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Mirela SAVIN
Crepuscularismul
Crepuscularismul este o totalitate de mişcări critice, de
semnificaţii şi de semnificanţi, care se execută succesiv în
ritmul unei muzici anumite, exteriorizându-i conţinutul emoţional, fiind asociat cu viaţa, cuprinzând un debit de noi inventivităţi tematice legate de artele biologice, economice şi
sociale, comportând transformări de ordin colectiv, antrenând o participare tot mai numeroasă. Omul crepuscular, având perceperea de emotivitate, directă, pentru captarea
calităţilor şi virtuţilor sale arhetipale, va face efortul care îi
era la îndemână, de a se exprima prin gesturile mâinilor şi
chiar, prin convulsii interioare, ajutat de bazele dansului său
mimetic.
Deliberarea omului de a-şi sărbători viaţa şi produsele
acesteia prin filonul poetic, transformă şi dublează vigorile
mimetice, în linie crepusculară, vizând asimilarea primelor
însemne de exteriorizare, şi acţiuni mimetice declanşate
vizual şi auditiv reeditând exprimarea după efectele naturii:
vântul, ploaia, tumultul furtunii, freamătul vegetaţiei şi al apelor, oraşul tot mai secetos, canicular şi verdeaţa când verde
crud, când galbenă. Neliniştea, anxietatea, căutare pentru
frumosul crepuscular se întâlnesc îngemănate, odată cu înclinaţia spre real a liricii bacoviene. Calamităţile care ameninţă necontenit viaţa omului primordial nu sunt înlăturate şi,
deci, criza societăţii, atât la nivel istoric, cât şi la nivel individual îşi găseşte echilibrul liric prin experienţa şi judecata
eului liric crepsucular care se deschide spre lume prin pro1
2
pria sa lume textuală, la nivel de crepuscul , crepuscular .
Crepusculul defineşte acea stare de ,,înserare, amurg,
3
declin, sfârşit, auroră, lumină slabă, semiîntuneric” , “perioadă de timp dinainte de răsăritul Soarelui sau după asfinţit, în
care se trece de la întunericul nopţii la lumina zilei sau invers; auroră sau amurg; lumină slabă, semiîntuneric;
4
(declin)” . Această perioadă de tranziţie dinainte de răsăritul
5
sau după apusul Soarelui , perioadă în care întunericul nu
este complet, cunoaşte două forme. Crepuscul civil sau cre6
7
puscul de dimineaţă / de seară şi care se sfârşeşte în mo8
mentul în care dispar dimineaţa / apar seara, la zenit , stelele, atunci când Soarele se află la 6° sub orizont. Crepusculul apare odată cu apusul Soarelui şi dispare în momentul
în care acesta răsare. O altă formă o reprezintă crepusculul
astronomic; această formă începe dimineaţa şi se termină
seara, atunci când Soarele se află la 18° sub orizont.
Dacă latitudinea distanţei zenitale a centrului Soarelui, în
momentul trecerii inferioare a acestuia la meridianul locului,
este mai mică de 108°, dar mai mare de 90° 50’, crepusculul
poate dura chiar toată noaptea, purtând numele de noapte
9
albă . Crepuscularul se referă la ceea ce ţine de „crepuscul;
10
slab luminat, abia vizibil” , „desemnează curentul poetic de
tranziţie din literatura italiană de la începutul secolului XX,
ale cărui trăsături specifice constau în intelectualism, în predilecţia pentru tonurile mijlocii, pentru vagul crepuscular al
culorii, pentru o banalitate ostentativă şi prozaismul voit al
11
expresiei” , poezia crepusculară fiind o „poezie apărută în lirica italiană la începutul secolului 20, fiind reprezentată de
G. Gozzano, S. Corazzini, G. Govoni ş.a., care se caracterizează prin inspiraţie intimistă, prin transpunerea unor
stări de visare şi de resuscitare a trecutului cu ajutorul cores12
pondenţelor muzicale” .
Creposcolarismo în limba italiană, crepuscularism în lim-

3

ba română, desemnează un curent literar care s-a
dezvoltat în perioada 1905-1915 în Italia şi printre aspectele fundamentale ale fenomenului istotico-literar,
amintim continuitatea faţă de trecut, anticipare faţă de
viitor şi autonomie şi originalitate istorică, toate subsumate unei viziuni diacronice alături de atitudinea existenţialistă, „il passaggio da posizioni diciamo «kierkegaardiene» a problematiche diciamo «heideggeriane»”13. Atitudinea cognitivă a condiţiei crepusculare
se reflectă în starea psihologizantă pe care condiţiile
socio-istorice le presupun. Este vorba de criza socială
europeană care defineşte statul liberal, contrastul dintre vechi şi nou, raporturile umane, între actual şi depăşiţi de situaţie din perspectiva parametrilor eticoculturali. Crepuscularismul reprezintă o stare de fapt,
negativă, care redimensionează conştiinţa din perspectiva experienţei realului.
În ziarul italian «La Stampa», la data de 1 septembrie 1910 apare un articol de-al lui Giuseppe Antonio
Borgese referitor la poezia lui Marino Moretti, Fausto
Maria Martini şi Carlo Chiaves, scriitori futurişti, intitulat „Poezia crepusculară”. În cadrul acestui articol
este utilizat pentru prima dată conceptul de „crepuscular” cu scopul de a indica o categorie literară, respectiv poezia decreptitudinii, a sensibilităţii, a oboselii
existenţiale, a inerţiei morale. Toate aceste elemente
presupun, în chei ascunse, chiar şi elemente de biografie, autobiografie. Crepuscularii cunosc influenţa
simboliştilor şi, în particular, a lui Verlaine, opunânduse scriiturii lui Pascoli sau a lui D’Annunzio. Scriitura
crepusculară presupune căutarea colocvialului, un stil
prozaic, dialog, o nouă intimitate discursivă, sentimentală, regăsirea temelor, plictiseala, lumea goală
de semnificat, oraşul de piatră, reinterpretarea vieţii
care se fundamentează pe ariditatea sentimentelor,
pe indiferenţa agonică. Din melanjul acestor elemente
apar miturile singurătăţii şi ale necomunicării. Valorile
existenţiale sunt reinterpretate, pe linia lui Descartes
care consideră că omul posedă trei noţiuni primitive:
sufletul raportat la intelectul pur (“muzica asta frumoasă”), corpul în relaţie cu imaginaţia (“Îngeri,
deasupra cetăţii,/ Emotive,/ Despre ceva mai nou?!”)
şi relaţia suflet-corp /vs./ la simţuri („Sunt lipsuri/ În
sângele meu”). Aceste experienţe trăite pot fi înţelese
prin ele însele dacă avem în vedere faptul că vorbim
de o realitate terminată, de un bilanţ al vieţii cotidiene,
de cuplul Ştiinţă /vs./ Spirit, imanenţă /vs./ transcendenţă, conceptualizare /vs./ sens. Toate aceste elemente, coroborate cu nevoia de schimbare, ţipătul
schimbării, absenţa orgoliului poetic, ruptura formelor,
poezia devine narativă, conduc spre o tonalitate muzicală, ambiguitate psihologică asumându-şi ambiguitatea semnificatului de a te afla între incertitudine şi
indecizie.
Iluzia echilibrului şi a stabilităţii sunt anulate, poezia crepusculară punctând declanşarea unui conflict,
neprecizat, între a fi şi a simţi, între a trăi şi a spera,
între Eros şi Thanatos anunţând astfel starea de tensiune între banalitatea ostentativă şi vagul aparent al
culorii. Tema preferată a crepuscularilor o reprezintă
relaţia Eros - Logos - Thanatos ca modalitate de revelaţie, de asumare a condiţiei dureroase a conştiinţei
care stabileşte diferite raporturi cu realitatea înconju(continuare în pag. 4)
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(urmare din pag. 3)

rătoare: „Acasă, căutând prin bibliotecă, tocmai în rafturile
de sus, căzu un caiet. Ridică caietul. Era scris de curând.
Se uită pe copertă şi se turbură, recunoscu scrierea Anei.
Acum din nou îşi puse întrebarea: «De ce s-a otrăvit?» Şi
ca un om care găseşte o comoară, aşa şi el, strângea
caietul între palme, îl strângea tare, ca nu cumva să-l
piardă şi-şi răspunse: Aici e misterul!” (Dragostea Anei).
Cuvintele devin expresia stării de-a-fi-aruncat în univers.
De aici şi ritmul monoton, versul liber sau combinat, plictisul
existenţial. Figura poetului care doreşte să metamofozeze
discursul poetic într-un ceremonial erotic lasă loc poetuluiprofet, instanţei lirice care suferă. Efectul este comun: binomurile natură-iubire, Ştiinţă /vs./ Spirit, imanenţă /vs./ transcendenţă, conceptualizare /vs./ sens, Eros – Logos – Thanatos sunt indisolubile, declanşând catharsis-ul, refuzând
poezia ca act de salvare, omul întâlnindu-se, întâmplător,
brutal, cu viaţa. Convenţia scenarului liric crepuscular devine pertinentă în faţa catastrofei invernale. Hiperbola, metafora, repetiţia, onomatopeea sunt figurile de stil preferate
de crepusculari. Remarcabilă este simetria perfectă a construcţiei discursului liric crepuscular. Există două tipuri de
crepuscularism: minor, bazat pe retorica cotidianului, umilului, al lucrurilor simple şi major, fundamentat pe angoasa
existenţială, ariditatea vieţii. Dintre reprezentanţii crepuscularismului, amintim nume ca Tito Marrone, Corrado Govoni,
Sergio Corazzini, Guido Gozzano, Marino Moretti, Fausto
Maria Martini, Carlo Chiaves etc.
Punctăm faptul că crepuscularismul nu a fost, în niciun
moment, o şcoală şi niciun scriitor nu a fost, în mod exclusiv, crepuscular, lucru care reiese şi din cercetarea, cu
atenţie, a caracteristicilor curentului italian: prozaic, discursivitate, narativitate, refuzarea sublimului, autocritica, auto14
ironia, poetul-vate , negarea fiinţei, repulsia faţa de patosul
liric, jocul pe care versul liber îl presupune, lexic simplu,
oraşul în curs de modernizare, mare şi rece, lipsit de suflu,
burghezia, descrierea fizică a durerii, provincialul, kitsch-ul
în chei estetice etc. Poezia crepusculară aparţine atmosferei întunecate, obscure, descrierii banalului cotidian, cultivând gustul pentru lucrurile mici, umile. Pier Vincenzo Mengaldo consideră că versul liber crepuscular provine din jocul rimelor care nu sunt, de fapt, rime şi că poezia crepusculară presupune sunetul muzicii contribuie la desemantizarea discursului liric, dând ca exemplu poezia lui Guido
Gozzano, L’amica della nonna Speranza, în care instanţa
lirică denunţa natura falsă, prezentul aparţine durerii, trecutul este irecuperabil, viitorul este imposibil. Textele crepusculare te invită la o meditaţie privind viaţa şi moartea, existenţa în sine. Viziunea crepusculară asupra vieţii constă
chiar în negarea existenţei umane, viaţa, la nivel abstract,
este corporalizată, concretizată, în durerea fiinţei, negarea
eului. Transferul semantic urmărit de poeţii crepusculari
prin introducerea banalităţii cotidiene în reprezentarea vieţii
are în vedere atributele intrinseci ale acesteia: obişnuitul,
comunul, cotidianul, prezentarea într-un ton monoton a
ceea ce este arhicunoscut, actualizând următoarele seme:
/+mărunt/, /+ neoriginal/; /+prozaic/; /+neînsemnat/;
/+obişnuit/; /+ordinar/; /+comun/.
Spirite obosite şi resemnate, scriitorii crepusculari întruchipează dorinţa de a acţiona şi, totodată, neputinţa de a
realiza acţiuni, dimensiunea crepusculară devenind simbolul fericirii de a trăi viaţa, de a descoperi sensul existenţei
prin intermediul unui fals Dasein. Societatea europeană,
burghezia, la începutul secolului XX se aflau în plină criză
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socio-politico-economică. În aceste condiţii, crepuscularismul apare drept o formă de negare absolută a valorilor prin reinventarea structurilor tradiţionale, reflectând ruptura societăţii şi identificarea unui raport între
actul de scriitură şi viaţă.
Crepuscularismul se referă, în ultimă instanţă, la
criza spiritului asemănată cu ideea de tramonto, poeţii
crepusculari nefiind capabili să lanseze vreun tip de
raport concret, constituiv cu realitatea socială. Aceştia
par a fi în aşteptarea morţii, cântând, astfel, pe note
muzicale, aspectele cele mai insignificate ale existenţei umane într-un ton melancolic. Viaţa este descrisă drept un spaţiu restrâns, îngust, singura modalitate de a trece al di là fiind actul de scriitură cu tot ce
presupune acesta: tonalitate, muzicalitate, cotidianul,
lucrurile minore etc. Crepuscularii preferă prezentul
dureros, evită proiecţiile către viitor şi nu doresc a
glorifica forţele naturii însă se folosesc de aceasta
pentru a supradimensiona valenţele cotidianului. Mergând pe ceea ce defineşte dicţionarele de specialitate
a fi un curent literar, considerăm faptul că crepuscularismul reprezintă o fază de evoluţie a literaturii, de
trecere de la simbolism către modernism.
Aşa cum am evidenţiat mai devreme, indiferenţa se
transformă într-un joc al inteligenţei creatoare, ariditatea devine o calitate sentimentală, iar jocul scriiturii
moderniste devine unul de reinterpretare a poeziei bacoviene: ,,În stanţe/ Efemere/ Se duc/ Orice plăceri .../
De mai revii/ Din haos,/ S-aude, - / - A fost, / - A fost
.../ Plantează,/ Deci, un semn, / Mai nou, / Mai pozitiv./
Eu scriu/ Şi, poate,/ Trădez/ O criză morală,/ Fără s-o
ştiu-/ Ar obiecta/ Cititorul./ Ca să trăiesc./ Scriu/ Să mă
deştept./ Contagiul/ De tristul meu moral,/ Stimate
cititor,/ Uită-l-/ După alte cărţi.” (Pro arte).
1

Termenul provine din fr. crepuscule, lat. crepusculum.
Termenul vine din adj. fr. crepusculaire, cf. lat. lit. crepusculum.
3
Elena Ciobanu, M. Popescu-Marin, M. Păun, Ştefănescu-Goangă,
Dicţionar explicativ şi enciclopedic al limbii române, pref. M.
Popescu-Marin, Ed. “Floarea Darurilor”, Bucureşti, 1997, p. 96.
4
Elena Iogu, Bogdan Chircea, Dicţionar Explicativ de Neologisme, Editura Bogdana, Bucureşti, f.a., p. 117.
5
Soarele se află sub orizontul locului, razele luminând straturile
superioare ale atmosferei, creând perioada de semiîntuneric. Difuzia lumini,produsă de moleculele de aer şi de aerosolii atmosferici.
6
Cunoscut sub numele de auroră.
7
Cunoscut sub numele de amurg.
8
Reprezintă punctul de intersecţie al verticalei locului cu sfera
cerească, situat deasupra observatorului, reprezentând punctul cel
mai înalt de pe bolta cerească.
9
Pentru detalii, http://www.estiinta.ro/glossar/c/termen.php?id=48
10
E.Ciobanu, M.Popescu-Marin, M.Păun, Ştefănescu-Goangă, op.
cit., p. 126.
11
Al. Săndulescu, Dicţinar de termeni literari, Ed.Academiei
Române, 1986, p. 102.
12
L. Chihaia, Lucia Cifor, Alina Ciobanu, Mircea Ciobanu, Doina
Cobeţ, Eugenia Dima, Cristina Florescu, Maria Teodorovici,
Constantin Teodorovici, Dicţionar Enciclopedic Ilustrat, prefaţă
de Mioara Avram, Editura Cartier, Bucureşti, 2000, p. 245.
13
“trecerea de la poziţia «kierkegaardiană» la probleme să zicem
«heideggeriene»” (trad. n.M. S.), în Natale Tedesco, La condizione
crepuscolare. Saggi sulla poesia italiana del’900, La Nuova Italia
Editrice, Firenze, 1970, p. VI.
14
poeta - vate = poetul - profet
2
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Marius ZAHARIA
Adeverința
Îmi trebuia o adeverință de la administrația
financiară cum că nu aveam venituri. Și de unde ar fi
putut să aibă venituri un tinerel de 38 de ani, ale cărui
relații cu munca erau din ce în ce mai reci?! Dar mi-o
ceruse bunica la care locuiam. Mă amenința că, fără
adeverința aceea, nu îmi mai dă pensia. Poate îmi reproșați că profit de o biată bătrână, însă ce nevoie ar avea
de bani, un om bine țintuit într-un scaun cu rotile?! (între
noi fie vorba, o mai ajutam din când în când, lăsând-o singură cu gândurile ei).
Așa că, m-am prezentat la organul fiscal. Faptul
că jandarmul de la poartă nu mi-a tras un baston peste
spinare mi-a creat impresia că, în mult hulitele instituții ale
statului lucrurile începuseră să se schimbe în bine.
Doamna de la ghișeu, pe care am abordat-o cu
privirea umedă a unei căprioare încolțite, m-a privit impasibilă. Lipsa zămbetului de pe față am pus-o pe seama
luptei ei cu ridurile.
- Sărut mâinile, doamnă! Mi-ați fost recomandată
de un prieten pentru calitatea serviciilor pe care le prestați; de fapt, tot orașul vorbește despre competența dumneavoastră. Am venit pentru o...
- Bună dimineața! accentuă ea ora de-a dreptul
matinală. Probabil aveți insomnii de nu ați așteptat să
deschidem.
- Scrie pe ușă că programul începe la opt!
- Pe cea din față, dar adevăratul program e afișat
pe ușa din spatele instituției, de lângă ghena de gunoi,
continuă ea, arătându-mi generoasă direcția cu un gest
ce semăna izbitor cu salutul fascist.
I-am sărutat din zbor mâna aceea amabilă și dus
am fost.
După ce am dat niște saci menajeri la o parte și
am improvizat o scăriță din câteva cutii de cartoane - căci
afișul era atât de sus, încât doar celebrul baschetbalist
Michael Jordan, sărind ca în zilele de glorie, ar fi putut să
îl zărească - m-am întors cu lecția bine făcută.
- Deci la 10 e în regulă?
- V-ați distrus costumul degeaba! îmi reproșă ea
ca o mamă grijulie cu ținuta fiului școlar.
După ce mă pulveriză din plin cu deodorant accentuă:
- Cu publicul începem la 11,30. Reveniți pe la
12:10-12:12
- Să vă fac, între timp, ceva cumpărături?
- V-au luat-o alții înainte, răspunse ea sec, dezgustată de lingușeală.
M-am întors exact la ora ordonată, căci îmi pusesem ceasul să sune. Cum în preajmă era un cimitir, aveam la mine o coroană superbă. Tăiasem cu o cariocă
mulțumirile aduse de familie mortului și adăugasem: ”Te
admir, Matilda! Un client satisfăcut!”.
- A, tot tu?! se minună ea, după ce i-am aruncat
două pungi de cafea peste geamul ce ne despărțea (sticla
cred că era mai groasă decât a papamobilului). Hai, fă
cererea!
- Fiți amabilă și dați-mi o foaie de hărtie, în ignoranța și prostia mea am uitat. Somnul rațiunii naște monștri! m-am autoacuzat.
- Domnul meu, aici nu suntem societate de carita-
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te. Și chiar dacă aș vrea hârtie, nu pot să vă o ofer operațiunea ar trebui înregistrată în contabilitatea
noastră, iar cei de acolo sunt acum în grevă. De când
cu 11 septembrie, refuză să mai lucreze cu cifrele
arabe.
- Nu aveți atunci un formular tip?
- Ba da, dar trebuie să faceți o cerere să vi-l
eliberez.
Mi-a recomandat, totuși, să merg la librăria
de vis-a-vis.
- Acolo, pentru că avem un parteniriat publicprivat cu ei, găsiți pachetul complet pentru a face o
cerere: hârtie parfumată, pix bleu și două folii de
plastic, din care una o protejează pe cealaltă. Ca să
obțineți dosarul plic, șoptiți-i vânzătoarei că v-a trimis
Matilda.
Mi-am pierdut cumpătul și m-am adresat pe
un ton normal:
- Nu mai am timp, trebuie să-i fac bunicii
plimbarea de după-amiază prin sufragerie.
- Domnule, insist să vă calmați, dacă nu vreți
să chemăm psihologul unității! se răsti ea, trăgând cu
ochiul spre jandarmul de la poartă.
Am renunțat, în aplauzele salariaților, căci se
apropia ora închiderii.
M-am grăbit să ajung acasă - urma să vină
poștașul. Cum nu aveam adeverința, m-am așezat,
cu o pătură bine trasă pe cap, în scaunul cu rotile.
- De ce are o bunicuță mâinile păroase? sunt
întrebat cu o oarecare imperinență.
- Nu e treaba voastră! răspund. Poate trece
printr-o zi proastă!

Două jafuri
Împins de foame, voiam să jefuiesc o bancă.
Nu mai aveam ce să pun pe masă celor 2-3 copii ai
mei. De pistol făcusem rost de la un prieten, sătul și
el să ne mai vadă masa goală. Eram atât de
disperat, încât nu îmi păsa dacă mă prind sau nu.
Așa că am intrat în sucursală, fără cagulă și
fără cămașa încheiată la gât. Ușa am blocat-o cu un
levier, mai mult pentru că era un curent îngrozitor.
Pășind peste un tip leșinat lângă un formular
de 4-5 pagini, prin care cerea restituirea propriilor
bani, m-am îndreptat spre primul ghișeu. Explicândule clienților din fața mea motivul prezenței, aceștia mau lăsat bucuroși în față.
- Bună ziua, doamnă, și o zi bună! m-am adresat funcționarei de la ghișeu. Acesta e un jaf!
- Domnișoară! mă corectă ea, mă căsătoresc
de-abia în iulie. Ce spuneați că doriți?
- Banii, e un jaf! Nu vă panicați și umpleți-mi
sacul acesta de rafie cu tot ce aveți!
- Nu-s deloc panicată! se ofuscă tipa. Suntem
obișnuiți cu jafurile, pentru că și noi ne jefuim clienții.
În al doilea rând, fac doar operațiuni fără numerar.
Pot să vă ajut, însă, cu niște titluri de stat.
- Data scadenței?
- 2019, când veți ieși din pușcărie.
- Nu, merci!
- Atunci mergeți la ghișeele 6 sau 9, acolo lu(continuare în pag. 21)
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Marinică POPESCU
Vasile Popovici şi lirismul transdisciplinar
Poetul se regăseşte, creează după formula: „Te-am
adunat / din risipire”. Eul poetului e cel ce „se” plasează
cu un pas înainte de început pentru a percepe reculul sau
târziul, locul însuşi mai înainte de început, fără de care,
de fapt, nu ar fi început – „nu ar fi avut loc”, condiţie de a
se manifesta, de a-ţi arăta faţa – începutul ca atare,
adesea identificat cu timpul, cu începutul timpului.
Tocmai, între „da” şi „nu” nuanţăm modul cum poetul
nu s-a lăsat şi nu se lasă, în valea căderii-decăderii, pur şi
simplu damnat, condamnat înainte de a fi judecat şi chiar
înainte de a fi, cum, iată, nu se lasă smuls-dus, aruncatînălţat tot mai sus în domeniul dominării succesivităţii
care, pentru dezrădăcinarea cuiva-ceva din fiinţa lui
proprie, se dovedeşte în stare să îi promită până la
promiscuitate succesul, câştigul, astfel ea făcând uz până
la abuz de pecetea predestinării pragmatice-posesive –
divină, de felul religiei, ori umană, de felul pieţei de
schimb, ambele urmărind globalizarea. (A se observa:
timpul, cel ce a şi trecut, încalcă orice trasată ori
netrasată limită, pentru el orice-există imită, se face deja
trecere, încălcare de sine, trecut).
Dintotdeauna Vasile Popovici pare să fi ştiut că smerirea e mărire, că succesivitatea de succes, de scenă obscenă în rostogolire, poleită cu predestinarea cultivând
mereu-posesia, mereu-puterea, e atât: promisiune evident lunecos ameninţătoare, ca bine de făcut cu forţa,
pentru care nu poţi spune-scrie – prin credinţă şi deopotrivă liber, din amintire şi dorinţă, cu solidă dreptate tinzând înspre milă (cum ai urca să atingi „blând”-tainic vârf
de munte) – simplul „amin”. A scris din adolescenţă poezii
publicabile, şi nu a publicat decât relativ târziu (în volum,
în 2007, până acum având douăsprezece volume); cu
conştiinţa unui vrednic şi de la sine copleşitor început, şia cultivat cu deschidere în largul lumii, universului propriul
său târziu, locul-grădina sa de suflet plasată în localitatea
natală, Corni, judeţul Botoşani – ca profesor, gânditor,
trăitor cu bucurii între suferinţe, prin uimire să-şi amintească (din întrebări, varii întâmplări, luminoase ori tragice) ceea ce nu a ştiut şi nu s-a fost ştiut.
De felul reflexivităţii, locul de dinainte de început (casa
ca „acasă”, topos şi totodată ethos, unde „se” plasează ca
într-o poezie-eden poetul Vasile Popovici) e oglindă şi
deopotrivă puls viu, simultaneitate – ca a sta şi a face din
două clipe strict succesive, din început şi sfârşit chiar, o
singură clipă, reflexivă, ca a fi şi deopotrivă a comunica
cu tine, tu cu tine, ca a gândi; referim, aici, despre locul
proxim-propriu începutului: o oglindă deopotrivă transparentă şi reflexivă, precum lumina, fiinţa ei, ca a fi „lumină
din lumină”. Spre deosebire de oglinda opacă, etanşsufocantă – de care aripile, zborul păsărilor, cerul liric se
fac ţăndări –, tocmai oglinda transparent-reflexivă vizează
nu atât multul-înmulţirea, simultaneitatea cantităţii, plusul
obez (ca a fi „de lângă” tine, a aduna doar lucruri „lângă”
lucruri), ci simultaneitatea calitativ identitară, ca a fi „din”
tine: puls şi simplitate monadică, respirând şi articulând,
simţind şi gândind intim-cosmic.
Astfel omul, ființa estetică, cel ce „poetic locuieşte (...)
pe acest pământ” (Holderlin), se arată a fi în stare cu
pecete de pace să meargă cu Duhul, însuşi pulsul divin,
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pe întâiele ape spre a percepe cu înfiorare senină,
linişte entuziastă de felul frumuseţii înseşi, cum
Atotputernicul desparte puterile de sus de cele de jos,
cum le face să-şi găsească, cu fiecare creatură dintre
„Atâtea scoase din cuvinte” (cum spune poetul din
Corni), propria lor identitate în ierarhică arcuire. Încercăm astfel a numi modul cum el, muritorul nemuritor –
omul –, tinde a înţelege în uimire neînţelesul, cu puterea neputerii sale să-şi amintească ceea ce nu a ştiut:
cum, de „sus” ori de „dincolo” de început, Neasemănătorul se face – în orice oglindă în sine trecătoare
– sieşi asemenea, creator deci.
Dincolo de talpa, conturul zeului Terminus – al
hotarelor, semnelor lor –, fiind fără de căluşul, fără de
botniţa unui dat, târziu străin, iată că poetul, omul
estetic, în „vârful unghiului” plasat, în locul propriu-intim
începutului fiindu-şi propriul lui dar, trezire de sine, el e
cel ce surprinde (ca unime, îngemănare, asemănare,
ca „a sta”) simultaneitatea a două succesive-neasemenea clipe care se fac deopotrivă reflexivitate şi
durată, clipă reflexivă. Şi încă, nemuritorul muritor e cel
ce se cuprinde în ecstatic temei ca şi cum temelia lui e
însuşi cerul şi, liber parcă şi de el, experimentează ca
într-un joc de copii uimirea, încremenirea gingaş-vie,
mereu moarte-înviere, astfel el practică modul cum
(prin chemare, prin ascultare-asceză, chenoză, prin
straşnice şi goale, pustii parcă, reguli-norme-legi de
împlinit-umplut), iată, însuşi cutremurul – numim aici
„timpul” – ca teribilă, stihinică ieşire tocmai intră în
ipostasul de neclintit al muntelui de felul firesc, umandivin, al credinţei, un munte ca o inimă, uriaş-intimă, în
chiar cerul din pieptul tău pulsând viaţă şi viaţă din
belşug.
Dramaticul poet Vasile Popovici, autorul marelui
poem „Lucifer” (202 strofe, cu câte 4 versuri fiecare, cu
explicită trimitere la „Luceafărul” lui Eminescu şi la
„Demonul” de Lermontov), atribuie, faţă de Leibnitz,
monadei – a se citi: eului poetic, divinităţii umane care
e consubstanţială-proprie fiecărui om, oricât de atins
de profan, de stors de deşertăciune ar fi el – ferestre
de felul oglinzii transparente, de felul luminii.
Deopotrivă, ca pe o monadă cu ferestre (comunicarerestituire), ca pe o entitate cu „insaţiabilă” nevoie de
cunoaştere (ca proprie voie, valoare-existenţă), poetul
evocă biblicul personaj. (A se vedea: Lucifer, din
început unicitate căutând fericirea, s-a îndrăgostit de
unicitatea umană, monada Mădălina; „Eternitatea nu-i
de-ajuns./ Vreau şi durere şi iubire,/ Să am şi lacrimă
de plâns/ Dar şi un strop de fericire.”)
Şi omul, şi Lucifer urmăresc cunoaşterea, mai
exact: realitatea „din” cunoaştere, de „dincolo”. Cu
maximă amplitudine, poetul experimentează reculul
începutului. Divinitatea însăşi e neasemănarea, şi iată
că neasemănarea se face sieşi asemenea,
asemănare, se face deci târziul-reculul din început:
cunoaşterea din care apare creaţia, care realizează
realitatea. Coroana – a se citi: „cunoaşterea” – creaţiunii de sus e Lucifer, iar a celei de jos, omul. Dacă sar fi putut opri în acest punct creaţia...! Însă şi Lucifer,
şi omul tind să-şi lase, într-un demers de bun simţ
(„onestitate”, B. Pascal) mântuitor-salvator, slava
cunoaşterii (asemănării) pentru a fi realitatea (nease(continuare în pag. 7)
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mănarea), pur şi simplu „a fi”. Ni se pare cu totul inadecvată interpretarea: cunoaşterea-asemănarea omului şi a
lui Lucifer cu Divinul, şi în general orice cunoaştere şi
interpretare, e invidie cainică, gata să-L ucidă, să-I smulgă, Divinului, realitatea-neasemănarea. (Aici, e de înţeles
de ce Fiul Divinului, Asemănarea, s-a vrut – lăsând întreaga slavă de sus şi de jos, El moarte pe cruce luând – realitate umană, a fi născut din om: spre a fi însuşi Mântuitorul,
Bunul Simţ).
De la sine, întârzierea din început ne spune că în
început mai rămâne un anume rest, neînceput. Începutul
cu rest nu poate fi decât rătăcire fără de sfârşit, căci sfârşitul, desăvârşirea întregului-creaţiei e în început, drept
restituire, restaurare. Întârzierea din început vorbeşte de
fapt şi de o nouă plasare, ca asemănare, în el însuşi a
autorului, e reflexiva oprire în realizarea unei opere, e
reculul-întoarcerea – deopotrivă în spaţiu şi în timp, ca a fi
în sine, în vârtej, burghiu cosmic, ca într-un „carusel”, așa
cum spune poetul. Întârzierea din început e deja întoarcere martiric-mărturisitoare şi mântuitoare a însuşi începutului proiectat în dezmărginire, risipire, în „hăul lui de rătăcire”. (Restul în cauză consună ideatic cu subtitlul poemului „Lucifer”: „Întotdeauna a existat ceva”.)
Fiinţă muritoare, prin plasarea sa în târziul (nemurirea,
loc al Autorului) din început, poetul-omul de fapt ţine să
afle, edificator şi transcendent, sensul acestei lumi, sensul
deşertăciunii acestei lumi: „veşnicia”, pentru care, iată,
muritorul-risipitorul (sau deja risipitul-alungatul, damnatul
prin predestinare, Lucifer) nu are altă măsură, alt criteriu
decât cunoaşterea (ca cunoaştere şi cunoaştere de sine a
ceea ce există), decât asemănarea (ca de sine asemănare a neasemănătorului). Doar astfel pentru om începutul
e transparentă şi cu propriu cheag oglindă. Creaţia prin
cunoaşterea-asemănarea de sine a neasemănătorului nu
poate fi interpretată ca uzurpare sau autouzurpare.
La sfârşitul creaţiei, când, la plural, Divinul spune „hai
să facem om după chipul şi asemănarea noastră”, e de
înţeles că pe om îl face din o parte din restul rămas
neînceput-nefăcut, în început. Cu subtilă intuiţie ontică,
poetul reţine că din restul propriu restituirii, restaurării in
integrum din început nu se „face” ceva pur şi simplu, ci se
„naşte”; înţelegem că Lucifer (Hyperion şi Demonul), cât şi
omul-Adam sunt – în tăriile de sus şi, respectiv, de jos –
„întâii nenăscuţi./ Născuţi, de nimenea născuţi”. În „agora”
transdisciplinarităţii lirice (B. Nicolescu) a acestui poem
antologic nimeni nu-şi arogă dreptul de „întâi născut”, de a
primi tot mai mult – totul dacă se poate, ca a fi primul fără
de primenire – cu preţul, pe seama semenilor, fraţilor (a se
vedea pericopa evanghelică din Luca, 15: 11 - 32, „Pilda
fiului risipitor”).
În opera poetului Vasile Popovici nu se pune între început şi sfârşitul a toate semnul egal, identic cu succesivitatea ca perpetuă cunoaştere de succes care (incapabilă
de asceză-ascultare, de ajunare spre a intra într-o sărbătoare precum restaurarea începutului), iată, urmăreşte
doar umplerea de felul golirii, ca obscenă dezgolire, doar
lauda ieftin strălucitoare, orbire de sine pe cântarul comparaţiei: cantitativizarea în exces, inflaţionist-uzurpatoare,
a calităţii, şi care l-a zămislit pe Goliat-ul fără de saţ şi fără
de soţ, fără de bun simţ, dispreţuitor, ce tinde a obţine, a
înghiţi totul cu preţul semenilor, ca atribuire, ca tribut, jertfe
din partea neasemănătorului chiar.
În fel şi chip, poetul plasat în târziul începutului ne pune
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în vedere: iubirea – asemănarea de felul cunoaşterii şi deopotrivă coincidenţă-realitate (asumare
reciprocă) a contrariilor, după logica cu terţul inclus
(Şt. Lupaşcu), ca firească naştere – nu e iubire dacă nu e întreagă, dacă nu se arată (realitate şi totodată imagine): restituire mântuitoare, restaurare „in
integrum”. În marele său poem, V. Popovici, folosind uneori paleta maniheică de teribile străluciri şi
tenebre, evocă inadecvarea „consumstanţială”, până la paroxism, dintre Mădălina şi Lucifer („A fost
să vadă doar o dată/ Atât sublim; frumos Făcut./ Şi
n-o să simtă niciodată/ Plăcutul care l-a durut.”).
Poetul ne spune că fericirea nu e o sumă, smulgere-primire leviathanică, ceva masiv-continuu de
adiţionat insaţiabil până la uzurparea semenilor-oamenilor, un continent; fericirea se află pe nişte insule, „Insulele fericiţilor” (Platon), astfel subiectul (cel
ce se bazează pe sine) fiind insul care îşi asumă
specia. Întregul-fericirea e asumare: întrebarea în
care liber poţi să te uimeşti, să-ţi înnoieşti-primeneşti mintea, mântuitor, într-un edificator salt spre
alt şi mai înalt nivel de cunoaştere-realitate, cunoaştere de valoare, ca nevoie cu proprie valoare
de întrebuinţare generos-creatoare. Poezia e un
„dincolo-aici”, asumat, de felul conştiinţei: e - să
apelăm la titlurile volumelor publicate de V. Popovici - „punte”, „arc”, „respiraţie”, „plecare-întoarcere”, „solstiţiu-echinocţiu”, „carusel”, „sete”, „meteor”.
Din cunoaşterea de succes, realitatea ca „a fi”
iese odată cu timpul, cu cel ce a şi trecut, astfel ea
e confiscată pe piaţa invidiei de schimb şi de
nemeritat şi nemernic câştig, avortoarea invidie
zămislind indivizi care nu ştiu de semeni-specie, de
divinitatea proprie. Prea adesea cunoaşterea de
succes, pragmatică, de câştig, „tehnologizată”, e
fără de realitate şi fără de sine, ea nu e
cunoaştere-realitate de sine, conştiinţă, deci nu
practică arta arătării, e deşertăciune fără de sens,
doar semn cainic, cinic-violent.
În opera sa, poetul referă despre disponibilitatea, capacitatea de asumare generoasă în
sensul supravieţuirii şi transfigurării. Cu chemare,
el mărturiseşte despre reculul existenţei şi
deopotrivă al timpului, recul de felul reversibilităţii şi
al reflexivităţii în care realitatea, una – neasemănătoare –, s-a văzut-trezit faţă în faţă cu ea
însăşi: asemănătoare, deopotrivă realitate şi cunoaştere (arătare, revelaţie). Poezia sa e realitate
metaforică, asemănare în neasemănător pe dimensiune transdisciplinară, fiind deopotrivă trezire şi
asumare. E de înţeles metafora drept stare de
asumare. În fapt, prin asemănarea cu el însuşi, prin
cunoaştere deci, neasemănătorul îşi asumă creaţia-opera: originalitatea, oprirea-târziul – restul, ca
preformă şi totodată ca sfârşit şi desăvârşire, deplinătate şi perfecţiune mântuitoare – din început.
Fără de cunoaştere nici nu poate fi pusă relaţia dintre unu şi multiplu. „În Big Bang, Început rapace,/ În
Fiat lux, în Început/ Ireversibilul s-o-ntoarce,/ Sănceapă altfel Început.” („Lucifer”, vol. „Carusel”,
Editura Pim, Iaşi, 2012).
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furtună corăbierul aruncă fără întârziere peste bord
tot ce este deasupra nevoilor stricte.
Adevărata bogăţie este de natură spirituală,
numai aşa bogăţia materială este justificată. Altfel
bogăţia materială este sărăcie adevărată, că atunci
când nu mai încape înăuntru sărăcia iese afară sub
forma unor grămezi de bunuri materiale.

Constantin OANCĂ
GÂNDURI
Viaţa aceasta
Viaţa aceasta este adevărată numai în măsura
în care drumul spre cealaltă trece pe aici, altfel ea
rămâne doar aparentă şi asta ne-o spune moartea care
zădărniceşte toate dorinţele şi realizările noastre.
Salvarea de la Apocalipsă
Cum de nu vor gusta credincioşii moartea
apocaliptică? Simplu, prin ieşirea lor din lume, aşa cum
ne îndeamnă cuvântul sfânt. În vechime creştinii din
cetatea sfântă, care au crezut în proorocia despre
dărmarea zidurilor Ierusalimului (Matei 25), au fugit în
cetatea Pela, dincolo de Iordan, înainte de a sosi armata
romană a lui Tit, scăpând astfel de la o moarte aşa de
ruşinoasă.
Rugăciunea, când este ea bună?
Rugăciunea mea este bună numai dacă îl cunosc pe Dumnezeul căruia mă adresez, căci din cunoaştere vine credinţa, iar rugăciunea ascultată este numai a omului credincios. Credinţă fără cunoaştere nu există.
Prima dintre soluţii
Panaceul tuturor neajunsurilor noastre este
îndrăgostirea de Dumnezeu. Dacă Îl avem pe El nu ne
mai trebuie nimic, căci El este totul. Când doi tineri vor
să se căsătorească, pe ce pun ei preţ mai întâi, pe
dragoste ori pe avere? Nu se spune că „Dumnezeu este
dragoste”? (1Ioan 4,8) Aşa este şi cu dragostea de
Dumnezeu şi încă cu mult mai mult.
Nevoia de simplificare
Cei mai mulţi dintre noi o ducem foarte greu, la
propriu, în ciuda bogăţiilor de care ţara noastră dispune.
Înseamnă că adevărata cauza a acestui fel de trai nu
este de natură materială. Dacă o vom identifica vom
dobândi un alt mod de a percepe realitatea înconjurătoare şi lumea îşi va schimba înfăţişarea.
Un gând fără noimă venit de aiurea îmi dă ghes:
că se prea fură tot şi că rezolvarea problemei ţine de
factorul politic. Nu este adevărat, deoarece dincolo de
realitatea imediată este alta, de care factorul politic nu
ştie nimic. În modul greşit de înţelegere a acestei
realităţi stă cauza suferinţelor noastre, iar pentru a
ajunge la ea e nevoie de unele raţionamente precum
acesta: pentru salvarea unei îmbarcaţiuni cuprinsă de
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Grădina Eden
Cultivându-mi şi îngrijindu-mi grădina, îngrijesc de fapt de pământul din mine, Grădina Eden nefiind altceva decât frumuseţea intimităţii omului, în
care Dumnezeu i-a sădit, ca pe nişte pomi, gândurile
şi sentimentele.
Focul din muzică
Cine citeşte Biblia vede uşor cum baciul
moldovean din Mioriţa este exact replica la ceea cea reprezentat şi reprezintă Mântuitorul Hristos pentru
lume, numit şi "Păstorul cel bun". Cine nu citeşte
Sfânta Scriptură ajunge la concluzii elucubrante
privind această baladă.
Aşa e şi cu Luceafărul lui Mihai Eminescu,
aşa e şi cu muzica lui Ludwig van Beethoven. Cine
nu este familiarizat cu mesajul creştin crede că
"Eroica", marea simfonie beethoveniană, este legată
de figura măreaţă a lui Napoleon Bonaparte. Şi pare
a fi aşa deoarece însuşi Beethoven vede în acesta
pe eroul capabil să elibereze popoarele Europei de
sub orice fel de oprimare. Dar tot el rupe foaia de
început a partiturii dedicată lui Napoleon atunci când
află că acesta s-a încoronat împărat, gestul dezamăgindu-l profund. Beethoven, fire religioasă, a realizat
că e o nebunie să-ţi pui nădejdea în om, oricare ar fi
acesta şi că orice fel de eliberare este funcţie de
schimbarea gândirii, pe care nimeni nu o poate realiza prin mijloace politice, ci doar cu ajutorul lui Dumnezeu, a cărui Împărăţie nu este din lumea aceasta.
Prin urmare Beethoven dedică de aici înainte întreaga lui muzică divinităţii, chiar dacă de puţine ori o
face în mod explicit. Posibilitatea de a transmite prin
muzică adevăruri dumnezeieşti ţine de sensibilitatea
cu care omul este înzestrat şi de uşurinţa acestuia
de a se mişca între cer şi pământ. Bunăoară, un om
care până mai ieri era iute la mânie azi poate fi iute
la facerea binelui.
Limbajul muzicii redă cel mai bine sentimentul dragostei, peste tot în muzică se simte acest
foc ce nu poate fi exprimat în cuvinte. Din dragoste
Dumnezeu ne-a făcut pe noi. Acum putem spune că
şi din muzică. Mântuitorul zice "Eu am venit să arunc
un foc pe pământ" (Luca 12, 49) şi ce alt foc mai
adevărat decât cel al dragostei poate fi altul? Ei bine,
peste tot în muzică există acest foc.
Despre Înviere
Dacă Hristos Domnul nu învie şi înlăuntrul
nostru, degeaba a înviat în istorie. Învierea Sa e mai
mult decât o aducere aminte, ea trebuie să fie o
renaştere a fiecăruia din noi. Aceasta este taina pe
care n-o înţelegea arhiereul Nicodim şi despre care îi
vorbea Iisus (Evanghelia de la Ioan, capitolul 3).
(continuare în pag. 10)
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Ionela Luisa BEJAN
Întuneric sau Lumină
Partea a II-a
Singura casă în care fusese ea era cea a unei
vrăjitoare care încerca să o înveţe cum să omoare. Îşi
amintea asta perfect. Ei nu îi plăcuse niciodată de acele
vrăjitoare. Erau rele şi urâte. Ei, nu chiar toate erau urâte,
dar sufletul lor era mai hâd chiar şi decât o broască
râioasă. Încercase să fugă de foarte multe ori, iar atunci
când era prinsă era pedepsită aspru. Când reuşi să fugă,
ştia bine ce o aşteaptă, dar nu mai privi înapoi. Casa
acelei vrăjitoare era mai rea decât orice pe lume. Ea nu
putea să facă rău, nu-i plăcea asta, dar vrăjitoarele o
forţau şi pentru că ea nu făcea aşa cum doreau ele, era
pedepsită. Era chiar fericită că plecase de acolo.
Îşi alungă repede gândurile. Nu avea timp pentru
asta, trebuia să găsească o soluţie. Voia să rămână, dar
dacă aflau adevărul? Totuşi, nu trebuia să rămână foarte
mult timp. Da, asta era soluţia! Putea rămâne câteva zile,
poate chiar o săptămână, iar apoi avea să fugă.
- Ei? o întrebă bătrâna. Ai vrea să rămâi?
- Da, zise Rosa încet. Aş vrea să rămân aici.
O parte din ea îi spunea că nu e bine, dar ce
putea să facă? Dacă ar fi spus “Nu”, ar fi întrebat-o “De
ce?“ şi ea nu ar fi ştiut ce să spună. Aşa era cel mai bine,
însă îi era frică. Dacă aflau probabil ar fi... Dar până la
urmă ce însemna asta? Ce însemna, de fapt, moarte?
După ce părăseşti lumea asta mergi într-un loc frumos
sau într-un loc urât, depinde în ce fel te-ai comportat pe
pământ. Dacă aşa avea să se întâmple, probabil chiar ar
fi fost mai bine. Când toţi o vor urâ şi o vor pedepsi
pentru ceea ce credeau ei că este, ea va şti adevărul. Ea
va şti cine a fost şi pentru tot ce a făcut în viaţă, pentru
faptul că a încercat să ajute, pentru faptul că ura răul avea să fie răsplatită. Avea să fie fericită, dar dacă până şi
acolo sus avea să fie considerată rea, atunci nu s-ar mai
împotrivi. Ar accepta totul aşa cum făcuse toată viaţa.
- Ai nevoie de ceva? o întrebă fata.
- Nu, răspunse Rosa.
- Vei primi o cameră în care poţi sta, îi zise bătrâna. Aş vrea să mai rămâi puţin aici. Voi trimite o
asistentă ca să vedem dacă eşti bine.
Rosa dădu aprobator din cap. Încerca să
vorbească mai puţin. Parcă fiecare cuvânt era ceva rău.
Trebuia să fie atentă la ceea ce spune. Un singur cuvânt
greşit o putea da de gol.
- Vreau să te odihneşti acum, draga mea, îi zise
bătrâna.
Rosa dădu iar din cap, iar cele două ieşiră afară.
Când uşa se închise, mai făcură câţiva paşi pe coridor,
iar apoi Acvata o întrebă pe directoare:
- Credeţi că ea e?
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- Sunt convinsă, răspunse bătrâna.
În vocea ei nu se mai simţea nicio notă de
blândeţe. Acum era serioasă.
- Fata asta, continuă ea, ne poate distruge pe
toţi.
- Şi ce vom face? întrebă Acvata îngrijorată.
- Vreau să o ţin sub observaţie.
- Nu ar trebui să ne ocupăm acum de asta?
Ar trebui să anunţăm un vrăjitor mai puternic sau să...
- Nu, o întrerupse doamna Varanda. O văd
confuză, speriată. Poate până la urmă nu e chiar atât
de periculoasă. Vreau să te porţi frumos cu ea, iar la
prima greşeală mă vei anunţa pe mine. Acum du-te în
camera ta.
- Da, doamnă.
Acvata plecă în grabă lăsând-o singură pe
directoare. Se îndreptă exact spre camera ei şi nu
băgă pe nimeni în seamă. O speria puţin faptul că
Întunericul era atât de aproape, însă trebuia să fie
puternică şi să apere binele cu orice preţ. Nu trebuia
să fie speriată, însă toată situaţia asta îi dădea un
sentiment de nelinişte.
Totuşi, îşi zise ea, doamna Varanda cu
siguranţă ştie ce face. Ea mereu gândeşte înainte să
acţioneze şi eu trebuie să am încredere în ea.
Intră în cameră ca o tornadă şi încuie uşa în
urma ei. Nu vroia să vadă pe nimeni. Oricum nimeni
nu prea trecea pe la ea, dar se simţea mai bine să ştie
că uşa e închisă. Camera ei era mereu ordonată. Se
duse lângă bibliotecă şi luă un caiet subţire. Se aşeză
la birou şi începu să înveţe. Chiar dacă Întunericul era
în şcoală, nu vroia să uite de învăţat. Media ei era
foarte bună şi trebuia să o menţină aşa. Ajunse la
jumătatea lecţiei când cineva ciocăni la uşă. Se ridică
plictisită şi deschise uşa.
Nu fu deloc surprinsă să dea peste bunul şi,
totuşi, enervantul ei prieten, Jake. El era singurul din
şcoală cu care vorbea. Ei, mai vorbea şi cu alţii, însă
ocazional. În el avea încredere deoarece îl cunoştea
de aproape 11 ani. La vârsta de şase ani, ea venise la
şcoală şi prima dată l-a cunoscut pe el. Au vorbit
puţin, iar apoi au devenit cei mai buni prieteni. Avea
numai şase ani atunci, dar alegerea aceea a fost cea
mai înţeleaptă din viaţa ei, chiar dacă atunci nu îşi
dăduse seama de asta. Jake se dovedi un prieten de
încredere. El era orfan, însă Acvata se întreba tot
timpul dacă e din Atlantic. Ei arătau aproape la fel.
Doar ochii erau diferiţi, ai ei fiind mult mai profunzi şi
faptul că el era băiat, iar ea fată.
Acvata nici nu apucă să îl întrebe ceva
deoarece el i-o luă înainte:
- Acvata, trebuie să mă ajuţi!
- Ce ai mai păţit? îl întrebă ea deja plictisită.
- Mâine am un test şi este o teoremă...
- Ne vedem mai târziu, i-o tăie Acvata.
- Dar trebuie să mă ajuţi! Te rog! se milogi el.
Dacă nu iau o notă mare media mea va fi distrusă.
Am nevoie de cel puţin opt, te rog!
- M-ai bătut la cap toată dimineaţa. Şi eu
trebuie să învăţ.
- Te rog! Cine e prietenul tău cel mai bun?
Chiar n-o să mă ajuţi?
- Nu, îi răspunse ea sec. Ţi-am explicat de mii
(continuare în pag. 10)
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de ori acele teoreme şi definiţii, e timpul să înveţi singur.
- Dar nu înţeleg! stărui Jake. Te rog! Tu ai medii
mult mai mari decât mine. Nu cer decât zece minute din
timpul tău.
- Bine, cedă ea. Dar după asta o să mă laşi să
învăţ.
- Promit!
Acvata îl lăsă să intre, iar Jake începu să
răsfoiască un caiet.
- Uite! zise el în cele din urmă.
Fata luă caietul şi începu să citească:
- “Pentru a redirecţiona o Putere îndreptată spre
tine, trebuie să îţi păstrezi calmul cât de mult posibil şi să
foloseşti mişcările adecvate.” Ce e atât de greu de
înţeles?
- Păi, vezi tu..., începu el puţin stânjenit, problema
e că... eu...
- Nu ştii mişcările, nu-i aşa?
- Nu, zise Jake lăsând capul în jos.
- Trebuie să înveţi mişcările, atâta tot.
- Dar nu le găsesc! se plânse Jake. Le-am căutat
în toate caietele pe care le am şi nu găsesc nimic despre
asta. Cred că erau pe foaia care mi s-a rupt atunci când
am aruncat caietul într-un copac.
- Încă nu înţeleg de ce ai făcut asta.
- Mi s-a părut că văd ceva...Dar nu asta contează.
Poţi să-mi spui care erau mişcările?
- Atunci când vrei să redirecţionezi o Putere
îndreptată spre tine, începu Acvata, trebuie să întinzi o
mână ca şi cum ai vrea să prinzi o minge, iar apoi laşi
acea Putere să-ţi străbată corpul până în mâna cealaltă.
Apoi, îndrepţi mâna în care s-a oprit Puterea spre cel pe
care vrei să îl loveşti şi îi dai drumul, laşi toată acea
energie să iasă din corpul tău şi să se îndrepte spre ţintă.
Totuşi, în tot acest timp trebuie să te foloseşti şi de o parte
din Puterea ta deoarece dacă nu faci asta ai putea fi
doborât imediat.
- Tot nu înţeleg de ce trebuie să învăţ asta, eu
studiez artele marţiale şi istoria. Nu e drept.
- Ştii ceva, las-o baltă! zise Acvata devenind mult
mai serioasă. Nici nu ştii ce pericol ne paşte.
- Pericolul de a primi un patru la test, zise Jake
plictisit.
- Nu, Întunericul.
Când auzi acel cuvânt, Jake lăsă orice activitate
care îl preocupa şi îşi îndreptă atenţia spre Acvata. Chiar
dacă era doar un singur cuvânt, suna ca şi o mie. Atâtea
lucruri se ascundeau în spatele acelui cuvânt, lucruri pe
care nimeni nu le înţelegea, însă toţi luptau cu sau
împotriva lui. Unii doreau acea Putere cu orice preţ, iar alţii
luptau pentru a o distruge.
- Ştii despre acea vrăjitoare a Întunericului, nu-i
aşa? îl întrebă ea.
- Toata lumea ştie despre ea.
- E în şcoală.
- Poftim?
Jake sări imediat în picioare, de parcă toate
lucrurile pe care le atingea îl ardeau. Mintea lui nu reuşea
să înţeleagă ultima propoziţie rostită de Acvata.
“E în şcoală”.
Nu era posibil! Vrăjitoarea Întunericului era în
şcoală. Cum putea Acvata să fie atât de calmă? Dar ea nu
era calmă.

Boem@ 11 / 2014

E speriată, îşi spuse Jake.
Atunci când era speriată, Acvata devenea
foarte calmă. Încerca să îşi ascundă emoţiile, însă
Jake o cunoştea prea bine pentru a se lăsa păcălit
de asta.
- Calmează-te! îi zise Acvata, iar în vocea ei
se auzea foarte clar teama. Trebuie să fim calmi. Să
nu spui nimănui despre asta. Doamna directoare
vrea să o ţină sub observaţie şi la prima greşeală va
chema pe cineva pentru a o lua de aici.
- La prima greşeală? zise Jake aproape
strigând. Ar trebui să o eliminăm chiar acum! E un
pericol pentru noi toţi!
- Ai încredere! Sunt sigură că doamna
Varanda ştie ce face. Noi trebuie să fim calmi şi sunt
sigură că totul va fi bine.


(urmare din pag. 8)

Aerul şi credinţa
Credinţa, care vine în urma cunoaşterii
adevărului, este celălalt aer al omului în absenţa
căruia se instalează moartea veşnică.
Caracterul omului
Caracterul omului este funcţie de prezenţa
adevărului în el, iar pentru aceasta îi stau la dispoziţie, ca daturi native, mintea şi inima (îngerii păzitori
din tradiţia noastră).
Despre adevăr şi metaforă
Adevărul nu se descoperă la prima vedere
din cel puţin două motive: pentru a fi la adăpost de
profanatori, cei ce înţeleg doar văzutele şi ca noi să
ajungem la el prin efort, după care să ne putem
bucura pe deplin. "Unde vei găsi cuvântul ce exprimă
adevărul?”, se întreabă Mihai Eminescu. În metaforă,
răspundem noi, pentru că aceasta numeşte lucruri
care nu se văd sau în necuvinte, cum ar spune
Nichita Stănescu, căci acestea numesc realităţi
biblice.
Despre geniu
Cine se apropie de Dumnezeu-Cuvântul nu
este inteligent, este genial. Dumnezeu nu se percepe
cu inteligenţa, ci cu geniul, care vine de dincolo de
naştere.
Dumnezeul filozofilor şi cel al creştinilor
Dumnezeul filozofilor este altul decât cel
revelat pe paginile Bibliei, filozofia fiind înţelepciunea
oamenilor.
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Cezarina ADAMESCU
CÂND SPIRITUL HĂLĂDUIEŞTE LIBER.
O PIATRĂ DE TEMELIE A CREDINŢEI
Viorel Darie, Valdenzii din Piemont, dedicată credincioşilor de
pretutindeni, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2014

Pornind de la sursele deja cunoscute din istoria
mişcării reformaţiunii, cu osebire istoria poporului valdenz,
precursorul Reformei în Biserica universală, alături de
catari, albigenzi şi hughenoţi, autorul brodează pe acest fir,
destul de întortocheat, propriile viziuni, în dorinţa de a-şi
mărturisi credinţa şi de a-i face să înţeleagă şi pe alţii,
determinările care l-au condus spre această modalitate de
manifestare a slujirii lui Dumnezeu şi aproapelui. Îmbinând
ficţiunea cu datele istorice legate de specificul luptei
secolelor XVII-XVIII, dintre religiile consacrate şi cei care,
constituindu-se într-o mişcare numită Săracii din Lyon şi
apoi Săracii din Lombardia, care militau pentru puritatea
spirituală, pentru Adevărul biblic şi pentru Evanghelie,
Viorel Darie se face el însuşi exponentul acestui tip de
spiritualitate creştină, vestită pentru curajul, jertfele şi
mesajul lor.
Scrisă într-o limbă curată, cursivă, accesibilă
oricărui gen de cititori, lucrarea de faţă se doreşte a fi o
carte de informare şi documentare, dar şi de lectură utilă,
pentru cei care vor să se adâncească în credinţă, după
modelul valdenz.
„Zorile tinereţii” – primul capitol, ca un preambul,
ne introduce în viaţa păstorilor de pe culmile Alpilor.
Autorul e un povestitor strălucit. Intri cu el în poveste fără
nicio rezervă, te laşi pe mâna sau în voia fanteziei
autorului. Pătrundem într-un univers care seamănă cu
Paradisul, unde raze de pace şi de lumină coboară ca o
binecuvântare şi ca o solie pe pământ. Geaninna, tânără
păstoriţă, îşi paşte oile şi caprele pe creste, întorcându-se
cu gândul într-o reverie specifică vârstei la o serbare
câmpenească unde tineri credincioşi se întâlniseră pentru
a-L preamări pe Dumnezeu. Acolo a cunoscut un tânăr pe
care nu l-a putut uita.
Viorel Darie are acel dar special al scriitorilor care
trăiesc tot ce povestesc, pe măsură ce scriu. Dar mai are
şi darul de a-i face şi pe cititori să trăiască şi să guste din
priveliştile minunate descrise. Darul împărtăşirii din cuvânt.
Biserica de piatră înnegrită, ascunsă în mijlocul naturii,
bine tăinuită, e locul unde valdenzii se adună pentru
rugăciune şi reculegere sau pentru a sărbători Sabatul.
Rugăciunile sunt uneori acompaniate de instrumente
muzicale specifice serviciului religios. Credincioşii cunosc
toate regulile necesare bunului mers al credinţei lor:
discreţia, păstrarea tăcerii, apărarea credinţei cu preţul
vieţii, aşa cum făcuseră întemeietorii ei.
Alegerea unor locuri de rugăciune ferite de ochii
prigonitorilor era absolut necesară. Suntem în ţinuturile
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italice, în preajma Alpilor meridionali, într-un cadru
natural în care oamenii ar trăi în voie, dacă ar fi lăsaţi
în pace în credinţa lor. De ce se întâmpla să fie alungaţi, prigoniţi, torturaţi şi martirizaţi aceşti valdenzi?
Autorul încearcă să dea un răspuns corect, bazat pe
datele istorice, dar şi pe credinţa împărtăşită de la
strămoşii lui. Chiar dacă aceste relatări îmbracă
forma unor povestiri sau legende. Sunt adevăruri pe
care un credincios are datoria morală de a le susţine
şi a lupta pentru ele. Istoria religiilor lumii cunoaşte
multe aspecte cunoscute şi mai puţin cunoscute. E
datoria creştinilor să se informeze.
Aflăm în continuare că tatăl Gianninei, Pietro
Montanari se întoarce de la închisoare, unde fusese
întemniţat pentru răspândirea cărţilor religioase.
Bucuria soţiei Enrica şi a celor patru copii la revederea capului familiei este de nedescris în cuvinte. Numai credinţa în Dumnezeu l-a ajutat să îndure chinurile închisorii, care nu l-au clintit câtuşi de puţin din
convingerile sale. Firul naraţiunii este presărat cu
istorii din viaţa strămoşilor valdenzi ale căror fapte
rămăseseră în memoria comunităţii. Aşa este şi povestea bunicului Damiano pe care acesta, întins pe
iarba din plai, alături de cei doi nepoţi, Geaninna şi
Agostino, şi-o deapănă cu ochii la cer, închipuindu-şi
Împărăţia de Sus la care vor merge cu toţii.
Copiii află cum au ajuns strămoşii lor să
locuiască acest sat ascuns în munte precum cuibul
de vulturi. Pădurea, văile alpine au fost cetatea de
scăpare pentru cei hotărâţi să-şi apere credinţa, în
vremuri tulburi.
Bunicul le arată şi primejdiile pe care le întâmpină locuitorii acestor ţinuturi, în lupta cu fiarele
sălbatice care uneori se năpustesc să le atace oile.
Bătrânul numeşte neamul vandenz „mica turmă” –
apărată de Domnul, spunându-le cu credinţă: „Când
aud glasul Domnului, până şi lupii se ascund în
pădure”.
La sosirea unchiului Vulpiano în vizită, familia lui Pietro Montanari este bucuroasă, dar mai cu
seamă fiul cel mare, Giuseppe, se arată interesat de
cărţile din desaga acestui om, urmând să ajungă
ucenic de colportor, sub îndrumarea unchiului. În
vremea aceea, vigilenţa agenţilor papali era mare şi
ei puteau cădea pradă acestora pentru împărţirea
cărţilor de credinţă valdenză. Puritatea credinţei trebuia apărată şi fiecare reprezentant depunea toate
eforturile pentru aceasta. Dar de ce trebuiau să fie
(continuare în pag. 12)
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două tabere, când ambele credinţe erau în slujba lui Aceluiaşi Dumnezeu? Mânaţi de orgolii şi vanităţi omeneşti,
capii Bisericilor medievale duceau un război nevăzut în
Numele lui Dumnezeu. Orice ingerinţă în Biserica Universală trebuia sancţionată drastic. De aici, şirul nesfârşit de
erori care s-au soldat cu victime şi martiri de ambele părţi.
Pe de altă parte, Ducele de Savoia impunea reguli stricte,
care trebuiau respectate.
Ideea unei istorii romanţate a mişcării valdenze,
este pentru Viorel Darie ca o piatră de temelie pusă la
edificiul credinţei sale şi are şi un scop pedagogic. Prin
intermediul povestirii, cititorul se informează şi-şi creează
el însuşi o părere asupra adevărului. Dar cine poate
stăpâni Adevărul în stare pură ori în întregime? Părţi din el
purtăm în noi, fiecare.
Curajul valdenzilor este comparabil cu cel al
primilor creştini prigoniţi care mergeau la moarte râzând,
apărându-şi credinţa cu preţul vieţii. Autorul pune accent
pe viaţa oamenilor simpli de la munte, crescători de
animale, nevoiţi să-şi ducă traiul din sudoarea muncii lor.
Şi când al doilea copil, Agostino se hotărăşte să părăsească ţinutul şi casa părintească pentru a învăţa tâmplăria şi confecţionarea de instrumente muzicale, cei doi
părinţi înţeleg că puii trebuie să zboare din cuib şi să-şi
caute rostul lor.
Chiar dacă faptele acestor povestiri s-au întâmplat
demult şi într-o ţară îndepărtată, autorul le descrie cu
minuţia artizanului, reuşind să creeze tablouri veridice ale
unei epoci apuse, plină de întâmplări suprinzătoare.
Pe un alt palier aflăm povestea pastorului Amedeo
de Fiore şi a familiei sale. Pentru valdenzii din văile
Piemontului, valorile familiei sunt puse pe primul plan.
Plecaţi în Ţara Cantoanelor la un Conciliu al protestanţilor
de la Lausanne, Pietro şi pastorul Amedeo străbat Alpii
vreme de două săptămâni ajung la templul mare unde
avea loc adunarea şi unde se propune adoptarea unui
singur catehism tradus în mai multe limbi. Cei doi
piemontişti sunt ajutaţi cu cărţi religioase tipărite în
Germania şi la Lyon. Autorul descrie viaţa grea a
locuitorilor din ţinuturile Piemontului.
Una din intrigile cărţii este dată de dragostea
dintre valdenza Donatella şi tânărul catolic Fabrizio. Ei
înving toate obstacolele şi se cunună în credinţa valdenză.
Şi veni şi rândul Geaninnei să se îndrăgostească de un
tânăr tâmplar, de credinţă calvinistă, venit din Lausanne şi
care poposise prin satul lor. Povestea e foarte frumoasă,
ca toate poveştile de iubire, de altfel. Şi iubirea lor se
termină cu o căsătorie. Autorul prezintă şi alte cazuri de
legături mixte între tineri de credinţe diferite, cu condiţia ca
unul dintre ei să treacă la confesiunea celuilalt.
Pastorul Benvenuto din Boemia aduce în sat veşti
despre Contrareformă, dar şi despre fiul lui Pietro,
Giuseppe, care împreună cu unchiul său fac serviciul de
colportori, aducând şi ducând cărţi în Hungaria, Boemia şi
chiar în Transilvania, în lucrarea lor de evanghelizare. În
misionariatul lor, cei doi colportori au puterea să-l
convingă pe însuşi groful din acele ţinuturi despre
adevărul biblic şi să-l convertească la credinţa valdenză.
Pe alt plan, dar în acelaşi spirit creştin, Marianne,
fiica pastorului Amedeo, înzestrată cu multe calităţi, pictează, cântă la clavecin, învaţă gospodărie. În casa mătuşei sale, Eleonora din Rivoli, Marianne se instruieşte în
artele frumoase, cu câţiva maeştri ai vremii, desăvârşin-
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du-şi educaţia. Şi veni vremea ca Pietro să fie
desemnat ca pastor într-un sat care rămăsese fără
îndrumători spirituali. Îmbrăcat în ţăran, nedându-se
îndărăt de la muncile câmpului, Pietro Montanari îşi
face datoria modest şi smerit, cu bucuria în suflet
că şi copiii lui lucrează în via Domnului, aducând
roade bogate de convertire.
Unul din atributele lucrării de evanghelizare
este, a-l mărturisi pe Dumnezeu cu fapta, nu numai
cu vorba. Şi Pietro Montanari a înţeles acest lucru
şi a acţionat în consecinţă, oferindu-şi ajutorul
braţelor sale, tuturor celor care aveau nevoie,
apropiindu-se mult de sufletele acestora. Abia după
aceea, îl propovăduia şi-i mulţumea lui Dumnezeu.
O frumoasă carte de vizită creştină!
Pentru noi, creştinii de azi, care avem Biblia
la dispoziţie şi o sumedenie de cărţi sfinte obţinute
uşor, dar nu ne atingem de ele decât arareori, în
mod grăbit şi distrat, poate fi de mirare cum, nişte
oameni din vremuri îndepărtate, ţineau la mare preţ
Sfânta Evanghelie, îşi riscau viaţa pentru tipărirea şi
răspândirea ei, socotind o misiune sfântă să ducă
această preţioasă comoară, cea mai valoroasă
dintre comorile lumii, în toate bisericile creştine, fie
ele şi de rit valdenz. Aceasta vrea să scoată în
evidenţă autorul acestor povestiri interesante, de
profundă spiritualitate.
Viorel Darie zugrăveşte chipuri şi caractere
de oameni ai credinţei ca şi întâmplările care i-au
adus în ipostaza de slujitori ai lui Dumnezeu şi mai
ales, cu câtă bucurie îndeplinesc acest apostolat,
gata de a-şi pierde libertatea şi chiar viaţa, numai
să nu se lepede de credinţa lor.
Urmărim poveşti emoţionante de iubire între Marianne şi Gregorio, tânărul ucenic pe care-l
luase pastorul Amedeo sub oblăduire. Luciano, fiul
negustorului bogat Di Mercario se îndrăgosteşte de
Alberta, fiica diaconului de la templul valdenz din
sat. Dar dragostea acestora din urmă nu are sorţi
de izbândă. Autorul alege îndeosebi cupluri de condiţie şi credinţe diferite, tocmai pentru a arăta că
Dumnezeu este Unic şi pentru toţi. Dar există şi alt
fel de tentaţii pentru tineri şi pictorul Luciano se
îndrăgosteşte de Angelina, fiica unui marchiz. Confruntat cu capelanul de la curtea marchizului, tânărul pictor mărturiseşte de unde a primit Noul Testament în credinţa valdenză şi astfel îl divulgă pe Gregorio, ucenicul pastorului Amedeo. Tânărul pictor e
pus să abjure de la credinţa valdenză, iar urmările
delaţiunii sale sunt nefaste: oameni şi sate întregi
au de suferit pentru „erezie”. Însuşi Pietro este
întemniţat într-un loc unde nimeni nu mai ştia de el.
Persecuţiei iezuite îi căzură victime şi pastorul Amedeo împreună cu ucenicul lui Gregorio.
Templele au fost incendiate sau dărâmate de soldaţii ducelui. Însuşi tatăl lui Pietro, bătrânul Damiano
este întemniţat. Aflat în închisoare, bătrânul are surpriza să audă prin ziduri vocea fiului său Pietro,
care predica prizonierilor despre păcatul abjurării. E
o poveste emoţionantă, pilduitoare. Însă pentru credincioşii valdenzi, a muri pentru Hristos este o
cinste. Sunt pregătite ruguri, eşafoade şi se trece la
executarea capilor mişcării valdenze care n-au vrut
(continuare în pag. 13)
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(urmare din pag. 12)

să abjure. La fel ca-n primele veacuri de prigoană creştină. Sângele martirilor – sămânţa creştinilor a spus
Tertullian, în secolul II de creştinism. Desigur, fiecare om
poartă cu sine un reper de memorie activă sau afectivă
care, din când în când iese la iveală.
Faptul că Viorel Darie a scris despre această
perioadă tulbure din istoria mişcării valdenze din Piemont
este exemplul cel mai concludent.
Nici în Franţa lucrurile nu stăteau mai bine.
Credincioşii sunt siliţi să-şi părăsească locurile natale, din
provincia Delfinat, ca să-şi salveze viaţa.
Giuseppe este propus pastor şi se ocupă de soarta refugiaţilor în Piemont. După mărturia dată de principalii
conducători ai mişcării valdenze, viaţa de credinţă din
Piemont se intensifică din nou, templele sunt refăcute şi
un spirit fervoros străbate întreaga comunitate de credincioşi. Viaţa reînvie chiar şi dintr-un bob de sămânţă. Se
dau din nou edicte pentru interzicerea mişcării valdenze
iar prigoana şi martirajul nu încetează. Se iau noi măsuri
de opresiune împotriva predicatorilor şi a familiilor lor. Ei
trebuiau să abjure iar mamele să-şi boteze copiii în Credinţa Catolică. Unele familii pleacă în pribegie, altele rămân pe loc să-şi apere credinţa cu preţul vieţii. Convoaie
de refugiaţi se pregătesc să părăsească ţinuturile Piemontului în căutarea libertăţii de credinţă. Descrierea acestor
vremuri tulburi depăşeşte limitele poveştii şi ia aspectul
unor evocări istorice memorabile. Dar, în acest marasm,
refugiaţii primesc ajutoare nesperate. Pastorul Giuseppe
primeşte ajutor chiar de la fratele lui Simeon şi întâlnirea
lor este emoţionantă. Ajunşi în Elveţia, refugiaţii primesc
locuri de case sau chiar locuinţe pentru a se stabili în
această ţară. În ţinutul Piemontului au loc încleştări între
dragonii ducelui şi valdenzii rămaşi acasă. Autorul apelează şi la sursele istorice pentru a descrie această grozăvie. În urma soldaţilor ducelui totul e pârjolit şi locurile rămase pustii. Templele sunt arse până în temelii. Cei care
n-au fost prinşi s-au refugiat în Franţa. Pagini însângerate
de istorie religioasă, de încleştări şi lupte între creştini!
Se întâmplă însă, chiar şi în situaţiile cele mai
dramatice, să existe exemple de curaj, demnitate şi
mărinimie, între taberele duşmane. Femei catolice înfiază
copii valdenzi şi-i salvează pe timpul refugiului în Elveţia.
În închisori, schingiuirile, bolile şi execuţiile
reduseseră mult numărul valdenzilor. Şi totuşi, se ordonă
eliberarea a două sute de prizonieri valdenzi şi escortarea
lor prin Alpi spre Elveţia. Printre aceşti prizonieri era şi
Pietro Montanari. Întâlnirea dintre Pietro şi copiii lui este
cu adevărat tulburătoare. Dar şi întâlnirea celor doi soţi,
revăzându-se după atâta timp este la fel de emoţionantă.
Autorul ştie cum să dozeze emoţia, dar mai ales, când săi dea frâu. Aceasta face parte din iscusinţa condeierului
de cursă lungă.
El este maestrul regăsirilor spectaculoase şi
neaşteptate între soţi, între iubiţi, părinţi şi copii.
După o perioadă de exil, valdenzii se întorc în satele natale, refac casele şi templele şi o iau de la început.
Viaţa începe oricând, chiar şi după perioade aprige.
Cartea este o lecţie de credinţă. O probă de curaj
şi demnitate pentru acei căldicei despre care Dumnezeu a
promis că-i va scuipa din gura sa.
Urmează vremuri de relativă linişte, în care copiii
şi nepoţii eroilor noştri îşi vor da şi ei proba credinţei şi
idealurilor lor de viaţă.
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Autorul îl însoţeşte pe Pietro Montanari până la vârsta de 80 de ani, el se întoarce în Piemont,
vizitează satele refăcute, îşi revede copiii şi nepoţii,
călători în Austria şi Boemia, apoi în Ungaria, unde
a fost primit de Ferdinand, fiul grofului de odinioară
care se convertise şi căruia îi citise Biblia, şi după
multe peregrinări în Transilvania, Germania, se
reîntoarce în Elveţia la fiica lui şi are bucuria să-şi
vadă nepoţii ziditori de temple.
În cele din urmă se reîntoarce în leagănul
credinţei Valdenze, în Piemontul său iubit, unde văzuse lumina zilei.
Aceasta este povestea, cu inserţii istorice,
a credinţei valdenzilor din Piemont. Finalul este al
autorului care-şi exprimă dorinţa de a vizita Ţara
Valdenzilor - după trei sute de ani, să meargă pe
urmele strămoşilor care s-au jertfit pentru această
credinţă.
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Bianca Andra ILEA
Cuvinte de nesfârşit...
Ai intrat în inima mea
fără să baţi!
N-ai văzut că era ocupat?
Ştergeam praful de pe
vechile cadavre amorfe
ale unor iubiri nereuşite.
Trăsesem deja obloanele
sufletului şi dormea iepureşte,
înăuntru, spaima c-ar putea
intra o rază de altcineva.
N-ai văzut că nu te aşteptam?
Nici măcar n-am tresărit
când ai pătruns în mine!
Era înfiorarea zilei de toamnă!
Era un rictus etern întipărit
pe masca a ceea ce vroiam să fiu!
N-ai văzut că era ocupat?
Paharnicii strângeau vinul de pe
masa ultimei însângerări,
iar temnicerul chiliei închisese
cu cheia toate sertarele din care aş mai fi putut ieşi.
N-ai văzut că dormeam?
N-ai văzut că hibernam în pretinsa-mi carapace?
Rapace mi-ai muşcat obrazul întors al coapsei
şi-n linişte mi-ai dat lumea de-a dura.
Cât a durat? Nu mai ştiu! Ce spuneam?
Care uşă? În ce chilie?
Din care suflet? Din ce neam?
Iartă-mă! Am uitat tot!
Nu-mi mai amintesc decât
c-am închis uşa după tine!
Nu-ţi face probleme că s-a înserat!
Poţi să mai stai la o cafea
sau poţi să nu mai pleci niciodată!
Nu pleca!
Nu-mi amintesc decât că te-am lăsat înăuntru!
Restul a pierit ca un fum!
Restul nu mai sunt eu, eşti doar tu!
şi cum ai putea pleca TU din tine?

DOOM sentimental
Am inventat cuvinte, care să-ţi declare
cu alte virgule că te iubesc.
Am conjugat toate verbele la persoana I, plural
ca să nu-ţi mai alunece accentul
spre alte blonde semne de-ntrebare.
Am modificat sintaxa privirii mele
și i-am trasat o topică orizontală,
ca să te aştepte domoală
să-ţi cobori vocalele în mine!
Mi-am despletit întărâtatele hiaturi,
ca să nu-ţi mai supere declinata-ţi încăpăţânare.
Și totuşi ai plecat!
Să fi fost tot morfologica neputinţă
de a iubi pe altcineva afară de tine
sau incapacitatea mea de a deriva umilinţa?
Ştiu doar că mi-ai luat totul!
A! Nu! Mi-au mai rămas nişte puncte de suspensie
atârnând ca nişte ghiulele
de un colţ îndărătnic de viaţă!
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Incapacitate mondenă
Mi-am parfumat sufletul cu Dior, ca să mă iubeşti.
Mi-am încălţat mândria cu Cavalli
şi-am strâns bine şireturile,
ca să nu mârâie întărâtată.
Mi-am îmbrăcat memoria cu Armani
şi-am încheiat toţi nasturii sacoului,
ca să nu năvălească pe-acolo amintirea
a ceea ce sunt.
Mi-am încorsetat vorbele cu Versace,
ca să-mi amintesc să nu te contrazic.
Mi-am pictat suferinţa cu Revlon,
ca să nu te supere prea tare.
şi-aş fi făcut orice doar pentru-o sărutare.
Dar ieri, când m-am uitat în oglindă,
nu m-am recunoscut.
Nu eram eu.
Era spectacolul sinistru al măştilor de marcă.
Aşa că am decis să mă dezbrac.
Azi nu-mi pasă că nu mă poţi iubi.
Nici nu-ncerca, nu te mai obosi!
Ia tot ce-am dezbrăcat, pune-le în geanta ta Adidas
şi dispari!
Prefer să trăiesc singură, grea de plinătatea
goliciunii mele amare,
Decât îmbrăcată în albastrul snob şi sidefat
al neputinţei tale!

Scorpion
Mi-am scuturat cleştii de nisip, dar tot
mă zgârie zguduitor pe platoşa sufletului
învelişul deşertului auriu.
Îmi susură sunetul înţepător
al cozii mele veninoase
Cu care reuşesc să mă otrăvesc
Trupeşte şi sufleteşte.
"Nu m-am putut abţine" răsună un laitmotiv
al firii mele
şi cântă aspru sclipirea de teama
din ochii trecătorilor nori.
Sunt un supravieţuitor al propriilor piedici.
Azi mă scufund în nisipul realităţii,
căutând cu sete deşertul care
să mă adăpostească.
Unde eşti? Te aştept şi te caut mereu.
Ai grijă cum mă acoperi!
Dacă te voi înţepa,
gustul meu va rămâne de-a pururea în tine!
Otravă şi ambrozie,
agonie şi extaz,
înger şi demon,
infern şi iad.
Sunt aici! Găseşte-mă!
Nu te împiedica de urâţenia cleştilor mei!
Nu te speria de ascuţimea cozii mele!
Priveşte-mă cu ochii sufletului!
Ai să vezi frumuseţea mea, întinsă roz
Pe canapeaua liniştii tale.
Trebuie doar să mă săruţi,
Nu cu buzele, ci cu vorbele!
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Paul SÂN-PETRU
Paul Blaj, “Gillette”, Ed. Napoca Star, 2014
Când citesc poezie de Paul Blaj îmi amintesc pagini întregi din “Frumoșii nebuni ai marilor orașe”, unul din
romanele de referință ale lui Fănuș Neagu.
În tinerețea poetului moldo-transilvan, la pasiunea
sau patima trăirilor lui sentimentale, de o candoare și o
profunzime între juvenil și pasional, nu am putea vedea în
perspectiva anilor decât o asemenea poezie detașată de
orice rezerve sau manifestări pudibonde. Trăirile sale sunt
autentice și presărate cu… “iar în păr să-i scuturi fluturi de
imagini și idei”, vorba maestrului George Topârceanu, că
altfel ce ar mai fi aceea “Paul”? cum l-a întrebat statuia de
candoare a unei fetițe… Dar ce ar fi fost să-i explice poetul, ca să o lase în splendoarea candorii ei, decât că
“Paul” e o coajă de banană pe care alunecă în suflet: ”și
poate tot atunci”, dacă micuța l-ar mai fi întrebat și ce este
poemul, sigur că poetul i-ar fi răspuns că: “pe degetul tău
mic, două buburize, acesta e poemul”.
Dar mai departe să stăm “în bătaia vorbelor unele
nespuse încă”, pentru că tinerețea este baza noastră, cam
aeriană, aș zice, dar bogat-endorfinică (pag. 14-15). Dar
până una-alta, hai să ne supunem poeziei lui Paul Blaj,
“să stai în bătaia vorbelor unele nespuse încă” (pag. 15).
Paul Blaj, “în felul meu de hârtie în loc de suflet, /
până când o mână de prunc / îmi va strânge degetul mare”, duce dragostea până la imaginarul unei adevărate
împliniri către acea ascultare divină din Geneza cap. 2,
23-24: “ca și când s-ar dezbrăca împreună pe o plajă (a
hârtiei) ca niște proști”.
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Nonșalant, jemanfisist, poetul Blajului tecucean sugerează că “toți copacii sunt rătăciți, toată pădurea, copaci tineri și bătrâni, toți sunt copii din flori,
din cauza unui alun rătăcit în fața blocului”. Puritatea
și “beția” sentimentelor sunt doar exuberanțe, simplități asumate.
Chiar și mașina “fără roți pe care îmi place să
ascult ploaia”. Gestualitatea și simplitatea dragostei
fierbinte anulează tot ce pentru alții (altele) ar putea fi
elemente de discordie. Toate situații ce ar instala ceva elemente de depresie, precum în filmul lui Kazantzakis, când i s-a prăbușit toată instalația petrolieră
(dacă îmi aduc bine aminte).
Deși îl cunosc încă insuficient, zic eu, pe
poetul Paul Blaj, care nu întâmplător îmi este și un
prieten drag, în ceea ce de(scrie) în poemele sale mă
îndeamnă să cuget la inocență, la prima pereche
umană a Creațiunii, la puritatea dragostei lor în numele căreia și-au asumat chiar și moartea. Ca premieră
absolută, prin neascultare în numele Dragostei lor.
Fără exhibare, fără pudibondism, ei își trăiesc
plenar dragostea, mărturisind-o lumii, asumându-și-o
așa cum e, dar și constatând că aceasta este și poezia! De fapt e dreptul lui: “în felul (meu) de hârtie / cu
o hartă în loc de suflet”. Apoi poetul, pe neobservate,
ne duce către final: „În esență, toate femeile sunt dive
/ iar aceasta este indiscutabil o axiomă / După un
timp în care le vezi cum / își taie unghiile, își pun
măști de frumusețe / cu tot felul de alifii, creme nutriative / care mai de care mai minunată (...) divele, aceste minuni ale naturii / spun căcăcă… azi de ce nu mă
scoți și pe mine dragă prin / lume? că aia /…/ nu am
și eu dreptul măcar odată în viață să fiu fericită /…/ și
pe cel mai frumos ton posibil / în cea mai discutabilă
bunăvoință tăvălită prin Dragoste / îi spui încet / da nu
te-am dus la mare fă?”.
Imagistica este ingenioasă, preocupantă:
“erai liniștea ca un tratat de pace” (pag. 21). “Rămâne
abisul în care se poate intra frumos ca în veșnicie”
(pag. 22).
Ornamental, tranzitoriu, Paul Blaj uzează și
de o poezie de atmosferă, aproape contaminantă:
„cât ei glumesc, mai e timp și mai pot să mimez că
exist” (pag. 24). Apoi, câtă boemie, așa cum îi șade
bine unui poet: “apoi am coborât departe / să nu fac
dragoste / într-o sală de așteptare / ca în timpul războiului” (pag. 26). Dar iată și cât nonconformism: “Am
rămas în esență același, / cu un imens apetit pentru
ignorare” (pag. 29).
“Până atunci divinizez neclateni sporturilor de
iarnă îmbrăcați colorat / zilele în care îmi zici: hai să
huiduim și noi ceva! Eu recăzând ce pot să mai spun:
doar că nu vom putea huidui cât am fi vrut!”.
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Victor RUSU
Un mare poet şi atât de cuminte?…
(poetul Victor Rusu, reporter AMP-Internaţional,
în dialog cu poeta Renata Verejanu)

Partea a II. Poetul metaforei în flăcări:
Renata Verejanu
Reporter. Doamnă Renata Verejanu, în anul care pleacă ai avut nişte realizări formidabile: apariţia la Iaşi a antologiei „Ofranda omeniei”, cu peste 400 de pagini, editarea
de către Biblioteca Metropolitană „B.P.Hasdeu” a biobibliografiei „Poetul metaforei în flăcări – Renata Verejanu”, prima ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie – Renata
Verejanu” şi, cu prilejul zilei de naştere, simpozionul „poeta Renata Verejanu – personalitate de anvergură europeană”
R.V. Indubitabil, a fost un an foarte rodnic, creativ... Cu
noi prieteni, cu noi colaborări, cu evenimente deosebite...
Editarea biobibliografiei (cu un nume atât de frumos) prin
Departamentul „Memoria Chişinăului” (un alt nume frumos), şi (să vedeţi coincidenţă) cartea a fost lansată la 31
martie 2014 (în ziua lui Nichita), apoi în diferite localităţi pe
parcursul anului, încununând cu o frumoasă izbândă una
din etapele importante din cariera mea literară, după care
nu se mai pune prin culise întrebarea afirmării sau
neafirmării poetului. Se cere o promovare a operei literare
şi un răspuns imediat la întrebarea ce stă pe gura
cititorului versat: ce mai are a zice scriitoarea Generaţiei
Dintre Secole… Prima ediţie a Festivalului Internaţional de
Poezie…şi Simpozionul – cred, e un răspuns original…
Reporter: Aceste evenimente importante pentru viaţa
culturală de pe la noi, şi nu doar, ţi-au adus în acest an o
mulţime de publicaţii în mass-media atât din republică, cât
şi în cea de peste frontierele Moldovei, precum şi apariţia
într-o mulţime de emisiuni TV. În filmul prezentat recent cu
ocazia zilei de naştere de către televiziunea naţională Moldova 1, „Aniversări. Renata Verejanu”, acad. Mihai Cimpoi afirmă că Dumitale, fiind printre primii scriitori de pe
linia întâi a renaşterii naţionale, te-ai încadrat cu Cenaclul
„Grai matern” şi ai contribuit la schimbarea de paradigmă,
la schimbarea de mentalitate, ai contribuit la revenirea la
normal în limbă, la restabilirea adevărului istoric… Domnia
sa oferă un loc aparte poeziei Renatei Verejanu în literatura română…
R.V. …Am avut parte de o emisiune TV simpatică…
Dar şi foarte curioasă… Realizatorii, folosind şi materiale
din fondul televiziunii, din arhive, m-au surprins plăcut. Privind filmul, m-am văzut dintr-o parte: ce gândeam şi la ce
visam acum un sfert de veac, cât eram de optimistă, câte
vroiam să schimb, şi să se schimbe în stat, în mentalitatea
oamenilor… Cât de curajoasă eram la Marea Adunare Naţională… Curios a fost să cunosc şi părerea câtorva colegi scriitori. Nici nu bănuiam cât de mult dânşii îmi cunosc
opera şi activitatea…
Reporter: …Posibil cunosc ei acea ambiţie frumoasă a
Dumitale de a fi mereu o deschizătoare de drumuri … Se
pare, poetul Renata Verejanu a avut noroc de omul
Renata Verejanu, care nu a cunoscut frica nicicând…
R.V. …dorind „Ca-n mine tinereţea o viaţă să tot
cânte…”
Reporter: Scriitorul şi istoricul literar Iurie Colesnic
susţine în film că pentru a schiţa un portret al poetei
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Renata Verejanu e necesar de o paletă foarte bogată de culori… Apreciată la apariţia primei cărţi de
poeme (Până la dragoste, 1979), nu te-ai oprit la
poezie, ci în calitate de publicist ai „ştiut să formulezi opinii, să formulezi principii… dar să formezi şi
propriul caracter: un Om dârz, un Om care ştie ce
vrea şi pentru care contează foarte mult Demnitatea”…- susţine Iurie Colesnic.
R.V. Uite, poţi trăi o viaţă şi să nu ştii cine îţi
sunt prietenii adevăraţi… mai ales când e vorba de
un coleg cu care te vezi întâmplător o dată pe an,
în stradă, te saluţi în treacăt, fiind mereu grăbiţi,
fără să ştii omul cât de mult te preţuieşte…
Reporter: De câte ori am prilejul, şi eu vorbesc
îndrăgostiţilor de poezie, colegilor de facultate despre un poet care a avut "marele noroc" să se nască
chiar în gura unui balaur monstruos cu numele de
totalitarism, să se lupte cu acel balaur pentru a nu
se lăsa înghiţită de el, şi, în biruinţele de zi de zi,
poetul Renata Verejanu a creat o poezie filosofică,
modernă, bogată în metafore inedite şi originale…
De unde găseşte poetul Renata Verejanu aceste
metafore?
R.V. …Poate că de la cele şapte dealuri de granit, acoperite cu o pădure de salcâmi, sus pe care e
aşezat satul de baştină, le-am deprins pe toate: şi
curajul, şi dragostea de frumos. La o privire mai
profundă exegeţii pot descoperi poeme pline cu
metafore precum în primăvară e încărcată cu struguri albi pădurea aşternută de la sat până la Nistru,
sau… cum sunt încărcaţi de floare copacii de vişini
care au încins livada părintească… Simt că dragostea de baştină mi-a fost şi rămâne a fi unul dintre
îngerii care mi-au ocrotit darul dat de Dumnezeu şi
m-au deprins să-mi apăr acest har, indiferent de
cine vine sau pleacă de la putere...
Reporter: …”Deşi anii trec, Renata Verejanu
rămâne acelaşi vulcan de energie creatoare… ghidată de dragostea de frumos, dragostea faţă de
om”, - susţine colegul Dumitale.
R.V. Această dragoste şi mă ţine puternică… În
această filmare am citit poeme foarte dure, scrise
prin anii 1979-1982… Şi privind filmul, am fost surprinsă să văd cât de actuale sunt aceste poezii… Şi
totuşi, constat un lucru straniu: în acei ani era o
stimă colectivă faţă de oamenii de cultură şi nu era
deloc uşor să ponegreşti o personalitate… Pe când
după 1989, în acest haos al perioadei de tranziţie,
să distrugi un destin - pe unii nu-i costă nimic…
Cine poate crede că moartea venea de bună voie
la cei mai curajoşi poeţi români basarabeni… Cine
crede că aceste accidente sunt întâmplătoare… Un
Dumitru Matcovschi, Ion Vatamanu, Gheorghe Malarciuc, Lidia Istrati, Grigore Vieru, Leonida Lari,
Constantin Tanase… dacă să enumărăm doar scriitorii … Prea multe jertfe aduse pe altarul aşa zisei
perioade de tranziţie. Constat cu mare tristeţe, deşi
se pare să suntem în democraţie, unele structuri
ale puterii nu s-au schimbat şi, ca şi pe timp de tristă pomină, nu suportă scriitorii mai curajoşi…
Reporter: …sau mai talentaţi… deoarece nu au
putut să le fure talentul, şi deci, nemurirea… Ci
(continuare în pag. 17)
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vreau să revenim la film.
R.V. În acest film sunt imagini fantastice de la o Serată
de creaţie…
Reporter: Ţin să citez: „Energia debordantă cu care a
înzestrat-o Dumnezeu, dar şi un curaj ieşit din comun, au adus-o pe Renata Verejanu pe drumuri necunoscute de alţii.
Atunci când era sărăcie totală şi un popor mic era furat de
hoţi mari şi băgat într-o depresie comună, Renata Verejanu
invită la serata de creaţie mari personalităţi…” Aceasta nu e
o laudă, ci o constatare documentată a realizatorilor acestui
film…
R.V. …era decembrie 1993… Banii fuseseră schimbaţi 1
la 1000. Tot ce costa o unitatea, a doua zi costa o mie de
unităţi. Dar şi după aceasta preţurile s-au scumpit de zece
mii de ori. Eu nu-mi imaginez, cum noi, basarabenii, am rezistat acestui genocid… În acest timp sălile de spectacole,
teatrele erau pustii… Se închideau fabricile, grădiniţele care
mai apoi au fost privatizate la un preţ de nimica de foştii
nomenclaturişti. Nu se editau cărţi, reviste, ziare… Lumea
nu avea unde să lucreze. O mare parte a populaţiei nu primea salariu, pensiile nu se plăteau cu anii… Însăşi Moldova, ca o cerşetoare cu mâna întinsă, stătea undeva la mar`ginea istoriei… În schimb înflorea criminalitatea…
Reporter: …am aflat din presă că au fost câteva
atentate la securitatea familiei şi a vieţii Renatei Verejanu…
R.V. …Mi-am zis în acele clipe de mare tristeţe
naţională că trebuie să fac ceva – şi am invitat lumea la o
întâlnire cu poeta Renata Verejanu, şi nu undeva, ci la Sala
cu orgă, care m-a costat o avere… Am fost surprinsă nu de
faptul că cea mai de prestigiu Sală era plină, ci m-am
bucurat că au venit alături de mine, fără careva publicitate,
„neinvitaţi”, precum au zis, mari personalităţi ale neamului:
compozitorul Eugen Doga, acad.Dumitru Matcovschi, acad.
Mihai Cimpoi, acad. Anatol Ciobanu, actriţa Ninela Caranfil,
compozitoarea Daria Radu, scriitoarea Irina Stavschi, artistul plastic Glebus Sainciuc, dna Iulia Costin (soţia primarului
de Chişinău, Nicolae Costin, care a murit şi el foarte suspect), actori, reprezentanţi mass-media, profesori, colindători… A fost un eveniment de excepţie în viaţa culturală a
capitalei… Am încercat să ridic dispoziţia societăţii, şi cred
că mi-a reuşit, dacă, peste 20 de ani, lumea priveşte cu
atâtea emoţii cum eu dansez cu marele om de cultură,
rectorul Academiei de Arte, Teatru şi Muzică şi director la
Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” - Veniamin Apostol, decedat şi el destul de tânăr. Dansam pe scena Sălii cu Orgă,
unde nimeni nu a dansat niciodată (era strict interzis: să nu
se deranjeze orga!)… Şi cel mai frumos vals îl cânta la pian
însăşi marele compozitor Eugen Doga… Care sărăcie? Am
fost dintotdeauna şi suntem un neam foarte bogat…
Reporter: Din personalităţile pe care le-ai amintit, sunt
nişte filmări aparte cu poeta Irina Stavschi, una din puţinele
prietene adevărate ale Dumitale, deşi era cu 30 de ani mai
în vârstă…
R.V. Doamna Irina Stavschi (poet, publicist, artist
plastic) a refuzat să devină membru pcus, în timpul când
asta însemna să pui cruce pe toată cariera ta. (Peste ani eu
am făcut acelaşi lucru). Dar Irina Stavschi a fost o primă şi
mare dragoste a lui Eugeniu Coşeriu. Îmi vorbea deseori
despre Coşeriu, pe care eu nu mi-l închipuiam în felul în
care îmi povestea dna Stavschi. Până, aflându-mă în
ospeţie la ea, în clipa când marele savant a venit la dânsa,
acasă, în cele două odăiţe mici… Deşi nu mai era domniţa
ceea foarte frumoasă cu care învăţase până la război la
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Iaşi, să vedeţi ce cuvinte găsise Coşeriu pentru distinsa doamnă. Straniu, că îndată după acea vizită la
Chişinău a savantului din Germania, după Congresul
al V-lea al Filologilor Români (Iași-Chișinău, 1994),
la care participase Coşeriu poeta Irina Stavschi a
decedat, la fel, foarte suspect. Iată deja 20 de ani…
Reporter: Renata Verejanu - poetul Generaţiei
Dintre Secole. Ai şi o carte, se cheamă Generaţia
dintre Secole. Ce subînţelege prin această sintagmă
însăşi poeta?
R.V. E generaţie de pe baricade, generaţia care
a ars ca o torţă pentru binele ţării, pentru neam,
pentru ca semenii să nu-şi piardă demnitatea în
acest timp groaznic al perioadei de tranziţie… Oameni de cultură română foarte activi şi la sfârşitul
secolului XX, foarte activi şi în primele decenii a secolului XXI. O generaţie de aur. Va veni un timp
când se va putea vorbi despre Generaţia Dintre Secole…
Reporter: Recent, citind mai atent „Antologia de
Poezie şi Eseu” a Festivalului Internaţional de
Poezie, am descoperit în eseul Veronicăi Popa o
profundă cunoaştere a poeziei dumitale. Dar şi un
gând care se ţinea şi de mine… Autoarea articolului
vă aseamănă cu Regina Tomiris, vestită prin
frumuseţea ei morală, curajul şi credinţa nestrămutată în ideea de libertate.
R.V. Strămoşii ne-au fost un sprijin permanent…
Dar mai e acel sprijin real pe care ţi-l oferă Demnitatea de om, înţelepciunea de la o vârstă foarte fragedă, absorbită în sânge de la acele coline, acele
câmpii ale pământului unde te-ai născut, care ţi-au
dăruit dragostea şi te-au ajutat să înţelegi că darul
dat de Puterea Divină e însăşi voinţa ta, e dorinţa
omului de a se crea pe sine însuşi. Or, atâţia filosofi
ne-au adus dovada că Dumnezeu ne-a dat pe toţi la
fel, simpli indivizi… Şi doar cei, care au voinţă şi curajul de a se crea pe sine – anume acei şi ajung să
fie cetăţenii de folos unei comunităţii, unei societăţii.
Pe când cei care au caracter să se formeze zi de zi
ca personalităţi – sunt o mare avuţie a neamului său,
acel patrimoniu cultural fără de preţ, adunat cu secolele… Dar, acestea sunt aşa, nişte meditaţii…
Reporter: Posibil că aceasta a dorit să spună şi
dl Tudor Palladi, scriitorul şi editorul, susţinând că ai
fost aleasă încă de la început, atunci când te-ai născut în câmp, pe o brazdă… aleasă de Ofranda omeniei, aleasă de Eu am ştiut să fac din viaţa mea o
sărbătoare… aleasă de toate cărţile care-ţi poartă
numele… Şi având nu doar har, ci şi voinţă, ai tras
brazdă adâncă în literatura noastră.
R.V. Acest film mi-a răscolit sufletul până la mari
adâncimi…
Reporter: Deoarece port cu mine zi de zi cartea
„În lumea Renatei Verejanu, Maxime şi cugetări”,
vreau să-ţi mulţumesc, distinsă Doamnă, pentru că
„În graiul dragilor părinţi vin anotimpurile-n ţară…” şi
pentru că…
R.V. …Eu am ştiut să fac din viaţa mea o sărbătoare…
Chişinău-Galaţi, 2014
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Ștefan DUMITRESCU
VINE IUBIREA
Vine iubirea ca şarpele prin iarbă
O muzică stelară te-nvăluie trist
Aerul devine dulce de ametist
Universul începe înalt să te soarbă
Sufletul tău e un văzduh, iubirea mea
Amestecat cu aerul şi cu lumina
Ca un apus sfâşietor. Străina
Cade pe dealurile lumii ca o stea
Aud prin ani cum mă topesc în tine
Mi-e un dor sfâşietor de univers
Şi de-nceputul lumii. Stins şi şters
Pe ţărmurile lumii plâng, tresalt.
Cum mă-mpresori iubirea mea ca o ninsoare
Şi ca un crin. Şi Ţipăt orbitor
De începutul şi sfârşitul Lumii îmi e dor
Şi toată lumea asta ucigător mă doare!

SUNTEM MÂINI
Păsările sunt mâinile mele întinse către tine
să te mângâie, iubito,
vântul este mâna mea gingaşă întinsă către tine
râurile sunt mâinile mele limpezi care te caută pe tine,
să te mângâie, iubito
şi crinii sunt mâinile mele înflorite
care te caută pe tine, iubito, să te mângâie
şi eu sunt o mână, iubito
din care pornesc mii de mâini
ca ramurile unui copac ca să te caut pe tine,
oh, dar a cui mână sunt eu,iubito
a cui mână sunt eu
a cui mână?,
şi Acela a cărui mănă sunt eu
a cui mână este, iubito,
a cui mână,
a cui mână este, iubito?
şi tu eşti o mână, catifelată, gingaşă, iubito
pe care te caut cu toate mâinile mele să te mângâi
oh, şi către cine te întinzi tu, iubito,
să-l mângâi,
către cine te întinzi tu, iubito
să-l mângâi,
către Cine?
şi El a cui mână o fi, iubito,
a cui mână,
şi El a cui mână o fi, iubito,
a cui mână?

ANA, STRIGAM
Ningea cu vieţi peste o lume
în care nimeni nu venise
ningea cu roşu peste-o mare
adâncă de atâtea vise
Şi tu stăteai atât de albă
la marginea acestei lumi
şi-ţi beai cafeaua în apusul
care sufla dinspre genuni
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Şi eu veneam dinspre adâncul
acelor codri-ntunecoşi
cu două cosmosuri pe umeri
în locul ochilor mei scoşi
Şi-ţi vedeam capul de departe
pe-un fel de culme un mormânt
care pluteşte şi se duce
venind din veac adus de vânt
Şi eu strigam din ce în ce
mai stins şi mai pierdut pe lume
un fel de viscol de lumină
un fel de formă fără nume
şi tu piereai înspre pustiuri
în locul capului având
cavou-acela care-n veacuri
bătea sălbatic ca un vânt
Ana, strigam, pierduta noastră
mormântul cum plutea pe zări
ca o corabie statuie-n
fosforice a lumii stări
Şi cum se subţia cântând
zidirea sfântului cavou
şi se vedea această lume
ca forma propriului ecou
Şi mă trezeam ca dintr-un vis
plutind prin aerul pe care
răsăreau dealuri de morminte
şi semne lungi de întrebare
Ana, strigam, pierduta noastră
şi mă uitam şi nu vedeam
nimic în toată lumea, Doamne ,
numai câmpii sclipind de geam
Şi eu strigam şi tot strigam
zburând prin tine ca prin vis
ningea cu nimeni peste lume
un ochi ningea în sine-nchis
Şi ca un fulger coboram
'nadâncurilor reci câmpii
ningea cu nimeni peste lume
ningea cu morţi peste a fi
Ningea şi iar ningea urlând
ninsoarea care se năştea
pe ea din propria-i ninsoare
ningându-se în veci pe ea
Ana, strigam, un fel de-abis
în locul vechiului meu trup
plutind prin lume ca apus
în golul sferei ce-l astup
Şi mă trezesc ca dintr-un somn
şi mă văd mortu-acelei sfere
acelui cer acelei lumi
plutind prin neguri şi prin ere
(continuare în pag. 19)
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Şi mângâiam pe dinlăuntru
dinspre adânc înspre afară
femeia albă ce-o privisem
pe ţărmul mării într-o seară
Şi începea un fel de dor
de imnuire şi durere
şi eu vedeam cum cresc ca apa
în pântecul acelei sfere
Şi-mbrătişam pe dinlăuntru
iubita care mă năştea
cădeau miresmele-n adâncuri
şi-adâncurile înspre ea
Şi într-un cer pustiu si antic
în care veşnic tot ningea
numai ninsoare şi ninsoare
nici o lumină nici o stea
Şi iar plecam asemeni unei
năluci fosforice pe zare
asemeni unui viscol straniu
de suferinţi mistuitoare
Ana, strigam, pierduta lumii
în veci străină şi mireasă
mă lasă să ating cu fruntea
mormântul care nu mă lasă
Prin care-asemeni unui astru
străbat pustiile sperând
într-un sfârşit să-l pot ajunge
asemeni lumii pe pământ
Şi iar vedeam plutind pe zări
chipul acela şi mormântul
care pierea înspre pustie
în veac de veac iluminându-l
Şi eu veneam dinspre adâncul
acelor munţi întunecoşi
cu două cosmosuri pe umeri
în locul ochilor mei scoşi

AMARNICĂ E DRAGOSTEA MEA
Amarnică e dragostea mea, iubito
Plâng, mă cutremur, adânc mă sufoc
Pe cer trece ca o lună însângerată
Dragostea mea imensă şi fără noroc
Tu eşti o statuie de chihlimbar pe un deal
Eu curg pe lume ca un fluviu însângerat
În lumea subatomică e o toamnă înaltă
Din biserici sfinţii demult au plecat
Mi-e un dor adânc de tine, iubito
Că se crapă bolta cerului trosnind
Lanurile de in văluresc în lumea ailaltă
Pe păduri îl vedem pe Dumnezeu venind
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COPACUL
De-atâta desfrunzire
păsările toate
şi-au mutat zborul
spre alte locuri,
spre alte păduri,
mai tinere, mai dese!
Eu, copacul pădurii desfrunzite
cu o ramură mai aproape de abis;
spre vestejirea din ramuri,
spre arămiul frunzei
fără de frunză.
De-atâta zbor mutat
spre alte păduri mai tinere ,mai dese
Eu, veştedul copac al frunzei
desfrunzite
cu ramura mutată spre abis,
simt măduva uscată
ce seva nu mai trage
din zorii primăverii
pân’ la apusul toamnei.
Doar gândul verii calde
cu amăgiri mă cheamă
şi uite
Eu, copacul cu amăgiri mă-mpac;
iluziile-n zboruri
de păsări trecătoare
îmi mângâie acum
a crengilor durere.
De-atâta desfrunzire
nici palide mlădiţe
la umbra rădăcinii
azi nu se-ntrezăresc,
mai moare un copac,
mai moare o pădure,
de-atâta desfrunzire
şi oamenii mai mor.

O LACRIMĂ
Dacă mai adun
şi lacrima ta
la ploaia rece de toamnă
diluvii de dureri
vor inunda inimile rătăcite.
Cu aproape
un început de lacrimă
vom inunda pământul –
sătul de dureri,
până mai sus
de ţelina tălpilor.
Ţi-am dat iubito durerea
odată cu ploaia rece de toamnă.
ţi-am dat iubito durerea
uscată de timp,
odată cu uitarea timpului
într-o toamnă
când
de-ajuns o lacrimă
inundă inimile noastre rătăcite !
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Simpozion: „Poeta Renata Verejanu –
personalitate de anvergură europeană”
În ziua sa de naştere (22 octombrie, n.r.), poeta Renata Verejanu s-a bucurat de un eveniment deosebit,
simpozionul: ”Poeta Renata Verejanu – personalitate de
anvergură europeană”, organizat de Clubul Consiliului
Europei, Biblioteca „Transilvania” (Chişinău) şi Clubul
Femeilor Scriitoare. Acest prim Simpozion a fost scos
din edificiile academice şi adus în bibliotecile publice,
mai aproape de cărţile poeţilor. Un alt moment inedit al
Simpozionului - cei care şi-au prezentat comunicările /
eseurile au fost laureaţii primei ediţii ai Festivalului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu, lansaţi, deci, întrun anturaj public, prin lecţii publice, fiind promovaţi în
continuare. Mulţi dintre participanţi au evoluat pentru prima dată în viaţă la un simpozion, care s-a dovedit a fi o
frumoasă continuare a Festivalului Internaţional de Poezie - Renata Verejanu.
Comunicări originale au prezentat: poetul Victor
Rusu (student, anul III la Universitatea de Stat din
Moldova, redactor şef adjunct la Ziarul „Copiii Europei”)
cu eseul „Lecţiile Deschise ale Renatei Verejanu”, poetul
Petru Hasnaş (membru al Cenaclului „Grai Matern), cu
discursul „Atât de prezentă în procesul literar”, Cătălina
Rotaru (elevă la Colegiu), cu lucrarea „Metafora revoltei” - toţi fiind laureaţi la prima ediţie a Festivalului..
Poeta Tatiana Scripa (din Cernăuţi, Ucraina, profesoară la Universitatea de Stat din Tiraspol), a relatat mai
întâi despre zeci şi zeci de proiecte culturale unice lansate, dar şi implementate de Renata Verejanu, poeta
fiind, posibil, unica persoană în tot spaţiul românesc cu
un asemenea palmares cultural bogat, aceste proiecte,
bine cunoscute nu doar în Europa, ci şi pe alte continente, în mare au devenit tradiţie; apoi a remarcat marele curaj al poetei, afirmând că Renata Verejanu a fost
unul dintre primii poeţi pe baricadele renaşterii: erau
puţini la început, când în fiecare minut se cerea să se ia
decizii importante, unii colegi nici peste ani nu-şi permiteau curajul liderului mişcării cenacliste, care la reuniunile Cenaclului „Grai Matern” cerea revenirea la tricolor, la alfabetul latin, în faţa a sute de mii de oameni cerând unirea cu Patria-mamă; apoi a adus dovada că
poezia Renatei Verejanu cultivă demnitatea, verticalitatea, curajul civic, dragostea de frumos, de ţară şi neam.
Tatiana Scripa, fiind ferm convinsă că poezia originală a
Renatei Verejanu a trecut din secolul XX în secolul XXI
şi va trece şi în alte secole. La final, poetă Tatiana
Scripa, laureată la Secţiunea – Poezie de autor a Festivalului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu, a dat
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citire unui grupaj din propriile poeme.
O comunicare deosebită pe marginea creaţiei
Renatei Verejanu a avut poeta şi jurnalista Lidia Ungureanu (membru al Clubului Femeilor Scriitoare, membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova), care apoi s-a
destăinuit cum le-a cunoscut pe Renata Verejanu şi
Leonida Lari, care erau mereu pe linia întâi a renaşterii
naţionale, două poete mari, una cu părul smolit, şi alta
blondă, şi cum, la una din Marile Adunări Naţionale,
ţinându-se în urma dânselor, când se pierdea în mulţime, o urmărea pe Renata Verejanu după cosiţele
blonde şi după fusta cu buline. Mărturisiri cum s-a ţinut
apoi de Renata Verejanu până a convins-o să meargă
în satul său, dorind nespus să o cunoască pe Poetă şi
sătenii săi, din Chetrosu, Drochia, care şi acum, peste
un sfert de veac, mai păstrează acele frumoase
amintiri. Lidia Ungureanu a subliniat că nu acum, când
are o experienţă bogată, ci întotdeauna Renata Verejanu a fost un model bun de urmat, din tinereţe a fost
un om înţelept, mereu lansând noi căi prin foarte multe
activităţi inedite, fiind unicul poet profesionist care e şi
lider al Societăţii Civile, cu un stagiu de aproape 30 de
ani de muncă de voluntar.

Elena Dabija, directoarea Centrului Internaţional
Academic Eminescu (instituţie unde poeta Renata
Verejanu a avut în ultimii ani mai multe lansări de
carte), în discursul său a evidenţiat poetul metaforic,
poetul filosof, poetul luptător, aducând dovada că
anume volumul antologic „Ofranda omeniei” e una din
cărţile cu care lumea ieşea pe baricade în 1989 şi mai
ales la Marea Adunare Naţională de la proclamarea
independenţei Republicii Moldova (27 august 1991), de
pe scena cărei poeta a vorbit sutelor de mii de
oameni… Elena Dabija a susţinut că o cunoaşte pe
Renata Verejanu un om de cultură împlinit, şi a dorit să
o prezinte şi tinerii generaţii, prezente la Simpozion, pe
poeta ce a dăruit cititorilor o poezie bărbată, o poezie
„prea actuală” pentru zilele de azi, deşi aceste poezii
au fost scrise prin anii ”80 ai secolului trecut.
Parascovia Onciu, directoarea Bibliotecii „Transilvania” (prima bibliotecă cu carte românească din Republica Moldova), trecu mai întâi în revistă multiplele activităţi organizate împreună cu poeta Renata Verejanu,
nenumăratele proiecte (în sens de evenimente culturale, educaţionale, literare), printre care Întâlniri de
Elită (lunare), PAS - Proiectul „Alternativa Societăţii”,
prietenii Revistei Micul Prinţ, lansările de carte, mai
ales cele din acest an, şi îndeosebi lansarea biobibliografiei „Poetul metaforei în flăcări - Renata Verejanu”.
Dar totul a început încă în 1988, odată cu lansarea la
(continuare în pag. 21)
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Biblioteca „Transilvania” a Cenaclului „Grai Matern” care a
schimbat viaţa locatarilor celui mai nou şi mai frumos
cartier al capitalei moldave, de unde a şi început schimbarea numirii străzilor, care a fost un lucru anevoios şi
periculos de promovat, şi Renata Verejanu era în echipa
de şoc a renaştereii naţionale din Moldova. Parascovia
Onciu a destăinuit cu mândrie că Biblioteca „Transilvania”
e unica bibliotecă din Moldova care are în fondul său de
carte toate cărţile Renatei Verejanu, editate până în
prezent. Conducerea Bibliotecii „Transilvania” i-a înmânat
poetei o Diplomă de excelenţă pentru colaborarea rodnică
de peste un sfert de veac.
Adelaida Boico, şefa secţiei cultură şi tineret a Preturii
Ciocana, municipiul Chişinău, a destăinuit că este „de o
viaţă” un fan al poeziei Renatei Verejanu şi o admiră pe
poeta luptătoare încă de la discursurile dânsei din anii ”80
ai secolului trecut. I-a plăcut că poeta Renata Verejanu
niciodată nu a ţinut un discurs de pe hârtie, fie la
nenumăratele reuniuni ale Cenaclului „Grai Matern”, fie la
Marile Adunări Naţionale. A apreciat foarte înalt proiectele
de nivel internaţional lansate şi implementate de poeta
Renata Verejanu doar pe muncă de voluntariat, printre
care Festivalul Concurs Internaţional al Talentelor Lumii
„Micul Prinţ”, la care, de câţiva ani, Pretura sec. Ciocana
fiind unul din partenerii proiectului, reuneşte la Chişinău
tinere talente şi mari personalităţi ale culturii europene şi
nu doar, festivalul ajungând la ediţia a XXII.

crează cu lichidități; v-o recomand pe Eunice, e foarte
amabilă. Dacă tot vă duceți, dați-i cheile astea de la
cutiile de valori. Vă conduc sau vă faceți loc cu arma?
Nici nu era nevoie, căci toți clienții băncii erau culcați la podea și nu mă încurcau.
- Ridicați-vă, oameni buni! i-am îndemnat, ați fost
destul timp umiliți în această încăpere.
Primul a făcut-o un bărbat mai agitat ca mine.
- Vă rog, mă așteaptă fetița să-i duc cheia. Jur că
în 20 de minute sunt înapoi. Credeți-mă, nu vreau să
pierd jefuirea unei bănci. O aștept de-o viață, adică de
când rambursez un credit ce mi s-a dat pe 2 ani.
- Bine, dar luați mașina blindată și arma paznicului
să vă descurcați în trafic.
A plecat val-vârtej, nu înainte de a mă îmbrăţişa.
- Vedeți să nu vi se descarce pistolul spre domnul
Niky, managerul sucursalei, etaj 2, primul birou pe
dreapta, îmi zise cu o voce ce aducea mai mult a sfat.
Făcusem o greșeală cu ridicatul clienților de pe jos,
căci a trebuit să liniștesc un grup ce voia să-l linșeze
pe directorul-adjunct. Apoi am pierdut timpul cu un tip
ce mi se părea cunoscut - îl mai văzusem la biserică,
când mă învârteam pe lângă cutia milei.
- Pocăiți-vă! zbiera el către fetele de la ghișeu. Ziua
judecării comisioanelor în instanță se apropie!
Într-un târziu, mai mult zorit de salariații băncii, căci
se apropia ora închiderii, am ajuns la Eunice. Colega
ei avea perfectă dreptatea, era dulceața întruchipată.
După ce am băut o cafea - din care am vărsat intenționat un strop pe un pliant al băncii, a spart gheața.
- Spuneați că doriți să ne prădați?!
- Nevoia mă împinge, m-am scuzat.
- Cât aveți nevoie?
Am făcut un calcul scurt.
- 20.000 euro, Eunice!
- Riscați închisoarea pentru un fleac! De ce nu luați
un credit de la noi? Vi-l putem da pe 10 ani.
- Dobânda?
- Excelentă, 5% fixă pe întreaga perioadă, sau 3%
în primul an și apoi variabilă. Pentru mai multe informații vă dau un model de contract, zise ea întinzândumi ceva ce semăna cu primul volum din “Frații
Karamazov”.
- Dar comisioanele?!
- Foarte mici! Adică sunt scrise cu litere foarte mici,
zâmbi ea.
- Nu am, însă, cu ce garanta; mi-am pierdut apartamentul după o ședință de shopping; am, în schimb,
patru frigidere și șapte televizoare.
- Cred că e o garanție destul de puternică, privi ea
spre pistol.
- Dar giranți?!
- Noi! am auzit din sală corul clienților, măcar atât
să facem pentru omul ce ne-a lăsat câteva minute singuri cu șeful de la credite.
Am sfârșit semnând contractul. Polițiștii, strânși în
fața băncii, mi-au permis să plec. Considerau că, dobânda pe care urma s-o plătesc, era o pedeapsă
suficientă.

La Simpozion au participat şi laureaţii Festivalului Internaţional de Poezie din raioanele din preajma Chişinăului
(Criuleni, Hânceşti, Ialoveni, Anenii-Noi) şi elevii din
clasele superioare ale Liceului Mihail Berezovschi din
cartierul Ciocana. În calitatea sa de editor, Renata Verejanu a dăruit celor prezenţi la Simpozion din ultimele numere ale Revistei „Micul Prinţ” şi Ziarul „Copiii Europei”.
Simpozionul a fost deschis şi moderat de Daniel Verejanu, doctorand la Institutul de Filologie al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Desfăşurându-se în ziua de naştere a
poetei, Simpozion-ul s-a încheiat cu urări „La Mulţi Ani!”,
toţi cei prezenţi aclamând, cântând şi aplaudând-o pe poeta omagiară… Renata Verejanu, inundată în frumoase buchete de flori, mulţumea cu surâsul ei blând, susţinând, că,
în asemenea clipe se simte intimidată, şi anume în asemenea clipe îşi zice că are de scris încă multe cărţi.

Dan Ţurcanu
Reporter AMP-Internaţional, Chişinău
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Orizont deschis
Fiecare avem anumite locuri care ne ajută
să ne regăsim.
E de-ajuns să vezi bucata ta de cer,
să respiri aerul de care numai
tu ştii cât de dor ţi-a fost
ca să simţi, dintr-o dată, că viaţa e frumoasă.
Cuvintele devin de prisos.
În liniştea ta, eşti recunoscător
că ai mai ajuns o dată acolo,
că ai mai văzut o dată orizontul tău deschis.
Ne mulţumim cu puţin.
Însă ceea ce alţii numesc puţin,
pentru noi e mai important decât tot restul.
Bogăţia este, de fapt, ceea ce ne bucură sufletul,
făcându-l uşor,
şi ne readuce lumina în priviri,
chiar dacă afară e, poate, întuneric.

Angela RIBINCIUC
Lecţii de încredere
Suntem, e-adevărat, propriii noştri inamici.
Dintr-o nejustificată teamă ne încorsetăm visele
şi îi lăsăm pe alţii să ia decizii în locul nostru.
Am un prieten pe care îl admir.
Pentru liniştea pe care nu şi-o pierde în situaţiile limită.
Pentru felul cum respectă oamenii,
indiferent de împrejurări.
Şi pentru arta cu care dăruieşte tuturor
lecţii de încredere.
Face asta fără să depună nici un efort.
E felul lui de a fi – unic, natural.
Atunci când îl văd. îmi spun că perfecţiunea
nu trebuie căutată.
E lângă noi.
Ordinea lucrurilor
Răbdarea se termină brusc.
Simţi că vrei să alergi înaintea timpului,
să ajungi acolo unde gândul tău este deja.
Şi totuşi, lucrurile tot cum vor ele se aşează.
Degeaba încerci, degeaba îţi aduni puterile,
pe care ţi-ai dovedit de atâtea ori că le ai.
Nu te ajută decât ordinea firescă a lucrurilor
pe care ai da orice să o poţi schimba, uneori.
Neliniştea te cuprinde întâi puţin, apoi,
din ce în ce mai mult
până când devii sclavul ei.
Împotrivindu-te, nu faci decât să intri şi mai repede
în vârtejul menit să te scoată din ritm.
Dar vine şi clipa când ajungi acolo unde ai vrut.
Toate îndoielile se spulberă,
inima e la locul ei, bate normal şi...
restul devine trecut.
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Un om e un om
De ce trebuie să fim uniţi doar
în faţa nenorocirilor?
De ce trebuie să vedem suferinţa
pentru a ne aminti că avem suflet?
De ce suntem buni doar în situaţii limită?
Curajul de a pune umărul există permanent
în fiecare.
Aşa cum ne pasă de cei apropiaţi,
a căror linişte e strâns legată
de propria noastră linişte,
la fel ar trebui să recţionăm
şi când e vorba de altcineva.
Un om e un om. Nici mai mult, dar nici mai puţin.
Viaţa este, sau ar trebui să fie,
la fel de preţioasă pentru toţi.
O viaţă salvată, indiferent cum, cu câte sacrificii,
înseamnă o victorie supremă.
O viaţă pierdută sau ratată ar trebui să fie,
pentru cei care n-au făcut tot ce
s-ar fi putut face,
o problemă de conştiinţă.
Legile sufletului
Sufletul are legile lui.
Degeaba încerci să-l convingi să reziste
când el e împovărat,
degeaba-i spui că totul e bine
când el ştie că nu e aşa.
Singur îşi găseşte remediul
dacă vede că-ţi pasă de el.
Te-ajută mai mult decât crezi,
dar nu când vrei tu
ci atunci când poate el.
Hrana sufletului e neconvenţională
şi diferă de la un om la altul.
Se consumă diferit, în porţii insesizabile,
în clipe imposibil de cuantificat.
Ni se pare că ştim dar, de fapt,
nu ştim mai nimic despre legile
unice, ale sufletului nostru.
(Fragment din volumul „Viața începe mereu”)
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Alexandru COCETOV
Vasile Alecsandri – valorificatorul folclorului
românesc
Cei mai mulţi comentatori ai operei „bardului de la
Mirceşti” au căzut deacord într-o privinţă: Alecsandri este
un scriitor „total”. A abordat diverse genuri de specii, s-a
afirmat în critica literară şi, mai important, a pus bazele
1
cercetării folclorului .
Prima formă de organizare şi comunicare artistică
prin cuvânt o reprezintă literatura populară. Ca formă a
conştiinţei sociale, înaintea apariţiei cronicilor (secolul
2
XVI-XVII), poezia populară a ţinut loc istoriografiei . În
studiul ”Poeţi şi critici”, T. Maiorescu îi relevă principalele
merite: „Farmecul limbii române în poezia populară el ni la deschis..., frumuseţea proprie a pământului nostru natal
şi a aerului nostru el a descris-o... când societatea mai
cultă a putut avea un teatru în Iaşi şi Bucureşti, el a răspuns la această dorinţă, scriindu-i comedii şi drame”. De
aceea momentul 1848 reprezintă în istoria literaturii române primul contact serios, conştient şi programatic urmărit,
cu spiritualitatea folclorică. Consecvent promotor al celebrei Introducţii de la Dacia Literară, el însuşi fondator al
revistei alături de Kogălniceanu şi Negreuzzi, Vasile Alecsandri a considerat, ca şi alţi colegi din generaţia sa, că
folclorul ca sursa de inspiraţie dă nota de originalitate a
literaturii române atât prin subiect, cât şi prin expresie.
Poetul crează în Legende un univers medieval proiectat
în mit, luminat de imaginea apolinică a lui Ştefan cel
Mare, personaj mitologic al întregii noastre literaturi.
Folclorul reprezintă o arhivă a celor mai importante fapte ale trecutului, conservând numeroase evenimente ale zbuciumatei noastre istorii. Are deci o deosebită valoare documentară. Alecu Russo afirmă: „Din studiul
lor (al poeziilor populare, n.n) ne vom lămuri despre originea limbei noastre, de naşterea naţionalităţii române, de
plecările naturei cu care este înzestrat poporul şi de luptele de le-au susţinut coloniile romane pân-a nu se priface
3
în locuitorii de azi ai vechei Dacii”. Căci el (folclorul), a
format teme, motive strâns legate de experienţa de viaţă
a poporului nostru, un fond de idei şi de imagini specifice,
4
un stil propriu.
Istoria şi folclorul constituie două coordonate esenţiale ale unui popor. Creaţia populară este „expresia cea
mai vie a caracterului naţional” (A. Russo, „Poezia populară”), pentru că reflectă obiceiurile, tradiţiile, credinţa şi
5
limba poporului nostru...
Alecsandri nu descoperă folclorul, căci înainte de el
s-au mai alcătuit culegeri de folclor, dar mai mult decât
oricine, el licitează valoarea ei estetică ce îl entuziasmează până într-atât încât îi smulge afirmaţia, privită mai
târziu cu o oarecare ironie, că românul e născut poet. Prin
contaminarea cu folclorul, socoteşte poetul, literatura naţională s-ar putea regenera. Tot aici în poeziile populare
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Alecsandri le consideră „comori nepreţuite”, pentru
că ele oferă o imagine complexă a obiceiurilor şi
tradiţiilor neamului nostru, aceasta fiind „expresia
cea mai vie a caracterului naţional” (Alecu Ruso
6
„Poezia populară”)
În poezia populară, Alecsandri descoperă
întotdeauna nota patriotică şi socială, precum şi
informaţia istorică. De ce poezia populară? Căci,
„poezia populară este ... expresia cea mai vie a
caracterului naţional”, afirmă Alecu Russo. Romantic, în spiritul vremii, în comentariile sale din culegerea „Balade adunate şi îndreptate” (1852-1853),
în ediţia din 1866 „Poezii populare ale românilor”,
în schimb, consideraţiile lui vorbesc despre circulaţia internaţională a unor teme şi motive. Piesele
sunt culese din toate regiunile locuite de români,
Alecsandri fiind cel dintâi care constată unitatea
folclorului român. A încercat o clasificare pe specii:
cântece bătrâneşti sau balade, doine sau cântece
de dor, cântece haiduceşti, hore sau cântece de
7
jale, clasificare preluată de mulţi folclorişti. Tot
aici, Mihai Eminescu nota: „farmecul poeziei populare îl găsesc în faptul că ea este expresia cea mai
scurtă a sinţământului şi a gândirii...”
Patima lui folclorică i-a fost stimulată de A.
Russo şi o descoperă plimbându-se prin munţi, la
Piatra, unde aude: „cântecul cel mai frumos, cei
mai jalnic, cel mai de suflet... pe lume: doina de la
munte, acea melodie curat românească, în care
odată inima omului se tălmăceşte prin suspine
puternice şi prin note dulci şi duioase, doina
jalnică, care face pe român să ofteze fără voie şi
care cuprinde în sânul ei un dor tainic după o
8
fericire pierdută".
Poeziile populare erau „adunate şi îndreptate”
de V. Alecsandri deci „îndreptările” fiind esenţiale
şi-i conferă drept de „proprietate literară”. „Proprietatea" priveşte mai ales forma, nu şi conţinutul. A adăugat uneori versuri, alteori a născocit
„cântece” întregi: Movila lui Burcel, Cântecul lui
Mihai Viteazul, nu a avut o intervenţie grosolană,
ceea ce a determinat ca ulterior acestea să circule
în popor tocmai cu haina dată de Alecsandri: Mioriţa, Meşterul Manole, Toma Alimoş, Miu Copilul.
În altă ordine de idei ... explorarea materialului
folcloric a fost întotdeana o coordonată funda-mentală a creaţiei poetice a lui Alecsandri. Tradițiile
folclorice, datinele naţionale, superstişiile populare
apar... drept elemente importante într-un şir de
scrieri dramatice „O nuntă ţărănească”, „Arvinte şi
Pepelea”, „Ion Păpuşerul”, „Barbă Lăutaru”, „Crai
nou” sunt exemple elocvente în aces sens. Cu
toate acestea, până la feeria „Sânzeana şi Pepelea”, folclorul în opera dramatică a lui Alecsandri
9
îndeplinea mai multe funcţii auxiliare şi decorative.
Cei mai mulţi comentatori ai operei „bardul de
la Mirceşti” au căzut de acord într-o privinţă:
Alecsandri este un scriitor „total”. A abordat diverse
genuri de specii, s-a afirmat în critica literară şi,
mai important, a pus bazele cercetării folclorului. În
studiul „Poeţi şi critici”, T. Maiorescu îi releva prin(continuare în pag. 24)
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cipalele merite: „Farmicul limbii române în poezia populară el ni l-a deschis..., frumuseţea proprie a pământului
nostru natal şi a aerului nostru el a descris-o... când
societatea mai cultă a putut avea un teatru în Iaşi şi Bucureşti, el a răspuns la această dorinţă, scriindu-i comedii
şi drame”. Valoarea unică a lui Alecsandri constă în
10
totalitatea acţiunii sale literare”, mai adaugă Maiorescu.
Scriitorii precum Kogălniceanu, Russo, Negruzzi... au
apreciat valoarea estetică, etică şi istorică a folclorului,
însă Alecsandri e cel ce pune bazele unei cercetări temeinice, programate în acest domeniu. El a cules folclorul în Munţii Vrancei împreună cu A. Russo, alcătuindu-şi
11
un bogat material documentar. El remarcă în publicaţiile
sale, că: „folclorul reflectă sufletul poporului în datele sale
fundamentale: comportamentul psihic şi social, veleităţile
creatoare, comuniunea cu natura.” „Românul e născut
poet!” exclamă Alecsandri, şi urma în altă parte: „el întinereşte cu natura, căci o iubeşte cu toată dragostea unui
om primitiv.” De aceea şi toate cântecele lui încep cu
”Frunză verde” („Românii cu poezia lor”). Ceea ce a
apreciat cel mai mult la creaţia populară erau maxima
concentrare a expresiei, capacitatea de a reda cât mai
feresc cu putinţă stări şi sentimente.”
Alecsandri a folosit în creaţia poetică o gamă largă
de teme, şi motive luate din folclor. „Meritul său incontestabil constă în aceea că a simplificat versificaţia, urmând
modelul prozodiei populare.”
1

(Sinteze Literare, Gh. Puiu, F. Gavril; 12. V. Alecsandri –
deschizător de drumuri în literatura română, p. 79)
2
(Sinteze Literare, Gh. Puiu, F. Gavril; 1.Literatura populară –
mijloc de reflectare a spiritualităţii poporului nostru, p. 5)
3
(Sinteze Literare, Gh. Puiu, F. Gavril; 1.Literatura populară –
mijloc de reflectare a spiritualităţii poporului nostru, p.10)
4
(Sinteze Literare, Gh. Puiu, F. Gavril; 1.Literatura populară –
mijloc de reflectare a spiritualităţii poporului nostru, p.13)
5
(Sinteze Literare, Gh.Puiu şi F. Gavril; Literatura paşoptistă
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Maria IEVA
Despre nimic
Ca orice copil, cred, am parcurs un drum
plin de întrebări, dar ceea ce m-a preocupat în mod
special a fost să găsesc înţelesul unei propoziţii
simple: "Nu-ţi dau nimic". Speram ca într-o zi să înţeleg cine sau ce era acel nimic care nu voia să se
lase împărţit, ori de câte ori exista o dorinţă neîndeplinită. Când am descoperit tabla înmulţirii aveam
să îl percep pe "domnul nimic" ca fiind unul şi acelaşi cu zero şi, cum, orice număr înmulţit cu zero
este egal cu zero, am înţeles într-o oarecare măsură cum stăteau lucrurile: tot ce atingea zero avea
să se transforme în nimic. Asta până când am văzut axa numerelor. Atunci aveam să îmi schimb
percepţia despre zero şi să îl numesc origine. Aşadar, la originea lucrurilor nu a existat nimic, lumea
s-a format din nimic şi tinde spre două polarităţi:
înainte şi înapoi, ca o oglindă diformă în care nu ştii
niciodată care îţi este adevăratul chip, ori adevărata identitate.
Păşind în trecut, am ajuns la Petru, l-am
regăsit pe Jesus, am trecut pe lângă Moise şi, evadând din arca lui Noe, am ajuns în grădina Edenului, acolo, unde Adam şi Eva îşi căutau rămăşiţele cordonului ombilical în sâmburii merelor. Am
străbătut un drum marcat până la un punct, după
care s-a aşternut tăcerea şi întunericul.
Urmând şirul numerelor pozitive, am crezut
că voi putea urca pe treptele cunoaşterii, dar am
ajuns să străbat, cu torţele în mână, galeriile Vaticanului de la un capăt la celălalt, încercând să dobândesc înţelepciunea râvnită de înaintaşi. Am început să bănuiesc că nimicul ne-a fost furat, aşa
cum focul a fost furat zeilor de către Prometeu. Am
umblat pe axa numerelor crescătoare până când
am înţeles că, dincolo de o înşiruire de numere,
există altceva; acel ceva care face corespondenţa
cu fiecare literă din alfabet, acel ceva care a făcut
cuvântul.
"Mai întâi a fost Cuvântul şi tot Cuvântul va
fi cel din urmă, ca o pată de lumină răsărită în Tibetul minţilor liniştite…" am auzit ecoul care răsuna
de curând în mine. Pe treptele numerelor, am
încercat să îmi ridic privirea pentru a-mi vedea crucea cioplită în aripile liliecilor, dar oglinda universului reflecta o altă imagine. Era reflexia lui Dumnezeu, răsărită din nevoia de a crede că fiecare
treaptă este o spirală spre lumină, spre acea lumină care ne va învăţa că oglinda a devenit mată
atunci când Dumnezeu a suflat peste ea şi că respiraţia lui a devenit respiraţia noastră, până în ziua
în care nimicul va deveni iar nimic, în marea de lumină şi tăcere.
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uscaţi în al durerii glod.
Voi aştepta să-mi fii livadă
În care iarăşi să colind
printre miresme-mbătătoare
şi flori din ramuri să-ţi desprind.
Voi aştepta cu nerăbdare
Să văd cum fluturii-mi de dor
din cupă-n cupă-or să colinde
sorbind nectar ameţitor.
Voi aştepta să pot aprinde
Apoi mari ruguri şi să joc
în jurul tău în chip de flutur,
iar când va fi să îmi dau foc
cenuşa-n tine-aştept s-o scutur.
Nevoie de noi

Anatol COVALI
Icoană – Rondel
Iubita mea mamă e-o sfântă icoană
ce stă-n al meu suflet ca pe un altar,
cu zâmbetu-i dulce şi fără prihană,
purtând în privire cel mai tandru clar.
Doar a ei prezenţă vindecă-orice rană
şi blând îndulceşte orişice amar.
Iubita mea mamă e-o sfântă icoană
ce stă-n al meu suflet ca pe un altar.
La ea mângâiere e orice dojană
şi tristele-i lacrimi ca stelele par.
Iubirea-i îmi pune durerea pe goană
şi-o caldă-mpăcare mi-aduce în dar...
Iubita mea mamă e-o sfântă icoană !
Mi-e sufletul de plumb
Mi-e sufletul de plumb, amărăciune
e inima ce-mi bate tristă-n piept
şi nu mai pot rosti o rugăciune.
Mi-e sufletul de plumb, amărăciune
în gură simt de când ne tot răpune
cu-atâtea ne-mpliniri acest nedrept.
Mi-e sufletul de plumb, amărăciune,
ca pe-o pedeapsă cruntă te accept.
Ne este viaţa ( Triolet)
Ne este viaţa permanentă luptă,
dar între noi luptăm în loc să-i luăm
de piept pe cei care din noi se-nfruptă.
Ne este viaţa permanentă luptă,
bolnavi, săraci, mereu cu faţa suptă,
prin gropi de suferinţă-ntruna dăm.
Ne este viaţa permanentă luptă,
dar doar cu mori de vânt ne mai luptăm.
Voi aştepta
Lasă-mi iluzia că sunt
acelaşi plug care te ară
pentru a-ţi pune în pământ
seminţele de primăvară!
Voi aştepta doritul rod
chiar dacă mugurii-au să cadă
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Am atâta nevoie de tine
în deruta în care înot
neştiind niciodată spre cine
şi spre unde şi cât o să pot.
De o viaţă te caut oriunde
însă doru-mi te strigă-n zadar
fiindcă numai tăcerea răspunde
printr-un murmur ciudat şi neclar.
Arde-n noi depărtarea şi doare
ca o rană ce nu are leac,
când iubirea-mi e-o rază de soare
înroşită cu sânge de mac.
Nu mai pot să suport suferinţa
de a şti că şi-atunci când nu eşti
îmi e plină de tine fiinţa
pe ai cărei cai suri călăreşti.
Sfarmă-n urma ta oricare punte
te mai cheamă s-o treci înapoi,
fiindcă-n timp ce toţi vor să ne-nfrunte,
noi avem iar nevoie de noi.
Nostalgie
În amintirea ta sunt rădăcină
ce vrea-n zadar tulpină să devină,
tu în a mea eşti splendidă grădină
care de flori multicolore-i plină.
În visul meu eşti prima sărbătoare
cu care alta n-are-asemănare,
eşti soare cald şi împrimăvărare
ce pare-a împlinirii întrupare.
Te port în gând ca pe o bucurie
ce ştie chiar târzie să îmi fie
mai vie decât orice veşnicie
când iar îmi dă fiori de nostalgie.
Dorită, adorată şi iubită
tu-mi eşti comoara cea mai preţuită
ce va rămâne pururi tăinuită
şi de a mea iubire ocrotită.
Şi nimeni, niciodată, n-o să poată
din dragostea-mi bogată să te scoată
şi-n care vei rămâne ferecată
de adierea lui „A fost odată!“...
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Nicolae TOMESCU
Povestiri creștine
Cartea domnului Viorel Darie, Povestiri creștine,
apărută recent la editura InfoRapArt, ne poartă prin spații
și timpuri diferite. Povestirile își au izvorul în fapte istorice
de necontestat, dar și în fantezia autorului. Ele se
constituie într-o pledoarie pentru frumusețea morală a
unor oameni, a unor luptători pentru credință.
Seria celor cincisprezece povestiri începe cu
Flăcări pe Nil. Credința în Iehova, a evreilor de pe un mic
ostrov, îi face mai buni, mai receptivi la nevoile și
suferințele altora, deosebindu-i de egiptenii politeiști de pe
ostroavele vecine. Nu doar credința îi deosebea pe evrei
de cei din jur, ci și modul lor de acțiune în numele acelei
credințe. Astfel, fiii evreului Efrim îl salvează de la moarte
pe Rameses, fiul bogatului egiptean Asenath, din ostrovul
vecin, cu toate că acesta îi asuprea și nedreptățea pe cei
de o lege cu ei. Doar după ani și ani, salvatorii sunt
descoperiți de cel salvat. În felul acesta Iehova va mai
avea un discipol, Rameses căsătorindu-se cu sora
salvatorilor, iar evreii vor fi respectați de stăpânii lor
egipteni. Această povestire parcă vestește porunca, de
mai târziu, din Noul Testament: Să vă iubiți unul pe altul,
precum v-am iubit Eu pe voi” (Ioan 15, 12).
În alte povestiri, autorul descrie activitatea de
evanghelizare a unor urmași ai apostolilor din primul secol
creștin (Manuscrisul Apostolului, Cetatea de lumină, Providența). În condiții grele datorate necunoașterii limbii ori
de opunere a unor șefi de culte păgâne, vestitorii Nașterii
și Învierii lui Iisus reușesc să-și ducă misiunea la bun
sfârșit.
Câteva povestiri se referă la activitatea unor
reformatori ai bisericii catolice din Evul mediu, începând
cu misionarul valdenez Lucas și apoi cu adepții lui Calvin.
Aceștia își dau chiar și viața pentru convingerile lor ce se
opun obscurantismului și mercantilismului practicat de
reprezentanții bisericii catolice din acele timpuri. (Frații de
suferință, Mântuirea prin credință).
Sunt inserate în aceste povestiri și câteva episoade de iubire între tineri din confesiuni diferite. Cu toate
piedicile puse de condițiile sociale, ori de apartenența la
culte diferite, dragostea curată, acest dar divin, învinge.
Învinge și în cazul în care protagoniștii sunt despărțiți de
mari distanțe ori chiar de moarte.
În povestirile domnului Darie un loc aparte îl
ocupă cele care vorbesc despre apropierea dintre om și
natură. Smochinul răsplătește dragostea celui care l-a
sădit și îngrijit, iar căprioarele, care au fost ajutate să
supraviețuiască peste iarnă, îl răsplătesc pe binefăcătorul
lor salvându-l de la o moarte sigură. Sunt aici prezente,
dincolo de cuvinte, respectul și colaborarea dintre cei
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veniți pe lume în zile diferite ale Creației.
Autorul, în cuvinte puține, dar cu măiestrie,
descrie și mediul geografic unde au loc evenimente
importante din unele comunități religioase, sau
întâmplări din viața unor oameni simpli. Mi s-a părut
remarcabilă o descriere a naturii: Un vânt liniștit,
abia perceptibil răcorea vastele întinderi ale uriașului
Nil, făcând ca pe luciul său să călătorească valuri
blânde, în rânduri multe, repetându-se la nesfârșit
...Dacă urcai dinspre fluviu malurile înalte, arse de
soare, rămâneai uimit la vederea canalelor nenumărate prin care curgea apa purtând nămolul roditor sau în altă parte: cerul era mai mereu mohorât,
cenușiu, învolburat de nori întunecați, ploile spălau
mai tot timpul rada și punțile corăbiilor. Rar de tot,
când norii părăseau portul, cerul devenea dintr-odată curat și strălucitor de albastru. Atunci fiecare suflet simțea un dor de libertate, de călătorie într-o lume necunoscută...
Este o carte care se citește ușor, autorul
parcă îndemnându-te să iei parte afectiv, alături de
eroii săi, la acțiune.
Aceste povestiri, ce stârnesc interes, cu
oameni implicați în evenimente care au devenit file
de manual, i-ar ajuta, (de ce nu?), și pe elevii care
învață istoria și, de multe ori, unele capitole, precum
acelea privitoare la necesitatea, la un moment dat, a
reformării bisericii, li se par aride și din această cauză le ocolesc în detrimentul informării lor intelectuale
și educației morale.
Această carte, prin conținutul ei, poate fi
considerată și o replică artistică la unele capitole
dintr-o eventuală Istorie a religiilor.
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De ce în verdele din iarbă
Toţi greierii cântă în cor?
Şi sub apusuri stă să fiarbă
Delirul serii plin de dor…
De ce te caut în cuvinte
Şi te rostesc fără să vreau?
Pentru că îmi aduci aminte
Că eşti paharul plin ce-l beau.

Marilena VELICU
DE-AŞ FI PUTUT
De-aş fi putut alege ce să fiu
Între iubire şi un ceas târziu,
Aş fi ales minutul de iubire
Ascuns în ceasul fără adormire.
De-aş fi putut alege un izvor
Sau un apus semnat de un gravor,
Mergând prin lanul verde de mătase,
Aş fi ales pădurile frumoase.
De-aş fi putut alege un pian
Pe clape ar fi curs enescian
O mare de trăiri învolburate,
Aprinse-n ritm de inimă-ndurate.
De-aş fi putut ca luna s-o cuprind
În braţe de poetă, suferind,
Lumină ar fi fost în versul care
Avea răspunsul, fără întrebare.
De-aş fi putut sărutul tău să-l am
Pe cerul nopţii mele îl presam,
Când ploile ar coborî din stele
Sărutul tău m-ar mângâia prin ele.

Cu fruntea rezemată pe umărul tău cald,
În dansul lent, erotic, în rochie smarald,
Deschid o clipă ochii să vad arcada lunii
Scânteie de lumină căzând pradă genunii.
Şirag de stele coapte fardează ochii mei,
Privirea ta pe buze mi-aprinde vii scântei,
Ne strângem mâini timide pe-o margine de vis,
Am aşteptat o viaţă, o clipă-n paradis.
Nici vorbele n-au formă, nici oamenii din jur,
Doar stelele divine croiesc drum împrejur,
Un nor ne este pernă, sărutu-i ireal
Trăim un basm feeric, acum e-al nostru bal.

FLUTURI NEGRI
Fluturi negri cască aripi,
Catifea de vis furat,
Când sub lună plâng cuvinte
Vântul pare cenzurat,
Ploi cu stropi violacei
Cad nemăsurat pe-asfalt
Şi mă-ntreb în noapte ce-i
Firul scurs prin gând înalt.

DE CE?

Fluturi negri bat cadenţa
În clepsidra fără timp
Şi mă-ndrept acum cuminte
Ca un zbor în anotimp.

De ce nu-mi mai ajunge timpul
Şi orele se strâng în ghem?
Cu firul rupt şi anotimpul
Pozează într-un mim boem.

Vocea ta, o rezonanţă,
Fluviu viu în vene strâns,
Mărginind durerea-n care
Fluturi negri, mor în plâns.

De ce clepsidra toarce-ntruna
Nisipul ars de amintiri?
Şi martoră îmi este luna
Când pun în versuri mari iubiri.

RONDELUL UITĂRII

De ce aştept să înflorească
Divina floare cu parfum?
În dimineţi să mă oprească
Bătrânul tei stăpân pe drum.
De ce vioara lin valsează
În paşii mei îngânduraţi?
Şi buzele-mi încă păstrează
Gustul fiorilor curaţi.
De ce mă pierd în val de mare
Când scoicile revin la mal?
Sideful lor lucind în soare
Aprind în ochi sclipiri de-opal.
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AL NOSTRU BAL

Am uitat să fiu poetă
Am uitat să mai iubesc,
Încercând să fiu discretă
Am uitat să mai trăiesc,
Rătăcită pe planetă
C-un zâmbet copilăresc,
Am uitat să fiu poetă
Am uitat să mai iubesc.
Azi uitând tot ce-i firesc,
Ca un cântec de flaşnetă,
Printre ploi călătoresc
Punând pana la beretă,
Am uitat să fiu poetă.
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precum coconu-și leapădă
în zbor de fluture visarea,
precum sămânța ridică
clorofilă-n orice fir de iarbă.

Claudia ADAM

privește cercul dinlăuntru,
iarba
fluturii
sunt doar proiecții ale unui grăunte
de conștiință.

Cocor origami
în ziua aceea te-am așteptat
la fel ca-n orice altă zi,
îmi lipisem urechea de zidul
în care tăcerea ta
pulsa într-un cocor origami
“dacă n-ar fi această pasăre blestemată
aș putea să dorm și eu”,
mi-a șoptit zidul prin mii de fisuri.
`

din ziua aceea mă tem mă tem că păsările călătoare
n-au să se mai întoarcă
de dincolo de ziduri.

Necuvinte
Cuvintele învolburate
se sparg de talazurile conştiinţei
purtând ecouri ancestrale,
gândurile - acești soldaţi fără ţel
pe câmpul de bătălie
al haosului ce-i hrăneşte,
îmi construiesc castele de nisip
la margini de neființă.
Doar universul mai sângerează-n necuvinte
chemând izvoarele-napoi,
dar cine oare le mai simte
când morţii-şi dorm mormintele în noi?

Drogul nostru cel de toate zilele
ochiul acrobaților orbi
cată spre norul de-otravă
în timp ce păpușarii își hrănesc caii
cu sânge de om contra om,
televizorul (noul surogat pentru conștiință)
îmi urlă : “vine potopul, în stele-i răspunsul”,
la colțul străzii se vând buncăre în rate,
cei ce nu-și permit unul
se calcă-n picioare
pentru vreun oscior de sfânt milos
care să le asigure mântuirea pe datorie
viitorul…
mereu viitorul ne este injectat
cu-aceeași seringă infectă frica –
e cel mai bun drog,
o spune și ecleziastul
(sau…psihologul?),
“c’est la vie”
îmi spune Sarkozy,
“It’s my life” îmi zice și doctorul
în timp ce-mi injectează doza zilnică
de nepăsare
și-n tot acest timp
prezentul nu-i decât
un șirag de ochi orbi
la gâtul păpușarului.
Introspecție
Sunt un grăunte de conștiință nimic nu mi-e străin,
de tot am trebuință;
pe calea către mine,
de mine însămi mă voi lepăda
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Zăpezile de altădată
Ziua își leapãdã solzii
sub curgeri de zãpezi amare
și-n așteptarea mea
cresc oameni de zãpadã
purtând tãciuni în piept.
Sub sloiurile înserãrii
douã cuvinte degerate,
mocnind în ochii
ultimului om de zãpadã,
îmi mângâie pleoapa
cu tãcerea zãpezilor
din care ai rãsãrit.
Mi-e dor de zãpezile de altãdatã,
sau poate doar de ochii ce le priveau.
Royala albă
Era mult prea târziu
iar tu jucai poker
pe cuvintele din pereți
amice
la masa tăcerii
Chronos mereu cere blind
între două bătăi de inimă
ți-a intrat full
de dame
și-ai plusat
ai pierdut;
nu știai că Lethe are royala albă?


28

Valentina BECART
MÂINILE TALE
Mânile tale aşezate
Peste gândurile mele
Puse-n răscruce
Aştept răsăritul de lună
Lumina se rupe
La a treia strigare
În trepte să urce…
Mâinile mele te cheamă
În tremur, năuce,
Inima mea de aramă
Galopând printre vise
Mâinile tale zvâcnesc
Nesăbuit
Ascultă cum bat
secundele-n geam
Cuvintele mele
Se ghemuiesc
În nerostire
Departe de tine
Ascunsă în înserare
Cu nesupusă tăcere
Să fiu aşteptare
Cu gândurile mele
Urcate pe cruce…

DRUMUL SPRE APUS
Am desprins din ram
O frunză
Fără voia ei
Dar câte în lumea asta
Se rup,se şterg
Şi se uită,
Cum se sting
Cărbuni pe vatră,
Cum ard clipele în noi…
Ieri focul ardea pe câmpuri
Azi e scrum
Spălat de ploi
Ieri apusul devenise
Doar o dungă vineţie
Azi priveşti cum răsăritul
Luminează pe câmpie…
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Am cules
Din ram un fruct
Nu mai ştiu
A câta oară
S-a supus
Zemos sau dulce,
Amărui cu-arome tari
Azi nu e,
E gol iar pomul
Singuratic şi pustiu,
Vântul doar
Mai bate-n ramuri
Amintindu-i că e viu
Numai eu trec printre lucruri
Le măsor, le-atârn de timp
Înveliş fără de noimă,
Doar trecut fără de nimb,
Dar din toate câte sunt
Numai sufletul rămâne
Să atârne de cuvânt…
Steaua mea fără de nume
O s-o ascund în infinit…

JOCUL DE CARTI
Se decojeau
Zilele şi nopţile…
Le desfăceam
În evantaie
Şi le aşterneam
Peste amintiri
Dulci-amărui
Cu arome tăioase.
Era un joc de cărţi…
Tu ţineai asul
În palmele tale
Toate cuvintele
Pe care le rosteam
La vreme de seară
Picurau în inima ta
Ca nişte lacrimi
Pe cruce…
Plângeau şi stelele
Căci ne erau părtaşe
Şi ajungeau la tine
Cu raze tremurate…
Tu pierdeai mereu jocul…
Atunci toate
în jurul nostru
se frângeau lăcrimând…
Păsările umpleau aerul
Acoperindu-ne.
Te chemam
Să decojim împreună
Doar clipele,
Înfloreau minunatele
Şi se făceau
Petale amare
În jocul tău de cărţi
Eu te chemam
Cu asul închis
În inima mea…
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Gheorghe GORINCU
ŞCOALA ROMÂNEASCĂ GÂNDITĂ ŞI ORGANIZATĂ DE
CEL MAI ILUSTRU MINISTRU AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
ROMÂNESC, SPIRU HARET
Perioada 1925-1952
CONCEPTUL REFORMATOR AL LUI SPIRU
HARET, RADIOUL ŞI PRESA VREMII DIN PRIMUL AN
DE CRIZĂ MONDIALĂ - 1929 (VIII)
Contemporan cu acea perioadă de criză mondială, mai
ales în anii adolesecenţei, am putut reţine că în prima
jumătate a anului 1929 nu se întrevedeau evenimente
deosebite care să fi fost în măsură să alarmeze atât
instituţiile publice cât şi populaţia cu privire la eventuala
criză mondială, cu implicaţii pentru economia românească.
În aceste condiţii, atât postul naţional de radio cât şi
presa erau chemate să asigure, printre altele, informarea
celor interesaţi de desfăşurarea reformelor concepute de
Spiru Haret în aproape toate domeniile social-culturale
din acea perioadă. Ar mai fi de adăugat că postul
naţional de radio era singura instituţie publică ce avea
posibilitatea să asigure informarea zilnică a celor
interesaţi prin cele trei mijloace de recepţionare: Ora
sătenilor, Ora şcolarilor şi Ora copiilor. Mai mult decât
atât, în prima jumătate a anului 1929, postul naţional de
radio a putut să difuzeze în eter şi alte emisiuni. Astfel, la
23 ianuarie 1929, se difuzează, pentru prima dată, o
piesă de teatru - poemul liric “O toamnă” de Alfred
Mosoiu, iar în luna februarie a aceluiaş an sunt transmise
primele cursuri de radiofonie în limbile germană şi
franceză. Două luni mai târziu, la 14 aprilie 1929, se
difuzează, în direct, de la Opera Română, “Aida” de
Giuseppe Verdi. Toate aceste realizări erau în măsură să
demonstreze că, atât activitatea instituţiilor publice cât şi
preocupările zilnice ale populaţiei, se desfăşurau normal.
Spre sfârşitul anului 1929, a apărut o ştire-”bombă”,
interpretare ziaristică primită de peste Ocean, prin care
se atrăgea atenţia celor interesaţi că, la data de 24 octombrie 1929, bursa de valori din Wall Street a înregistrat
o primă scădere a valorii acţiunilor, considerându-se că
ar putea să fie primul semnal de declanşare a crizei pe
plan mondial.
Deşi ştirea a fost recepţionată şi de postul naţional de
radio, cât şi de presa vremii, nu s-a acordat atenţia cuvenită, considerându-se că, în ţara noastră, în acea perioadă, atât bursa de valori cât şi deţinătorii de acţiuni se
aflau în faza de început, aşa cum aprecia şi profesorul
universitar Victor Slăvescu, şi că, în aceste condiţii, o
astfel de scădere a valorii acţiunilor n-ar putea influenţa,
oarecum, activităţile specifice economiei româneşti. Câteva zile mai târziu, la data de 10 noiembrie 1929, de
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Victor Slăvescu

data aceasta, ziarul “Universul” publică şi comentează pe larg atât atmosfera de panică înregistrată
la bursa de valori despre care am mai vorbit, cât şi
felul şi condiţiile care au condus la scăderea valorii
acţiunilor.Deci, de data aceasta ştirea detaliată
prezentată de o publicaţie de prestigiu, cum era
considerat cotidianul “Universul”, nu a avut darul să
sensibilizeze instituţiile publice care să stabilească
măsuri de prevenire a unor eventuale efecte
negative ale crizei mondiale. Ba, ceva mai mult,
până la sfârşitul anului 1929, se vorbea despre o
criză, care ar putea afecta activităţile economice de
peste Ocean sau a unor state dezvoltate din
Europa şi că economia românească n-ar putea să
fie influenţată de această ştire. Din contră, se
întrevedea dezvoltarea unor activităţi economice şi,
în special, a agriculturii. În sprijinul acestor
concepţii automulţumitoare şi oarecum nerealiste,
Ion Mihalache, ministrul agriculturii din acea
perioadă, publică o scrisoare adresată plugarilor,
prin care-i sfătuieşte să apeleze la trei categorii de
mijloace pentru dezvoltarea agriculturii şi anume:
credite de la bănci, o bună organizare şi o bună
educaţie. În urma acestor propuneri, au crescut
investiţiile în agricultură, pe seama creditelor bancare, s-a asigurat o mai bună organizare a lucrărilor
agricole şi, în final, s-a obţinut o creştere semnificativă a producţiei la hectar, creştere considerată
benefică atât pentru agricultură, pentru cei implicaţi
în producţia agricolă, cât şi pentru cei ce, eventual,
vor cumpăra aceste produse, inclusiv populaţia. Se
credea că toată lumea trebuie să fie mulţumită.
Nu a trecut mult timp şi toate aceste indicaţii,
inclusiv îndatorarea producătorilor agricoli la bănci,
la care a concurat şi natura, anul agricol 1929 fiind
(continuare în pag. 31)
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Victor MAROLĂ
CHEMARE
Trec anii fără să se-ntoarcă,
Trec luni în şir, trec nopţi şi zile,
Îngândurat şi singur sunt de parcă
M-am exilat printre aceste file.
Pentru tine exist şi pentru al tău chip,
Plin de mistere şi de gânduri tăinuite,
Mă nasc din nou şi parcă mă-nfirip,
Când te revăd în clipe fericite.
Ciudaţi suntem şi nu-mi pot explica,
Cum pot să sper de-atât-amar de vreme,
De ce m-alungi din calea ta
Şi nu-mi laşi inima să te mai cheme?

DORINŢĂ
`

Aş vrea să mă topesc de fericire-n ochii tăi
Şi-o coroniţă să-ţi împletesc din florile de mai,
Pe-un câmp de fete plin şi de flăcăi
Aş vrea sărutul crud şi dulce să mi-l dai.

Ion Mihalache

foarte bun, s-au transformat într-un adevărat dezastru
atât pentru agricultură, pentru economia românească,
cât şi pentru populaţie, mai ales în perioada următoare
a anului 1930, când se întrevedea a doua treaptă a
crizei mondiale şi anume scăderea preţurilor la produsele agricole.
În aceste condiţii, s-a putut constata că, dintr-o
producţie agricolă mare obţinută în anul 1929, la valorificarea produselor s-au obţinut venituri din ce în ce mai
mici, mergându-se până la acoperirea cheltuielilor de
producţie. Astfel de rezultate neprevăzute s-au înregistrat şi în cazul altor sectoare. În afară de cereale, s-au
obţinut venituri mai mici decât costurile de producţie la
produsele petroliere, cele lemnoase, precum şi la
exporturile de animale şi produse animaliere. Deci,
putem spune că s-a produs acest dezastru care a
apărut pe nepregătite.
Efectele scăderii veniturilor la produsele destinate
exporturilor s-au repercutat şi asupra activităţilor social-culturale, din punct de vedere al subvenţionării
acestora în acea perioadă şi în continuare.
În încheiere, scăderea veniturilor la produsele
destinate exportului au condus, inevitabil, la scăderea
consumurilor din perioada anului 1930, care s-a
dovedit, aşa cum am mai precizat, deosebit de dezastruoasă pentru economia românească.
Cum şi în ce condiţii s-a produs criza consumurilor
în perioada anilor 1930-1931, revin cu unele amănunte, în episoadele următoare.

Aş vrea să ne ascundem prin păduri virgine,
Privighetori şi greieri să ţină loc de ceteraşi,
Iar eu voi plânge fericit că sunt cu tine,
Şi-n jurul nostru fi-vor mii de îngeraşi.
Păzi-vor ei pe veci iubirea-mi sfântă,
Seara-n amurg sub cerul infinit,
Inima mea în vers doar pentru tine cântă,
O sereneadă lină, fără de sfârşit.

ACROSTIH
Mirific vis de dor idilic mă cuprinde,
Intrus mă simt acum în lumea ta de vis,
Hoinar printre destine, pe aripe de vânt,
Alerg grăbit la tine cu sufletul deschis.
Eşti steaua mea polară şi-n versuri vreau să-ţi cânt,
La țărmul mării însorite de valuri secondat,
Aş vrea iubirea să mi-o dai printr-un sărut de neuitat.
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Monika TOTH
glasul nostru
curentul a răsfoit caietul până la pagina 11
unde e scrisă o poezie de dragoste pentru mine
ce frumos
plâng
zâmbesc
în curând te întorci acasă
și glasul tău încălzește pământul înghețat

iubite
m-auzi
bate lipsa de iubire
ca un clopot spart
din turnul cetății
am vrut să tac
să-mi continui versul
dar îmi e frig
în pădurea cuvintelor
`

Laurenţiu-Alin DUMITRACHE

Timpul care roade
Clepsidra mea e firul
timpului viu ce roade-n carne,
e para ce cade din spaţiu-timp
în neantul dincolo de prezentul continuu,
dincolo de norii plumburii ce acoperă
oraşul înzorzonat cu neon.
Clepsidra mea e vidul ce
trage oxigen din plămânii
fiinţei,
e natura ce detestă
bringandul timp ce-şi cere tributul.

cu tine
te -am văzut
și -am alergat
să mă hrănesc
cu tine
drog alb și pur

el
lui Vlad
el m -a trezit azi
mi- a șters lacrima
cu privirea lui
m-a machiat cu
surâsul lui
el este rețeta mea
perfectă

mi-am scris
mi-am scris gândurile
sentimentele pentru tine
cu lacrimi
cu degetele
pe perete
pe corp
pe hârtie albastră
pe lemn
și apoi te-am abandonat
cu zâmbet pe buze

sunt pe cont propriu
sunt pe cont propriu
numai literele sunt
alături de mine
rareori umbra salciei
se așează lângă mine
și îmi mângâie fața albă
ca zăpada
așa cum făceai tu cândva.
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Tristeţea mea
Tristeţea mea e durerea
nespusă a ploii în plin
impact cu asfaltul.
Tristeţea mea e un tablou
pustiu de toamnă
în care mere putrede
se duc pe străzi
în rostogol.
Tristeţea mea e surogatul
absolutului, e bucuria
de a-mi smulge sufletul
şi a-mi ștrangula inima.

Vis la lumina unui bec spart
În nimic
am visat conturul unui tablou nespus
schiţat în lumini plăpânde de bec spart
ce-mi lumina
un colţ al creierului psihedelic în care să
plutesc pe nori de asfalt,
să fiu un tren epileptic, un bombardament
de culori ce-mi modelează aripi de metal
până mă unesc cu infinitul negativ
ca să mă gazific în auroră boreală.
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Constantin TOMA
IN HONOREM
Universul literar românesc s-a mai îmbogăţit cu încă un
venerabil. Mă simt obligat să cred asta întrucât acum, la
moment aniversar, a vorbi despre Culită Ioan Uşurelu mă
onorează, la fel cum prezenţa în preajma domniei sale îmi
dă siguranţa lucrului împlinit.
În primul rând, cunoscându-l îndeaproape, eludez datele
biografice - poate-s eronate, actele de stare civilă nu reprezintă decât o strictă menţionare din partea biroului de evidenţă a populaţiei, C.I.Uşurelu este şi rămâne plin de o
`prospeţime molipsitoare.
Şi totuşi a împlinit 70 de ani! Trebuia! La anumiţi oameni
vârsta biologică nu corespunde cu cea a spiritului. Unul dintre aceştia este prozatorul, redactorul-şef al revistei ”Salonul
Literar” şi directorul Fundaţiei Social-Culturale ”Mioriţa”, prof.
Culiţă Ioan Uşurelu. Tot în cazul eruditului vrâncean, vârsta
nu-i poate fi măsurată decât cu etalonul scrierilor sale, aduse la vârsta de treizeci. (În contextul în care scrie de peste
30 de ani, am dreptul să cred că diferenţa până la centenar
poate fi benefică scrisului).
Debordând de vitalitate, prozatorul de la ”Conacul dintre
vii”, din al cărui balcon parcă ţine sub observaţie toată mişcarea literară vrânceană, reuşeşte să imprime celor care îl
înconjoară prospeţime şi optimism. Îl revăd aievea chiar şi
atunci când, descoperind câte un nou creator de frumos, cu
vocea gravă îl apostrofeză: - “Tu unde ai stat ascuns până
acum, măi?”
Cunoscându-şi locul bine definit în galeria creatorilor
români contemporani, C.I.Uşurelu nu suferă de „sindromul”
atotputerniciei, maladie care roade şi împarte astăzi scriitorimea în topuri şi clasamente. Militant dintotdeauna a deschiderii totale faţă de creatorii care apar parcă din neant pe tărâmul scrisului, nu are vreme să împartă poeţii sau prozatorii
în mici grupări adunate în jurul unei anumite publicaţii.
El, în calitate de redactor-şef al revistei de înaltă ţinută
„Salonul Literar”, după trecerea prin filtrul dătător de speranţă al cenzurii (şi vă asigur că este o cenzură benefică)
lasă liber spre universul creaţiei zborul de aripi al debutanţilor, indiferent de vârstă şi gen literar.
În al doilea rând, acum la ceas aniversar, poate ar fi mai
bine să fac un bilanţ al muncii şi creaţiei literare depuse de
C.I.Uşurelu. Nu cred că totuşi am măsura lucrului dus până
la capăt, având în vedere teama şi nepriceperea de a vorbi
despre un dascăl al meu în ale scrisului.
Consider însă că ar fi mai potrivit să pomenesc doar recunoaşterea din partea unor personalităţi marcante ale
culturii româneşti, academicienii Nicolae Breban şi Valeriu
Cotea, Th. Codreanu, Calistrat Costin, Ion Prăjişteanu, Cassian Maria Spiridon, Ghe. Istrate, Emilian Marcu, Liviu Ioan
Stoiciu şi mulţi alţii.
Iar la final, din partea mea, mărunt cronicar al puținelor
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evenimente majore petrecute în ziua de azi, nu-mi
rămâne decât să-i transmit maestrului Culiţă Ioan
Uşurelu multă sănătate, putere de creaţie şi să mă
bucur încă mulţi ani de prietenia domniei sale.
Să ne trăiască!
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Cezarina ADAMESCU
CU VIAŢA-N PIEPT. O POVESTE ŢESUTĂ DIN LACRIMI
[ Denisa Lepădatu, „Orfani în haine de duminică”,
roman, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2014 ]
Abia ne-am obişnuit cu neobişnuitul talent de poetă al Denisei Lepădatu - fetiţa-minune, care a dărâmat toate zidurile inimilor celor mai neîncrezători şi a demonstrat
că are calităţi ieşite din comun, în mai multe direcţii, dovadă stând nenumăratele medalii şi premii obţinute în câţiva
`ani, în ţară şi peste hotare. Şi iată că acum, fetiţa de 12
ani scoate la lumină o carte incredibilă, povestea unei copile (cum altfel?), care se zbate în primii ani ai vieţii cu
drame peste puterile ei.
Laudele ar fi de prisos pentru că, lumea deja s-a
obişnuit cu performanţele ei şi nu mai miră pe nimeni.
Şi totuşi, oferta de acum este cu totul neaşteptată.
O proză matură, de o gravitate maximă, scrisă de un copil.
Aproape incredibil cu câtă seriozitate şi-a luat misiunea în
serios această firavă fetiţă, numai ochi şi inimă.
Şi totuşi, cât suflet pune în orice creaţie a ei!
Fraza ei e cursivă, limpede, naraţiunea închegată,
dialogul verosimil, mijloacele de expresie variate şi nuanţate.
Mulţi autori, debutând la maturitate şi chiar la senectute, nu au siguranţa condeiului ei, bâjbâind şovăitori
prin hăţişurile pline de capcane ale Limbii Române.
Se pare că Denisa Lepădatu s-a născut învăţată,
pentru că oricum nu ar fi avut cum să înveţe în doar 12
ani, atâtea lucruri! Ea nu are nici un fel de complexe de
acest gen, pentru ea lucrurile sunt foarte simple şi uşor de
abordat şi împlinit.
Suntem în faţa unui fenomen? Să nu ne grăbim cu
concluziile. Să aprofundăm proza ei, cu un titlu incitant şi
să ne lămurim, cât este talent, cât muncă şi perspicacitate, cât speculaţie, cât noroc şi câtă perseverenţă.
Pentru Denisa Lepădatu cartea este vitamina care
o întăreşte şi-i dă elementele necesare pentru viaţă. A deprins asta încă din primele zile de şcoală.
Niciun fel de stângăcii stilistice, doar neglijarea
concordanţei timpurilor în frază, pe care o va învăţa, desigur, mai târziu.
Condeiul ei aleargă singur pe pagină, sigur de
sine, condus doar de imaginaţia proaspătă, îndrăzneaţă,
tânără, a autoarei. Deşi încă de la prima frază mărturiseşte că îi este greu să vorbească despre copilăria ei:
„...pentru că amintirile sunt înfipte atât de adânc în inima
mea, încât în fiecare dimineaţă când mă trezesc nu pot
privi soarele cu aceiaşi ochi ca atunci când mă pregăteam
să împlinesc prima vârstă rotundă din viaţa mea. Nimic nu
mai e la fel! Mi s-a spus mereu să nu uit sfaturile, învăţămintele, educaţia, dar cel mai rău e că nu pot uita prin
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ce clipe grele am trecut în acei ani mult prea fragezi ai
mei”.
Intrăm în jocul ei, deloc copilăresc, într-un joc
existenţial în care o fetiţă de zece ani, e nevoită să
preia rolul mamei sale, să aibă grijă de frăţiorii ei şi să
muncească pentru a face rost de bani de mâncare. O
experienţă care o maturizează subit.
Povestea Nicoletei îţi fură un zâmbet obişnuit
ce se luminează atunci când vorbele duioase „ating cu
vârful degetelor sufletul” tău.
Preluând de mică rolul de mamă pentru fraţii
ei, Nicoleta încearcă acea duioşie pe care doar mama
şi bunica lor o răsfrângeau asupra copiilor, duioşie de
care acum este lipsită şi micuţa soră.
Firea poetică a Denisei Lepădatu nu se dezminte şi în această proză, poezia este la ea acasă:
„Secundele se prindeau cu repeziciune de ramurile unei ploi abia începute”.
Denisa Lepădatu ştie să creeze atmosferă dar
să şi intre în ea, în funcţie de propriile sentimente.
„Vedeam de la distanţă şi acum, cum picăturile
de ploaie se prelingeau pe ferestrele înmărmurite de
tristeţea aflată în interiorul clădirii, în care mulţi şi-ar fi
dorit să nu intre niciodată”.
Descrierea e gradată, dinamică şi cititorul aşteaptă un deznodământ, un punct culminant, pe care-l
şi anticipează. Şi emoţia e gradată, pe măsura descrierii: „Stropi de emoţii încrucişate cu gânduri neclare
se scurgeau pe orologiul ce arăta ora 20:00”.
Aici se ţese o poveste, poate adevărată, poate
inventată. Ce importanţă are? Lumea e plină de drame
de acest fel. Important e că e spusă frumos. Cu glas de
copil. O poveste pentru oameni mari şi importanţi.
Denisa Lepădatu n-a ales pentru proza ei,
animale preistorice, dinozauri, dragoni sau vampiri care
sunt în vogă la ora actuală, ci o poveste tristă, ţesută
din lacrimile unei fetiţe. Autoarea ştie să descrie plastic
şi atmosfera de spital unde eroina ei e silită să meargă
noaptea, la apelul unchiului, pentru a da piept cu nenorocirea.
De la primul impact, îţi vine să spui că nu e
drept, că nu se poate întâmpla aşa ceva. Dar câte lucruri nedrepte nu întâmpină omul în viaţă? „Doctori şi
asistente ieşeau în grabă din saloanele pacienţilor,
vorbe pline de deznădejde striveau aerul şi aşa puţin
de prin încăperile acelea”. Cum să striveşti clipa între
file, ca drama să nu se mai întâmple?
(continuare în pag. 35)
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Atmosfera devine incandescentă şi timpul se
preface din perfect simplu, în imperfect şi apoi în prezent,
ca să te aducă la realitate, să nu crezi că e vis, semn că
clipa nu mai are nici un dram de răbdare.
Vestea pe care i-o dă doctoriţa Nicoletei, are darul
de a comprima şi a spori dimensiunile, pe măsura intensităţii sentimentelor. Impactul e puternic: „...am simţit dintro dată că mă fac din ce în ce mai mică, până ce am devenit cu mult mai mică decât vârful unui ac. Tot ce se afla
în jurul meu începuse să mă apese, cu o forţă teribilă, strivindu-mă. Parcă cineva mă închisese într-un loc strâmt,
de unde nu puteam scăpa cu uşurinţă, având neapărată
nevoie de un ajutor supranatural pentru a mă elibera din
acel infern în care aproape că nu mai aveam nici un pic de
aer ca să respir”.
Alternanţa timpurilor - imperfect - perfect simplu perfect compus – prezent - sporeşte intensitatea dramei
ca-ntr-un scenariu apocaliptic iminent care se va consuma
în viitor.
Un subiect şocant, grav, total nepotrivit, mai ales
când e relatat de un copil. Intensitatea trăirilor este la o
`cotă atât de înaltă, încât te copleşeşte, te asupreşte,
aştepţi să se rupă ceva, o coardă, un cablu, cu zgomot
infernal, sau o bucată de cer şi totul să se prăbuşească
peste tine.
Sintagma „Orfani în haine de duminică” este
foarte clară, însă şi ea anticipează subiectul, fără echivoc.
De ce copiii de azi refuză să-şi trăiască propria
copilărie? De ce se grăbesc să se maturizeze subit, să ia
atitudini şi hotărâri de oameni mari, cu responsabilităţi copleşitoare pentru vârsta lor? Unde sunt basmele, miturile,
poveştile din bătrâni, jocurile şi jucăriile?
Există momente în viaţă care te pot schimba
iremediabil. Şi atunci pare că pierzi totul. Abia mai târziu,
din cioburi îmbucate strâmb şi nepotrivit, îţi reconstitui
vârsta care ţi-a scăpat printre degete. Fetiţa de zece ani,
Nicoleta, eroina romanului, este pusă într-o astfel de situaţie. Ea nu va mai fi niciodată fetiţa mamei, ci mămica băieţilor mai mici, cărora trebuia să le ofere dragostea maternă fără de care un copil nu se poate dezvolta normal.
Toate visurile ei se sparg, se spulberă precum globurile
colorate dintr-un pom de Crăciun. De unde şi cu ce bani
să-ţi cumperi alte vise? Ori, a înceta să visezi la zece
ani... te poate preface într-un infirm pentru toată viaţa.
Şi în loc să se revolte, să ţipe, să dea cu pumnul
în Cer pentru copilăria care a încetat la zece ani, fetiţa îşi
acceptă rolul cu şi mai mare dragoste pentru familia sa. O
filozofie de viaţă căpătată forţat, avea să-i aducă în viaţă
fraze ca acestea: „Dreptatea e mereu de partea realităţii”;
„Nu aveam şanse de câştig în lupta amară cu viaţa”.
Va învinge această fetiţă în lupta cu viaţa? Se va
declara învinsă? Sunt lucruri care pot fi aflate din carte, un
bun exemplu pentru toţi cei care au trecut prin asemenea
situaţii, ori unele similare.
Întânirea cu tatăl ei, care zace într-un salon de
spital, cu ambele picioare amputate, poate fi subiectul
unui romance aşteptat cu sufletul la gură de vânzătoare şi
coafeze care nu concep să piardă nici un episod.
Dar cartea nu e un subiect de telenovelă. E ceva
mai mult. Este o experienţă cumplită care atestă faptul că
omul e un învingător, chiar atunci când viaţa îi e
potrivnică. Autoarea a reuşit să convingă.
Chiar şi în aceste momente dramatice, limbajul
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metaforic al autoarei, care izvorăşte din firea ei poetică,
încearcă să îndulcească imaginile: „Lacrimile noastre
se încrucişează şi se arcuiesc, formând o inimă în care
aşternem picături de suflet”.
„Aiurea! Prostii!” – ar spune unii cititori sceptici
ori cinici, sătui de romane lacrimogene din secolele
trecute, gen „Singur pe lume” de Hector Malot.
Gândurile fetiţei, frânturile de conversaţie cu
tatăl, sunt intersectate de amintirea cuvintelor bunicii,
parcă premonitorii: „Nu vei putea începe următorul
capitol din viaţa ta, dacă vei continua să-l retrăieşti
mereu pe cel la care ai ajuns”.
Denisa Lepădatu cultivă şi motivul poveştii în
poveste, când îl pune pe Leo, fratele Nicoletei să povestească un basm, născocit tot de ea, ad-hoc, ca să-i
slujească naraţiunii, cu toate mijloacele de stil adecvate povestirii. Astfel escaladează toate speciile literare
şi le trece cu brio.
Prima zi de şcoală e întotdeauna prilej de emoţii puternice: revederea colegilor, a învăţătorului, primirea manualelor, mirosul proaspăt de curat din clase şi
din întreaga şcoală, o veselie firească şi multe, multe
de povestit colegilor şi prietenilor.
Nicoleta însă, nu se poate bucura de toate
acestea, nici de invitaţia colegei Valentina de a se plimba cu bicicleta cea nouă a acesteia. Alte griji, alte obligaţii o apasă pe fetiţa din clasa a IV-a: situaţia gravă a
părinţilor ei şi responsabilitatea pentru cei doi micuţi
acasă.
Pe măsură ce înaintezi în lectură, îţi dai seama
că eroina romanului e însufleţită de o iubire fără
seamăn, pentru cei din jur şi că sub impulsurile acestei
iubiri îşi va putea jertfi timpul şi energia pentru a-i creşte pe cei mici. Nicoleta e într-adevăr personajul ideal
pentru o fetiţă ca Denisa Lepădatu - şi îi împrumută, nu
numai din trăsăturile fizice, dar şi din calităţi şi aptitudini, din succesele obţinute până atunci, reflectate în
diplome nenumărate în aproape toate disciplinele de
învăţământ, dar şi în anumite pasiuni, în care fetiţa excelează, de pildă, aptitudini literar-artistice.
O bunătate înnăscută şi o educaţie aleasă dublate de o bună creştere, fac din fetiţa de zece ani, un
model de copil, aşa cum se va vedea din paginile cărţii.
Este uimitor însă, cu câtă iscusinţă şi detaşare
ştie să conducă dialogurile şi acţiunea într-o lucrare de
proporţii, cum este acest roman. Şi cum ştie să reia
firul exact de unde îl lăsase în capitolul precedent.
Aceste deprinderi se dobândesc abia după îndelungi
exerciţii narative, mai întâi pe proze scurte şi apoi la un
epic mai vast.
De asemenea, limba folosită în naraţiune şi
dialoguri e curată, modernă, îmbogăţită cu expresii alese, pe lângă cele uzuale. Romanul este însă, de introspecţie psihologică, nu numai pentru că e scris la persoana întâi. Dar şi pentru că investighează cu minuţie
adâncurile gândirii personajului principal, Nicoleta Nehoiu. Ori, o asemenea pătrundere presupune o gândire
şi o cunoaştere a psihicului uman. Nici o clipă autoarea
nu-şi trădează în scris, vârsta precoce. Iată o mostră:
„Mă priveşte cu sentimente răvăşite. Dar intuieşte îndată durerea mea şi devine mai conciliabil, mai ales că
observă lacrimile ce stăteau gata să mă podidească. O
mulţime de incertitudini mă pătrund, iar eu nu reuşesc
(continuare în pag. 36)
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să fac vreo asociere între fărâma mea de încredere şi
aşteptata încurajare. El încearcă să rostească cuvinte
optimiste, dar sensibilitatea sa excesivă pesemne că-l
împiedică să gândească limpede, ca de obicei.
-Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat,
spuse el într-un târziu, după ce şi-a mai luat cu precauţie
un timp de gândire.
Sentimente confuze clădeau pe ascuns în mine
un tunel întunecat, în care durerea şi tristeţea îşi aveau
adăpostul. Starea mea sufletească apăsătoare se inscripţiona cu majuscule pe colţul inimii”.
Se observă o grijă deosebită pentru acurateţea
limbii. Denisa Lepădatu realizează şi portrete admirabile,
cum e cel al învăţătorului ei, Domnul Scrieru, (nume predestinat să scrie), un om bun, de o probitate morală desăvârşită şi plin de compasiune, care e gata să-i găzduiască
pe micuţi la el, până ce lucrurile vor reintra pe făgaşul
normal. Şi portretul prietenei ei de nădejde, Valentina, cea
care-i dădea curaj şi încredere.
Şi deşi se află la o vârstă atât de crudă, are deja
amintiri pe care ştie să le tezaurizeze în sipetul inimii,
`stivuite frumos şi, uneori, le permite să iasă la iveală,
visătoare şi nostalgică totodată.
În noua ei situaţie, amintirile Nicoletei dor foarte
tare pentru că îşi dă seama că armonia familiei s-a frânt,
că nimic nu va mai fi ca înainte.
Naşterea celor doi frăţiori, aducerea lor acasă, bucuria familiei, fericirea mamei şi a bunicii, mândria tatălui
pentru „puii lui de zmeu”, toate acestea sunt vii încă în
memoria fetiţei, dar capătă un gust dulce-amărui, cu care
va trebui pe viitor să se obişnuiască: „Îmi aduc aminte
câte s-au întâmplat şi după aceea. La prima baie a lui
Cosmin, de exemplu, am asistat cu toţii cu gura căscată,
de parcă nu mai văzuserăm niciodată aşa ceva până
atunci. Au urmat apoi alte şi alte evenimente pe care leam înregistrat în memorie pentru totdeauna: primul cuvânt
pe care l-a spus, primii paşi pe care i-a făcut şi câte şi mai
câte altele...Clipe atât de minunate, încât nimeni şi nimic
nu le va putea şterge vreodată din mintea mea”.
Denisa Lepădatu ştie să creeze însă şi pauze şi efecte speciale. Ea întrerupe istorisirea şi introduce o alta
în pagină, o amintire, un dialog, un gând. Şi aceasta pentru a detensiona situaţia în momentul în care le mărturisea
fraţilor despre accidentul petrecut cu părinţii lor. E un moment de respiro şi un procedeu folosit de romancieri şi
cineaşti, când atmosfera se încinge.
Tendinţa de a metaforiza la Denisa Lepădatu vine
din poezie, chiar dacă unele metafore sunt comune. „Sămi aştern rugăciunile în templul durerii eterne”; „oglinda
sufletului se şterge”; „marginile întunecate ale durerii”;
„Singurătatea desenează un trup, în care eu, un suflet
uitat, nu-mi găsesc adăpost”.
Pe porţiuni întregi, Denisa Lepădatu pictează adevărate poezii, într-o proză de asemenea factură şi intensitate, doar ca să mai îndulcească atmosfera.
Alteori, Denisa Lepădatu se foloseşte de personificare în acelaşi ton, de un lirism tulburător: „Singurătatea
nu se împotriveşte. Ea mă cheamă să-mi arate, cu claritate, dimensiunile oarbe ale spaţiului neliniştii din mine”.
Autoarea operează cu simboluri matematice:
dimensiuni, spaţiu ş.a. şi cu categorii filozofice.
Impactul fetiţei de zece ani cu spitalul, cu durerea,
duferinţa şi chiar moartea e foarte puternic şi cu toate
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acestea, autoarea a ales să-l descrie amănunţit. E un
fel de operaţie pe cord deschis. Să nu uităm că nici
Nicoleta, nici Denisa, nu au părăsit perioada paradisiacă a vieţilor, aceea a primei copilării. Smulgerea
bruscă din acest paradis poate zdruncina definitiv.
Imaginile sunt greu de suportat şi pentru un adult şi pot
genera crize grave de credinţă: „Urcăm un etaj şi ne
oprim în faţa salonului cu numărul 36. Batem la uşă şi
cum nu ne răspunde nimeni împingem uşor uşa şi
intrăm. Sunt surprinsă să mă trezesc, precum într-un
film de groază, într-un spaţiu nu prea larg, înconjurată
numai de bărbaţi cu mâini sau picioare lipsă, cu braţe
sau picioare suspendate în aer, agăţate de diferite
pârghii şi scripeţi... Sunt mai multe paturi, aşezate de o
parte şi de alta a unui culuar îngust. Doamne, exclam
în gând, de ce îngădui să se întâmple astfel de lucruri?
De ce nu eşti bun cu toată lumea? E prea multă durere
în astă lume şi prea mult chin!”
E astfel de constatare despre durerea şi chinul
din lume, la o fetiţă, pare cu totul nefiresc. Lumea ei ar
trebui să fie încă populată de zâne şi feţi-frumoşi, de
palate fermecate şi lucruri frumoase.
Denisa Lepădatu ştie să descifreze şi stările
psihologice ale celorlalţi, cu aceeaşi iscusinţă: „Ochii
tatei au căpătat o strălucire dintr-o dată. Îşi strânse
buzele, închizând între ele un gând ascuns ce urma să
fie exprimat. Puteai citi îngrijorarea în privirea aceea pe
care o cunoşteam atât de bine. Ori de câte ori era
posomorât, în ochi îi dansau curcubeie de lacrimi ce-şi
aveaua izvorul chiar în inima lui curată.”
Autoarea a pus-o pe eroina ei în faţa unui
examen deosebit de dificil: acela de a-şi dedica întreaga putere de muncă şi energie, ajutorării familiei chiar
cu preţul copilăriei: „Sunt hotărâtă să-mi împlinesc visele, chiar dacă pentru asta va trebui să muncesc foarte mult şi să-mi sacrific timpul liber, chiar şli copilăria.
Vreau ca fraţii şi părinţii mei să fie mândri de mine.”
Trecerea acestui prag de la copilărie la
maturitate se face însă brutal şi prea repede. Aşa cum
se întâmplă, accidentul i-a împărţit viaţa în perioada de
dinainte, în „vremurile când nu ştiam de necazuri” şi
situaţia actuală, când e copleşită de griji pentru familia
sa. Şi pentru umerii firavi ai fetiţei este de-a dreptul
copleşitor, cu toate că vrea să pară curajoasă şi
puternică.
Şi frăţiorii ei s-au schimbat foarte mult: „Nu mai
sunt aceiaşi copilaşi de altădată, care înţelegeau greu
semnele sau gesturile mele. Dintr-o dată îmi pare că
au devenit nişte copii...mari”.
Şi în aceste momente de cumpănă, Nicoleta
devine mai puternică: „Nu ştiam că, în momentele
acestea unice de durere şi incertitudine, trebuie să fiu
mai tare ca niciodată. Deşi nu mă mai bazam pe
planuri dinainte concepute, ele existau cu siguranţă în
străfundul minţii mele.
Drumul către grădiniţă, spre şcoală, spitalul,
fraţii, deveniseră deja preocupări principale în viaţa
mea.”
Autoarea presară în povestire şi creaţii lirice
pentru că ea i-a imprimat eroinei sale, toate harurile
proprii. Ai putea crede că viaţa Nicoletei s-a frânt o
dată cu moartea mamei. Dar n-a fost aşa. Fetiţa a
crescut şi autoarea o prezintă după patru ani, alături de
(continuare în pag. 37)
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familie, încercând să-i ajute pe toţi.
Se vede schimbarea şi în modul de relatare. E cu
mult mai romantică, mai pregătită să ia în piept viaţa.
Apar şi primii fiori adolescentini de iubire, care
încolţeşte în ciuda pierderilor şi nenorocirilor. Şi desigur,
poezia este limbajul îndrăgostiţilor. Denisa Lepădatu nu
insistă mult asupra acestui aspect, pentru că nu e stăpână
încă pe evenimente de acest fel. Cert este că tot în această
perioadă, cu o maturitate uimitoare, hotărăşte să renunţe la
George, pentru că, ceea ce se înfiripase între ei doi, risca
să pericliteze prietenia ei cu Valentina, şi ea îndrăgostită de
acest băiat. Renunţarea e o dovadă de mare generozitate,
dar nu avea să fie apreciată ca atare.
Cartea Denisei Lepădatu este o teribilă lecţie de
viaţă pe care ne-o oferă o fetiţă de 12 ani: „Am înţeles că
niciodată nu trebuie să te laşi învins. Poate că uneori te
simţi dezamăgit, copleşit de necazurile care s-au abătut
asupra ta sau a familiei tale, dar încrederea că va fi bine te
va ajuta să mergi mai departe. Valurile tristeţii nu te vor lovi
tot timpul, vor exista şi zile când zâmbetul poate să-ţi
încolţească pe vârful buzelor, când aripi noi pot răsări din
`tine îndemnându-te să zbori.”
Mesajul optimist al cărţii aduce aminte de celebra
replică a eroinei Scarlet O’Hara din „Pe aripile vântului”
ecranizarea romanului omonim al scriitoarei Margaret Mitchell: „Şi mâine va fi o zi”, deşi contexul este cu totul altul.
Denisa Lepădatu îşi transcende vârsta şi mută
acţiunea în momentul admiterii la liceu, asta însemnând că
a învins toate obstacolele. Finalul e învăluit în mister şi cu
totul neaşteptat. Şi totul trece în fantastic.
O carte scrisă cu inima, cu sufletul şi cu propria
trăire. Pentru ca noi, cei mari să înţelegem. O carte matu-ră
scrisă de un copil. De obicei, oamenii maturi scriu literatură pentru copii.
„Oamenii mari nu înţeleg niciodată nimic. Şi e destul de obositor pentru copii să le tot dea întruna lămuriri” –
spunea Antoine de Saint-Exupery în „Micul Prinţ”.
Denisa Lepădatu a scris această carte ca să ne facă să înţelegem misterul vieţii, al morţii, al bucuriei şi al iubirii. Toate învăluite într-un farmec cu totul şi cu totul deosebit.



Mihaela OANCEA
Irişi albi, de catifea
Toamna păşea hotărâtă
În condurii-i arămii,
Prin zăvoaie cu sitari şi piţigoi,
Acolo unde ne duceam şi noi
Toate patimile.
Priveam azurul
Şi zâmbetele zburau
Precum rândunelele
Cercetate de ochi flămânzi
Ce-şi păstrau observaţiile
În caiete de culori diferite,
Între foile cărora, tainic,
Adormiseră de astă-vară
Câţiva irişi albi, de catifea.
Amintiri decolorate
Imprevizibile, coboară şi-acum
Dintre stelele galbene,
În lanul de maci,
Lângă umerii tăi.
Noaptea lasă urme
Ce ţi se târăsc până la uşă.
Tulburate de dor răvăşitor,
Aici, pe pământ,
Vârtejuri de umbre
Se stârnesc prin holde.
Cuprinsă de reverie,
Luna se tot leagănă
Într-o coardă de pian.
Spui o rugăciune
Şi negi mereu că te doare.
Totuşi, cine cunoaşte mai bine
Glasul tristeţilor tale?
Când a mai rodit aşa ceasul?
Oglindită în tine
Nu mai zăream
Marginile fiinţei noastre.
Cerul împrumutase lumina
Din nimburile arhanghelilor,
Adăpând din nemărginire
Blânzi unicorni.
Cochetă, o stea îşi admira
Reticulara privire
În apele repezi
Şi zâmbetul ei
Făcea glia să dănţuiască.
Oare când a mai rodit
Ceasul
Atât de profund ca atunci?

desen de Elena-Liliana Fluture
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Ana Maria MANOF
Misterele unei vieţi ascunse
Capitolul 1 – Aceeași viață
Totul a început într-o simplă zi de vineri. Nimic ciudat,
totul părea a fi normal pentru mine. După ce am luat micul
dejun, am urcat sus în camera mea unde aveam de gând
să citesc ceva... nimic ciudat sau suspicios. Am luat cartea
de pe raft şi, uitându-mă la titlul ei, îmi făceam iluzii despre
ceea ce aveam să citesc. După ce am mângâiat uşor
coperta roşiatica a cărţii, am deschis-o. Ceea ce aveam să
citesc în aceea carte avea să fie chiar povestea vieţii mele!
Când am ajuns la al doilea capitol am realizat că, de
fapt, ştiam ce se va întâmpla în continuare. Prin minte îmi
treceau imagini din trecutul meu. Nu după multe zile mi-am
dat seama că ceea ce citeam în aceea carte, mi se
întâmpla în ziua următoare, însă, când mi-am dat seama, a
fost destul de rău. Nu ştiam dacă sunt o fiinţa vie sau doar
"o persoană de hârtie " Cum nu îmi doream ca ceilalţi să
afle despre asta am decis să vorbesc cu autoarea. Doar ea
mă putea ajuta! Când am ajuns la bibliotecă, am cerut
câteva informaţii despre Lara Stew. Frumoasa bibliotecară
mi-a răspuns sarcastic: "Ea are reşedinţa în ceruri. A
decedat acum 19 ani pe 3 februarie la vârsta de 35 de ani".
Totul era hilar! Cum de Lara murise chiar atunci când mam născut eu? Cum de a avut aceeaşi viaţă ca a mea şi
cum de se poate întâmpla una ca asta? Mintea mea o lua
de-a dreptul razna! Am căutat indicii care să ducă la un
rezultat favorabil dar, cu cât mai mult aprofundam, cu atât
mai mult mă încurcam în indicii şi mistere!
Stând în pat m-am gândit să îi dau mamei cartea să o
citească şi mai apoi să mi-o povestească! Zis si făcut!
După ce îmi aflasem soarta, m-am gândit să mă opun ei.
Zile întregi m-am zbătut din răsputeri să fac contra cărţii
dar totul se sfârşea aşa cum paginile dictau!
"Mintea mea caută rezultate concrete! Să mă destăinui
presei, să mai caut indicii sau să mă las purtată de
soartă?"Aşa scriam eu într-o zi ploioasă de vară în care
cerul albăstriu şi iarba umedă învăluiau totul într-o atmosferă de suspans şi mister.
Deşi nu mă simţeam destul de bine, am decis să merg
spre lacul unde trebuia să mă întâlnesc cu nepoţica
răposatei Lara Stew, Kim Stew.
Kim era o fată extrem de frumoasă, cu părul în
onduleuri roşii şi prin unele locuri de un blond aparte ce
semăna un pic cu blondul pe care îl avea părul meu. Ochii
ei erau de culoarea castanelor iar buzele roz, îi astupau
magnifica dantura. Deşi Kim avea 24 de ani iar eu aveam
doar 19, păream un pic asemănătoare. Părul nostru era
aproape la fel, având aceeaşi nuanţă de blond şi cam
aceeaşi dimensiune. Diferenţa era doar şuviţa ei roşcată,
extrem de mare. Ochii noştri erau ca şi mărgelele unei
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brăţări, iar buzele erau izbitor de asemănătoare.
Kim mi-a povestit cum bunica ei îi cânta cântece de
noapte-bună, precum Silent Night si cum îi gătea
prăjiturele în forme diferite pe care apoi le împărţeau copiilor de la orfelinatul "Zâmbet fericit". Când
am întrebat-o dacă are actele sau pozele bunicii ei,
mi-a răspuns aproape plângând "Bunica nu a vrut
niciodată să aibă o viaţă mondenă! Ea nu își dorea
să i se cunoască identitatea! Bunicul a obligat-o să
îşi facă acte iar după moartea ei, pentru a profita de
beneficii şi de bani, bunicul i-a publicat jurnalul personal!"
Kim mi-a arătat poze cu Lara din copilărie pe care apoi le-am comparat cu pozele mele. ”O Doamne! Arătaţi exact la fel! Nu credeam că e posibil aşa
ceva! Sara, trebuie să cercetăm îndelung! Poate tu
şi bunica mea sunteţi rude!" au fost exclamaţiile
înfiorătoare ale lui Kim.
Când am ajuns acasă un fior înspăimântător m-a
pătruns, vederea mi s-a înceţoşat, picioarele îmi
amorţiseră şi, orice aş fi vrut să zic, nu puteam. În
faţa mea stătea Lara. "Nu te speria! Sunt doar o
iluzie, o născocire a minții tale ingenioase!" spuse
ea cu o voce palidă.
"Ce vrei de la mine? Nu îţi e de-ajuns că m-ai făcut să înnebunesc?" i-am răspuns eu cu o voce revoltată.
"Tu m-ai adus aici! Vreau doar sa te ajut! Știu
cum poți scăpa de ''viaţa de hârtie!” Trebuie să plec
acum, am spus prea multe. Diseară scrie-mi
întrebările tale în jurnal, apoi rupe pagina şi las-o pe
chiuveta din baie împreună cu o lumânare aprinsa!"
Speriată şi confuză, am făcut tot ce a spus fantoma
Larei. A doua zi, am luat foaia pe care scria: "Arde
cartea, dar ai grija! Trebuie să o arzi pagină cu
pagină! Dacă nu faci întocmai, o dată cu cartea vei
arde şi tu iar trecutul tău va dispărea aşa cum
singurul exemplar al cărţii a dispărut!"
Mesajul m-a înfricoșat destul de tare dar am
rezistat. M-am gândit că trebuie să mă liniştesc un
pic iar apoi să-mi fac cenuşă viitorul.
A doua zi, înaintea primei pauze, am fost anunţată printr-un mesaj că boxa unde îmi ţineam eu cărţile împreună cu aceea carte a minunilor a ars din
temelii. Când am auzit vestea, am fugit degrabă
acasă. Cartea era scrum! Asta nu era o problemă,
problema era că ea nu fusese arsă pagină cu
pagină. Când am atins cenuşa rămasă, un fior mi-a
străpuns corpul. Am căzut pe dușumeaua uscată
de flăcări simţind o durere imensă în inimă. Când mam trezit, corpul îmi era amorţit. Mi-am dat seama
că nu mă trezisem de-a dreptul, ci eram în comă.
Doctorii şi asistentele nu înțelegeau cum de se
poate asta deoarece corpul îmi era sănătos tun.
Trupul meu blajin era conectat la o multitudine de
aparate. Eram îmbrăcată într-un halat albastru, lung
până la genunchi iar părul de un blond aparte îmi
era prins într-o coadă şi acoperit cu o bonetă
transparentă. În salon, pe o canapea maro de catifea stătea mama uitându-se fix la mine. Câteva zeci
de minute nu îşi mişcă privirea tristă. Părea brusc
îmbătrânită de tot ceea ce se întâmplase. La un moment dat, în salon intră Kim, îmbrăcată într-un pal(continuare în pag. 39)
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ton lung si negru, cu o pălărie mare, mov şi cu o pereche
de pantofi asortaţi cu pantalonii ei de un roşu închis.
Din prima clipă când o văzu, mama îi sări în braţe
plângând. Kim o îmbrăţişă strâns după care îi spuse:
"Trebuie să fim puternice! Într-o bună zi totul va reveni la
normal iar Sara va reveni pe lumea aceasta! Nu poate sta
în comă o veşnicie!"
Mama se întoarse spre canapea ţinând-o pe Kim de
mână, apoi se aşezară amândouă pe canapea. Ore în şir
au stat şi mi-au privit corpul neînsufleţit cum suferă. La un
moment dat, o asistentă intră disperată în salon: "Toată lumea afară acum!" ţipă ea. Mama, înfricoşată, ceru explicaţii
iar asistenta îi răspunse: "Cu cât ieşiţi mai repede cu atât
vă salvăm fiica de la moarte! Trebuie să intervenim imediat!
Nervii ei încep să cedeze iar creierul nu va mai funcţiona!"
Mama ieşi iar Kim o urmă. Ceea ce s-a petrecut în
continuare a fost un adevărat calvar. Doctorii mi-au operat
creierul. Halatul îmi era plin de sânge, mâinile doctorilor la
fel. După o intervenţie de aproape 3 ore, au urmat 14 zile
de comă iar mai apoi o alta intervenţie sângeroasă la
plămâni. Deşi doctorii nu îmi mai dădeau şanse de
supravieţuire, eu m-am vindecat.
Pe 5 septembrie am deschis pentru prima oară ochii, iar
sufletul mi s-a contopit cu trupul. Părinţii mei erau în al
nouălea cer, iar eu mă simţeam ca nouă. După două
săptămâni am fost externata din spital şi am ajuns acasă.
În camera mea, pe birou era aşezată o coală de hârtie pe
care scria: "Ai fost salvată deoarece în lume mai exista un
exemplar al cărţii. Acel exemplar este propriul meu jurnal.
Ai grija de el! L-am aşezat pe chiuveta din baia ta. P.S nu-l
mai citi! Cu dragoste, spiritul Larei".
Mesajul m-a înspăimântat puţin dar faptul că trăiam, îmi
umpluse deja sufletul de bucurie. De acum nimic nu îmi va
mai strica viaţa în afară de următorul capitol al cărţii
acesteia. Vă urez succes în continuarea lecturii!
CAPITOLUL 2 – E timpul pentru…
Sfârşitul lui septembrie. Ploi. Soare și căldură înăbușitoare. Decisesem să-mi petrec ziua pe malul unei plaje improvizate de câţiva locuitori. La margine creștea iarbă iar
uneori apa mai aducea conserve goale aruncate de marinarii înstrăinaţi ce treceau pe-acolo. Îmi întind şezlongul în
timp ce savurez o răcoritoare. Începusem cu ceva timp în
urmă un desen cu apa învolburată ce îmbrățișa malul. Pescăruși zburau în dans pe cer, iar alții, rând pe rând, ieşind
din coșul de fum al unui vas ruginit și uitat de proprietar, se
alăturau lor. Vasul arăta detestabil. Ploile îl învăluiseră în
rugină iar vânturile îi dăruiseră pungi și resturi pe puntea ce
părea să fie mâncată de rugină.
Mă uitam atent la el și deodată văzui sclipind ceva pe
punte. Curiozitatea mea, ce înainte era incomensurabilă,
acum se ascundea sub umbra unei morţi ce avea să mă
bântuie până la sfârşituri. Să mă apropii sau nu? După
câteva momente de cugetare, decid să urc pe vas. Îmi
descalț balerinii şi, urcând pe o scara veche, ajung pe
punte. Părea ca în filme. Podeaua scârţâia iar praful era
peste tot. Păşeam atent şi încercam să am grijă pe unde
calc. Am coborât până în cabine. M-a uimit mobilierul care
era atât de splendid! Canapelele erau de un roşu aprins,
brodate cu flori aurii. Picioarele scaunelor, ale meselor și
ale noptierelor erau sculptate în forme felurite. Mi-a atras
atenția un tablou de pe un perete. Părea a fi un desen al
unui copil. Câţiva copii şi nişte litere. Probabil erau iniţialele
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numelor copiilor. M-am plimbat prin fiecare cabină
a vasului ce părea unul de croazieră. Ultima
cabină m-a înspăimântat de la intrare. Ușa era
neagră și pătată cu roşu. Părea a fi sânge. Am
înghiţit în sec și mi-am scos un șervețel din
buzunar cu ajutorul căruia am deschis ușa. Am
intrat și am avut un mic șoc. Era cea mai
splendidă cabină văzută vreodată. Tapetul era
minunat, podeaua era încântătoare iar perdelele
păreau a fi din satin. Pe una din noptiere era o casetă de bijuterii. Am deschis-o și am văzut înăuntru bijuterii cum nu mai văzusem până atunci. Mi
le-am pus la gât și m-am așezat în patul cu
baldachin. Privind în sus la candelabrul uluitor,
aud pași și o voce răgușită. Mă ridic și scot
bijuteriile de la gat punându-le la locul lor. Pașii nu
se mai auzeau dar simțeam prezența cuiva. Am
luat un ciob al unei oglinzi sparte și l-am ținut la
spate. Deodată aud strigând: "Lara!!! Pe tine parcă
te-am omorât o data!!! Ce mai cauți aici? Frica m-a
cuprins și nu știam ce să fac. Pașii se îndreptau
spre camera în care stăteam eu. Aș fi vrut să ies
însă dacă m-ar fi prins, ar fi crezut că sunt
răposata mea copie, Lara Stew, si mai mult ca
sigur m-ar fi ucis. Am luat ciobul si mi-am zgâriat
fata în sute de locuri până când sângele mi-a
acoperit toata fața. Eram de nerecunoscut. Am
ieșit pe hol plângând și cerând ajutor. Persoana ce
stătea în fața mea era un domn înalt, slăbuț, cu
mustață și cu o alură de om al statului. Puțin
speriată, i-am cerut ajutorul. I-am spus că nu știu
cum am ajuns acolo și că vreau să ajung acasă.
M-a luat de mână și, ca un gentleman, m-a condus
afară de pe vas până la mașina lui. Acolo mi-a dat
un șervet cu care mi-a șters sângele de pe față. Sa prezentat subtil: "Andres e numele meu.”. Am
rămas ușor uimită deoarece în spatele aparențelor
create stătea un om așa de galant și blând. M-am
prezentat și eu: "S-s-s-ara". I-am dat adresa mea
iar el m-a dus acasă. Pe parcursul drumului m-a
privit blând ca și cum s-ar fi îndrăgostit de mine.
Când am ajuns în dreptul casei mele, am observat
că în față era parcată mașina unchiului Charlie și
a mătuşii Lolla. Un pic speriată, am intrat în casă
însoțită de Andres.
Când m-au văzut ai mei, au încremenit.
Mama a venit la mine și m-a îmbrățișat, întrebându-mă cum s-a întâmplat asta. Andres i-a spus că
m-a găsit pe vas și că nu îmi aduc aminte nimic
din ce s-a întâmplat. Mătușa Lolla a venit și m-a
luat de mână conducându-mă în baia de la etaj.
Fiind medic de profesie, mi-a acordat primul ajutor
și mi-a pansat rănile. Mi-a dat haine noi și m-a așteptat la ușă. Între timp Andres plecase iar eu am
coborât împreună cu mătușa la masa. Le-am povestit ce îmi aminteam iar mama m-a certat în felul
ei. Unchiul Charlie a decis să meargă împreună cu
tata pe vas să vadă circumstanțele în care se întâmplase acest accident. Charlie lucra la departamentul de criminalistică al politiei…


Boem@ 11 / 2014

C-tin Bejenaru-BECO
Baladele lui BECO
Balada şarpelui încolăcit îj jurul lumii
Este vorba de un Şarpe
Încolăcit în jurul Oului
Simbolul sursei mereu proaspete a Omului,
Corpul sau Sinele Fizic.
Semnifică grija pe care
Şarpele Epocilor – Fiinţa Supremă,
O dă omului,
Arătând că fizicul este
Sursa puterii – Fântâna Dumnezeirii,
Templul lui Dumnezeu cel Veşnic Viu.

Balada rugăciunii
Rugăciunea reprezintă
Cordonul ombilical
Mereu flexibil de iubire,
Care îl leagă pe Om,
De Dumnezeu.

Balada înţepenitului de frică
În fiece om,
Există o Fiinţă radiantă –
Curcubeu strălucitor,
Care îi dă siguranţă
Şi-l protejează de relele-n
Prezent, trecut şi viitor,
Amintindu-i zilnic că trebuie
Să-şi crucifice Sinele fizic,
Pentru ca Sinele-i spiritual
Să-şi poată găsi
Eliberarea deplină.

Balada extazului absolut
(se dedică prietenului Tănase Caraşca)
Îmi vedeam Sinele Fizic,
Privind prin ochi flămânzi şi nebuni
La forma mea radiantă,
Care plutea deasupra unui Lotus de Aur –
Eram în două locuri în acelaşi timp:
Eu însumi, sinele meu de carne,
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Dar eram şi un corp radiant,
Care putea să călătorească prin spaţiu
Şi să vadă ca şi cum ar avea ochi fizici.
Am înţeles astfel simbolul Lotusului –
Simbolul libertăţii sufletului,
Atunci când este eliberat de corpul fizic,
Şi fiecare celulă din corpul meu
Era plină de lumină, muzică şi
Mireasma vieţii perfecţionate.
Am fost sigur că Dumnezeul suprem
Şi Universul suprem sunt UNA,
Fără început şi fără sfârşit,
Că Dumnezeu este atotputernic,
omniprezent, omniscient,
Că fac şi eu parte din Treime
Şi nu sunt supărat de aceasta.
Am aflat astfel că sunt nemuritor
Şi că exist de când începe Timpul,
Că am fost reîncarnat
În mii de forme
La fel ca fiecare Om de pe Geea.
În acel moment triumfător,
Am conştientizat că,
În cele din urmă,
Omul care este antrenat şi purificat,
Poate să fie absorbit fizic în Etern.
În timpul tuturor acestor gânduri,
Am trăit momente magnifice
De încântare pură
Şi am cunoscut…Extazul Absolut!

Balada morţii
Moartea e cea mai mare bucurie,
Cea mai dulce pasiune
Perfecţiunea Vieţii
Continuumul stării de frumuseţe
A Sufletului;
Clipa vieţii extinsă
Dincolo de simţurile omeneşti
Într-o eternitate nemărginită
De extaz perfect –
Nimeni nu moare
Până nu vrea asta!

Balada păcatului suprem
Cel mai mare păcat
E să te îndoieşti
De Sinele
Lăuntric sau Iniţiat.
(din vol. în lucru „Revolta electronilor”)
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Marius MANTA
Interviu cu scriitorul Ionel NECULA
(partea a doua)

Marius Manta: Cum credeţi că va fi rezolvată situaţia
operelor complete ale lui Cioran?
Ionel Necula: Ştiu că toate drepturile de editare a scrierilor lui Cioran au fost încredinţate Editurii Humanitas printrun act care stipulează condiţii exacte pentru editorul autorizat. Ca cititor, dar numai ca cititor, m-am bucurat de ediţia
îngrijită de Marin Diaconu şi Eugen Simion, dar legea e lege
şi ea trebuie respectată de toată lumea. Nu ştiu cum s-a
ajuns la această ediţie fără o înţelegere prealabilă cu Editura Humanitas, singura care dispune de toate drepturile
editării, dar toată tevatura are şi un aspect haiducesc.
Chipurile am reuşit s-o procur, am şi salutat apariţia ei
în presa noastră culturală, dar aspectele legale mă depăşesc şi n-aş vrea să mă pronunţ într-o problemă pentru care
nu am toate datele şi sunt de competenţa instituţiilor abilitate. Dar ca cititor, cum am spus, m-am bucurat de această
ediţie şi de prefaţa desfăşurată a lui Eugen Simion (de fapt,
o micromonografie). Problema e alta: mi-ar pare bine ca
Editura Humanitas să găsească resursele necesare pentru
o variantă românească a ediţiei complete Quarto a Editurii
Gallimard.
M.M.: Mulţumindu-vă pentru precizările făcute în legătură cu Cioran, v-aş ruga să ne spuneţi cum se explică interesul dv. pentru Ion Petrovici şi pentru filosofia acestuia?
I. N.: Ion Petrovici a fost, este şi rămâne o personalitate
care mă interesează cu prioritate. Eu sunt partizanul cercetărilor de geografie culturală, de studiere a fenomenului
cultural aşa cum s-a pritocit în alveole scrise teritorial. Există şi la nivelul localităţilor mici şi mai puţin importante, oameni de ispravă, scriitori, publicişti, animatori culturali care
chiar merită să fie cunoscuţi. Prea mici pentru o istorie
mare, ei riscă să rămână nişte simpli anonimi şi nu-i drept
pentru că s-au implicat, totuşi, în dezvoltarea fenomenului
cultural local, au contribuit la închegarea unui climat spiritual, au făcut parte din catalizatorii comunităţii şi cineva trebuie să le sublinieze prezenţa şi participarea la înjghebarea
unei atmosfere efervescente de stimulare a interesului
pentru probleme de spirit şi de zbatere culturală. La Sibiu, la
Lugoj, la Fălticeni, la Bârlad şi în alte localităţi au activat
oameni inimoşi dăruiţi comunităţii din care au făcut parte şi
care s-au zbătut să menţină un interes nescăzut pentru problemele de cultură, învăţământ şi pentru asumarea unui
mod de viaţă cultural. Cine se ocupă de ei, cine-i scoate din
uitare, din apatie, din indiferenţă?
Cu Petrovici este altceva. A fost, fireşte un fiu al Tecuciului şi nu se poate spune c-a rămas vreodată străin de
viaţa urbei, unde-a văzut, pentru prima dată lumina soarelui.
Orator de mare percuţie publică, glasul său baritonal a
răsunat peste tot pe unde s-a petrecut ceva important
pentru ţară - în aula universitară, în Academie, în Parlament
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sau Guvern. I-a plăcut să fie ministru şi-a deţinut
funcţii ministeriale (mai ales la învăţământ şi cultură)
în multe din guvernele ţării, în intervalul dintre cele
două războaie mondiale. Dar indiferent de portofoliile
ce i s-au încredinţat a lăsat semne durabile privind
trecerea sa prin aceste funcţii episodice.
Prima funcţie ministerială i-a fost încredinţată în
1920 de Mareşalul Averescu, când a deţinut Lucrările Publice. Era cel mai tânăr ministru, dar a făcut
dovada unor calităţi organizatorice neaşteptate. Era
imediat după război şi ţara era distrusă. Multe şcoli,
biserici, spitate şi alte edificii publice erau în ruină. A
fost nevoie de o mare energie şi resurse pentru a li
se reda funcţionalitatea.
În 1926, la a doua guvernare Averescu i s-a încredinţat Ministerul Instrucţiunii Publice şi deşi a căzut repede, Petrovici a avut timpul necesar să înfiinţeze o Facultate de Teologie la Chişinău. Acelaşi
minister i-a fost încredinţat şi în efemerul guvern
Goga-Cuza din 1937.
Ultima dată a fost chemat în guvern de generalul
Ion Antonescu, după ce conducătorul statului se
consultase cu multă lume pentru a găsi cea mai
oportună numire. Aici, în această funcţie l-a prins
ziua de 23 august şi-a trebuit, mai apoi, să îndure
toate consecinţele nefaste. Aşa-zisul Tribunal al Poporului l-a condamnat la 10 ani de temniţă grea, pe
care i-a executat integral la închisoarea Aiud. A supravieţuit condiţiilor grele, de exterminare şi-a fost
eliberat la 2 octombrie 1958. Era deja bătrân, avea
76 de ani şi sănătatea zdruncinată. N-a mai avut
resursele trebuincioase pentru a-şi elabora mult
visatul sistem filosofic, deşi era unul dintre cei puţini
care puteau elabora un sistem filosofic articulat şi
bine structurat. Contribuţiile sale în domeniul logicii şi
numeroasele studii filosofice publicate prin revistele
vremii îl recomandau ca pe unul dintre cei mai abili
gânditori români. În logică, a reformulat raportul
invers proporţional dintre conţinutul şi sfera noţiunii,
dar cum descoperirea sa n-a fost publicată într-o
revistă internaţională figurează sub numele logicianului francez Edmond Goblot, care, în lucrarea sa
Trataite de logique (1918) a ajuns la aceleaşi rezultate zece ani mai târziu. A fost primul istoric al
filosofiei româneşti şi unul dintre cei mai mari cunoscători ai filosofiei universale. De la Maiorescu încoace învăţământul filosofic românesc n-a avut o
minte mai convingătoare în ceea ce priveşte evoluţia
filosofiei universale. Era la curent cu tot ce s-a
procesat în filosofia universală şi-a rămas unul dintre
marii noştri oratori, a cărui voce a răsunat în multe
universităţi şi academii europene. La Sorbona, bunăoară, a conferenţiat despre neant, o problemă delicată pentru acea vreme, când încă nu se remarcase
plenar filosofia existenţialistă şi revistele franceze au
comentat trei luni de zile despre succesul conferinţei
sale. Trecea drept una dintre personalităţile cele mai
respectate în cadrul congreselor internaţionale de
filozofie şi dizertaţiile sale erau copios comentate în
revistele de specialitate din Europa. Era în relaţii
perfecte cu marile personalităţi din filosofia europeană şi sper ca toată corespondenţa sa, confiscată
în cadrul percheziţiilor securiste, să se găsească pe
(continuare în pag. 38)
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undeva pentru a fi publicată şi adusă la cunoştinţa celor
interesaţi. Să nu pierdem din vedere că este autorul a
două monografii filosofice exemplare consacrate lui Kant
şi Schopenhauer pentru care a fost considerat un maestru
al portretului filosofic. Sunt convins că pentru un tânăr
aspirant la o afirmare filosofică este mai mult decăt imperios consultarea acestor două monografii.
A fost prototipul reuşitei fabuloase şi s-a remarcat nu
numai în filozofie, unde a avut o importanţă covârşitoare,
dar şi în alte genuri de creaţie. La vârsta de 18 ani debuta
ca autor dramatic pe scena Naţionalului bucureştean, iar
lucrările sale memorialistice, De-a lungul unei vieţi sau
Amintirile unui băiat de familie reconstituie, nu doar un
destin individual de excepţie, dar şi viaţa politică şi culturală din România în acea perioadă plină de evenimente,
din perioada interbelică. A fost un model de conduită şi cei
cu care a împărţit viaţa de penitenţă, când supravieţuirea
devenea problema esenţială pentru toţi deţinuţii, Petrovici
renuţa deseori la felia sa de pâine în favoarea celor bolnavi sau aflaţi în pericol de inaniţie.
I-am cercetat dosarele de la CNSAS şi-am constatat
`că trecea drept un pericol şi după eliberarea din penitenţă
când era supravegheat de peste 30 de surse, alias informatori, puşi să-l supravegheze şi să informeze despre el.
Am dat seama filosofia sa în volumul Ion Petrovici – un
capitol de filozofie românească (Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, Bucureşti 2006) şi despre această
perioada de prigonire securistă în volumul Ion Petrovici
în vizorul securităţii (Editura Saeculum I.O, Bucureşti,
2005), dar şi în volumul de Recurenţe, (Ed.Premier, Ploieşti, 2011) constituit din materialele care nu s-au integrat
în cele două lucrări amintite.
Şi mai precizez că Petrovici rămâne cea mai importantă personalitate ridicată din arealul spiritual tecucean şi
trebuia, după deceniile de interdicţie comunistă, să încerc
o mai dreaptă aşezare a personalităţii sale în panteonul
valorilor noastre naţionale. Nu este un proces încheiat,
multe din lucrările sale au rămas needitate, dar sper ca
până la urmă să se găsească un editor mai zelos, care să
facă un act de dreptate ilustrului nostru gânditor Cum să
nu mă preocupe personalitatea acestui filosof, când se
ştie că sunt partizanul cercetărilor de geografie culturală,
în sensul în care erau procesate în perioada interbelică.
Am constatat că mulţi scriitori sau artişti de raft secund,
consideraţi prea mici pentru istoriile mari - să zicem cele
semnate de Călinescu, Manolescu, Marian Popa sau Alex
Ştefănescu - rămân uitaţi şi în afara oricăror preocupări.
Cine să se ocupe de ei, cine să reconstituie efigiile lor, dar
şi atmosfera culturală a epocii pe care au vascularizat-o
cu posibilităţile lor, poate nu întotdeauna performante. Aici
trebuie să intervină cercetătorul, local şi asta am făcut în
cele şapte volume de istorie şi cultură tecuceană publicate
sub genericul Uricar la Poarta Moldovei de jos. Nu sunt
singurul care am înţeles acest aspect. Scriitori uitaţi
definitiv de autorii marilor istorii literare sunt în atenţia unor
inimoşi locali, care încearcă să atragă atenţia asupra lor şi
să-i scoată din uitare şi indiferenţă. Un scriitor din Rm.
Sărat a scris o monografie consacrată lui Al.Sihleanu, iar
unul tecucean a reconstituit destul de exact personalitatea
Nataliei Negru. Se-nţelege că ambii scriitori ar fi rămas la
fel de uitaţi şi ignoraţi, dacă cei doi cercetători locali nu sar fi aplecat asupra lor.
M. M.: Aţi scris o carte despre Eminescu. Ce aduce
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nou această lucrare faţă de tot ce s-a scris despre
omul deplin al culturii româneşti?
I. N.: Regret că volumul nostru Eminescu în tentaţii metafizice (Editura Rafet, Rm. Sărat, 2012) a
trecut aproape neobservat, deşi ridică multe aspecte,
menite să întregească înţelegerea marelui poet. În primul rând am identificat distincţiile care-l diferenţiază
faţă de filosofia lui Schopenhauer, aşa cum s-a tot
creditat cu asupra de măsură. Ce loc ocupă conceptul
de voinţă – esenţial în filosofia gânditorului german – în
economia scrisului eminescian? Am constatat că acolo
unde Schopenhauer supralicitează ideea de voinţă şi-o
dispune într-un proces amplu de antropomofizare, Eminescu o infuzează cu bemoli afectivi, emoţionali, empatici şi-o converteşte-n dorinţă, mai oportună pentru
actul dispunerii lirice. Eminescu a fost, înainte de toate
poet şi-a căutat să fundamenteze temeiurile actului poetic. În locul voinţei reci, raţionale şi rezolubile a preferat dorinţa oarbă, subcutanată, magmatică şi tectonică
din care se resoarbe discursul poetic şi toată zbaterea
lirică.
S-au făcut multe analogii între Eminescu şi Cioran,
dar exegeza noastră demonstrează că acolo unde
Eminescu a articulat temeiurile statului de cultură, Cioran previzionează ideea statului de dictatură. Abordările lor sunt antitetice.
Am observat că printre eminescologi a prins foarte
bine ideea dublei sacrificări a lui Eminescu, că poetul
era considerat un pericol pentru relaţiile României cu
imperiul habsburgic şi se impunea discreditarea lui prin
decretarea unei demenţe care-i neutraliza credibilitatea
în plan publicistic. Teoria, aşa de copios dezvoltată de
Th. Codreanu, este creditată de multă lume, deşi dovezile peremptorii nu sunt, nici pe departe suficiente.
Ceea ce m-a intrigat în toată această largă desfăşurare
de opinii este culpabilizarea lui Maiorescu, răspunzător, chipurile, de toate chinurile îndurate de poet. Or,
opinia noastră este că Maiorescu a fost şi a rămas în
toată perioada presupusei malignităţi, sprijinul constant
şi dezinvolt al poetului. Aşezarea celor doi corifei ai
epocii în raport eliminativ mi se pare o nesăbuinţă.
Am identificat, la fel, premizele tatonate şi recunoscute de poet în vederea articulării unei viziuni proprii despre lume. Faptul că aşeza, la întemeierea unei
concepţii generale şi structurate asupra existării, a
naţionalităţii şi religiei - două noţiuni unghiulare ale
viziunii sale - puteau genera o filosofie de o coloratură
aparte în ansamblul intenţiilor sale metafizice. Gândul
n-a fost dus până la capăt, dar premizele aveau
amplitudinea necesară unei articulaţii sistemice.
M. M.: Ce mai aveţi acum pe masa de lucru şi la
ce să ne aşteptăm în viitorul mai apropiat sau mai
îndepărtat?
I. N.: De proiecte nu duc lipsă, deşi la vârsta mea
pla-nurile nu mai circumscriu intervale prea generoase. Cred că voi mai alcătui o carte despre spiritul
gălăţean, una despre spiritul basarabean şi, probabil,
una despre spiritul buzoian. Fiecare dintre aceste proiecte sunt deja aduse în anumite stadii de înfăptuire.
Dar, fireşte, intenţiile noastre sunt mult mai generoase.
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