţiu
care reprezintă 8% din teritoriul Europei, aici trăind 10% din‐
tre europeni. Reţeaua hidrografică a bazinului dunărean este
alcătuită din aproximativ 120 râuri importante. Cel mai lung
este Tisa (965 km), afluentul cu debitul cel mai mare este Sava,
iar afluentul cu cel mai mare bazin hidrografic este tot Tisa. Doi
afluenţi importanţi au același nume: râul Morava din Slovacia
și râul Morava din Serbia. Împăratul Napoleon Bonaparte
numea Dunărea „regele râurilor europene”, iar istoricul Nicolae
Iorga, „cea mai bogată în daruri”, ea bucurându‐se de atenţia
popoarelor continentului; pe malurile ei s‐au făurit și au durat
până în zilele noastre civilizaţii milenare. Pentru Ţara Româ‐
nească și pentru Moldova, fluviul Dunărea a fost linia luptelor
cu Imperiul Otoman: „Oriunde aţi vedea‐o în ţara noastră, Du‐
nărea e (...) ca o fiinţă care a văzut și a suferit multe și poartă
în chipul său urma tuturor luptelor” (vezi George Vâlsan).
[2] De la Porţile de Fier și până la vărsarea sa în Marea Neagră,
Dunării i s‐a spus Istru, termen tracic (mesic), acceptat și adop‐
tat de către greci și romani. Pe malul dacic al Istrului, Alexan‐
dru cel Mare a adus sacrificii lui Zeus Mântuitorul, lui Heracle

(Hercule) și mai ales zeului Istros, cel care dăduse numele flu‐
viului și care îl lăsase să îi treacă apele. Pe Columna lui Traian
un basorelief îl reprezintă pe Danubius, Zeul Sacru al Dacilor,
căruia însuși împăratul Romei îi aduce sacrificii, pentru a‐i pro‐
teja trecerea peste apele sale primejdioase. Legenda spune că,
de fapt, Traian i‐a adus ofrande Marelui Fluviu pentru a‐l îm‐
buna și pentru a‐l ierta că avusese cutezanţa de a ridica între
malurile sale Podul de la Drobeta. Traian a primit din partea
unui Oracol următoarea poruncă înspăimântătoare:„Aruncă,
îţi poruncesc, în valurile Istrului, fluviul ce se pogoară de la Ju‐
piter, doi servitori ai Cibelei, doi lei sălbatici de la munte, mai
aruncă tot ce în India crește, flori și parfumuri mirositoare. În‐
dată va fi atunci biruinţa, marea glorie și pacea dorită”. Acei
„servitori ai Cibelei” (de origine frigiană, Marea Mamă a Zeilor,
cult adoptat și de romani) au fost așadar sacrificaţi de cel mai
puternic om al lumii, pentru a‐l îmbuna pe Zeul Dacilor? Marele
geograf al antichităţii, Strabon, scria cu teamă că gurile Istrului
(Delta) sunt sfinte și că aici se practică magia lykantropică, prin
care lupii deveneau subordinaţi intereselor umane. Iată una
din rădăcinile cultului lupului întâlnit la daci, inclusiv stindar‐
dul lor de luptă. În Deltă au existat și există și acum toponime
precum Ostrovul Lupilor, Gura de Lup, Vâlcov, Vâlciu (în slavă
vîlc –lup). Iar Sofocle scria în „Oedip rege” că „nici măcar Istrul
nu ar putea purifica” o anumită casă. Vergiliu ne vorbea despre
geţii care, înainte de a pleca la război, luau o gură din apa sfântă
și jurau să se întoarcă biruitori. Un fluviu misterios și sacru, de
care se temeau și pe care îl respectau toate seminţiile pămân‐
tului… (vezi Cartea Dunării, antologie de Ioan Munteanu, Ver‐
giliu, Strabon, Afidus Modestus). În Dicţionar universal al
limbei române, ediţia a VI‐a, Editura, 1929, Lazăr Șăineanu
definește Istru ca numele geto‐grec al Dunării, în special al cur‐
sului său inferior.
[3] Izvoarele sale se află în apropiere de localitatea Șipotele pe
Siret la o altitudine de 1.238 m. Siretul parcurge 647 km (dintre
care 559 km pe teritoriul României și 88 km pe teritoriul Ucrai‐
nei) și se varsă în Dunăre, lângă orașul Galaţi. Principalii afluenţi
ai Siretului sunt: pe partea dreaptă, Siretul Mic, Suceava, Mol‐
dova, Bistriţa, Trotuș, Putna și Buzău; pe partea stângă, Polocin
și Bârlad. Bazinul său hidrografic este format în principal din
apele aduse de râurile Bistriţa (circa 26,8%), Trotuș (circa
10%), Moldova (circa 12,2%) și Suceava (circa 12%).În antichi‐
tate, râul Siret a fost cunoscut sub numele de Hierasus (adică
Sfântul, în limba greacă), denumire sub care apare în „Geograp‐
hia” lui Ptolemeu (circa 87 d.Hr. ‐ circa 165 d.Hr.). În lucrarea
celebră Descriptio Moldaviae (Descrierea Moldovei), scrisă în
limba latină în perioada 1714‐1716, voievodul cărturar Dimi‐
trie Cantemir descrie astfel acest râu: „Și Siretul este un râu al
Moldovei, venind dinspre hotarul ei de sus, dinspre Lehia, curge
spre miazăzi și se varsă în Dunăre prin două guri. E un râu lat
și adânc, însă, fiind înconjurat din toate părţile de păduri și
munţi, iar pe alocuri împiedicat de vaduri, până acum nu s‐a
putut deschide pretutindeni o cale pentru corăbii.” (Dimitrie
Cantemir, Descrierea Moldovei, Ed. Minerva, București, 1981, p.
13).
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Valeriu Salcie, un poet uitat?
• „Ca sub o stea albastră”, Editura „Sfera” Bârlad, 2019
• „Cioplea la inefabilul metaforei până când îi configura un sens, o idee, un concept”
(criticul Ionel Necula)
Îmi trimite scriitorul Vasile Sevastre Ghican, de
la Tecuci, o carte de poeme semnată Valeriu Salcie.
Volumul are două prefeţe cumva lămuritoare, întru‐
cât numele autorului spune puţine lucruri către ni‐
mic multor cunoscători de literatură contemporană.
Aflâm că Victor Lupu, cu pseudonimul Valeriu Salcie,
s‐a născut la Măcișeni, iar în tinereţe a tot scris poe‐
zie, cam în anii în care era măcinat de aceeași patimă
și Vasile Sevastre Ghican. Și amândoi au bătut în
juneţe la ușa ziarului local de atunci, „Viaţa nouă”.
Lucram în acea vreme (anii ’60‐’70 din veacul trecut)
la această publicaţie, aveam tangenţă cu sectorul
cultural, de multele întâlniri, mai ales prin cores‐
pondenţă, cu Sevastre și încercările sale lirice îmi
amintesc, nu și de viitorul poet Valeriu Salcie. E vina
mea și a memoriei mele. Merg pe mâna lui Ghican,
care susţine că așa s‐au întâlnit, prin colaborarea
amândurora la publicaţia locală a Galaţiului. În timp,
cei doi au devenit buni prieteni și chiar s‐au înrudit.
„Valeriu Salcie, scrie Sevastre în prefaţa lui, este sin‑
gurul poet și grafician al satului Măcișeni și care face
cinste comunei Corni.” Și același scriitor susţine că
autorul de care ne ocupăm a semnat în numeroase
reviste literare de notorietate naţională, iar pe plan
local, la Tecuci, a frecventat cenaclul casei de cultură.
Cei care l‐au cunoscut și‐l amintesc drept un tip re‐
tras. „Era o promisiune, notează Ionel Necula, și cred
că de‑ar fi fost descoperit și asistat de cineva s‑ar fi
profilat ca o voce distinctă în peisajul liricii contem‑
porane.” Criticul Ionel Necula mai aduce în atenţie
și anumite necazuri avute, pare‐se, cu securitatea.
„Nu era un disident notoriu și nici un contestatar
arţăgos, altfel decât era întreaga ţară, care asculta
Europa liberă sub plapumă, dar înţelegea dezastrul
spre care se îndreaptă ţara și nu se îmbulzea să scrie
ode perechii prezidenţiale. Era suficient pentru o se‑
curitate abilă, dornică să se evidenţieze cu descope‑
rirea de disidenţi, chiar și acolo unde nu erau. Oricum,
pe Valeriu Salcie l‑a speriat rău și o vreme n‑a mai
frecventat cenaclul.” Cumva prin această opinie se
încearcă o posibilă explicaţie a neizbânzii poetului
în lumea literară? Este posibil, nu îl putem judeca
acum, mai ales că a plecat dincolo de un deceniu
(împlinit în vara acestui an). „A trecut pe malul celă‑
lalt al Styxului cu aceeași discreţie cu care a trecut și
prin viaţă, îl evocă Ionel Necula. Nu știu să fi fost
bolnav sau internat prin spitale. L‑aș fi căutat, cu
siguranţă, doar aveam atât de multe să ne spunem!”
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Iar în amintirea omului și poetului Valeriu Salcie,
prietenii care nu l‐au uitat îi editează poeziile. Vasile
Sevastre Ghican, implicat direct în această lucrare,
ne spune că până acum i‐au apărut volumele „Iedera
albă”, „Ca sub o stea albastră” (cel de faţă) și „Iubesc,
deci, exist”. Deschidem cartea pe care am primit‐o
și observăm cât de atractive sunt poemele ce o al‐
cătuiesc. „doar gutuile mai licăresc/ ca niște sema‑
foare obosite/ la intersecţiile verdelui/ peste care lu‑
mina de seară/ cade tot mai difuză/ ca de vitralii//
că nici nu apuci să te miri/ sub cerul jos și foșnitor/
ca de pâslă/ că semafoarele se umplu cu noapte/ și
de atâta frig se sting/ și tu te trezești dintr‑o dată/
trecut pe celălalt trotuar/ ducând pe un altul în tine/
ca o amintire/ ca pe un semn!...” („trecere I”) Aici și
în multe alte poeme se construiesc idei, profunzimi,
poetul are știinţa și uneltele de a lucra la un aseme‐
nea edificiu; astfel se conturează filosofia lirică a
autorului, ţinuta sa de ins parcă rătăcit prin viaţă,
prin natură, prin sine însuși, mereu în căutarea unor
răspunsuri, a unor căi sau cărări către un altceva
mai potrivit sieși: „în templul mâinilor tale/ se‑
ntoarce în fiecare seară/ sufletul meu/ și se roagă
pentru pasărea/ rătăcind printre galbene focuri,/
pentru frunza luminii/ strivită sub ruinele/ cetăţilor
noastre de slavă/ și pentru ploile calde/ ce‑au uitat
să ne spele pe umeri/ cu fluturi.../ e, doar mâinile tale
fiind/ numai umbra subţire/ a unei nunţi scufun‑
date// mă trezesc – repetat –/ căutându‑mă prin ho‑
hot de greieri!” (***) Transcriind aceste poeme pro‐
funde ca imagistică și sens, ne gândim că redactorul
cărţii, Vasile Sevastre Ghican, ar fi putut să ne ofere,
drept argumente în sprijinul valorii poetului, și acele
versuri sau poezii întregi reţinute și publicate de
revistele mari ale vremii, din deceniile de dinainte
de 1989. N‐o face. Criticul Ionel Necula își amintește
de un grupaj apărut în „Orizont”, grupaj care îi evocă
amintiri plăcute: „Au trecut de atunci ani și decenii,
dar versurile sale îmi trezesc aceleași simţăminte
calde și tulburătoare, așa cum le‑am receptat la vre‑
mea publicării lor. Se înscria în cursul nou al lirismu‑
lui, așa cum fusese imprimat de generaţia șaizecistă.
Cioplea la inefabilul metaforei până când îi configura
un sens, o idee, un concept.”
Judecata de valoare a criticului acoperă perfect
aria lirică propusă de prezenta carte. Orice poem
din volum acoperă zicerea de mai sus. Am citat două
poezii, mai oferim încă una cititorilor: „au mai ră‑
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mas/ doar câteva cuvinte/ prin care‑aș putea/ să te
strig/ la ieșirea din somn/ dar pe colţul mesei, sep‑
tembrie// trage freamătul verii/ afară din lucruri/
și lovește cu el/ cele din urmă flori/ până când prin
vaza de lut/ se aude până departe/ pașii ploilor
lungi// știu.../ pe drumurile lumii/ doar lacrima/ va
luneca‑n neștire/ zidindu‑ne‑n uitare... („știu”)
Încerc să‐mi imaginez ce reacţii vor fi avut unii
colegi de cenaclu de‐ai poetului la auzul unor ase‐
menea versuri bine scrise. Firesc, omenește, dincolo
de acceptarea, poate, pe faţă, a valorii lor, se afla și
sfânta invidie pitită în mintea unora. Criticul Ionel
Necula vorbește în prefaţa sa despre faptul că „în
loc de încurajare a fost înconjurat de invidie, de gelo‑
zie din partea unui confrate”. Se pare că presiunea
exercitată de asemenea „colegi”, presiune pe care n‐
a putut s‐o suporte s‐a aflat la baza retragerii sale
în cealaltă pasiune a sa, grafica. De altfel cartea este

ilustrată cu lucrări proprii, cititorii putând să‐și facă
o părere și despre valoarea lor artistică. Încheiem
această prezentare transcriind poemul citat pe ul‐
tima copertă a cărţii: „aici e totul cum ai lăsat la ple‑
care –/ patul nefăcut, ceștile întoarse pentru ghicit/
și rochia ta mov aruncată pe scaun/ ca o aripă frântă
de prea mult văzduh;// doar pereţii au prins o patină
de ceaţă/ prin care lucrurile se învechesc câte puţin,/
iscând furtuni de neliniști în cercul pustiu/ ce mă cu‑
fundă‑n uitare/ ca‑ntr‑o beţie cu vin de pelin!” Să mai
zicem că din această pregnantă, inefabilă realitate
lirică, lăsată moștenire confraţilor, lipsește, evident,
doar Poetul, care, vorba lui Marin Sorescu, „s‑a dus
să moară puţin”. Nicio asociere cu „Shakespeare”,
poemul din care am citat. Totuși, să‐i dăm și lui Va‐
leriu Salcie dreptul la neuitare...
Dan Plăeșu
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INTERVIUL NOSTRU

cu Lucia Olaru Nenati, o autoare plurivalentă
Stimată doamnă Lucia Olaru Nenati, în acest interviu, îmi doresc să vorbim
despre activitatea dumneavoastră, extrem de extinsă de activităţi (!): de la poezie,
cărţi pentru copii, eseuri, proză, critică și istorie literară, la conferinţe publice și
canto, dar și până la conducerea unui muzeu și a unor teatre. Despre reușitele din cariera dumnea‑
voastră, de aceea, vă invit să facem un periplu al pașilor care v‑au făcut să creșteţi în fiecare zi. (D.G.)
D.G Este cunoscut faptul că activitatea dumnea‑
voastră literară și culturală a fost distinsă cu peste
60 de premii, distincţii, ordine, medalii, diplome de
onoare și de excelenţă etc, la concursuri literare na‑
ţionale, la saloane de carte și alte manifestări, în ţară
și străinătate, dar totuși cine este OMUL Lucia Olaru
Nenati? Ce îl bucură? Ce îl tulbură?
L.O.N. Acesta este preambulul unui roman‐fluviu,
nu al unui interviu obișnuit, așadar dacă aș răspunde
în direcţia îndemnului ar trebui să mă înham la o
trudă îndelungată ce ar depăși cu mult limitele ine‐
rente ale unei publicaţii on‐line. Și‐apoi să știţi că
până acum nu am aflat nici eu cu precizie cine este
omul cu numele meu și tot aștept să aflu un răspuns
definitoriu. Dar ca să răspund cât de cât, pot să spun
că acest om este unul născut parcă într‐o misiune
de depășire a multor greutăţi, neșanse, adversităţi,
piedici și chiar probleme de sănătate, spre a reuși
să facă drum liber întrupărilor creative pe care le
simţea posibile.
D.G Aveţi multe și impresionante realizări dar
totuși, dacă aruncaţi o privire asupra palmaresului
dumneavoastră, care ar fi cea mai importantă
reușită?
L.O.N. Mulţumesc de aprecieri. Toate îmi sunt
apropiate sufletește, pe de o parte, așa cum unei
mame toţi copiii îi sunt la fel de dragi și nu poate
spune că pe unul îl iubește mai mult decât pe altul.
Pe de altă parte, deși mă bucur că am reușit să rea‐
lizez fiecare carte, conferinţă sau recital ș.a.și
mulţumesc proniei pentru inspiraţie și șansa de o
realiza, dar mereu rămâne un sentiment că aș fi pu‐
tut poate să exprim mai bine, mai mult și mai deplin
un lucru sau altul, dacă…
D.G Care a fost cea mai valoroasă lecţie ce v‑aţi
însușit‑o în viaţă?
L.O.N. Multe au fost de‐a lungul vieţii mele foarte
complicate și e greu să aleg doar una cu fermitate.
Poate faptul că trebuie multă tenacitate în urmărirea
unui scop, că și din căderi și eșecuri se poate ”pro‐
fita” căci și acestea sunt materie consistentă pentru
literatură, ori că trebuie să te ridici după orice cădere
dacă vrei să desăvârșești o vocaţie și încă multe. Dar
poate cea mai importantă constă în dezideratul –
însușit din anii de muzeografie eminesciană la
Ipotești, atunci când mă simţeam foarte aproape de
astralul Poet, încât mi se părea că îl cunosc personal,
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cel al nerisipirii timpului.
D.G Scrisul e precum nisipurile mișcătoare: unii
autori plutesc relaxaţi la suprafaţă, alţii se zbat, în
timp ce unii se scufundă cât vezi cu ochii, bucurându‑
se însă de orice clipă. Simţiţi că scrisul vă energizează
sau vă epuizează?
L.O.N. Desigur că uneori mă obosește, atunci când
depășesc măsura efortului, dar per total, îmi place
să scriu, fluxul ideilor mă reconfortează, mă simt
împlinită atunci când reușesc să adun din neantul
vorbelor exact pe cale necesare ca să‐mi îmbrace
sensurile pe care doresc să le exprim. Nu are rost să
ocolesc adevărul: simt că e o treabă la care mă pricep
și‐mi place s‐o fac! Și‐apoi, așa cum am spus, scris
cândva – o zi în care nu scriu un rând mi se pare a fi
o zi pierdută.
D.G „Nimeni nu poate trăi fără prieteni, chiar dacă
stăpânește toate bunurile lumii” spunea Aristotel.
Printre scriitori, care sunt prietenii dumneavoastră?
L.O.N. Mi‐e greu să vă răspund foarte ferm pentru
că risc să uit sau să greșesc. Să încep cu poeta Ana
Blandiana, pe care o citeam din facultate și, într‐un
fel, mi‐a fost model și care mi‐a acordat prima reco‐
mandare pentru intrarea în Uniunea Scriitorilor, dar
și sfaturi pentru lupta cu nedreptăţile ce m‐au găsit
foarte devreme, chiar de la primele evidenţieri – de,
așa ca la români! Să n‐o uit pe marea eseistă
elveţiană Svetlana Paleologu Matta, de la care am
învăţat enorm în plan superior spiritual; pe mira‐
culosul, neobositul Theodor Damian de la New York,
pentru care nu ajung două rânduri de text ca să‐i
înșir calităţile: literare, clericale, diplomatice, aca‐
demice, morale ș.a., criticul, editorul și universitarul
A. D. Rachieru, profunda poetă și prezviteră Nazaria
Buga, marele poet și tribun, academicianul Nicolae
Dabija de la Chișinău, cel atât tradus în Europa și
premiat entuziast la Paris, ziarista și scriitoarea
Doina Cernica, prozatoarea și cercetătoarea acade‐
mică Catinca Agache, universitara Ileana Costea de
la Los Angeles, poetul de har autentic Emilian Marcu,
poetul și hermeneutul Victor Teișanu, familia literară
Theodor Codreanu, poeta și managerul cultural Car‐
men Veronica Steiciuc; subtila poetă Victoria Milescu
și încă destui alţii, dar trebuie să mă opresc ca să nu
monopolizez astfel discuţia. Și‐apoi precis că, oricum
aș face, la sfârșit tot aș observa că am uitat oameni
foarte importanţi. Dar se cuvine aici un amenda‐
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ment, nu știu dacă am tot atâţia, mai mulţi sau mai
puţini dușmani, dar ei există mereu la noi în lumea
creaţiei și, din păcate, sunt foarte eficienţi. Va
amintiţi desigur. de ce n‐a luat Marin Sorescu sau
Nichita Stănescu Premiul Nobel pe care‐l meritau
cu prisosinţă. Pentru că niște confraţi invidioși s‐au
solidarizat, ca pentru nici un alt scop nobil, și au
pârât la ”înalta poartă” niște lucruri rele despre ei.
Secă solidarizarea invidioșilor contra unui creator
este cu adevărat un indicator de valoarea iar din
acest unghi deţin un record remarcabil.
D.G Prin ce se identifică spaţiul românesc din
punct de vedere cultural, în opinia dumneavoastră?
L.O.N. Iar o temă pentru un eseu substanţial! Re‐
zumând: printr‐o enormă cantitate de valoare, încă
prea puţin valorificată, remarcată de orice spirit avi‐
zat din străinătate, chiar fascinat la contactul pro‐
fund cu aceasta. Să menţionez doar exemplele cele‐
bre ale apreciaţilor Cioran, Ionescu, Brâncuși, Eliade,
Enescu, dar și cel al universitarei italiene Rosa Del
Conta care, odată ce a luat contact cu magia emi‐
nesciană, ne‐a învăţat limba, ne‐a citit literatura,
chiar și pe cea veche, ca să se convingă de faptul că
nu e doar o impresie; iar în final a scris o carte prin
care a postulat uriașa valoare universală a dragului
nostru ipoteștean. Ceea ce, de altfel a făcut și Svet‐
lana Paleologu Matta, și cu Eminescu și cu Bacovia.
Să amintesc și exemplul actual al scriitorului venit
de tânăr din România, Cătălin Dorian Florescu din
Elveţia, ale cărui cărţi – nota bene! inspirate din
viaţa românilor, din care a generat aproape capo‐
dopere supra‐premiate! Avem apoi și un folclor su‐
perb și profund filozofic, minţi luminate la tot pasul
în lume, tradiţie în educaţie și deprinderea cu lectura
și câte altele. Dar vai, a venit parcă și celebra ursi‐
toare furioasă și a menit ca toate astea să nu fie de
prea mult folos din multe motive adverse, despre
care nu pot isprăvi de scris nici poimâine. Și, vai,
mai sunt și multe alte întrebări!
D.G Cât de mult sau ce anume vă (dis)place din
această latură de marketing a activităţii de scriitor:
evenimentele literare, conferinţele, călătoriile prin
lume?
L.O.N. Meine liebe, eu n‐o resimt ca pe activitate
de marketing, categorie la care, din păcate, nu mă
pricep de loc, drept care nu prea știu să‐mi vând
cărţile, de pildă, asta și pentru că de această treabă,
în prima parte a creaţiei mele se ocupa o instituţie
specializată, așa încât am avut cărţi care au cunoscut,
de pildă, tiraje de trei ediţii a câte 80.000 de exem‐
plare din care azi nu se mai găsesc aproape de loc.
Cele exemplificate de dvs. eu le‐am considerat tot o
datorie culturală, aceea de‐a răspunde invitaţiilor
celor doritori, spre a face cunoscută valoarea culturii
românești și, în special, a lui Eminescu. Și‐apoi de
ce să mint, mie îmi place să performez în public în

acele așa numite ”spectacole culturale”, precum le‐
a botezat dragul nostru Lucian Hetco de la Stuttgart,
pentru că, așa cum a zis și a scris el, eu nu sunt doar
poetă și scriitoare, ci poate și puţin actriţă (am și
condus două teatre), un pic cântăreaţă, adică și om
de scenă, nu numai promotor cultural. Cât voi mai
putea și vor fi ocazii, nu voi refuza asemenea
invitaţii.
D.G. Eu cred că un critic are mai curând datoria
de a recomanda cărţile cititorilor și nu de a se adresa
scriitorilor sau altor critici, să analizeze profesionist
detaliile sau deturnările de sens. Care este opinia
dumneavoastră în acest sens?
L.O.N. Că, din păcate, chestiunea cu rostul criticii
literare de azi s‐a cam modificat faţă de cea de odi‐
nioară când aceasta își făcea datoria cu probitate.
Azi s‐a cam pierdut această busolă, drept care scriu
cărţi, cine cum vrea, căci o dată cu abolirea cenzurii
ideologice, s‐a abolit și cenzura estetică iar rezultatul
e un haos și greu se poate afla azi care carte are va‐
loare și care nu. Coroborat cu lipsa sistemului de
distribuire judicioasă a cărţilor, cu pătrunderea
corupţiei și aici, precum și a criticii de cumetrie,
(citește ”gașcă”!) cu această lipsă de criterii și în‐
drumare profesionistă, rezultă încă o formă de tăiere
dezastruoasă a pădurilor, alături de cea a jefuirii lor
de către străini.
D.G Dacă vă priviţi retrospectiv opera, nu vă vine
să schimbaţi ceva la oricare dintre cărţile deja publi‑
cate de dumneavoastră?
L.O.N. Nu s‐a pus niciodată această problemă.
Chiar la reeditări, doar am mai adăugat câte ceva,
dacă am simţit nevoia, dar de schimbat n‐a trebuit.
Chiar de curând, am reeditat cartea Arcade septen‑
trionale, referitoare la consolidarea prin cultură a
Marii Uniri, (Editura Academiei Române) unde am
mai adăugat un capitol și câteva precizări în cele
aproape 700 de pagini, dar ceea ce am scris cu 12
ani în urmă s‐a dovedit a fi perfect stabil.
D.G Dintre cărţile scrise de dumneavoastră, care
este preferată și de ce?
L.O.N. Am mai spus deja că eu îmi percep cărţile
ca pe niște copii ai mei; și cum să am preferinţe în
cazul acestora? Din cărţile de poezie, adunate într‐
o antologie de autor, Sentimentul spiralei, citesc ade‐
sea în public cu multă plăcere; cărţile pentru copii
au fost agreeate de generaţii de cititorii, proza mă
exprimă și mă povestește, publicistica e mereu ac‐
tuală, istoria literară și culturală amintește de valori
demne de relevat azi. Așadar pe care aș putea s‐o
exclud?
D.G Cum arată o zi din viaţa scriitoarei Lucia
Olaru Nenati?
L.O.N. Depinde unde mă aflu. Acasă sau în alte
părţi, chiar în alte ţări, la nepoatele mele. Păi e în
general, un program normal, cu gătit (și asta nu ori‐

PORTO - FRANCO

92
cum!), dereticat, vizite, conversaţii cu oameni
preţioși, vreo manifestare culturală, dacă a fost pla‐
nificată din timp ș.a. Dar orice program ar fi, nu
poate lipsi timpul scrisului sau cititului.
D.G Care a fost principiul de viaţă ce v‑a ghidat
în activitatea dumneavoastră?
L.O.N. Să nu irosesc timpul și harul, să nu fac lu‐
cruri pe care le voi regreta mai târziu, să‐mi identific
datoriile, să încerc să mi le îndeplinesc pe toate cele
adevărate, să nu fac pe alţii să sufere ș.a.
D.G Este știut faptul că un scriitor citește mult. Ce
vă place să citiţi și care sunt scriitorii dumneavoastră
preferaţi?
L.O.N. Am citit din fragedă copilărie și, ca exem‐
plu, în clasa a IV‐a am citit tot anul Contele de Monte
Cristo, începând din nou volumul I după ce‐l termi‐
nam pe ultimul. Ar fi imposibil să vă spun tot ce am
citit sau citesc. Iar la capitolul preferinţe, firește, îl
tot citesc pe Eminescu și tot nu‐l termin, dar și pe
alţi din literatura noastră, insuficient cunoscuţi (pe
care i‐am predat și studenţilor în chip original!), dar
și lucruri noi, valoroase. De pildă, recent am terminat
de citit cartea lui Alex Ștefănescu, Eminescu, poem
cu poem, dar e prea greu să răspund complet. Atâta
doar că mereu caut autori cu care să co‐rezonez spi‐
ritual.
D.G Ce aţi vrea să mai știe cititorii despre dum‑
neavoastră, iar eu, poate, nu v‑am întrebat?
L.O.N. Doar că aș dori ca aceea ce am scris din
voia Harului să ajungă la lumea largă, deși azi lumea
privește mai mult pe ecrane decât să citească.
D.G. La finalul acestui interviu v‑aș ruga să ne
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dezvăluiţi care ar fi oamenii cărora le sunteţi recu‑
noscătoare pentru ce sunteţi și aţi reușit în viaţă.
L.O.N. Așa, la prima încercare, trebuie să spun
că, din păcate, mulţi dintre cei ce au dovedit și au
meritat preţuire și recunoștinţă au plecat în alte di‐
mensiuni, precum mama mea, cea care mi‐a cultivat
de timpuriu apetenţa culturală (ea fiind fostă stu‐
dentă a lui George Călinescu!) și a trăit toate emoţiile
debutului meu ca și ale apariţiei cărţilor, având an‐
tologia mea de poezie pe piept chiar în clipa sfâr‐
șitului (așa cum am povestit în proza Recital pentru
mama). Apoi, profesorii din școala rădăuţeană, ma‐
joritatea refugiaţi de marcă din auroralul cultural
cernăuţean; apoi pleiada de magiștri ai universităţii
ieșene, în frunte cu acad. Ctin Ciopraga, cel care mi‐
a fost ca un tată, stând lângă mine și la examenul de
doctorat și la Ipotești când era nevoie, iar mai târziu,
a lăsat cu limbă de moarte ca eu să primesc Premiul
Academiei pentru cartea Arcade septentrionale,
prefaţată și de el, alături de alte 4 personalităţi aca‐
demice. A urmat academicianul eminescolog Dimi‐
trie Vatamaniuc ce m‐a onorat cu marea lui încre‐
dere în toate demersurile mele de cercetare, în
primul rând, la cartea legăturilor Poetului cu muzica;
apoi sublimul Grigore Vieru și încă destui alţii pe
care‐i regret cu căldură. Mai greu mi‐ar fi să enumăr
mulţii dușmani pe care i‐a animat mereu invidia
crescândă pe orice nouă treaptă străbătută și pentru
care nu s‐au sfiit să–mi facă orice nedreptate și orice
daună. Dar probabil că orice dar trebuie plătit din
greu ca să dăinuie!
Interviu realizat de Daniela Gumann ‑ Austria
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SCRISORI NETRIMISE
de Sterian Vicol

Pagini neutre (Confesiuni finale)
I. Să scriu, nu cer voie nimănui. Nici părinţilor
măcar.
Ei par surprinși în rama aurie a fotografiei roasă
de timp și de carii. Nu știu care o fi fost ultimul lor
cuvânt când au plecat în memoria mea. Dâra peniţei
cu care scriu, dacă vreau să scriu, e chiar sfoara de
cânepă pe care spânzura mama rufele către dumi‐
nică. Cine mai știe ce mi‐au prezis ursitoarele ur‐
când Râpa Zbancului, pe lângă troiţa cu Iisus‐copilul
bătut în cuie de lemn de măr, torcând cântecul Ma‐
riei rămas în curgerea nisipului de pe deal, către
casă. Funiile de nisip, unele vizibile, trag până astăzi,
casa la vale pe aub verdele sălciilor care înaintează.
Acolo, în salcia scorburoasă de lângă fântâna lui
Bârdan‐Verde cu gura cusută în ierburi, scorbura
din care ouăle albe ale șerpoaicei eclozau în mâinele
mele de oopil, părinţii trecând, erau cel mai tineri
și frumoși din coasta satului unde se‐auzea cel mai
limpede sunetul clopotului unduind pădurile de
salcâmi și de stejari ce legau anotimpurile dintre
satele din jur.
Să scriu, de‐aceea să scriu, nu cer voie nimănui
decât uneori, stejarului dacă mai este!
II. Scrisul meu ultim se vrea o dezlegare a obse‐
siei care mă bântuie dintotdeauna: unde e locul,
palma de lut, de pământ pe care am atins‐o ca pe‐
un punct de sprijin, când mama m‐a adus pe lume.
III. Cea mal mare libertate a mea (oare există și
un alt fel de libertate?), este aceea că nu cer voie ni‐
mănui să scriu, nu cer îngăduinţe nu știu cui, să nu
mai scriu.
IV. Din amintirile surorii mele, Mitra (care în pre‐
zent este pe patul suferinţei, la 88 de ani), mama m‐
ar fi născut în luna mai (9), undeva pe coasta Râpii
Zbancului, ea fiind, împreună cu tatăl meu, la prășitul
viei.
V. Valea Zbancului, Râpa Zbancului continuau
drumul de la Cruce (Troiţa de la răscruce), care, în‐
cepând de la marginea satului, se desfășura pe o
parte și pe alta în arăturile colinei, în lanurile de
grâu apoi, de porumb, sau floarea‐soarelui, sau viile
americane (nobile), terase (cudrică și nohan), secară,
ori nelipsitele bostănărli cu pătule și colibe cu in‐
trarea dinspre râpă.
VI. Chiar dacă scriu ce scriu, verdele înaintează,
cucerind dealul, coasta, Valea și Râpa Zbancului,
toate acestea având legături secrete cu satul, cu gră‐
dina și casa părintească!
VII. Dacă nu mai scriu, de ce să scriu? ‐ verdele
tot înaintează către drumul asfaltat, către piatra ora‐
șului și el îngropat între alte coline, vărsându‐se în

unda Prutului. Pe malul fluviului,
turmele de oi împreună cu băieţii și
fetele ce le păzesc jucându‐se de‐a
haiducii și fecioarele, peisaje în mișcare par versuri
albe și negre dintr‐un mare poem nu se știe de cine
caligrafiat.
VIII. Dar scrisul meu ultim (ca și cuvântul/vorba
ultimă!), se vrea un adagio la înseși meleagurile na‐
tale, o pagină însumând o parte din „harfele grâului”,
„corabia seminţei”, din „edena”, „norul și inima”, și
alte amintiri „toarse în „memoria lui Femios” către
„vindecarea în păcat” ș.a.m.d.
IX. Și iar mă întorc ‐ nu‐i deloc o noutate ‐ și spun
că nu mai scriu. Fiindcă nu dau socoteală nimănui.
Eu dau samă glasului pe care numai eu îl aud, cel
care mă călăuzește și călătorește dinspre visul verde
al copilăriei, visul verde ce înaintează încă, înain‐
tează...
X. Și păsările cerului, ele, care au fost odată i e l
e, nu‐mi dau pace. Ele, vrabia, rândunica, graurul,
ciocârlia, pupăza, prepeliţa, ciocănitoerea, turturica,
tortura, prigoria, dar și cioara și coţofana, unele paș‐
nice, altele nervoase și chiar răpitoare ș.a., toate au
ciugulit din tipsia de boabe pe care erau litere și
fragmente din scrisul meu, poate.
XI. Pe multe din vrăjitoarele cerului, dar și al no‐
rilor, a ploilor și a zăpezilor, le‐am întâlnit cu senti‐
mentul că‐s acasă, în grădinile Gaudi din Barcelona,
unde un stol de grauri mi‐au ciugulit boabele de
floarea‐aoarelul din palmele deschise. Fără ele, iele,
poate n‐aș fi scris niciodată!
XII. Sunt obsedat, de când mă știu, de cădere. Tot
ce există pe suprafaţa pământului, obiecte, fiinţe,
tot ce există cad unele mai lin, altele mai repede.
Până și strigătul cade în ecou și ecoul în râpă și râpa
în pământ. Și oorabia de lemn, ușoară sau grea de
piatră și fier, învăluite în „strai de purpură și aur” ‐
cum zice Poetul, toate cad, unde cad.
XIII. Până șl Invizibilul fir de praf, de colb, cade
și el.
XIV. De le lumânărica domnului, de la singurăta‐
tea ei și până la vârful stejarului care domină dealul
și valea, se naște, deodată, căderea fiindcă în jurul
ei se dezvoltă zborul pe care nimeni nu‐l poate opri.
Din cădere se‐ntrupează zborul, cum din zbor se
prelungește căderea.
XV. Și atunci, cum rămâne cu meteoriţii, cu pă‐
durile, cu ouăle privighetorii și ale corbului, dacă
tot cad în propria lor cădere, în propriul lor zbor?
XVI. Eu tot mă mir și mă mir, privind stelele, într‐
un bob de rouă căzută pe o frunză de stejar. În acest
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timp/anotimp, în biserici, mănăstiri, catedrale, ru‐
găciunile fiilor către părinţi cad peste icoane, puri‐
ficându‐se în flacăra lumânărilor și a candelelor din
ochii sfinţilor?
XVII. Ei bine, am libertatea, o știu, să nu mai
scriu. Fiecare literă, fiecare cuvânt din încheietura
scrisului, cad ca seminţele ce vor înainta în verde
dacă Glasul acela Unic încă mai există!
XVIII. „Nici în poezia dumneavoastră, n‐am găsit
vreo salvare” mi‐a replicat într‐o dimineaţă o
doamnă pe patul de moarte. Atunci de ce să mai
scriu?
XIX. Cu scheletul subţire, aproape ca tăișul unei

lame de cuţit, cu scheletul ușor al ciocârliei care
până mai ieri perfora baierele cerului, cântând de‐
asupra cuibului unde ouăle eclozau pe rând, mi‐am
adus aminte brusc de zicerea unui mare cărturar și
poet (autor al Zburătorului), care sună așa: „Eu
parcă‐mi sus scrisul pe sus, cu vântu‐n zbor”.
XX. Ce‐ar mai fi de spus, de scris? Totul cade pe
pământ, spre pământ, sub câmpie, sub munte, sub
fluvii și păduri. Totul! Ghinda stejarului cu cernelu‐
rile ei, cade, cântecul ciocârliei cade de sparge oul
din cuib, numai Scrisul, doamne, nu cade. Scrisul
umblă pe sus, l‐auzim...
Norul de cerneală e tatăl lui și‐al nostru! Amin!

• Prietenii mei, scriitorii •

O anume redacţie (2004)

Festivalul Naţional de Poezie
„Grigore Hagiu”. Întâlnire cu profesorii
și elevii Școlii gimnaziale purtând numele
Poetului. Tg. Bujor, 27 sept. 2019
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POEZIA LA ZI

GALAțIUL DE IERI

Liliana Spătaru
Nu veni
Nu veni la mine
Cu trecutul tău.
Vino cu mâinile goale
și eu ţi le voi lega de soare,
Nu‐mi spune cauza
închiderii în tine
a plânsului uscat
de‐atâta așteptare.
Rămâi în zorii
amurgului mut,
Nu veni!
Nu știu de‐ţi voi ieși în cale.
Rămâi cu tine,
Poate
într‐o zi
o să te caut!

Meriţi o dragoste mare
Meriţi o dragoste mare.
Fără teamă,
fără umbre
de cuvinte,
Nerostite șoapte
Când luna
te prinde‐n braţe
in dans magistral
cu luceferi,
și iubirile
nerăsfoitelor pagini
Și,
când cărţile tac
și cuvintele tac
Meriţi o dragoste mare!
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CRONICĂ LITERARĂ
Din istoria literaturii contemporane (scriitori brăileni și gălăţeni)

Culegător de lacrimi de dropie...
Pavel Găgeanu, Naufragiaţi, Ed. Hypatya, Galaţi, 1996
În generosul spaţiu spiritual al Dunării de Jos,
misteriosul Pavel (Stoica) Găgeanu are publicate
până acum trei cărţi, cariera sa artistică fiind îm‐
părţită între poezie, epigramă, jocul culorilor (pic‐
tura sa aduce aminte de maestrul loniţă Benea, dar
și de consacraţi ai artei naive: două dintre cărţile
sale, cele mai recente, „Emisiunea de duminică”,
2012, și „Meleagul verde”, 2014, ambele la Proilavia,
Brăila, fiind ilustrate cu lucrări ale domniei sale), și,
dacă nu mă înșel, chiar muzică, poezia fiind apreciată
de către poeţi ori oameni de litere consacraţi precum
Ion Gheorghe, Nicolae Grigore Mărășanu, Gabriela
Negreanu, Corneliu Antoniu, Lucian Chișu, Ion Chi‐
ric, Mircea Micu, Corneliu Ifrim, Gheorghe Calotă
ș.a.
„Talentul nativ” la care se referea la un moment
dat Lucian Chișu se află acum la ora confirmărilor
vitale. Pentru început ne vom referi la placheta de
debut, „Naufragiaţi", chiar în acești ani când aniver‐
săm primele ediţii ale lui „Robinson Crusoe”!
Pavel Găgeanu se prezintă ca un poet al ritmurilor
necesare, al ritualurilor de trecere‐devenire: de la
început Nașterea, Nunta‐Nuntirea, Moartea, chiar
Naufragiul, ca paranteză existenţială, sunt ceremonii
la care suntem chemaţi ca martori.
Există o ispită a exoticului, de semnalat chiar în
poemul care dă titlul cărţii: „Suntem naufragiaţi, că‐
pitane!//în arșiţa soarelui/ coamele rechinilor/în‐
florind sălbăticia//în ameţeala valurilor/vasul îm‐
puns în salturi/ de coarnele mării// numai sufletele
noastre/ unul în altul invadând/ își caută devenirea.”
(p.6) Dar autohtonicul învinge, poetul este unul al
Fluviului, zeu nebun care cere jertfe, după cum se
observă în poeme precum „Umbra fratelui meu”,
„înecat în fluviu” sau „Omul din fluviu”, dar și al So‐
cialului, stilistic făcându‐te să te gândești la un prea
sobru „La Lilieci” sau mai apropiatul de noi Octavian
Miclescu, cu „Decojitul cerului, peisaje și alte poves‐
tiri”, în care titlul nu trebuie să vă inducă în eroare,
Liricul fiind rege!
Pavel Găgeanu decojește și el dimineţi de pământ
sau de ape, și nu ne gândim prea mult la Geo Bogza,
cu ale sale „Ţări...”, ci mai degrabă la un vag abstrac‐
ţionism (mai naiv în pictura sa), lată poemul care
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deschide cartea, „Dimineaţa”: „Zornăie bicicleta pri‐
mului sosit/ în timp ce toaca sună anunţându‐ne/
că s‐a mai născut un om/ șoapta tufănicilor din faţa
casei/ pe gânduri poate aprinde un foc/ un copil
strigă mamei apa/ nebunul aleargă să mulţumească/
toate ciorile cu mei/ sub stejar a ars perdeaua‐ ntu‐
necată/ și soarele un ied proaspăt fătat/ se ridică‐n
picioare pe coama armăsarului.” (p.4)
Există încercări de esenţializare, cu alunecarea
spre numitul abstract, dar și un conţinut în care pro‐
zaicul dramatic își trage pe el lirismul extrem, bala‐
desc, cum se întâmplă în „Nunta”, „Cornul de capră”,
„Vânătorii”, „Carul vorbind despre turci”, „lisus Hris‐
tos ţine sfat cu tătarii”, „Șarpele bătrân”, „Cum s‐a
săpat o fântână peste fântâna săpată”, un baladesc
înrudit cu cel al consacratului Nicolae Grigore Mă‐
rășanu.
Ion Gheorghe avea dreptate să considere poemul
„Umbra fratelui meu” unul care semnala un „poet
puternic”, istoria de până acum sugerând că forţa
poate consta și într‐un anume fel de discreţie, dictată
poate și de nebunia zilelor noastre:
„E fluviul dunga de luciri ce se vede/ mi‐am spus
și câinele mă‐nsoţea/ e locul unde venise cu fratele
meu// azi e mort din tristul său joc/ de‐a scăldaţi
cailor în fluviu// mama‐și mai trece ochii umbriţi/
peste o vorbă sau starea ce i s‐a dat/ și‐ades la tâm‐
ple îi bate o venă/ de plâns înecat// azi umbra fra‐
telui meu umblă prin curte/ zilele și nopţile lam‐
pioane petrecute/în lungul drumurilor ostenite/trec
prin faţa mamei... îmbătrânind‐o...” (p.7)
Figura Mamei va mai reveni, și printr‐o scrisoare
emoţionantă, schiţând întreg universul familial, dar
și familiar... Copilăriei, tărâm și concept al unei nos‐
talgii care te duce cu gândul la „Tinereţe fără bătrâ‐
neţe...”, apărând ca „Valea copilăriei” în „Tânăra gra‐
vidă”, dar, indirect, prin forţa metaforei, și la
„Moartea căprioarei”, în poemul „Ca o căprioară” su‐
gerând că ea, Copilăria, este furișată „după aripa
vremii”, „cu freamătul dumbrăvii la gât”... (p.22)
Tensiunea dintre Rural și Urban, poate eseni‐
niană, poate că nu, se simte în „Caii”, o altă mare
dragoste a sa, aceștia reapărând și în alt poem, din
„Meleagul verde”!
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Am putea vorbi și despre schiţa unui ciclu al zom‐
bilor, sau, mai corect, al morţilor care învie, în special
prin imaginaţia scriitorului sau prin „travaliul fan‐
teziei populare” despre care scria regretatul Apostol
Gurău, prins și el în „paranteza tragicului provincial”.
De pildă, în „Bat mai întâi cu o ţeavă de tun”:
„Când clopotul recade‐n lut/ pe guri zac vorbele
sticloase/ pornește luna la picior/ pe șira digului
de oase// sunt morţii de la cimitir/ tutun să vândă
cu amnar/ pe ţeasta lor zace‐n staul/ cu glezna‐n
pieptul secular// hai și‐om căuta popasul/ sub ţâţe
se duce femeia la drum/ morţii la locul de‐ntrunire/
bat mai întâi cu o ţeavă de tun.” (p. 17) Sau în poemul
cu un titlu și mai clar, „Morţii din cimitirul nostru”:
„...au majoritatea telefon/ alo! Se adresează morţii
vechi din templele veșniciei/ către morţi cu proaspăt
certificat de deportare/ nu răspunde nimeni la pri‐
mul apel/ au nevoie de timp pentru șters mobila/
bătut covoare frecat cafeaua ness/ e seară și morţii
ies în oraș/ ne privesc cum stăm în jurul micului
ecran/ la meciul cu Suedia/ se mai uită o dată lung
și pleacă/ dimineaţa vedeam urmele lor/ nu stârniţi
panică a zis un duh/ aseară aţi fost vizitaţi de doi
morţi” (p.28)
Există un umor amar în poezia lui Pavel Găgeanu,
diferit de umorul lui Sorescu ori Miclescu, un umor
încercat de valurile vieţii, un umor aproape negru
cum este în „Cum s‐au adunat morţii”, imagistica fi‐
ind însă, dintr‐un punct de vedere, ca să dăm exem‐
plu concret din poemul amintit, quasi‐anti‐ sau para‐
kafkiană: „o membrană întinsă pe o tobă de tinichea/
este câmpia pe care singur alerg/ la ceasul când
unii/ se‐ntorc pe partea cealaltă în somn/ și visează
gângănii cu colţii lucioși de oţel/ într‐o bucătărie
bubuie oala/ din care s‐a evaporat apa toată/ uitată
ore întregi pe reșou/ și ca o raniţă în care s‐au pus
cărămizi/ atârnă pe umerii mei singurătatea în
care/este de așteptat.” (p. 10)
Istoria, care este puternică sursă de inspiraţie,
în multe dintre texte, poate avea și un poem laconic,
de un singur vers, care este așa: „Morţii noștri ur‐
mărindu‐ne, urmărindu‐ne!” (p.35)
Pe erotism se mizează mai puţin, chiar dacă există
un poem intitulat chiar „De dragoste”, p.16, din care
citez: „iubito ești platoul nalt/ cu pieptul tare de sta‐
tuie/ când te revăd îmi zic: e ea/ și parcă e și parcă
nu e// în casa ta acolo‐n nori/ aduc și vin și datini
două/ îţi spun de morţi de cimitir/ peste un cer că‐
zut în rouă// la foc întinzi cana de‐argint/ să abu‐
rești pe jar cafeaua/ și vesel spui c‐a fost pe‐aici/
un tigru cu un șarpe boa// cum ieri ai lipsit sălbatic/

turnat‐am prea mult în clondir/ de‐au zbenguit o
noapte‐ntreagă/ toţi morţii mei din cimitir.”
De o autenticitate deseori cutremurătoare, Pavel
Găgeanu rămâne, așa cum am sugerat, o enigmă a
fenomenului literar, parcă rătăcindu‐se sau pier‐
zându‐se, dintr‐un fel de neîncredere filosofică, re‐
venind, din când în când, bătând din propriile clo‐
pote lirice pe malurile unui potop fluvial, care duce
la naufragii existenţiale inevitabile, dar care pot fi
memorabile, cum se întâmplă în această carte de
debut din anul 1996.
Acea formulă, „toţi morţii mei”, te poate bântui
mult timp, cel puţin în carte până la ultimul poem,
„Ultimele știri”: „Se duce un om alergând cu bluza
roșie/ mirosind a petrol/ se urcă pe scara clopotniţei
să tragă clopotul/ ca pentru fiecare mort/ se duce
în biserică să aprindă lumânarea/ să‐i fie luminată
încă o dată mintea lui Dumnezeu/ mai nechează
mânzul ultima dată azi că mâine/ va fi căutată haină
cu păr pe deasupra la lumină/ ape ape făcând/ și
iar vocea lui Dumnezeu urcă accelerat/ cu aceeași
tandreţe cu care spui bună‐ziua/ iese mortul de
lângă altar ca o sabie trasă/ de mâna unui soldat de
o altă sabie străpuns/ pieptul lui nu mai tresare
plânsul e singura/ forţă a mamei/ prelingându‐se
pe înaltele ziduri ale tristeţii...” (p.36)
Da, „totuși este trist în lume”, dar poetul este lu‐
cid, știe că gândirea poetică nu este deloc o „artă
simplă”, textele sale din cele două volume apărute
în 2012 și 2014 dovedind deplina sa maturizare pe
un drum al căutărilor sau, dacă este să ne referim la
unul dintre cele mai reușite texte, o cale a săpăturilor
de fântâni spirituale care nu trebuie neapărat să re‐
pete săpăturile altora.
Cine se va oglindi în apele poemelor sale se va
cutremura!
Va zări acolo și „ghiară de moarte”, și potop viitor,
și mitologie, și, firesc, naufragiu! Sau un șarpe bătrân
și‐o nebunie, sau, mai degrabă, înnebunire, ca într‐
o baladă ce relatează aspecte din viaţa unei femei,
Anca, cu un nou episod dintr‐o altă apocrifă, posibilă
evanghelie:
„lisus Hristos a spus de curând la șezătoare:/ fie‐
care casă să aibă șarpele ei bătrân”!
Așadar, un poet de (re)descoperit, care ar trebui
să‐și ia Poezia în serios, are și ea „șarpele ei bătrân”,
să o reîngrijească, să o re‐scrie: cu siguranţă are alte
și alte comori de dezvăluit! Pavel Găgeanu, un Ro‐
binson al propriei sale trăiri lirice! Culegător de la‐
crimi de dropie...
Adi H. Secară
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UMOR PE VAPOR FĂRĂ MOTOR
ARTA ÎMBOGĂțIRII
Chiar de‐i prinsă‐n tevatură
ea l‐a lămurit decis,
pe din dosuri, mamă, fură
da‐i deștept și nu e prins.

DE CÂND LUMEA
Demult înfruntau stihiile
ca oameni bravi și temerari
și‐au suferit din prostiile
făcute de cei mari.

CRĂCIUNUL
Crăciunu‐i peste ţări și mări
etern cu florile de gheaţă
chiar vinul docotește‐n căni,
dar porcii noștri nu mai sunt în viaţă.

LA IEȘIREA DIN ÎNCHISOARE
Ne‐a vorbit de aspiraţii 'nalte
se crede‐o albină‐n orice pom,
c‐a‐nvăţat ce‐nseamnă demnitate
și corectitudine de om.

ROMÂNUL ION
Cartea e de viţă rară
foarte mare‐n aste zile,
dar să știm când o s‐apară
și... Vasile.

CUREAUA
Desfăcutul de curea
nu‐i admis de careva
și probleme are fiul
că s‐a‐ngreunat sicriul.

TRATAMENT ÎN FAMILIE

Aproape totul despre... mână
Mâncăm cu mâna
Bem cu mâna
Ștergem totul cu mâna
Pictăm cu mâna
Lucrăm la calculator cu mâna
Luăm și dăm mită cu mâna
Scriem cu mâna
Arătăm a lehamite cu mâna
Practicăm sporturi cu mâna
Aruncăm pământ peste coșciug cu mâna
Ne închinăm cu mâna
Ne luăm la revedere cu mâna
Facem cunoștinţă cu mâna
Scriem la tablă cu mâna
Hotărârile judecătorești le scriem cu mâna
Unele discuţii se ţin cu mâna
Aplaudăm cu mâna (mâinile)
Construim totul cu mâna
Culegem roadele pământului cu mâna
Cultivăm cu mâna
Facem scene obscene cu mâna
Cărăm bagajele cu mâna
Împingem căruciorul copilului
și al handicapatului cu mâna
Ţinem cu mâna, mâna pruncului
Cu mâna tund frizerii
Volanul îl ţinem cu mâna
Facem rapoarte, cereri cu mâna
Udăm florile și arborii cu mâna
Ne masturbăm cu mâna
Facem hands cu mâna când jucăm fotbal
Spălăm rufele cu mâna
Pregătim mâncarea cu mâna
Votăm prost sau bine cu mâna
Numărăm voturile cu mâna
Ţinem biciul cu mâna
Ţinem vaca de funie cu mâna
Dăm bătaie copilului cu mâna
Facem skandenberg cu mâna
Doamne, cum ar fi oamenii fără mână?
Și, eu cu ce aș fi scris despre mână, fără mână?
Mână scurtă/lungă,
Pentru conformitate,

Indica atât,
neschimbând mimica,
ţuica pentru gât
pentru frecţii... sticla.

George Coca
Pavel Găgeanu

Nr. (294) 2020

UMOR PE VAPOR CU AMOR FĂRĂ ONOR

P.S. Dar tot o mână mână turmele de oi până‑n
veacul de apoi... (G.C.)
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Eroul neștiut al Moldovei:
Dr. Ioan Cătălin Denciu

Suntem, dragi români, profund marcaţi de tra‐
gedia oamenilor arși de vii într‐un spital din Piatra
Neamţ. Se poate vorbi în multe feluri despre asta,
dar am ales să vă semnalăm că Moldova și dr. Ioan
Cătălin Denciu dau din nou măsura valorică a acestui
neam. În copilărie, când mă plimbam prin satele
Vrancei și ale fostului judeţ Tecuci, vedeam destul
de des monumente funerare pe care era scris „Noi
am făcut pentru ţară sacrificiul suprem!”, iar eu nu
înţelegeam de ce oamenii au trebuit să moară. De
30 de ani Moldova este abandonată și se vorbește
foarte urât despre oamenii ei! Dar educaţia de
excepţie din familiile unor moldoveni obligă să se
reconsidere această nerozie politică! Sacrificiul su‐
prem dat pentru apărarea oamenilor trebuie să fie
pentru fiecare dintre noi o obligaţie morală de a le
păstra veșnică recunoștinţă eroilor. Faptele de
eroism au dat și modelul limitei de sus a măsurii
omului. În acest sens termenul de erou a fost și este
folosit metaforic: cineva este (ca un) erou, adică face
la cea mai înaltă cotă ceea ce i s‐a dat de făcut sau
ceea ce și‐a propus el însuși. În istorie eroii au fost
cei care făceau isprăvi extraordinare, ceva ce alţi oa‐
meni nu reușeau. Curajul de a accepta propria
moarte înainte de vreme și onoarea, adică prestigiul
curajului, au devenit în această ideologie de sacrifi‐
ciu virtuţile cardinale ale omului care poartă cununa
eroismului. Ioan Cătălin Denciu (are 48 de ani, este

căsătorit cu o doctoriţă și au împreună doi copii),
medicul care a intrat în flăcări pentru pacienţii săi,
este specializat în terapie intensivă. Medicul Ioan
Cătălin Denciu era de gardă la secţia AŢI de la Spi‐
talul Judeţean de Urgenţă. Când s‐a întâmplat ne‐
norocirea el a făcut un gest foarte rar de sacrificiu
și dăruire. Este cel mai nobil gest văzut în ultimii 30
de ani de îndobitocire sistematică a României! Deși
în jurul său se dezlănţuise iadul, a încercat să‐i sal‐
veze din flăcări pe bolnavii internaţi la terapie in‐
tensivă. Doar șase din cei 16 pacienţi cu Covid, și
așa în stare gravă, au scăpat cu viaţă. Medicul s‐a
ales cu răni grave: are arsuri pe 75% din corp, dintre
care unele de gradul 4, la picioare. A ajuns în Belgia,
la secţia de arși a Spitalului Militar Reine Astrid.
Ioan Cătălin Denciu este născut în Focșani și este
fiul unui cunoscut scriitor de o aleasă cultură și
educaţie, Ioan Dumitru Denciu, prozator, poet, eseist
și traducător. Se spune că „Eroi sunt cei care și‐au
păstrat raţionamentul și umanitatea intacte în faţa
suferinţelor groaznice. Eroi, cunoscuţi sau anonimi,
sunt știuţi doar de Dumnezeu.”, într‐ o definiţie dată
de Silvia Cartwright. Iar el este o emblemă de eroism
a Moldovei noastre! Să ne rugăm pentru el și să cre‐
dem că Dumnezeu va face pentru el și familia lui o
mare minune! Oameni ca el ar trebui să conducă
această ţară!
(Săndel Dumitru, !6 noiembrie 2020, Galaţi)
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Filiala Galaţi a U. A. P. R. ‑ 70,
70 de trepte pe scara timpului
În noul an în care pășim, 2021, Filiala Galaţi a U.
A. P. R împlinește 70 de ani de existenţă, 70 de ani
de când membrii și colaboratorii ei se află în nobila
misiune de slujire a frumosului artistic. O existenţă
pe al cărei parcurs mișcarea plastică de pe melea‐
gurile din sudul Moldovei, timidă la început, s‐a am‐
plificat prin cooptarea an de an a noi membri, s‐a
dezvoltat, s‐a afirmat și s‐a impus pe plan naţional
ca una dintre cele mai dinamice și valoroase, iar
prin unii din reprezentanţii săi, fiind cunoscută și
în context internaţional.
Făcând o incursiune în Istoria Artei Plastice din
România, vom observa că orașul Galaţi și localităţile
judeţului nostru au dat plasticii românești artiști a
căror notorietate este incontestabilă: Gheorghe Pe‐
trașcu, Nicolae Mantu, Camil Ressu, Ludovic Bassa‐
rab, Lola Schmierer‐Roth, Ghelman Lazăr, Mircea
Olarian, Jeanne Coppel, Lucia Vasiliu‐Cosmescu, fra‐
ţii Constantin Emil (Ticu) Arămescu și Georgeta Ară‐
mescu‐Anderson etc. Cu toate acestea, plastica de
pe aceste meleaguri dunărene a început să ia for‐
mele unei mișcări organizate abia din 1948, an când
și la București a fost organizată expoziţia „Flacăra”,
prima manifestare deschisă sub egida Uniunii Sin‐
dicatelor de Artiști, Scriitori și Ziariști (U. S. A. S. Z.).
Cei care au pus bazele acestui cenaclu au fost
maestrul Nicolae Mantu, octogenar la acea dată, Ghe‐
orghe Levcovici, Dorothea (Lola) Schmierer‐Roth,
cunoscuţi mai ales ca profesori de desen, Nicolae
Spirescu, venit în 1946 de la București, după absol‐
virea Academiei de Arte Frumoase, la recomandarea
lui Camil Ressu, Nicolae Stănescu, Lelia Oprișan, Ion
Bârjoveanu, Elena Hanagic și Constanţa Grigoriu.
Expoziţiile membrilor cenaclului sunt organizate
cu o frecvenţă anuală. În același timp, din 1953 este
semnalată prezenţa pictorilor Nicolae Mantu, Elena
Hanagic și Nicolae Spirescu la manifestările cu ca‐
racter naţional, prin participarea acestora la
Expoziţiile anuale de stat de la București.
Un important eveniment care a fost favorabil
mișcării plastice gălăţene l‐a constituit înfiinţarea
în 1956 a Muzeului de Artă, întemeiat pe baza
colecţiei din Secţia de Artă a Muzeului de Istorie.
Acesta avea ca sediu o parte din clădirea fostului
Palat de Justiţie din strada Domnească nr. 47 (azi,
Universitatea „Dunărea de Jos”). Nicolae Mantu este
sărbătorit la împlinirea vârstei de 85 de ani. Profe‐
soara Mariana Gheorghiu, primul director al Mu‐
zeului de Artă îi organizează o expoziţie retrospec‐
tivă.
[...] Anul 1958 marchează începutul unei activităţi
efervescente în domeniul artelor plastice. Acum, ce‐
naclul plastic se reorganizează, incluzând în
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componenţa sa și pe artiștii brăi‐
leni Gheorghe Naum, Mihail Gavrilov, Emilia Dumi‐
trescu, Pavel Roșca și Sorin Manolescu. Președinte
este ales Gheorghe Naum. Prima expoziţie colectivă
a cenaclului reorganizat s‐a deschis în decembrie
1958.
Lucrările artiștilor de aici sunt apreciate și asis‐
tăm nu numai la participarea acestora la expoziţiile
locale, interregionale, republicane, dar și la unele
manifestări organizate peste hotare. Lucrările lui
Gheorghe Naum sunt prezentate în expoziţiile de la
Ljubljana, Lugano, Riga, Moscova, Leningrad, Hel‐
sinki, Praga, Berlin, Bratislava, Alexandria, Veneţia;
Mihai Dăscălescu expune la Leipzig, Sofia, Varșovia,
Copenhaga, Budapesta, Moscova; grafica Emiliei Du‐
mitrescu este prezentată la Varșovia, Belgrad, Bu‐
dapesta, Riga, Bratislava, Berlin, Praga, Veneţia, To‐
rino, Cairo, Sofia, Havana, Tel Aviv etc.
În anii care au urmat, artiștilor amintiţi li s‐au
alăturat Vasile Vedeș, Marcel Grosu, Emilia Iacob,
Constantin Dimofte, Vasile Onuţ, Dumitru Cionca,
Ana‐Maria Andronescu, Napoleon Costescu, Pia Si‐
mona Costescu, Marcel Bejan, Silviu Catargiu etc.
Ei veniseră în Galaţi, cu repartiţie guvernamentală,
ca profesori, fie la Școala Gimnazială de Muzică,
înfiinţată în 1956 și devenită din 1966 Liceul de Mu‐
zică și Artă Plastică, fie la alte unităţi de învăţământ
preuniversitar.
Dacă din 1956 expoziţiile colective s‐au organizat
în sălile Muzeul de Artă, înfiinţat chiar în acel an, pe
urmă artiștii plastici gălăţeni au beneficiat de o sală
proprie, situată mai întâi în Ţiglina I (la parterul
unuia din blocurile de tip A, strada Brăilei), apoi în
strada Avântului, la parterul redacţiei ziarului „Viaţa
nouă” (azi, strada Maior Iancu Fotea nr. 2, Muzeul
Judeţean de Istorie „Paul Păltănea”), iar în cele din
urmă în strada Domnească nr. 22, unde există și în
prezent. Din 8 aprilie 1993, graţie președintelui din
acea vreme al Filialei, pictorul și graficianul Mihai
Dăscălescu, galeriile au primit numele lui Nicolae
Mantu, ctitorul cu adevărat al mișcării plastice de la
Dunărea de Jos.
Cu fiecare an care a trecut, mișcarea plastică din
Galaţi a crescut, s‐a dezvoltat, s‐a consolidat, s‐a im‐
pus prin manifestările de profil, individuale și co‐
lective, organizate pe plan local, în ţară și în stră‐
inătate. Dumitru Cionca, președinte al Filialei între
1964 – 1973, unul dintre cei mai talentaţi gravori
care au activat în orașul nostru, participă la expoziţii
de grafică românească organizate la Montevideo,
New Delhi, Praga, Verona, New York, Dusseldorf,
Macerata, Roma, Cesena, Portland, Teheran, Beirut,
dar și la expoziţiile internaţionale de la Brno, Linz,
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Ljubljana, Varșovia, Bienala de la Veneţia. La
Internaţională „Alb‐Negru” de la Lugano (1972), ar‐
tistul primește Marele Premiu pentru lucrarea
„Neliniște”.
[...] În 1992, un grup de șase membri ai Filialei,
reprezentând trei generaţii de artiști (Mihai Dăscă‐
lescu, Nicolae Spirescu, Marcel Bejan, Ioan Simion
Mărculescu, Ioan Murariu‐ Neamţ și Sergiu Dumi‐
trescu) realizează primul schimb cultural România
– Italia, constând dintr‐o expoziţie care reunea pen‐
tru întâia oară opere ale artiștilor contemporani pie‐
montezi și români, manifestare deschisă mai întâi
la Museo dell’Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia
– Torino (6 – 24 mai) și apoi la Muzeul de Artă Vi‐
zuală din Galaţi (20 iunie – 5 iulie). Din partea ita‐
lienilor expuneau: Cezare Botto, Vincenzo D’Azzo,
Claudia Ferraresi, Gio Ferri, Livio Politano și Basso
Sciarretta, plasticieni care în 1988 au format Grupul
„Firul roșu”.
În iunie 1995, un număr de opt plasticieni
gălăţeni fondează Grupul „Axa”. Ei se numesc: Ioan
Simion Mărculescu, Gheorghe Andreescu, Jana An‐
dreescu, Gheorghe Miron, Sergiu Dumitrescu, Sava
David, Tudor Ioan și Anca Tofan. Toţi artiști afirmaţi,
cu o activitate expoziţională bogată, recunoscuţi pe
plan judeţean și naţional ca valori artistice incon‐
testabile.
[...] Arta gălăţeană a fost prezentată în mod ex‐
celent în expoziţii colective deschise la București la
Galeria Căminul Artei și Palatul Parlamentului, la
Muzeul de Artă din Constanţa, la Galeria de Artă
„Ion Andreescu” din Buzău, la Galeria „Cupola” din
Iași, la Galeria de Artă din Brăila, la Muzeul de Artă
din Tulcea, la Brașov, Bacău, Bârlad Focșani sau
Timișoara. Cel puţin pentru Filialele din Brăila, Bu‐
zău și Tulcea, a devenit o obișnuinţă ca aproape în
fiecare an să facă schimburi reciproce de expoziţii
cu Galaţiul, dând astfel posibilitatea iubitorilor de
frumos să cunoască creaţia artiștilor care trăiesc și
activează în aceste localităţi.
Tot mai mulţi plasticieni, pe lângă expoziţiile din
Galaţi și din alte centre culturale din ţară, își orga‐
nizează expoziţii personale în afara graniţelor: Ghe‐
orghe Miron, la Katowice (Polonia); Gheorghe An‐
dreescu, la Ulm, Germania (1998), Veneţia, Italia
(2002), Viena, Austria (2005), Lyon, Franţa (2006);
Liliana Jorică‐Negoescu, la Steenwijk, Olanda (1992),
Viena, Austria (1995, 2001, 2002), St. Gaudens,
Franţa, (2007); Cornel Corcăcel, la Viena, Austria
(2006); Tudor Ioan, la Torino, Italia (2012, 2013);
Aurel Manole, la Dortmund, Germania (1999),
Fayance, Franţa (1990), Freudenstadt, Germania
(1992), New York, S. U. A. (1992), Toronto, Canada
(1988, 1989, 1990), Jerssy, Anglia (1993); Florian
Doru Crihană, la Anvers ( 1997), Legnica, Polonia
(1999), Burgdorf – Celle, Germania (1999), Lint,
Belgia (2000), Oerlinghausen, Germania (2003),
Varșovia, Polonia (2004), Gabrovo, Bulgaria (2004),
Veneţia , Italia (2010) etc. Exemplele ar putea con‐

tinua.
Acţiunea Tabere de creaţie ia amploare mai ales
după 1990, iar artiștii gălăţeni sunt solicitaţi să par‐
ticipe în număr mare. Din articolele cuprinse în carte
pentru fiecare artist se poate constata cele afirmate
aici. În același timp Tabăra de sculptură în metal,
care după ediţiile din 1976 și 1977, a fost întreruptă,
a fost reluată, desfășurându‐se alte cinci ediţii (1991,
1995, 1997, 2012, 2016), îmbogăţind patrimoniul
artistic cu noi lucrări de artă monumentală ampla‐
sate în Parcul „Cloșca”, Parcul „Viva”, spaţiile verzi
de pe strada Brăilei, Grădina Publică, Campusul
Știinţei din cadrul Facultăţii de Inginerie a
Universităţii „Dunărea de Jos” sau în alte spaţii verzi
din municipiu.
Mulţi dintre artiștii membri ai Filialei gălăţene,
care, într‐un fel sau altul, au contribuit la conturarea
unei personalităţi a acestei organizaţii profesionale
și la creșterea prestigiului ei, astăzi nu mai sunt, au
trecut în lumea umbrelor veșnice: Nicolae Mantu,
Dorothea (Lola) Schmierer‐Roth, Mihail Gavrilov,
Dumitru Popa, Elena Hanagic, Gheorghe Naum, Ghe‐
orghe Levcovici, Vasile Vedeș, Mihai Dăscălescu, Ni‐
colae Spirescu, Emilia Dumitrescu, Sorin Manolescu,
Marcel Grosu, Emilia Iacob, Vasile Onuţ, Doina Ște‐
fănescu, Constantin Dimofte, Silviu Catargiu, Ioan
Simion Mărculescu, Gheorghe Suciu, Paraschiva
(Pașa) Smirnov, Aurel Manole, Sergiu Dumitrescu,
Vasile Neagu, Gheorghe Mihai‐Coron. Memoria lor
este de‐a pururi prezentă.
Din 2016, în perioada cât președinte a fost pic‐
torul‐profesor Sava David (24 august 2020), Filiala
a organizat în fiecare anotimp al anului câte un Salon
de artă, fapt care a avut urmări favorabile pentru
mișcarea plastică de aici, în sensul că a devenit mai
dinamică, dând posibilitatea artiștilor să fie mai ac‐
tivi, să se exprime public într‐un ritm mult mai sti‐
mulativ pentru creaţie. Și ca un corolar al activităţii
desfășurate, tot din 2016 s‐a instituit Gala Artelor,
manifestare anuală complexă de artă, design, mu‐
zică, dans și poezie, cu care prilej se conferă premii
artiștilor cu rezultate notorii în anul respectiv, dar
și unor personalităţi care susţin mișcarea plastică
și unor colaboratori apropiaţi din alte filiale din ţară.
De asemenea, din 2020, în parteneriat cu Consiliul
Judeţean Galaţi și Muzeul de Artă Vizuală s‐a orga‐
nizat prima ediţie a Bienalei Naţionale „Camil Ressu”
(vernisaj, 21 august), care va spori prestigiul Filialei
și va deveni un important mijloc de promovare a
celor mai valoroase lucrări de pictură, sculptură și
grafică ale artiștilor din întreaga ţară.
La împlinirea celor 70 de ani de existenţă a Filia‐
lei Galaţi a U. A. P. R., îndreptăm un gând pios către
cei care au slujit cu devotament arta gălăţeană și
astăzi odihnesc în Împărăţia Tatălui Ceresc, iar
artiștilor și colaboratorilor în viaţă le urăm multă
sănătate, putere de muncă, inspiraţie și împliniri.
Corneliu STOICA
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Din superstiţiile locale
culese de preotul Ion Croitoru (Liești ‑ Mărăști)
• Când vezi furnici prima dată primăvara să lași
una să‐ţi meargă în palmă ca să fii harnic toată vara.
• Dacă vezi o rândunică sau o barză primăvara stai
singur tot anul iar dacă vezi cârduri vei fi în compania
a multor prieteni.
• De la masa comemorativă a unei persoane (po‐
mană) nu vei pleca sătul niciodată căci fură morţii
mâncarea.
• Dacă vrei să nu‐ţi mănânce viermii ceapa să pui o
căpăţină de cal în gard.
• Să nu pui duminica apă în ghiveci la flori că se
usucă.
• Dacă un băiat va merge în genunchi după ploaie
până la un curcubeu se va preface în fată și invers.
• Să nu torci sau să mături când ai pe cineva împeţit
că va renunţa la căsătorie.
• Dacă din invidie la nunta a doi tineri tragi clopotul,
unul din ei va muri.
• Să nu faci lut lunea pentru lipit casa pentru că îţi
vin furnicii și greierii în casă.
• Să nu treci noaptea cu sita prin curte că nu‐ţi vin
acasă animalele de la câmp.
• Primăvara dacă vezi pentru prima dată miel alb
îţi merge bine tot anul iar dacă vezi miel negru îţi va
merge rău.
• Dacă vezi crai nou și ai bani în buzunar vei avea
toată luna.
• Dacă din sobă sar scântei pe vatră te vorbesc
dușmanii și lumea de rău la fel și când îţi ţiuie urechea
stângă.
• Prima zi de paști să nu mănânci ouă roșii că faci
bube.
• În prima zi de paști să mănânci pește ca să fii tot
anul iute și harnic.
• Dacă te duci la priveghiul unei persoane să nu te
speli pe cap că vei amorţi. Trebuie să te speli pe mâini
cu ţărâna de la cimitir să nu‐ţi amorţească mâinile și
să poţi toarce.
• Să spui la toată lumea când rămâi gravidă ca să
fie copilul guraliv.
• Să arunci apa din cofe dacă întâlnești un cortegiu
funerar și să aduci alta de la fântână.
• Când fierbi laptele să nu dea pe plită sau în foc că
vaca va prinde răsug.
• Dacă îţi rămân animalele pe câmp ca să nu le atace
haitele de lupi să legi braţele unei foarfece și să o arunci
pe fereastră.
• Când îţi cade primul dinte de lapte să‐l arunci
peste casă și să zici: ,,Cioară, cioară, îţi dau un dinte de
os și să‐mi dai unul de oţel”.
• Să oprești din colacul pe care mireasa la nuntă îl
aruncă în cruce spre cele patru puncte cardinale că e
bun pentru a gusta fetele nemăritate ca să se înghesuie
tinerii în a le cere în căsătorie. Din o parte din colacul
miresei se freacă în frunte animalele ce se duc la târg
ca să aibă cătare, cumpărători.
• De Sf. Varvara să îmbărburești copiii, cu un căţel
de usturoi înmuiat în miere și să le faci semnul cruci
pe barbă, pe umerii obrajilor și pe frunte pentru a fi
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feriţi de boli și bube.
• De Sf. Toader se tund caii și boii în frunte să le
crească fetelor părul bogat.
• Să nu stea două mături alături în cameră că va
aduce ceartă în casă.
• Să nu scapi piper negru pe jos că aduce gâlceavă
în familie.
• Dacă îţi muști limba te vorbește cineva de rău.
• În sala de judecată să arunci sare ca să înmoi gura
dușmanului.
• Să nu lași cuţitul înfipt în pâine că rănești pe Maica
Domnului.
• Când te‐ai sculat de la masă să mături prin casă
ca să nu stea Maica Domnului în genunchi.
• Dacă o fată va mătura frumos în cameră și cavalerul
care o va cere în căsătorie va fi frumos. Și invers.
• Fetele când mergeau la horă ascundeau în păr
sau în sân un fir de busuioc ca să aibă noroc.
• Dacă îţi cântă cocoșul în prag vei avea musafiri.
• Când pleci undeva cu interes și îţi iese în cale ci‐
neva cu cofa goală, o pisică neagră sau un popă să te
întorci din drum că vei merge în gol.
• În ajunul de bobotează mamele fetelor și ale flă‐
căilor le puneau pe furiș sub pernă busuioc de la preot
ca să vizeze pe cel care le va fi soţ sau soţie.
• Dacă te mănâncă palma dreaptă primești bani iar
dacă te mănâncă stânga vei da bani.
• Șterge sticla ferestrei bine să nu rămână un ochi
neșters că este ochiul soacrei care te urmărește.
• Când întinzi rufele pe culme, primele să fie a
soţului din respect.
• Când te tunzi să nu‐ţi pui părul pe foc ca să rămâi
chel ci în balegă de vacă ca să crească mare și des.
• La cununia religioasă dacă mireasa calcă pe picior
pe mire îl va domina toată viaţa.
• După nuntă soacra mare îi cuprinde pe miri cu
un ștergar și îi trage în casă dându‐le să mănânce
amândoi dintr‐o strachină (farfurie) ca toată viaţa să
împartă totul pe din două.
• La nuntă când se gătește mireasa, dacă plânge
când muzicanţii îi cântă ,,Ia‐ţi mireasă ziua bună…” va
fi în anul acela recoltă bogată de prune.
• Domnișoara care se va așeza prima pe perna de
pe scaunul pe care a stat mireasa să fie gătită ‐ se va
mărita repede.
• Dacă plouă la nunta mirilor vor ajunge oameni
bogaţi.
• Cum îţi va fi ziua la nuntă așa îţi va fi și la deces
• Dacă uiţi să pui sare în mămăligă vei avea bucurie
în casă.
• Dacă din întâmplare în mămăligă rămân cocoloașe
de făină, înseamnă noroc în casă.
• Când coși o cămașă sau altceva pe tine (adică îm‐
brăcat) să ţii o șfoară în gură ca să nu‐ţi pierzi minţile.
• Gura la război de ţesut se leagă numai lunea ca să
ai șanse să termini ce ai început mai repede.
• Dacă pui război marţea sau sâmbăta n‐ai să ter‐
mini niciodată de ţesut.
(va urma)
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Vasile MANDRIC
(Brăila)
SONET
(Doamnei Dr. Mirela Ioniţă,
Sp. Mun. Galaţi ‑ Sec. Oncologie)
Veni și toamna, chiar, ca niciodată,
Iar fără ploi, cu viruși, o grămadă,
Probabil și guverne or să cadă
Chiar dacă‐ar fi cinstiţi și fără pată.
Cu morţii COVID, în alegeri pradă,
Bătu‐i‐ar Dumnezeu, de hoţi, să‐i bată,
Rămân în parlament făcându‐și rată,
Din scaun niciodată să nu cadă.
Mai ies sărmani nenorociţi și strigă,
Vor munca cea furată de‐altădată,
Că nu le‐a mai rămas de‐o mămăligă.
Dar, opresorii au jandarmi să bată
Și gaze au, și‐o presă ce intrigă,
Iar ţara noastră parcă‐i blestemată!

SONET
(pentru Doamna Liliana Vasilache)

CASA SUFLETULUI
Doamnei Angela Burtea
Cu ochii‐ntorși privesc spre ochi.Mă sperii
De‐atâtea câte văd, aici și‐afară,
Mă sui în ceruri fără nicio scară
Și‐n Cartea de Sonete, văd mizerii!
În Casa sufletului urc pe‐o sfoară,
Dorinţa mi‐i să pun capac durerii,
Și‐n loc ferit, culcușul mângâierii,
Să‐l ocrotesc de rău a câta oară.
Și‐ncarc în vers atâta cât va duce,
Pân’și Universul într‐unu‐ncape,
Pe umeri îmi mai pun și eu o cruce,
.
Golgota mea e‐n glanda pineală,
De‐acolo curge și pustiu, și ape,
Somn adormit în visul meu se scoală.

PE STRADA TA
Pentru Viky

Tu...„Ochi Frumoși”, pe unde‐acuma ești?
Te‐am căutat în două lumi, de‐odată,
Trecută...nu erai nici în erată,
Căci Timpul trebuia să‐l mai grăbești!

Pe strada ta la numărul treisute
În colţ la Griviţei și cu Apollo,
De câte ori mai trec și eu pe‐acolo,
Mi‐te zăresc prin clipele pierdute.

Am căutat o undă mai sonată,
Ca să străbată Timpul ca‐n povești,
Te‐aș fi dorit în „Zodie de Pești”,
Frumoasa mea iubire‐ntârziată.

Tot cum erai, tu ai rămas dincolo,
În nori de amintiri și doruri multe,
Unde eu gem, dar cine să‐mi asculte
Aceste melodii ce le cânt solo.

Nici amintiri n‐avem, să le sfinţești,
Iar Dunărea și Cerul îmi arată,
Culoarea ochilor, când mă privești.

Mă fac popas pe‐aici, pe la răscruce,
Privesc în Timp tot undeva spre gară
Și‐aștept ca nostalgia să mă apuce.

Iubirea‐i mângâiere ce ne cată,
Ne poartă pe cărări Dumnezeiești
Și nu pretinde nici un fel de plată!

O fată dragă undeva se duce,
Plutind în lacrima ce curge iară...
Doamne, mi‐ai pus dragostea pe cruce?!
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EPIGRAME

Ion Moraru

de Vasile Plăcintă
Politica

În pandemie

Azi politica ne costă mult
Totul se măsoară în dispreţuri
Ne‐am făcut din așteptări un cult
Dar ce preţuri, domnule, ce preţuri!

Se spală astăzi fiecare
Pe mâini, pe faţă și picioare
Dar sunt aleși ce nu ţin cont
Și fac precum ...Pilat din Pont!

Beligeranţă românească
Securizarea graniţei
Refuz s‐admit vreodată
Că ne desparte‐o vamă,
Când peste Prut am tată,
Surori, cumnaţi și mamă.

Istorie deplasată
Mi‐i ţara ruptă printre ramuri...
Doar doina mi‐i uitatul jind‐
Demult nu ne mai știm de neamuri
Și trecem vămi îngenunchind.

Devieri politice
Mă‐ntreabă zilnic un părinte
De ce‐s așa de abătut:
‐Cerșesc de sus un dram de minte,
Pentru ai mei... de peste Prut.

Taxare
Cu această guvernare
Nu ai cum să fii isteţ;
Am primit o palmă mare
Și a fost inclusă‐n preţ.

Pământul
Pământul dacă nu‐i lucrat ‐
O zi, o lună, sau un an
Și dacă nu‐i la timp udat ‐
Devine...bolovan.

Patriotism
Nu știu pe unde s‐o apuc
Aș vrea‐n Canada să mă duc:
Să‐mi fac o casă mai frumoasă
Dar...tot mai bine e acasă.
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E‐un război ce ne divide
Și provoacă sacrificii:
Interlopii din partide
Contra celor... din Servicii!

Guvernanţilor
Dânșii nu aruncă‐n vânt
Fonduri pentru‐nvăţământ...
Școala‐i bună doar când are
Multe ...Secţii de votare!

Nepăsarea autorităţilor la inundaţii
De pe‐o culme mai înaltă,
Ei s‐au împărţit în două:
Unii „au lăsat‐o baltă”,
Alţii „s‐au făcut că plouă”!

Noul primar
Crezând în el ca‐ntr‐o mafaldă,
Alegătorii, minţi zevzece,
Sperând că vine apă caldă,
S‐au îmbătat cu apă rece!

Zeiţa Dreptăţii în pandemie
Pentru dreapta judecată,
Dânsa e la ochi legată
Dar, în astă conjunctură,
Este și la nas și gură!

În pandemie, aleșii se salută cu cotul
La‐ntâlniri protocolare,
Dovedește fiecare
Că, mai bine dintre toate,
Știe ca să dea din coate!
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Vasile Manole

Două parodii

PĂSTOREL,
SIMBOL AL IAȘULUI

de Dumitru Marian

Sigur că‐l veţi recunoaște
Ca epigramist cu har,
Ce pupa în loc de moaște
Câte‐o sticlă de Cotnar.

TRADIțIE ÎN JUSTIțIE
De când lumea și pământul
Cei bogaţi își fac dreptate...
Când poporul ia cuvântul,
Ea deja‐i pe terminate.

PARPANGHEL ÎN STRĂINĂTATE
(DUPĂ ION BUDAI‑DELEANU)
Cum urca parizianu’
În vestitul turn Eiffel,
Ieri, eroul lui Deleanu
L‐a „făcut” la portofel.

Lui Vladimir Rusnac

ATLANT
„Ţin globul pământesc în mâini
Și teamă mi‑e să nu‑l scap”.
De‐acuma, câte săptămâni
Ţin globul pământesc în mâini!
L‐am ridicat așa‐ntr‐o doară,
Crezând povara de ușoară,
Dar uite‐acuma ce se‐ntâmplă –
Îmi curg sudorile pe tâmplă
Îmi tremură‐ndesat genunchii,
Mă doare inima, rărunchii,
Și mă împunge la ficat.
Stomacul cere alinat
Și gura cere‐un strop de apă,
Și simt cum palmele îmi crapă.
Amicii mei, colegi și fraţi,
Eu vă implor: nu mă lăsaţi, –
Schimbaţi‐mă măcar pe‐o clipă,
Să‐mbuc ceva, să trag o pipă,
Să scriu măcar un singur vers,
De nu – scap globu‐n Univers...
Lui Victor Pânzaru

UNUI GURMAND
Ești obez și nu faci sport,
La cât ești de mâncăcios,
Nu mai pot să te suport
C‐ai ajuns… „lipidinos”.

DEFINIțIE
Epigrama‐i ca un drog:
De te‐obișnuiești cu ea,
Sau te‐ndrăgostești, mă rog,
Este bună când e rea.

STATISTICĂ OPTIMISTĂ
E faină viaţa sub papuc
Își spun cam doi bărbaţi din doi,
Aminte dacă își aduc
Cum este ea sub amândoi.

DESTĂINUIRE
„Ne văzuto, astă iarbă și aste foi
Nu‑s o cărare înspre suflet oare?...”
Nevăzuto și necunoscuto,
Să mă destăinui ţie doar aș vrea,
Că‐mi pari cea mai frumoasă dintr‐o sută
De fete întâlnite‐n calea mea.
Trimit răvaș pe‐o frunză foșnitoare,
Pe verde scriu cu lapte de susai,
De mă iubești, să‐mi vii peste ponoare,
Să‐mi treci prin păpușoi și prin mălai.
Să calci pe‐acolo unde‐i bătătură –
E o cărare spre sălașul meu.
Te‐oi aștepta cu Sufletul la gură
În doi vom fi, adică el și eu.
De zeci de ani mă tot gândesc la tine.
Nu‐mi mai apari, dar te cunosc și‐așa…
Și bine‐ar fi, dar poate și mai bine
Să nu te văd defel, iubita mea.

PORTO - FRANCO

106
POEME BAHICE de Sterian VICOL
AVE VINUL DE COTNAR
• Se dedică poeţilor Cassian Maria SPIRIDON,
Lucian VASILIU, Marius CHELARU, Valentin
TALPALARU, Horia ZILIERU, Liviu APETROAIE,
altor colegi de la Filiala IAȘI a USR •
AVE! Fecioarele culeg via, o, fecioarele,
Pe colină parcă zboară cocoarele!
Ciorchinii umplu amiaza, hohotind,
Spre budane și cupe de argint ‐

4. Un Cotnar băut de prinţi
Face bine și la sfinţi:
Sună banii fără zimţi
Ca o rugă la părinţi!
5. Cântecul de lume‐lume,
E al vinului anume,
E‐un Cotnar pe continent
Cu renume, permanent!
Sterian VICOL

LA COTNAR, ÎN țARA VINULUI
AVE! Când seara cade peste cramă‐ncet
Și poama luminează cărarea‐mamă,
Lângă oala cu must, Bachus devine poet
Și scrie că fetele îl cheamă...
AVE! Ci ele strivind poama în cadă,
Nu vor șchiopăta dansând, uneori.
Cât vinul și versul or să șadă
La taifas, cu crama și stelele surori!
AVEI De‐aceea, Colinei, Cerului și Ţie
Se‐nchină ei, Poeţii, la beţie,
Căci mic atlet e vinul ‐ zicea Papa,
Băut, și‐n zori mai limpede ca apa!
AVE! Dar hora oare leagă nunta‐n sat,
Brâuri‐brâuri, Moldova o străbat?
Izvodul ei e tocmai la Cotnari
Vegheat de bravi stejari‐stejari!

STROFE LA PATRIA VINULUI
1. Fuge‐ncolo și încoace
Mustul până vin se face
El se ceartă‐n poloboace
Apoi într‐o zi el tace.
2. La Cotnar, în zori, la cramă,
Se‐aud glasuri nu de mamă,
Strigă‐o diplomă din ramă
Când noi bem sa ţinem samă!
3, La miezul nopţii, la Cotnari,
Toate stelele‐s cobzari,
Numai tu, iubito, îmi pari
Amforă printre hoinari!
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• Se dedică celor trei astronauţi americani,
ALDRIN, COLLINS și ARMSTRONG care au pășit
primii pe lună în secolul XX. •
Vinul cel tânăr, un vin de‐nceput,
Nu vede mesenii puși pe băut,
E‐același de‐un veac, sunând a cristal
Și‐a cântec întru marele bal ‐
Vinu‐i cristal cum cristalul e vin
Că vin de Cotnar a băut și Aldrin,
Cosmonautul ‐ primul pe lună ‐
Pășind cu Armstrong, împreună !
Collins, ca un mag, i‐a așteptat
Pe cei doi pe orbită, în spatele lunii,
învingând gravitaţia lumii
Pe când la Cotnar, vinul era împărat!
Fiindcă ei, călătorii stelari,
Au apropiat cerul de Cotnari,
Noi astăzi, toţi vizităm Muzeul
Unde Collins poartă curcubeul,
Muzeului Spaţiului și‐al lumii,
Peste mări și ţări; dar și‐n Moldova
Cramele‐s Muzee‐n spaţiul humii,
În ele, vinu‐și scrie singur slova!
Venind la Cotnari, suntem solidari
Cu muzica vinului de aur;
De la Ștefan Vodă, via‐i tezaur
Pentru cel solidari, aici, la Cotnari!
* Aldrin a fost și primul Director al Muzeului
Naţional al Aerului și Spaţiului din America.
Printre obiectele personale, dar și pe lângă tot
felul de punguţe de alimente americane, amba‑
late în vid, se află ‑ se spune ‑ și câteva sticluţe/
eșantioane cu vin românesc de la Cotnari (S.V.)
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Nicolae Spirescu ‑ 100
(1921 ‑ 2021)

Un aristocrat al paletei
Bucureștean de origine (n. 24 ianuarie 1921),
pictorul Nicolae Spirescu a studiat la Academia de
Arte Frumoase din Capitală cu doi mari profesori:
Camil Ressu și Jean Al. Steriadi. La terminarea
facultăţii, la îndemnul celui dintâi, care i‐a dat și o
scrisoare de recomandare către Nicolae Mantu, a
ales Galaţiul ca loc de desfășurare a activităţii sale
de profesor și pictor. Nu a regretat nicodată opţiunea
care a făcut‐o atunci. Aici a cunoscut‐o pe viitoarea
sa soţie, Dorina Nicolau, care i‐a dăruit doi copii,
aici și‐a desfășurat munca didactică, s‐a împlinit ca
artist, aici a trăit cele mai multe bucurii ale vieţii
până la 5 noiembrie 2009, când a plecat la Domnul.
După ce de‐a lungul anilor a fost distins cu nu‐
meroase premii și medalii în România și Italia, în no‐
iembrie 2006 a primit din partea Consiliului Local
titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Galaţi.
Ca pictor și grafician a participat în timp la 345 de
expoziţii din România și de peste hotare, și‐a deschis
aproape 90 de expoziţii personale în ţară și în stră‐
inătate. În 1996 i‐a apărut primul album de artă in‐
titulat „Peisaj dunărean” (Editura Hipatya), iar în
2008 a editat un altul, mult mai cuprinzător, cu apor‐
tul financiar al Primăriei și Consiliului Local Galaţi
(Editura Alma Print). Creaţii ale lui Nicolae Spirescu
se găsesc astăzi în muzee și colecţii particulare din
ţară, ca și din Anglia, Austria, Canada, Danemarca,
Franţa, Germania, Grecia. Israel, Italia, Norvegia, Ser‐
bia, S.U.A., Suedia. Numele său este inclus în dicţio‐
narul Who’s Who in Romania (Ediţia Princeps, Bi‐
blioteca Naţională, București, 2002), în „Enciclopedia
artiștilor români contemporani” (Editura Arc 2000,
vol. V, București, 2003), precum și în alte lucrări de
specialitate apărute pe plan local și naţional.
Excelent peisagist, căruia Dunărea, Delta, bălţile,
Brateșul, meleagurile covurluiene i‐au dezvăluit fru‐
museţi nebănuite, taine și miracole pe care ochiul
format al artistului le‐a descoperit și transpus prin
intermediul liniilor și culorilor, Nicolae Spirescu a
cultivat cu aceeași consecvenţă portretul, compozi‐
ţia, natura statică, nudul, florile. Opera sa, vastă, va‐
riată, unitară, este rodul unui demers coerent, ne
pune în faţa unui discurs plastic armonios, ce s‐a
conturat în timp, alcătuind un ansamblu monumen‐
tal de mare forţă artistică. În tot ce a pictat, el este
modern, căutând mai ales în culoare să profite de
cuceririle impresionismului, expresionismului și fo‐
vismului. Peisajele sale aduc în prim‐plan imagini
pitorești ale acestor meleaguri de la Dunărea de Jos,

copacii sunt viguroși, au rădăcini
adânc înfipte în pământul româ‐
nesc, apele se desfășoară pe mari întinderi spaţiale,
contopindu‐se cel mai adesea cu cerul („Dimineaţă”,
„Umbre în Deltă”, „Cântecul apelor”,”Dunăre, Dunăre”,
„Liniște”, „Ţărm danubian”, „Claviatura apelor”, „Re‐
flexe”, „Maluri gălăţene”, „Nostalgia apelor”, „Toamnă
violetă”, „Case de pescari”, „Vechea faleză”, „Rever‐
beraţia luminii” etc.). Natură poetică, pictorul este
un liric neegalabil. Trăsăturile sale esenţiale sunt
vitalismul, energia, trăirea la o înaltă intensitate a
vieţii, calităţi demonstrate și de pasta folosită, așe‐
zată cu dărnicie în straturi groase atât cu pensula,
dar mai ales cu cuţitul de paletă. În peisajele lui Ni‐
colae Spirescu culoarea dobândește sonorităţi și
străluciri vecine cu poezia și muzica. Uneori, meta‐
fora și simbolul lasă să descoperim în imaginile lu‐
crărilor sale semnificaţii ce ţin de lumea legendelor
întreţesute în jurul marelui fluviu, de perenitatea
creaţiei artistice, de vocaţia constructivă a oamenilor
de pe aceste plaiuri binecuvântate de Dumnezeu. În
desele deplasări peste hotare a imortalizat imagini
ale Veneţiei, Romei, Vienei sau ale altor localităţi. A
pătruns de asemenea cu evlavie în universul poeziei
eminesciene și i‐a găsit echivalenţe plastice de o re‐
marcabilă sugestivitate (ciclul „Ipostazele geniului”,
din care un număr de 12 lucrări au fost donate Bi‐
bliotecii „V.A. Urechia” și înnobilează astăzi pereţii
Sălii de lectură „Mihai Eminescu”), și‐a pictat prie‐
tenii cu o vădită notă de umor (ciclul „Șarje priete‐
nești”), a realizat o serie de portrete ale voievozilor
români (ciclul „Pecetea timpului”), a nemurit pe
pânză lăcașuri de cult religios și monumente istorice
(ciclul „Metope”), a surprins în compoziţii aspecte
din viaţa ţăranilor, pescarilor, muncitorilor portuari,
a navaliștilor etc. În același timp s‐a aplecat cu pa‐
siune asupra motivului floral, creând numeroase ta‐
blouri în care carnalitatea și gingășia lujerelor, fra‐
gilitatea petalelor sunt redate cu o pastă luminoasă,
așternută uneori prin suprapuneri ce lasă loc unor
vizibile transparenţe. Florile lui Nicolae Spirescu
sânt pictate de obicei în vase modeste, în vecinătatea
cărora pot fi văzute o ceașcă de cafea, o ulcică, o
pipă, fructe sau vreun album de artă. În portrete,
Nicolae Spirescu preferă îndeosebi chipurile femi‐
nine, cărora le descoperă frumuseţi lăuntrice ce se
acordă de minune cu expresia exterioară. Îl atrag fi‐
gurile frumoase, cu forme rotunde, ale căror calităţi
plastice exterioare sunt luminate de o căldură ce
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dezvăluie o bogată lume lăuntrică („Nostalgii danu‐
biene”, „Pe gânduri”, „Veronica”, „Graziela”, „Amintiri
din altădată”, „Reverie”, „Adriana”, „Anamaria”, „Zâm‐
bet de floare”, „Lidia”, „Legenda apelor”). Candoarea,
nobleţea sufletească, afectivitatea, tandreţea sunt
trăsăturile care se citesc cel mai adesea pe chipul
femeilor pictate, și ele parcă tot rod al concepţiei
vitaliste de care pictorul este însufleţit în perma‐
nenţă. Artistul și‐a scrutat în mai multe rânduri și
propriul chip sau a realizat portretele lui Vasile Alec‐
sandri, Ciprian Porumbescu, Ion Creangă, Titu Ma‐
iorescu, Nae Leonard, George Enescu, Panait Istrati,
Sergiu Celibidache, Grigore Vieru.
Pictor și grafician de mari resurse lirice, poet în
toate fibrele fiinţei sale, Nicolae Spirescu a știut în‐
totdeuna să‐și pună penelul, talentul și toată puterea
sa de creaţie în slujba celor mai înalte idealuri ale
gălăţenilor și ale poporului român, promovând o

artă care ea însăși este un înalt omagiu adus melea‐
gurilor românești și locuitorilor acestora. Întâlnirea
cu pictura și grafica sa este oricând un fericit prilej
de încântare, de bucurie și de mari satisfacţii este‐
tice. Pe când oare iubitorii de frumos vor putea să‐i
vadă opera mult regretatului pictor într‐o mare re‐
trospectivă? Pe când vom avea prilejul să aflăm că
autorităţile locale îi vor da numele unei străzi sau îi
vor înălţa un monument? Peste puţin timp se vor
împlini 100 de ani de la nașterea acestuia, iar datoria
morală care o avem faţă de cinstirea memoriei
înaintașilor care au înscris pagini de aur în istoria
Galaţilor nu ne dă dreptul să‐i uităm, ci dimpotrivă,
trebuie să constituie în permanenţă un imbold la
acţiuni și fapte pe măsura strădaniilor și activităţii
lor jertfitoare!

Corneliu Stoica

Luceafărul
Dimineaţa în Deltă

Veneţia
Autoportret
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