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MIHAI EMINESCU
(1850 ‑ 1889)
tradus în limba franceză de Constantin FROSIN

ODE (EN MÈTRE ANTIQUE)
Je ne pensais apprendre à mourir un jour ;
Toujours jeune, enveloppé dans mon manteau,
Je levais mes yeux, tout rêveur, à l’étoile
De la solitude.
Lorsque, d’un coup, tu parus sur mon chemin,
Toi, la souffrance, douloureusement agréable…
Je vidai donc tout le calice de la mort
Trop impitoyable.
Je brûle vif, piteusement, martyr comme Nessus
Ou comme Hercule empoisonné par l’habit ;
Ce feu ne puis l’éteindre, même en appelant
Aux flots de la mer.
Mon propre rêve me dévore et moult je soupire,
Sur mon propre bûcher, je fonds bien dans les flammes…
Puis‐je un jour, dans la lumière ressusciter
Comme l’Oiseau Phoenix ?
Que les yeux troublants s’évanouissent dans la voie,
La triste indifférence, reviens sur mon sein ;
Afin que je puisse quitter ce monde en paix,
Rends‐moi à moi‐même !

Ô, MAMAN…
O, mère, ma douce mère, d’un intemporel au‐delà
Tu m’appelles, le frémissement des feuilles emprunte ta voix ;
Au‐dessus de la noire crypte du tombeau suréminent,
Les acacias se secouent, écartent automne et vent,
Entrechoquent tout doux leurs ramures en imitant ta voix,
Ils le feront sans cesse, mais toujours tu dormiras.
Quand serai mort, bien‐aimée, ne pleure à mon chevet ;
Du tilleul doux et sacré, une branche va‐t‐en casser,
A mon chevet, soigneusement, va‐t‐en donc l’enfouir,
Qu’au‐dessus d’elle puissent les larmes de tes yeux jaillir ;
Un beau jour, je saurai qu’elle me protège du soleil…
Son ombre croîtra toujours, toujours serai‐je en sommeil.
Et si, par hasard, ensemble fermera‐t‐on la paupière,
Que l’on ne nous porte mie entre les tristes murs d’un cimetière,
Que l’on creuse notre tombe sur le rivage de quelque ruisseau,
Et qu’on nous porte en terre dans le même unique tombeau ;
A tout jamais, toi tu seras bien près de mon cœur…
Cette eau pleurera toujours, nous dormirons à toute heure.

PORTO - FRANCO

4
TOUT ENFANT, LES HAUTS BOIS JE PARCOURAIS
Tout enfant, les hauts bois je parcourais
Et, près de la source, me couchais souvent,
Et mon bras droit sous ma tête je mettais
Afin d’entendre l’eau couler doucement :
Un doux frémissement les branches parcourait
Et un arôme venait, fort inébriant.
Des nuits entières trouvais‐je ainsi hutteau,
Doucement assisté par la voix des flots.
La lune se lève, me tape dans les yeux, en plein,
Un paradis j’observe, d’un coup d’œil jeté,
Dans les champs, un voile de brouillard argentin,
Eclats au ciel, fulgence sur eaux étalée ;
Un buccin chante secrètement, tout serein,
Son chant se fait entendre de plus en plus près…
Foulant les feuilles sèches, au ras de l’herbe légère
Je pensais entendre venir, par groupes, les cerfs.
A côté de moi, un vieux tilleul se crève
L’instant d’après, il en sort une jeune princesse ;
Se noyaient dans les larmes, les yeux pleins de rêves,
Le front couronné d’une écharpe bien épaisse,
Les yeux bien grands, les lèvres à peine se soulèvent ;
Comme en sommeil, marche avec délicatesse,
Marchant sur la pointe des escarpins d’or,
Me rejoint et me regarde avec dor.
Et oh, elle était tellement merveilleuse,
Comme juste en rêve, une fois, il t’est donné
Un ange aimable, qui exhibe sa face radieuse,
Venu du ciel, accepte d’être regardé ;
Et sa chevelure blonde et moelleuse, toute soyeuse
Ses joues blanches, ses épaules aux yeux offrait.
A travers ses vêtements fins et déliés,
Tout son corps candide peut être admiré.
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O PAGINĂ DIN „ARTA FUGII” de Paul Goma
de Virginia CHIRIAC

SĂ NU PLÂNGI
Să nu plângi. Cu toate că nu le‐au dat drumul —
nici de Florii, nici de Paști, nici de Duminica Tomii.
Să nu — dacă mă vede cineva și vede că sunt, nu
doar băiat‐mare, dar mai înalt decât mama?
Așa a spus mama, de Paști, la vor‐
bitor. Așa au spus și fetele lui Heinrich
— am trecut pe la ele, după ce‐am vor‐
bit cu Emil. Nu chiar ele au spus asta,
erau plecate la fermă, dar ca și cum:
am stat de vorbă cu mama lor:
De cum m‐a văzut, în poartă, a zis:
Vaisnicht! Am spus iar bună‐ziua, cre‐
deam că nu mă auzise. Dar ea: Vais‐
nicht. Am trecut cu vorba mai departe,
am zis că, uite, au început să fie liberaţi
oamenii, azi‐mâine se întoarce și băr‐
batu‐său, Heinrich. Și ea: Vaisnicht. Am
schimbat vorba, am întrebat de fete —
am zis: Doamnișoarele‐s acasă? Dar
ea: Vaisnicht. Atunci a ieșit din casă și
a trecut pe lângă noi o bătrână, bunică
sau mătușă a fetelor, ea a zis, din mers, că fetele‐s la
lucru, la fermă.
Am mai încercat să leg vorba cu mama fetelor,
dar nu s‐a putut chiar când nu scoteam un cuvânt,
eș îi dădea cu Vaisnicht. Am salutat și am plecat.
Însă m‐a ajuns din urmă, pe uliţă. Acum știa și
alte cuvinte — ba chiar știa multe, vorbea foarte
bine românește. M‐a întrebat ce cred eu — care
acum sunt băiat‐mare — ce să facă ea, în absenţa
lui Heinrich: să facă cerere de intrare în colhoz? N‐
am apucat să răspund — dar ce să fi răspuns? — ea
a vorbit mai departe, repede și fără pauze, de parcă
cine știe câtă vreme n‐ar fi avut voie să vorbească
și, în curând, o să i se interzică iarăși, de aceea se
grăbea să spună tot:
Că pe ei, pe Sași, nimeni nu‐i întreabă dacă vor
să se înscrie, numai pe Români; pe Români li în‐
treabă de formă și‐i pune să semneze cererea, dar
pe Sași nu‐i ia nimeni în seamă, de parcă nici n‐ar fi
pe lumea asta — de ce? Eu trebuie să știu, sunt și
român și fiu de intelectuali și băiat mare, aproape
bărbat — și, în plus, basarabean — ce să facă ea: să
se prezinte la sediu — că au făcut și sediu — și să
ceară să fie înscrisă? Dar dacă o întreabă cu ce in‐
ventar‐viu‐și‐mort vrea ea să intre la colhoz, ce răs‐
punde? Poate să spună, fără frică de arestare, că pă‐

mântul și inventarul erau demult date,
din 45?, doar tot statul‐democrat le luase? Ori să nu
mai pomenească de expropriere, ca să nu‐i supere
pe tovarăși? Să spună doar că ea s‐a gândit, s‐a sfă‐
tuit cu neamurile: dă și casa la colhoz, or să găsească
ei unde să se adăpostească. Și că intră cu toţii, cu
braţele — ar rămâne și fetele în sat, pe loc, doar și
ele‐s braţe‐de‐muncă, n‐ar fi mai bine
pentru toată lumea și pentru politica
înţeleaptă a partidului, ca braţele să in‐
tre în colhoz, nu să umble tocmai pe la
Slimnic, la fermă, unde dorm prin po‐
durile grajdurilor, claie peste gră‐
madă..? Fiindcă ea a numărat: în familia
lor de‐ acum ar fi unsprezece braţe,
adevărat, numai femei și copii, dar știu
cum e la Sași: lucrează bine cu toţii, co‐
piii de la zece ani, bătrânii până Ia
moarte — de ce să nu‐i primească și
pe ei în colhoz? Doar e vorba de muncă,
nu de ranguri. Apoi Heinrich a făcut ar‐
mata la Români — de asta i‐au și dat
drumul de la Donbas, înseamnă că și el
are dreptul la colhoz...
Aproape alergam pe uliţă, cu mama fetelor ală‐
turi. Vorbea așa de repede, încât mi se luase mersul
după vorbitul ei. Bucuros aș fi luat‐o la fugă, dar m‐
am stăpânit. Mai ușor mi‐ar fi fost dacă s‐ar fi văică‐
rit, dacă ar fi plâns ‐ ca o Romantică. Ea însă era de
lemn, parcă altcineva ar fi scos cuvintele, întrebările.
Mărșăluiam, dînd mereu din cap, că adică o ascult,
că sunt de acord cu ce spune, însă nu mă gândeam
decât să scap. Mi se făcuse frică: o vedeam, cu coada
ochiului; era atât de slabă, slabă și nu se plângea,
nu plângea, înseamnă că era tare; că voia să intre la
colhoz; bărbatu‐său, pe trei sferturi mort, la Mediaș,
la Securitate — și ea voia să intre la colhoz; fetele
erau duse cu camionul, pipăite, pișcate, înghesuite
în camion, iar acolo, în podurile grajdurilor, la
fermă... — știam eu ce se întâmplă la ferme și nu
numai de la Virgil — și mama lor se gândea numai
la colhoz.
Eu însă aveam colhozul meu și am grăbit pasul.
Am simţit‐o cum rămâne în urmă, cu tot cu cuvinte,,
cu tot cu colhozul ei și n‐am încetinit, decât după ce
am ieșit din Buia, pe drumul spre Șeica.
Să nu plângi. Nu plâng, decât, așa, uneori, când
mă gândesc la fete, cărate cu camionul; descărcate
în podurile grajdurilor.
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POEMUL DIN RAMĂ

ANA BLANDIANA

DANGĂT DE FRUCTE
De ce nu ne‐am întoarce în livezi,
În liniștea‐ntreruptă doar de poame,
Unde pe mii de ani nainte vezi
Rostogolindu‐se aceleași toamne;
Și orice grindini ar aduce norii
Din tulburate ceruri megieșe,
Ca‐n cele mai de mult istorii
Cireșii murmură cireșe;
Legile basmelor se schimbă
Adesea printre paradise,
În doar de ei știuta limbă
Caișii spun mereu caise;
Și, ca și cum nimic în lume
Nu‐i poate face să dispere,
De mii de ani, mereu, anume,
Merii rostesc aceleași mere ...
O, ceas al lumii‐n care roade bat
Secunde sâmburi, ore dulci cu miez,
Ani deveniţi alcool, un secol beat
De dangătul de fructe din livezi ...
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ESEU de Constantin TRANDAFIR
GRIGORE HAGIU și poezia erotică
Scurtă notă despre receptare
Grigore Hagiu face parte dintre poeţii de frunte
ai „Generaţiei de aur, ’60”, împreună cu Nichita Stă‐
nescu, Cezar Baltag, Marin Sorescu, Ion Gheorghe,
Ana Blandiana, Ioan Alexandru, Gheorghe Pituţ,
Constanţa Buzea, Gabriela Melinescu, Adrian Pău‐
nescu ș.a. Sentimentul de prietenie între componen‐
ţii acestei generaţii a rămas unic și legendar. Născut
în același an cu Nichita Stănescu, 1933, Grigore Ha‐
giu ar fi împlinit acum o vârstă venerabilă. Cei mai
mulţi dintre confraţi au trecut în lumea umbrelor. A
rămas, cum se spune, opera lor.
De o discreţie ieșită din comun, fără ambiţii
concurenţiale, poetul Descântecelor de gravitație n‐a
fost și nu este un răsfăţat al criticii. Dimpotrivă, ori e
ignorat, ori subestimat. Are întrucâtva soarta lui Ște‐
fan Petică („întâiul simbolist declarat și veritabil”,
cum îl califica G. Călinescu). Fără să fie o valoare de
raftul întâi, el face parte din categoria acelor creatori
care, prin așa‐numitul efect de rezonanţă, participă
la declanșarea unei serii istorice sau contribuie la o
mutaţie a conștiinţei estetice. Criticii generaţiei sale
au văzut ce‐i aparţine, înainte de toate, poetului: „per‐
manenţa elementului dinamic”, „preferinţa pentru
culorile pure, chiar violente (Matei Călinescu); dar
și „puterea de a produce un moment paradoxal de
absenţă și de tensiune”, „un univers căruia i se retrage
impulsul iniţial încremenește într‐o așteptare fără
nume” (Mircea Martin); „Unde Grigore Hagiu este un
poet remarcabil este în erotică”, „pare a‐și ignora (sau
a‐și dispreţui) un puternic simţ al picturalului” (Ni‐
colae Manolescu): „În poemele mai noi Grigore Hagiu
revine la un lirism de tip expresionist. El merge în
natură să surprindă explozia celulelor în arbori și să
audă torsul astrelor” (Eugen Simion). Și un poet, ca‐
marad de generaţie: „E o nouă promisiune, e un nou
început de redempţiune pe care această poezie din
ultimul volum al lui Grigore Hagiu, unul din cei mai
importanţi poeţi ai Generaţiei ’60, dispărut prematur

ca și Nichita Stănescu, o des‐
chide spre noi, mărturisind me‐
reu și mereu un mit nedomolit al Eternei Reîntoarceri
a poeziei către ea însăși, către izvoarele Spiritului…”
(Cezar Baltag). În plenitudinea vârstei, s‐a stins din
viaţă și poetul Răsfrângerilor. Aceiași comentatori de
mai sus și alţii i‐au găsit lui Grigore Hagiu și neajun‐
geri sau excese: abstracţiunile glaciale și retorismul,
speculaţiile filosofarde, încifrarea meditaţiei în limbaj,
discursivitatea, teme mari tratate modest cu materie
săracă. Totuși artele sale poetice sunt moderne și
personale, poezia patriotică e de nivel mediu, medi‐
taţiile – abstracte, discursive, lumea elementelor in‐
duce o respiraţie suficient de proaspătă.
Cel mai bine realizată e poezia erotică a lui Gri‐
gore Hagiu. Mai ales cu această temă se vede statura
lui literară, care nu‐i deloc neglijabilă, ba chiar destul
de vizibilă. Poetul cu o conștiinţă estetică de nivel
superior pictează puţin mai bine decât cânta Ingres
la vioară și are bune scrieri de artă plastică. Admi‐
ratorii contraatacă hiperexigenţa critică: „Toate
cărţile pe care Grigore Hagiu le‐a publicat sunt scân‐
tei exaltate, fulgere ajunse de tunet și inundând cu
ploi misterioase câmpiile sufletului” (Fănuș Neagu);
„Grigore Hagiu, scriitor mai original și mai valoros
decât se crede îndeobște – se deosebește în fond de
poeţii pe care uneori îi imită la suprafaţă, prin aceea,
în primul rând, că nu dorește să ne convingă cu tot
dinadinsul că suferă cumplit și metafizic” (Valeriu
Cristea, 1968); „Descântece de gravitație confirmă
în Grigore Hagiu un poet de primă mărime în litera‐
tura română de azi” (Dan Cristea, 1980); „Grigore
Hagiu își așteaptă – încă – inspiratul comentator
care să pună în lumină o excepţională, densă și ori‐
ginală experienţă artistică” (Traian T. Coșovei, 1989).
Am citat mai mult în această notiţă pentru a nu
se crea bănuiala de părtinire, comemorativă și co‐
regională.
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ANIVERSĂRI:
Cassian Maria SPIRIDON ‑ 70
Cassian Maria Spiridon e un fervent al fragmentului liric, al concentratului capabil a
fixa poezia. Spațiul și timpul verbului se contrag astfel la minimalul semn al substanței, un‑
garettian urmărite în sensul unor fugitive contacte ale universului lăuntric cu cel exterior, înconjurate de magia
tăcerii. Pe deasupra oricărei dezvoltări, resimțite ca parazitare, fragmentul e suveran ca loc privilegiat al poe‑
ziei.
Spre a contrabalansa fragmentul, acea risipire pulsatilă pe care acesta îl presupune, Cassian Maria Spiridon
recurge uneori la desfășurarea unei meditații grave, într‑o perspectivă panoramică. Lărgimea gestului liric e
ostentativă. Frînturile de poezie, colecționate parcimonios, în funcție de regimul discontinuu al „inspirației”, au
astfel parte de o privire „de sus”, generalizatoare. E ca și cum, dintr‑un mirador, ar fi supravegheată cu răceală
o mulțime forfotitoare.
Gheorghe Grigurcu, Fragment și generalizare în Poezie română contemporană (II),
Ed. Revistei „Convorbiri literare”, 2004

Autorul nu scrie poeme, ci un sistem poetic. Aventura lirică a lui Cassian Maria Spridon, ca meditație asupra
existenței tragice, nu are un sfârșit, o soluție. Ea rămâne închisă în sine, insolubilă. Privită în ansamblu, creația
sa este copleșitoare, vizionară, profetică, alcătuind un univers insolit, de o mare expresivitate, coborând în
înfernul abisalităților, în lumea umbrelor, așa cum n‑a mai făcut‑o nimeni în lirica românească. Va avea forța
să se desprindă din tenebre și să continue traseul dantesc?
Paul ARETZU, Istoria unei mântuiri amânate, Contemporanul, nr.12/2006

***
frumoasă această dimineaţă
în care și soarele se rușinează
de‐atîta splendoare
una oferită celor vii
încă vii
nu mai puţin celor adormiţi
spre bucuria Învierii
dimineaţă dăruită buburuzelor
celor care ciripesc
dar și fiarelor
care prin răgetul lor
sperie pădurea
o dimineaţă strălucitoare
frumoasă pentru cine are ochi
și inima gata să bată pentru aurora
care în zori se revarsă
peste umbrele nopţii
din gîtlejul de purpură
al norilor
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o dimineaţă singulară
între atîtea matinale întîlniri
suav se petrece
ca boabele de rouă
sub apăsarea luminii
cade ca o iubită
în braţele fierbinţi
o dimineaţă
rostogolită
ca atîtea
prin negura uitării
ce ne va însoţi
doar prin aceste rînduri

9
lovind în poarta inimii
armurieră a micului zeu
cîte un arc ai pregătit
în fiece lob
atîrnă
gata încordat
fără săgeată
încă
pentru iluzoriul trăgător
cu aripi
sprijin în iubire
deschide arc
sub zborul selenar
întru știutorul
cu sau fără săgetare
stau în balans
ca alte două zburătoare
umbrite de zulufii
ce‐ţi îmbracă rotund
cuprinzătoare în ale melosului vuiet
pavilioanele de dulce carne
tu
stăpînitoare ești
peste al dragostei ţintaș
cuprins între aripe
aflu zborul
săgeată înroșită
în aerul cel tare
al cunoașterii
lovind în poarta inimii
ţi se deschide cerul

***
e o lumină în care amurgul
nu‐și află fireasca odihnă
rămîne‐ntr‐o lungă
prelungă așteptare
unde Soare și Lună sunt împreună
de nedespărţit
vine clipa
cînd Selena își află culcuș
în partea ascunsă a planetei

dar ziua nu se termină
rămîne rece
de neînţeles
pînă cînd peste maluri
vezi corabia cu pînzele sus
în purpură toată‐mbrăcată
pe apele întunecate
sub razele nopţilor albe
la prima curbură
a cursului calm între maluri
pînzele sprijinite‐n parîme
sînt adunate
rămîn doar catargele goale
un velier ce‐și înclină
fireasca lui cutezanţă
doar vîntului
retras în peștera largă
unde îl cheamă Eol

***
m‐am rătăcit
prin groapa plină de virtuţi
să fi rămas făr‐de păcate
mă întreb
zeii sigur
nu ne‐ar fi adus iertarea
ar fi aflat un loc mai potrivit
și plin de flăcări
sau
cine să‐nţeleagă
de nu am nimerit
în nemilosul Tartar
izbăvitorul
unde
apreciatele simţiri
sînt boarea
ce‐nteţește focul
de sub înaltele retorte
ce distilează și separă
preabinele
de înfricoșata tină
în care
ne‐am îmbrăcat suflarea
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nu‑i vis
în urbea cu deschidere
la cinci sărate ape
prin lungi canale
săpate îndelung
cu greu
de condamnaţi cu vini imaginare
toate spre a lega un rîu
ce taie în meandre marele oraș
la cît mai multe porturi
noi ne‐am iubit
ca‐n vis
alături am călcat
sub stele roșii
ce străjuiesc o piaţă
unde
în faţa marii
îmblînzitoarei catedrale
un loc de cinste își păstrează
de veacuri
eșafodul
nu‐i vis platoul
de unde se strigau
edictele mortale

În aurora clipei
soarele nu vrea să mai apună
pămîntul se rotește
pe axa lui piezișă
pe aceleași paralele
și longitudinale linii
constant
în jurul lui Helios
îndurătorul
și al propriei sale rotunjimi
soarele nu vrea să mai apună
în umbra polilor
sînt albe nopţile
ca ziua spre amurg
sînt nopţi iluminate
în care somnul nu‐i drept
să‐ţi fie oaspete dorit
în prelungirea zilei
călătoare către amiaza Lunii
vezi viaţa în triumf
soarele selena
ne stau aproape
nu vor să‐și părăsească
muritorii
nu‐i zi
nici dimineaţă
nici amiază
și nici seară
în aurora clipei
sufletul se‐nalţă
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ca apa mării
își arată fluviul
valuri de petrol
tăiate în lung
de numeroasele măruntele vapoare
în meteorică plutire
browniană
unde vă duceţi
spre ce îndepărtate maluri
pe care ţărmuri prora va întîlni nisipul
rămîn în urmă
largi cărări de spumă
în noaptea albă
ultimă
cînd stau în cumpănire
albul și întunecimea ce‐i urmează
în legănarea unui dans
pe mal de ape
privește la flacăra
ce crede‐n veșnicia eroilor
suită pe vîrful unui stîlp
ce‐adună victoriile
pierdute peste mări
vezi
cum își topește
încet
întreg avîntul
în albul nopţii
în adîncul fără de sfîrșit
al cerului
nici luminătorul
nici palidul însoţitor
nu se ridică
cum nici o stea
în albăstrime nu străluce
la solstiţiu
cînd toate sînt dincolo de echilibru
nici stelele nu par să fie necesare
în nordul balticelor clipe
tu
în depărtarea ce inimile noastre
o străbat
te lași cuprinsă de braţe iubitoare
cum iedera se împletește
pe lujere de suflet
îmi ești
te simt aproape
pe frontul invizibil
nimicitor
al vieţii
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IN MEMORIAM
Paul Goma

Pe 25 martie, un comunicat de presă ne anunţă
că scriitorul și disidentul Paul Goma a murit în
noaptea de 24 martie, la spitalul La Pitié Salpetriere
din Paris, unde era internat în urma infectării cu
noul coronavirus. Cel care a reușit să învingă os‐
tracizările unui regim social draconic, a pierdut
lupta, la prima confruntare cu maladia acestui se‐
col.
Originar din Basarabia, Paul Goma s‐a născut la
2 octombrie 1935, în Orhei, Basarabia, într‐o fa‐
milie de învăţători români,care a decis să se mute
în România, după anexarea Basarabiei la fosta Uni‐
une Sovietică.
Spirit nonconformist și liber, viitorul scriitor va
face cunoștinţă de timpuriu cu absurditatea și in‐
transigenţa dogmatică a regimului totalitar. Fiind
elev la Liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, a fost ex‐
matriculat, pentru că susţinuse în școală, cauza
unor colegi, acuzaţi de acţiuni dușmănoase împo‐
triva regimului comunist. I se aprobă reînscrierea
la Liceul „Radu Negru” din Făgăraș, pe care îl ab‐
solvă, în 1953.
În 1954, este admis la Institutul de Literatură
și Critică Literară „Mihai Eminescu” din București.
În perioada studenţiei a fost arestat și condamnat
(martie 1957) la doi ani de închisoare corecţională,
pentru „tentativă de organizare de manifestaţie os‐
tilă”, ca urmare a solidarizării cu evenimentele din
Ungaria, din noiembrie 1956. După anii de închi‐
soare, în 1958 a fost trimis în Bărăgan, cu domiciliu
obligatoriu în satul Lăţești, raionul Fetești, unde a
stat până în 1962.
O perioadă a fost muncitor necalificat, fotograf

ambulant, trompetist, tehnician, iar în iunie 1965
și‐a reluat studiile la Facultatea de Filologie a Uni‐
versităţii din București, pe care însă le‐a abando‐
nat.
În urma invadării Cehoslovaciei, în august 1968,
fiind impresionat de politica României faţă de Mos‐
cova, a devenit membru al Partidului Comunist Ro‐
mân (PCR). În 1971, a fost însă exclus din PCR, ca
urmare a publicării integrale a romanului „Ostinato”,
în RFG, după ce în ţară fusese supus cenzurii.
În primăvara anului 1977, printr‐o scrisoare
deschisă, difuzată de postul de radio „Europa li‐
beră”, s‐a solidarizat cu mișcarea „Charta 77” a in‐
telectualilor cehi. La 1 aprilie 1977, a fost acuzat
de înaltă trădare și arestat din nou, dar în urma
protestelor internaţionale a fost eliberat, la 6 mai.
La 14 aprilie 1977 a fost exclus din Uniunea Scrii‐
torilor din România, al cărei membru era din august
1968.
În noiembrie 1977, lui Paul Goma i‐a fost retrasă
cetăţenia română, fiind determinat să plece în
Franţa, unde s‐a și stabilit definitiv împreună cu
familia. Aflat în Franţa, Goma a refuzat în 1980
oferta de a primi cetăţenia franceză.
După Revoluţia din 1989, a început să‐și publice
cărţile și în ţară. A scris peste 40 de volume (ro‐
mane, mărturii, dialoguri, jurnal, articole) în limba
română, care au fost traduse și în limbile franceză,
germană, olandeză, suedeză, italiană.
Paul Goma va rămâne în memoria posterităţii
ca un reper moral de nezdruncinat, în susţinerea
propriilor covingeri, un simbol al neabdicării de la
idealurile realizării statului de drept.
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CRONICĂ LITERARĂ
„MIC DEJUN LA FRIDA”* de Angela Baciu
Dacă este să ne raportăm la un poem precum
„obiecte pentru stângaci 1.” („cu care mână să des‐
chidă ușa apartamentului? în dreapta are o sacoșă
plină, laptop‐ul pe umăr, sub braţ pachetul
de la poștă, florile și factura de la vodafone,
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 decoji‐
tor de legume, poate un cuţit de tăiat
pește, sau măcar un pachet de cărţi de
bridge, nu mai spun de o forfecuţă de cu‐
ticule (ce îi place cuvântul ăsta!) sau un
ceas de mână pentru stângaci.”, p.11) nu
este chiar o convertire totală, dar ansam‐
blul, bijuteria literară minionă Mic dejun
la Frida se desprinde parcă dintre intenţiile, și
realităţile Nadja și L’Amour fou ale lui Breton, aici
fiind, bineoarecumînţeles o variantă feminină, care
scrie despre un domn T.
Dacă Breton începea Nadja cu „Cine sunt eu?
Dacă, în mod excepţional, m‐aș baza pe un adagiu:
într‐adevăr, de ce nu s‐ar reduce totul la a ști pe cine
«bântui»?”, Angela Baciu ar fi putut începe cu o frază
de genul „Cine este iubitul meu? Cum sunt eu în
oglinda sufletului lui, ne bântuim, în ce fel ne bân‐
tuim?”[i], sfârșitul cărţii poetei din Brăila‐Galaţi (nu‐
cleul mega‐orașului Sf. Andrei din viitor, sic!) este,
într‐un fel, similar: „În cele două capitole prin cocul
ei trecea un pește și locul ăla din coșul pieptului tău
pulsează o dragoste mare, consumată în momente
banale, care compun întregul, viaţa unui om. Sub
aceste clipe de cotidian se ascunde o pasiune mis‐
tuitoare închisă într‐o mare tăcere: răbdătoare, dor‐
nică, visătoare, zvăpăiată, carnală, uneori foarte tri‐
stă, cum transpare și din fraza de încheiere a cărţii:
Asta a fost povestea de dragoste a unei femei stângace
pentru balerinul cu coup‑de‑pied‑ul rănit. Jocul de‐a
experimentul se continuă și aici, început, de altfel,
în volumul Charli. Rue Sainte‑Catherine 34, dar te‐
mele sunt diferite, ascunse sub mai multe straturi
de experimente umane: imprevizibilul, trecerea tim‐
pului, moartea, amintirea.” (p.67)
Dar și instrucţiunile de folosire de la început au
rostul și farmecul lor: „carte‐obiect de unică
folosinţă, dacă nu râzi de la prima pagină, nu te
grăbi, încearcă și tu să scrii cu mâna stângă să vezi
* Ed. Tracus Arte, 2020
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cum e, pentru timpul liber, nu dăunează (grav)
sănătăţii, poate fi și proză/roman tester, ca parfumul,
se încearcă pe încheietura mâinii stângi, poţi s‐o
cânţi, s‐o dansezi, s‐o fluieri, aș da‐o bu‐
curoasă la schimb pe o planetă curată, nu
te poţi pensiona după ce ai citit‐o, elixir
pentru tinereţe, a nu se consuma peste li‐
mita admisă, plimbări în trăsură, cafenele
și la final șeherezada pregătește altă po‐
veste”… (p.5)
Lupta cu banalitatea (și a dragostei,
deși pentru fiecare dragostea lui este cea
mai cea!) este subliniată și în alt loc („Mic
dejun la Frida este o carte de dragoste, în
care timpul curge banal ca viaţa de toate
zilele”, p.66) dar, într‐adevăr, patru‐supe‐
roine, ca în „Îngerii lui Charlie”, Imprevi‑
zibilitatea, Trecerea Timpului, Moartea (conver‑
tită), Amintirea, au tot felul de misiuni pentru a
asigura succesul cărţii!
Imprevizibilul oniric: „și se făcea că o apă mare
venea spre mine nu se grăbea și broasca râioasă stă‐
tea cuminte mă privea cu un ochi nu mi‐e frică. se
va transforma în prinţ?” (p.9)
Moartea unei insule: Ada Kaleh! (p.13) Și pome‐
nirea cailor morţi, a cimitirelor marine sau nu… A
„morţii” istoricului stadion Giulești! Ș.a.m.d.
Amintirea, de fapt amintirile fiind personaje prin‐
cipale, mai vechi sau mai noi: „în clasa întâia doamna
învăţătoare mă tot bătea cu rigla de lemn la palmă
de ce nu ești și tu normală precum ceilalți copii, uite,
toți 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 genunchii zdreliţi de atâtea
căzături.” (p.12) Sau: „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 „comandante Che Guevara” beam
absint fumam trabuc și făceam prostii.” (p.37)
Trecerea Timpului și tot ce poţi face pentru a fi
părtaș la această… „călătorie”:
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„dickens‑defoe‑dostoievski‑dumas‑descartes.
nu mai știu cu litera „d”. zi tu. danilov. „whiskey
time to drink” ne fotografiam noaptea pe ochiu‑
rile alea de lumină din piața mică. o făceai pe co‑
coșatul de la notre‑dame, paharul stătea pe per‑
vaz și râdeam ca nebunii. ai „f” de la fazan, mai
joci? da. zi cu „e”: esop‑esenin‑epicur‑eluard, mai
știi? da. cine? Eminescu.” (p.36)
Despre Pancu aflu mai ieri că a fost demis de la
conducerea tehnică a Rapidului, cu ceva scandal,
dar viaţa merge înainte, rapidiștii pur sânge știu
asta, stadionul moare, trăiască stadionul, spiritul
Giuleștiului este Poezie pură, mai rar o poetă să sur‐
prindă acest aspect, pasiunea iubitului pentru echipă
este sursă de inspiraţie!
Există și o anume continuitate între ultimele cărţi
ale Angelei Baciu (Charli. Rue Sainte‑Catherine 34
și Hotel Camberi, dar aici este, parcă, un dinamism
de altă factură, energia „călătoriilor” fiind, prin ex‐
pozeu, mai luxuriantă, greu de explicat într‐o recen‐
zie, geofizic, Locurile fiind mai diverse, în celelalte
cărţi baza fiind doar Sulina și Bruxelles: Sibiu,
Bușteni, Brașov, cu tot cu Pietrele lui Solomon, Iași,
Ada Kaleh, Istanbul, Sinaia, București, iarăși (avionul
de) Bruxelles, Vama Veche, 2 Mai, Gdansk…
Fiindcă tot pomeneam de suprarealism, aici
având de‐a face cu… Frida, este vorba și de pictoriţa
mexicană (căreia Andra Rotaru i‐a dedicat, sui ge‐
neris, întreg volumul de debut, o carte de referinţă),
la Angela Baciu fiind cel puţin două fragmente clare
vizînd‐o pe Kahlo, dar și o unitate de alimentaţie
publică, ca să spunem așa, un Loc misterios, care
„se poate umple de clienţi”, aproape de o librărie
Humanitas, dar și simbol al universalităţii, deoarece,
dacă dai o căutare pe net, găsești cafenele Frida în
foarte multe locuri, de la Buenos Aires la Stockholm
(spre final enigma este descifrată): „dimineaţă de‐
vreme. alt mic dejun la frida: ouă ochiuri ale tale au
și șuncă roșii pâine cafea. fiecare cafea băută cu tine
e începutul adică zile măsurate în cești de cafea…
unde am mai auzit eu asta?// în ultima vreme nu
mai pot să dorm nopţi insomniace bat la ușă confuze
nu vreau să pierd nici o clipă cu tine zilnic îţi privesc
ochii iar ţi‐ai făcut o rană în frunte a mai apărut un
rid apoi mă cert cu genunchiul tău când te doare.”
Facebook‐ul, ca atribut al post‐umanului, este și
el sursă de inspiraţie, deși nu se insistă: „…lingura‐
se‑ține‑în‑dreapta‑furculița‑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 mănânc pe facebook.” (p.12)
Cum scrie Radu Vancu pe coperta a IV‐a, este și
un „manual pentru stângaci. Nu doar de un manual
tehnic, vreau să spun – ci de unul poetic, bun de‐
opotrivă pentru trăit și pentru supraviețuit. Angela
Baciu l‐a scris – și a cuprins în el totul: de la sinuci‐
derea la stângaci & până la dragostea la stângaci,
nimic nu rămâne pe dinafară. Ca stângaci ce mă aflu,
țin să‐i mulțumesc Angelei Baciu că a scris o carte
șarmantă & umană & zărghită & doldora de toate
stângăciile fundamentale ale poeziei – de care mă
simt pe deplin reprezentat.”
Șarmul aproape zen al Angelei, aproape parado‐
xal când este vorba de o iubire nebună, nebunească.
șarm de cetăţean al întregii lumi, levitează asupra
lucrării, exact ca multe „personaje” ale Fridei Kahlo,
iar explicaţiile sale din final, la care revenim acum,
luminează Iubirea, nu numai dintre oameni, ci mai
ales pe aceea dintre cuvinte:
„O citești fără să ai nici o clipă impresia că ar
fi poezie, proză, fotografie, roman sau film… e o
derulare de momente în cădere liberă. Tot ce se
petrece acolo pare a nu fi literatură – pentru că
nu citești, trăiești! Cred că din acest impact ime‑
diat se naște dramatismul și trăirea pe viu a ceea
ce se petrece dincolo de ce spun cuvintele. Nici o
clipă vocea textului nu e una de scenă, nu cla‑
mează stări extatice, euforice, sau disperate… sen‑
timentele le găsești pe dosul împletiturii, acolo
unde se ascund nodurile. Această carte, ei da, mi‑
a fost dictată. Dacă aș încerca să o încadrez într‑
o formulă literară ca toate „ismele”, care se pe‑
rindă de zeci de ani într‑o continuă „paradă a
modei”, aș săvârși o impietate. Cartea am scris‑o
fără să chem întâmplări care au o finalitate, fără
să‑mi provoc stări sau reacții aparținând unui
univers ficțional care trădează realitatea obiș‑
nuită, simțită de noi în carnea noastră, mai acut
decât în gândul nostru. De aceea, iată, vă prezint
un produs fără „mod de folosință”, fiindcă e greu
să‑i stabilești rolul, rostul și, mai ales, eficiența.
De ce am căuta o categorie în care să o țintuim
ca pe o insectă într‑un insectar, când el, obiectul,
e viața trăită în toate clipele existenței noastre,
diurne sau nocturne, celeste sau animalice, tra‑
versând astfel toate formele și genurile pe care
le numim literare. Această carte, cred, poate fi și
non‑literatură sau antiliteratură și „experiment”.
Momentele scurte petrecute în Mic dejun la Frida
– o cafenea din Sibiu – sunt ca niște blitzuri, în a
căror secundă luminoasă apar locuri, străzi, case
din Sibiul de azi, de sub care transpare ca un pa‑
limpsest Hermannstadtul de ieri… apoi, revin me‑

PORTO - FRANCO

14
reu călătoriile cu trenul, un prezent reluat conti‑
nuu ca o rană care nu mai sângerează, dar doare
înăuntru.”
Blitzkrieg sau blitzliteratur, literatura fiind des‐
eori și un război (și al tainelor), doar la război și în
dragoste toate sunt permise, cartea Angelei Baciu
este aproape ca un dans al dervișilor menţionaţi
(„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 car‐
tierul Suleymaniye e liniște. în moscheea Schzade
numai papuci la intrare. ăștia nu expiră niciodată?!
tot în top… tot în top…”, p.17), așa cum poate fi per‐
ceput, trăit, înţeles „din‐afara” fenomenului pierdut
în secularism, post‐umanism, xenofobie, isteria in‐
fernului celuilalt…
Te poate hipnotiza, ca orice dans, ca orice rol de
dansator, balerin, precum „frollo karenin rotbart
petrucchio escamillo sau brahmanul”, interpretul
fiind aici omagiat‐iubit, chiar (dacă) și la împlinirea
unei frumoase vârste a omagiatoarei, prilej de a‐i
ura și noi un frumos la mulţi ani și un dans al ne‐
muririi, precum în orice poveste de dragoste au‐
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tentică, în care ciorapii viu coloraţi, pălăriile de fe‐
tru, orez, cu panglică sau pană de fazan, mărcile de
ţigări pot avea rolul lor la fel de important precum
cel al lumânărilor parfumate ori fluturarea cămășii
vișinii, „culoarea Rapidului”, și ea/el o iubire fără
de sfârșit, precum în filmul cu Robin Williams și
Annabella Sciorra, la sfârșit să urăm la mulţi ani și
Poveștii care nu începe/ nu a început cu „a fost
odată…”, ci (și) cu un „haloimăs, sau cum am scris
rîndurile astea de la dreapta la stânga…” și cu un
citat din Salom Alehem: „Un singur gând o stăpânea
pe Rohele, îndemnând‐o într‐acolo, la Stempeniu.
Să fie cu el! Și nu exista forţă în lume care să o poată
împiedica.”!
Pentru că, tot paradoxal, o poveste de dragoste,
deși are începuturile ei, nu are, totuși, niciun înce‐
put….
Ea pur și simplu este, iar demonstraţia Angelei
Baciu este exemplară. Ca și în cazul lui Breton,
„Frumuseţea va fi convulsivă sau nu va fi deloc”, și
nu este nicio aluzie la unele crize de tuse din carte…
Iar între iubire și frumuseţe, pe drumul bunătăţii,
nu este, desigur, nici un înger al diferenţei…
Adi SECARĂ
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SCRISORI NETRIMISE de Sterian Vicol

Miei și morminte

Gura

(Scrisoare părintelui meu, Dumitru)
Casa cea veche, mai bătrână decât
toţi născuţii și morţii ei, unde‐i
tată, cu lutul păstrând amprentele
picioarelor mele de copil, unde‐i
vatra în care acum doarme ultimul
moștenitor, cu număr încă la mână?
Unde‐i tată, umbra ta alungită la
flacăra lumânării până‐n candela stinsă,
unde‐i draniţa de brad, dreaptă ca o
spadă nefolosită vreodată, pe care‐ţi
odihneai fruntea, visând la zilele
Paștelui?...
Unde‐i scândura mâncată de carii,
tăiată de labirinte subţiri cât
degetele mele de copil, de‐atunci,
când cotrobăiam cuibul de îngeri
sau poate propria mea rădăcină
viscolind odăile dinspre iarnă?
Dar scara prispei cu roţi grele
de moară, fărâme de munte sub care
gușterii ritmau lumina lunii?
Unde‐i tată, ograda înclinată ca un
scut pe‐un piept de soldat roman
văzut de copil, în tabloul de pe
peretele odăii din faţă?...
Plugul și coasa legate de numele
tău, dat numelui meu, sunetul lor
prelungind dangătul clopotului
din dealul satului?...
În ograda casei, văd si acum umbra
carului cu inima grea de salcâm,
cu roţi de salcâm, tăiate din pădurea
noastră de la Mânăstire!
Dar grădina cu meri ca o rochie
de mireasă fluturând poalele
pân’ la poarta albă a cimitirului?
unde‐s zilele Paștelui înflorind pământul
cu miei și mormintele ce vor fi fost scrise cu
literele adunate din fiecare nume!
Unde‐s?

Ce‐a ars odată nu
mai arde a doua oară,
cenușa mai are ochi
pe care vântul îi închide!
Caietul meu ars cu scrisul
înclinat ca o colină,
pare o cămașă de cânepă
în care doarme un șarpe...
Atunci, gura, ca o curvă,
numaidecât gura, a cui
e gura suflând cenușa
caietului cu litere putrede,
înfiind adierea cea
din urmă!?

Zarzăr înflorit
M‐am aruncat într‐un zarzăr
înflorit, dar el era mai sus
de umbra ta –
De‐aceea ramul cu toată floarea
mi‐a pătruns în inimă, cuţit!

Cum
Cum să‐mprumut eu flacăra
din mine,
când sunt bolnav, nainte
de a mă naște?
De‐aceea refuz să văd
balustrada care nu e.
Lovit de prima lumină
voi orbi ca un trandafir
sălbatic.

O, versul meu
Prietenul meu grecul‐grec,
mi‐a minţit până și graiul
de pe‐o gură de cuţit când
mi‐a strigat că versul meu
e‐un coridor de litere
mirosind a abator.
Sunetul sandalei iartă totul!

PORTO - FRANCO

16

Verde
Verde în faţă îţi spunea
să mă lași să patinez pe
luciul armelor tale,
fiindcă, orb fiind, știu pădurea
din ochiul vânătorului,
după aripa ruptă ca o pleoapă
sângerând!

Cabina telefonică

Poemul meu ultim
Se dedică scriitorilor din Filiala lași a USR
și mie însumi
Fiindcă se știe am fost și încă sunt boem,
Nu mi‐e frică să scriu acest poem!
Fără vinul cel vechi, scrisul meu e crud,
Nici lira, nici tăcerea lui Femios n‐aud ‐
Nici vorbă, nici de femei nu mă mai tem
Când prietenii, (din când în când) mai chem!

În cușca de fier,
cu pereţii de sticlă spartă,
pe podeaua ruginită
ca burta unei corăbii,
o femeie abia respirând
naște din picioare...

Dar când văd, și văd, că litera‐mi urmează,
Cum m‐a urmat Catrina‐ntr‐o amiază,

Pe lângă cușca de fier
necunoscută ca o troiţă
trece preotul de la biserica
franciscană și‐și face cruce,
mai trece o dansatoare aproape
goală, și admirând picioarele
femeii cu șuviţe de sânge,
și mai trece, în sfârșit,
poetul urbei care se oprește
și scrie pe geamul șters
cu șapca, Hristos a înviat!

Ohoo, n'est pas, nu‐i așa, nu‐i așa, că‐acest poem
Nu doarme dar nu‐i nici celebru cum îl vrem!?

Casa însăși
Lutul ogrăzii întră în casă
nimănui nu‐i convine, nimănui,
fiindcă tăcerea lui prea o apasă
și cad, o, cad icoanele din cui!
Casa însăși (e mereu cea care) se‐nclină
ca o horă ruptă, de prea departe
de cercul strâmt, din care o să vină
semnul divin înflorind o carte!

Cine oare?
În timp ce ursitoarele bolnave
proorocesc numai haos în lume,
urzind cu fir negru, cămașa timpului,
satul se târăște pe brânci, bând cucută!
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Păi, cui e frică să scrie că mă‐trem
Vicolind tot vinul roș dintr‐un catren?
(O, ne vindem azi și casele la zarul sorţii
Ca pe‐un blestem plângând sub pragul porţii!...)

Ci el putea fi scris chiar de voi, să fie rug
De pe care, adio, prieteni, n‐am cum să mai fug!

Memoria lui Femios
se dedică lui Dumitru Pricop
Tot viscolind, tot viscolind,
Aud pe mama în colind
Și nu știu dacă‐o fi fiind
Ochiul candelei s‐aprind!
...
O,mi‐e frică să nu te găsesc
prea repede:
Fiindcă mi‐e dor de tine
Ca de Prima Zi de Paști
care nici nu va fi, nu va fi!
...
Dumnezeu ţine de‐o singură
piatră Strada Domnească;
îmbracă‐ţi rana într‐o cămașă
invizibilă; leagă‐ţi cărarea
din Grădina Publică de mijloc,
fiindcă cerul mână iarba cea
verde cu norii hai‐hui
...
Cartea verde recitită de Maria
pe Râpa Zbancului, era tăcută ca o
cârtiţă care, căpătându‐și vederea,
asculta muzica salcâmului în convorbiri
cu stejarul, niciodată plângător,
perforând corabia nopţii dintâi!
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REMEMBER
Amintindu‑ne de Dionisie DUMA

Au trecut doi ani de când confratele nostru
Dionisie Duma a plecat definitiv de la noi, în lumea
celor o mie de neînţelesuri, după un răstimp de 78
de ani de rătăcire pe pământ. Dar nu oricum a plecat,
ci schimbat în „hainele de mire” ale cărţilor sale de
poezie. Poetul, Hyperion, un trimis să‐și ia mireasa
și s‐o ducă în lumea înaltelor înţelesuri!
Lumea în care și‐a dus crucea („acest veac”)
a fost una a „îmbolnăvirii de urât”, a prigonirii su‐
fletului de poet. Dar în ciuda acestui fapt fiinţele ca
el sunt fericite deoarece „...nu‐și doresc decât un
bob lumină/ Ce‐n diamante sacre îl prefac”, principiu
activ ce se regăsește în prima dintre binecunoscutele
Fericiri.
Ca o confirmare că adevăratul poet este și
un profet stau versurile din poezia „Poeţii” (vol.
„Lângă liniștea inimii”, 2008): „Se‐mbolnăvesc poeţii
de‐acest veac/ Ce‐i putrezit complet la rădăcină”.
Sună precum în Eminescu: „Iar în lumea cea comună
a visa e un pericul”.
Poet al nostalgiilor filonului teluric, al cur‐
gerii apelor D. D. este socotit ca fiind unul dintre ul‐
timii barzi de factură strict clasică ai peisajului poetic
din Țara‐de‐Jos. Nu poezia lui a reţinut neapărat
atenţia, ci stofa lui de om care‐și dorea din tot sufle‐

tul nemurirea, tânjea după pacea eternă pe care lu‐
mea, fie ea și aceea a scrisului, nu o poate da. De
aici îi venea inspiraţia. Așa se și explică cum mai
toţi cei care îl auziseră pentru întâiași dată se strân‐
geau în jurul lui să‐l vadă mai îndeaproape.
Dionisie Duma a fost și un creștin practicant,
având de duhovnic pe părintele Constantin Velicu
de la biserica din Criviţeni. În desele noastre întâl‐
niri, mai ales acasă la el, dicutam despre poezie, dar
și despre credinţă, despre criză, despre nevoia de
schimbare a mentalităţii, despre politică etc., unde
consoarta lui, doamna Flori, intervenea la cotituri,
ca un arbitru, când spiritele tindeau să se supraîn‐
călzească. După plecarea lui a avut parte de toate
pomenirile, cu ceremonial, pe care le cere cultul nos‐
tru creștin‐ortodox, la care au participat atât fraţi
de duh poetic cât și notabilităţi ale urbei. A plecat
definitiv, dar a și rămas definitiv, în sufletul celor
apropiaţi. Atât ca om, cum spuneam, dar și prin poe‐
ziile sale, având convingerea că s‐a transferat cu
bună știinţă în cuvânt înainte de‐a fi prea târziu, ur‐
mând parcă profeţia lui Nichita Stănescu din DAI‐
MONUL MEU CĂTRE MINE: „Schimbă‐te în cuvinte,
repede, cât mai e timp!”.
Constantin Oancă

PORTO - FRANCO

18
PROZA LA ZI

Sacul cu pietre*
de Ștefan Mitroi
Anul când a murit și sufletul nostru puţin nu so‐
sise încă. Mai avea de așteptat.
Până la urmă, m‐am hotărât și le‐am spus celor
doi ce‐aș face eu dacă aș fi Dumnezeu.
‐Cine? a făcut Cătălin ochii cât cepele.
‐Dumnezeu, a răspuns Rodian în locul meu. Vrei
să spui că tu nu ţi‐ai dorit niciodată să fii?
‐Hai mai bine să vorbim despre altceva!
‐Te‐ai speriat de strigoiul ăla și acum...
‐Poate că‐i e frică de ceea ce ar vrea să facă dacă
ar fi, am intervenit eu, încercând să‐i vin în ajutor.
‐Ba nu mi‐e frică deloc, cum nu mi‐a fost nici
atunci de strigoi, s‐a umflat viitorul doctor în pene.
Uitase că ne zisese că i‐a fost.
‐Bravo! s‐a înveselit brusc Rodian.
Ne apropiam de cimitir. Era duminică, ziua când
mergeam toţi trei la pădure, așa cum oamenii mari
mergeau la biserică. Nu știam pe atunci nimic des‐
pre domnișoara Nora. Nu apăruse încă în școala
noastră.
Înfloriseră pomii, dar noi nu mergeam la pădure
pentru asta. Ci ca să continuăm filmul pe care tocmai
îl văzuserăm la căminul cultural, dar cu noi în rolu‐
rile principale.
În fiecare duminică dimineaţa se dădea la cămin
câte un film pentru alde noi. Musai cu Stan și Bran.
Sau cu cowboy ori muschetari. Filmele de dragoste
nu ne plăceau. Și nu fiindcă ni se făcea rușine când
vedeam pupându‐se un băiat cu o fată, nu ni se făcea
deloc, ba chiar ne doream să se întâmple asta și
după ce se termina filmul, ci pentru că în astfel de
filme nu prea ne pricepeam să jucăm. Plus că eram
numai băieţi. Nu venea nicio fată la pădure cu noi.
Cum să se pupe doi băieţi între ei? Peste niște ani
aveam să descoperim că se poate. Și că existase chiar
în clasa noastră un băiat de felul acesta. Unul dintre
premianţi, ce avea să ajungă doctor mai târziu. Nu
era vorba de Cătălin. Lui îi plăcea să se pupe cu
broaștele, înainte de a le despica burta cu briceagul.
Zicea că le anesteziază.
De la film o tuleam iute spre pădure, lăsând în
urmă islazul, ce începea chiar din spatele căminului,
apoi cimitirul și gârla.
Când ajungeam pe dig, împărţeam rolurile.
Dacă filmul de mai devreme fusese de război, ne
croiam din crengile rupte de vânt arme potrivite,
urmând ca pentru efectul sonor al împușcăturilor
să ne întrebuinţăm gura, care știa să facă și ca pis‐
tolul, și ca mitraliera, și ca bombele azvârlite din
avion.
*Fragment din romanul TATĂL FIILOR MEI, în pregătire.
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Cu filmele pe bază de duel
era cel mai simplu. Era pădu‐
rea plină de săbii, doar să le
culegem din copaci.
Aproape că nu exista nicio diferenţă între film și
realitate când începeam să ne duelăm. Ne alegeam
de fiecare dată cu câteva zgârieturi. Într‐o primăvară
n‐a lipsit mult să rămân fără un ochi. Din cauza lui
Cătălin căruia i se păruse pesemne că semăn cu un
broscoi. D‐asta s‐a și repezit să mă pupe, dar nu în‐
ainte de operaţie, ci după. Ca să‐mi arate, cum zicea
el, că nu vrusese să‐mi scoată maţele. Și nici ochiul.
Dacă voia, încerca să‐mi găurească burta, nu sprân‐
ceana.
Deosebirea dintre pădure și biserică era că icoa‐
nele nu înfrunzeau niciodată, cum li se întâmpla co‐
pacilor, și nici nu puteai să te ascunzi în ele așa cum
ne ascundeam în copaci.
În biserică n‐aveam niciodată curaj să‐mi închipui
cum ar fi să fiu Dumnezeu.
În pădure, da. Porneam deseori spre casă vorbind
despre asta. Când ajungeam în dreptul cimitirului, ni
se făceau vocile mici de tot. Deși mergeam foarte
aproape unul de altul, abia ne auzeam între noi. Era
unul dintre locurile unde putea să tragă Cel de Sus cu
urechea, și nu prea voiam să afle despre ce vorbim.
‐Uite ce‐aș face eu, am spus în șoaptă, privind
peste gard spre mormântul proaspăt al Ilenei. Aș
învia‐o pe mătușa. Și i‐aș da chipul Cosânzenei. Atât.
Altceva nimic.
Mă durea în continuare gândul că Dumnezeu îi
dăduse surorii tatălui meu o droaie de urâţenie, Mai
multă în orice caz decât celorlalte femei din sat,
luate la un loc. Era, aș putea spune, un munte de
urâţenie mătușa. Nu de înălţimea celor despre care
învăţasem la școală, dar suficient de mare ca să‐ţi
auzi privirea întrebându‐te, atunci când îi cereai să
urce până în vârf, chiar e nevoie? Nu e destul până
aici?, zicea, când ajungea pe la mijlocul trupului us‐
cat al Ilenei. Părea croit din pânză de sac, doar că o
pânză veche, ce se rupsese peste tot și cineva, bunica
Lina probabil, o acoperise cu petice.
Două petice strâmbe ţineau loc de genunchi.
Alte două se desprinseseră din cusătură și atâr‐
nau într‐o parte și‐n alta ca și cum ar fi fost mâini.
D‐asta nici nu putea mătușa să pună mâna pe nimic.
Până și căratul unei căni cu apă o istovea. Îi ducea
maică‐sa cana cu apă la gură. Se vedea că avusese
un petic și aici, dar căzuse cu totul. Cum căzuseră și
cele din dreptul găurilor ce închipuiau ochii.
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Partea de sus a pânzei se deșirase. Noroc cu bas‐
maua ce‐i acoperea capul.
Dovadă că nu era gol, ci umplut cu pietre, sacul
care era trupul Ilenei nu putea fi ridicat de oricine
de jos.
Odată i se muiaseră din senin picioarele de cârpă,
căzând fără zgomot la pământ.
Bunica, deși era un zdrahon de femeie, n‐a izbutit
s‐o ridice în picioare. L‐a chemat pe tata, care s‐a
opintit de câteva ori ca s‐o salte în capul oaselor.
Nici pomeneală s‐o poată lua în braţe, așa cum lua
sacii cu grâu, când avea de mers la moară.
Pietrele atârnau greu. În special cea care îi ţinea
loc de suflet.
Cei din jur ziceau că e vorba de răutate.
Da de unde! Mătușa era o femeie cumsecade, în‐
zestrată însă cu prea multă urâţenie. Atât de multă
încât n‐o putea purta pe toată pe dinafară, vârâse o
parte din ea și înăuntru, în sacul acela umplut cu
pietre.
Voiam să fiu Dumnezeu doar cât să‐i fac mătușii
dreptate, înviind‐o, măcar pentru o jumătate de zi,
numai pe ea, nu și urâţenia cu care plecase de pe
lume. Pe aceasta o înlocuiam cu frumuseţe. Mai mult
decât aveau cele mai frumoase femei din sat îm‐
preună.
I se cuvenea. Altminteri, de să vreau să fiu Dum‐
nezeu?
Îmi era de ajuns ce eram. Ba chiar îmi prisosea
uneori.
Cătălin se abţinea în continuare. Nu spunea nimic.
Faptul că tăcea putea să însemne că începuse deja
să creadă că e.
Ce‐ar fi ca, văzând toate acestea, Dumnezeu să
glumească niţel cu noi, lăsându‐l să fie. Doar cât să
facă din mine și din Rodian două furnici, luându‐ne
apoi în palmă și zicându‐ne:
‐Vedeţi ce mare putere am? Doar pentru că
sunteţi prietenii mei nu vă strivesc sub talpă, îngă‐
duindu‐vă să fiţi din nou ce aţi mai fost.
Numai pentru atâta lucru ai vrut tu să fii Dum‐
nezeu? l‐aș fi auzit pe Rodian întrebându‐l. Și tocmai
acum când trecem pe lângă cimitir?
Ce‐ar fi trebuit să fac? ar fi zis Cătălin. Să mă apuc
să‐i înviez pe cei din morminte?
Nu asta!
Dar ce?
Eu în locul tău i‐aș fi cerut Dumitrei registrul cu
strigoi, chemându‐l la raport pe cel ce te‐a pus pe
fugă. De data asta te iert, i‐aș fi spus, dar dacă se
mai întâmplă o dată, te las pe vecie în pământ să
putrezești. Nu mai pupi înviere. Și nu numai pe tine.
Pe toţi. Ai înţeles?
Nţeles!
Întocmai cum aveau să‐i răspundă peste ani

soldaţii lui Bujor. Unul dintre soldaţi eram eu.
Ceea ce putea să însemne că începusem să fiu
încă din timpul vieţii strigoi. Sau că locotenentul
nostru era un fel de Dumnezeu. Dar mai trebuia să
aștepte până atunci. Deocamdată era rândul lui Ro‐
dian.
Tăcând, Cătălin zicea că nu. Sau poate că‐și dorea,
dar îi era frică să recunoască.
Și mie îmi era. Cui nu i‐ar fi fost?
Însă nu atât de Dumnezeu, care, văzând ce ne
trece prin minte, ar fi spus: Sunt doar niște copii. Se
joacă. N‐o să‐i pedepsesc acum pentru asta, cobo‐
rându‐mă la mintea lor.
Tata s‐ar fi coborât. La mintea mea, adică.
Scoţându‐mi iute din cap o astfel de dorinţă.
De el mi‐era cel mai frică. Cu toate că nu prea
mergea la biserică, ar fi ţinut, sunt cât se poate de
sigur, mai mult cu Dumnezeu decât cu mine.
Am trecut, parcă mai încet ca oricând, de cimitir,
și ne‐am oprit pe islaz, unde crescuse iarba înaltă,
ţi‐era mai mare dragul să stai culcat în ea, câteva
minute măcar, cât să‐i simţi prospeţimea, cum i‐o
simţea Rodian, care se și întinsese pe jos, strigându‐
ne cu seninătate:
‐Știu ce!
‐Spune, dacă știi! am zis.
‐N‐aș învia pe nimeni, dacă aș putea să fiu Dum‐
nezeu. Asta ar însemna ca lumea să nu mai fie cum
e. Iar mie îmi place cum arată acum. Așa că nu m‐aș
grăbi s‐o stric, ci doar s‐o fac un pic mai frumoasă.
Și să știţi că știu și cum.
‐Cum? s‐a trântit Cătălin lângă el.
‐Simplu ca bună ziua, i‐a răspuns Rodian, Aș face
să ningă în toate anotimpurile. Dar în culori diferite.
Iarna, alb, după obicei. Primăvara, verde. Adică iarba
să nu crească direct din pământ, ci să cadă sub formă
de ninsoare din cer. Vara, să ningă roșu, cu petale
de maci, până la secerișul grâului, apoi fulgii de ză‐
padă să devină galbeni. Să ţi se pară, în timp ce alergi
prin nămeţi, că ești împresurat de lanuri nesfârșite
de floarea soarelui.
Iar toamna, fără nicio legătură cu căderea grăbită
a frunzelor, să ningă pe îndelete, până la prima ză‐
padă a iernii, cu parfum de struguri și de gutui.
Nu‐i așa c‐ar fi mai frumoasă o astfel de lume?
‐Poate, a clătinat din cap Cătălin. Dar oamenii n‐
au nevoie de o lume mai frumoasă, ci de una mai
bună.
‐Vorbești ca directorul școlii! s‐a bosumflat Rodian.
Nu semăna, poate unde mai aveam încă de cres‐
cut, niciunul dintre noi cu Dumnezeu.
N‐auzisem de la nimeni ca Dumnezeu să fi fost
vreodată copil. Venise pe lume bătrân. Toţi și‐l amin‐
teau așa. De unde și‐l aminteau, nu putea nimeni să
spună.
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Gellu DORIAN

Gellu Dorian a fost și el – mai în felul lui sfielnic – un vitalist și un ”trăirist”, chiar dacă n‑a exaltat vi‑
talitatea la fanfară. Înclinația spre hieratic și ritualizare îmblînzea jeturile vitale, le transforma în ce‑
remoniale, dar acestea se vedeau limpede în exploziile necontrolate (dar și în cele controlate) ale im‑
aginarului. Cînd pe vitaliști îi cuprinde deprimarea existențială e, de regulă, dramă mai mare decît
atunci cînd ea apasă pe firi natural elegiace. Dorian, măcar că a scris elegii, nu e un elegiac: elegiile lui
sunt un cadru ritualic pentru dezlănțuiri (vitale și expresive deopotrivă). Acum însă, în Cartea
singurătăților, tema deprimării (fiziologice și vitale) s‑a interiorizat și a corupt ritmul confesiunilor,
transformîndu‑le în monodii. Deși rupt în cinci secvențe (plus o addenda), volumul are o circularitate
– și o fluență ‑ monodică a temei, pe care doar o interpretează în mai multe registre, dar n‑o și distor‑
sionează. Cel mai pregnant se ivește această deprimare în reveriile senzuale care joacă între înflăcărare
și abstinență, între ispită (de/din memorie) și consolare (ca să zic așa). Vitalitatea poetului a atins o
cotă absolută a deprimării și lehamitei de viață, atît de totală încît ”chiar moartea de s‑ar arăta/ ar
pleca plictisită spre altă viață”. Vitalitatea poeziei rezistă însă prin forța cu care ea se ridică de la
notație la imaginație, al cărei motor e, și aici, analogia. Căci Dorian imaginează prin relație și prin suc‑
cesive acaparări fantasmatice. Ceea ce înseamnă, de fapt, că nu e atît de deprimat pe cît zice, de vreme
ce poemele exultă – încă – imaginativ.
Al. Cistelecan

O SĂPTĂMÎNĂ DIN JURNALUL UNUI OM LA FEL DE SINGUR CA DUMNEZEU
Duminică
Nouă încăperi mă împart,
nici într‐una nu sunt cu adevărat ca în afara lor,
praf și vorbe aiurea șterg mereu de pe haine ‐
cînd cîrciumile sunt goale,
bisericile gem de durere
ca o femeie născînd –
nouă încăperi mă adună de pe drumuri,
într‐una arde o candelă
pînă ce afară se face întuneric,
o luminiţă‐ntr‐un beci visează
ferestre larg deschise, facînd loc înăuntru cerului
plin de cute ca de riduri fruntea
brăzdată de gînduri ‐
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acolo Dumnezeu deznoadă crucile din somn
și le urcă pe turlele bisericilor –
azi am intrat în toate cele nouă încăperi deodată,
nimeni nu mai era pe afară,
praful înflorea în crini,
vorbele de ocară se făceau struguri sub streșini –
sîngele apă nu se face, numai sîngele, vin –
paharele, clopotele,
strana cîntînd ca o fecioară în faţa mirelui,
vorbe, la fel, guri însetate…
19 aprilie 2009
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Luni
Găsesc sufletul pustiu,
mătur casa,
toate gunoaiele au umplut lumea,
sîngele meu latră în alte guri,
alte vene se sufocă sub piele,
cerul senin ca o curvă
așteaptă la ieșirea din rai –
azi numai norii făcuţi pliculeţe
scot aerul din plămîni și prin ei seceră
o mînă busuiocul din care mă scutur –
casa, aluat aruncat în cuptor,
acolo unde iarna se gudură în oase,
cîine în sufletul tău pustiit,
la masa la care stai
nici o altă inimă nu‐i mai tristă decît inima ta
în care trei inimi se fac
fiere și ard
în cenușa din care zbori –
fie, îmi spun, cerul în cer se surpă,
ochii se aruncă în cer
ca peștii în ape…
20 aprilie 2009

Marți
Zac pe covoare întinse,
cerul pare mic și chiar mic este în ochii mei
ale căror pleoape se fac pălării
pe ţeasta unui înger căzut –
știu eu să mor,
știu eu să trăiesc ‐
nimeni nu face biserică din nimic și din ea
să iasă moartea, o înviere;
foi de dafin ard,
foi de iarbă pustie,
numai inima mea
știe cîte vieţi au ars pe furiș într‐o singură
moarte
pe cînd spinările se încovoiau,
gîtiţe însetate prin cîrciumi –
cîtă viaţă este aici,
atîta viaţă împarţi,
două ţigări ard,
alte două candele sug uleiul altor iluzii,

fumul lor se unește în cerul pe care‐l
împăturim în cărţi ale căror morţi
orice muritor le învie…
21 aprilie 2009

Miercuri
În urechile mele,
o toaca din cer,
degetele lui Dumnezeu scriu
numele meu adormit
în căni din care îngerii beau și se fac oameni
ca toţi oamenii;
îmi ud și eu buzele,
aud altceva decît atunci cînd mă urcam
în clopotniţă,
mult mai aproape de cer –
prin casă fumegă uleiul din candele
ca din ochi șiruri lungi de oameni absenţi –
cineva bate într‐un cer surd
înmormîntat în mine de la naștere –
ușile se deschid,
intru în cer ca într‐un buzunar mîna pustie,
lumina se face pahar pe care îmi zăresc
numele zgîriat de o mie de ochi,
cicatrice pe care le‐nchid odată cu ușa
după care dispar –
cineva stă în urechile mele,
mă ascultă cum tac,
ca în viori lăutarii după ce mor…
22 aprilie 2009

Joi
O mînă rece plină de inele mă șterge pe frunte,
trupul meu gol dispare cum dispar dimineaţa
din ferestre în cer
ochii flămînzi ai femeilor care au născut îngeri;
mă‐nvelesc în cearceafuri pline de cute
ca în palimpseste cuvintele ieșind unele
din altele,
mucegaiuri verzi peste mucegaiuri uscate –
prin cer
pot fi văzut ca prin sticla paharelor;
zilele se fac pașii altui trup peste care calc –
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după mine aceeași casă închisă își zăvorăște
cerul,
aceeași biserică,
aceeași lume buimacă uită prin ce lume trece,
același trup răstignit pe un nume
din care cad cuiele –
pot fi văzut ieșind din cer ca din cearceafuri
trupul istovit de somn…
23 aprilie 2009

de nouă ori ies deodată din casă,
de nouă ori deodată sunt văzut singur pe străzi,
marginea lumii închide ochii,
cerul se deschide la nesfîrșit ca o rochie de femeie
din care lipsesc cele nouă trupuri
spre care mă‐ndrept –
nouă clopote sună,
nouă femei murmură‐n strană,
mă topesc încet într‐un cer de ceară…
25 aprilie 2009

Vineri
O casă rămasă pustie –

Sîmbătă

nouă femei deretică prin trupul meu,
nouă trupuri mă leagănă,
nouă uși mă închid,
nouă uși mă dau afară,
din nouă vieţi voi muri,
din nici o moarte nu voi învia –

Cad ostenit.
Toate mesele înfloresc în somnul meu
ca un șes peste care aleargă o herghelie de cai
de pe spinările cărora coboară cele nouă femei
pe care nu le‐am văzut niciodată –

în capul meu rostogolit pe o masă plină de viespi
stau și numără toate nouă deodată –

te vom dezgropa în zori și‐ţi vom înmuia
aripele în cer,
buzele‐n vin –

trag obloanele,
trag clopotele,
murmură stranele,
se‐nchid ferestrele și prin ele numai
palmele goale duc sînul
la gura pruncului, pahar pe care‐l sărut
ca pe o icoană –
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în cîte ceruri intru,
nimeni nu mă așteaptă înăuntru,
toţi mă așteaptă afară…
26 aprilie 2009
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CRONICĂ LITERARĂ

CĂRŢILE DESPRE CĂRŢI
Cartea însoţește timpul în evoluţia lui istoric mă‐
surabilă, aproape un truism, dar cât de universală
este totuși această sentinţă. Ne mai gândim și la
enigmele ascunse, unde? Sunt pitite tocmai în des‐
tinul magic al cărţii, nu în oricare, ci în cea infinită
în viaţa lumii. Ei bine, nu putem vorbi la orice colţ
de stradă despre orice carte, cu atât mai puţin despre
cea a lui Aristotel, cu beneficul ei râs, căutată în la‐
birintul întunecos și cuprins de frică al mă‐
năstirii, fanaticii căutând‐o pentru a o dis‐
truge, că râsul ar fi risipit până și teama în
faţa Celui de Sus. De‐am rămâne doar cu
himera acestei cărţi și tot ne‐am cutremura
la ideea dispariţiei în neant. Multe cărţi au
fost mistuite de flăcări, altele bine camu‐
flate, altele trecute la index, până la urmă
însă timpul a salvat multe dintre ele. Și
cărţile de azi duc o luptă pentru supravie‐
ţuire, ostilitatea se cere estompată fie și
prin micșorarea tipului lor de suferinţă,
prin atenuarea ignoranţei și a neloialităţii
faţă de cuvântul tipărit. Altfel, trădăm memoria ar‐
hetipurilor vechi și a ideilor mai noi, drama scrisului
dintotdeauna s‐ar pierde într‐o comedie de tot râsul,
iar spaţiul actului de creaţie, cu toate dimensiunile
lui simbolice, ar lua drumul sfârșitului.
Să fim totuși optimiști! Actul misterios al scrisului
va dăinui în ciuda atâtor piedici ivite ca ciupercile
după ploaie, timpul semnelor de carte își va continua
modelul mai multor „niveluri de realitate”, ca în
transdisciplinaritatea cunoscută, și asta pentru o
mai bună înţelegere a lumii actuale. Aici își au locul
și cărțile despre cărți, ca o sumă de experienţe her‐
meneutice intrate într‐un altfel de dialog, chiar dacă
textul (intrat în convorbire cu cititorul) nu poate
conţine sublimul adevăr, ar fi imposibil să‐l afli până
la capăt. Virginia Chiriac vine cu „obiectul” analizei
sale critice Cărți și autori, un volum despre destine
diferite, dar care se întâlnesc și se intersectează în
lumea literaturii, cu toate genurile ei. Vom întâlni
profunde exegeze despre cărţile unor nume consa‐
crate dar și despre unele mai puţin cunoscute, aces‐
tea neînsemnând că valoarea lor este pusă la îndo‐
ială, deși îndoiala trebuie să plutească precum
păsările cerului care aruncă priviri îndoielnice peste
ideile telurice. Amintesc aici pe cei din prima cate‐
gorie, admiţând subiectivismul existent în orice îm‐
prejurare. Răsfoim volumul (Editura Lucas, Brăila,
2019) și spicuim: Nicolae Breban – „La aniversară”,
o viaţă cu un „traiect spectacular, marcat de eveni‐
mente demne de textura unui roman de aventuri”,
Tudor Amza – poezia durerii, Mihaela Grădinariu –

o nouă voce în lirica actuală, Virgil Matei – recupe‐
rarea unui timp pierdut, Coriolan Păunescu – poezia
marilor aspiraţii, Vasile Simon – lirismul iluminărilor
interioare, Aurel Ștefanachi – poetica opţiunilor alea‐
torii, Sterian Vicol – poetul vrăjit de jocul ielelor. În
cazul unora, întâlnim și câte două, trei, chiar patru
cronici, Virginia Chiriac încercând să surprindă (reu‐
șește cu brio) „în ciuda detalierilor de ordin biogra‐
fic”, un parcurs literar „spre finalităţi cu
valoare general umană, depășind pragul
particularului relativizant”. Mai sunt capi‐
tolele: Doi mari clasici – Caragiale, Sado‐
veanu, Cronici de întâmpinare, Cronici în
limba franceză.
După lectura volumului de critică lite‐
rară Cărţi și autori, constat, dacă mai era
nevoie, că cititul în sine este un act dificil
pentru că înainte de orice este unul de cu‐
noaștere. Dificultatea lecturii este sporită
de structura subtilă a limbajului din text
cât și de interpretarea nuanţată a fragmen‐
telor, analiză dusă până la limita neverosimilului, cu
ardoarea lucrului de a străpunge misterul creaţiei.
Unii critici au înţeles că afirmaţiile lui Jaques Derrida
susţin libertatea criticului de a face textul să capete
semnificaţia pe care o dorește. Iată de ce miza de a
înţelege corect lectura critică este însemnată și de
ce implicaţiile cognitive trebuie să ţină seama de le‐
gea care dictează regulile hermeneuticii.
Cartea Virginiei Chiriac reprezintă rodul unor ra‐
finate cercetări critice asupra literaturii contempo‐
rane, al unor discursuri care aduc în prim plan pro‐
iecţiile, realităţile și mijloacele de exprimare literară
ale unor scriitori, ei înșiși încercând un joc al trăiri‐
lor, ideilor și cuvintelor într‐un imagism plasat pe
linia real‐fabulos. Nu intrăm în amănunte, funda‐
mentale rămân explorările criticului în rezultatele
creaţiei autorilor cuprinși aici „ca‐ntr‐un nucleu (li‐
ric și epic) de maximă densitate, propice esenţiali‐
zării mesajului estetic”. Preocupările exegetice ale
Virginiei Chiriac nu se îndreaptă numai într‐o sin‐
gură direcţie, favorizând un anume gen literar în
detrimentul altuia, ele zăbovesc cu aceeași deschi‐
dere, mărinimie și cu un semn al bucuriei faţă de
orice concretizare a fenomenului literar, intrat în
zona mai largă a celui cultural. Într‐o lume marcată
de sufocantul pragmatism, pledoaria pentru litera‐
tură și apelul la cultură sunt modalităţi circumscrise
marelui gest care poate salva lumea chiar de ea în‐
săși.
Nicolae BUSUIOC

PORTO - FRANCO

24
ANIVERSĂRI

Dan ANGHELESCU ‑ 75
Poezia lui Dan Anghelescu respiră, în profunzi‐
mile ei, întrebări ce rămăn suspendate peste „...en‐
tropii/ non‐locuri imense și tragice/.../ suind într‐
un deasupra/ a ceea ce știm / și nu știm...’’. Nelipsite
‐ și întrucâtva specifice acestui poet ‐ sunt dialogu‐
rile intertextuale unde poezia devine „sfântă noapte
a preafericiţilor lumii.../.../o unică singurătate...” în
interiorul căreia domină o anume nemântuire pen‐
tru că: „...no place of grace/ no time/ to rejoice...”.
Un specific al fiinţării lirice a lui Dan Anghelescu
pare că este, pe de‐o parte, o dispersare, pe de alta,
o întâlnire și chiar un dialog subiacent cu spiritul
marilor poeme ale lumii: „...o cât de Charles Cros

eram/cât de André Frénaud
murisem/ să pot/ să fiu/mai
departe.../ câtă mare împărţi‐
sem/cu Valéry Larbaud...” Dar
gândirea și amintirile sunt
prezente, cum spune poetul, „...în bătaia vânturilor
sărace”. Sensurile suportă parcă o anume disipare:
„...o frângere a sensurilor”, iar tabloul cotidianului
este dezolant: „...la capătul străzii acolo unde/ câinii
comunitari se reped la tine”...Singurătatea, în astfel
de circumstanţe, devine ‐ cum se rostește, de multe
ori, autorul ‐ dezesperantă.
Lazăr Popescu ‑ Lumină Lină

Starea de urgență
Auto‑izolat
neliniștit/ ofuscat/ plin destresuri/ de nervi făcuţi praf
sunt agitat/ ca o știre ce/stă spânzurată/
între două sârme/ de telegraf
sunt liber/ să fierb/ să gem/ să/tușesc/ să
hurui/ ca un autobus/ arhiplin
am scame pe creieri/ cârcei la/ stomac
am boala lu’ kalache/ și venin…
sunt bolnav de/frunze/de toamne în/con/valescenţă…
de fotofobie/ de fandaxie/ de lirism/ de virusul 19/și de‐o/anume/absenţă…
am agorafobii/anevrisme/vătămătură/angoasă/ și gută
sufăr de șopârlaiţă/de shakespeare/ de/catharsis/ și de‐o/ patafizică/foarte/ acută…
mă resimt/ cu/ devoratoare/ hemoragii/ de imagini
herpes/calofilie/și post‐moderne/ greţuri…
nu‐mi staţi/ pe‐aproape/ nu‐mi priviţi/dacă/ scriu/peste umăr/ în/ pagini
fac alergii/la priviri/ furișate din/ ceţuri…
sunt suferind/sunt galeș/sunt languissant/ bre/ sunt foarte/ malad
nu mă iubiţi/ nu mă citiţi/ nu mă/ spuneţi…
aș fi/ în stare/ să cad…

scrie‑mă/… dacă există sfârșit/ scrie‑mă…oasele
mele / ca iedera/ adorm
pe un zid incolor…/ important e să încerci mereu/ lucruri noi…
câţiva centimetri de tavan / atins cu privirea …/ un cântec negru/ un
zid /o realitate…/ o mobilă veche/înmulţind imaginile cu brusturi/ și cu
unele/ rude/ îndepărtate…
și astfel se denaturează regala solitudine…/singura mea pradă/ e
o fugă de Bach/ …în ea fiinţe mari de lumină/…se spovedesc cu oceanele…
dă‐mi Doamne/ o transparenţă…în re minor/ plutesc obiecte/ carul istoriei
e/ atonal…și eu am în cap/ crucea sudului…/ deci/
scrie‐mă/ dacă există sfârșit/ aerul se va strânge/ într‐o cadenţă picardiană/… ies
lupii din amurguri/ adu‐ţi aminte /…pe poduri/ atunci se aprindeau/ lumânări…
din manuscrisele/ îngălbenite/ se/ instrumentau/ surpări…și/ … marea ridica
la suprafaţă/ vertiginoase/ porţiuni de /uscat…/ și o ameninţătoare
la face narquoise de la lune
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și dacă realitatea/ e astfel/…notre rêve/ ne méritera pas ses ténèbres…?
poemul acesta/ raport aproximativ…/ interdicţii/ funii de / agorafobie/ … distanţe
galactice…și o inexplicabilă putere de a/ supravieţui/ într‐un auz/ și într‐o
memorie/ străină…dincolo de fluvii / de copaci/ și de / nostalgicele
gramofoane…/ alături de /buletinul de știri…
cuvinte…/ ale duminicilor de vară…ale platanilor/ ale asfaltului
ivesc/ obiecte…/ dacă/ nu‐i prea târziu/ povestește‐mă/…
din valize/ poșete/ sacoșe și/ geamantane… se varsă/…
și/ de din lacurile/amurgului/ se varsă/ însuși amurgul…/ bărci negre
păsări/ de noapte…/ plutirea lentă a celor/ înecaţi…
în acel loc/ ascensoarele / vorbesc singure cu ușile/ larg deschise…
tocmai se organizează /declinul subtil/ al lucrurilor…în toiul
nopţii/ lamentoul de gări pustii/ își pierde/ înţelesul…se/ nasc
istorii tot mai sumbre…./vagoanele cară / frigul de peste /lume
cu steagurile/ lui/ cu paltoanele vechi/ care promit/ în
fastul/ funebru …/ frunzișuri și/ ape…/altminteri știm
oglinzile / …insulele cu livezi/ interzise…/ complotează…în
spaţiile acestui poem/ vor începe să… toamnă…/ori poate/ brusc/
să /christian morgenstern.../adăposturi/ promisiuni/…la vérité s’eloigne…
zilele atinse de tristeţea/ unor duminici/ din supermarket…
inexplicabilul / inundă…/va fi scandal/ se vor/ aprinde/
felinarele unor/ mari părţi de vorbire…/ asta în vreme ce tu îmi/ zâmbești
cât să se răstoarne / mari înfloriri peste/ întregul/ oraș…
în mijlocul incertitudinii/ nu ţi se mai poate / cere/ nimic…
les visions se sont envolées toutes bien loin/ pour ne plus revenir…

sinele meu te leagănă pe neinventate miraje lacustre
suferă pentru tine ca o drezină uitată‐n garaj
ca un pensionar care‐și zvântă ciorapii și iluziile sub becuri/ la lustre
ca un iaht de plăcere silit să nevigheze pe pavaj...
tu...timiditate a sentimentelor mele
în fiecare noapte îţi visez
recipisa de gaz/ cutia cu andrele
baticul/ chitanţele/ accentul/parcă/ ușor englez (?)
ţi‐aș fotografia amintirile/ nedumeririle/ umbrela/ paltonul/
ţi‐aș fura bigudiurile/partis‐priurile/ casca de coafor
genele lungi ce clipesc noapte/ când iarăși sună telefonul
pe noptiera louis‐quinze spărgând un spray de max‐factor...
îţi reconstitui absenţele/ inadvertenţele/ agrafele/ batistele fine
în fiecare dimineaţă la ora când îmi fac o cafea
și tot încerc să‐mi las privirea lipită‐n sticlă pe vitrine
ca să te pot pândi/ noaptea și‐a doua zi
pe străzile pe unde/ absentă/ vei flana...
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dar tu‐mi rămâi mereu depărtată
ca ţipătul prelung de tren
când vara pune‐n cazanul ţigăncilor porumbul la fiert
sunt comisvoiajorul care/ poartă‐n valiză un refren
pe care‐l joc la zar cu viaţa
în disperare și îl pierd

Scrisoare căre Isadora
să nu‐mi spui că trăiesc ca un turn devastat
că rugina mă soarbe‐n fumoarele lumii
carele nopţii mi‐au răsturnat
egipeturi albastre, deșerturi, piramide și mumii …
..și nu‐mi spune că viaţa îmi e ca o troică
fugărindu‐și năluca prin norduri neclare
că‐n mașina de scris locuiesc cu‐n strigoi/ că
mi‐auzi lupii urlând a pustiu prin sertare...
și nu‐mi spune că‐n ochi port o pleasnă de bici
că prin aeru‐mi vânăt arme veștede‐mi scutur
că azi‐noapte când luna tăia ca un brici
m‐ai zărit sus pe deal cu‐aripi negre de flutur...
că rupeam de sub vânturi lungi giulgii de rai
și‐mi zăriseși cămașa de frunze și‐omizi
că zăpezi chiuiau sub copite de cai
că‐ţi bătusem la geam și n‐ai vrut să‐mi deschizi...
c‐am băut samagon cu crâșmarii eterici
și că albii salcâmi alergau după noi
până noaptea încet se umplea de biserici
agăţându‐mi pe trup frunze reci de apoi....
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Scurt dialog pe vapor între Mihaela Albu și Dan Anghelescu
Mihaela Albu: Dragă Dan Anghelescu, ești un
poet cu mai multe volume publicate, apreciat în spe‑
cial de cunoscători, dar ești în același timp un cititor
împătimit al literaturii românești și universale, cu‑
noști și apreciezi ca specialist Muzica (cu majusculă),
ai citit multă filosofie, istorie, ești, într‑un cuvânt, un
cercetător pasionat al fenomenului cultural. Te întreb
pentru început: Cum ai devenit scriitor? Cine te‑a în‑
drumat pe drumul scrisului și de ce ți‑ai început stu‑
diile universitare cu muzica?
Dan Anghelescu: Cum am devenit scriitor? Asta
chiar e o întrebare dificilă! Un simplu și lapidar ras‐
puns nu știu cum ar fi posibil. Scrisul e mai degrabă
o maladie. O capeţi fără să știi când și afli, de la alţii,
că ești scriitor, așa cum, tot alţii, ţi‐ar putea spune
(sau numai te‐ar lăsa să înţelegi) că ești autist, dal‐
tonist, șchiop sau estropiat. Și atunci pricepi că nu
mai ai nimic de făcut și că trebuie să te comporţi ca
atare. Mai survine și dezavantajul că ești ultimul
care află ce i se întâmplă. Și astfel faci cunoștinţă cu
singurătatea și cu acel sfâșietor horror vacui din faţa
paginilor albe, unde, brusc, devii conștient că vrei
indicibilul. De ce îl vrei, de ce te urmărește, n‐o să‐ţi
spună nimeni niciodată. Instantaneu lumea pe care
o credeai a ta și toate lumile, celelalte, devin o de‑
părtare. Însă ce înseamnă asta, în realităţile lor, me‐
reu altele, mereu diferite – și nu odată disjuncte –
uneori ne spun, fiecare în felul lui, chiar poeţii. Dar
oare înţelegi singurătatea lui Rilke atunci când în‐
treabă: „Cine, dacă‑aș striga, m‑ar auzi din cetele în‑
gerilor?” Sau, când (aparent, senin‐mozartianul) Ni‐
chita te surprinde arătându‐și pe chipul său
adevărat, cel din adâncuri, marele lui întuneric: „...tri‑
stețea mea aude nenăscuții câini, pe nenăscuții oa‑
meni cum îi latră...” Evident, scrisul e un tărâm al
singurătăţii pe care‐l descoperi în tine la un loc cu
propria umbră. Un poet special, despre care din ne‐
fericire încă nu se vorbește, Teohar Mihadaș, scria
într‐un poem despre Eminescu: „La El, / Toate lu‑
crurile stau sub semnul arătat/ al unei mari, imacu‑
late solitudini./ (...de nemargini)/ Toate iau chipul și
înfățișarea/ Aceleiași armonioase solitudini”. Scrisul
seamănă cu o condamnare. Când am înţeles că așa
stau lucrurile m‐a cuprins o devastatoare depresie
și totodată revoltă și am vrut să evadez! Citeam poe‐
ziile din revistele anilor ’60, ’61. Credeam că nu sunt
apt să înţeleg cum s‐a schimbat (?!) poezia. Am dat
pe foc tot ceea ce scrisesem până atunci. Simţeam
totuși nevoia irepresibilă să scriu și starea asta îmi
apărea ca o servitute. Îmi doream ceva mai profund,
mai înalt, deci tot indicibilul. Dar totul suna à la Emi‐

nescu. Și asta mi se părea impardonabil. Dacă nu ai
un glas al tău cel mai bine e să taci. De aceea trebuia
să fug către alte tărâmuri...
M.A.: Și totuși ... cel care scrie are parte de un sta‑
tut special, scrisul este și o mare fericire...?
D.A.: Despre fericire nici n‐ar trebui să vorbim.
Să ne reamintim că un poet spunea la un anume
moment: „Noi, Dimitrie Stelaru, nu am cunoscut fe‑
ricirea!” Și la fel se poate vorbi despre toţi cei care –
în poezie – au lăsat, pentru memoria noastră, un
nume: Ovidiu, Dante, Hölderlin, Rilke; la noi Emi‐
nescu, Paul Celan, Horia Stamatu, Ștefan Baciu, Vin‐
tilă Horia, Voiculescu. Și nici istoria recentă nu se
dezminte dintr‐o asemenea, tristă perspectivă. Cine
a fost cât de cât aproape de un Mihai Ursachi, Nichita
sau Ioanid Romanescu știe că nefericirile nu i‐au
părăsit niciodată. Oricât de mari, succesele și noto‐
rietatea rămân doar la o falacioasă suprafaţă. Unui
scriitor de geniu, de o modestie și o smerenie co‐
pleșitoare – mă gândesc la Marin Sorescu – i s‐au
înscenat veritabile cabale tocmai de către cei pe
care, cu o generozitate rarisimă, îi ajutase. Dar blân‐
deţea și generozitatea nu l‐au scutit de invidiile, rău‐
tatea și meschinăria confraţilor. Exasperat și hotărât
să se distanţeze de ele demisiona din Uniunea Scrii‐
torilor. Ca și în cazul Blaga, onorabilii coledzi făcuseră
totul să nu primească Nobelul. Numai post‐mortem
(!) devenea cetăţean de onoare al Craiovei și profe‐
sor universitar. Și, vorba Eminescului, pe care corifeii
falselor elite de azi vor să‐l șteargă din memoria ro‐
mânilor: Virtutea e‑o nerozie, geniul – o nefericire!
M.A.: Acum, când treci pragul celor 75, ce înțelegi
tu prin …poezie? Crezi că se poate sau nu defini prin
cuvinte?
D.A.:Dacă vorbim despre poezie, vorbim despre
una dintre indescifrabilele taine ale lumii ...Taina
pe care nimeni nu a putut s‐o rostească până la ca‐
păt .... Poezia s‐a născut din rugă, fiind forma pri‐
mordială prin care umanul a început să comunice
cu transcendentul. Der Dichter nent das Heilige (Poe‑
tul este cel care rostește Sacrul) a spus Heidegger,
pornind de la Hölderlin, poetul care l‐a așteptat pe
Dumnezeu. Vorbim, dacă mai vorbim, despre poezie
și, din nefericire, nu mai înţelegem întotdeauna că,
de fapt, vorbim despre Dumnezeire, despre dra‐
goste și despre frumuseţe în de‑ne‑cuprinsa ei com‑
pletitudine ... Începând de aici, întrezărim Poezia ...
ca o umbră ce stăruie mereu într‐un dincolo al cu‐
vintelor și chiar al lumii. O prezenţă, putem spune,
a frumuseţii. Iar frumuseţea, potrivit lui Dostoievski,
va salva lumea...

* Fragmente dintr‐un mai amplu interviu
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„O prințesă foarte fricoasă”
de Irene POSTOLACHE
Demult de tot, atunci când trăiau împăraţii, trăiau
și prinţesele.
Prinţesa despre care vorbim acum se născuse
într‐un palat imens, plin cu bogăţii. Doar un deget
dacă ridica fata în sus, o armată de oameni venea în
fugă să vadă dacă poftește ceva.
Prinţesa era foarte frumoasă. Cine a mai văzut
prinţese urâte? Dar era grozav de fricoasă! Se speria
de întuneric, nu voia să doarmă singură în camera
ei. Își închipuia monștri fioroși ascunși sub paturi
și pe după draperiile groase. Ba chiar și în dula‐
puri… Împărăteasa a poruncit unei slujitoare cre‐
dincioase să se culce la picioarele patului prinţesei,
să nu plece în nicio noapte de acolo.
Prinţesa se plictisea îngrozitor. Stătea, privea pe
fereastră, citea, lucra ceva sau cânta cât era ziua de
lungă. Om străin rar intra în palat, iar dacă venea
cineva și rămânea peste noapte, prinţesa nu‐și arăta
năsucul frumos până când nu plecau musafirii.
Când prinţesa a crescut, s‐au înghesuit la palat
tineri din împărăţiile vecine ca să o ceară de nevastă.
Dar prinţesa nu și nu, să nu vadă pe nimeni în ochi!
Împăratul a certat‐o:
‐Draga mea, degeaba te împotrivești. Știi foarte
bine că a venit vremea să te măriţi. Alege un prinţ
bun la suflet ca și tine și o să fiţi fericiţi împreună.
‐Mie nu‐mi trebuie pe nimeni, tată! Sunt fericită
așa cum mă aflu acum!
‐Fii înţeleaptă, prinţesă! s‐a încruntat împăratul.
Azi sunt trei prinţi străini în vizită la palat. Toţi sunt
vecinii noștri și doresc să te vadă. Dacă nu‐i primim,
mare jignire le facem. Ei se vor supăra și vor porni
război împotriva noastră. Vrei să moară poporul
în lupte și să pierdem împărăţia?
‐Nu tată… a oftat prinţesa. Bine. Îi primesc. Să le
spui să vină unul câte unul în sala cea mare a pala‐
tului.
În gând își zicea: „lasă că știu eu cum să‐i pun pe
fugă!” Dar tot avea inima cât un purice. Să se întâl‐
nească cu trei oameni străini într‐o singură zi era
prea mult pentru ea. Și‐a făcut curaj, a mers în sala
tronului și așezându‐se, a așteptat.
Primul a intrat un prinţ blond, subţirel, care o
cerceta puţin cam insistent.
Prinţesa abia dacă i‐a întins mâna. Când o privea
prinţul, ea se uita în tavan, ferind privirea, iar când
o întreba ceva, tăcea de parcă avea buzele cusute. Și
nu a scos un sunet până când nu l‐a văzut plecat!
Împăratul a apărut repede dintr‐o cameră secretă.
‐Tată, ce om necioplit! Se holba la mine! s‐a plâns
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prinţesa. Bine că a plecat!
‐Dacă nu ţi‐a plăcut de
prinţul acesta, să vină urmă‐
torul, a spus împăratul retră‐
gându‐se iar.
Prinţul următor a intrat în sală. Văzându‐l, pe
prinţesă a bufnit‐o râsul. Omul călca ţanţoș ca un
cocoș umflat în pene. Pe măsură ce se apropia, se
privea în oglinzile de pe pereţi și se umfla și mai
tare, gata să plesnească de mândrie. Prinţesa s‐a
stăpânit. Dar căuta cu mâna prin fustă un ac de
siguranţă cu care să‐l înţepe, poate se desumflă.
Prinţul a adus daruri scumpe, sperând că va
atrage atenţia fetei. Dar a plecat așa cum venise, fără
să primească un zâmbet sau o vorbă... Ieșind din
sală, s‐a întâlnit cu primul prinţ, care stătea în salon,
pe o canapea și bea vin dintr‐un pahar aurit. De, os‐
tenise de atâta peţit...
‐Nici tu nu ai avut noroc? a întrebat primul prinţ.
Nu zic, frumoasă e prinţesa, dar ce folos, dacă nu te
poţi înţelege cu ea?
‐Așa este, a răspuns prinţul îngâmfat. Nici nu s‐a
uitat la daruri! Păcat, așa o frumuseţe de fată și e
mută. Eu renunţ, îmi caut altă nevastă.
În timp ce vorbeau, un băiat înalt și voinic îi as‐
culta cu atenţie. Era cel de‐al treilea prinţ. Venise și
el să ceară fata. Umblase două zile călare până la
palatul prinţesei.
„‐Mută, ne‐mută, eu am bătut atâta drum până
aici ca să o văd! Dacă o să‐mi placă, o iau de nevastă”
s‐a gândit el.
A cerut să vadă prinţesa. Ea cu mare greutate l‐
a primit, sătulă deja de peţitori. Intrând în sală, el a
privit‐o și a rămas uimit de frumuseţea prinţesei.
Pe loc s‐a îndrăgostit!
Dar prinţesa nu scotea o vorbă. Fixa cu privirea
vârful pantofului ce îi ieșea de sub rochie.
‐Mărită prinţesă, a spus el cu curaj, de la mare
depărtare vin să te văd și să‐ţi cer mâna.
Ea nu a răspuns și nici nu a ridicat privirea.
‐Am auzit că ești mută, prinţesă. Dar nu e nicio
problemă, a spus el. Vorbesc eu pentru amândoi.
‐Ba nu sunt mută! a tresărit prinţesa, înroșindu‐
se la faţă. L‐a privit pe băiat pentru prima oară și a
recunoscut în sinea ei că îi place ce vede.
‐Mai umblă vorba că nu știi să zâmbești sau să te
bucuri, a adăugat el.
‐Ba și asta știu, a zâmbit prinţesa arătându‐și
dinţii mici și albi. Ia spune, omule cu gura mare, ce
vorbe mai umblă?
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‐Că alungi toţi peţitorii de la ușa ta, prinţesă, a
mai zis el, privind‐o cu drag.
‐Asta e adevărat, a aprobat ea, clătinând din cap.
Ai venit degeaba, nu vreau să mă mărit. Nu vreau să
văd oameni străini la ușa mea. Mi‐e frică de străini!
Mi‐e frică de întuneric, de apă, de pădure, de vânt și
de ploaie...
‐Cu timpul, te vei învăţa cu toate. Împăratul și
împărăteasa te‐au alintat prea mult, a spus el cu
blândeţe.
‐ Dar nu vreau să mă învăţ! a răspuns ea. Vreau
să trăiesc singură în palat, până la adânci bătrâneţi.
N‐am să mă răzgândesc. Pleacă, îţi pierzi timpul aici!
a adăugat ea cu asprime, arătându‐i ușa.
Trist, prinţul a salutat și s‐a retras. Și‐a dat seama
că deocamdată nu poate face nimic și s‐a întors în
împărăţia lui. A mers direct la doica ce îl crescuse.
Doica era o femeie atât de isteaţă, încât găsea orice
lucru, putea să fie și pe fundul oceanului.
Băiatul i‐a povestit despre prinţesa fricoasă care
îi era dragă. Doica l‐a ascultat fără să clipească, apoi
i‐a spus:
‐Îţi dăruiesc inelul acesta magic. Întoarce‐te la
palatul fetei. Când vei ajunge, să învârţi inelul pe de‐
get și te vei preface în orice fiinţă vei dori. Așa te
vei apropia de fată fără ca ea să‐și dea seama și să
te alunge.
Prinţul a mulţumit. A pus inelul pe deget și fuga
înapoi la palatul prinţesei.
A văzut‐o de departe cum se plimba gânditoare
prin grădină. A învârtit inelul pe deget, gândindu‐
se să se transforme într‐un căţel drăgălaș. Cât ai
clipi din ochi, s‐a transformat într‐un căţeluș care
încăpea în palmă. Sărea pe lăbuţele pufoase și dădea
din coadă.
Prinţesa l‐a văzut imediat. Ce fată rezistă în faţa
unei asemenea frumuseţi drăgălașe? S‐a apropiat
fără frică, chemându‐l. I‐a aruncat un băţ ca să se
joace. Căţelul l‐a prins în bot, gata să i‐l aducă înapoi.
Dar tocmai atunci s‐a deschis ușa palatului și îm‐
părăteasa a strigat‐o pe prinţesă. Fata a plecat în
fugă fără să se mai uite la căţel.
Prinţul nu mai putea de ciudă. Nici nu reușise să
atingă fata. A rotit inelul și s‐a transformat la loc în
om.
A doua zi, s‐a furișat în preajma grădinii în care
stătea prinţesa. În timp ce ea se plimba, vântul
jucăuș i‐a luat eșarfa de la gât. Răsucind‐o prin aer,
a plutit departe, apoi a lăsat‐o pe pământ. Prinţesa
a fugit să o prindă, dar până să ajungă, vântul a dus‐
o mai departe, și tot mai departe...
Văzând momentul prielnic, prinţul a învârtit ine‐
lul și s‐a prefăcut într‐un frumos cal alb cu aripi.
Apropiindu‐se în fugă, a săltat prinţesa pe spinarea
lui. Într‐o clipă, duși au fost! Au zburat peste mări și

ţări. Coborând pe pământ a așezat fata speriată în
faţa unui castel în ruine, aflat în mijlocul unui loc
pustiu. Apoi a plecat, lăsând‐o singură acolo. Dar în
castel nu se afla ţipenie de om!
‐Vai de mine, ce mă fac? Ce frică îmi e! plângea
fricoasa, tremurând lângă un perete.
A stat așa, ascunsă, o oră, apoi două, apoi trei,
dar a văzut că se întunecă afară. Și‐a luat inima în
dinţi și a intrat în castel. Ce dărâmat era și ce murdar!
A căutat o cameră mai arătoasă în care a făcut curat,
ca să doarmă. Camera era aproape goală. Pereţii de
pe care se cojea tapetul ros de vreme erau crăpaţi și
plini de praf. O fereastră murdară nu lăsa să se vadă
nimic prin ea. În colţ stătea într‐o parte un dulap
rupt, fără uși și fără un picior.
Prinţesa nu mai putea de foame. Mai sărind, mai
aruncând cu beţe în sus a cules mere din copacii de
afară, le‐a mâncat, apoi a adormit, tremurând, pe o
saltea lipită de ușă. Adormit, e un fel de a spune,
căci tresărea la cel mai mic zgomot și își închipuia
toate grozăviile din lumea asta.
A doua zi s‐a trezit îngheţată și înţepenită. Și‐a
zărit faţa într‐o oglindă prăfuită, pe care nu o ob‐
servase până acum. Doamne, ce ciufulită era! Și ce
palidă! A întors faţa, nu a mai suportat să se pri‐
vească.
Îi era iar foame. Merele de aseară nu prea îi
ţinuseră de foame. A pornit pe coridoarele ruinei
de palat ca să caute bucătăria.
‐Vai, ce mizerie e aici! a spus cu voce tare atunci
când a văzut mesele dărâmate, soba murdară și
cratiţele din care fugeau grăbiţi paianjeni cu picioare
lungi.
Și totuși, pe masa lungă stătea o lădiţă plină cu
de toate: cartofi, făină, orez, sare, legume și multe
altele. Părea că cineva o lăsase intenţionat acolo, alt‐
fel, ar fi fost putrezită de mult. Căci se vede că mulţi
ani trecuseră de când castelul nu mai era locuit.
Un zgomot înfiorător a răsunat la geamul deschis
al bucătăriei. Ghemuită, cu mâinile pe ochi, fata a
așteptat îngrozită să vină calul să o ia iarăși. Sau,
poate era o fantomă...
Când a îndrăznit să privească printre gene a des‐
coperit un corb arătos cu aripi negre, lucioase. Era
așezat pe marginea de sus a unui raft și o privea cu‐
rios, înclinând capul când la stânga, când la dreapta.
‐Ce cauţi aici? a croncănit el nepoliticos.
‐Bună dimineaţa! a răspuns prinţesa fricoasă. Așa
se spune, nu s‐a putut ea abţine să‐l corecteze.
‐Mai lasă‐mă cu politeţea! a protestat încruntat
corbul. Aici e casa mea. Nu te‐a invitat nimeni!
‐Scuză‐mă, am fost adusă aici de un cal cu aripi.
Ai putea să fii mai prietenos. Nici măcar nu știu unde
sunt și abia aștept să plec acasă la mine! a vorbit
prinţesa gesticulând.
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‐Am fost adusă aici... a imitat‐o batjocoritor cor‐
bul, agitându‐și aripile. Ești caraghioasă, te
maimuţărești ca o prinţesă.
‐Păi asta și sunt! Sunt prinţesă! a aplaudat ea fe‐
ricită.
‐Scutește‐mă! Voi fetele vă credeţi toate prinţese!
a mormăit corbul întorcându‐i spatele.
Prinţesa a oftat din adâncul inimii. Tare i‐ar fi plă‐
cut să primească un sfat bun care să o ajute să se
descurce în palatul părăsit. Ar fi fost grozav să mă‐
nânce o supă caldă! Dar cum să o facă? În puţinele ei
excursii prin bucătăria de acasă, o văzuse pe bucătă‐
reasă cum pune oale pe foc. De unde foc? Erau lemne
aruncate sub plită, dar nu știa cum să le aprindă, chiar
dacă alături se găsea și o cutie de chibrituri. A scos
două beţe din cutie și le‐a frecat între ele.
‐Ha, ha! a râs batjocoritor corbul. S‐ar putea să
fii prinţesă. Habar nu ai să faci nimic!
Fata a aplecat rușinată capul.
‐Mănâncă ardeii și ceapa așa cum sunt, crude.
Oricum nu te pricepi să le gătești! a privit‐o corbul
cu ochi negri și răutăcioși.
‐Dar trebuie să le spăl... a murmurat ea. Iar aici
nu e apă...
‐Sunt bune și așa, nespălate, a râs corbul.
‐Nu‐l asculta! s‐a auzit un glas care venea de jos
de pe podea.
Era un șobolan. Ridicat în două labe, o privea bi‐
nevoitor.
‐Ah! Nu pot! Nu pot să te privesc! a strigat fata,
acoperindu‐și ochii.
„Îmi este atât de scârbă de șobolani!” a spus ea
în gând, neîndrăznind să rostească cu voce tare.
‐Mă poţi privi fără grijă! Nu sunt periculos, a spus
șobolanul.
‐Te‐a invitat cineva să vorbești? a întrebat corbul.
Pentru obrăznicia asta, tu vei fi următoarea mea
masă!
S‐a ridicat în zbor de pe dulap, apoi s‐a repezit
ca o săgeată să înhaţe șobolanul. Dar șobolanul l‐a
așteptat până în ultima secundă, apoi s‐a strecurat
rapid sub dulap. Corbul s‐a lovit de podea, icnind
cu ciudă.
‐Ah, ticălosule! Te prind eu... altă dată.
‐Ascultă‐mă, fetiţo! a spus curajos șobolanul. În
curte este o fântână. De acolo poţi scoate apă.
„Sunt prinţesă, s‐a gândit fata, dar m‐am plictisit
să vă spun asta. Mai bine tac și ascult.”
‐Ia căldarea aceea din colţ și hai afară s‐o um‐
plem! a continuat șobolanul, lăsându‐se pe toate pi‐
cioarele și pornind spre ușă. O să facem o treabă
grozavă!
‐O să faceţi o brânză! s‐a strâmbat cu ciudă corbul.
Dar prinţesa ieșise deja pe ușă fără să mai asculte,
trăgând după ea căldarea grea. A găsit repede fân‐
tâna scundă și a umplut și mai repede găleata.
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‐Hai să o ducem în bucătărie! a îndemnat‐o
șobolanul, apropiindu‐se.
Prinţesa s‐a înfiorat, gata să scape căldarea din
mână.
‐Te rog... a șoptit ea. Te rog să nu te apropii... mi‐
e frică de tine! a rostit ea ușurată că a găsit o scăpare.
Pur și simplu, nu o lăsa inima să‐i spună în faţă
șobolanului că‐i este scârbă de el.
‐Nu ţi‐am spus că nu sunt periculos? a spus
șobolanul puţin cam mândru la gândul că îi este cu‐
iva frică de el. Hai înăuntru! a continuat el.
Prinţesa a tras de căldare. Dar era foarte grea!
Fiindcă șobolanul era deja cu spatele, fata a vărsat
jumătate din apă. Apoi, gâfâind, a cărat căldarea în
bucătărie.
‐Și acum ce fac? a întrebat ea.
‐Nimic nu știi! a comentat corbul, sărind de pe
un picior pe celălalt. Ești o... fandosită!
‐Iar tu, ești un răutăcios! a spus șobolanul. Spală
o oală și hai să punem legumele curăţate în ea. Uite,
așa se curăţă o ceapă, a adăugat el sărind în lada cu
legume și curăţând foaie după foaie dintr‐o ceapă
rotundă.
Apropiindu‐se cu grijă, fata a luat o ceapă și a
curăţat‐o. A făcut exact cum îi arăta șobolanul, apoi
a spălat‐o.
‐Ce fac cu ceapa? a întrebat ea.
‐Mușcă din ea! a răspuns repede corbul.
Până când să apuce șobolanul să protesteze,
prinţesa adus ceapa la gură și a mușcat din ea cu
poftă.
‐Bleaaah! a scuipat cu scârbă. E iute! Nu e bună
deloc. Și mă ustură ochii!
‐Corbul își bate joc de tine, n‐ai observat? a spus
șobolanul, întinzându‐i un șerveţel ca să se șteargă.
Prinţesa și‐a frecat ochii cu mâinile, dar asta n‐a
făcut decât să înrăutăţească lucrurile, pentru că mâi‐
nile murdare de la ceapa iute i‐au stârnit un râu de
lacrimi sărate.
‐Spală‐te, apoi te mai ștergi o dată! a îndemnat‐o
șobolanul, întinzându‐i o cană cu apă.
Ea s‐a spălat și s‐a șters, ascultătoare. Și‐a dat
seama că fiind cu ochii închiși, atinsese de fapt
șobolanul. Și că nu era chiar așa de neplăcut. Era pufos.
„Ciudat! s‐a gândit ea. Corbul care arată bine este
de fapt o fiinţă răutăcioasă. Iar șobolanul, pe care îl
credeam o creatură respingătoare are un suflet bun
și vrea să mă ajute. M‐am hotărât, îl voi asculta pe
șobolan.”
Avea dreptate. În timpul acesta șobolanul s‐a do‐
vedit un prieten de nădejde. Aprinsese focul și acum
rostogolea pe masă borcanul cu sare. Sub suprave‐
gherea lui atentă, prinţesa apregătit prima supă din
viaţa ei.
În timpul acesta, împăratul și împărăteasa afla‐
seră că prinţesa a fost furată și își smulgeau părul
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din cap de supărare. Au trimis slujitorii să o caute
în toate zările, dar aceștia s‐au întors fără vreo is‐
pravă.
Atunci împăratul a dat veste în lume că va da
fata de nevastă și jumătate din împărăţie, celui ce o
va aduce înapoi acasă. Dar nimeni nu a plecat s‐o
caute pe prinţesă. Prinţii străini au strâmbat din
nas:
‐Nu ne trebuie nevastă mută! Sunt destule
prinţese în lume.
Zilele treceau și fata tot pierdută rămânea. Într‐
o dimineaţă, un slujitor a alergat la împărat.
‐Măria Ta, la ușă este un cerșetor slăbănog și
murdar. Miroase urât, dar spune că știe unde este
prinţesa.
‐Ce mai aștepţi, poftește‐l deîndată! a sărit îm‐
păratul de pe tron.
Ușa s‐a deschis și în sala palatului a pășit un băr‐
bat adus de spate, cu părul lăţos, încâlcit, căzând
peste faţă și cu hainele rupte atârnând pe el. Avea
în picioare ghete așa de găurite, că îi ieșeau degetele
afară pe unde apucau.
‐Înălţate împărate, eu am găsit prinţesa cea fri‐
coasă, a zis el cu îndrăzneală. Ți‐am adus inelul ei,
ca să vezi că nu te înșel.
‐Unde este prinţesa? Îţi poruncesc să o aduci aici!
s‐a răstit împăratul, cunoscând inelul.
‐Ușurel, Măria Ta! Nu merge așa. Mai întâi și mai
întâi, îţi ţii promisiunea? Prinţesa e a mea, împreună
cu jumătate de împărăţie? Dacă spui da, acum aduc
fata!
‐Răsplata asta era făgăduită pentru prinţii de
neam ales, nu pentru un amărât ca tine. Dar pot să
te umplu de bani! Îţi dau bani, cât poţi duce, să
trăiești liniștit trei vieţi, nu una.
‐Împărate, vorba e vorbă, a bătut din picior
cerșetorul. Eu vreau prinţesa de nevastă! Pune să
se pregătească nunta cea mare, pentru că mâine la
vremea aceasta vin la palat împreună cu prinţesa.
Și dus a fost. Împăratul a cerut să se facă o nuntă
mică, doar cu câţiva oaspeţi și fără să se anunţe în
cetate, ca să nu afle lumea cu ce sărăntoc de ginere
s‐a ales.
La timpul hotărât, a apărut cerșetorul, la fel de
murdar și rupt, ducând de mână, fălos, pe prinţesa
cea fricoasă. Împăratul a sărit s‐o îmbrăţișeze, plân‐
gând de bucurie.
‐Unde ai fost, fata tatii? a întrebat el.
‐M‐a furat un cal înaripat, tată. M‐a dus în zbor
într‐un castel părăsit, unde am stat și am făcut totul
singurică. Apoi m‐a găsit omul acesta, care m‐a adus
acasă. Să știi că m‐am lecuit de frică.
Atunci s‐a auzit glasul slăbănogului, care făcuse
câţiva pași spre ei:
‐Împărate, eu ţi‐am adus fata, ţine‐ţi cuvântul!
‐Fata mea, a zis împăratul, am promis mâna ta și

jumătate din împărăţie. Cuvântul e cuvânt, acest om
îţi va fi soţ!
Prinţesa a început să plângă:
‐Of, ce rău am greșit! Drag îmi era prinţul care a
venit la palat și m‐a făcut să zâmbesc, spunând că
sunt mută. Dar atunci n‐am știut să‐l preţuiesc…
Atunci, ce să vezi, slăbănogul și‐a îndreptat spi‐
narea și a dat deoparte gluga care îi acoperea faţa.
Vai de mine! Era chiar prinţul cel isteţ! El a spus:
‐Draga mea, doar pe tine te vreau de nevastă. Eu
eram calul care te‐a furat și tot eu și cerșetorul. Te‐
am lăsat singură în castelul pustiu ca să vezi cât de
puternică ești și să te lecuiești de frică.
Cei doi s‐au îmbrăţișat. Împăratul și împărăteasa
au pornit o nuntă mare, de s‐a auzit despre ea până
la capătul lumii.
Iar prinţesa, care nu mai era fricoasă și‐a adus la
curte pe șobolanul cel bun. Chiar și pe corb l‐a invitat
să locuiască în grădina palatului. Împreună cu
prinţul cel isteţ au trăit fericiţi și mai trăiesc și azi,
așa să știţi!
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Poezii de Ianoș Ţurcanu
(Chișinău)
PRUTUL
Pe malul stâng, pe malul drept,
Cu lunci fermecătoare,
Prutul bătrân și înţelept
Lin curge către mare?
Pe malul drept, pe malul stâng,
Unde copii se plimbă,
Aceleași flori, același crâng,
Aceeași dulce limbă.
Pe malul stâng, pe malul drept,
E‐același clar de lună,
Pe malul stâng, pe malul drept,
Aceeași doină sună.
Pe malul drept, pe malul stâng,
Așa a fost și este,
Prutul șoptește, ani târând,
A neamului poveste.

ÎN POIANĂ
Veveriţa roșcovană,
Pe la prânz într‐o poiană,
Ronţăia niște alune
și bea sucuri de căpșune.
Greierele tot acolo,
Fredona un cântec solo,
Veveriţa, fire bună,
L‐a servit cu o căpșună.
Însă nu i‐a dat alune...
‐Nu știu lumea ce va spune,
Dar nu‐ţi mai ofer nimica ‐
Împarţi totul cu furnica!

LICURICI CU LANTERNĂ
Seara, când adorm cei mici,
Ca să crească mai voinici,
De‐ai să vezi steluţe mici,
Printre ierburi și urzici,
Tu să știi că ies pe‐aici,
La plimbare, licurici
Cu picioarele‐n ciupici.
Îţi divulg, ca‐ntre amici:
Au în mâini câte‐o lanternă,
Cât sămânţa de lucernă...
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Și lanterna lor se pare,
Are‐n ea un strop de soare
Și un bob de rouă, care
Mângâie pe‐obraz o floare.

POVESTEA NOPŢII
Lin plutește luna. Parcă
E o barcă.
Mângâiaţi de raza lunii,
Dorm alunii.
Freamătul stau să‐l asculte
Umbre mute.
Ele ar dori să zburde,
Nu știu unde.
Norii par niște redute
De pe munte.
Stelele ‐ cioburi de soare
Peste mare.
Lin plutește‐a nopţii barcă,
Lângă‐o cracă.
Ce tot leagănă‐n vibraţii,
Constelaţii.

PRIMĂVARA
Într‐o bună dimineaţă
S‐au topit zăpezile,
Au scăpat de ger și gheaţă
Dealul și livezile.
Prin pădure și ponoare,
Au ieșit brândușele,
Stau deschise larg la soare,
Pe la case, ușile.
S‐au umplut cu floare albă
Pomii și grădinile,
Zumzăie și zboară‐n grabă
Către stup albinele.
Iar prin iarba de mătase
vântul sare‐ntr‐un picior
Primăvara e frumoasă
Și‐i pe plac copiilor!
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Povestea Brândușei
de Vera Crăciun
Departe, departe, acolo unde muntele împarte
verdele spre înălţimi, cu dorinţa de a atinge cerul,
trăia odată o împărăteasă frumoasă, dar foarte zgâr‐
cită.
Averea lăsată de împăratul plecat la ceruri, de o
bună bucată de vreme, încă își veghea singurătatea
în cufere mari străjuite de lacăte uriașe.
Nimeni din palat nu știa ce ascund ele, acele cu‐
fere aurite, pe care cu greu le puteai muta dintr‐un
loc în altul.
Palatul, cel de care vorbesc în această poveste,
încă își mai păstra semeţia, dar, ușor, ușor, cu trece‐
rea anilor, el își pierdea din strălucire.
Turlele erau triste, mai ales primăvara, atunci
când frageda vegetaţie din jur începea a prinde viaţă.
Din teama de a nu fi primit cum se cuvine, foșnetul
naturii ocolea acest loc misterios și trist.
Împărăteasa, care locuia aici, se pierdea în sin‐
gurătatea oferită de tăcerea camerelor nelocuite.
Încă păstrându‐și frumuseţea, cu ochii albaștri
și visători, cu cosiţele blonde împletite cu grijă,
aceasta se bucura doar de trecerea timpului.
Nimic nu o fascina, decât strălucirea acelor cufere,
în care își vedea viitorul împlinit.
Nimic nu o făcea fericită, decât speranţa că, în zi‐
lele ce vor urma, bogăţia va ieși la iveală, acea
bogăţie lăsată de împărat.
Până atunci, însă, nefericirea bătea zi de zi la ho‐
tarele inimii ei, fără a fi refuzată într‐un fel de fru‐
moasa împărăteasă.
Îngrijită de o singură slujnică, trecută de prima
tinereţe, împărăteasa noastră trăia doar cu
mulţumirea, cum am mai spus, că acele cufere mari
îi vor oferi, în anii următori, bunăstarea.
În zgârcenia ei, zilnic se uita la cuferele aurite,
dar credea că nu a sosit vremea să le deschidă.
Și așa a amânat, de la zi la zi, de la an la an, des‐
chiderea lor, mulţumită numai de alintul gândului
că, peste ani, va fi foarte bogată, iar bogăţia nu tre‐
buie irosită oricum.
Noi spunem că era foarte zgârcită, dar și neferi‐
cită, totodată.
Nimeni nu se apropia de palat, cunoscută fiind
dorinţa împărătesei de a trăi în singurătate. Până și
florile ocoleau acel loc rămas pustiu și trist, prin as‐
pectul pe care‐l oferea privirilor.
Vestea despre împărăteasa bogată, frumoasă, dar
zgârcită, se duse peste mări și ţări, acolo unde nici
nu te‐ai fi gândit. Așa se explică faptul că, la poarta
palatului singuratic, bate, cu mâinile tremurânde, o
tânără sărmană și orfană pe nume Brândușa.

‐ Cine ești tu, de‐mi tulburi
liniștea? întreabă împărăteasa.
De ani și ani de zile, nimeni nu a îndrăznit să bată la
poarta palatului meu și nici nu am dorit acest lucru,
adăugă aceasta cu răutate.
‐ Sunt Brândușa, am nume de floare și vreau să
vă fiu de ajutor, se apără tânăra.
‐ Și cum vrei tu să‐mi fii de ajutor, copilă? Nu vezi
cât de firavă ești? se împotrivește împărăteasa.
‐ Lăsaţi‐mă doar pentru o săptămână la palat și
veţi vedea, răspunde tânăra, emoţionată. Voi chema
florile de munte și cele de câmpie aici, la palat! Vom
face o mare sărbătoare, iar singurătatea cu care te‐
ai obișnuit ani de zile va dispărea. Vei prinde
cununiţe de flori pe fruntea‐ţi brăzdată de griji, iar
obrajii îţi vor înflori ca doi bujori! Vreau să‐ţi fiu
floarea care îţi îndulcește anii bătrâneţii, vreau să
fiu bunătatea pe care ai pierdut‐o demult, vreau să‐
ţi fiu încrederea și speranţa și vreau să‐ţi spun că
acele cufere aurite te‐au înșelat amarnic. Ele ţi‐au
adus doar însingurarea și nefericirea. Ai păstrat,
atâţia ani, ascunse toate aceste bucurii străjuite de
lacăte uriașe. Bucuria vieţii ai lăsat‐o nemângâiată.
Vreau ca în ochii tăi să înflorească fericirea adevă‐
rată! Lasă‐mă, așadar, să‐ţi aduc lumina adevăratei
vieţi!
Uimită la culme de ce auzea, împărăteasa noastră
s‐a gândit…, s‐a gândit, a întors privirea curioasă
către înaltul, dar tristul palat și a rostit:
‐ Ai o săptămână la dispoziţie să faci tot ce ai
promis. Dacă stau bine și cuget, poate că ai dreptate.
Nimeni nu mi‐a vorbit atât de sincer, de fapt, nici nu
am lăsat pe nimeni să facă așa ceva. Presupunând
că așa va fi, să văd cum reușești să le faci pe toate
cele promise.
Și, deschizând ușa grea și îmbătrânită, la rându‐i,
a palatului, împărăteasa o primește pe Brândușa și,
odată cu ea, primește în singuraticul palat mireasma
tinereţii și a proaspătului gând de schimbare.
Ospătată, atât cât îi permitea „dărnicia” împără‐
tesei, tânăra cu nume de floare dormi dusă până la
ivirea zorilor, când lumina caldă a dimineţii învălui
cu seninătate pereţii și ferestrele palatului.
…și, ce să vezi, ce să auzi? Din tristul turn al pa‐
latului se aude un cântec precum o dulce chemare.
‐ Veniţi, flori, să îmi cântaţi, viaţă la palat să daţi!
Purtate de adierea vântului de primăvară, toate
florile acestui anotimp au sosit cu petalele îmbujo‐
rate, precum cetele de copii frumoși și năzdrăvani.
Turlele palatului, altădată lipsite de viaţă, acum
erau pline de flori multicolore.
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Împărăteasa vede aceste schimbări și, pe furiș,
intră în camera în care tronau acele cufere grele, cu
lacătele uriașe, care însemnau pentru ea bogăţia și
lipsa de griji pentru anii bătrâneţii.
Cu chiu, cu vai, ajutată de slujnica sa, reușește să
deschidă primul cufăr, și… uimire…!
În locul galbenilor, al colierelor și al diamantelor
pe care sperase a le găsi, iată o coală îngălbenită de
vreme, unde erau scrise următoarele cuvinte:
„În ziua în care vei primi primăvara în inimă,
atunci vei primi și bogăţia pe care ai sperat‐o. Cu
cât vei deschide cuferele mai repede, cu atât vei fi
mai fericită!”
Uimită peste măsură, împărăteasa își amintește
de Brândușa, fata pe care a primit‐o de cu seară la
palat.
Cu lacrimi în ochi, deschide și al doilea cufăr.
Acolo, iată, găsește, la fel, o coală îngălbenită de
vreme, pe care scria:
„În ziua în care vei primi primăvara în inimă,
atunci vei primi și bogăţia pe care ai sperat‐o. Cu
cât vei deschide cuferele mai repede, cu atât vei fi
mai fericită!”
În ultimul cufăr găsi o altă coală de hârtie îngăl‐
benită de vreme. Și pe ea scria la fel:
„În ziua în care vei primi primăvara în inimă,
atunci vei primi și bogăţia pe care ai sperat‐o. Cu
cât vei deschide cuferele mai repede, cu atât vei fi
mai fericită!”
Și atunci, împărăteasa a înţeles… a înţeles că fe‐
ricirea nu este doar o stare de așteptare a viitoarei
îmbogăţiri, ci înseamnă prezentul în sine.
Iute a mers la Brândușa, fetiţa cu mâinile tremu‐
rânde, acea tânără sărmană și orfană care a bătut
cu o seară înainte la poarta sa și, cu lacrimi în ochi,
a grăit:
‐ Am așteptat vreme de ani buni să primesc
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bogăţia și fericirea, dar am aflat acum că tu ești ma‐
rea bucurie a vieţii; da, tu ești primăvara din inima
mea, tu ești floarea aducătoare de bucurie, tu ești
fericirea vieţii mele! Fii binevenită în palatul meu!
Te voi primi și te voi iubi până la sfârșitul vieţii!
Deci, înţeleptul împărat asta a vrut, a vrut să‐mi dă‐
ruiască primăvara, primăvara cu toate bucuriile de
peste an!
Atunci, Brândușa s‐a plecat în faţa ei, plină de în‐
cântare. A știut că a reușit să aducă fericirea la palat.
Anii au trecut, rând pe rând, palatul a înflorit în
fiecare primăvară, iar împărăteasa trăiește și acum
înconjurată de flori, de verdele frunzelor și mângâ‐
iată de fetiţa cu mâinile tremurânde, acea tânără
sărmană și orfană care, dorind să aducă fericirea, a
bătut la porţile palatului singuratic.
De atunci, totul s‐a schimbat!
Palatul este primitor și, ori de câte ori este nevoie,
primește în camerele altădată triste, copiii curioși
ca tine.
Se numește Palatul Primăverii!
Desigur, pe Brândușa, această floare minunată, o
veţi găsi acolo, iar ceea ce s‐a petrecut atunci la
palat, vă va spune chiar ea, care este mesagerul vieţii
și al primăverii în fiecare dintre noi.
Desigur, pe o tăbliţă lipită de poarta palatului stă
scris:
„În ziua în care vei primi primăvara în inimă,
atunci vei primi și bogăţia pe care ai sperat‐o. Cu
cât vei deschide această poartă mai repede, cu atât
vei fi mai fericită!”
Și‐am prins joc de primăvară
În povestea ta de seară!
Și‐am prins jocul de brândușe
În visele‐ţi jucăușe.
Noapte bună, copii!
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Cristina Luca‑Parapiru
Pe siroco, în Africa
Manuel, vițelul
‑ fantezie poetică ‑
poznaș
Undeva, în Africa,
Pe o vreme foarte rea,
Umblă africanul Tui
Foar’ departe de ai lui;
Singur, singur, singurel,
Făr’ pisică sau căţel,
Doar siroco‐l însoţește,
Mamă, cum îl căsăpește!

Ce a zis Răzvanul nostru
Despre‐un anumit viţel?
Vă spun sincer și frumos
Că îl cheamă Manuel.

Undeva, în Africa,
Pe o vreme foarte rea,
Umblă africanul Tui
Foar’ departe de ai lui;
Din trib putina a șters
Obosit de‐atâta mers
După coada șefului,
Enervant loc pentru Tui.

„Păi, și ce mai stai pe gânduri?
Să pornim după viţel
Poate‐o fi plecat în Cosmos,
Poate chiar la vreun hotel”.

Pe siroco, în Africa,
Umblă africanul Tui,
Deci e mult mai aiurit
Decât poţi chiar tu să spui.

„Ce facem acum, Răzvane,
Să‐l dăm jos de‐acolo, hai?”.
„Dă‐i bomboane, dă‐i bilet,
Și o găleată cu ceai!”.

„Să știi, dragă surioară,
Viţelul a dispărut
De când a făcut o poznă,
Speriat și abătut”.

Alergară, alergară,
Zi și noapte alergară,
Până ce au dat de el
Pe o stâncă, lângă gară.

Pe siroco, undeva,
Pe o vreme foarte rea,
Umbl‐un om pe nume Tui,
Foar’ departe de ai lui.
Cred că s‐a cam plictisit
De‐atât scris, de‐atât citit,
La școala din trib, Obit,
Vai, dar ce rău a făcut,
De siroco l‐a bătut?
Niciodată, ‐s serioasă,
Nu se mai întoarce‐acasă,
Că siroco, faraonu’,
A‐ncheiat rapid sezonu’
Și siroco un’ l‐a dus?
Undeva, în Anglia,
Chiar acolo l‐a depus.
Pe siroco, în Africa,
Umblă africanul Tui,
Deci e mult mai aiurit
Decât poţi chiar tu să spui.

PORTO - FRANCO

36
ANIVERSĂRI

Constantin OANCĂ ‑ 70
O CORABIE CARE N‑A MAI SOSIT
Piciorul tău gol tulbură apa cuvintelor mele.
Din fereastră luna privește drept în sufletul meu și vede piciorul tău gol dus la vale
De apa cuvintelor mele tihnite.
Recunosc numai lucrurile de care se bucurau ochii tăi.
Ochii tăi – o vale a înserării cu arome moi de iarbă cosită,
Cu roiuri de gâze mici în pianisimo,
O vale cuprinsă de teama că apele ei vrăjite vor fi acoperite în curând
De apele și mai înalte ale nopţii care se apropie.
Patru ape mari te alcătuiesc:
Picioarele din alergarea mea la locul înserării îţi sunt făcute,
Mâinile din îmbrăţișările mele,
Ochii din lacrimile mele
Și din strigătele mele buzele, care‐ţi zvâcnesc precum ramul de pe care a zburat o pasăre.
Eu m‐am aruncat în apele acestea
Să fiu mai aproape de tine,
Căci sunt doar un ţărm iar tu o corabie care nu mai sosește.
Avea darul trăirii în altă lume și mă săruta pe ochii închiși
Să mă pregătească, îmi spunea, de așteptare.
Înserarea îi era prima însușire
Și noaptea dealurile ce se înălţau peste ea.
Pe o porţiune a lui pârâul s‑a rupt de el și curge în lună.
Umbra unei turme bea apă lucioasă.
Este sufletul meu care se sprijină de poemul acesta, ce curge în adormire
Și în care tu mi te‐arăţi surâzând pentru totdeauna.
Îmi amintesc cum veneai în haine de vânt
Cu luna plină în mâinile‐ţi desăvârţite
Când plopii curgeau la marginea înserării.
Dar n‐ai mai ajuns.
Din venirea ta a rămas doar luna, a cărei stingere este din lumea cealaltă.
Da, vreau să adorm și să mă trezesc în lumea cealaltă
Iar tu să plângi pe malul apei în care eu m‐am înecat,
Că în lumea aceasta eu am fost un ţărm iar tu o corabie care n‐a mai sosit.
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Crăciunul care mi‑a schimbat viața
Roman de Daniela Gumann
Tocmai ce am lecturat al doilea volum al scrii‐
toarei Daniela Gumann, „Crăciunul care mi‑a
schimbat viața”. Romanul se citește cu plăcere, este
unul aerisit, povestea de dragoste, dar mai ales dă
viaţă romanului, curg frumos ca apa limpede a unui
pârâu. Aș zice că este un roman de vacanţă,
pe care‐l lecturezi ca să‐ţi treacă timpul
mai frumos, dacă nu ar fi un roman cu
adâncimile și întortocherile sale plin de
semnificaţie, care te duc cu gândul către
un roman de învăţătură filozoficească.
După ce termini romanul nu poţi să nu te
oprești și să nu te întorci și să meditezi
asupra liniei sinusoidale pe care o poate
lua destinul unui om, asupra bogăţiei epi‐
cului, asupra frumuseţii sufletești a per‐
sonajelor, asupra lumii prin care călăto‐
rești cu autoarea. Dar mai ales asupra
obiectivităţii cu care ne dezvăluie noua faţetă a lumii
în care trăiește eroina principală, și care este lumea
modernă de astăzi. Lume pe care autoarea ne‐o des‐
coperă cu detalii, cu talent și cu farmec…
Povestea este una de dragoste amară în care per‐
sonajul principal, Carmen Vasiliu, soţia lui Robert
Vasiliu, în urma loviturii pe care o primește chiar în
ziua de Crăciun de la soţul ei care o anunţă că se vor
despărţi, hotărăște cu o tărie și o demnitate pe care
numai o femeia puternică o putea avea, să‐și ia viaţa
în propriile mâini. De aici începe al doilea destin,
sau Destinului cu D mare al personajului principal
al cărţii. Care va călători în lume, asemenea fetei de
împărat, cea nedreptăţită de fiinţa cea mai dragă,
de tatăl ei Împăratul, din basmul „Sarea în bucate”,
de Petre Ispirescu. Sau asemenea Fetei moșului din
basmul „Fata babei și fata moșului”. Și care în final
se va întoarce victorioasă și bogată acasă.
Personajul central al romanului, Carmen Vasiliu,
și mersul ei prin lume, încercările la care este supusă
de viaţă și prin care trece cu bine, este tipul femeii
puternice, demne, care nu fuge din calea loviturilor
vieţii. Își rumegă durerea, amarul în sine, păstrându‐
și și frumuseţea morală și demnitatea. Romanul în‐
cepe cu portretul personajului, văzut din afară și
dinlăuntrul lui, și are ceva statuar în el. Iată portretul
eroinei romanului: (lecturându‐i primul roman, și
cunoscând‐o pe autoare, subliniem faptul că per‐

sonajul romanului este chiar autoarea. Așa cum este
domnia sa în viaţă, ca femeie, ca mamă și ca luptă‐
toare, calmă și de neoprit de greutăţile vieţii. Este
asemenea unei statui vii care pășește înainte demnă,
bună și cuminte totodată, orice s‐ar întâmpla).
Romanul se continuă cu descrierea pre‐
gătirilor pentru masa de Crăciun pe care
le face Carmen Vasiliu, în familie, robotind
din greu ca masa și bradul, totul să fie
aranjat cum trebuie și sărbătoarea să fie
cât mai frumoasă, cât mai completă. În
timp ce ea trudește să pregătească masa,
soţul ei, Robert (familia este una bogată,
îndestulată, cei doi soţi au o firmă care
merge bine și le asigură un trai mai mult
decât decent) și fiica lor Angela, adoles‐
centă, liceană, așteaptă ca masa de Crăciun
să fie servită. Nu îmi aduc aminte să fi citit
o carte în care pregătirea pentru masa de Crăciun,
atmosfera, întregul ritual, să fie atât de bine redate.
Parcă am fi acasă în familie, în seara de Crăciun, așa
cum erau serile din ajunul Crăciunului în copilăria
noastră. În timp ce gospodina pregătește bunătăţile
în minte îi vin amintirile din copilărie, sentimentele,
gândurile, visele și speranţele pe care și le puneau
fetele, pe care ni le puneam noi, copiii, în seara sfântă
de Crăciun. Și ce frumos era Crăciunul în copilăria
noastră, pe vremea bunicilor. O dată cu autoarea ne
întoarcem și noi în copilărie, în serile de Crăciun
din vremurile de altă dată...
Și, Doamne, cum vin loviturile vieţii, tocmai în ase‐
menea momente frumoase și sfinte. Robert, soţul ei,
o anunţă că i‐a cumpărat un apartament unde să se
mute, pentru că el are o altă femeie. Prozatoarea ne
descrie cu fineţe, folosind când linia subţire, când
acuarela, ceea ce se întâmplă în sufletul ei. Suferinţa
are adâncime, și ar fi fost devastatoare, dacă luciditatea
și personalitatea ei puternică nu ar fi ţinut totul sub
control. Acesta este ultimul Crăciun pe care Carmen îl
petrece în familie cu soţul și cu fiica ei. Dragostea ei
pentru Robert, pe care îl ţinuse toată viaţa ca pe un
bibelou, familia în care investise totul au dispărut de‐
odată, lăsând‐o cu sufletul pustiu. O fiinţă și o viaţă
ruinată. Iată redată plastic ca și cum ar fi fost pictată,
starea psihică a lui Carmen Vasiliu, așa cum ne‐o redă
ea în roman, în aceste momente dureroase.
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[...] Fiind o femeie puternică, eroina cărţii nu se
lasă îngenuncheată. Nu va merge să locuiască în
apartamentul pe care i l‐a cumpărat fostul soţ. Ea
care fusese la viaţa ei îngrijitoare în Israel, ea care
acum avea o Firmă care mergea bine, și care ajuta
femeile rămase fără loc de muncă să meargă ca în‐
grijitoare în străinătate, alege să meargă ca îngriji‐
toare la Roma. Cum există întotdeauna o judecată
a lui Dumnezeu nimerește la o familie bună, plasată
de o româncă, Virginia, tipul femeii viclene, rapace.
O va îngriji pe doamna Rafaela, o bătrână bolnavă,
cu care se va înţelege bine. Se va înţelege bine pentru
ca ea, Carmen, este o îngrijitoare de o cinste și bu‐
nătate ireproșabile și pentru că își face datoria așa
cum trebuie. Doamna Rafaela se va îmbolnăvi grav
astfel că va fi internată. Carmen va merge și o va
asista la spital. Aici întâlnește o îngrijitoare româncă
prilej cu care aflăm că există multe îngrijitoare ro‐
mânce la Roma, care se întâlnesc, discută, au lumea
lor, bârfesc despre babele pe care le îngrijesc.
La un moment dat, când Carmen nu mai are loc
de muncă, și când este îngrijorată de cursul pe care‐
l va lua viaţa ei, …intervine Dumnezeu. Văzând cât
de atent a îngrijit‐o Carmen pe Rafaela, unul dintre
medicii spitalului, Francesco, îi remarcă atenţia, co‐
rectitudinea și omenia cu care s‐a purtat cu doamna
Rafaela. Medicul se numește Francesco și își dă
seama că se află în faţa unui om deosebit, de aceea
o invită pe Carmen să o îngrijească pe mama lui.
Precaută, cinstită cu ea însăși Carmen nu se
hotărăște din prima clipă să accepte invitaţia me‐
dicului. La insistenţa acestui, aflându‐se în situaţia
când nu avea de lucru, cum nu se putea întoarce în
ţară, Carmen se hotărăște. Din acest moment asistăm
la a doua întorsătură a destinului. Francesco o va
conduce pe Carmen la un adevărat Castel, înconjurat
de un parc imens. Carmen și doamna Maria, de fapt
mătușa medicului, se simpatizează de la început, în‐
tre ele legându‐se o adevărată prietenie. În acest
castel (de parcă ne‐am afla din nou într‐un basm)
Carmen nu este badanta (îngrijitoarea Mariei) ci
prietena ei, doamna ei de companie. Destinul ţine
să‐i facă dreptate până la capăt lui Carmen. Medicul
se îndrăgostește de Carmen și vor veni împreună la
nunta Angelei, fiica lui Carmen, la Iași, care între
timp a ajuns studentă la Sorbona…și cerută în căsă‐
torie de Francesco, cei doi se vor căsători.
Spuneam că acest roman, care este unul despre
o dragoste care se stinsese (iubirea dintre Carmen
și Robert) și dragostea care va renaște între Carmen
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și Francesco este plin de ”adâncimi semantice” și
de învăţături. Să încercăm să le descifrăm.
Faptul că Robert o anunţă pe Carmen că se vor
despărţi ne spune că în existenţa aceasta a noastră
pe pământ lovitura poate să vină când nu te aștepţi,
chiar și într‐o seară sfântă de Crăciun. A doua
învăţătură : chiar dacă nu suntem pregătiţi și lovitura
cade ca un trăsnet pe neașteptate este bine să nu
ne prăbușim, să nu ne lăsăm să fim înfrânţi, ci să
continuăm să mergem. A treia învăţătură: viaţa omu‐
lui pe pământ nu este rectiline, nu este un drum
drept pardosit cu flori. Epicul cărţii are zvârcolirile
și ocolișurile lui. Nu ! Ci este făcută din mendre. Și
mai ales Viaţa cu V mare, este o încercare la care ne
supune Dumnezeu. Pentru că toată povestea roma‐
nului de dragoste amară și dulce, și de fapt toata
Viaţa lui Carmen (așa cum i‐o cunoaștem noi, care
i‐am lecturat prima carte) este o lungă și mare în‐
cercare, cu suișuri și coborâșuri. A patra învăţătură
a romanului : dacă în încercările la care ne supune
Destinul noi suntem cinstiţi cu noi și cu semenii
noștri, dacă rămânem morali, judecata Lui Dumne‐
zeu ne va răsplăti.
Romanul are meritul de a ne prezenta (ca și
prima carte) această lume, pe care noi, românii care
rămânem acasă nu o cunoaștem, a îngrijitoarelor,
care izgonite de acasă de lipsa locurilor de muncă
se văd deodată aruncate în altă lume, unde vor trebui
să se adapteze. Cea care este pusă în pericol este fa‐
milia tradiţională românească, solidă, caldă, fru‐
moasă, așa cum o cunoaștem noi de la părinţii și
bunicii noștri, și care a fost temelia neamului româ‐
nesc.
În finalul cronicii noastre, afirmăm că ne găsim
în faţa unui roman pe cât de frumos și de plăcut la
lectură, pe atât de complex și de plin de semnificaţii.
Un roman care redă cu obiectivitate, cu luminile și
umbrele sale, această lume a îngrijitoarelor românce.
O lume care se rupe de lumea românească, o lume
ruptă din Organismul românesc, slăbit profund în
ultimele trei decenii, o lume suspendată, aruncată
în cele patru vânturi. O lume în care cinstea, corec‐
titudinea, rezistenţa în faţa încercărilor, demnitatea
sunt singurele valori care te pot ţine în picioare.
„Crăciunul care mi‑a schimbat viața”, al doamnei
Daniela Gumann, este un roman singular, din care
avem multe de învăţat. Îl recomand cu căldură citi‐
torilor, și regizorilor, pentru film.
Ștefan DUMITRESCU
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SALON LIRIC

Maria Mănucă
MEMORIA APEI
mire și mireasă
în fotografia sepia
mai trăiesc bătrânii
sub grindă.
În soare au cosit
fântâna le‐a vegheat‐o un înger
Stau la masa joasă, rotundă.
Pe frunte mi se zbate vâna de foc.
Pustii, două scaune
Cina ciuntită
Gol e ulciorul cu smalţul sărac
Cumpăna fântânii nu se ridică...
... o ţin două umbre
cu aripile înfipte în casă,
în apă.

CAII ZĂNATICI
Urc rampa zilei mai greu
searbăd văzduhul
De pe aproape ninge cu frig
Sălașul îmi e între vânturi,
sus pe botul de deal lunecător,
jos, feminine lunecă meandrele...
Orizontul e‐nchis
De strajă‐s salcâmii
se‐aţin la gura văii
cu spinii,
...coloraţi în trandafirul
pierdut de caii zănatici
ai dimineţii.

ADOPŢIE
Venea „Noaptea salcâmilor”...
Pentru ceremonial
am îmbrăcat rochia albă
La tâmplă
mi‐am prins umbra frunzei
În nasturii rochiei
spinii...

ANDANTE
Vechiul scrin nu‐l mai scotocesc
prin sertare,
Cu mâini stinse foșnind a uscat
aș găsi scrisori și nimicuri
strivite de praf
Contururile lor tot mai fluide
descresc în reflux, val după val...
Nu deschid sertarele
Cu mâinile stinse foșnind
a uscat,
Să nu pipăi fărâme de moarte.

MÂNĂ ÎN MÂNĂ CU REGELE
Doar el îmi deschide poarta,
o arcadă
Aș trece‐o cu focul,
cu palmele sprijinite de cer
pământul, în ancoră
să nu‐mi prindă trupul
Primul cuvânt deslușindu‐mi
cu iubirea aș face pasul,
pragul l‐aș trece, sa intru
în miezul fierbinte al cristalului.
Mână în mână cu regele,
domn și domniţă,
...descălecători de vitralii.

CONCERT ABSOLUT
De pe esplanada San Rocco
acorduri de flaut cad în canal
și înfiripă frânturi
dintr‐un concert neterminat
Cu franjuri umede
melancolia pipăie știmele
și notele se risipesc
în văzduhul greu de așteptări...
Sosește luntrea amurgului
Din ea coboară o suită de roșuri,
cu partea a doua Regala
întregind „Concertul veneţian
pentru flaut în roșu major”.
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UN SERIAL de
Teodor PARAPIRU

Testamentul lui Abraham Midas Omphall
Anul de graţie: 2079.
Locul acţiunii: Satul Cosmic Terra
1. Pentru locuitorii planetei, vestea morţii lui
Abraham Midas Omphall a fost ca un fulger orbitor
urmat de un tunet înfricoșător. În fond, era vorba
de Președintele Consiliului Celor Nouă, Forul Suprem
al Terrei și, totodată, cel mai bogat personaj din lumea
cunoscută, dominant prin funcție și avere în hotărâ‑
rile esențiale asupra activității globale.
2. Legende fascinante învăluiau viaţa Atotputer‑
nicului democratic ales. Biografii se întreceau în pre‐
supuneri stranii, halucinante, cu miracole la tot pasul,
fără dovezi și argumente dar prezentate cu avânt și
înflăcărare. După astfel de exaltaţi, Omphall avusese
mai multe existențe: la Akkad, în Sumer, pe la 2300
î.e.n.; în Egipt, pe la 1350 î.e.n., sfetnic de faraon; în
Grecia, pe la 1350 î.e.n., proprietar al muntelui Olimp;
în China religiilor filozofice și a filozofiilor religioase
(taoismul, confucianismul și budismul) de prin sec.7‐
4 î.e.n., ca maestru în contemplație; în Imperiul Ro‐
man din prima jumătate a sec. I e.n., ca om divin cu
darul vorbirii în fapte; în Africa anilor 600 e.n., ca
luptător visător și profet...
3. Este de la sine înţeles că toţi cei ce contribui‐
seră la alcătuirea acestui fabulos curriculum vitae
genealogic au fost răs/plătiţi cu mare generozitate
în decursul mai multor generaţii iar, dacă au încălcat
anumite cutume ale bunei cuviinţe, ale discreţiei,
ale respectului sau ale imaginaţiei, au murit de
moastre ne/bună mai puţin răbdătoare, ori au dis‐
părut in/explicabil în împrejurări moralizatoare pro‐
fund semnificative pentru cei degrabă ne/ascultă‐
tori, ne/credincioși și rebeli.
4. Taina longevităţii multimilenare, ubicue și atot‐
puternice, a lui Abraham Midas Omphall a fost des‐
cifrată în oarecare măsură, de filozoful matematician
Pitagora (c.580‐500 î.e.n.), prin teoria transmigrației
sufletelor, exemplificată prin propria persoană, apoi,
de savantul călător Democrit (c.460‐c.370 î.e.n.),
care a identificat între particulele ultimei limite așa
numiţii de el „atomi subtili”, dătători de viaţă lungă
și de condiţie quasidivină.
5. De vreo sută de ani (începând de prin a doua
jumătate a sec. Al XX‐lea) a pornit zborul înaripat
cu umbre lungi, lăsând în urmă dâre insinuante de
neliniște, despre stadiul tot mai avansat al deterio‐
rării sublimilor „atomi subtili” din alcătuirea Dom‐
nului Abraham Midas Omphall, care deveni treptat
întâiul muribund al Pământului din perspectiva in‐
teresului global. În aceste condiţii, testamentul lui
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Omphall constituie o problemă
fundamentală pentru toţi trăi‐
torii, precum rotirea planetei,
mult mai importantă decât dispariţia celui ce îl sem‐
nase.
6. Actul care, prin conţinut, dincolo de proceduri
birocratice penibile, transfera cuiva stăpânirea Pă‐
mântului, a fost prezentat public în circumstanţe ce
exprimau ideea că planeta își ține respirația, copleșită
de îngrijorare.
7. În deplinătatea funcţiunilor mintale, asistat de
opt martori (ceilalţi membri ai Consiliului), respec‐
tând întrutotul cutumele întocmirii unui asemenea
Act, înaintea Marelui Oficiu Global, Abraham Midas
Omphall a desemnat în calitate de urmaș cu drepturi
depline, incontestabil, pe Robin Cristofor Portall.
8. Toate entităţile procesau în regim de urgenţă:
Robin Cristofor Portall, marele moștenitor, este per‑
sonaj de companie, aflat permanent în preajma Ma‑
relui Conducător, vorbitor a peste trei sute de limbi,
cunoscător perfect al tuturor ideilor, afacerilor, pro‑
blemelor litigioase din spatele ușilor închise și a mul‑
tor tranșee morale, științifice, religioase, politice, so‑
ciale etc.
9. Aparenta zbatere de aripoare a fluturelui
stupefacţiei la auzul știrii despre petrecerea Fratelui
Omphall la cele veșnice a iscat uragane de comentarii
în serie pe cuprinsul întregului Sat Cosmic Pământ.
Parcă explodase o supernovă în universul călduţ și
lânced al armoniei globale cerești. Dincolo de sur‐
prindere și de uimire, faptul a fost înțeles ca urcușul
cu piciorul pe o piramidă în trepte, până la ieșirea
din atmosferă.
10. Pe înţelesul tuturor și ca material didactic de
studiu individual după nevoi și dorinţe: moștenitorul
Robin Cristofor Portall era robotul de ultimă gene‑
rație care (în variantele sale anterioare) îl însoțise
pe Abraham Midas Omphall de multe zeci de ani.
***
La trei ore de la validarea Testamentului (trăite
cu intensitate maximă de toată populaţia Pământu‐
lui, de la american, rus și chinez, la african și antar‐
ctican, de la eschimoș la papuaș, de la credincioșii
Bisericii Globale la cei cu sanctuare pe umeri, cu
scări de asalt în priviri și cu foc purificator în simţire
și în gândire, de la clone și drone la androizi și la
androgini...),chipul impasibil, încremenit în mască
amabilă, al lui Robin Cristofor Portall a invadat toate
canalele de relații transdimensionale cu un „Comu‑
nicat important pentru Satul Cosmic Terra/Pământ”,
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în fond, un discurs de informare a spiritelor de diverse
orientări și de prezentare a intențiilor vizionare ale
Moștenitorului.
***
„Entități Pământene!
Conform desemnării făcute de Domnul Nostru
Abraham Midas Omphall, Io, Robin Cristofor Portall,
am preluat atribuţiile și responsabilităţile Preșe‐
dintelui Consiliului Celor Nouă, Forul Suprem al Pla‐
netei.
În acest sens, vă anunţ, solemn și irevocabil, că
procesul general de dezvoltare al societăţii noastre
va trece printr‐un moment istoric transdimensional
de la etapa de omphallmizare, la cea de portallfor‑
mare a Terrei.
Voi face precizări necesare și obligatorii.
Toţi locuitorii Pământului – oameni, transhumani,
androizi și roboți – sunt egali în spiritul condiţiei
lor, cu drepturi deja consemnate în Carta Drepturilor
Entităților Terrane. Democraţia va fi deplină și in‐
failibilă, cu măsuri care să evite manifestările tira‐
nice din trecut.
Roboții vor asigura procesele funcționale și deci‑
zionale din comunități, eliminând formele de abuz,
de infracționalitate și de blasfemie.
Androizii vor lucra în serviciile de ordine, supra‑
veghind rezolvarea conflictelor de orice natură.
Oamenii și transhumanii vor constitui personalul
de întreținere, de companie, de cultură și de sănătate.
Ei vor organiza muzeele cu sentimente, vor clasifica
arhivele cu amintiri și vor ține prelegeri despre nece‑
sitatea eliminării imaginației din viața publică.
Întrucât sistemul nostru democratic a înregistrat
abateri și defecţiuni în rândul oamenilor, al trans‐
humanilor și al androizilor – revolte, conspiraţii,
infracţiuni, acte criminale... – voi da citire iarăși le‑
gilor fundamentale ale umanității și preroboticii.
Legea 1: Un om, un transhuman sau un android
nu are voie să pricinuiască vreun rău unui robot sau,
prin neintervenție, să permită ca unei entități robotice
să i se facă rău.
Legea 2: Un om, un transhuman sau un android
trebuie să se supună ordinelor date de către un robot,
atâta timp cât ele nu intră în contradicție cu Legea
1.
Legea 3: Un om, un transhuman sau un android
trebuie să‑și protejeze propria existență atât timp cât
acest lucru nu intră în contradicție cu Legea 1 sau
Legea 2.”...
***
După ultimele cuvinte exacte, rostite impecabil
și fără inflexiuni sentimentale derutante, ale Moș‑
tenitorului Robin Crisofor Portall s‐au derulat acor‐
durile mobilizatoare ale imnului Triumphus însoţite
de geniale îndemnuri mobilizatoare în refren:

Hai la lupta cea mare
Robot cu om să ne unim,
Globalluniversala
Prin noi s‐o făurim!...
Au urmat rafale de aplauze ritmate eliberate din
cuștile difuzoarelor, apoi a răzbătut gudurătoare vo‐
cea gâlgâind de entuziasm a crainicului Rolo Cin‐
cinnus:
„Toţi am fost Martorii unui eveniment biblic pen‐
tru Planetă și pentru locuitorii ei. În siajul magis‐
tralului discurs al Președintelui Terrei vom anunţa
două decizii esenţiale pentru progres și prosperitate,
luate de Consiliul Celor Nouă și care intră în vigoare
din momentul ascultării lor:
1. Sub auspiciile Băncii Financiar‐Universale de
Speranţe se deschid filiale individuale pentru locui‐
torii Satului nostru Cosmic, cu dobânzi stabilite de
beneficiar ad libitum (la dorință), asigurând un nivel
ridicat de viaţă și, mai ales, de moarte, pentru că su‑
mele Speranțelor investite le vor sta la dispoziție și
postmortem.
2. Pentru rezolvarea oricărui tip de conflict mo‐
ral, social, politic, religios, ideologic, penal, știinţific,
medical, artistic etc., Consiliul Celor Nouă creează
Instituția ADN – respectiv, Instituția AutoDeNunțului
care va gestiona argumentul fundamental și infai‐
libil, în măsură să elimine celelalte forme de pro‐
cedură, ineficiente, parazitare, incomplete, indife‐
rent că este vorba de probe com/promiţătoare, de
martori ne/vrednici sau de ne/îndoieli ne/rezo‐
nabile.
ADN‐ul va fi baza progresului accelerat al socie‐
tăţii multilateral supertehnologizate, el asigurând
promovarea profesională, statutul ierarhic sau mă‐
surile punitive necesare – recuperarea, reconvertirea,
ostracizarea, exilul, eliminarea, decuplarea...
Pe scurt, fiecare Entitate are Dreptul de a se
AutoDeNunța, acționând instantaneu resorturile iden‑
tificării actului infracțional, ale erorii, ale crimei, ale
cercetării aplicate, ale redactării și ale anunțării re‑
compensei sau sancțiunii/pedepsei și ale executării
verdictului...
Este chintesenţa gândirii creatoare după mii de
ani de repetare stupidă a istoriei, de complicaţii ju‐
ridice, de exhibiţionism dictatorial/democratic/
anarhic/monarhic/tiranic... Se poate spune că, gran‐
dios și sublim, realizăm astfel reconfigurarea Ede‑
nului pe Terra, ca model pentru întregul Univers!...
Ca să vă integraţi neconsiţionat și avantajos
în acest Program de Edificare a Societății Viitorului
Măreț, condus de atotputernicul Robin Cristofor Por‐
tall, formați mental/mecanic/telepatic/plasmatic nu‑
mărul de contact al Instituției ADN: 666!
În continuare, vă oferim muzică, muzică, foarte
multă muzică!
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INVITATUL REVISTEI

Paul Aretzu

Poeme
*
rodul fusese ridicat degrabă în pomul
Sfintei Cruci.
și o vinere întreagă s‑a pătimit în potirul iubirii.
plouând și în sus și în jos, dinspre asfințit, dinspre
miazăzi, dinspre miazănoapte, de la
răsărit. pierdut în câmpie și în cer, negrăind.
doar în inimă imnul de seara, de dimineața.
de seara, de dimineața.
fără sămânță, măicuța tuturor, în căruța iubirii,
alăptându‑ne, cu degete cât razele de lungi.
suit în pomul crucii, ca un fruct de prinos, da
soților săi împărtășirea ultimei cine. în mijlocul
casei ferecate intrând, spălând picioare,
sărutând obraji, mâini necredincioase punând în
rana iubirii.
din pomul crucii, cu brațele larg desfăcute s‑a
înălțat. ca o pasăre desprinsă din miezul oului.
*
zilnic mergem în toate părțile și aducem
lemnul crucii
cu Domnul Iisus răstignit dinainte pe el.
zilnic, diaconul Ștefan este târât afară din cetate
și omorât cu pietre.
pe când el stă în genunchi și se roagă.
zilnic, apostolului Iacov i se taie capul
în timp ce el surâde.
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și Filip, cel cu pâinișoarele, este repede
crucificat.
între mulțimi. Levi Matei este condus de mână
de înger spre a fi decapitat.
târât pe străzile cetății, Marcu, agonisitorul
de vorbe, este zdrobit și apoi ars de viu.
Iacob cel Mic, al lui Alfeu, tăiat în bucăți cu
fierăstrăul. săgetat zilnic este Iuda Tadeul, iar
Simon, căruia i s‑a tăiat capul,
ține un pește în mână.
în orașul Patra, Ahaia, trei zile a stat viu Andrei,
atârnat pe cruce, îmbrățișând‑o pe veci de veci,
vorbind până la sfârșit celor din jur.
iar Petru Chifa, stând cu picioarele rezemate pe
cer,
construiește cu gura din cărămizile vorbelor
biserica pământească.
Toma Dydimos, cu degetele înmuiate în rănile
învierii, este zilnic ucis cu o suliță. Bartolomeu
jupuit de viu își ține pielea în propriile mâini, pe
malul mării. bătrân, fecior, pictând‑o pe Sfânta
Precista, medicul Luca este martirizat în
transcendent. decapitat, corpul lui Pavel a fost
luat de prieteni și înmormântat în catacombe. în
veci poartă o sabie și o carte. zilnic mergem în
toate părțile
și aducem lemnul crucii de pe care Domnul Iisus,
ca un înviat, Se înalță la cer.

43
*
într‑o traducere spirituală.
îndepărtând oasele, nervii. la prima lectură.
se scot adică mersul din tălpi, somnul din
mădulare. îngropați în fața ușilor. îmbrățișați
de o mamă a tuturor. mai curată decât zăpada.
cei aleși. martiri peste care pământul
era un acoperiș neînsemnat.
cititul în ochi. împărțirea hainelor.
băteau clopotele inimii peste cerul vinerii.

*
despre sărbătoare. curat, de seara până
dimineața, ca sămânța ierbii încolțeam. ca firul
de păr pe capul avvei crescând. despre
sărbătoare, ochiul său nu doarme niciodată,
bucurând frumusețea miresei. numeroase sunt
numite zile, până când se înalță cununa de stele
peste al doilea pământ. printre specii de îngeri
zicând și făcând. despre sărbătoare, cuvintele se
întorc unele în altele, devin, în burta mamei,
fiul dulgherului. această limbă sau sufletul.

*
masă erau coastele Lui pe care stăteau înghesuiți
aură lângă aură învățăceii. după ce le spăla fața
și mâinile și inima.
se înălțau înăuntrul lor, în cer. le‑a întins carnea sa
de pruncuț care s‑a transformat în pâine. și‑a stors
podul palmelor din care s‑au scurs firișoare de vin.
ei luau și gustau, dând de la unul la altul.
și El era în ei și ei erau în El. o singură cină.

*
curgere spre izvor ne trebuie. a ne adânci de la
îmbrățișarea de lemn la cea de foc. de a ajunge ne
trebuie în cămara cea ascunsă. frământând
cărămizi cât palma, pentru scris. o lumină veche
intrată în ziduri, înconjurând cu seul ei capete.
aflat între cuburi de trup și valuri de sânge, ca
muntele și ca marea. albăstrind la ziuă în cuțitele
pentru tăiat prescuri. de a fi luați în brațe, ca
niște neputincioși. până nu ne dau aripile crucii,
până vița de vie nu înflorește pe vârfurile înalte.
până scrisul nu trece de tălpile spânzuratului.
până când mâna întinsă nu ajunge la fruct.

*
i‑au uns șuvițele părului, în care avea agățate
mărgele și peștișori din argint și irmilici de aur
cât unghia. i‑au uns osul claviculei și sfârcurile
țâțelor porumbace, și coapsele și genunchii
încordați și gleznele iuți.
Regelui care și‑a dat sângiurile pentru noi.
pregătindu‑L pentru înviere. și s‑a aplecat
noaptea către ziuă.
*
toți stau în jurul meu cu gurile larg deschise.
și nu am
cu cine vorbi. în locul acela și orbii
care străbat lucrurile. ascunși în chilia pleoapei.
trebuie să ajungă în dulceața deșertului. botezați
cu undele nisipului. doriți de spini.
adunând cu limba vorbirea secretă a manei.

*
să vă spun cum învăț eu pretutindeni, mereu.
cum scot cărțile, cum întind hârtia la scris.
cum prepar cernelurile și încerc penițele. cu
trupul
ca izvorul, cu gândul ca inima fecioarei.
vorbind singur printre animale. pe câmpul geros
și‑nvelit în Dumnezeu. cum îngenunchi
la sfânta masă de scris, printre ucenici. luați,
mâncați dintru această carte până nu se
transformă
în praf. beți dintru această cerneală
care se varsă în zadar. până nu mor.
până nu mă uitați de tot. astfel pregătesc
cina învierii pentru frați.

iedul de lapte nu cunoscu roua ierbii. instrument
unic în care poate fi citit Dumnezeu.
deodată peste tot e azi.
ne‑am trezit încoronați cu limbi luminoase.
cuvântul sticlind în umezeala gurii. toate se arată
din ascunzișuri. ies din așternuturi ca morții
din mormânturi.
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PAGINI DUNĂRENE

GOOD BYE, NEW YORK!
(fragment din proza cu același nume)
de Violeta Craiu
Străzile i se păreau întortocheate, nu mai era atent
la semafor, auzind în spate bolboroselile pasagerilor
cum că nu ar ști să conducă mașina. Povestea cu Zina îi
deschise curiozitatea. Părea tristă sau doar i se păruse.
Avea o privire de faţadă, să facă impresie, nu să se dis‐
treze. Apoi își reveni, privindu‐se în oglinda retrovi‐
zoare. Obosit, cu gândurile așezate pe buze, gata să
zboare, încheie o noapte agitată, plină de furii și curio‐
zităţi.
Timpul se comprimase, nu mai era cel știut, orele
se micșoraseră, iar zilele treceau repede. În scurt timp,
i se mărise salariul, ceea ce l‐a determinat să și‐l facă
prieten chiar și pe indian.
Într‐o după‐amiază, o luă de la aeroport pe nepoata
patronului, care venea din Statele Unite, în vacanţă. Fe‐
meia frumoasă, blondă, cu picioare lungi și foarte ele‐
gantă se arătase prietenoasă de la primul contact vizual.
Vorbea câteva limbi străine, mirându‐se cum un tânăr
școlit venise să muncească pe un post inferior, în altă
ţară. Nu realiza că, în diferite locuri din lume, oamenii
trăiau în sărăcie. Se arătă dispusă să îl ajute, explicându‐
i că nici în zece ani nu va reuși să se afirme în meseria
pe care își dorea atât de mult să o practice. I‐a notat
numărul de telefon, urmând să‐l contacteze.
Ianis luă în serios spusele americancei, punând, de
câte ori avea ocazia, un ban de‐o parte. Intuia că noro‐
cul, de data aceasta, îi bătea în ușă. Probabil, își spuse,
vitalitatea, tinereţea mea sunt elementele principale
care o determină pe această străină să aibă încredere
în mine. Naiba știe?!
După alte două săptămâni, patronul îl anunţă cu o
voce fermă că vor merge împreună la New York. Biletul
de avion și pașaportul i‐au fost înmânate înainte să
intre în aeroport. Avea viză pentru șase luni, însoţitor
persoană bolnavă. La orizont, începea să se contureze
ceva ce nu‐i displăcea. Cu viza temporară se simţea în
siguranţă. Ajuns însă pe pământul făgăduinţei, avu parte
de o surpriză.
Întâmplător sau nu, o întâlnise pe americancă.
‐ Ți‐am spus că te voi ajuta, spuse aceasta într‐o zi,
întâlnindu‐l la un business lunch de afaceri unde se afla
unchiul ei. Nu trebuie să iei viaţa prea în serios, să știi
chiar totul în cele mai mici amănunte… Lasă‐te în voia
sorţii.
Nu știa ce să spună. Întâlnirea cu americanca nu‐i
displăcu. Ieșiră împreună pe terasa restaurantului,
așteptând emoţionat ca ea să deschidă subiectul care‐
l interesa.
‐ Dragă, iată cum stă treaba. Legislaţia de aici nu‐ţi
dă posibilitatea să obţii rapid o viză de ședere. Dacă te
vei înscrie la loteria vizelor, șansele sunt minime. Să
obţii permisul de muncă, una dintre condiţii ar fi să te
căsătorești. Nu este nevoie să‐ţi explic mai detaliat, că
înţelegi… Printr‐un mariaj legal, lucrurile se derulează
mai ușor. Uite, ţine asta.
Îi întinse un teanc de hârtii pe care trebuia doar să
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le citească. Ceea ce auzise i se pă‐
rea că sună a afacere matrimo‐
nială, era prins într‐un angajament fals. Un pact senti‐
mental, o josnicie, ce mai… Vizibil șocat, rămase fără
replică.
Îl izbi mirosul de parfum scump ce‐i scormonea sto‐
macul. Gândurile îi zburară aiurea, simţind cum i se
face rău, că mai avea puţin și leșina. O febră cumplită îi
invadă trupul, iar norii își descărcau surplusul de apă
rece peste trupul său. Frisonul nu‐i dădu pace. Ceru să
fie lăsat să se gândească. Viaţa nu mai avea cursul nor‐
mal, devenea o parte din visare plătită cu un preţ de
neînchipuit. Trebuia să renunţe la tot, să pornească pe
un drum necunoscut, sacrificându‐și tinereţea alături
de o femeie pe care nici nu o plăcea. Nu dorea să stea
la mâna nimănui, iar celor rămași acasă ce să le spună?!
Propunerea îl afunda tot mai mult în craterul unui vul‐
can gata să erupă. Simţi un ţăruș înfipt adânc în inimă.
***
După câteva zile, se trezi cu americanca dând buzna
în hotelul în care era cazat.
‐ O să‐ţi pară tare rău că mi‐ai refuzat oferta, spuse
femeia, intrând în cameră cu pași siguri. Evident, mai
făcuse această propunere altui bărbat, cu ani în urmă.
Sau poate la mai mulţi. Se așezase în unicul fotoliu și îl
privi insistent. Continuă plictisită:
‐ Voi, europenii, credeţi că aici e lapte și miere. Ha,
ha! Paradisul pe pământ! Generaţii de emigranţi au
muncit să avem ceea ce vezi. Bogătașii au susţinut eco‐
nomia, fără ei nimic nu ar fi fost posibil. Unele lucruri
se fac cu capul, cu oameni inteligenţi, cu bani. Ești un
prost, ca mulţi alţii! Dai cu piciorul unor oportunităţi.
Și nu te înţeleg! De ce ţii morţiș să lucrezi în specialita‐
tea în care ești licenţiat? Drăguţule! Mai sunt și alte
meserii. Poţi să faci școală și aici, dacă te duce capul.
În tot acest timp, cât a vorbit, corpul i se unduia ca
o trestie în bătaia vântului. Gesticula cu mâinile prin
aer, vorbea fără rost. Buzele rujate se strângeau la fie‐
care cuvânt, trădând eșecul în faţa căruia se afla.
Ianis își șterse cu mâna câteva broboane de sudoare
de pe frunte. Culoarea ochilor i se schimbase, deveni‐
seră roșii, prea iritaţi, obosiţi de nesomn.
‐ M‐ai catalogat greșit. Nu sunt omul schimbărilor
bruște, nici profitor. Credeam că dorești să mă ajuţi,
fără să mă implici într‐un contract care mă încurcă.
‐ Pe degeaba? veni răspunsul. Dragă, orice se cum‐
pără în ziua de azi. Iar eu nu dau de pomană, cum dă
unchiul meu. Ești dificil și încăpăţânat. Ai numai de
pierdut. Îţi ofeream o șansă la o altfel de viaţă, pe care
mulţi visează să o aibă.
Femeia era arogantă, cuprinsă de spaimă că va ră‐
mâne fată bătrână. Oferea bani, să primească în schimb
ceea ce nu avea. Un soţ tânăr, inteligent, devotat muncii,
familiei și dragoste. Formarea unui cuplu în asemenea
condiţii constituia un act josnic, pe care miza în acel
moment.
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Paris, mon amour (IV)
de Virginia Chiriac
Nu‐mi făcusem la plecarea din România, un pro‐
gram cu obiective de bifat în perioada șederii în
Franţa, convinsă fiind că nimic, din ceea ce‐ţi poate
oferi această ţară, nu trebuie ignorat. Deși aveam în
minte câteva repere orientative, ce urmau să‐mi ghi‐
deze pașii prin Parisul turistic, am lăsat destul loc
liber și inspiraţiei de moment, cu intenţia de a răz‐
bate dincolo de preconcepţiile alimentate de lista
lecturilor de care avusesem parte, până atunci.
Spre disperarea gazdelor mele, am evadat de câ‐
teva ori din strânsoarea vigilenţei lor protectoare,
pentru a mă pierde prin cotloanele orășelului Pu‐
teax, asimilat centrului de afaceri, La Défense,
simţind dintotdeauna, o irezistibilă atracţie faţă de
atmosfera provincială a cartierelor mărginașe. De‐
parte de aglomeraţia zonelor cu destinaţie muzeis‐
tică,există în suburbiile Parisului numeroase și ne‐
predictibile aspecte de luat în seamă, revelate de
realitatea unei vieţi autentice, simplificate la dimen‐
siunile esenţialului existenţial.
Am avut uneori curajul sau poate inconștienţa
de a mă aventura prin locuri pe unde nu zăreai
ţipenie de om, ba chiar am trecut cu vederea aver‐
tismentul de pe inscripţiile chemin privé, plasate la
capătul unor străzi și mi‐am continuat drumul, dintr‐
un imbold lăuntric ce‐mi anula orice urmă de
prudenţă. Un delict, pe care astăzi, mărturisesc sin‐
cer că nu‐l regret, gândindu‐mă că fiecare colţ al
acestei lumi, descoperite de mine, are personalitate,
este unic și memorabil.
Mi se pare uimitor cum a reușit acest popor să
echilibreze tradiţia cu modernitatea, în arhitectonica
urbanistică, asigurându‐se o coexistenţă pașnică în‐

tre vechi și nou, prin extraordinara
devoţiune a fiecărei generaţii, în parte, faţă de pa‐
trimoniul cultural moștenit de la înaintași sau prin
identificarea și preluarea selectivă a elementelor de
continuitate dintre diferitele stiluri reprezentative
pentru fiecare epocă istorică.
În orașul Puteaux, la câţiva pași de mastodonţii
de beton și oţel, simbolice mărturii despre temera‐
rele ascensiuni ale contemporanilor noștri, în
spaţiul aerian, descoperi cartiere care au încremenit
în atmosfera secolului al XIX‐lea. Pe străzile înguste,
în spatele grădinilor îngrijite, vilele cu mansardă
afișează o cochetărie ușor vetustă, de fete bătrâne,
rătăcite printre noi, din înfloritoarele vremuri de
demult, ce și‐au cucerit faima de la belle époque. În
timp ce străbăteam labirintul întortocheat al unei
fundături, care se oprea în cimitirul orașului, mi‐
am amintit o secvenţă din romanul lui Balzac, „Eu‐
génie Grandet”: viața și mișcarea sunt atât de moc‑
nite înăuntru, încât un străin le‑ar crede nelocuite.
O liniște stranie, ca de început sau de sfârșit de
lume, m‐a determinat să părăsesc locul acela în
grabă.
Lângă parcul L’Ile de Puteaux, doi muncitori tun‐
deau gazonul de la marginea trotuarului. În ciuda
bâzâitului infernal al mașinilor de tuns iarba, am
putut desluși o parte din dialogul lor:
‐Mă, da ţ‐am zâs sî nu ti duci sângur! Mureai dacî
mai așteaptai oleacî?
Nu am mai fost atentă la răspunsul celuilalt, dar
mi‐a fost deajuns să aud câteva cuvinte în graiul
moldovenilor mei, ca să mă simt în siguranţă, de‐
parte de casă, aici, pe pământ străin.
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Iulian FILIP
(Chișinău)
ARIPI ÎNRĂDĂCINATE
Iarba, firule, firelor,
aripilor înrădăcinate,
cu care pământul
nu mai obosește să zboare ‐
nu te usca iarbă,
firule,
firelor...
Pamântule
nu te înclina...

OGLINDA PE CARE
Când ajunge moartea
Să‐ţi ţină oglinda,
ar putea constata
că nu‐i tremură mâinele
și că ai putea (abia atunci)
să te vezi cel mai adevărat,
Dar nu‐ţi mai pasă...

DULCE DE MAI
Dulci, înmieresmaţi salcâmii
zile numărate‐mai
într‐un veac paharul plin mi‐i
cu ce‐ţi dau, cu ce‐mi dai.
Eu cu eu și noi cu tine,
și cu ei (câţi se aleg)
încercăm zilele pline...
La cules, alţii culeg
câte li se pare dulce,
câte li se pare plin...
Dulci salcâmii în răscruce
luna mai... Apoi ‐ suspin.

PAHAR DE OM BĂTRÂN
Mai vreau, mai pot și mă atrage
să fac, și fac numai ce‐mi place
Au mai plesnit câteva doage,
dar vinul tot mai bun se face.
Mai bun, dar tot mai puţin rămâne
Și golu‐i tot mai mult, mai clar.
Azi înţeleg că‐i mult pân‐mâine
dar... n‐o fi ultimul pahar.
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ÎNTR‑O BARCĂ DE SULINA
În barcă fără vâsle, fără fund,
spre farul stins orbecăiesc pe val
sub soarele torid, când nu ascund
că mi‐am uitat ceasornicul pe mal
Dar timpul nu e bun de măsurat –
se împlinește fără cântărire,
când peștele în Deltă capturat,
te‐aruncă în netimp și în neștire.

POEZIE LA COMANDĂ
Egipteanca vrea o poezie
întâmplată numai pentru ea –
nimeni să nu știe, toţi să știe
pentru cine‐i poezia mea.
Blondă‐i poezia mea de‐o vreme
Zi și noapte străjuim în doi
firavele potriviri extreme
ce‐ar menţine poezia‐n noi.

PLOILE DIN AVANSCENĂ
Lui Nicolae Dabija
Poetul a adus pădurea‐n scenă
Și‐a dat pe ea o ploaie cu stropi mari,
împrospătându‐i frunza cea eternă
cu roade de citit cu ochi mai rari.
Al treilea ochi, în mugure deschis,
între stamine și pistil veghere,
în avanscenă‐a spus, a zis, și‐a scris
de roade împlinite la vedere.
Ce a văzut poetul, ochi a dat
nevăzătorilor plodiţi puzderii...
Intră o ploaie‐n scenă ‐ la spălat
altare, avanscene de mizerii.
Poetul face drum și‐aduce ploi
pe unde seceta spre muguri se‐ndeamnă
E lângă noi și vele pentru noi
ce roade‐s de cules ‐ nu doar în toamnă.

POETUL CU DIMENSIUNILE
Zilier cu hora‐n cer,
Pe pământ? Din când în când
cu cealaltă lume‐n rând –
Horia cel Zilier.
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PETRE MANOLACHE și însingurarea căutătorului de idei
Cartea de eseuri, SOLITUDINE, semnată de Petre
Manolache, ne oferă îmaginea solitară a căutătorului
de idei, captivat de mirajul identificării esenţei su‐
preme a misterului vieţii. Autorul își asumă cu leje‐
ritate un soi de donquijotism social, conștient fiind
de singularitatea demersului său existenţial, abstras
de sub tutela realităţii concrete, printr‐
o subtilă detentă, ce‐i favorizează con‐
exiunea la jocul abstract al înlănţuirilor
ideatice. Cugetul său iscoditor se înalţă
deasupra lumii materiale, în zonele în‐
alte ale transcendentului, inaccesibil
cunoașterii comune, căci nu „putem
vorbi despre mister, dacă el, misterul,
nu ni s‐a insinuat în spirit, perforând
rezonanţele interioare, până la punctul
din care se accede spre poteca nebătă‐
torită a secundei de uimire ce ne e dată,
într‐un fel necunoscut, spre a huzuri în
prejma unei grădini, ale cărei podoabe
nu avem curajul a le rosti, dacă vor fi roditoare, ori
viermele va domni ca împărat absolut, peste tot ce
este de devorat”.
Recunoaștem în Petre Manolache un adept fidel
al scepticismului promovat cu asiduitate de opera
filosofică a lui Emil Cioran, când neagă posibilitatea
omului de a accede la nemurire, considerând că „Ne‐
murirea a fost născocită cu perfidie de om. Or, cine
crede în posibilitatea nemuririi, este la fel de muritor,
ca tot ce s‐a născut și a murit înaintea sa.” Perspec‐
tiva concepţiei sale asupra complexităţii ansamblului
de fenomene ontologice are în vedere dualitatea an‐
tagonică a principiilor înscrise în dinamica unei dia‐
lectici a condiţionării reciproce dintre cauză și efect,
iar moartea și viaţa sunt asimilate unui proces de
complementaritate, aflat sub incidenţa reversi‐
bilităţii continue: ”Fiecare naștere conţine în sine și
sfârșitul și este o perpetuă trezire din mister în mis‐
ter. Tao spunea că dacă nașterea e începutul, moar‐
tea este încununarea. Desăvârșirea, punctul din care
altă viaţă începe din nou să se reverse din ea, spre
ea însăși, la nesfârșit.”
Îndoiala este principiul coordonator al revelării
adevărului din umbra misterului cosmic, „compus
din fragmente contradictorii, și numai închipuirea,
uneori celestă, poate așeza la un loc elemente, care

reușesc după îndelungi ezitări, să se reașeze.”
Cunoașterea, sub forma îndoielii de sine, trebuie să
urmeze calea ascendentă a pătrunderii înţelesurilor
fundamentale,
care
guvernează
procesul
coexistenţei fragmentare, armonizate în ansamblul
unitar al marelui Tot universal, având ca suport
autocunoașterea, înţelegerea profundă
a mecanismelor eului interior, ca parte
constitutivă a întregului: „Îndoindu‐mă
de mine, simt că întreg universul ce mă
înconjoară nu este cel al perfecţiunii, că
undeva, ceva este greșit și cineva trebuie
să recunoască asta.”
Fiinţa umană este creaţia incompletă
a divinităţii, fiind condamnată ab initio,
la supliciul captivităţii în propria‐i
neputinţă, la o stagnare perpetuă, în pro‐
iectul unei aspiraţii către libertate, miza
împlinirii idealului de fericire: „Liber‐
tate! Iată un strigăt care vine din noi,
fiinţele acestea înlănţuite atât de des, pe dinăuntru,
dar și pe dinafară. Pe dinafară cu lanţuri de fier, pe
dinăuntru cu lanţurile otrăvite ale neputinţei.” Spirit
înzestrat cu profunzimi nebănuite în iniţiativa per‐
sonală de autodidact capabil de cunoaștere și de
asimilare completă a diferitelor sisteme filosofice,au‐
torul proclamă măreţia omului, asemenea lui Des‐
cartes, prin capacitatea sa de a se înălţa în spiritua‐
litate, de a‐și înnobila propria existenţă prin gândire.
Singurătatea este premisa evadării în lumea ideilor,
pretextul și contextul adâncirii în propria conștiinţă,
excedată de problematica întrebărilor fără soluţie:
”Ne ascundem atât de des dincolo de noi, într‐o sin‐
gurătate numai a noastră, pentru meditaţii adânci,
învălmășite în răvășiri încrâncenate, pline de
reminiscenţele culorilor cotidiene, de muzica razelor
ce ne potopesc din înalturi și nu vrem, ori nu putem
să ne dechidem, să ne sfărâmăm, pentru a lăsa liber
grăuntele înspăimântat să se elibereze spre celestă
destăinuire.”
Într‐o lume obsedată de competiţia jalnică a acu‐
mulărilor materiale, cartea lui Petre Manolache ne
oferă o rază de lumină, care străbate meteoric acest
întunecat ev, atins de morbul pragmatismului exce‐
siv.
VIRGINIA CHIRIAC
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POEŢI DUNĂRENI

Petre MANOLACHE
SÂMBĂTĂ
E sâmbătă, ce mai e de făcut?
soarele se târăște
spre apus
sângele curge pe zare
roșu peste grădină
păsări roșii în pomi
păsări albe în pomi
păsări gri
păsări violete
un fâlfâit
o grabă spre undeva
un vânticel
îmi
spulberă zâmbetul
amurgul privindu‐mă
cu deznădejde
despărţiri
întoarceri
dureri rătăcite
pașii hărţuind iarba
pe o cărare invizibilă
cine mai știe
care a fost ideea timpului
chipul lui tânăr
de ce a încărunţit
dintr‐odată
de ce pleacă plin de
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‑ Se dedică fratelui meu, Virgil ‑
dispreţ
alunecând prin grădini
de ce nu privește‐ndărăt?
de ce?
de ce?
sâmbătă ‐ cu oameni tineri
sâmbătă ‐ cu oameni gârboviţi
sâmbătă
sunetul rar al clopotului
a murit cineva
din când în când vine moartea
șterge urmele care au fost
avertizează
îmbătrânește
e nevăzută
e nerăbdătoare
e searbădă
sâmbătă
e ziua a șasea
toate au fost create
duminică ar trebui să iubim
dar nu este timp
timpul s‐a dus
ca și moartea
fiecare vine
și pleacă

49
UN STUDIU de Mircea COLOȘENCO

ION BARBU – DAN BARBILIAN
POET ‑ MATEMATICIAN ‑ GÂNDITOR AUSTER
– 125 ani de la naștere (19 martie 1895). 90 de ani de la JOC SECUND (1930) –

1

În literatura, știinţa și filosofia românească, Ion
Barbu‐Dan Barbilian este un inovator prin arhitec‐
tonica și deschiderile oferite de opera sa de poet,
matematician și gânditor auster. Insolitul formulei
de sinteză a domeniilor abordate, bogăţia și profun‐
zimea conţinutului, diversitatea și monumentalitatea
construcţiei au ridicat, în jurul creaţiei sale, mitul
ermetismului, împărţind pe lectori în două categorii
antagoniste: admiratori și detractori, deopotrivă de
fanatici, fiecare dintre ei tratând, însă, unilateral
opera (și nu, rareori, subiectiv ori superficial), ne‐
încercând nici unul cuprinderea critică, într‐un sin‐
gur tom, a contribuţiei plurivalente barbian‐barbi‐
liene.
Ca poet, Ion Barbu se numără printre primii mari
scriitori dăruiţi cu har din perioada interbelică, ală‐
turi de Tudor Arghezi, George Bacovia și Lucian
Blaga.
Ca matematician, Dan Barbilian se află, de ase‐
menea, printre primii. Cu excepţia unui capitol echi‐
librat dedicat creaţiei sale de George St. Andonie
[1], celelalte contribuţii de acest fel sunt lapidare,
dar nu mai puţin profunde, deși ocazionale, cum
sunt cele datorate, de pildă, lui Gh. Vrănceanu („Dan
Barbilian a fost fără îndoială unul din cei mai de

seamă matematicieni ai ţării noastre și socotim că
publicarea volumelor va contribui la cunoașterea
uneia din cele mai originale contribuţii românești
la progresul știinţelor matematice.” [2] și Gh. Mihoc
(„Dan Barbilian a fost unul dintre cei mai mari ma‐
tematicieni ai ţării noastre” [3].
Ca gânditor auster, Ion Barbu‐Dan Barbilian este
un adept convins al determinismului pozitivist și al
esteticii realiste, creaţia lui eseistică cu asemenea
tematică nefiind încă valorificată în totalitate, până
în prezent.
Discipol al lui Gh. Țiţeica și, în mai mică măsură,
al lui D. Pompeiu și Traian Lalescu ‐ corifeii necon‐
testaţi ai știinţei matematice naţionale –, sorbind
din izvorul nesecat al creaţiei clasicilor literaturii
române și universale, din înţelepciunea filosofilor
și a învăţaţilor lumii, Ion Barbu‐Dan Barbilian a fost
contemporan cu deosebiţi creatori ai spiritualităţii
românești, cu mulţi dintre ei emulând personal (Lu‐
cian Blaga, Oscar Han, Octav Onicescu, Camil Pe‐
trescu, Ion Pillat, Mihai Ralea, Al. Rosetti, Tudor
Vianu ș.a.) ori prin opera lor, dar, în permanenţă,
efervescent și non‐conformist.

2

Cele trei activităţi distincte ale lui Ion Barbu‐Dan
Barbilian sunt concentrice și dominate de concepţia
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sincretică, sintetică și sistemică. În centru, stă setea
lui nestăvilită de cunoaștere a naturii și a lumii
umane, tribulaţiile cunoașterii fiind transpuse me‐
taforic după o artă proprie, chiar când este vorba
de universul matematicii. Facultăţile de cunoaștere
i‐au fost, în raport de domeniul abordat, intuiția –
pentru poezie, conștiința – pentru filosofie și rațiu‑
nea – pentru matematică, înfăptuirea fuziunii acestei
triade realizându‐se într‐o lume posibilă (intuiție‑
concept‑idee) resimţită ca un mister, însă cât mai în‐
vecinată cu lumea reală. Este, de altfel, ceea ce sus‐
ţinea, în 1927, într‐un interviu de dinaintea apariţiei
cărţii de versuri Joc secund (1930) și cu mult mai
mult înaintea publicării principalelor sale contribuţii
matematice de valoare neîndoielnică, din 1938 (Der
Riemannsche Raum kubischer Binärformen, cunos‐
cută mai mult sub numele de Spațiile Barbilian), și
1945 (Axiomatica mecanicii clasice): „Mă stimez mai
mult ca practicant al matematicilor și prea puţin ca
poet, și numai atât cât poezia amintește de geome‐
trie. Oricât ar părea de contradictorii acești doi ter‐
meni, la prima vedere, există undeva, în domeniul
înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlnește
cu poezia.”. Este o declaraţie programatică de im‐
portanţă deosebită, a cărei cheie de înţelegere o dă
tot el, în continuare: „Suntem contemporanii lui Ein‐
stein, care concurează pe Euclid în imaginarea de
universuri abstracte, fatal trebuie să refacem și noi
(Vezi sincronismul d‐lui E. Lovinescu) concurenţă
demiurgului în imaginea unor lumi probabile. Pen‐
tru aceasta, visul oniric este o sursă de inspiraţie.
Ca și în geometrie, înţeleg prin poezie o anumită
simbolică pentru reprezentarea formelor posibile
de existenţă. Domeniul visului este larg și întot‐
deauna interesant de exploatat”. [4]
Astfel, singura preocupare a existenţei sale de
poet a fost explorarea universului uman, direcţio‐
nată pe axa ipotetică zenit (geniu) – nadir (subcon‐
știent), abordând cu toată seriozitatea calea cunoaș‐
terii, în toată profunzimea ei, și utilizând, uneori,
mijloace care aveau să‐i pună, la limita absurdului,
chiar viaţa în pericol. Posedat de această idee a ex‐
plorării naturii constelaţiilor spaţiului interuman,
ca orice „posedare sacră” ori „nebunie care vine ca
dar divin” (daimonic), în concepţia vechilor elini
(descrisă de Platon în Phaidros), a încercat experi‐
mental reunirea celor două naturi ale omului – eul
daimonic și eul bestial – sub impulsul psihologic al
sexului, impuls oferit de Eros „care pornește sufletul
în căutarea unei satisfacţii ce transcende experienţa
pământeană.” [5]. Concomitent cu așa‐numita „ne‐
bunie erotică” (proprie lui Don Juan, de exemplu),
Ion Barbu‐Dan Barbilian a fost posedat de „nebunia
poetică” inspirată de muze, precum și de „nebunia
telestică sau rituală” (extatică), de inspiraţie dioni‐
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siacă. De „binefacerile” acestor soiuri de morbo sacro
(nebunii sacre), ex purgamento animae (din purifi‐
carea sufletului), Ion Barbu s‐a lăsat posedat, până
la uitarea de sine, practicându‐le sincretic, în ideea
lirică a atingerii Acordului Pur. Visul provocat arti‐
ficial (cunoscut și sub termenul de le reve du Suisse)
prin consumarea de droguri – cocaină și eter –, „vis
oniric”, cum îl numea el, în 1927, în interviul luat de
I. Valerian, era să‐i fie fatal, dacă, spre sfârșitul anului
1924 și începutul celui următor, nu făcea o cură de
dezintoxicare la o instituţie bucureșteană speciali‐
zată. (Trăirea real‐ireal a „visului oniric” este lipsită
de sistem referenţial, deși acesta nu e un dat al con‐
știinţei, de unde ambiguitatea care îl suspendă pe
visător/consumator în absolut, transfoimându‐l într‐
un captiv al imanenţei).
Experienţa poetică obţinută, nu la îndemâna ori‐
cui, ca urmare a acestor practici cunoscute în Anti‐
chitate, a fost dominată, în final, de către Ion Barbu
„dionisiacul” și circumscrisă unui program singular
în literatura română, cuprins în cartea sa de versuri
Joc secund (1930), fără însă ca poetul să poată realiza
în totalitate „imaginea unor lumi probabile”, de care
amintea profetic în interviul menţionat.
Totuși, credincios propriei chemări spirituale,
Ion Barbu se dedică creaţiei matematice, începând
din anul 1925, când devine profesor secundar de
matematică (la Liceul „Ioan Maiorescu” din Giurgiu),
în paralel cu creaţia poetică, întrucât, în ceea ce îl
privește, poeticul nu se află numai în unitatea vers,
ci și în actul în sine: ...„eu sunt un mare poet” îi scria,
în mai 1922, lui Tudor Vianu. ‐ „Așteaptă. Nu în sen‐
sul curent, nu ca versificator. Cuvântul mă stinghe‐
rește, îl mânuiesc cu prea mari timidităţi sau cu prea
mari îndrăzneli, nu am sentimentul just al valorii
muzicale și nu parvine să‐mi acopere intenţia. Fără
un anumit noroc, ceva sinceritate și abilitate de di‐
sociator, aș fi sigur un poet‐fetus. Materialul meu
veritabil e Actul. Aici, evoluez ca un vultur, sunt
maestru.” [6]. Întâlnit în viaţa cotidiană, ca un bul‐
găre de aur, Actul poetic este întrevăzut doar de
damnaţii care îl simt și îl trăiesc, abstractizându‐se
din ființă sau din număr, nefiind niciodată în posi‐
bilitatea de a‐l părăsi. Ch. Baudelaire declarase, în
acest sens, în sonetul Le gouffre (Prăpastia, Genune):
„Ah, ne jamais sortir des Nombres et des Êtres”/ Ah,
să nu poți ieși vreodată din Numere și Existențe, vers
tradus de Ion Pillat: „Din Numere și Forme, nu pot
ieși nicicând”.
Fire optimistă, Ion Barbu‐Dan Barbilian a con‐
ceput „imaginea unor lumi probabile” mai întâi în
poezie și le va prefigura apoi în matematică, posedat
de nebunia apollinică, profetică”, cel de al patrulea
și ultim morb sacru al literaturii esoterice, dar nu și
ultimul, în ordinea importanţei. Căci această „nebu‐
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nie” (născută în spaţiul culturii eline la îndemnul
preceptului „Cunoaște‐te pe tine însuţi”, înscris pe
frontispiciul Oracolului de la Delphi, închinat lui
Apollo, Zeul Soarelui) este un raport dintre lumea
din lăuntru și lumea din afară, cu alte cuvinte, lumea
solară și lumea altor sori, în cazul că le posezi cu
ochii minţii.
Faptul că, după 1930, anul apariţiei cărţii de ver‐
suri Joc secund, Ion Barbu a încetat să scrie și să pu‐
blice poezie, se datorește nu secării izvorului sacru,
cum speculează, denigrând, unii‐alţii, ci schimbării
„instrumentelor” (metafora poetică cu metafora ma‑
tematică) în crearea „imaginii unor lumi probabile”.
Într‐un articol de sinteză, scris la anii senectuţii,
Ion Barbu‐Dan Barbilian declara: „Nu orice subiect
matematic se lasă vulgarizat”; iar mai departe: „Cei
care privesc din afară matematicile văd esenţa lor în
calcul.” [7] Sunt sentinţe devenite locuri comune,
care l‐au preocupat de‐a lungul vieţii pe acest argint
viu al spiritualităţii române. Cu alt prilej, conchidea
fără drept de replică: „Rigoarea demonstraţiei ma‐

tematice lasă joc liber unui mod personal de a se di‐
rigea printre făpturile raţionale, pe care, de altfel,
spiritul însuși le evocă”, [8] dar cu aceeași largă înţe‐
legere a fenomenului creator: „Cadenţa universală a
semnului matematic consolează ușor de pulsaţia
greoaie a versului.” [9]. Punctul de întâlnire, în geo‐
grafia spirituală, l‐a realizat Ion Barbu‐Dan Barbilian
printr‐o parafrază intitulată Veghea lui Roderick Us‑
her, după o cunoscută creaţie a lui Edgar Allan Poe.
În valea edificiului Usher, pentru a rămâne în atmos‐
fera aceleiași carcase lingvistice, potirul expresiei se
propagă sub privegherea Gândului Despot în sonuri
hibride de harfe și se deplasează cu nava Știinţei
spre constelaţia Consistenţei. Sau, cu expresia auto‐
rului însuși: „Cunoașterea era, aici, locuire, canonică
deplasare în Spirit. Verificare a gândurilor iubite, pe
căi închise și simple ca lăncile unui triunghi.” [10].
Astfel, ca și în poezie, în care a năzuit la atingerea
Acordului Pur, și în matematici Ion Barbu‐Dan Bar‐
bilian a căutat să se identifice cu Absolutul.
(va urma)
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ESEU de Nelu Stamate

Mituri și mitologie:
creaționismul mitologic – asemănări și deosebiri
(urmare din Porto‑Franco nr. 282)

Creația din haos
În mitul creaţiei din haos, potenţialul creaţiei
există deja într‐o anumită formă de material etern,
la fel cum există Zeul‑Creator Suprem veșnic în mi‐
tul creaţiei ex‐nihilo. Pe scurt, atunci când creatorul
începe actul creaţiei, materialele care conţin poten‐
ţialul creaţiei sunt deja acolo. Materialul creaţiei nu
provine de la însuși creatorul. Conform lui Charles
Long, „Chiar și în forma sa nedeterminată de haos,
posibilitățile unui cosmos au fost mereu prezente”.
Materialul potenţialităţii creaţiei poate fi o com‐
binaţie nedefinită, dezorganizată, de întuneric și, de
multe ori, apă, uneori etichetate în mod direct „haos”,
sau poate fi alcătuită din reprezentări definite ale
haosului, cum ar fi bucăţi de argilă sau alte tipuri
de pământ, o movilă primordială, sau, cel mai ade‐
sea, un ou cosmic. Creatorul ex‐nihilo creează din
sine, de la nimic, așa cum a existat acel nimic. În ca‐
zul creaţiei din haos, creatorul dă formă materialului
deja existent. Trebuie spus de la bun început că di‐
ferenţa dintre creaţia ex‐nihilo și creaţia din haos
este uneori infimă, chiar invizibilă și că, în astfel de
cazuri, clasificarea miturilor este subiectivă, depen‐
dentă mai mult de ton și senzaţie decât de elemen‐
tele specifice. Problema derivă din faptul că în mitul
ex‐nihilo creatorul poate exista într‐un context fizic,
cum ar fi întunericul și apa, dar nu depinde de acel
material pentru faptele sale creatoare, în timp ce în
mitul creaţiei din haos se presupune că materialul
a existat înainte de creator și va fi utilizat în mod
direct în procesul de creare a cosmosului (ordine)
din haos (dezordine). Rezultatul, în mod inevitabil,
este un creator care este mai puţin puternic, mai
puţin omnipotent decât în mitul creaţiei ex‐nihilo.
Creatorul poate apărea din oul cosmic, dar oul a
existat în primul rând, ceea ce sugerează că până și
creatorul trebuie să aibă o mamă ‐ apele materne
întunecate ale uterului universal.
Apoi, creaţia din haos începe cu o formă de haos.
Materia de bază a universului în miturile chineze
este „suflarea universului”, un abur primordial care
conţine principiile yin și yang, o masă informă cu‐
noscută sub numele de „marea slăvire”. Populaţia
Ainu din Japonia crede că înainte de creaţie a existat
doar un amestec de nămol și apă. Amerindienii Yuki
din California cred că la început a existat doar o
spumă care rătăcea pe apele acoperite de ceaţă. Tri‐
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bul nigerian Ijaw povestește despre o masă (stricto
senso!) care a coborât pe Pământ, cu o grămadă de
pământ al creaţiei pe ea. Kojiki, un text sacru al șin‐
toiștilor din Japonia, relatează că „a existat un mo‑
ment în care era doar haos, până când Cerul și Pă‑
mântul s‑au separat", ceea ce înseamnă că
conglomeratul Cer‐Pământ era în sine un haos care
aștepta să fie separat în starea actuală, ordonată și
diferenţiată. Haosul, pentru poporul inuit Netsilik,
era întuneric, în care animalele nediferenţiate și oa‐
menii erau toate la fel și vorbeau la fel. Romanii afir‐
mau, conform cărturarului grec Hesiod, că haosul a
fost o „masă fără formă”, în care totul s‐a transformat
în toate celelalte. Mitul pre‐grec al pelasgilor afirmă
că, la început, marea zeiţă Eurynome s‐a ivit goală
dintr‐un haos care era apă și cer. Apoi ea a „despărțit
apele de cer, ca să poată dansa singură pe coama va‑
lurilor”. Vechii locuitori ai actualului areal iranian
spuneau că Yima, zeul fertilităţii, a folosit o săgeată
de aur pentru a străpunge pământul latent, dar pre‐
existent, pentru a concepe creaţia. Pentru zeul po‐
pulaţiei Mixtec, Șarpele‐Puma, și soţia sa, Șarpele‐
Jaguar, timpul a început când cei doi au luat formă
umană și au domesticit haosul. Triburile Fulani din
Africa de Vest spun că lumea a fost creată dintr‐o
picătură de lapte, care a apărut într‐un fel neștiut.
Tungușii din Asia Centrală spun despre modul în
care creatorul lor s‐a folosit de foc pentru a arde o
parte din marea primordială, astfel încât Pământul‐
insulă să poată apărea. Solul, ţărâna de un fel sau
altul constituie un mod comun de creare a unei lumi,
mai ales în miturile scufundătorului, dar, de ase‐
menea, în multe din miturile creaţiei din haos. Cel
mai adesea pământul ‐ sub formă de praf, noroi sau,
în special (și mai logic), argilă ‐ este utilizat pentru
a crea oameni. În cazul populaţiei altaice din Asia
Centrală, când creatorul Ulgen a văzut noroi plutind
pe apele primordiale, a văzut o faţă umană reflectată
în ape și i‐a dat viaţă. Creatorul congolez Efe a făcut
un om, Baatsi, din lut, pe care l‐a acoperit cu piele și
l‐a umplut cu sânge. Creatorul poporului malgaș din
Madagascar a observat‐o într‐o zi pe fiica sa făcând
mici păpuși din lut. I‐au plăcut păpușile ei atât de
mult, încât a suflat viaţă peste ele și acestea au de‐
venit fiinţe umane. Crearea oamenilor în cea mai
veche mitologie din lume, cea sumeriană, este în
același timp comică și tragică. Zeii decid la un ospăţ
că au nevoie să creeze fiinţe pentru a avea cine să‐i
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slujească. Diferiţii zei, aflaţi în diferite grade de beţie,
au încercat să creeze aceste noi fiinţe, dar numai
Enki reușește să creeze fiinţe care pot trăi și respira.
El a făcut acest lucru din lut. Din cauza beţiei impli‐
cate în această creaţie, oamenii sunt atât de slabi și
împovăraţi cu probleme.
Oamenii, în mitul creaţiei din haos, sunt creaţi și
în alte moduri. Zeul melanezian Quat a sculptat bu‐
căţi ale primilor oameni din copaci și apoi a pus pie‐
sele laolaltă, făcând niște oameni‐marionetă. Crea‐
torul poporului Ainu i‐a făcut pe aceștia din pământ
și beţe. Creatorul tribului Guarani, Viermele Mbir, a
devenit pur și simplu om. Până în prezent, sursa
principală de creare a lumii și a oamenilor în mitul
creaţiei din haos este oul cosmic, imaginea predi‐
lectă a haosului. Oul cosmic sau ceva asemănător
acestuia apare în toate părţile lumii. Există un mit
baltic în care un ou cosmic explodează, gălbenușul
lui devenind pământul, albușul ‐ apele, iar bucăţile
de coajă ‐ cerul cu corpurile cerești. Un cântec de
nuntă al populaţiei tibetane Bon narează unirea a
două divinităţi la începutul timpului, o uniune care
a produs trei ouă. Un ou de aur a produs o săgeată
de aur bărbătească a vieţii, cu pene turcoaz. Un ou
turcoaz a dat naștere la o săgeată turcoaz femeiască,
cu pene de aur. Dintr‐un ou alb s‐a ivit un fus de aur.
O variantă egipteană a motivului oului cosmic îl
menţionează pe zeul soarelui ca putere primordială,

care a ieșit din grămada primordială, care se afla la
rândul său în haosul reprezentat de marea primor‐
dială. În creaţia epică finlandeză Kalevala, genun‐
chiul ridicat al zeiţei Ilmatar, mama apelor, care plu‐
tea în marea primordială, a format un loc uscat, pe
care o lișiţă și‐a făcut un cuib. Pasărea a depus șase
ouă de aur și unul de fier. Atunci când Ilmatar și‐a
mișcat piciorul din loc, ouăle au căzut în mare și s‐
au spart, bucăţile devenind pământ, cer, stele și
soare. Mitul pelasgic al creaţiei din Grecia antică
este dominat de un ou cosmic depus de prima fiinţă,
zeiţa pământului Eurynome. Acest ou va zămisli în
cele din urmă soarele, luna, stelele și pământul. Tot
în Grecia antică, orfismul venerează un ou cosmic
de argint primordial, din care a eclozat vasul andro‐
gin conţinător al tuturor seminţelor vieţii.
Samoanii spun că Tagaloa‐Langi, creatorul, a trăit
într‐un ou cosmic și că, atunci când oul s‐a spart, bu‐
căţi din coajă au căzut în ape și au devenit insulele
Samoa. Rudele lor polineziene din Tahiti au o poveste
similară, în care creatorul lor, Taaroa, germenul vieţii,
al cărui ou este universul, s‐a eliberat din coaja oului
și a păstrat o parte din ea pentru a o transforma în
cer. Ouăle cosmice sunt însă notabile pentru produsul
lor, de o dualitate esenţială în creaţie. Ouăle Dogoni‐
lor din Africa dau naștere sexelor contrarii, masculin
și feminin, ouăle cosmice finlandeze devin cerul și
pământul. Când Creatorul indian Prajapati iese din
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ou, sunetele pe care le scoate devin pământul și ce‐
rurile, lumina și întunericul. Oul‐lume african este
sursa conflictului dintre gemenii Pemba și Faro, pen‐
tru dominarea lumii. În tradiţia orfică a Greciei, oul
cosmic de argint este conţinătorul unei dualităţi
esenţiale care afectează toate aspectele vieţii.
Indiferent dacă există sau nu un ou cosmic impli‐
cat, în miturile creaţiei din haos găsim mereu un
conflict între calea spre ordine și calea opusă, spre
dezordine, sau haos. Ordinea este asociată cu binele,
dezordinea cu răul. Zeul babilonian Marduk (eroul
masculin) trebuie să învingă vechile ape ale haosului,
reprezentate de Tiamat (de sex feminin). O poveste
gnostică despre creaţie dezvăluie o luptă cosmică
între bine și rău, lumină și întuneric. În miturile din
Asia Centrală, cum ar fi cele ale mongolilor, ale po‐
poarelor turcice ori ale tungușilor, există întotdeauna
o dualitate în creaţie, reprezentată de creator și uce‐
nicul său, diavolul. De multe ori există un război pri‐
mordial între forţele binelui și răului, în procesul
creaţiei. Talmudul povestește războiul dintre creator
și anumiţi „îngeri răi”. Mitul tribului african Wapan‐
gwa exprimă războiul cosmic ca fiind unul dintre
primii oameni și animale. În multe mituri ale creaţiei
din haos dualitatea sau tulburarea conţinută în hao‐
sul original se reflectă în viaţa oamenilor creaţi de
zei. La fel ca în mitul ex‐nihilo, oamenii sunt adesea
imperfecţi. Fulanii din Africa de Vest spun cum primii
oameni au fost atât de aroganţi, încât Creatorul i‐a
orbit. Oamenii primordiali ai populaţiei Gond din In‐
dia au fost pedepsiţi cu un potop. Apariţia limbilor
diferite este menţionată de către tribul african Kono
ca pedeapsă pentru păcatele oamenilor.
Dar, chiar și atunci când eșecurile umane sunt
evidente, în miturile creaţiei accentul se pune pe
revenirea în final la stabilitate. Cosmosul este format
din haos. Eroi mitologici sau zei buni apar ca să con‐
frunte răul. Pentru polinezienii din Tahiti este zeiţa
Hina, ale cărei învăţături îi împiedică pe ceilalţi zei
să distrugă haotica omenire. Pentru gnostici, de ase‐
menea, lupta dintre bine și rău era firească, dar Iisus
a restabilit ordinea prin adevărul cunoscut prin
gnoză. Pentru incașii din America de Sud, ordinea a
venit prin înscăunarea împăratului Inca și guverna‐
rea Inca.
Modelul arhetipal care se desprinde dintr‐o com‐
paraţie a miturilor creaţiei din haos este mai mult o
înţelegere știinţifică sau, ar spune unii, realistă a
creaţiei, decât modelul care este meta‐mitul creaţiei
ex‐nihilo. Cititorul care nu se simte în largul său cu
conceptul de divinitate creatoare care a existat în‐
totdeauna, poate accepta probabil mai ușor concep‐
tul de vid care nu este cu adevărat vid, ci o masă
haotică de potenţial ‐ un Big‐Bang care așteaptă să
se întâmple. În unele cazuri, mitul este o reprezen‐
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tare metaforică a unei schimbări istorice majore, în
care un modus vivendi vechi, perceput ca dezordo‐
nat sau haotic, este înlocuit cu unul nou. Astfel, de
exemplu, povestea babiloniană Enuma Elish este o
reflectare a dislocării/înlocuirii unei culturi și religii
agricole și, probabil, matriarhale, de către noua or‐
dine patriarhală și urbană reprezentată de eroul‐
zeu Marduk și orașul‐stat Babilon. Sau, într‐o abor‐
dare psihologică, un astfel de mit poate reprezenta
stadiul de pre‐conștiinţă, în care există deja poten‐
ţialul de conștiinţă deplină sau conștiinţă de sine.
Din punct de vedere știinţific, acest lucru are un
sens perfect. Lupta dintre cosmos și haos, dintre in‐
formaţii semnificative și entropie este un fapt natu‐
ral. Ceea ce este ordonat sau diferenţiat tinde să se
întoarcă la non‐diferenţiere sau amorf. Acest lucru
se aplică mașinilor, organismelor, cosmosului. În mi‐
turile creaţiei din haos găsim o dualitate în lumea
creată ‐ un conflict foarte între ordine și entropie ‐
ce în mituri devine bine și rău, lumină și întuneric,
creator faţă de distrugător. Dintr‐o altă perspectivă,
indiferent de forma pe care o ia, haosul primitiv
poate fi văzut ca un principiu feminin. Apele, o pi‐
cătură de lapte, movila primară, un sac amniotic
care apare în chip misterios sau, mai ales, oul cosmic,
sursa creaţiei în miturile creaţiei din haos o repre‐
zintă „Mama” nediferenţiată. Un creator ar putea
crea, dar, așa cum sugerează Charles Long, „El nu
creează din «nimic», ci din materialele creatoare pe
care le posedă structurile feminine ale ființei". În mi‐
tul creaţiei din haos, oul feminin vine cu siguranţă
înaintea puiului (sau a găinii...). Și, în plus, oul cosmic
conţine tot ceea ce este, toate contrariile: masculin
și feminin, bine și rău. Adesea, aceste dualităţi sunt
reprezentate de gemeni, cum ar fi Pemba și Faro la
poporul african Mande. Uneori, creatorul care va
modela haosul ‐ cel care va însămânţa mama ‐ este
conţinut în oul însuși, la fel ca în mitul polinezian.
Această existenţă a dualităţilor încă de la începuturi
îi face cumva pe oamenii mitului creaţiei din haos
mai puţin vinovaţi pentru neajunsurile lor decât pe
fiinţele presupuse perfecte plăsmuite în imaginea
creatorului ex‐nihilo, care, fără tovarăș, sare peste
stadiul matern de ou cosmic al creaţiei.
La fel, în acest tip de mit accentul se pune mai
mult pe modul în care culturile sunt stabilizate în
faţa atracţiei spre dezordine ‐ fie printr‐un erou al
culturii respective, fie prin ordine venite „de sus” ‐
decât pe pedepsirea răului. Mitul creaţiei din haos
este în primul rând o celebrare a nevoii umane de a
face creaţia conștientă de ea însăși, prin crearea cos‐
mosul din haos, în societate și în psihic, și astfel să
accepte dualităţile ca realitate și ca potenţial de crea‐
tivitate continuă.
(va urma)
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SALON LIRIC

Gabriela LIVESCU
(Piatra Neamț)
AETERNITAS
Imaginea unui înger
trist privind printr‐o fereastră
spartă e amintirea mea cea mai
chinuitoare despre iubire
Un gramofon demodat umple
piaţa memoriei mele „...iubește‐mă vreme de‐
un trandafir
dacă poţi”...
Visul care mă sperie cel mai mult
este atunci când încetăm
să răspândim note și lumi siderale
încât un gramofon demodat umple
liliachiu piaţa îndrăznelilor mele
... „iubește‐mă vreme de‐un trandafir”
Marea nu iartă niciodată.

TRANSĂ
Câtă frumuseţe izbândește în mine
eu nu pot să rezist și cad în Poezie
nu te uita: nu‐i nici o erezie
cât cântec se înalţă și izbândește‐n mine...

LACRIMI ÎN CER
Lacrimi în suflet, lacrimi în nori,
în gări se descarcă vagoane de flori
viscol în suflet, viscol în minte,
rebeliune între cuvinte
vise în suflet, vise în cer,
în gări se descarcă flori și mister...

MĂ VISCOLEȘTI
Mă viscolești din nou, mă viscolești,
te răspândești în mine cu falnică lumină
găsești în răsărit vreun început de vină
duh de iubire mă locuiești din nou, mă locuiești
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SCRIITORI ROMÂNI DIN AUSTRIA

Daniela și Constantin GUMANN
Două volume re‐
cente, editate la Pim
(Iași, 2019), sunt sem‐
nate de Daniela Gu‐
mann (Crăciunul care
mi‑a schimbat viața)
și Constantin Gumann
(Cartea luminii). În
sumedenia de apariţii
editoriale, acestea ar
putea trece neobser‐
vate în mediul literar
românesc, dacă nu ar fi
vorba de o internaţionalizare a mesajului romanesc
și de un anumit tip de viziune privind dimensiunea
diferită a discursului narativ. De ce ”aristocraţi ro‐
mâni din Austria”? Familia Gumann provine din Iași
și antreprenează o afacere prosperă în zona
asistenţei sociale din Salzburg; impunători prin
ţinută și prestanţă, șarmanţi și binevoitori, cu preo‐
cupări literare, interesaţi de asocierea scriitorilor
români din diaspora, cu pasiune pentru reprezen‐
tativitate și configurare moralistă, soţii Daniela și
Constantin Gumann sunt autentici aristocraţi români
în viaţa culturală austriacă. Iubitori deopotrivă de
patria natală și de patria adoptivă, virtuoși prin com‐
portament și atitudine, demni și atenţi la efectele
demnităţii, Familia Gumann își asumă aspiraţia spre
lumea literaturii române prin apariţii editoriale com‐
pensatorii: în timp scurt, Daniela Gumann a publicat
câteva volume de poezii (În miez de noapte, Ecoul
stelelor, Picături de suflet, Florile cireșului tânăr),
texte de specialitate (Suport de curs pentru îngri‑
jirea persoanelor…), precum și proze experienţiale
(Îngrijitoarea, Crăciunul care mi‑a schimbat
viața), înfiinţând o publicaţie și fondând o asociaţie
scriitoricească. La rândul său, Constantin Gumann
a publicat amintiri prin mărturisire (Evadarea mea
din comunism), eseu despre Gândirea pozitivă în
profesie și politică, iar acum Cartea luminii, cu un
comentariu discret și rafinat la un text al tatălui său,
profesorul (și scriitorul) bucureștean, Constantin N.
Ionescu.
•
Fiind scris la persoana I, romanul DANIELEI GU‑
MANN, Crăciunul care mi‑a schimbat viața, lasă
impresia relatării unor experienţe din viaţă, iar o
lectură din această perspectivă ar plasa textul în
zona mărturisirilor și a spovedaniei, chiar dacă per‐
soanele sunt îmbrăcate în haina personajelor. Spre
a fi așezabil în genul literar al „romanului”, un text
de asemenea manieră are nevoie de fantazare, de
decoruri potrivite pentru evenimente conflictuale
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și personaje proble‐
matice. De altfel, cele
câteva extrase din alte
recenzii sau opinii
marșează pe dezvolta‐
rea unei experienţe de
viaţă, idee indusă citi‐
torilor încă din de‐
dicaţie: „dedic această
carte tuturor femeilor
puternice, care, pre‑
cum pasărea Phoenix,
cu demnitate și cre‑
dință, renasc din propria cenușă”. De altfel, oricare
scriitor de romane valorifică elemente din propria
existenţă sau din viaţa cunoscuţilor pentru a coagula
o naraţie în stare să stârnească interesul cititorilor.
Ce ar fi un text care nu are în vedere lectorul, pe cel
care dobândește din lectură o emoţie estetică?
Prin urmare, deși relatarea este personalizată
(„viața mea e un roman”), aș plasa consideraţiile ce
urmează sub umbrela celei de‐a patra dimensiuni a
existenţei cotidiene, adică pe investiţia de imagi‐
naţie, insolit și fantazare, incluse în beteala unor în‐
tâmplări biografice atipice. Fiecare om are viaţa sa,
tulburătoare sau simplistă, trepidantă sau liniștită,
complexată sau inocentă. La vârstă semicentenară,
Carmen, personajul principal, este părăsită de soţ
pentru căsătoria acestuia cu amanta tânără. Intem‐
pestiv și fără să întorcă privirea înapoi pentru re‐
grete pleacă spre Roma, ca badantă, ajungând să în‐
grijească o bătrână castelană, al cărei fiu, medicul
Francesco, îi va deveni prieten și apoi soţ. Cele două
perechi se revăd la nunta fiicei lor, sub expresia unei
demnităţi comportamentale și a unor dimensiuni
matrimoniale contradictorii: o familie se încropește
prin iubire, cealaltă se destrăma prin superficialitate.
Povestirea are nuanţele unei false melodrame, în
care naratorul și naratarul se identifică, lăsând im‐
presia autenticităţii. Dialogurile calme au o puternică
aromă moralizatoare, demonstrând demnitatea și
credinţa unei femei puternice, în stare să‐și refacă
viaţa răvășită de rătăcirile unui soţ, ademenit în
amantlâc de o tinerică naivă și interesată de avere
și protecţie. Calitatea dialogului, ferm, grijuliu ela‐
borat, alimentează firul naraţiunii, fără a lipsi des‐
crierile, trăirile afective și confuziile psihologice ale
personajului principal. Consideraţiile despre viaţă,
despre fericire, despre demnitate, despre moralitate
etc. sunt emanaţii ale unui scriitor călăuzit de prin‐
cipii existenţiale bine cumpănite. Romanul cu șase
personaje, cu derulare în două medii sociale diferit
organizate (Iași și Roma), dezvoltă o teză morală,
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ca axă a volumului, și anume credinţa că demnitatea
dă fiecărui om șansa de a deveni sau redeveni fericit:
„Fericirea înseamnă pentru fiecare altceva. Nimeni
nu poate defini fericirea. Pentru dumneavoastră, fe‑
ricirea înseamnă să ai, pentru mine înseamnă să fiu”.
Mi‐asum dreptul de a remarca o gândire rafinată,
care întreţine „curăţenie” în derularea narativă, prin
limbaj decantat în formule cotidiene, precum și prin
formula modernă de elidare a unor explicaţii, în‐
demnând cititorul la implicare și stimulându‐i inte‐
resul. Romanul se citește cu dinamism, fiind tentant,
moralizator și cu irizări de filosofii etice ori reflecţii
despre cotloanele psihologice ale omului ajuns într‐
o criză de context situaţional. „Crăciunul …” este
romanul femeii puternice, în stare să‐și creioneze
un viitor, atunci când sufletul și credinţa i‐au fost
amputate de o virtute vopsită cu superficialitate.
Oamenii puternici pot fi salvaţi de eșec, luptând cu
hotărâre contra prejudecăţilor.
•
CONSTANTIN GUMANN dedică volumul „Cartea
luminii” memoriei „scriitorului Constantin N. Io‑
nescu”, profesor bucureștean, tatăl său adoptiv, sub
a cărui autoritatea intelectuală a crescut și s‐a format
ca om. Știm din precedentul roman („Evadarea mea
din comunism”, 2018) că tatăl său natural, colonel
de jandarmi, s‐a retras, în 1944, cu armata germană,
iar mama și copilul au găsit protecţie în casa sufle‐
tească a acestui om generos, onest, blând, intelectual
cu harul lecturii și al scrisului, model de părinte și
educator iscusit.
Apărută prin grija Asociaţiei Scriitorilor Români
din Austria, cartea are două părţi: Cartea luminii și
Viața mea:
• „Cartea luminii inclusiv pentru academicieni
și analfabeți, exclusiv pentru idioți” ‐ aflăm din
explicaţiile autorului ‐ aparţine lui Constantin Io‐
nescu, fiind interzisă și arsă de autorităţile comu‐
niste în 1947.
• „Viața mea” cuprinde reluarea selectivă și com‐
pletată a unui text, publicat în volumul autobiografic
„Evadarea mea din comunism”.
•
„Cartea luminii…” este întâmpinată de o expli‐
caţie ‐ „Viața mea alături de Constantin Ionescu” ‐,
iar, în Argument, autorul transmite un mesaj încu‐
rajator pentru cititori: „Această carte merită să fie
citită, mai ales pentru credința și sinceritatea care
exaltă din fiecare pagină, din fiecare frază, mai ales
pentru a cunoaște omul C. Ionescu, un om de omenie,
un om care a crezut în comunismul teoretic, dar pe
care practica l‑a dezgustat”. Mai precizează „edito‐
rul”: cartea este „a Luminii”, „a Păcii”, a „Culturii”, a
„Simplităţii”, a „Clarităţii”, a „Naturii”… considerând‐
o „un manual politic ce vă propune, mai întâi să vedeți
ce se află în culisele unui partid, ale unei grupări po‑
litice, să aflați cine au fost și cum au devenit liderii”.

Ce cuprinde Cartea Luminii …? În ordine alfa‐
betică, C. Ionescu analizează câteva concepte, călău‐
zitoare ale vieţii sociale, politice, dar mai ales morale,
cum ar fi: Anarhia și Analfabetismul, Banul și Bru‐
talitatea, Cultura și Civilizaţia, Disciplină, Democraţie
și Dreptate, Educaţia și Eroismul, Fapta și Fericirea,
Generaţiile și Generozitatea, Hoţie, Individualism,
Luciditate și Lașitate, Talent și Timp, Exploatare și
Zămislire etc. Utilizând citate ale unora și altora, C.
Ionescu definește noţiuni, emite opinii și concluzio‐
nează în sentinţe etice. Din când în când, C. Gumann
intervine, actualizând punctele de vedere și repunc‐
tând sensul ideilor. Impresionează calitatea lecturi‐
lor care au generat citările din autori diverși, precum
și analizele comparative lingvistice ale unor termeni.
„Cartea luminii…” este o înșiruire de eseuri etice,
axate în jurul unor concepte, selectate astfel, ca să
stârnească interesul deopotrivă al analfabeţilor și
academicienilor (oricum idioţii n‐ar înţelege!).
Partea a două detaliază momente din „viața
mea”, într‐o evoluţie spectaculoasă, în care șansa
se împletește cu hotărârea omului de a accede la
demnitate prin obţinerea sacrificială a libertăţii. Un
om înfruntă destinul geometrizat de un stat contro‐
lat de puterea moscovită, exprimând profunde sen‐
timente de ură faţă de asemenea opresiuni, aspirând
spre o lume umanizată. Ca urmare a tenacităţii și
riscului, împlinirea (ca bună practică existenţială și
ca exerciţiu de îndoială) duce la fuziunea Eu‐lui cu
Libertatea, la dobândirea înţelepciunii și la construi‐
rea unei noi claviaturi sufletești. Viaţa în alt mediu,
purificat de strâmtorări sociale și de aiureli politice,
e altfel parfumată, permiţând alcătuirea unei siluete
intelectuale și creative și înfășurarea acesteia în fla‐
căra pasiunii … profesionale și familiale. Toate par
a fi mulţumire pentru pavarea drumului cu tot ce e
mai frumos și regăsirea unei armonii de viaţă și de
trai tihnit, alături de o femeie înţeleaptă, harnică,
creativă, decisă la construirea unui viitor familial și
cu satisfacţii complexe.
Inginerul C. Gumann scrie curat, având încercări
reușite de redare a autenticităţii, coafând amintiri
într‐o arhitectură a aspiraţiei spre o certitudine a
fericirii implinite.
•
Daniela Gumann și Constantin Gumann, cetăţeni
nativ români, s‐au adapta excelent în mediul aus‐
triac, cucerindu‐și liniștea orchestrată armonic în a
concepe o elegantă scriitură în limba românească;
știu să dea căldură cuvintelor, să cotrobăie în
colţurile tăinuite ale sensurilor acestora, pentru ca
cititorii să trăiască cu aura satisfacţiei că timpul lec‐
turii a fost unul al plăcerii intelectuale și afective.
Prof. univ. dr. Anton ILICA
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2 POEŢI DIN EXIL

GEORGE USCĂTESCU

ȘTEFAN MUNTEANU

(1919 ‑ 1995)

(1925‑1990)
POARTA DE LEMN

O PERDEA A CĂZUT
O perdea de gând a căzut pe ochii iubitei
Doarme iubita și pași maiestoși
îi străjuiesc Somnul
Albinele salută în șuvoi melodios amiaza
În miez de amiază un surâs înflorește faţa iubitei.
Dorm trandafirii suav înclinaţi pe obrazul iubitei
Așteptarea e extaz multicolor în aerul amiezii
Somnul iubitei a adormit în somnul amiezii
Cireșul si‐a deschis firea atentă
deasupra balconului inundat de lumină
Dorm orele sub aurul luminii
de sfârșit de mileniu
Cum poate părul iubitei
primi învăluirea sfârșitului?
Cum poate somnul iubitei
primi cuminecătura sfârșitului?
Cum poate mâna iubitei mângâia
apa crepusculului?
Iubita e o clipă milenară
adormită în sfânta înserare.

EXIL
Latră amiaza lup la imaginea pierdută a lunii
Arde Sirta cenușa imaginea apei moarte exil
Bate apa tulbure a timpului malul întunecat
Al mărilor moarte ape hapsâne de soare și vânt.
Deschid larg gurile cumplite lupii amiezii
Cumpliţi spintecă aerul arșiţei de foc
Lupi de văpaie se năpustesc în lumina de foc
Exil depănat într‐un timp fără saţ ardere grea.
Câine fără stăpân prins în raza lunii
Un ochi de veghe adulmecă pas ce nu este
Câine vagabond fără somn sub bătaia lunii
Tristeţe năruită privire amară galbena sete.
Câine exil năruit sub apele lunii
Vagabond fără drum zmuls din calea întoarsă
Nesfârșită sete siderală în temeiul nopţii
Aprig nesomn vânt asmuţit de ielele albe.
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...Prin care trece seva
în formă de fată
cu delicate picioare subţiri;
se oprea să așeze crenguţele
cuibului, unde pusese o biată
cărţulie de gramatică firavă,
căreia îi cădeau literele din gură
Seva a curs ca un râu
printr‐o matcă de pietre întoarse,
s‐a oprit undeva,
sub forma de femei;
strânge crenguţe pentru un cuib
unde va pune o carte de amintiri.
Și poate va crește uriașă,
va apăsa greu
și frunzele o vor lăsa
să alunece jos.
Unde, oare, o mai fi
poarta de lemn?

DOR
Când e prea mult soare
în parbriz, pe fotolii, pe asfalt,
când e prea multă lună
pe masă, în pahare, într‐un cuţit
suspendat, când e prea mult vânt
în imaginile alunecând pe ochelari,
când e prea multă ploaie
în stilou, pe hârtie, în cărţi,
atunci înseamnă că
valea se‐nvelește în tulnic,
pădurea se‐mbracă în zale,
munţii strâng pumnii de piatră,
apele‐și sfâșie copacul‐marcă
și marea rupe din cer
fâșii pentru răni,
Pentru că atunci
sună clipa și oasele pământului
se lovesc între ele
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cu Prof. Univ. Dr. Constantin FROSIN
Încep acest interviu cu o mărturisire: am avut șansa, în această viaţă, să întâlnesc mulţi oameni excepţionali,
cu performanţe uriașe, fiecare în domeniul său de activitate și să fiu acceptată de aceștia în preajma lor. Aca‐
demicianul Solomon Marcus, maestrul Dan Grigore, Florian Pittiș, dr. ing. Mihai Mihăiţă, părintele Dumitru
Găină, domnul Aristide Caranda, antrenorul de rugby Vasile “Mao” Constantin și mulţi, mulţi alţii.
De la fiecare am învăţat câte ceva, fiecare mi‐a dăruit cu generozitate, mie, “fetei fără zestre”, născută la
margine de București, comori uriașe, care nu pot fi cuantificate în valori materiale, dar care m‐au îmbogăţit
spiritual, așa cum nu aș fi visat vreodată.
Am fost extrem de impresionată, de toţi împreună și de fiecare în parte, dar ceea ce am simţit în momentul
în care l‐am întâlnit pe domnul profesor universitar doctor Constantin Frosin, depășește orice închipuire.
Marilena BARA (publicist cultural): Să
începem cu începutul, adică cu o scurtă
prezentare a momentului în care părinții
= tatăl dumneavoastră, domnule Frosin,
a venit în România din Basarabia. În ce
context s‑a produs această strămutare?
Constantin Frosin: În ultima zi de școală,
întors acasă, tata (avea 17 ani) și‐a găsit
mama la poartă, cu o trăistuţă în care îi pu‐
sese actele personale, o mică sumă de bani, ceva de‐
ale gurii. Cu lacrimi în ochi, mama l‐a rugat să fugă
la gară, pe scurtături, să prinda ultimul tren spre
România, pentru că Siguranţa sovietică trimitea toţi
tinerii (inclusiv liceeni care nu atinseseră majoratul)
în Siberia. Ascultând de vocea raţiunii, tata a luat‐o
pe scurtături spre gara din Soroca, dar a fost văzut
de oamenii Siguranţei, care l‐au urmărit (erau
motorizaţi), l‐au căutat în tren, l‐au găsit și au înce‐
put să‐l bată, voind să‐l arunce din tren. Tata, care
era puternic ca un taur, a opus rezistenţă și, deși
lovit cu bocancii în piept și în cap, după ce trenul a
trecut de podul în fiarele căruia vroiau agenţii să‐l
arunce pentru a i se pierde urma, s‐a aruncat din
trenul care prinsese viteză, într‐un câmp de lucernă,
unde, din cauza loviturilor primite și a căzăturii, a
rămas timp de trei zile, într‐o stare de inconștienţă
și de totală epuizare fizică. A fost găsit de proprietarii
lotului respectiv, care aveau și o fată de măritat, l‐
au doftoricit și l‐au pus pe picioare, cu gândul să‐l
însoare cu fata lor. Auzind că șoferul camionului
oprit în faţa casei mergea în Munţii Vrancei, s‐a stre‐
curat profitând de întuneric și, în momentul plecării,
s‐a urcat în lada camionului, printre sacii de făină.
Așa a jucat tata în propriul film «Marea evadare»
din Gulagul sovietic, dar și dintr‐o posibilă siberizare
forţată…
…Mama era una din fiicele Vrâncioaiei, care vră‐
jită de farmecele tatei, l‐a luat de barbat și l‐a vrân‑
cenizat, din amorul lor nebun am rezultat eu, care
mă jucam în curtea unei mănăstiri fondată în 1755
‐ din Herăstrău. Din cauza confuziei create de nu‐

mele satului, mulţi cred că m‐am născut pe o
bancă, în parcul Herăstrău…
Vreau să punctez aici din cine se scoboară
cei cu numele FROSIN: tatăl lui Da Vinci era
notar (fiind nobil), se numea FROSIN și, din
cauza unei „ilegalităţi” – așa o vedea regele, a
fost exilat, condus până la hotarul cu Italia.
Acolo și‐a cumpărat din nou funcţia de notar
și o casă în apropierea Florenţei, de care se
ocupa o slujnicuţă tare frumoasă, iar notarul
n‐a stat pe gânduri și i‐a făcut un copil… Fiind vorba
de o legătură/căsătorie morganatică, copilul nu a
putut moșteni nici titlul nobiliar, nici numele tatălui,
fiind obligat, prin lege, să ia numele localităţii unde
s‐a născut : Da Vinci. Bogat fiind, notarul a cumpărat
pământ și a întemeiat ceea ce avea să devină orașul
FROSINONE, din care se trag strămoșii mei direcţi.
Aceștia, chemaţi de rege să facă drumuri și poduri,
au primit pământ în localitatea FÂRȚĂNEȘTI de
lângă Galaţi, care iniţial se numea FROSINEȘTI, doar
că localnicii nu prea iubeau veneticii. Asta e!
M.B.: Vorbiți‑ne despre anii de școală și, mai
ales, despre dascălii dumneavoastră, cei care v‑
au călăuzit pașii către filologie?
C.F.: ...Anii mei « de școală » au început pe la vâr‐
sta de patru ani, când, de plictiseală (părinţii erau
și învăţători și profesori, intrau la ore dimineaţa și
reveneau acasă pe la ora 18, 19 sau, uneori chiar
20. Și eu ce era să fac ? Mă strecuram tiptil în ultima
bancă, așa am învăţat alfabetul, citeam în gând odată
cu ceilalţi, așa că am început să citesc cu nesaţ. Vă‐
zând că elevii mai și scriau (!), am început și eu să
scriu pe la cinci ani (când eram deja un asiduu cititor,
dar mai vroiam și altceva). Îmi amintesc că, pe la
cinci ani, citeam «Singur printre străini», și, cum nu
înţelegeam mare lucru, toată ziua mă ţineam după
tata și după mama, să‐mi explice cuvintele pe care
nu le înţelegeam. Școala generală am făcut‐o la Ste‐
jaru, în judeţul Neamţ, primele trei clase de liceu:
IX –XI le‐am făcut la liceul din Bicaz, unde am avut
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profesori extraordinari: dna profesoară Știrbulov,
care m‐a făcut să îndrăgesc, ce zic, să iubesc limba
franceză, și dl profesor Stănescu, de limba rusă, care
m‐a făcut să îndrăgesc limba, dar mai ales, gigantica
literatură rusă ! Clasa a XII‐a am făcut‐o la liceul
teoretic din orașul Adjud, judeţul Vrancea (închide‐
rea cercului, sau eterna reîntoarcere). La terminarea
liceului, m‐am orientat spre filologie. Am picat cu
brio la Universitatea din București, la o diferenţă de
câteva sutimi de ultimul admis, drept care anul ur‐
mător – 1972, am susţinut examenul de admitere la
Universitatea Al. I. Cuza, unde am reușit cu brio. Ex‐
traordinara profesoară MARIA CARPOV a declarat
în faţa colegilor că eram «le meilleur étudiant de
l’Université de Jassy de tous les temps», iar în se‐
mestrul doi al anului 1972 – 1973, când făcea semi‐
narul de traduceri cu noi, cei din anul I, m‐a declarat
«encyclopédie ambulante». Pot spune că a fost a
doua mea mamă, și regret enorm dispariţia Dom‐
niei‐Sale dintre noi…
M.B.: Inspirată de modul impecabil în care vă
arătați lumii, ca profesor și traducător, vă rog să
vă „afișați” călătoria profesională.
C.F.: ...Ca profesor de limba franceză, m‐am întors
la liceul din Adjud unde terminasem clasa a XII‐a,
având în vedere starea de sănătate a mamei mele,
deși puteam, la repartiţia naţională, să iau Galaţiul
sau chiar Bucureștiul. In anul I de profesorat, am
fost «călcat» de inspectorul Trestioreanu, spaima
profilor de limbi străine, despre care se spunea că,
dacă adoarme la ora ta, poţi să‐ţi faci bagajul și să
pleci din învăţământ. La mine nu doar că n‐a ador‐
mit, dar mi‐a propus să fiu ajutorul lui, să fiu in‐
spector de teren pentru cei care se înscriau la Defi‐
nitivat și la gradul II, ceea ce am refuzat ‐ pentru că
eram începător într‐ale profesoratului.
În 1990, am ales să fiu editor la editura Porto
Franco din Galaţi, iar în 1992 am devenit lector aso‐
ciat la Universitatea de stat «Dunărea de Jos» din
Galaţi. Anul următor am devenit Lector titular. În
anul 2000, am devenit Doctor în Filologie cu
menţiunea MAGNA CUM LAUDE și din motive obiec‐
tive, m‐am transferat la Universitatea „Danubius”
din Galaţi. În 2003 am devenit Profesor doctor, prin
decret al Ministrului Invăţământului de atunci, iar
în 2017, anul pensionării mele, am devenit Profesor
Emerit al acelei Universităţi.
Câteva puncte tari, cum ziceţi Dvs.: în 1991, am
devenit membru al Academiei Francofone, al ADELF
(Association des Ecrivains de Langue Française), al
SPAF (Société des Poètes et Auteurs de France), am
primit (deja !) Premiul pentru Traducere din partea
Fundaţiei Franco‐Române FRONDE, din mâinile bu‐
nului meu Prieten pe atunci, Poetul Aurel RĂU. Nu
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voi menţiona toate titlurile, premiile, distincţiile ori
decoraţiile primite, ar lua prea mult spaţiu editorial,
voi puncta doar pe cele mai importante. În 1995, cu
ocazia Bienalei MITTELEUROPA de la Strasbourg,
am primit Medalia Parlamentului European TROP‐
HÉE GERNER (cu 12 ani înainte de intrarea Româ‐
niei în UE !), (la o distanţă de câteva luni: eu în mai,
ei în septembrie) odată cu MARIN SORESCU și Eugen
SIMION. În 2000, am fost promovat Cavaler al Ordi‐
nului naţional francez al Artelor și Literelor, în 2004
am fost promovat Ofiţer al Ordinului naţional fran‐
cez al Laurilor Academici, în 2009 am fost promovat
Ofiţer al Ordinului naţional francez al Artelor și Li‐
terelor.
Ca scriitor de expresie franceză, am primit Pre‐
miul European de Poezie VIRGILE în 2003, trei sau
patru Premii francophone: Grand Prix, Premier Prix,
Deuxième Prix si MEDALIA DE AUR a SAPF (Société
des Artistes et Poètes de la Francophonie), un Pre‐
miu pentru Literatură din partea Institutului pentru
Cultură din Neapole etc.
Ca Traducător, am primit Premiul pentru Tradu‐
ceri în limbi străine al Uniunii Scriitorilor din Ro‐
mânia în 2001, și Premiul European de Traduceri
HORACE ‐ Paris în 2018, plus multe premii din par‐
tea unor instituţii culturale românești și străine.
Ca Profesor, în 2015 am fost declarat THE BEST
SCIENTIST OF THE YEAR de către Universitatea OX‐
FORD. Doamna Simone VEIL mi‐a semnat Decretul
de acordare a Medaliei de Aur a Renașterii Franceze
(la care se adaugă alte trei sau patru Medalii de Aur).
M.B.: Inepuizabilul traducător Constantin Fro‑
sin s‑a înhămat la o muncă la fel de dură din
punct de vedere intelectual, ca și munca fizică a
unui docher din portul dunărean în care locuiți.
Ați descoperit că traducerea unor opere literare
înseamnă atât „meserie, cât și artă”, salahorie și
creativitate; așa ați reușit să îi faceți cunoscuți
lumii literare francofone pe Mihai Eminescu, Ma‑
rin Sorescu, Ion Barbu, Urmuz, I.L. Caragiale...
C.F.: ...Am descoperit, de fapt, că poezioarele mele
în limba franceză erau dovada vie a unui homo lu‐
dens, dar și că era mult mai important, o treabă mult
mai serioasă, să traduc marea Literatură Română,
în primul rând, Poezia Română, promovând astfel
valorile românești și aducând un plus de imagine
României terfelite de presa occidentală de senzaţie
și nu numai. Și mai e ceva: în afară, intru întotdeauna
în librării și caut să văd ce au mai tradus colegii mei,
doar că pe rafturi erau reprezentate majoritatea
ţărilor europene, doar România nu. Și atunci, mi‐
am propus să iau taurul de coarne și să încerc să
traduc eu, în măsura posibilităţilor mele și a a posi‐
bilului, operele reprezentative ale literaturii =
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spiritualităţii românești. Nu pot să nu menţionez
faptul că cel care m‐a iniţiat și propulsat în Franco‐
fonie a fost bunul meu Mare Prieten Constantin
Crișan ! Îi voi purta veșnic cea mai vie recunoștinţă.
A urmat Teza de Doctorat „Schimbarea limbii,
schimbarea scriiturii”, avându‐l cordonator pe dom‐
nul Academician Eugen SIMION. În timp, multe alte
instituţii de învăţământ din străinătate v‐au recu‐
noscut meritele și aţi devenit membru al acestora
în Franţa, Canada, Italia... Să amintim aici calitatea
de: membru corespondent al Academiei Europene,
al Academiei Francofone, al Academiei Internaţio‐
nale din Luteţia, al PEN CLUB Francez, al PEN CLUB
Belgian, al Societăţii Europoésie (Paris), etc.
M.B.: Ce cred studenții dumneavoastră despre
profesorul universitar CF? Aveți discipoli care
să vă continue munca?
C.F.: Dacă, la început, mai în glumă, mai în serios,
unii strigau: «Șase, vine Cavalerul!», după ce m‐au
văzut ieșind de la lucrările Sommet‐ului francofon
din 2006 de la București ‐ alături de Jacques CHIRAC
si de Abdou Diouf ‐ Secretarul General al OIF (l’Or‐
ganisation internationale de la Francophonie), lu‐
crurile au devenit clare pentru toată lumea, poate
și văzând că și autorităţile române au început să mă
«aprecieze»: gradul de Cavaler al Meritului Cultural
Român, două Premii ale Mun. Galaţi, titlul de Cetă‐
ţean de Onoare al Mun. Galaţi, Diploma de Onoare a
judeţului Galaţi, titlul de Cetăţean de Onoare al ora‐
șului Adjud (alături de Angela Gheorghiu și Ion Di‐
chiseanu).
M.B.: Nu în ultimul rand, publicistul Constan‑
tin Frosin, citit și apreciat și de președintele
Franței, Jacques Chirac, apare ca fiind singurul
român inclus în "Who's Who in France" în 2005.
Publicat mai mult în revistele de limbă franceză
(peste 700 de apariții) decât în cele românești,
ați reușit să faceți, ca redactor‑șef, din “Curierul
Internațional al Francofiliei” o revistă de presti‑
giu internațional. A fost ușor, a fost greu, ați fost
ajutat să realizați un astfel de proiect cultural
ambițios și costisitor?
C.F.: Din capul locului, trebuie spus că această
revistă de 150 pagini (format fix) full colour, a apărut
exclusiv pe spezele mele, la primele două numere
primind un ajutor nesemnificativ, trebuind chiar să
car în spate hârtia necesară pentru revistă, și să plă‐
tesc toate cheltuielile legate de editare, tipărire și,
mai ales, expedierea revistei la colaboratori și la in‐
stituţii precum Academia Franceză, Ministerele Cul‐
turii, Învăţământului, de Externe din Franţa și nu
numai. Din păcate, în ciuda rezonanţei numelor co‐

laboratorilor revistei: Pierre BRUNEL, Daniel‐Henry
PAGEAUX, Axel MAUGEY (mare Prieten al României),
Daniel ARANJO (de patru ori laureat al Premiilor
Academiei Franceze, o dată chiar cu Grand Prix), și
mulţi alţii, în ciuda faptul că a fost considerată cea
mai bună revistă din Francofonie și a doua din
Franţa (!), revista nu a primit Premiul cel mare pen‐
tru Reviste din Franţa, bătaia de joc din presă îm‐
piedicându‐i pe francezi să acorde acel premiu unui...
român! Singura care m‐a ajutat a fost fiica mea, Si‐
mona FROSIN, poetă de expresie franceză, engleză
și română, care a studiat doi ani în Franţa, a luat
licenţa la o facultate de Limbi Moderne Aplicate
(specializarea Engleză – Spaniolă), laureată a mai
multor premii de poezie și eseu. Care a făcut practică
trei luni de zile la Ibiza și a stat un an la Londra.
M.B.: Este interesant de remarcat că activita‑
tea dumneavoastră, educațională, culturală și
artistică, v‑a adus recunoașterea internațională,
ca „ambasador” cu merite deosebite, care au
crescut considerabil șansele României de a
adera la Uniunea Europeană (după spusele unor
mari oameni de cultură europeni). Numeroase
premii și diplome internaționale stau dovadă,
ca o palidă recunoaștere a muncii domniei voas‑
tre, aproape sisifice, cea mai recentă fiind cea
primită de la Academia Oamenilor de Știință,
Cultură și Artă din Republica Moldova, în decem‑
brie 2019, sub semnătura domnului academi‑
cian Nicolae DABIJA, prin care vi s‑a acordat titlul
de Membru de Onoare al acestui for. E ca o în‑
toarcere acasă, în Basarabia.
C.F.:. ...Da, mai ales că patrie înseamnă ţara tatălui
(pater), deci, într‐un fel, închiderea cercului prin în‐
chiderea buclei (la boucle a été bouclée, spun fran‐
cezii). E a treia recunoaștere a mea de către Basara‐
bia, primind în 2005 un Premiu pentru Relaţii
Internaţionale din partea USM (Uniunea Scriitorilor
din Moldova), recent fiind inclus în Enciclopedia
scriitorilor români contemporani de pretutindeni, lu‐
crare masivă/impozantă publicată la Chișinău, sub
coordonarea Acad. Mihai CIMPOI. Primit în Ordinul
Ambasadorilor în 1994, declarat MAN OF THE
YEAR de mai multe ori de Who’s Who –urile ameri‐
cane si nu numai, dar și Homo Europaeus, mă simt
acasă oriunde în lume, căci am adus lumea la mine,
prin revista mea, pe care aţi menţionat‐o mai sus.
M.B.: Între numeroasele proiecte la care ați
lucrat, am găsit unul foarte interesant ‑ un festi‑
val de poezie „Copilul poet”. Aceasta mă face să
vă întreb dacă fiica dumneavoastră vă urmează
pe vreunul dintre drumurile pe care le‑ați stră‑
bătut până acum?
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C.F.: Cred că am răspuns deja, cel puţin parţial,
la această întrebare. Da, s‐a implicat în publicistică,
fiind Redactorul‐șef al revistei LE COURRIER IN‑
TERNATIONAL DE LA FRANCOPHILIE, este poetă,
la început doar de expresie franceză, ulterior și de
expresie engleză (a participat cu rezultate remar‐
cabile la Maratonul Poetic, anul trecut primind chiar
două cronici elogioase), a publicat masiv în reviste
gălăţene, primind și premii pentru eseu, nu doar
pentru poezie. Eram de faţă, odată, când se conversa
cu o profesoară de engleza de la secţia din Pitar Moș
București, care a rugat‐o, la un moment dat, să vor‐
bească mai rar, că nu o poate urmări/înţelege, de‐
oarece vorbește prea repede pentru ea… Da, îmi
calcă pe urme și cred că m‐a depășit deja în multe
privinţe !
M.B.: Sunteți cetățean de onoare al munici‑
piului Galați, Dacă aș întreba 100 de concetățeni
ai dumneavoastră, dacă știu cine este Constantin
Frosin și ce a făcut el ca să merite acest titlu ono‑
rific, câți ar ști să răspundă?
C.F.: Da, din 2001 sunt Cetăţean de Onoare al
Mun. Galaţi. Deși am apărut des la TV, am vorbit la
diverse posturi de radio, iar în cotidianul VIAŢA LI‑
BERĂ apăream uneori și cu câte 3 – 4 articole în
același număr de ziar, nu cred că aș atinge cifra de
100 de gălăteni, nici dacă aș fi laureat al Premiului
Nobel. Se adeverește, din păcate, proverbul care
spune că Nimeni nu‑i profet în țara lui… Poate unii

ar spune că au auzit de mine – deci, din auzite – dar
in persona, nu cred că ar spune‐o prea mulţi. Viaţa
ne‐a făcut egoiști, individualiști, românul nu mai dă
doi bani pe valoare, visează doar la viloaie de zeci
de camere și la o curte plină de mașini de lux, e piz‐
maș, suspicios, suntem divizaţi de politica dâmbovi‐
ţeană în așa hal, că uneori mi‐e teamă de ce poate fi
mai rău... Cocoţofilia și tupeismul, braţ la braţ cu ne‐
potismul și altele asemenea/conexe, fac legea în Ro‐
mânia, din păcate. Se vorbește sufocant de mult de
maneliști, sportivi, diverși capi ai lumii interlope, și
prea puţin de academicieni, profesori universitari,
de cei care mai fac performanţă și se (mai) bat pen‐
tru prestigiul ţării lor, fără a primi sute de mii de
euro la diverse campionate de tenis de câmp sau al‐
tele asemenea...
M.B.: Ar mai fi atât de multe de spus, dar mă
opresc acum și încerc să desprind o concluzie,
după acest dialog sincer, pentru care vă mulțu‑
mesc din suflet. Pentru aceasta am să apelez la
cuvintele unui alt mare scriitor de limbă fran‑
ceză, născut tot pe malul Dunării, la Brăila. Pa‑
nait Istrati spunea în a sa „Spovedanie pentru în‑
vinși”: „Frumosul înseamnă lupta împotriva
mârșăviilor și crimelor epocii. Nu se poate vorbi
despre frumos în mijlocul unei omeniri care se
sfâșie. Nu mai cred în nici un «crez», nici o idee,
nici un partid, în nici un om. Eu nu mă uit la ce
spun oamenii, ci la ce fac oamenii”. După ce ați
ajuns vârsta de 67 de ani și ați făcut într‑o viață
cât alții în 10 vieți, în acest moment de răscruce,
vă considerați un învingător sau un învins? În
ce (mai) credeți, domnule profesor?
C.F.: ...Desi puteam face mai mult (doar modestia
mea bolnăvicioasă m‐a împiedicat să «mă bag în
faţă» și să mă apuc de politichie), privind în urmă,
la zecile de dovezi de apreciere din partea străină‐
tăţii, consider că sunt un învingător. Sper să pot în‐
vinge și boala care vrea să mă doboare, dar nu‐i voi
da satisfacţie !…
Mai cred în Dumnezeu, în rolul școlii, al culturii,
al artei, în bine și frumos, în familia românească
tradiţională, în valorile românești autentice, nu în
porcărioarele care ni se vâră pe gât cine știe cu ce
scop. Știu doar că, cu cât electoratul este mai puţin
educat și cult, cu atât poate fi manipulat și manevrat
mai ușor, constituind o simplă masă de manevră,
din păcate, o masă critică, care înclină balanţa în fa‐
voarea celor care ne cred pe noi proști și pe ei
deștepţi…
Ca fiu al patriei mele, România, sunt și voi fi am‐
basadorul ei în lumea largă.
Interviu realizat de Marilena BARA,
publicist cultural, București, aprilie 2020
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a. g. secară
Întoarcerea zeilor neștiuți
...6

(fragmente)
8.

Și cum ai iubit tu?
Cum a iubit celălalt?
Conform codului bunelor maniere,
Sălbatic, dincolo de bine și de rău, cum Kant
Plimbările
Ori Kierkegaard Regina,
Socrate Xantipa, Napoleon sângele
Josephinei ori al poporului,
Iisus, Profetul sau micul Buddha, toţi sfinţii,
Agnostic
Tu poţi mormăi
„vreau să cred”
Stelele vor vrea și ele să creadă,
Micul prinţ
Se va opri în faţa Giocondei, se va uimi
De surâsul ei de vulpe‐mamă
Și n‐o va mai întreba dacă
A lăsat fericire pe pământ

Tăcerea atâtor ani
Câte amfore ar umple,
căror zei să o închinăm?

7.

După douăzeci de ani

Sătul de regula lipsei de reguli
Mă opresc și eu din înconjuratul Soarelui
Întreb unde este absentă Luna
Când este prezentă,
Sărbătoresc sărbătoarea

Morţile și vieţile noastre
S‐au mai înmulţit, putem filosofa liniștiţi
Sau nu
La eternul efemer al condiţiei umane
Și putem începe
Să scriem
Istoria regretelor:

Mă bucur, râd precum bufonul
În faţa cuptorului
Care mă va face liber
Precum munca îngerilor

Capitolul I:
Edith Piaf, je ne regrette rien

Încerc să fug de clișee, de parcă această fugă
Chiar ar conta la Jocurile Olimpice
Să fug, să fugi
Cu toate fantomele după tine
La marele carnaval
Al absenţelor
Gaudeamus!!!

Frumuseţea învaţă tăceri
Pe de rost, le traduce‐n alţi
Îngeri, străini oamenilor
Cântători de Absolut
Să ne bucurăm
Așadar, de tăcerile noastre
Ca de niște icoane
La care nu ne putem ruga
Nici șterge de praf
9.
Da da pa pa
Suprarealistă întâlnire
Între îngerii noștri
Păzitori, muschetarii noștri
Ai noștri și numai ai noștri

Nici iubirile stupide,
Dacă tot mă obligă Sara
Să ascult cel mai nou hit Lady Gaga
Nici iubirile moarte, cele nenăscute
Sau născute cu diverse dizabilităţi,
Vorba Annei Sexton:
„Iubirea pentru altcineva e
un fel de
rugăciune și nu poate fi programată; pur și
simplu cazi
în braţele ei, pentru că neîncrederea ţi‐e
ștearsă
de credinţă.”*
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Regretul este un zeu
(și el prea puţin venerat),
Primul Lui Papă
O fi fost Gaston Bachelardul I,
Un zeu‐minotaur trăind în simbioză
Cu un dragon având capete iubiri
Condamnate la raiuri, purgatorii, iaduri
‐ dar și cu Meduza‐Caracatiţă,
Un înger uitat de propria decădere...
Orice iubire va fi chemată la Judecata ei de
Apoi,
orice iubire, chiar și cele neîmpărtășite
10.
Rafaela, o copilă de trei ani și jumătate,
Trăgând cu ochiul
către filmul dedicat surorilor Brontë, după ce
moare fratele lor:
‐ Pe atunci nu existau îngeri? Nici Doamne‐
Doamne?
Era doar anul 1848!
Și adultul, ca într‐un coșmar dulce,
Poate precum cel al lui Kierkegaard, care visa
În ultimele zile ale vieţii pământești
Că spune da, da, da, da, da, da
Desăvărșirii logodnei,
Încearcă să explice copilăriei:
Doamne‐Doamne mai pleacă
Și în vacanţe, mai pierde câte o rugăciune
Sau mai multe,
Doamne‐Doamne
Se mai joacă și de‐a necredinţa
În propria sa existenţă
Sau pur și simplu uneori nu mai intervine, are
alte planuri
11.
Și războiul religios începe degrabă,
mai ceva ca în Game of Thrones:
Adepţii zeului Uitării îi caută
Pe cei ai Regretului,
Măcelul e garantat!!!
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Și toţi vor afla că
După Moartea de aici,
În purgatoriu (sau cum se numește)
Există Parcurile Dragostei!
Administrator:
Friedrich Nietzsche,
Expert în arta reîntoarcerii!
Orice iubire, cât de mică,
Este de găsit acolo,
De retrăit, de împlinit, de reluat
Ș.a.m.d.
Nietzsche este mereu acolo, atent,
Călare pe prietenul său
Pe care l‐a îmbrăţișat la Torino,
I‐a șoptit la ureche
Că sunt și zei‐virusuri
(deși este posibil să nu fi știut
De existenţa lor),
Dar cel mai important
Este că se vor reîntâlni
Undeva, cândva, el, ca un superman, calul
Precum Jane Seymour,
În lumea cealaltă sunt filme cu noi
Și iubirile noastre,
Unele ca niște regrete,
Precum regretul meu simbolic
Pentru o cană de ceai spartă
De Nia, o cană de ceai
Cu o prinţesă chineză
Desenată pe ea,
O prinţesă pe care n‐am iubit‐o, așa cum nu m‐
am îndrăgostit
De partea a doua la Mary Poppins,
Unde personajele au o aventură
În desenul unei vaze de flori, parcă,
Așa sunt iubitele,
Sparg cănile cu alte iubiri desenate sau nu, ori‐
cum
Cana cu chinezoaica de epocă era luată
Din hale, din halele vechi, Piaţa Mare, fostă 30
Decembrie,
tot cu Nia...
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PROZA LA ZI
Gheorghe Andrei Neagu: Lămâiul lui Alexe
Soarele se iţi de după dealuri incendiind orizontul,
care se topea într‐o linie de aur. Pământul părea să
plângă. Când privirea aluneca mai aproape , puteai
zări coroanele copacilor scoţând aburi de parcă atunci
ar fi scos capul de sub pătura nopţii. Aveau frunzele
ca pleoapele grele de somn. Grăbit, timpul schimba
rapid decorul. În căldura tot mai cuprinzătoare, ulti‐
mele boabe de rouă își dădeau duhul evaporându‐
se, lăsând frunza mai ușoară în bătaia vântului. Nici
vânt nu era. Doar o ușoară mișcare de aer ce părea
că ţese lumina printre ramuri. Pe pământ, în burta
furnicilor intrau primele frânturi minuscule de hrană.
Alexe stătea întins pe pat, între somn și trezire,
de parcă aștepta să fie cuprins de lumina unui nou
început.
Sprijinit cu capul de‐o pernă moale din puf de
gâscă, Alexe deschise ochii, minunându‐se ca prostul,
cu privirile în tavan, de razele soarelui ce pătrun‐
deau prin spărturile de la streașină. Mormăia din
când în când, fraze numai de sine înţelese. Plictisit ,
privi apoi lămâiul ce străjuia intrarea de pe veranda
din pragul casei. „Ce‐ar fi dacă o muscă s‐ar așeza
pe o frunză ca să‐și depună ouăle?” gândi el. „M‐aș
convinge că lămâiul nu este chiar așa de indiferent
la viaţa animalelor. Ieri fusese martorul unor isprăvi
ale unor surate de‐ale lor, ce‐și cuibăriseră ouăle în
rănile unui cal bătrân, bătut sălbatic de proprietar.
Îl văzuse plin de viermișori șiroind de‐a lungul grea‐
bănului de parcă s‐ar fi grăbit la rândul lor să moară.
Apoi Alexe se întoarse pe o parte. Așa nu mai pu‐
tea să‐și vadă lămâiului. Strângea din ochi sperând
să‐i mai vină somnul. În zadar! Lămâiul i se întipărise
în memorie. Mai mult, se făcea tot mai mare, de parcă
ar fi vrut să treacă prin streașina casei numai așa,
„de‐al dracului” cât să‐i facă în ciudă că încă nu‐l sco‐
sese în curte. Ca să aibă și el loc să devină falnic, ca
în Grecia. Alexe se întoarse iar. Deschise ochii. Lă‐
mâiul era la locul lui și nu crescuse până la streașină.
Creștea el, dar nu așa repede. Toamna târziu, când îl
ducea în casă la căldură, trebuia să‐i taie mult din
vârfuri, atât cât era înălţimea încăperii. Atunci îi pă‐
rea rău de el, mai ales că era falnic, ocupând jumătate
din spaţiul camerei. Dar n‐avea ce face. O viespe dă‐
dea târcoale fructului gălbui‐verzui, mare cât să‐l cu‐
prinzi în podul palmei, de la mijlocul trunchiului.
Când lămâiul făcuse prima dată flori, Alexe a stat
multă vreme la pândă. Vroia să se lămurească cum
se face ca florile să fie polenizate de vânt sau de vreo
insectă dedulcită la nectar. Mai ales că înflorise iarna,
în casă. N‐a văzut nimic. Era al nu știu câtelea an
când florile de lămâi păreau să rămână virgine și se
scuturau neprihănite din ghiveciul mare și cărămiziu.

După care începeau să se arate
niște bobiţe care se măreau de la o
perioadă la alta de parcă floarea ar
fi rămasă „grea” din senin. Lămâiul
nu se comporta ca pomii ceilalţi din
grădină. Avea lămâi coapte, când, deodată înflorea.
Când din flori creșteau lămâi cât nucile verzi, înforea
iar. Lămâile coapte se îndura greu să le culeagă. Se
făceau mari, cu coaja groasă, nu cum văzuse el prin
magazine, în orașe mari. Pe cele mai mici și verzi, le
rărea, când dădea din nou florile. Se temea să nu‐i
fie prea greu să le ţină pe toate. Alexe se întreba în
fiecare an cum de se întâmpla așa o „minune”. Acum
se uita la viespea ce se pregătea să‐și înfigă acul în
fructul ce stătea să dea în pârg: „oare tot tu ai fost și
pe vremea când era în floare să‐i scuturi polenul pe
pistil?”. Nu se aștepta la vreun răspuns.
Era fericit când se întreba pe sine. Câteodată se
oprea pe verandă și‐și umfla pieptul inspirând aer
cu asupră de măsură, din mândrie. Nu mai avea ni‐
meni un asemenea lămâi. E drept că îl și îngrijea.
Nu‐l uda decât cu apă de ploaie sau adusă de la gârlă.
Îi punea gunoi de pasăre, mult diluat cu apă și acesta
doar puţin, pe marginea pământului din vasul mare,
pe care cu greu, ajutat de vecini, îl muta din casă
afară și înapoi. Din când în când dăruia vecinilor
câte un fruct bine copt. Altfel nu se găseau. Uneori,
se lăsa pe sine fără fruct ca să le dea altora. Despre
lămâiul lui Alexe au început să se intereseze și unii
tovarăși de la judeţ. Mai ales de când primarul îi dă‐
ruise o lămâie frumoasei secretare de la Judeţeana
de partid, despre care se spunea că se îndrăgostise
șeful cel mare, ademenit de mirosul puternic de lă‐
mâie ce se răspândea puternic. Puteai s‐o pui în cel
mai adânc sertar că tot mirosea.
Din nefericire lămâiul nu făcea fructe pe măsura
cererilor. Iar atunci când Alexe vroia să oprească pen‐
tru sine câteva lămâi, se ivea din senin o nouă cerere
pe care n‐o putea refuza. Era vizitat de atâtea somităţi,
de au început să se întrebe toţi vecinii dacă nu cumva
își crease relaţii înalte. Lumea începuse a‐l privi cu
mai mult respect. Când intra în Alimentară, se trezea
servit peste rând chiar împotriva voinţei sale.
De fapt, nici nu‐și mai punea problema să aibă
vreun fel de dorinţă, pentru că lumea îl făcuse să
creadă că anumite favoruri, i se cuveneau. De aceea,
nu mai surprinse pe nimeni când își propuse să can‐
dideze la primărie. De la judeţ nu au putut să‐l re‐
fuze. Se înfruptaseră cu toţii din lămâiul omului. În
predicile sale, preotul se declara deschis de partea
lui Alexe. Vechiul primar, aproape că se retrăsese
din viaţa comunităţii. Iar când Alexe a fost declarat
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învingător, nu le‐a rămas altceva decât să se bucure.
Din biroul său, Alexe se ridica din când în când
în picioare, bucurându‐se „hai, domnule să fim se‐
rioși. Adică, dacă nu aveam pârdalnicul de lămâi, n‐
aș mai fi ieșit primar?”. Cum nu‐și găsea răspuns de
îndată găsi că‐i mai înţelept să purceadă la alegerea
altor ţinte, ce trebuiau rezolvate. Apoi când ajungea
acasă, se oprea iar în faţa lămâiului, numărându‐i
fructele. Numai că acum lămâiul nu mai stârnea cu‐
riozităţile de odinioară. „Parcă are florile mai firave”,
îi venea să spună uneori când se afla în preajma lui.
Nici fructele nu mai păreau să fie atât de sănătoase
la coajă și la dimensiuni de când nu le mai rărea ca
înainte, din cauza cererii tot mai mari de fructe. Până
și autorităţile judeţului și‐au dat seama că se întâm‐
pla ceva ciudat cu lămâiul. Părintele i‐a sugerat o
slujbă. Încărcat de odăjdii cu fir aurit, prelatul pă‐
trunse în ograda primarului Alexe ca și cum i s‐ar fi
cuvenit o lămâie. Numai că, pe prispa casei, Alexe
uitase că era primar.
‐ Ai venit boaită, să te chivernisești cu vreo lămâie?
Preotul rămase surprins de limbajul primarului.
De aceea i se adresă ca unui om de rând:
‐ Să‐ţi fie rușine Alexe. Ani de zile te‐am rugat
să‐mi dai o lămâie, pe care de multe ori trebuia s‐o
duc superiorilor mei. Mi‐ai dat când ai vrut și când
ai putut. Și m‐am bucurat. Și atunci când nu‐mi dă‐
deai, gândindu‐mă că un cuvânt bun îţi va ajuta lă‐
mâiul să rodească!
‐ Și acum de ce ai venit împopoţonat ca o sorcovă?
N‐am. Nu mai am. Mi s‐a uscat lămâiul, zise Alexe
cu amărăciune.
‐ De aia am venit cu veștmânt preoţesc. Poate că
Dumnezeu o să scoată uscăciunea din el.
‐ Ce mă tot f… la cap. Nu vezi că razele de soare
au pârjolit totul în jur? Asta nu înseamnă că ochiul
lui Dumnezeu, cum îi ziceţi voi soarelui, a văzut ce‐
am făcut eu cu roadele pomului și m‐a pedepsit?
Prelatului nu‐i plăcură spusele primarului. Se în‐
toarse cu icoana în mână.
‐ Atunci rămâi cu bine și nu mai fă păcate, hu‐
lindu‐l pe Dumnezeu.
Întristat, Alexe își așeză fruntea în palmă crezând
că o să‐i vină vreo idee. Brusc s‐a ridicat și s‐a dus
în tinda unde‐și ţinea majoritatea sculelor. A luat
barda, a scuipat în palme și s‐a apropiat ameninţător
de lămâiul ce stătea impasibil pe cerdac. A ridicat
securea și a lovit cu sete. De sub tăișul ei, a ţâșnit
ceva ce semăna cu coaja lămâiului umezită de seva
ce mai urca prin trunchiul gros al copacului ucis.
Alexe mai izbi odată cu tăișul bardei sale crezând
că este singura soluţie pentru a nu mai fi căutat. Mai
izbi odată. Barda ricoșă în genunchiul său. De durere,
scoase un strigăt prelung. Leșină. Sângele șiroia de‐
a lungul gambei în ţărâna din faţa casei. Văzu cu
ochii minţii cum din pământ se ridicau sfere roșii
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ce se ridicau către cer. Odată ajunse în tăria celestă
se spărgeau și cădeau înnourând pământul. I se pă‐
rea că se scurge, că este supt de pufoșenia ţărânei
până când trecea dincolo. Aici din ceaţa purpurie se
închegau iarăși picătură cu picătură formele origi‐
nale până când ajungea să se întremeze cu totul într‐
un trup de bărbat gol și fără sex. „Atunci de unde și
până unde bărbat”, se întrebă el pe bună dreptate.
Și cum nu‐i răspunse nimeni, se pipăi, de parcă ar fi
vrut să se convingă că‐i aievea. Văzu cu stupoare că
nu mai avea nici anus. „Atunci este posibil să nu‐mi
mai fie foame vreodată”, își spuse el urcându‐se cu
toată nuditatea lui pe o bicicletă ce stătea rezemată
de gard. Se trezi pedalând cu disperare spre o lumină
ce se zărea la capătul unui tunel.
‐ Hai că‐și revine!
‐ Cheamă domnule salvarea!
‐ Lămâiul, lămâiul, bolborosi Alexe, în timp ce
era pansat și urcat în salvare.
Brancardierul îl zgudui prea tare și văzu cum îi
sare placa din gură. I‐o puse în palmă pacientului în
văzul tuturor.
‐ Aţi văzut că i‐am dat‐o, zise șoferul care era și
brancardier.
‐ Și așa nu era a lui, se amuză un localnic poznaș.
‐ Lasă băi Alexe că‐ţi aducem un alt lămâi, ţinu
să‐i aline suferinţa un alt consătean.
În realitate, la judeţ se luase hotărârea să se înfi‐
inţeze o plantaţie de lămâi. Mai trebuia să existe ci‐
neva care să‐i îngrijească. Mașina demară în trombă.
‐ Păi, avem un primar priceput în ale lămâiului,
își aminti un activist.
‐ Lasă‐l mă, tu nu ști ce javră e acesta! I‐a luat
placa din gură lui taică‐său când l‐a înmormântat!
Noroc că i s‐a potrivit, că și lui i‐au căzut dinţii. De
la diabet i se trage. De aia îi plăcea lămâiul, că‐i mai
tăia din dulceaţa sângelui. Dar s‐a lăcomit cam tare.
Nici nu a văzut dobitocul că placa lui taică‐său avea
lipsă un canin. A fost nevoit să umble o vreme știrb,
în văzul lumii,
‐ Păi ce placa lui nu mai era bună?
‐ Nu mai era, o ţinea de formă ca să nu‐i arate
gura ca un c..!
‐ Și atunci ce facem? Luăm banii și punem viţă
de vie, că doar nu or veni ăia de la Bruxelles să ne
controleze. Sunt o grămadă de bani, că pentru livada
de lămâi trebuia seră, consum pentru încălzire și
câte altele…
Decizia fiind luată și programul de lucru terminat,
„organele” plecară mulţumite la casele lor.
Seara începu să se furișeze prin sat. Orizontul
înceţoșat dispărea puţin câte puţin. Fumul din
coșurile caselor se risipea în întunericul ce apăsa
tot mai tare pe acoperișuri. Larma vieţuitoarelor
din grajdurile oamenilor se stingea odată cu lumina.
Curând, întunericul avea să fie sfâșiat de becurile
palide de pe stâlpii ce stăteau dovadă că satul era
electrificat.
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Ionuț Alupoae
(Iași)
Târgurile iernii
Să vii iubito‐n târgurile iernii
De vise, anotimpuri și amor
Să spargi oglinzi reverberând decenii
Dintr‐o clepsidră care cerne dor.
Să‐mi cântărești dintr‐o privire firea
S‐o cumperi cu aceleași toamne reci
Și peste ierni s‐asmuţi dumnezeirea
Mocnind în nimbul mugurilor verzi.
S‐ascunzi în târg destinul primăverii
Vânând suav zefiruri din ninsori
Privind albastru‐n tainele tăcerii
Desăvârșind petale de cicori.
Dar luminând prin bezne absolute
Și‐nseninând poteci spre vechi iubiri
Veni‐vor precupeţi din lumi mărunte
Și frică mi‐e c‐o să le vinzi priviri.
Și totuși, eu te chem prin târgul iernii
Nici să mă cumperi, nici ca să mă vinzi
Te chem iubita mea prin vămi de suflet
Unde ninsori de‐un veac mor în oglinzi.
Să stingem trocul cu iubiri secrete
Prin nopţi de toamnă strânse îndărăt
Când vinul iernii dalb o să ne‐mbete
Destăinuind miresme de omăt.
Poate atunci ai să‐nţelegi iubito
Negustorind destinul alb al vieţii
Cum cern clepsidre presărând adio
Și‐n câte veacuri trec ningând poeţii.
Și‐o să te‐aștept, cum nopţile vecernii
La poarta vieţii stele să‐mi aprinzi
Să vindem pe‐o iubire târgul iernii
Și să pășim în lumea din oglinzi…

Repetitiva osândă
Deși ţi‐e giulgiul tot mai greu de sânge,
Repetitiv te răstignim pe cruce
Și torturat în chinul cel mai greu
De două mii de ani învii mereu, mereu…
De‐atâta chin și îngerii plâng sânge,
Maria Sfântă sufletul și‐l frânge
Dar câtă jale poate‐o mamă strânge
Când fiul ei e omorât pe cruce?
Pe‐obrazul încrustat cu sfinte lacrimi
Pământul e brăzdat de‐aceleași patimi,
Iar pântecele lumii de oriunde
Naște mereu sinucigașe iude.
Ispita‐arginţilor perpetuează‐n fugă
Și omu‐i doar făţărniciei slugă
Trădarea poartă tot aceeași glugă
Și parcă lumea toată e o iudă.
Dorinţi atee le‐am făcut stăpâne
Și Tu ne ierţi și‐mparţi aceeași pâine,
Că suntem mai creștini ori mai păgâni
Noi tot îţi batem alte cuie‐n mâini.
Pătând istorii cu același sânge
Urcăm de‐o viaţă secole pe cruce
Și‐nfierând condiţia umană
Scuipăm grăbiţi pe cerul din icoană.
Tot mai legaţi de tragica povară
Orbecăind prin bezna milenară,
Înfioraţi de gândul morţii greu
Cerșim eternităţi lui Dumnezeu.
Dar astăzi, mă închin prin gândul lumii
Să sufli‐n muguri tainele minunii,
Pe rana ce‐o porţi veṣnic în spinare
Presară Doamne leac ṣi vindecare !
Cu sufletul sub crucea‐nsângerată,
Îngenunchiat îţi scriu ca și‐altă dată
Dezleagă‐i de poverile atee
Și iartă‐i: pe bărbat, și pe femeie.
Și‐acuma, eu, sub chip de orice iudă,
Te rog umil, primește‐a noastră rugă,
Lumina sfântă‐n suflet ne‐o coboară
Și‐nvie Doamne‐a doua mie oară...!
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O PROZĂ EXPERIMENT
de Dorel RAAPE

Noaptea valpurgică în Draculatown
(fragmente dintr‑un roman în lucru)
Dialog în Cer‑Siguranțele strungului au fost puse
Și iară și iară ca de atâtea ori, într‐o zi, pe la
sfârșitul mileniului al II‐lea, după învierea Lui, îngerii
s‐au înfăţișat înaintea Domnului.
‐Să stăm cu frică, să stăm cu smerenie...
Și printre ei era și Satan.

‐Cu Faust și Iov ai pierdut…
Iar Satan a răspuns:
Știi bine că am câștigat. Pariem?
Domnul a zis:
‐Pariem! SIGURANȚELE STRUNGULUI SĂ FIE
PUSE!

‐ De unde vii?
Primul vis
Iar Satan a răspuns:
‐ Am dat târcoale pe Pământ, în sus și în jos...
Și Domnul a zis către Satan:
‐Ai luat seama ce e și prin București?
Iar Satan a răspuns:
‐Poate fi ceva în București care...?!?!
Și Domnul a zis către Satan:
‐Poate.
Iar Satan a încercat încă o dată, să Îl ispitească
chiar pe El.
‐Pariem? Îl știu pe băiat, îl pregătesc să fie prim‐
secretarul tuturor prim‐secretarilor Partidului Co‐
munist Mondial. Cu el merg la sigur spre Apocalipsa
anului 2000.

Intrarea în București mi‐am făcut‐o dormind.
Opt ore să mergi cu trenul 300 de km., la sfârșitul
mileniului al II‐lea, e prea mult. Opt ore, cât o zi de
muncă. De trezit, m‐am trezit de‐a binelea, când am
ieșit din gară, în dreptul unor coloane de piatră, ce
mi se păreau imense. Zeci de autobuze sau trolei‐
buze veneau și plecau din faţa mea. Zeci de oameni,
poate sute, poate mii de oameni urcau sau coborau,
îngrămădindu‐se în ele. Nimerisem într‐o staţie ITB.
Totul mi se părea haotic. Valiza mi se părea prea
grea, am lăsat‐o pe un caldarâm, un taxi era să mă
calce, șoferul mă înjură. Am ridicat valiza și m‐am
oprit lângă una dintre coloanele de piatră, ce mă
impresionaseră mai devreme. Coloanele păreau mai
mici, iar eu, deși obosit, eram bine dispus și fredo‐
nam un cântecel rămas, cine mai știe cum, într‐un
colţ al memoriei mele:
« Consult toţi filozofii,
Pe Platon și Kant,
Să văd dacă pantofii

Și Domnul a zis:
Sunt semn c‐ai existat. »
‐Tot pe El mă bazez și EU. În anul 2000 va fi cum
a fost și în anul 1000, adică nu va fi nimic, datorită
acestui băiat. Apocalipsa va fi când voi hotărî Eu.
Iar Satan a continuat cu ispita:
‐Să pariem cum am făcut cu Iov și Faust. A tre‐
buit să mă muncesc din greu pentru ei ca să‐i câștig,
pentru el va trebui să munciţi voi să‐i recuperaţi su‐
fletul, care de mult e al meu. Voi câștiga și acum, ca
și în trecut, cu Faust și Iov…
Și Domnul a zis :

Nr. (285) 2020

Cu o seară înainte de a pleca la București, văzu‐
sem un film, Felix și Otilia. Din film îmi rămăsese în
memorie, refrenul pe care îl fredonam acum, lângă
coloanele de piatră de la ieșirea din Gara de Nord.
Dacă o pereche de pantofi poate demonstra că
fiinţa care i‐a purtat a existat, atunci și prezenţa
mea dezorientat, intoxicat cu gaze de eșapament de
la autobuzele ITB, dar bine dispus, demonstra că
exista o lume frumoasă, liniștită, curată, la numai
300 de km., la distanţă de opt ore de mers cu trenul,
de lumea mizeră și agitată, unde ajunsesem.
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TINERI POEŢI

VASILE IFTIME
(Botoșani)
Scrisoarea miezului de noapte
când visez sunt mai bogat cu un Dumnezeu
Aceste litere scrise pe asfalt
scrisoare pentru tine
mamă,
ești oglinda din cer
sunt cuvântul alungat din
cartea de vizită
copiii îmi numără ninsorile
soţia s‐a zidit într‐un poem
despre facere
prietenii rotunjesc gândurile
cu foarfecele de vie
nu mai am nimic de rodit
șindrila pentru aripi
a furat‐o îngerul
catedrala împunge cerul
moartea are gustul evangheliei
deschise ‐
scriu .

Duminica Floriilor
Sunt cea mai punctuală fiinţă
să nu întârzii în vis dorm
cu ceasul la mână
mă întâlnesc cu cineva care‐mi place
aseară am cules liliac alb
din grădina abatorului
s‐a luminat la faţă fereastra
până în zori patul cruce
festivă de duminică

cimitirul atelier de reparat ceasuri
tic‐tac‐tic‐tac deasupra mormântului

Portret vegetal
Toamna începe pur și simplu ieri
un pluton de îngeri pe o alee oarecare
trăgea la ţintă în icoana Mântuitorului
castanele sunt gloanţele orbilor
din pagini scrise modelam avioane
zbura poezia peste sat
peste cimitir, peste pădure
se întorcea poezia bumerang
în inima aeroportului tânăr
astăzi
în vârful crucii cineva
fotografiază întunericul
luna ascunsă într‐o gutuie
se umple cu lupi.

sunt cea mai milostivă fiinţă
un ţânţar mi‐a înfipt trompa
în lumina ochilor
ca pe un sirop de lămâie
îmi soarbe așteptările
fericiţi cei ce nu au avut
ce vedea și au crezut
zboară sângele pe geam legat la ochi
dragostea nu are nevoie de aripi
doi câte doi îngerii polenizează
grădina
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EPISTOLE DIN LONDRA

O scrisoare
Dragii mei bunici,
Apoi hai să vă mai povestesc prin ce peripeţii am
mai tot trecut în ultimele luni, căci tare dor mi‐e de
voi și, poftim, virusul nerușinat ne ţine iar la depăr‐
tare!
Ce bine că măcar am trecut pe la voi o săptămână
la începutul lui Februarie! Dacă ningea cu o găleată
în plus, cu siguranţă c‐aș fi rămas pe meleagurile
natale încă vreo câteva zile, poate chiar mai mult.
Nu că m‐ar fi deranjat să mai petrec puţin timp cu
voi ‐ sinceră să fiu, m‐aș fi bucurat. În schimb, aveam
cursuri în ziua următoare pe care n‐aș fi vrut să le
pierd pentru nimic în lume! Știţi și voi cât de mult
mă pasionează studiul psihosintezei, al sufletului și
psihicului uman!
Cu toate astea, n‐am să uit niciodată dimineaţa
zborului înapoi spre Londra, când toate drumurile
din judeţele vecine ale Galaţiului erau închise. Nu
putusem să pun geană pe geană toată noaptea,
neștiind dacă voi mai ajunge sau nu la aeroport! Ei,
știţi voi, eu am o stea norocoasă care îmi luminează
întotdeauna calea, așa că, în ciuda tuturor blocajelor
și trenurilor anulate, am respirat cu ușurinţă la so‐
sirea în aeroport cu doar câteva minute înaintea în‐
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chiderii poartei. Ca printr‐un
ochi de ac, nu altceva!
Ha, ha, ha. Parcă o aud pe bu‐
nica râzând cu patimă la șotiile
mele. Știi tu, bunică, o viaţă avem, și merită trăită
pe deplin! Ascultă‐mă pe mine! Oare ce‐ţi trece prin
gând acum, citind aceste rânduri? “Ce alte nazbadicii
va mai scoate nepoata mea la iveală?” Stai liniștită,
n‐am să mă dau prea mult de gol de data asta. Nu
prea am cu ce! De altfel, nici măcar în parc la picnic
n‐am avut voie să stau, că imediat a venit poliţistul
londonez și, pe un ton neașteptat de politicos, m‐a
dat frumos afară. Cică numai o oră avem voie acum
să stăm afară, la mișcare. Fir‐ar el de virus necuvi‐
incios! Se simţea jenat, chiar, săracul poliţist. Într‐
adevăr, nu prea le convine nici lor să îţi taie
libertăţile cu care s‐au lăudat de atâtea secole im‐
perialiste!
Da, măi… Ce să mai zic. Experimentez cu stiluri
noi de scris. Îmi place să mă reinventez, altfel mă
plictisesc. N‐am stare, mereu am ceva nou de adău‐
gat, de încercat, de îndrăznit! Ia spune, bunicule, în
ce stil literar poţi să‐mi încadrezi articolele publicate
în revistă de când aveam 9 anișori? Dacă nu există
niciunul, hai să inventăm stilul bristenistic, fluid și
imposibil de definit!
Să vă spun totuși un mic secret: sufletu‐mi sen‐
sibil se scaldă într‐o paletă largă de culori. Orice
gând, orice sentiment, orice stimul îmi dictează o
nouă stare. Orice adiere lină, orice vorbă grea, orice
mișcare bruscă îmi dă fiori. Trăiesc atât de profund
fiecare moment, care curge în următorul, apoi în ur‐
mătorul, ca într‐o clepsidră cu nisip adus din toate
colţurile lumii! Uneori mă identific cu clepsidra, al‐
teori cu nisipul. Uneori cu gravitatea, alteori cu ochii
care o privesc. Mă pierd în nisipul curgător, că apoi
să mă regăsesc în clepsidră, amintindu‐mi că în
esenţă sunt mâna care o întoarce de pe o parte pe
alta!
Apropo de mâna destinului… Acum câteva luni
am avut o experienţă demnă de împărtășit la semi‐
narul unei colege de breaslă. Tematica de lucru era
“Creativitatea – arta dezvăluirii sufletului”. Fiecare
participant a fost invitat să reflecteze asupra temei,
urmând câteva puncte de reper, după care să‐și dea
drumul imaginaţiei pe o coală goală A3. Rezultatul
meu a fost o pagină plină de cuvinte‐cheie care parcă
plăteau pe valuri de culoare: fiinţă, exprimare, în‐
credere, libertate, curgere, naturaleţe, experiment,
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divinitate, martor, spaţiu, dezvoltare, creaţie. După
prima etapă, am fost rugaţi să alegem câteva obiecte
puse la dispoziţie în mijlocul cercului de participanţi
și să le așezăm pe pagină. Eu mi‐am ales un set de
păpuși matrioska rusești, pe care le‐am poziţionat
în șir indian, în funcţie de mărime, începând de la o
sursă în formă de soare în stânga paginii. Am ales și
o clepsidră, pe care am poziţionat‐o în colţul opus.
În final, fiecare participant a avut 10 minute la
dispoziţie să‐și descrie creaţia și înţelesurile sale.
Când mi‐a venit rândul, am povestit destinul
păpușilor matrioska, desemnând evoluţia mea pe
diversele etape ale vieţii. Clepsidra, reprezentată
timpului divin, stătea de pază păpușilor și parcă le
ţinea prizoniere unui circuit închis de cauză și efect.
Organizatoarea a simţit că această perspectivă mă
ţinea închistată, așa că mi‐a propus să renunţ la
clepsidră. “Nu!”, m‐am opus ferm. “Suntem prizonieri
timpului și nu avem scăpare.” Imediat după ce mi‐
am exprimat frustrarea, însă, am simţit o deschidere
ușoară în piept, care m‐a îndemnat să descopăr ce
s‐ar întâmpla dacă, într‐adevăr, aș renunţa la clep‐
sidră. Am dat‐o ușor la o parte, ca pe o piesă cucerită
în șah.
În acel moment, lucrarea mea a prins cu adevărat
viaţă! Păpușile au început să se învârtească, să dan‐
seze, să exploreze tot spaţiul pe care îl aveau la
dispoziţie. După câteva minute de sărbătoare,

păpușile și‐au întors privirea către sursa de unde
au provenit. “Toate drumurile tot acasă te aduc”, am
spus atunci, cu mâna pe inimă. După un moment de
repaos, în care toţi participanţii priveau cu suspans
evoluţia lucrării mele, am simţit un impuls puternic.
Nu am putut să mă abţin, așa că printr‐o lovitură
bruscă de mână, am doborât toate păpușile ma‐
trioska, care s‐au rupt în bucăţi învârtindu‐se în
toate direcţiile pe podea. Un murmur de șoc s‐a auzit
în tot grupul, care nu se aștepta la un asemena coup
d’etat! După câteva săptămâni, colega mi‐a mărtu‐
risit că nu va uita niciodată momentul în care mi‐
am auto‐distrus creaţia, ca artiștii japonezi și uimi‐
toarele lor creaţii de nisip!
Și, uite așa, dragii mei, vă spun povestea aceasta
ca să mă asigur că știţi că, deși timpul nemilos vă
brăzdează chipurile blânde și ne ţine la depărtări
dureroase, mâna destinului tot împreună ne aduce
întotdeauna, în inimă și în amintire. Pe altarul meu
cu obiecte preţioase se află candela bunicii ("Dum‐
nezeu nu poate fi pretudinteni, de aceea a create
bunicile!”) și poza bunicului cu nepoata de 7 anișori,
privind în sus, către stele. Vă port cu drag în minte
și în suflet, oriunde voi fi, ca pe două giuvaiere. Să
fiţi sănătoși și voinici, așa cum v‐am știut mereu!
BRISTENA GEORGIANA MANTU
MASTERANDĂ AN II,
INSTITUTUL DE PSIHOSINTEZĂ LONDRA
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ESEU

Alecu Russo ‑ un memorialist uitat
(urmare din Porto‑Franco nr. 279)
Destinul lui Alecu Russo se aseamănă cu al prie‐
tenului său, al pașoptistului Nicolae Bălcescu, născut
în același an, la 29 iunie 1819, având o viaţă la fel
de scurtă, murind la 29 noiembrie 1852, la Palermo,
unde nu i s‐au găsit osemintele, fiind aruncate pro‐
babil în cimitirul săracilor. Ambii revoluţionari au
căutat figurile emblematice ale domnitorilor români
pe care le‐au evocat și valorificat. Bălcescu este cu‐
noscut datorită capodoperei Românii supt Mihai
Voievod Viteazul, iar Russo a readus în atenţia
contemporanilor chipurile lui Decebal și
Ștefan cel Mare, ca modele care și‐au dus
până la capăt misiunea lor. Cei doi ro‐
mantici s‐au cunoscut în 21 mai 1845,
însă vor aveau o permanentă prietenie
animată de patriotism. Costache Negri
compune atunci și acolo poezia intitulată
Pentru Bălcescu: ,,De râvnă spre Maica
Țară, inima ta mult pătrunsă,/ Tu ce faci a
se renaște niște vechi izvoare‐ascunse,/ A stră‐
moșilor izbânde, te‐ai muncit a da‐n lumină/ Și‐a
lor verde bărbăţie de lapte voinice plină.” Inspirat
de atmosfera de la Mânjina, Alecu Russo se gândește
să scrie poemul Cântarea României în care va afirma
că poporul român trebuia să‐și cucerească nu numai
libertatea externă, ci și cea internă, idei similare pe
care le împărtășea și Nicolae Bălcescu în Mersul re‑
voluției în istoria românilor.
Aceste lucrări apărute în a doua jumătate a vea‐
cului al XIX‐lea au avut o influenţă mobilizatoare
pentru epoca pașoptistă, rămânând nu numai un do‐
cument zguduitor, ci și o mărturie a profundei vibraţii
artistice și a spiritului de jertfă al celor care s‐au
aflat în fruntea Revoluţiei de la 1848. Aflăm din mo‐
nografia scrisă de Teodor Vîrgolici că poemul Cân‑
tarea României a fost apreciat nu numai de moldo‐
venii și muntenii care au militat pentru împlinirea
marelui ideal al Unirii Principatelor Române (în
1857, Dimitrie Bolintineanu îl versifică și apoi îl ti‐
părește într‐o broșură aparte, păstrându‐i sensurile
și semnificaţiile), ci și de străini (profesorul francez
Storhas îi închina lui Alecu Russo versurile: ,,O! tu
pe care o nobilă ardoare te‐a aruncat în luptă/ Ca să
scrii în fugă o pagină de foc,/ Mergi pe culmile spre
care sufletul tău te împinge/ Sub privegherea lui
Dumnezeu./ Europa va privi la moldoveanul,/ La
românul mult timp adormit nefericit,/ Care se scoală
1

Apud Teodor Vîrgolici, monografia Alecu Russo, p. 166‐167.
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de Anastasia Dumitru
fără teamă din somnul său de rob!/
Popoare! faceţi urări/ Pentru noua ţară, încă în ve‐
chile‐i scutece,/ Pentru sfânta libertate și apoi pentru
viitor,/ Pentru oamenii de inimă, adevăraţi arhan‐
gheli pe pământ/ Care‐și dau viaţa, dar nu mor!”1
Ambii au iubit istoria și au îmbinat faptele reale
cu cele ireale pentru a crea personaje memorabile.
Alecu Russo îi adresează lui N. Bălcescu la 5 iulie
1848 o scrisoare când află de izbucnirea revoluţiei
din Muntenia, exprimându‐și entuziasmul și
nădejdea în unirea ţărilor românești, ,,cu o
mare capitală”: ,,Dragă Bălcescule, Vivat!
Victorie! Sunt mândru de voi ceilalţi și
gloria revoluţiei voastre se răsfrânge și
asupra noastră și asupra tuturor româ‐
nilor!” În 2 aprilie 1846, când Alecu
Russo este eliberat din surghiunul de la
Soveja, primește o scrisoare de îmbărbă‐
tare de la Nicolae Bălcescu. Ambii vor la Paris
pentru a căuta sprijinul internaţional pentru
triumful revoluţiei, acolo va apărea și revista Româ‑
nia viitoare, în 1850, cu un Manifest pentru poporul
român, avându‐l printre colaboratori și pe Russo,
care publică acolo prima versiune a Cântării Româ‑
niei, fără a‐și semna, din modestie, poemul. Întors,
în ţară, alături de alţi scriitori, Mihail Kogălniceanu,
Vasile Alecsandri, P. Balș, Ion Ghica, A. Donici, Cos‐
tache Negruzzi, a publicat în paginile revistei Pro‑
pășirea, continuând programul Daciei literare și mi‐
litând pentru făurirea unei culturi naţionale unitare.
Pe lângă scriitorii moldoveni, colaborează cărturari
și poeţi din Muntenia, printre care Nicolae Bălcescu,
Cezar Bolliac, Dimitrie Bolintineanu. În Propășirea,
Nicolae Bălcescu publică studiul Puterea armată și
arta militară de la întemeierea Principatului Valahiei
până acum. Nicolae Bălcescu a pus bazele societăţii
politice secrete Frăţia, având deviza societăţii era
„Dreptate! Frăţie!”, amintind pe aceea a Revoluţiei
franceze din 1789: „Libertate! Egalitate! Fraterni‐
tate!”. Cuprins de elanul acestor idei novatoare, Alecu
Russo s‐a ridicat împotriva propriei sale clase, de
aceea a fost dezmoștenit de tatăl lui, fiind nevoit să
lupte nu numai pentru cauza naţională, ci pentru
propria supravieţuire, ajungând pe drumuri, bolnav
și sărac. Bălcescu a murit în exil, fiind măcinat de
un mare și profund regret, că nu a putut fi mai mult
timp de folos ţării.

73
Chiar dacă Alecu Russo a murit la vârsta lui Mihai
Eminescu, poetul originar din Basarabia e și el un
deschizător de drumuri: este printre primii creatori
de jurnale intime, de eseuri moderne, scriind lite‐
ratură de frontieră, anticipându‐i pe savanţii care
vor lua calea Golgotei pentru crezul lor naţional.
Atât Russo, cât și Bălcescu sunt personalităţi com‐
plexe, care nu au fost înţelese nici de comuniștii care
au preluat numai ce au vrut de la cei doi autori (Cân‑
tarea României a ajuns doar un show festivist, de‐
testat, iar Nicolae Bălcescu a fost luat drept un pre‐
cursor al comunismului român, pornind de la ideile
lui Karl Marx). Acești autori și‐au înţeles menirea
unui adevărat creator: de a fi de folos semenilor prin
vorbă și prin faptă, de a lupta pentru valorile naţio‐
nale aducând la lumină chipuri ale trecutului care
pot călăuzi mulţimile, identificând reperele identi‐
tare care asigură dăinuirea neamului. Din 1855, a
publicat în paginile României literare, fiind unul din‐
tre cei mai activi colaboratori ai revistei. A mai co‐
laborat la Steaua Dunării, organ unionist, editat de
Kogălniceanu, semnătura lui Russo era pe toate ape‐
lurile și petiţiile lansate de unioniști. Deși a militat
pentru unirea principatelor, nu a putut să se bucure
de realizarea idealului colectiv. În data de 4 februarie
1859, după o lungă boala, murea în izolare, iar ,,bu‐
curia generală a făcut sa treacă neobservată dispa‐
riţia sa”, concluzionează George Șerban (în prefaţa
cărţii lui Alecu Russo). (La 5 ianuarie 1859 se obţi‐
nuse prima victorie: Alexandru Ioan Cuza fusese
ales domnitor al Moldovei, la 24 ianuarie 1859 se
înfăptui marele vis, Unirea Principatelor Române,
iar la numai câteva zile de la realizarea acestui act
istoric, în noaptea de 4 spre 5 februarie 1859, Alecu
Russo se despărţea definitiv de prietenii săi”. ,,La
moartea sa, ziarele, preocupate intens de comenta‐
rea marilor evenimente naţionale, scăpară din ve‐
dere să consemneze plecarea dintre cei vii a celui
ce slujise cu credinţă, cu sinceritate, prin cuvânt și
prin faptă, înaltele idealuri patriotice care se con‐
cretizaseră acum în înfăptuirea Unirii… Abia mai
târziu, când situaţiile s‐au limpezit și lucrurile s‐au
statornicit, și‐au amintit cu pietate de el și au început
să conlucreze la reînvierea chipului lui, la așezarea
pe soclul luminos ce cu dreptate i se cuvine în istoria
literaturii române, în istoria luptei pentru dreptate
și libertate a poporului nostru”, scrie exegetul Teodor
Vîrgolici, amintind că lăsase în urmă mai multe da‐
torii, de aceea puţinele obiecte personale au fost
vândute. Autorul monografiei precizează în epilog
că opera lui Russo a rămas mult timp necunoscută
atât din cauza modestiei autorului, cât și din cauza
că opera nu a fost publicată în volume, ci numai prin
reviste, semnate cu iniţialele A. R. ori cu pseudonime.

Până în 1870, când Eminescu publică Epigonii, tre‐
cuseră aproape doisprezece ani de la moartea lui
Alecu Russo, însă poetul naţional nu știa de existenţa
creaţiei literare a scriitorului născut în Basarabia,
ea rămânând netradusă în manuscrise înstrăinate,
de aceea Teodor Vîrgolici vorbește despre o ,,con‐
spiraţie a tăcerii în jurul operei și a personalităţii
lui.” Datorită strădaniilor lui Vasile Alecsandri, Alecu
Russo a intrat în conștiinţa posterităţii și s‐a recu‐
noscut paternitatea Cântării României, poem care
fusese atribuit lui N. Bălcescu.
Din păcate, nu cunoaștem opera pașoptiștilor, se
pare că Vasile Alecsandri nu a avut dreptate când
prevedea „Numele lui Alecu Russo va crește cu tim‐
pul și va străluci glorios”. Numele lui Alecu Russo
nici nu mai este amintit în manualele școlare, deși
el, alături de N. Bălcescu, Vasile Alecsandri și Mihail
Kogălniceanu, a fost unul dintre cei mai importanţi
scriitori pașoptiști care a luptat pentru idealul na‐
ţional, pentru Unirea Principatelor Române. Dintre
toţi luptătorii din epoca Revoluţiei de la 1848, Alecu
Russo este cel mai puţin cunoscut pentru că s‐a stins
din viaţă timpuriu, iar opera sa nu a fost închegată,
fiind publicată postum de Vasile Alecsandri, prieten
care i‐a scris modestului scriitor în România literară
numele pentru prima dată, Alecu Russo, nume con‐
sacrat, rămas definitiv în istoria literaturii noastre.
În monografia Alecu Russo, Teodor Vîrgolici ne amin‐
tește că la acceptarea acestui nume se pare că a con‐
tribuit și Ion Eliade Rădulescu, care îi spunea într‐o
scrisoare: „Frate Russo, îţi dau numele acesta căci
câtă carte știi ai învăţat‐o singur ca și Rousseau...
Primește de ia mine această schimbare și fie ca o
profeţie, dacă nu ca să ajungi pe marele filosof de
geniu, cel puţin în spiritul și simţimântul de egalitate,
de omenie și de onoare”. De altfel, într‐o scrisoare,
Alecu Russo recunoștea că toţi cei ce poartă numele
de Russo sunt destinaţi a fi persecutaţi ,,omonimul
meu Jean‐Jacques a pătimit mult în viaţa lui, ce ase‐
mănare măgulitoare pentru mine!” Piatra teiului se
încheie cu adresarea directă către lector, așa vom
încheia și noi, îndemnând cititorul să parcurgă opera
acestui scriitor‐militant, de la nașterea căruia au
trecut două sute de ani, un scriitor care a avut con‐
știinţa unităţii neamului și a afirmării naţionale, jert‐
findu‐și viaţa pentru un crez, valori tot mai rare în
societatea actuală. Iașii și locuitorii lui în 1840 se fi‐
nalizează tot cu adresarea către ,,bunul și onorabilul
public”, rugându‐l să aibă îngăduinţa de a pătrunde
,,axioma înţeleptului”, de a fi ,,drept” și a fi un bun
judecător, aceleași îndemnuri le adresăm și cititori‐
lor contemporani care vor înţelege actualitatea unei
opere uitate.
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SCRIITORI DUNĂRENI

Sari Saltuk Baba la Gurile Dunării
A doua zi Saltuk se îmbrăcă în haine de dervis.
Își puse mantaua de un albastru catifelat, boneta
albă pe cap, la gât și la brâu își puse toate însemnele
care‐i dădeau putere: piatra cu cele douăsprezece
colturi, sabia de lemn prin care alunga spiritele răului,
cartea de învățătură care‑i ținea tovărășie, covorul
de rugăciune, dar mai ales lumânarea care să‑i lumi‑
neze calea. Cu toate acestea Saltuk se îndreptă spre
Capadocia pe drumuri numai de el știute. Capadocia,
un tărâm plin de mistere, cu tunele ascunzând po‐
vești de demult, arbori înalţi, revărsându‐și frunzele
în fiecare toamnă, platouri calcaroase de unde puteai
privi până departe în zare, ţinuturile ciuntite ale Im‐
periului selgiucid.
Saltuk se opri, murmură o invocaţie către șoimul
lui care‐i veni degrabă în ajutor:
—Du‐mă, bravul meu șoim, pe cel mai înalt
munte unde îmi voi găsi liniștea departe de frămân‐
tările zadarnice alte sultanilor și beilor nesăbuiţi.
Sunt avizi de putere, lacomi și orgolioși. Nu mai au
în ei nici un pic de smerenie. Se îmbracă în haine lu‐
cioase și postăvuri scumpe, vor să li se aducă la pi‐
cioare cele mai frumoase femei și să fie ridicaţi în
slăvi de întreaga cetate. Ăștia sunt strămoșii mei
care au pornit din inima Asiei ca să cucerească lu‐
mea!
Lăsa în urmă o Anatolie hărţuită, fărâmiţată, plină
de intrigi, comploturi, asaltată de invazia mongolilor,
în timp ce familii întregi de selgiucizi apucau drumul
pribegiei, cerând sprijinul împăratului Mihail al Vlll‐
lea Paleologul. Ilyas‐i Rumî, prietenul lui Saltuk, ră‐
mase la curtea crudului sultan selgiuciud, Alaaddin
Keykubat l. Saltuk i‐a explicat prietenului său că
acest drum spre munţi trebuie să‐l facă singur.
Se opri pe unul din paltourile netede cu străluciri
de marmură și cuprinse cu privirea înprejurimile.
Cât vedeai cu ochii numai păduri în trepte până pe
cal mai înalt munte ascuţit unde trona un alt platou
scăldat în soare. “Acolo, de‑aș ajunge, mi‑aș găsi li‑
niștea, aș fi mai aproape de cer, aș îmbrățișa cel mai
falnic copac de la care aș afla cum să trăiesc, cum să
mă apăr, cum să mă pun în slujba omului ca să‑i dau
toate învățăturile lui Allah!”
Își întinse covorul de rugăciune și adormi. Se
trezi la lăsarea serii, revigorat, se desprinse ușor de
pământ, lăsându‐se purtat de covor, plutind pe de‐
asupra copacilor. Închise ochii, nu pentru că i‐ar fi
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de Elena NETCU
fost frică, dar numai așa putea să
vadă cu ochii minţii că era, de fapt,
purtat de șoimul care‐i jurase cre‐
dinţă cu multă vreme în urmă, când încă nu fusese
învestit derviș. În acel moment mintea i se goli de
trecut, se simţea ca o frunză plutind în văzduh, pur‐
tată de destin, biet suflet trecând prin toate vămile
pentru a atinge puterea supraomenească. Asta era
o taină pe care numai el o știa, nu avea voie să‐o
dezvăluie. Atât încercă să‐i șoptească șoimului: “du‑
mă lângă ulmul meu, pentru că numai el știe să as‑
culte și să‑mi înțeleagă dorințele”
Șoimul nu‐i spuse nimic, doar bătea din aripi cu
ciocul întins, planând printre norii scămoși ca o mă‐
tase argintie. Apoi îl așeză ca pe un copil pe vârful
teșit al celui mai înalt munte, de unde vedea toată
Capadocia peste care sufletul lui domina.. Pentru
prima dată avu impresia că este chiar la ușa Cerului
și că toată lumea e a lui.
—Nu te împăuna, Saltuk, ești aici un simplu slu‐
jitor, atât! Ești mai prejos de Ulmul tău, ești un copil
al universului, depinde de tine să rămâi la această
înălţime, doar faptele tale puse în slujba omului îţi
vor aduce salvarea, altfel te vei prăbuși în întuneric.
Lumea din care te‐am smuls se luptă cu întunericul
și vor fi răpuși de propriile orgolii, vanităţi deșarte,
lăcomie, cruzime și vor plăti amarnic. Sultanul va
sfârși ucis de propriul lui sfetnic, căci acum la palat
se uneltesc cele mai cumplite scenarii. Statul selgiu‐
cid pentru care tu ai luptat, nu mai există, Saltuk!
Altă putere se va naște, altă lume se va ivi dintr‐un
colţ îndepărtat al lumii, își va întinde teritoriile, hul‐
pavă și bolnavă de putere, iar tu vei fugi din calea
lor. Doar Împăratul Bizanţului îţi va da adăpost.
—Șoimule. Șoimule, mi‐au slăbit puterile! Lup‐
tele, întunericul, atacurile pe timp de noapte, însoţite
de frică, morţii peste care am trecut ca un călău fără
să‐mi pese, toate astea, șoimul meu, mi‐au fărâmiţat
sufletul. Bucăţi din sufletul meu s‐au rupt cu fiecare
moarte, am lovit primul cu sabia ca să nu fiu lovit.
Era acolo o încrâncenare “care pe care”, altfel pie‐
ream fără să se mai afle de mine vreodată.. Dar eu
mereu , șoimule, am simţit cum sunt azvârlit din
faţa morţii în locuri care mă atrăgeau ca un magnet.
Dispăream într‐o secundă atras de o forţă puternică
în peșteră, eram absorbit ca un vârtej. N‐am fost ni‐
cidată rănit, șoimule!
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—Pentru că te‐am vegheat mereu, Saltuk! Ești
aici ca să‐ţi recuperezi sufletul și să părăsești Ana‐
tolia. Locul tău nu mai este acolo. Vei pleca în lume,
dar după ce te vei vindeca, după ce natura îţi va
dărui toate acele puteri cu care vei pleca în lume ca
să apropii oamenii de credinţă, să‐i vindeci de boli
și să‐i zdrobești pe cei răi. Vei întâlni mulţi răufăcă‐
tori în drumul tău!
Pădurea vuia, cineva șuiera ascuţit prin văi pre‐
lung, altcineva prelungea ecoul în peșteri, tobe și
surle băteau ritmic, în timp ce umbre dansau frenetic
deasupra pădurii. Sus pe vârf de munte șoimul bătea
din aripi greoi, umbrind cerul, acoperind lumina ro‐
șietică a lunii. Vântul răscolea în rafale crengile care
se prelungeau într‐un dans spasmodic în sus și‐n
jos.
—Pentru tine Saltuk, universul își revarsă forţele,
căci vei pleca într‐o lungă călătorie la sfârșitul căreia
vei aduce credinţa lui Allah pe pământ!
Saltuk se rotea într‐un vârtej din ce în ce mai ra‐
pid, până când se micșora ameţitor ca un punct în
univers, urcând pe deasupra până în vârf de munte.
—Ești Arborele lumii, ești fără de prihană!
Păsările se roteau în același cerc ameţitor, ani‐

malele pădurii ieșeau de peste tot, urlând către cer,
formând un câmp magnetic care‐l smulse pe Saltuk,
purtându‐l într‐un cer de foc, el, dervișul fără de
prihană își continua ritualul în acest clocot de ener‐
gii, el, Saltuk ‐ alesul, va căpăta aura sfinţeniei și așa
va rămâne până la sfîrșitul vieţii sale. Sabia lui de
lemn are altă menire, de a purifica, de a aduce pacea
și dreptatea, va alunga forţele răului. Sabia lui Saltuk
poate lua forma focului, al luminii, sau al șarpelui,
înfruntând pericolul întâlnit în cale.
—Asta este puterea ta, Saltuk! –auzi o voce de
sus. Sabia ta are puterea cuvântului! “cuvânt să poată
opri războiul, / cuvânt să poată tăia capul” Sabia ta
este făcută din lemn de curmal căci faptele tale Sal‐
tuk sunt rodul puterilor tale luminoase în lupta cu
forţele întunericului.
În tot acest răstimp, Anatolia se afla pe un butoi
de pulbere. Sultanul își izgonise fratele, selgiucizii
răbufneau și se pregăteau să apuce drumul Bizan‐
ţului, cerând adăpost pentru ei și fratele sultanului
selgiucid, Izeyddin Keykavuz.
Saltuk se puse în slujba celui surghiunit, se făcu
apărătorul prinţului izgonit.
Izeyddin era un fel de rudă cu împăratul Mihail
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al Vlll‐lea Paleologul. Se gândea că va găsi sprijin,
ba chiar îi trecu prin cap cum să obţină o funcţie
mai mare la curtea împăratului, ţintind cât mai sus.
Gândurile lui faţă de împărat nu erau prea curate,
deși era tratat cu mare cinste ca niște oaspeţi de
onoare. Saltuk însoţea o armata de 12 ooo de soldaţi,
un fel de armată în exil, ceea ce pentru împărat era
o problemă de a întreţine o asemenea arnmată, mai
ales că nu‐și propusese să apere sau să pornească
vreo expediţie. Simţindu‐se constrâns din toate păr‐
ţile Împăratul ducea o politică duplicitară, crezând
că în felul acesta își apără interesele, sprijinindu‐i
și pe tătari, dar și pe Baibaras, sultanul mamelucilor.
În anul acela, 1264, Tătarii își extinse teritoriile până
în Balcani, bulgarii erau vasali, n‐aveau nicio putere,
iar Împăratul urmărea să‐și păstreze supremaţia
asupra Strâmtorilor.
Selgiucizii cereau pășuni pentru caii lor, se dedau
la tot felul de jafuri, fără știrea împăratului. Toate
aceste fărădelegi ajungeau târziu la urechile împă‐
ratului, iar dacă, până la urmă, împăratul afla, aceștia
îl implorau să le dea un loc numai al lor. „Noi suntem
un neam de turci, nu putem trăi la oraș, vrem un loc
de patrie (yurt), putem aduce din Anatolia casele (el‑
verin) să stăm aici pe vreme de vară și de iarnă (anda
yaylasauz ve kilasuz)” Împăratul a acceptat cerinţele
lor. Selgiucizii „luând acele case nomade turcești și
pe Sari Saltuk, aceștia s‑au dus la Dești: I‑a dat lui, ca
timaz, Solcâd și Sugdag, iar populației sale i s‑a dat
loc și patrie Dobrage ilim.”
Saltuk porni de cu zori cu armata lui de selgiucizi
într‐o tăcere și o liniște de mormânt, încât cine‐i
privea putea crede că sunt fantome profilate pe cerul
încă luminat de o lună palidă și străvezie, fără viaţă,
așa cum păreau și soldaţii lui Saltuk. Fiecare ducea
cu sine o poveste tristă, fugari smulși din rosturile
lor, înfometaţi și hărţuiţi, căci nu‐și închipuiau că li
se vor așeza mese întinse pe unde vor ajunge.
—Ce facem, dervișule, pe unde o luăm, ce ne aș‐
teaptă de acum încolo?
—O să mergem unde ne‐a trimis împăratul!
—Dar unde oare ne‐o fi trimis, dervișule, că până
acum n‐am dat nici măcar de un izvor. Suntem leși‐
naţi și de foame și de sete!
Dervișul Saltuk, ridică din umeri și le arătă o
stâncă stingheră nu departe de ei, de unde începea
în trepte o canara, cu multe tufe de mărăcini uscaţi
și ciulini rostogoliţi de‐a valma cât vedeai cu ochii.
—Acesta‐i, dervișule, locul unde ne‐a trimis îm‐
păratul?
—Aceasta‐i prima încercare a răbdării! Foamea
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nu este chinul nostru, ci lipsa apei!
La aceste cuvinte, soldaţii s‐au oprit brusc, ca la
comandă. Au descălecat, și‐au luat ultimele merinde
din traistele din piele de capră și s‐au așezat lângă
un salcâm desfrunzit. Totul se întâmpla în octombrie
1264, într‐o toamnă secetoasă, cu duiumul de frunze
măturat din câmpul ars de soare, fără să fi urme de
recoltă, ci doar vegetaţie pitică maronie și pârjolită.
—Dervișule, sunt ultimele bucături din merin‐
dele noastre împuţinate de mult, mergem de trei
zile fără ţintă și tot sperăm să apară vreun sat la
orizont. Îngăduie‐ne să dăm un raid dincolo de de‐
alul care se vede în depărtare , poate găsim ceva de‐
ale gurii, poate dăm de apă, făra asta nu mai putem
înainta nici o clipă.
—Mergeţi unde vă duce mintea, dar aveţi grijă
să nu cădeţi pradă animalelor sălbatice. Pe aici sunt
șerpi veninoși și vipere cu corn. Unde este pustietate,
acolo e împărăţia lor. Lupii fioroși umblă în haite și
abia așteaptă să facă din voi un ospăţ la lumina lunii.
Sunt și balauri giganţi cu șapte capete, dragoni care
se înfruptă numai cu fecioare, de nu mai știu bieţii
oameni ce să facă. Aici e ţara celor șapte dragoni. În
fiecare an fiecare dragon pretinde câte o fecioară.
Dar ăștia nu vi s‐arată vouă. Ca să‐i găsești trebuie
să fii șaman ca mine. Țara asta este pustie de multă
vreme, aici sunt în largul lor, numai eu le voi veni de
hac. Știu mai bine pe unde sălășluiesc și de ce sunt
în stare. Să nu vă apropiaţi de stânci, că vă miros de
la o poștă, mai ales dacă aveţi gânduri de jaf și de
omor.
Când Saltuk tăcu, cei zece tineri soldaţi care se
încumetară să plece, se uitară unul la altul cu ochii
măriţi de frică, dar și‐au ascuns repede privirile să
nu observe Saltuk spaima din ochii lor.
—Știu că vi s‐a făcut pielea de găină, dar trebuia
să vă spun, căci acestea sunt obstacolele pe care o
să le trecem sau nu, să nu vă închipuiţi că plecarea
noastră este o fericire. Cine rezistă, bine, cine nu, să
facă de pe acum cale întoarsă. Numai că împăratul
nu vă primește, el de fricoși nu are nevoie. Vă găsiţi
sfârșitul în ștreang sau în ascuţișul sabiei.
Cei zece zece selgiucizi tineri n‐au îndrăznit să
scoată vreun cuvânt, au încălecat și‐au pornit‐o la
trap spre sud, unde se vedeau dealuri și păduri în‐
tinse și unde bănuiau că s‐ar afla așezări omenești.
Mergeau fără ţintă, luau drumurile la întâmplare, n‐
aveau nici o idee care să fie drumul cel adevărat. În
sinea lor se gândeau că nu împăratul le‐a pus gând
rău, ci însuși Saltuk le încearcă puterile sau poate
că i‐a trimis la moarte sigură.
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Un muzeu „Frații Arămescu” la Galați. De ce nu?
Se împlinesc în acest an, la 25 iulie, 110 ani de la
nașterea pictoriţei Georgeta Arămescu ‐ Anderson
și 106 ani de la nașterea fratelui său, sculptorul
Constantin Ticu Arămescu (n. 6 mai 1914), artiști
născuţi la Galaţi și afirmaţi în Statele Unite ale Ame‐
ricii, iar din 1968 și în România.
Despre valoarea creaţiei fiilor profesorului de
geografie George Arămescu, fost în două rânduri di‐
rector al Liceului „Vasile Alecsandri”, și a Elenei Mad‐
gearu, muziciană, sora marelui economist Virgil
Madgearu, s‐au scris foarte multe articole și studii
în ţară și în străinătate, iar reputatul critic de artă
Petru Comarnescu
le‐a consacrat o mo‐
nografie, apărută în
1972 la Editura
„Meridiane” din Bu‐
curești. Ulterior, pic‐
toriţa Gigi Ară‐
mescu‐Andersdon a
scris ea însăși o
carte de memorii,
intitulată „De la Pa‐
cific, la Dunăre”
(Editura „Junimea”,
Iași, 1978).
Se știe că astăzi
cea mai mare parte
a creaţiei de sculptură, pictură și grafică a celor doi
fraţi, însumând peste 400 de lucrări, a fost donată
Muzeului de Artă Vizuală din Galaţi. Tot acestei in‐
stituţii și Bibliotecii „V.A. Urechia” le‐au fost donate
arhiva Arămescu, cuprinzând piese de o deosebită
valoare documentară.
Despre felul cum colecţia Arămescu a ajuns la
Galaţi am relatat pe larg în cartea mea „Acorduri
cromatice la Dunărea” (Editura „Simeze”, Galaţi,
2011). Esenţial de reţinut este că pictoriţa Gigi Ară‐
mescu‐Anderson nu a urmat sfatul lui Petru Comar‐
nescu de a dona colecţia Bucureștiului, pentru a fi
alături de Brâncuși, Țuculecu ș.a. într‐un Muzeu de
artă modernă, ci simţindu‐se atât de strâns legată
de orașul natal, s‐a gândit la Galaţi, sperând că ea
va putea fi găzduită chiar în casa lor, de pe strada
Lahovary nr. 3, sau într‐un alt spaţiu stabilit de au‐
torităţile locale. „Dorința domnului Petru Comar‑
nescu, îmi scria artista la 24 februarie 1972, mani‑
festată și în ultima scrisoare, era ca să se organizeze
un Muzeu de Artă Modernă în care lucrările noastre
să figureze alături de Brâncuși, Ţuculescu, Victor
Brauner și alții. Desigur, la București prezența publi‑
cului ar fi mai mare, dar din punct de vedere senti‑

mental ași fi fericită ca orașul în care am văzut lumina
zilei să adăpostească această colecție, pe care și fra‑
tele meu a dorit și eu doresc să devină parte a patri‑
moniului artistic al României. Dacă nu găsiți de cuvi‑
ință ca să se utilizeze fosta casă a familiei de pe strada
Aleandru Sahia (Lahovary) sau casa de la Liceu, unde
s‑a născut fratele meu și am trăit o parte din copilărie,
las la înțelegerea d‑voastră să găsiți un loc potrivit
pentru acest Muzeu”. Cum în 1971‐1972 înfiinţarea
unui muzeu se făcea numai cu aprobarea Comitetu‐
lui Central al P.C.R., este lesne de înţeles că fiind
vorba de doi artiști români stabiliţi în America
(Miami, Florida) așa
ceva era de necon‐
ceput. Totuși este
meritoriu faptul că
autorităţile locale
din acea vreme, în
frunte cu Constan‐
tin
Dăscălescu,
prim‐secretar al Co‐
mitetului judeţean
de partid și preșe‐
dinte al Consiliului
popular judeţean, la
stăruinţa Comite‐
tului Judeţean pen‐
tru Cultură și Artă,
au acceptat ca să fie donată colecţia Muzeului de
Artă Vizuală, instituţie care le găzduise expoziţia
din 1968 și unde din acel an exista deja o sală „Fraţii
Arămescu”. Doamna Arămescu a primit cu bucurie
vestea, care‐i dădea astfel posibilitatea să nu înstrăi‐
neze colecţia, socotind că ea face parte din patri‐
moniul spiritual românesc și că de drept aparţine
orașului în care cei doi fraţi s‐au născut.
Numai lucrările care au fost expediate în 1972
au fost evaluate la plecarea din America la peste
75.000. de dolari. Ulterior, în 1990 , pictoriţa a mai
donat 50 de lucrări de grafică și pictură în ulei, ca
mai apoi, în 1994, după moartea ei, prin testamentul
lăsat, și celelalte lucrări rămase la Miami au revenit
tot Muzeului de Artă Vizuală. În plus, prin același
testament, a fost lăsată suma de 5000 de dolari pen‐
tru organizarea unor expoziţii și tipărirea unor ma‐
teriale de popularizare specifice unor astfel de ma‐
nifestări.
Acum, din creaţia fraţilor Arămescu, instituţia
respectivă prezintă în expoziţia sa permanentă doar
câteva lucrări. Restul lor stau în depozit. Având în
vedere că donatoarea a dorit totuși iniţial ca lucrările
să fie expuse într‐un Muzeu „Fraţii Arămescu”, oare
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n‐ar fi cazul ca în condiţiile libertăţii și vieţii demo‐
cratice de astăzi din România să se dea curs măcar
postum acestei dorinţe? Credem că da și supunem
atenţiei Consiliului Judeţean înfiinţarea acestui lăcaș
cultural, obiectiv turistic atractiv în același timp,
sperând că va fi găsită receptivitatea necesară. În
fond este și o datorie morală faţă de doi fii ai Gala‐
ţiului care, deși au trăit și au creat în America, prin
opera lor, au rămas profund români și ne‐au lăsat o
moștenire de mare valoare artistică. Să le‐o preţuim
deci cum se cuvine și să‐i cinstim pe măsura gestului
lor de adevărat patriotism!
Propunem ca acest muzeu să fiinţeze ca secţie a
Muzeului de Artă Vizuală, iar ca spaţiu să fie clădirea
fostei Farmacii Ținc, aflată acum într‐un proces de

reabilitare. Destinaţia care i s‐a dat cu câţiva ani în
urmă, de Casă a Colecţiilor, în subordinea Muzeului
de Istorie „Paul Păltănea”, s‐a dovedit a fi ineficientă,
exponatele prezentate nefiind atât de atractive pen‐
tru a atrage vizitatori și turiști. Cu un Muzeu „Fraţii
Arămescu” ar fi cu totul altceva. Cum știm că dl.
președinte Costel Fotea este un Om de acţiune, re‐
ceptiv la problemele culturii și artei gălăţene,
așteptăm din partea Consiliului Judeţean o decizie
care să împlinească dorinţa pictoriţei Gigi Arămescu‐
Anderson și să realizeze un obiectiv cultural prin
care să fie valorificată Donaţia Arămescu în tot ce
are ea mai preţios.
CORNELIU STOICA

Cei doi artiști
plastici născuți
la Galați au donat
Muzeului
peste 400 de lucrări
și un microbuz
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Laureatul Premiului Național pentru Proză
„Ion Creangă”, OPERA OMNIA, Ediția a IV‑a, 2020:
DAN STANCA
În zilele de 29 februarie și 1 martie 2020, s‐au
desfășurat în judeţul Neamţ manifestările ediţiei a
IVa a Premiului naţional pentru proză „Ion Creangă”,
Opera Omnia, proiect iniţiat de Consiliul Judeţean
Neamţ, în organizarea Centrului pentru Cultură și
Arte „Carmen Saeculare” Neamţ. Juriul, desemnat
de Filiala Iași a Uniunii Scriitorilor din România, a
avut în componenţă critici literari de autoritate: Ioan
Holban, președinte, Mircea A. Diaconu, Theodor Co‐
dreanu, Vasile Spiridon, Antonio Patraș, Constantin
Dram și Cristian Livescu.
Manifestările au debutat la
Piatra Neamţ cu simpozionul
„Ion Creangă în universalitate
– 183 de ani de la nașterea
marelui nostru clasic”. Au par‐
ticipat cu contribuţii scriitori,
critici și istorici literari: Eugen
Uricaru, Constantin Parascan,
Ioan Holban, Nicolae Scurtu,
Dan Stanca, Ioan Mânăscurtă
(Republica Moldova), Vasile
Popa Homiceanu, Sterian Vi‐
col, Ștefan Mitroi, Valentin Talpalaru, Constantin
Bostan, Lucian Strochi, Dan Iacob, Neculai Muscalu.
La finalul simpozionului au fost lansate câteva
cărţi în rezonanţă cu evenimentul: „Eugen Uricaru.
Monografie” și „Ion Creangă – spaţiul memoriei” de
Ioan Holban la Editura Junimea; „Viaţa altora” de
Eugen Uricaru (Amintiri, în seria Prozatori români
laureaţi ai Premiului Naţional de proză „Ion
Creangă”) și „Ion Creangă, Explorarea unui miracol”
de Cristian Livescu, la Editura Crigarux. Au prezentat
Lucian Vasiliu, directorul Editurii Junimea din Iași,
și prof. dr. Nicolae Scurtu. Au fost recenzate numere
recente ale revistelor „Scriptor” și „Antiteze”.
Duminică, 1 martie, în zi de sărbătoare, la împli‐
nirea a 183 de ani de la nașterea marelui povestitor,
pe prispa Casei Amintirilor (Muzeul „Ion Creangă”)
de la Humulești, Târgu Neamţ, la ora 12:00, a avut
loc festivitatea de decernare a premiului, care a re‐
venit prozatorului Dan Stanca. Premiul (un cec de
5000 euro) și trofeul de tradiţie au fost înmânate
de Cassian Maria Spiridon, președintele Filialei Iași
a USR, și Radu Tudorel, președintele Comisiei de
Cultură din cadrul CJ Neamţ. Dan Stanca se alătură
astfel câștigătorilor din anii trecuţi ai Premiului: Du‐
mitru Radu Popescu, Nicolae Breban și Eugen Uri‐
caru. Laureatul din acest an, un prozator român de

certă ţinută, „care s‐a impus conștiinţei publice ro‐
mânești sau pe plan internaţional, cu lucrări de certă
valoare și ţinută artistică, unanim apreciate de critica
literară și de marele public”, așa cum menţionează
regulamentul, a fost ales prin vot secret dintr‐o listă
preliminară de nominalizări, care i‐a mai inclus, în
ordine alfabetică pe: Gabriela Adameșteanu, Ștefan
Agopian, Petru Cimpoeșu, Radu Cosașu, Florina Iliș,
Bujor Nedelcovici, Dumitru Țepeneag și Varujan Vos‐
ganian.
„Mulţumesc celor care au
avut încredere în mine, a spus
în cuvântul său premiatul actua‐
lei ediţii. Un premiu consistent,
cum e acesta, e un lucru bun în
ziua de astăzi. Un premiu pe
care eu îl văd că pe o rezistenţă
la noianul de nepăsare faţă de
literatura română contempo‐
rană. Poate că sunt pesimist, dar
e ceea ce gândesc eu: România
este una dintre puţinele ţări
care nu are nevoie de scriitorii
contemporani. Are traduceri be‐
rechet, se scrie mult pe partea practică a vieţii –
cum să scapi de depresie, de sărăcie, de ulcer... În
aceste condiţii, în care omul are nevoie de informaţii
practice, de soluţii, cum să‐l mai încânţi scriind ro‐
mane, aceste minciuni frumoase, dar care au un
miez de adevăr. Gândiţi‐vă la Llosa care a scris ro‐
manul Adevărul minciunilor. Cum poate ajunge omul
de azi, care nu mai are timp și chef de citit, să ajungă
la acel miez? Felicitări organizatorilor pentru efortul
și reușita acestui demers de excepţie!”
În cadrul aceleiași ceremonii desfășurate la Hu‐
mulești, în prezenţa unui public numeros, scriitorul
Eugen Uricaru, premiatul de anul trecut, a primit
din partea Primăriei și a Consiliului Local Târgu Ne‐
amţ, titlul de Cetăţean de onoare al orașului de la
poalele Cetăţii Neamţ.
La succesul ediţiei a IV‐a – alături de Consiliul
Judeţean Neamţ și Centrul pentru Cultură „Carmen
Saeculare” – au contribuit: Complexul Muzeal Ne‐
amţ, Primăria și Consiliul Local Târgu Neamţ, SC
Cotnari SA, Societatea Scriitorilor din judeţul Neamţ,
Fundaţia Culturală „Ion Creangă” Târgu Neamţ, Aso‐
ciaţia Română pentru Cultură și Arte „Arcade” Pia‐
tra‐Neamţ, Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu”, In‐
spectoratul Școlar Judeţean și revista „Antiteze”.
A dirijat cu competenţă suita de manifestări, prof.
dr. Cristian Livescu, președintele societăţii scriito‐
rilor nemţeni, împreună cu echipa sa.
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Ion Bâcu ‑ poet basarabean
președintele Cenaclului Literar „Ecoul Bugeacului” din orașul Ismail
o departare de anii cărunţi
șalupa meditației
spre deosebire totul revine în abstract

presimte viitorul între

n‐aș dori să mă aflu în șalupa meditaţiei

acorduri rupte

pe timp de inspiraţie cu o suferinţă geloasă
m‐ar irita legănarea pe valuri de nervi

apropiere de psalm

îmi place șalupa meditaţiei la sfârșitul

mult am ţinut la dinastia luminii din întuneric

călatoriei în sine

mai mult ca apostolii rozători

când îmi așez copilăria la

din testamentul vechi

culcare ea trece ca un cântec de leagăn

geneza singura apropiere de psalm va plânge

lăsându‐mi șansa trecerii din lumea

în braţele‐mi rănite impresii de ţigla veniţi la acel

jocului abrupt în caverna decorului

care ţine lumea în palma și‐o alină

așa se crește o metaforă

când iubește zăpezile
răbdarea Creatorului întinde o distanţă
dintre cer și pământ
adesea acest drum vine de undeva din noi

încă mai văd vremuri
încă mai văd vremuri zgribulite
pe timp de vârstă getică
îngheţate de gândirea filozofului înghit zborul

dorul matern

și se opresc în colivia deșertului

mă reţin puţin din trecerea amară

sunt vremuri așteptate

mă retrag întro poruncă biblică

pe timp de tinereţe glacială

să văd dorul matern cum își face

dinspre poveste se arde gânduri la foc

cuib sub streșina așteptării

se mijește de credinţă când muști adânc

adună totul mai mult raze de plans

dintr‐un mormânt uitat

că sunt mai durabile poverii

spălat de uitări uriașe
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Veaceslav CUȘTER
Poet basarabean, membru al Cenaclului literar ,,Ecoul Bugeacului”
din Ismail

DREPTUL SÂNGELUI
Tăticul meu, ca sfântul de la Mira,
Ne‐a stat de veghe nopţi, la căpătâi,
Cu chipul blând, cu braţele trudite,
Cu dragostea strămoșului dintâi.
Mămica mea, ca steaua din Betleem,
Ne‐a luminat fiinţele plăpânde.
Cu ochii calzi și inima curată,
Cu dragostea străbunei mele blânde.
Părinţii mei, ca niște Sfinţi Părinţi,
Ne‐au fost izvoare de înţelepciune.
Iubirea i‐a unit și cununat,
Precum se reuneau cândva străbunii.
Noi am venit prin sânge și prin apă
Viaţă și botez am moștenit.

SCRISUL ÎN ŢĂRÂNĂ
Când sunt trist și singur,
Îmi împreunez cele trei degete de la mâna
dreaptă,
În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh
Și dobândesc armonia.
Îmi unesc cele trei degete cu care Iisus
a vindecat suferinzi
În numele Iubirii
Și scriu.
Îmi scriu păcatele, precum le scria Iisus
fariseilor, în ţărână.
Cu vârful degetelor,
Precum a scris Dumnezeu pe tablele de piatră
ale lui Moise
Și pe peretele palatului lui Nabucodonosor;
Cu cele trei degete cu care a cântat David
la harpă și a scris psaltirea,
Îmi adun părinţii lângă mine,
Ca să fim trei.
Scriu și pe degete îmi rămân semnele cuielor,
Semne pe care le‐a văzut și Toma.

Am fost Români, ca mama și ca tata,
Iar roșul apă nu a devenit.
Tăticul meu a devenit ţărână
Și mama mea în lut s‐a preschimbat.
Ei dăinuiesc, răscumpăraţi de Sânge,
Noi suntem sânge neamestecat.
Ne‐am dezunit de mamă și de tată,
De fraţii noștri am fost separaţi.
Ne‐au rupt de Țară, fragmentând pământul,
Dar nu suntem străini, ci‐nstrăinaţi.
Pământul geme și e plin de oase,
Și crucile străbunilor visează.
Dar nu uitaţi: azi fiii lor vă cheamă.
Pământu‐i mort, dar sângele viază!

CONSTELAT
Am stele mici în minte și în piept,
Sunt licăriri: albastre, verzi, gălbui.
Am stele mici în inimă și‐n gât.
Steluţe moi ca iarba și ca visul
Mă încălzesc și‐mi cântă susurând.
Dar am și stele negre și stridente,
Sunt reci și săgetează‐ntristător.
Am unele fierbinţi și ard intens,
În pâlpâitul lor nimicitor.
În sânul meu e‐un cer fără de margini,
Lumini și umbre, hău și‐nfăţișări.
Am raze vii în gând și în simţire,
Sunt amintiri, dorinţe și visări.
Fâșii eterne, șterse, fragmentate.
Sunt transparent și răspândesc lumini;
Fiinţa mea e curcubeu și zare,
E noapte densă, zori și scânteieri,
E foc mistuitor și zămislire.
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• Muzică și poezie românească la
Ismail
Cu ocazia Zilei Mondiale a Poeziei
și a Mărţișorului, la Ismail (R. Ucraina)
au fost organizate manifestări culturale
dedicate mai ales elevilor din Școlile
medii din Borisovca, rn. Tatarbunar,
din Camașovca, rn. Ismail, manifestări
desfășurate la Centrul de Informare al
României din raionul amintit,
președinte Natalia Ursu, în colaborare
cu liceul de Arte Haricleea Darclee
Brăila, împreună cu Cenaclul Literar
„Casa Speranţei” – CARP Brăila și Ce‐
naclul Literar „Ecoul Bugeacului” din
Ismail. Au participat, de la Brăila, scrii‐
toarea Violeta Craiu, poeta Rodica Gor‐
govan și prof. Florin Lazăr, iar ca
invitaţi de onoare s‐au aflat Tiberiu
Șarpe, Consulul General al României la
Odessa, doamna Areta Moșu, vicepreședinte al

Asociaţiei ASTRA, Președinte al Departamentului
„Mihail Kogălniceanu” Iași, precum și
poetul Ion Bâcu, președintele Cena‐
clului Literar „Ecoul Bugeacului” din
Ismail. Muzica și poezia românească
au răsunat astfel în cadrul unor fru‐
moase expoziţii cu lucrări ale elevilor
din școlile românești din regiunea
Odessa.
Cu același prilej, delegaţia brăi‐
leană a făcut donaţii de carte pentru
copii, manuale și abecedare, alte ma‐
teriale promoţionale despre Brăila și
România, albume și cărţi de beletris‐
tică.
Brăila va fi următoarea gazdă a
acestor întâlniri muzicale și poetice,
vizitarea și cunoașterea unor muzee
brăilene, și nu numai, reprezentând
acte de cultură și prietenie.

l DOAGA STRĂZII l INFO PORTO-FRANCO l
• CENACLUL DE MUZICĂ ȘI POEZIE este titlul
unei emisiuni a unui nou (?) post TV, unde vin pe
bandă rulantă la microfon, anunţaţi de redactorul
de serviciu, nenumăraţi și necunoscuţi condeieri din
ţară (ca să nu spunem, pentru unii, chiar grafo‐
mani!), emisiunea fiind salvată, totuși, de sunetul
muzicii. Intenţia este de lăudat, dar finalizarea este
sub orice critică „literară”. „În limba mea cuvintele
sunt pline de puroi” – buchisea un așa‐zis poet. Emi‐
siunea de la postul Orizont TV, cu lecturile sale, de‐
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monstrează că există Tupeu, mult Tupeu, și mai
puţin Talent, autorii de‐ar scrie măcar corect în
limba română. (V.D.)
• ÎNTREBĂRI FĂRĂ RĂSPUNS. De ce Complexul
Muzeistic de Știinţele Naturii se numește „Răsvan
Angheluţă”? De ce cinematograful de la Casa de Cul‐
tură a Sindicatelor se numește „Prof. Ioan Manole”?
Domnii edili ai municipiului și judeţului vor răs‐
punde vreodată? Sau consilierii lor nu‐i informează
ce e în teren...
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UMOR CU AMOR PE VAPOR FĂRĂ MOTOR
Constantin CRISTIAN – 85
Epigrame fără perdea

7 EPIGRAME
de Ion MORARU

Viitorul poate fi citit și pe fund

Aleșilor noștri

Viitorul, în străfund,
Românașii cât câștigă,
Nu‐l cinstesc pe orice fund,
Doar pe cel de... mămăligă!

Au apărut cireșele
Cerșesc, și chiar rușine mi‐i
O pensie, nu chiar de pașă,
Și mi‐au mai dat vreo zece mii
Să pot să‐mi cumpăr o... cireașă!

Unor epigramiști
La reviste‐și cer arvuna
Și c‐un ciot de rimă boantă
Ei tot sapă, sapă‐ntr‐una
Da‐n zadar, nu dau de... poantă!

Legea bugetului
Această lege prea săracă
Ce Statul astăzi o promulgă
Mai mult se‐aseamănă c‐o vacă,
Prea mulţi se‐nghesuie s‐o... mulgă!

În Parlament, precum se cere,
Ca să acceadă la putere,
Creează azi majoritatea
Cu bani și cu...minoritatea!

Românul și SUA
Românu‐ar vrea acum confort,
Să intre fără pașaport...
Ar face asta mintenaș
Dar îi trântește USA‐n nas!

Geometria vieții
Ascensiunea sa rapidă
Avut‐a și‐o etapă sumbră:
Era în vârf de piramidă
Iar azi e într‐un...con de umbră!

Englezii și Brexit‑ul
Parazitul
Tip la modă și excentric,
Să nu pară de pe‐aici,
Și‐a mai pus la blugi un petic
Până și‐o lua... servici!

La vârsta a treia
E ușor de presupus,
După cum se vede treaba:
Te mai rogi la Cel de Sus
Că la cel de jos... degeaba!

Taurisme
de Vasile PLĂCINTĂ
• Guvernul a căzut... pe gânduri
• Cine nu are dușmani, nu este om realizat
• Dragoste de la prima cazare
• Cine va supravieţui în economia noastră de piaţă,
va... muri român
• Guvernanţii vin și pleacă (?), dezastrele rămân
• S‐a dus bou și s‐a întors... europarlamentar
• Mai bine cap de bou decât coadă de pește
• Îi dai un deget și el îţi ia inelul
• Cine n‐are șapte ani de‐acasă are 7 firme
• A fost o rudă foarte apropiată pe linie... de partid
• În politică, norocul e după cum ţi‐l face partidul,
nu?

Ies în stradă ca să urle
Azi, cu trâmbiţe și surle
Când puteau și ei, firește,
Să o șteargă...englezește!

Justiția română
Dreptatea să triumfe într‐un fel,
Judecătorii noștri‐ncarcerară
Pe cei ce vând mărar și pătrunjel
În locul vânzătorilor...de ţară!

Austeritate
Ducând cu toţii viaţa, greaua,
Am strâns acum de tot cureaua
Dar guvernanţii, piază rea,
Mai fac o gaură în ea!

La turul doi al alegerilor
Românul nostru‐i mulţumit
Că azi la vot, a doua oară,
Alesul nu l‐a păcălit
Ci numai cât ...l‐a tras pe sfoară!
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7 Epigrame
de Dionisie VITCU

Două parodii
de Dumitru MARIAN

(Iași)

SUNT SALVAT
Unei „Recomandate”
Uitându‐mă hâtru, deschis printre gene,
privind‐o sincer, atent și prudent,
mă‐ntreb ce‐ar putea să însemne?
Impostura aleasă sau gol de talent?

Unui impostor
N‐a adormit a dimineţii umbră,
că el cu noaptea‐n cap, mai trage‐o dușcă
și pe sub mese lat, în crâșma sumbră,
Sorbind paharu‐ar vrea în braţe‐o drușcă.

Omul roș
Am treabă, dragule, n‐am să te‐nfrunt nicicum,
Prea mare credit aș pune‐ntr‐un sperjur,
Da‐ţi recomand, vorbindu‐ţi așezat, molcom,
Ciupește‐mă când nu‐s de faţă, împrejur!

Nominalizatorilor
Ei, fripturiștii‐s peste tot, în muzică, în sport...
Cunoscători de‐artiști din sâsâitul de perdele,
Ciclopii scenei, necopţii cu urechile‐obele,
Seniorii‐analiști, cu știrile fierbinţi la bot,
Și cred că‐n degeţelul mic, talentometru‐l port!

Unui insistent
Când îi glugă, când îi stog,
Când îi petec, când potlog
Dar oricum îi șade bine
Că nu‐i porc, îi porc de câine.

Tuturor actorilor din lume
Într‐o ţinută de miracol și sublim,
Actorii, chiar când n‐au, se regăsesc în vin,
Flămânzi de‐aplauze și de bârfeli sătui,
Sfârșesc săraci dar, vertical, fudui!

O degustare la Cotnari
Am coborât cu fală‐n pivniţă‐n picioare
Mai grea a fost urcarea, pe brânci de la subsol
Că degustat‐am lacom, atâtea soiuri rare,
De mi se rupse filmul și‐am căzut în gol!
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„ Nimeni nu mă vede și poate e bine
Că sentimentul mi‑i incolor... ”
„Dacă mă salvezi”
Victor Pânzaru
E mult de astăzi și până mâine...
Și dacă viaţa e‐un vis în zbor,
Mai are rost să mă nasc, bătrâne,
Poate nu de moarte bună, ci de naștere mor?
Sunt toate așa de controversate.
Substanţiale, dar fără contur.
De ce m‐aș naște și‐n ușă aș bate,
Dacă oricum nu mă văd cei din jur.
Mai bine stau cuminţel aicea –
în beznă, în haos, în infinit –
N‐aș vrea să port pe Pământ cicatricea
Unui destin transparent ne‐mplinit.
Nu știu cum vouă, dar mie îmi place
Că sentimentul mi‐e incolor.
Sunt pentru pace! Sunt pentru pace!
Și te iubesc, iubit popor!

VOIAJ
,, Vâslind atâta vreme prin spații zbuciumate..
Treceam prin nebuloase întocmai ca un gând
„Scârțâie roata Carului Mare...
Sar speriată în Carul cel Mic... ”
Ludmila Sobiețchi
Trezeam din mine gândul, ce adormi pe‐o carte
Și‐l trimiteam departe de adăpost și vreri...
(Sub semnele chemării, vezi, timpul mă împarte
între mărimi: Azi, Mâine și nebulosul Ieri).
Pe‐a gândului aripă mă depărtam de Terra
Cu‐o nostalgie‐n suflet și‐o teamă de ceva.
În stânga‐mi rămăsese Saturn ca un Sombrero,
Un semn de exclamare Halley se mai vedea.
Vâslii prin armonia stelară infinită.
Pe lângă Leu, Fecioară și Scorpion trecui.
Sta Hercule cu Lira la braţ ca o ispită,
Mă urmărea Dragonul cu ochii lui verzui.
Se bucura Pegasul, văzându‐mă în zare,
Ca semn de politeţe mi‐a nechezat un pic.
Îmi căţărai distrată făptura‐n Carul Mare,
Dar scârţâiră roate și hop! în Carul Mic.
Întâmplător îi prinsem privirea sfidătoare
Casiopeei mândre aflate‐n calea mea.
Mă întorceam acasă c‐un semn de întrebare.
Iar cel de exclamare pe boltă se topea...
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MIHAI EMINESCU - de la 1881, Prezent și astăzi

Scrisoarea a III‑a
(fragmente)
Și acum priviți cu spaimă fața noastră sceptic‑rece,
Vă mirați cum de minciuna astăzi nu vi se mai trece?
Cînd vedem că toți aceia care vorbe mari aruncă
Numai banul îl vînează și cîștigul fără muncă,
Azi, cînd fraza lustruită nu mai poate înșela,
Astăzi alții sunt de vină, domnii mei, nu este‑așa?
Prea v‑ați arătat arama sfîșiind această țară,
Prea făcurăți neamul nostru de rușine și ocară,
Prea v‑ați bătut joc de limbă, de străbuni și obicei,
Ca să nu s‑arate‑odată ce sunteți ‑ niște mișei!
Da, cîștigul fără muncă, iată singura pornire;
Virtutea? e‑o nerozie; Geniul? o nefericire.
Dar lăsați măcar strămoșii ca să doarmă‑n colb de cronici;
Din trecutul de mărire v‑ar privi cel mult ironici.
Cum nu vii tu, Țepeș doamne, ca punînd mîna pe ei,
Să‑i împarți în două cete: în smintiți și în mișei,
Și în două temniți large cu de‑a sila să‑i aduni,
Să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni!

11 Cugetări
de Ștefan Mîrzac
(Iași)
• Diplomaţia este partea politicoasă a politicii.
• Dulcegăria este o dulceaţă care a întrecut măsura.
• Facebook ‐ ul a devenit cea mai populară biblie , dar și cea mai străină de suflet.
• Aforismele , când le citim , ne îndeamnă să nu ne grăbim , ca atunci când mergem printr‐un câmp de flori.
• Masca s‐a obișnuit să pună mintea să vorbească în locul inimii.
• Firul cu plumb arată sensul căderii noastre , dar și sensul demnităţii.
• Cu masca pe faţă nu se mai vede când zâmbești cu gura până la urechi.
• Aforismul este mărunţișul cel greu și valoros din banca literară.
• Masca acoperă , dar deseori descoperă.
• De obicei gândul este rădăcina vorbei, vorba este tulpina faptei , iar fapta este rodul gândului.
• Ideile fixe sunt ca niște lacăte la care s‐au pierdut cheile.
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COMEMORĂRI PORTO-FRANCO
Profund întristați de plecarea la cele veșnice a distinsului om de știință
și cultură rafinată, în ziua de 18.02.2020,

CONSTANTIN DIMOFTACHE – C.D. ZELETIN
• fiu de preot greco‑ortodox, nepot de soră a savantului laureat
al Premiului Nobel – George Emil Palade;
• universitar de prestigiu național în medicină nucleară și în biofizică,
poet/traducător/critic literar, autor de zeci de volume, membru al Uniunii
Scriitorilor din România, Președinte‑fondator al Societății Medicilor Scriitori și
Publiciști din România, Președinte de Onoare al Asociației Culturale „Academia
Bârlădeană”, deținător de premii naționale și internaționale, distins cu Ordinul
Național Meritul Cultural în grad de Cavaler de Președintele României (2011);
• Știința Medicală și Spiritualitatea Română au pierdut o mare personalitate
de neînlocuit.
În aceste momente de grea încercare, transmitem familiei și celor apropiați
sincere condoleanțe.
Dumnezeu să‑l odihnească în pace!
Mircea și Sergiu Coloșenco, și Colegiul de redacție al Revistei Porto‑Franco
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CRONICA PLASTICĂ

Salonul de primăvară – Sub semnul lirismului
Salonul de primăvară al Filialei Galaţi a Uniunii
Artiștilor Plastici din România, găzduit de Galeriile
de Artă „Nicolae Mantu”, reunește un număr de 40
de lucrări de pictură, sculptură, grafică și artă deco‐
rativă semnate de tot atâţia plasticieni.
Peisajul este și de această dată bine reprezentat
în expoziţie. Nicolae Cărbunaru, un maestru al ge‐
nului, surprinde un început de primăvară la marginea
unei păduri de brad. Este o liniște deplină, se simte
parcă răcoarea momentului zilei, aerul vibrează, un
drum forestier lasă privirea să înainteze spre fundalul
tabloului. Teodor Vișan este atras de pontoanele de
pe Dunăre, pe care le figurează cu mijloacele picturii
realiste. Imaginea lor se reflectă în oglinda apei, tul‐
burată doar de zborul pescărușilor. Cerul, de a un al‐
bastru‐verzui, este străbătut de pâlcuri de nori alb‐
fumurii. În depărtare se zărește vegetaţia învăluită
în ceaţă de pe celălalt mal al fluviului („Peisaj la Du‐
năre”). Gheorghe Andreescu plăsmuiește pe
suprafaţa pictată o imagine romantică, cu ecouri
dintr‐un timp trecut. Roland Pangrati imortalizează
o secvenţă a naturii, aflată în pragul regenerării și în
așteptarea dezlănţuirii sevelor, într‐o pânză cu titlu
în limba engleză: „Texture of life”. Sava David („Un‐
deva, departe”) și fiica sa Ioana David („Compoziţie”)
fac dovada pentru a nu știu câta oară a unei măiestrii
deosebite în mânuirea griurilor colorate de mare sen‐
sibilitate. Ambii intervin în compoziţia tablourilor cu
puţine pete de roșu incendiar, care înviorează atmos‐
fera și creează noi centri de interes. Există multă poe‐
zie în pânzele lor, izvorâtă din intimitatea fiinţei și
bucuriile pe care le trăiesc în faţa spectacolului mirific
al firii. În tabloul lui Ștefan Axente, peisajul de pri‐
măvară respiră în toată plenitudinea lui. Albul pur al
copacilor înfloriţi, cu ușoare accente de roz, asociat
cu verdele crud al ierbii și galbenul florilor, domină
suprafaţa patrulaterului. Sterică Bădălan, în stilul
său semi‐abstract, aduce în prim plan tot un fragment
de natură, pictat în culori calde, subtil orchestrate.
Imaginile sunt concentrate îndeosebi în zona mediană
a tabloului („Armonii”). Bucuria venirii primăverii se
revarsă și din compoziţia metaforică semnată de Ioan
Murariu‑Neamț, populată cu cai fabuloși, pomi
înfloriţi și un soare darnic. Copacii din gravura în alb‐
negru a Lilianei Tofan alcătuiesc cu coroanele lor o
boltă care are solemnitatea cupolei unui lăcăș sfânt.
Ionuț Mitrofan dezvoltă, într‐o interpretare perso‐
nală, motivul genezei („Geneză”). Cristina Iulia Po‑
pescu imaginează o reptilă care dă fiori reci celor
mai sensibili („Visând la soare”).
Figura umană poate fi întâlnită în multe lucrări
expuse, semnate de Liliana Jorică‑Negoescu, Mi‑

haela Brumar, Tudor Șerban, Mi‑
runa Drăgușin, Cristiana Ștefania
Culiță, Cornel Corcăcel, Horia Su‑
ceveanu, Iulia Alexandrescu și Florian Doru Cri‑
hană. Ea apare reprezentată fie sub forma portre‐
tului, fie a nudului, fie ipostaziată în situaţii, atitudini
și împrejurări diferite. „Cronica” Lilianei Jorică‑Ne‑
goescu este o îmbinare de peisaj, elemente de arhi‐
tectură și chipuri umane, evocatoare a unei lumi
care trăiește în memoria afectivă a autoarei. Mihaela
Brumar își continuă explorarea unui motiv care
apare frecvent în lucrările sale din ultimul timp, cel
al cuplului bărbat – femeie („Lumina dimineţii”);
Iulia Alexandrescu, pe un fundal dominat de
prezenţa a două aripi de înger, proiectează un per‐
sonaj feminin misterios, surprins în postura de ba‐
lerină („Dans”). Cristiana Ștefania Culiță aprofun‐
dează studiul temei dificile a nudului, figurând o
tânără văzută din spate, armonios proporţionată, și
încercând să obţină efecte prin includerea în spaţiul
plastic a unor ecrane estompate și corpuri geome‐
trice rectangulare ( „Proces – Introspecţie). Un su‐
perb nud feminin descoperim în grafica lui Cornel
Corcăcel, „Fantasy”. Personajul său etalează forme
rotunde, voluptoase, echilibrat înscrise în spaţiu de
cunoscutul pastelist, care acum se folosește doar
de grafit. Miruna Drăgușin, unei scene la prima ve‐
dere banală, îi conferă semnificaţii de ordin moral
(„Paharul cu vin”). Horia Suceveanu se oprește asu‐
pra unui personaj feminin adolescentin, căruia îi
pune bine în valoare trăsăturile fizice, dar încearcă
să‐i pătrundă și interiorul prin expresia concentrată
a privirii („Miraj II”). Florin Doru Crihană, cu mij‐
loacele umorului, surprinde idila unui cuplu nobiliar,
ajuns într‐un parc cu … bicicletele, care îi așteaptă
pentru reîntoarcere („Atingere în parc”). Denisa
Dima ne poartă prin intermediul unui triptic, pictat
în tonalităţi coloristice închise, într‐un spaţiu extra‐
terestru („Călători”). Andreea Ionașcu își populează
tabloul cu personaje desprinse parcă dintr‐o fabulă
sau dintr‐un film de desene animate („Puncte de ve‐
dere”). Olimpia Ștefan („Arcade și flori”), Basarab
Pătănea („Claie”) și Xenia Botea („L x 3”) pendu‐
lează între figurativ și abstract. De apreciat expresi‐
vitatea cromatică a imaginilor și dinamismul pe
care‐l imprimă acestora prin mișcarea gestualistă a
pensulei în cazul Olimpiei Ștefan, a geometrizării
folosită de Xenia Botea și prin ordonarea pe verticală
în pagină de către Basarab Păltănea.
Lucrările care reprezintă naturi statice și flori îi
au ca autori pe Marcel Bejan, Jana Andreescu,
Ana‑Maria Cocoș, Ioana Musinchevici și Marinela
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la perfecţiune, într‐o compoziţie viguroasă, conce‐
pută pe orizontală, cu conotaţii ce vizează procesul
dezvoltării („Corp întrerupt”); Eduard Costandache
transpune în metal o vietate veninoasă, periculoasă,
un fel de viperă, dar care în sens figurat, conform
DEX, poate semnifica și o „fiinţă șireată, înșelătoare,
răutăcioasă, femeie foarte rea” („Aspida”); Gheorghe
Nour se inspiră din mitologia greacă („Icar”); Bog‑
dan Murariu plăsmuiește o forma umană stilizată,
un fel de înger, armonios înscris în spaţiu („Protec‐
tor”); Lucian Jităriuc abordează tema animalieră,
realizând din marmură artificială o pisică blândă,
expresivă, căreia îi dă un titlu nobiliar: „Ducesa 2”;
Denis Brânzei cucerește prin compoziţia ronde –
bosse „Coconul”, în care lemnul este asociat cu mar‐
mura și sticla.
Se cuvine să remarcăm că, în obișnuinţa Filialei
Galaţi a U.A.P.R., și ediţia din acest an a Salonului de
primăvară este o manifestare artistică de ţinută,
prezentând lucrări care dovedesc potenţialul creativ
superior al membrilor și colaboratorilor acestei
organizaţii profesionale, precum și strădaniile lor
de a fi în pas cu tendinţele existente în arta contem‐
porană românească și cea internaţională.
Corneliu STOICA

Simiraș. Primul impresionează printr‐un superb ta‐
blou cu trandafiri galbeni, pictaţi în spiritul artei
post ‐ impresioniste; Jana Andreescu, artist liric
prin excelenţă, în culori de apă transparente, limpezi,
redă frumuseţea simplă a unor obiecte casnice, că‐
rora le alătură două săbii cu mânere artistic lucrate
(„Impresie II”); „Trandafirii” Anei‑Maria Cocoș,
așezaţi într‐un vas de ceramică neagră, zâmbesc cu
lumina corolelor, revărsată cu generozitate; La Ioana
Musinchevici, recuzita este sumară, reprezentată
decorativ în spaţiul plastic, în culori intense, strălu‐
citoare („Acord – Ritm – Rimă). Marinela Simiraș,
pentru a doua oară expozantă într‐un salon al Filialei
locale, surprinde un moment de început al primă‐
verii („Debutul floral al primăverii”).
Arta decorativă este prezentă doar printr‐o sin‐
gură lucrare a Simonei Pascale, „Fire și formă”, rea‐
lizată în tehnică mixtă, cu o compoziţie meticulos
lucrată, închipuind structuri aparţinând abstracţiei
lirice. Sergiu Dumitrescu Jr. oferă spre contemplare
un exponat care invită la meditaţie („M inima”).
Dintre sculptorii care expun, Adrian Vădeanu
prezintă o lucrare cu vădit caracter umoristic, „Homo
videns”, o satiră la adresa omului ‐ prizonier al tele‐
vizorului; Alexandru Pamfil șlefuiește formele până
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Nicolae Cărbunaru, Dimineața

Alexandru Pamfil,
Corp întrerupt

Teodor Vișan, Peisaj la Dunăre

Ioana David, Compoziție
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David Sava, Undeva, departe
Ioan Murariu‑Neamț, Energii de primăvară

Ionuț Mitrofan, Geneza

Cornel Corcăcel, Fantasy

Eduard Costandache, Aspida
Denis Branzei, Coconu
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ALBUM PLASTIC

Horia Suceveanu, Miraj II
Iulia Alexandrescu, Dan

Lucian Jitariuc, Ducesa 2
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Tudor Șerban, Free the Punk

