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Auguºtii Gellu Naum,
Cezar Ivãnescu,
Panait Istrati
Mãrãºeºti pe când fiul sâu, Gellu,
avea numai doi ani. Poet ºi traducãtor, Andrei Naum s-a nãscut în
Macedonia
(fosta
Republica
Iugoslavã a Macedoniei), regiunea
Ohrida, ºi a venit în Români în secolul
al XIX-lea. Într-un interviu din

Maria Oprea
Literatura, NR. 155 - Septembrie
2014
Trei scriitori români, Gellu
Naum, Cezar Ivãnescu ºi Panait
Istrati, nãscuþi în luna august, au fost
legaþi într-o mãsurã sau alta de spaþiul balcanic ºi, în special, de cel ilir. Ca
urmare, am þinut sã-i celebrãm pe toþi
trei, împreunã, motivaþi ºi legitimaþi de
originile lor, de aniversãrile zilelor de
naºtere, dar mai ales, de scrierile lor.
Desigur, în calendarul lui gustar sau
secerar, cum i se spune în popor, se
regãsesc numeroºi alþi scriitori ca
Marin Preda, Tolstoi, Goethe, Dumitru
Radu Popescu, Zoe Dumitrescu
Buºulenga, Paul Everac, Virgil
Ierunca, Guy de Muapassant, dar ºi
regele Ferdinand I al României,
Napoleon Bonaparte ori Maica
Tereza. Aceasta alãturare nu are nicio
relevanþã, poate doar în plan subiectiv, îndeosebi pentru amatorii de
astrologii care fac speculaþii în domeniul alãturãrii planetelor ºi stelelor.
Noi am alãturat aceste „astre” nu pentru cã s-au nãscut la 1, 6 ºi 10 august,
ci din dorinþa exclusivã de a fi din nou
împreunã cu ei ºi cu operele lor.
GELLU NAUM (n. 1 august 1915 – d.
29 septembrie 2001) este un
reprezentant de seamã al suprarealismului românesc ºi european. A fost
eseist, poet, prozator ºi dramaturg
român, elogiat ºi admirat de elita intelectualã, dar marginalizat - cum se
întâmplã tot mai des cu valorile noastre culturale - de publicul larg ºi
autoritãþi. Rãdãcinile sale dinspre tatã
sunt macedoromane, însã unii scriitori cred cã acestea s-au intersectat
ºi cu spaþiul ilir. Tatãl, Andrei Naum
(n.18 august 1875 – d. 18 august
1917) a murit în luptele de la
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România literarâ (nr.30, 1-7 august
2001), Gellu Naum recunoºtea cã
„Familia lui venise încoace cu oile, pe
jos, demult, pe când turcii vroiau sa-i
omoare în Macedonia. Ei sunt români
macedoneni. Armani, cum zic ei”. ªi
tot aici îºi aminteºte: “ªi tatãl meu a
fost orfan de rãzboi. Bunicul a murit
pe front când tata avea opt ani ºi,
înainte de a muri, i-a trimis, printr-un
coleg, ceasul lui cu lanþ drept
amintire. Era tot ce i-a mai rãmas
tatãlui meu de la tatãl lui...”. Andrei
Naum a publicat poezii în revista
„Lumea nouã”, sub pseudonimul
Andrei din Zegovia, în „Literatura ºi
arta românã” ºi în „Freamãtul”, iar
dupã moarte i s-a tipãrit o carte de
cãtre Casa ºcoalelor. Format ºi educat în Bucureºti ºi Paris (studii de
filosofie), Gellu Naum a fãcut parte,
începând din 1941, alãturi de
Gherasim Luca, Dolfi Trost, Virgil
Teodorescu ºi Paul Pãun, din grupul
suprarealist român, a cãrui activitate
îl face pe André Breton sã afirme:
„Centrul lumii (suprarealiste) s-a
mutat la Bucureºti”. Ca ºi André
Breton, pe care l-a cunoscut la Paris,
în 1938, Gellu Naum a rãmas pânã la

sfârºitul vieþii credincios curentului ºi
stilului suprarealist. Dintre operele
care au fãcut istorie în literatura
românã enumerãm volumele de
poezii (Libertatea de a dormi pe o
frunte, Athanor, Tatãl meu obosit,
Exactitatea umbrei, Cartea cu
Apolodor º.a.), de prozã (Castelul
orbilor, Teribilul interzis, Zenobia,
Întrebãtorul),
teatru
(Insula.
Ceasornicãria Taus. Poate Eleonora,
Exact în acelaºi timp), creaþii peste
care domneºte aura sa covârºitoare
ºi fascinantã. Gellu Naum meritã mai
mult decât o simplã semnalare, iar noi
vom reveni asupra creaþiei sale ori de
câte ori vom avea ocazia. „Zenobia
îmi devansa gesturile ºi intenþiile; nu
ºtiu dacã punctul ei de vedere coincidea cu al meu, deºi s-ar putea
spune cã nu trãiam individual; dar
punctul nostru de vedere, totdeauna
coincident, era altceva decât coincidenþã. Aveam impresia cã pânã ºi
tãcerile ei îmi vorbeau despre ceva

pe care îl ºtiam de mult, ceva imposibil de formulat în cuvinte, simþit de
obicei ca o împãcare, ca o ºtiinþã
totalã ºi liniºtitã. (…) Mergeam pe dig
ferindu-mã de goluri, ca sã nu-mi
scrântesc gleznele. Erau niºte bolovani pe acolo, negri, prietenoºi, mã
priveau ca pe un frate. Pãreau cã se
bucurã ºtiindu-mã iar printre ei.”
(Zenobia, 1985, 1991, 2003)
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CEZAR IVÃNESCU (n. 6 august 1941 –
d.24 aprilie 2008), poetul care ºi-a
asumat cu mândrie rãdãcinile balcanicoalbaneze ale mamei sale, a avut un
„destin consumat între limitele temporale
marcate de douã sãrbãtori cu maximã
încãrcãturã simbolicã pentru creºtini,
cum spune Gabriela Creþan: s-a nãscut
în ziua Schimbãrii la Faþã a Domnului ºi
a murit în Joia Mare din Sãptãmâna
Patimilor, trãdat de discipolii pe care-i
iubea, pãrãsit de mulþi dintre prieteni,
umilit de acuzaþii calomnioase ºi
absurde.” Însã, dincolo de aceste
dezarticulãri, viaþa sa a fost încãrcatã de
frumuseþe ºi iubire, pentru cã a trãit
întotdeauna sub binecuvântarea poeziei
ºi a lui Dumnezeu ºi a iubirii fãrã rest a
cititorilor care i-au învãþat versurile pe de
rost. „Artistul trãieºte în lume ºi, dacã
Dumnezeu l-a trimis în lume, nu se
poate reîntoarce la Dumnezeu decât
prin arta lui, prin scrisul lui, aceasta e
yoga lui, jugul lui, crucea lui, singura
sfinþenie posibilã pentru artist...” (Cezar
Ivãnescu, octombrie, 1999). Temele
obsesive ale creaþiei sale, pe baza cãrora ºi-a creat propria stilisticã, originalã,
luminoasã, tenebroasã, caldã, emoþionantã, ritualicã, au fost iubirea, moartea,
arta. Aceastã autoritate literarã a poetului cu nume regal i-a adus aproape pe
Petru Creþia, Mircea Eliade, Constantin
Noica ºi Marin Preda, pe poeþii tineri ºi
cititorii dependenþi de scrisul lui, culminând cu recunoaºterea artisticã din
partea confraþilor albanezi care l-au propus la Premiul Nobel. Numai cã
Dumnezeu a avut alte socoteli cu acest
Cezar al poeziei pure, luându-l devreme
în lumea Sa. În limba albanezã i-a
apãrut, la Tirana (2007), antologia de
poeme Lojë Dashurie (Jeu d’Amour),
transpus de Luan Topciu, însã limba
românã a câºtigat irevocabil surprinzãtoarele volume Rod, Muzeon, La Baaad,
Doina, Sutrele muþeniei, Rosarium.
„Scrisul rãmâne o artã pe deplin umanã
ºi divinã, scriind poþi face acel semn ca
abisul, în care sã se resoarbã lumile,
scriind, hârtia poate lua foc de lumina lui
Dumnezeu... ªtim noi care e cea mai
cumplitã armã a viitorului? Poate e un
blânduþ semn negru, pe o hârtie albã...”.
Poemele lui Cezar Ivãnescu trebuie citite
mereu, ca un ritual, nu doar la aniversare. „! ºi / mâna mea / care / ... acuma
scrie / ca Pasãrea / veni-þi-Vã-n / preajma Þie, / ºi / viersul meu / pe care-l scrie
mâna / ca Luna / va lumina / de-l va
cetire Faþa Ta Stãpâna!” (Cezar
Ivãnescu, ªutra - VII)
PANAIT ISTRATI (10 august 1884 –
d.16 aprilie 1935) este „romancierul
experimental”, personaj al capitolului
„Ereticii, ca fiinþe migratoare” din Istoria

4

secretã a literaturii române (2007) a lui
Cornel Ungureanu. Din opera scrisã în
limbile francezã ºi românã, cele mai
importante povestiri sunt Ciulinii
Bãrãganului ºi Viaþa lui Adrian Zografi,
din care fac parte ºi Chira Chiralina,
Codin, Moº Anghel, Mihail s.a., apãrute
dupã 1924. Originile sale sunt greceºti
dupã tatã, însã, îl evocãm aici datorita
creaþiei Kir Nicola, inclusã în lucrarea
Viaþa lui Adrian Zografi, în care eroul
este un albanez. Fiul Joiþei Istrati ºi al
unui contrabandist grec, Ghergios
Valsamis, nu ºi-a cunoscut niciodatã
tatãl, ca urmare a avut de suferit o viaþã
plinã de greutãþi, fiind nevoit de mic sã-ºi
câºtige existenþa ca ucenic al unui cârciumar, al unui brutar ºi al unui vânzãtor
ambulant, apoi ca hamal in port,
cãldãrar, zidar, servitor, purtãtor de
reclame, fotograf si publicist. Un timp s-a
aflat la bordul navelor Serviciului maritim
Roman, pe post de cãrbunar, nerenunþând nicio clipã, însã, la lecturã ºi
scris. Paºii l-au purtat prin Bucureºti,
Constantinopol, Alexandria din Egipt,
Cairo, Napoli, Paris ºi Lausanne. Aceste
peregrinãri prin Orientul musulman
aveau sa-i devinã sursele de inspiraþie
cele mai fecunde. Datoritã lor, literatura
universalã s-a îmbogãþit cu un roman ca
Viaþa lui Adrian Zografi, în special, ºi cu
un portret de neuitat al lui Kir Nicola,
plãcintarul albanez care l-a adoptat ca
pe un fiu ºi l-a ajutat sã traverseze una
dintre cele mai grele perioade din viaþa,
adolescentã. Acest „Gorki al Balcanilor”,
cum l-a numit Romain Roland, un hoinar
autodidact, plecat în lume din portul
Brãilei, a ajuns în scurta vreme dupã
întâlnirea fastuoasã cu autorul Triumfului
naþiunii ºi a lui Jean-Christophe, o
conºtiinþã europeanã. El a fost cel care,
dupã o perioadã de aderare la ideile
comunismului, a denunþat lumii întregi
atrocitatea regimului aºa-zis egalitarist
din Rusia.
Dar legãtura lui cu spaþiul albanez se
face prin povestirile autobiografice ale lui
Adrian Zografi ºi prin Kir Nicola. „În timpul zilei, kir Nicola se arãta faþã de
Adrian un prieten de fiecare clipã ºi totdeauna vesel. Noaptea însã, când
rãmâneau numai ei singuri, albanezul
devenea un om aproape misterios. (…).
La douãsprezece noaptea, kir Nicola se
scula ºi se ducea sã frãmânte, timp de
un ceas, cincizeci de kilograme de fãina,
apoi se culca din nou, pentru a mai
dormi încã trei ore. (…) Astfel, departe
de lume, învãluit în beznã, kir Nicola se
reîntorcea în fiecare noapte la firea lui
adevãratã, redevenea aºa cum îl plãsmuiserã munþii Albaniei, aºa cum fusese
înainte de a-l fi rãnit oamenii ºi de a-l fi
îngenuncheat viaþa.”
Evocarea lui Gellu Naum, Cezar
Ivãnescu ºi Panait Istrati sunt imperative
invitaþii la lecturã pentru a ne reîmprospãta conºtiinþa ºi normalitatea.

Amintirea
Paradisului
Cezar Ivãnescu
Când eram mai tânar
si la trup curat,
Într-o noapte, floarea mea,
eu te-am visat.
Înfloreai fara pacat,
într-un pom adevarat
Când eram mai tânar
si la trup curat.

Nu stiam ca esti femeie,
eu barbat
Lânga tine cu sfiala m-am
culcat
Si dormind eu am visat;
tu, visând,
ai lacrimat
Când eram mai tânar
si la trup curat

E pierduta noaptea aceea
de acum!
Carnea noastra,
de-i mai stii
al ei parfum
Poamele ce-n poame stau,
gustul carnii tale-l au
Si cad mâine toate,
putrede,
pe drum.

Fa-l sa fie, Doamne Sfinte,
numai om
Pe acel care ne-a ispitit
sub pom
Si când pomul flori va da,
fa sa-i cada carnea grea,
Cum cadea-va, dupa
cântec,
mâna mea…
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ELEMENTE PSIHOPATOLOGICE
ÎN ROMANUL„CIULEANDRA”
DE LIVIU REBREAANU
Al Florin ÞENE

Pentru mulþi scriitori boala
mintalã a fost izvor inepuizabil de
inspiraþie. Îndrãznesc sã afirm cã
scriitorii cu harul talentului înzestrat
utilizeazã volens nolens în creaþia lor
ineditul, pitorescul, caracteristicul
comportamental
ºi
sufletesc,
înþelegând aceastã stare o abatere
de la norma ternã, banalã, adaptativã a integrãrii armonioase. Atunci
când autorul abordeazã aceastã
stare, penduleazã, cu personajul sãu
ºi cu starea de conºtiinþã în imediata
tangenþã a psihatriei dacã nu chiar în
miezul acesteia.
În creaþia sa, diversã din punct de
vedere tematic, Liviu Rebreanu
cunoscut ca romancier al marilor
probleme de conºtiinþã colectivã ºi
individualã, a abordat în Ciuleandra
un caz de conºtiinþã morbidã, de
destructurare psihoticã a personalitãþii. Încã de la început, romancierul
foloseºte tehnica de a înfãþiºa, la fel
ca într-o fiºe de observaþie medicalã,
faptele, analiza stãrilor de conºtiinþã
ale eroului ºi mersul suferinþei acestuia, unde consemneazã în afara
simptomelor ºi evoluþia bolii,
antecedentele familiale ºi personale
etc. ca ºi problematica medicolegalã a cazului. În acest sens
autorul a izbutit sã utilizeze date de
patologie psihatricã ca ºi când ar fi
fost fapte petrecute în viaþa de
fiecare zi, mai ales, analizeazã
stãrile de destructurare a conºtiinþei
sub forma unei introspecþii ce evocã
metoda autopatrograficã.
Naraþiunea începe cu o manifestare comportamentalã agravantã,
uxoricidul prin sugrumare, crimã
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nemotivatã aparent sau desfãºuratã
sub incidenþa impulsiunii necontrolate ºi irezistibile, într-o stare de
obnubilare a conºtiinþei, în decursul
cãreia manifestarea se desfãºoarã
brutal, în afara oricãrei opþiuni.
Aceastã formã de comportament
antisocial îl întâlnim în nostalgia psihiatricã,
la
starea
psihoticã
schizofreniformã paranoicã sau
maniacal, adesea sub influenþa dezinhibantã a alcoolului.În timpul
internãrii asistãm la înfãþiºarea cazului, în întregime desfãºurat sub incidenþa psihiatricã, cãutându-se motivaþia gestului sãu reprobabil atât de
erou cât ºi de cãtre medicul Ursu,
implicat în dubla sa posturã subiectivã, umanã ºi obiectivã, profesionalã.
Motivaþia uxoricidului din partea
tatãlui: „un moment de nebunie
subitã”, dorinþã, dragoste ºi gelozie
iniþial, apoi impulsiune sub formã
imperioasã a unui instinct criminal,
cumul de sadism, toate moºtenite de
la antecesorii sãi ºi, în final, manifestarea unei boli mintale, confirmatã
de medicul Ursu, ce eliminã ipoteza
unei simulãri, aºa cum pãrea la
început. Atitudinea contrarã a gardianului ce-l pãzea, Andrei Leahu,
într-o situaþie similar. Îi prilejuieºte lui
Puiu Faranga, reflecþii asupra comportamentului raþional al unui om
simplu ºi asupra motivaþiei actului
sãu, considerând cã a avut în el
însuºi instinctual criminal. Îºi rãscoleºte trecutul din care relevã elemente sadice al acestui instinct,
printre acestea impulsiunea de a
omorî pe cineva, plãcerea de a privi
tãierea pãsãrilor în copilãrie,
pornirea de a ucide femeia pe care o
posedã, gãsindu-ºi o motivaþie ºi, în
acelaºi timp, disculpându-se. În viaþa
sa au apãrut multe aspect fenome-

nologice ale suferinþei sale, printre
care idei interpretative, idei de persecuþie, de revendicare, de cupabilitate ºi de autopuniþiune, iar din
inconºtientul sãu þâºneºte amintirea
cunoaºterii Mãdãlinei, viitoarea soþie
ºi victimã în acel dans de exaltare
pasionalã. Ciuleandra dans al vieþii
ºi al morþii, de care este obsedat
pathologic ºi în ritmul cãruia se
deruleazã episodul acut al stãrii psihotice finale. Autorul foloseºte modelul psihiatric pe care s-a structurat
întregul roman. Descoperim alternanþe între stãrile depresive ºi acelea de exaltare afectivã, cu impulsivitate necontrolatã aºa cum se
desprind din prezentarea în totalitate
a
personajului,
afecþiune
ce
oscileazã episodic între douã
extreme melancolia ºi mania, fiind în
acelaºi timp o afecþiune genetic,
constituþionalã, ca un ecou îndepãrtat de la antecesori.
Talentul lui Liviu Rebreanu a constat într-o transfigurare literarã a bolii
mintale, într-o evoluþie în care se
remarcã aspectul unei conºtiinþe
aparent lucide, fãrã a exagera de
simptomele patologice, folosindu-le,
cu mãiestrie artisticã, numai când
era necesar ºi episodic, aºa cum a
prezentat comportamentul când ºi-a
ucis soþia de la începutul naraþiunii.
Cluj-Napoca
9 august 2014
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BUNÃTATE vs. RÃUTATE
Vavila Popovici

„Nu recunosc alt semn
al superioritãþii
decât bunãtatea.”
Ludwig van Beethoven
Bunãtatea este un sentiment
existenþial fundamental, este acea
înclinare a omului de a face bine, este
o limbã pe care o înþelege oricine, pe
care „surdul o poate auzi ºi orbul o
poate vedea”, dupã spusele scriitorului Mark Twain.
Ne naºtem buni, dar condiþiile
vieþii ne furã bunãtatea într-o mai
mare sau mai micã mãsurã. Educaþia,
orientarea însã, au o mare importanþã. Viaþa ne pune în faþã anumite
situaþii în care trebuie sã decidem ºi
sã acþionãm, ne pune la încercare. Pe
unii încercãrile îi înrãiesc, pe alþii îi
înþelepþesc. Deºi este mai greu sã fii
bun, sunt destui oameni care au
acest curaj ºi dispuºi a se pune în slujba binelui.
Bunãtatea aparþine oamenilor de
caracter, oamenilor echilibraþi, oamenilor puternici. Este o atitudine specific umanã, cu origini metafizice, spre
regretul nostru din ce în ce mai rar
întâlnitã
în
societatea
actualã. Caracterul se formeazã
printr-o luptã intensã ºi asprã asupra
eului nostru, luptã contra înclinaþiilor
fireºti moºtenite, atunci când ne dãm
seama cã ele existã. Fiecare pãcat
cultivat slãbeºte caracterul ºi
întãreºte obiceiul rãu, iar rezultatul
este stricãciunea fizicã, intelectualã ºi
moralã. A discerne între a fi rãu ºi a fi
bun ar fi necesar ºi ar dovedi existenþa inteligenþei noastre. Astãzi
oamenii se grãbesc sã depãºeascã
etapele vieþii ºi din acest motiv devin
egoiºti, rãi, isterici. Prin urmare
bunãtãþii i se opune rãutatea, o atitudine instinctualã primarã, universal
rãspânditã. Sã fii rãu este simplu, sã
fii bun cere efort, gândire ºi
înþelegere. Rãutatea poate duce la
cruzime ºi acte de sãlbãticie.
Existã bunãtate interioarã ºi personalã, precum ºi bunãtate exterioarã
ºi socialã. Omul bun se strãduieºte sã
realizeze în el însuºi, dar ºi la alþii,
idealul cel mai înalt de inteligenþã,
putere ºi dragoste care duce la fericire, chiar dacã fericirea, unora li se
dovedeºte pânã la urmã a fi o
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îndelungã aºteptare. „Fiþi buni unii cu
alþii” ne învaþã Biblia. Caracterul
esenþial al bunãtãþii este dezinteresarea, în vederea întregului din care
omul face parte. Bunãtatea, amabilitatea, în familie, în societate, este
necesarã. Henry James spunea cã
trei lucruri sunt importante în viaþã:
„Primul este sã fii amabil, al doilea sã
fii amabil ºi al treilea… sã fii amabil”.
Una dintre cele mai importante
cãi de a manifesta bunãtate este
modul în care vorbim unul cu altul.
Atmosfera creatã între oameni este
determinatã, în mare parte, de cuvintele pe care le rostim, fiindcã ele pot
rãni sau pot jigni. Ar trebui sã ne
facem bunul obicei de a vorbi pe un
ton plãcut, a avea rãbdarea de a
asculta pe celãlalt, a folosi un limbaj
curat ºi corect, cuvinte pline de bunãtate, amabilitate. De asemenea tonul
cu care ne adresãm - „tonul face muzica”, se spune pentru a sublinia
importanþa felului în care se spune
ceva. Ce mult conteazã expresia feþei,
o privire blândã, un zâmbet pentru cei
de lângã noi!
Bunãtatea derivã din iubirea
nemãrginitã cu care Dumnezeu a
creat lumea, prin urmare originea ei
este divinã. Bunãtãþii îi sunt asociate
calitãþi precum: mila, compasiunea,
înþelegerea, bunãvoinþa, toleranþa,
blândeþea, rãbdarea, iertarea, dãrnicia, admiraþia. Bunãtatea înseamnã ºi
nobleþe ºi echilibru, prin aceste calitãþi putând sã ordoneze viaþa. Dacã
Biblia
spune
cã
„Dumnezeu
este…plin de bunãtate” ºi „Dumnezeu
este dragoste”, atunci trebuie sã
acceptãm cã nu existã contradicþie
între bunãtate ºi pedepsirea onestã a
rãului, pentru cã ,,Domnul este bun ºi
drept” ºi ,,Dreptatea ºi pacea se
sãrutã”. Aceste învãþãturi ar trebui sã
ne cãlãuzeascã în relaþiile noastre cu
semenii, ca niciodatã bunãtatea sã nu
intre în dezacord cu dreptatea. Dar
dreptatea se face uneori cu duritate,
pentru pedepsirea rãului, pentru
instaurarea echilibrului, a pãcii.
A fi rãu înseamnã a fi agresiv ºi
a ucide calitãþile bunãtãþii, dragostea
din suflet, a ucide credinþa sau a o
perverti. Înseamnã a anula speranþa,
adicã lumina vieþii.
„Bunãtatea sufleteascã nu-i o
virtute subtilã ºi rafinatã, e un atribut
de bazã al fiinþei omeneºti ºi totodatã
un atribut al culturii”, spunea
cãlugãrul,
scriitorul
Nicolae
Steinhardt.

Cu toþii am simþit bunãtatea,
acest sentiment nobil care înalþã spiritul uman ºi-l hrãneºte, dupã cum am
putut simþi cã avem un sâmbure de
rãutate. ªi ce-am fãcut cu el? L-am
lãsat acolo sã rodeascã în suflet sau
am cãutat sã-l anihilãm? ?i cum se
poate anihila decât fãcând loc
bunãtãþii sã pãtrundã în suflet? Am
þinut cont de aspectul practic al
bunãtãþii, vreun act filantropic,
renunþând la ceea ce este al nostru bani, bunuri, timp – ºi dãruind celor
care au nevoie? ,,Cine are milã de
sãrac, împrumutã pe Domnul”, spune
un proverb. Sã ne gândim la bãtrânii
care au nevoie sã simtã bunãtatea
celor din jurul lor! Numai bunãtatea îi
mai þine în viaþã pe bãtrâni ºi pe cei
bolnavi. Oamenii rãi nu trãiesc decât
pentru ei ºi nu vor sã bucure pe
nimeni. A bucura pe cineva le este o
noþiune complet strãinã ºi de neînþeles. Iar sursa acestei rãutãþi este spiritul rãului pãtruns în sufletele lor.
Dacã ar fi sã ne gândim la calitãþile poporului din care ne-am nãscut, apoi am putea spune cã este
bun, îngãduitor, iertãtor, cu o notã de
nobleþe în suflet, cunoscându-ºi ºi
pãstrându-ºi locul, adicã fiind modest.
Nu a fost lacom, nu s-a bãtut niciodatã pentru pãmânt strãin, dar ºi-a
apãrat ºi a luptat pentru ceea ce a
fost ºi este al lui. Vitejia ºi-a înscris-o
în istorie. Nu vorbim de existenþa
celor rãi, a trãdãtorilor, care au existat
ºi ei, rãsturnând de multe ori
mersul istoriei dorit. Vorbim de
majoritatea celor care formeazã
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MIHAI – CEZAR POPESCU

BMW 2014
Încinsã strâns
Sub geaca ta de piele
Cu spate drept
ªi coapsele rebele
Cãlare peste crupa
Motorului pustiu
Topitã – n vise sinilii
În spatele lentilelor
Ascunsã
ªi împingând
Din pulpe strânse
Cutia de tablã
Cu þeava întinsã-napoi
Ce scuipã fumul þicnit.
Doar marginea de chilot
Pe coapsa-ncordatã
Mai duce
Spre odãiþa ta de fatã.

Colþ de uliþã arabã
În praful
De pe Srada Mare
Bãtrânul hoþ
Întinde gheara
poporul ºi nu despre „uscãturi”.
Fereascã-ne Dumnezeu de
trãdãtori la vârful puterii politice!
De unde au apãrut în zilele
noastre atâtea specimene de oameni
cinici, rãi, orgolioºi, mincinoºi, implantaþi în politicã? De unde furia necontrolatã,
prefãcãtoria,
minciuna,
rãzbunarea unor minþi paranoice?
Cum au reuºit sã înºele poporul?
Cum li se permite sã foloseascã
cuvinte de un plasticism uluitor, fãrã
pic de sfialã ºi care ne sãlbãticesc ºi
ne vulgarizeazã viaþa?
Cugetul ºi simþirea pare cã ni sau diminuat, trãim o viaþã complexã ºi
haoticã în care manifestãrile de cinism ºi rãutate a unor oameni sunt vizibile. ªi-mi vin în minte versurile lui
Eminescu care se pliazã perfect
acestei categorii de oameni-politicieni: „Prea v-aþi arãtat arama sfâºiind
aceastã þarã,/ Prea fãcurãþi neamul
nostru de ruºine ºi ocarã,/ Prea v-aþi
bãtut joc de limbã, de strãbuni ºi obicei,/ Ca sã nu s-arate - odatã ce sunteþi - niºte miºei!/ Da, câºtigul fãrã
muncã, iatã singura pornire;Virtutea?
e-o nerozie; Geniul? o nefericire”.
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Priviri furiºe
Colþ de ochi
ªi-n colþul gurii
ªtirb ºi mut
Saliva curge
Alb ºi mult.
„Hai la moºul cu noroace
Dai un ban
Da’ praf te face ! “
Ochi albastru
ªi-altul verde
Printre faþade rãpãnoase
ªi scursuri nesãnãtoase
Topire de venin
Parfum de mirt.
“Hai la moºul
Vino-ncoace...”
Pe-ascuns vin femei
S-asculte ghioace
În care Allah
Coboarã desuet
Peste deºertul amorþit
Încet-încet
Mult prea Încet.

Rugãciunea ca un
zumzet continuu
Vibreazã zidul mânãstirii
Rotund
Rostogolire-a firii
În leagãnul
Frunziº întunecos
ªi tremurând
Civilizaþia româneascã a fost
una
idealistã,
inclinatã
spre
înþelegerea sufletului. Materia a
exercitat o prea micã atracþie asupra
românului, dovadã cã în timpul
îndelungat al comunismului, când
ateismul îºi întindea aripile negre
peste întreaga populaþie, mulþi
oameni ºi-au pãstrat credinþa, doar
cei lipsiþi de credinþã, politicienii
acelor vremuri, ºi-au fãcut averi
furând. Cu atât mai mult în zilele
noastre perceptele morale trebuie
pãstratele, Biserica trebuie sã
rãmânã dreaptã ºi curatã, pentru a nu
fi ºantajatã, murdãritã de politicieni.
Aminteam într-o carte a mea cã
aparþinem lumii carpato-danubianã,
în care oamenii au filozofat cu multe
veacuri înaintea venirii lui Hristos.
Cultura este ceea ce s-a lipit de viaþa
noastrã spiritualã. Ne-am cãutat unii
pe alþii prin culturã ºi ne-am gãsit.
Pãrintele Stãniloae enumera
unele din trãsãturile poporului român
ºi pomenea de capacitatea minþii
nepãtimaºe a românului, de a valorifica toate potenþele naturii umane, ºi
pe care o numea „minte întreagã”.

Se-ncarcã murii
De visul nerostit
Al nemuririi.
Altarul
Se înfãºoarã ca o hainã
Peste tãcerea murmuratã.
O rugã albã se ridicã
În adânc
Fumul ei zboarã.
Cercuri înalte
Cerc cu cerc
Se împletesc
Cu mâini împreunate
În ruga ca un rug aprins.

Sã sperãm în efectele acestei
minþi întregi! Cred cã poporul cu
„mintea întreagã” trebuie sã aleagã
pe cei care îi pot reprezenta cel mai
bine interesele, oameni buni cãrora le
pasã de vieþile oamenilor ºi de soarta
þãrii, sã nu se lase cãlcat în picioare,
sã nu dea dovadã de dezinteres –
laºitate, ci sã acþioneze cu curaj. Mai
cred cã nu trebuie lãsatã soarta
poporului în mâini strãine interesului
sãu, în mâinile câtorva oligarhi care
aleg întotdeauna sã sprijine politic pe
omul cel mai slab, cel care le apãrã
interesele murdare. Sã doreascã sã
se termine odatã cu gâlceava, mahalagismul, machiavelismul ºi rãutatea,
pentru ca nobilitatea, bunãtatea ºi
dreptatea sã revinã în matca sa de
odinioarã.
Sã ne fereascã Dumnezeu sã
ajungem acolo unde credea Pãrintele
Arsenie Boca – mare îndrumãtor de
suflete din secolul XX - cã se poate
ajunge: „Oamenii vor strânge aºa de
multe rele pe pãmânt, încât nu mai
rãmâne istoriei altã soluþie decât
sfârºitul ei”.
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Poeme de

Ziua
Limbii
Române
(2014)

Nicolae NICOARÃ-HORIA
TÃCEREA DIN CUVÂNT
Cuvântul
e duh
vorbitor!
Tãcerea e umbra
cuvântului
nerostit
încã.
Între tãcere ºi cuvânt
am întâlnit
întâiul gângurit
de fecioarã!
De atunci am învãþat
sã ne rostim
împreunã...

FRUMOASÃ-I ÞARA
Frumoasã-i Þara ca o poezie,
Dar cine-i ºtie frumuseþea ei?
Aici e partea mea de veºnicie,
Cealaltã parte încã nu ºtiu ce-i!
Frumoasã-iÞara ca un mãr desprins
De pe ramul pomului din rai,
Cu ea din tinereþe m-am deprins,
Cum se deprind cuvintele din grai.
Acel care i-a pus aici hotare
Slãvit sã fie de un neam întreg,
Frumoasã-i Þara, Doamne, dã-mi rãbdare
Mãcar pânã la capãt s-o înþeleg!
ªi frumuseþea ei þi-o las ºi þie,
Copilul meu, oriunde-n lume eºtiFrumoasã-i Þara ca o poezie,
Numai timp sã ai sã o citeºti...

CU TINE STAU DE VORBÃ
Cu tine stau de vorbã, mamã-Þarã,
Cu tine tot mai des, mai supãrat,
Cã prea se duc românii în afarã
ªi amiroase-a liniºte în Sat...
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Eu ºtiu cã mã asculþi ºi mã-nþelegi,
Cârmuitorilor nici nu le pasã,
Dau Ordonanþe noaptea, ziua Legi,
Ei au ce pune timpului pe masã...
Mi-e toatã fiinþa verbului durutã
ªi gura mea de Adevãr flãmândã,
Când bani nu sunt cu tine se-mprumutã,
Ei nu plãtesc strãinilor dobândã...
Conturile lor de toate-s plineªi-aºa mi-e ciudã cã sunt prea de-al tãu!
Aud în jurul meu ºoptind- ºovine!
Dacã am fost ºi sunt, nu-mi pare rãu...
............................................................
Cu tine stau de vorbã Þarã-mamã,
Tot mai supãrat ºi tot mai des,
Pruncii tãi, plecaþii, cum te cheamã
Tu nu-i auzi, aici la mine-n vers?

RUGÃ PENTRU CEI PLECAÞI DIN ÞARÃ
Vântul geme prin goruniDoamne, cum sã nu Te doarã?
Se duc oamenii din Þarã
La... bãtrâni ºi la cãpºuni...
Celor de sus nu le pasã
Cã rãmân legaþi de Dor
Aici copilaºii lor,
Singuri, singurei Acasã...
Ochii mei sunt plânºi acum,
Cei plecaþi departe-n lume
Când se roagã, fã anume,
Doamne, sã-i întorci din drum!
Celor care ne conduc
Tu sã le aduci aminteDã-le lor de-acum-nainte
Soarta puilor de cuc...
...........................................
Câine viu aici, leu mort
Nu mã vreau pe alte hãrþi,
Doamne sfinte, sã mã ierþiªterge-mã din paºaport!...

VÃ SCRIU MEREU

(File din scrisoarea unui pãrinte)
Vã scriu mereu ºi nu primesc rãspuns,
Mã îngrijoreazã dar tãcerea voastrã
ªi aºteptarea mea e îndeajuns
Cã mi-a înflorit urâtul în fereastrã...
Nu aveþi timp de gândurile mele
ªi ale voastre prea destule sunt,
ªi totuºi parcã mai aºtept sub stele
Rãspunsul vostru sincer pe pãmânt...
Vã scriu mereu cu dragoste bogatã
ªi cu respectul meu fãrã hotar,
Dar într-o zi cuvintele se gatã
ªi-atunci o sã-mi rãspundeþi în zadar...

nr. 80, 2014

Climate l iterare

MENUÞ MAXIMINIAN
ªI „CRONICA DE GARDÃ”

tru care ne aratã starea atmosferei
editoriale la zi, în spaþiul cultural în
care trãim.

Melania CUC
Menuþ Maximinian este o personalitate complexã, poet, jurnalist, critic
literar, realizator de emisiuni etno-folclorice ºi unul dintre etonologii harnici si pricepuþi din zona aceasta transilvanã. Nu sunt subiectivã când îi
aduc laude, ceea ce face el în ultimii
ani este o ctitorire socio-culturalã de
necontestat. Cu o activitate efervescentã pe toate aceste fronturi, Menuþ
Maximinian continuã sã fie generos
cu persoanele, evenimentele ºi cãrþile
pe care le promoveazã pe toate
palierele mass-media cu care are tangenþã, dar ºi în scrierile sale literare.
Poet de acum consacrat prin
apariþia în reviste literare importante
din þarã si din strãinãtate, cercetãtoretnolog, cu volume de studii deja
aflate în rafturile biliotecilor, Menuþ
scrie zi de zi la cotidianul Rãsunetul,
acest ziar fãcând parte intrinsecã din
viaþa sa. Cultura judeþului BN ar fi
mult mai sãracã fãrã inserþiile de
culoare ºi tinerete pe care, ca un profesionist bun, Menuþ Maximinian le
gãseºte locul potrivit în paginã, le
promoveazã cu generozitate.
Cei obiºnuiti sã citeascã ziarul de
dimineaþã al bistriþenlor ( Rãsunetul)
nu pot trece cu vederea cronicile literare, întâmpinãrile de carte, pe care
Menuþ le semneazã cu harnicie ºi discernãmânt de fiecare datã. Este un
puzlle uriaº ºi peisajul editorial pe
care l-a construit Menuþ Maximinian,
prin scrierile sale critice. De la cartea
de ºtiinþã, la cultura vizualã, la
beletristica contemporanã ºi cãrþilemonografii, consemnãrile zilnice s-au
adunat ºi astfel, cronicile semnate de
Menuþ au devenit un fel de baromen-
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Ar fi fost trist ca aceste scrieri pertinente ºi cu amprentã de istorie literarã nu doar localã, sã rãmânã numai
articole în paginile de ziar. Aºa se
face cã, Menuþ Maximinian le-a
aºezat rând pe rând, în volume, le-a
distribuit în pagini de carte ºi le-a dat
nume.
De data asta titlul celei mai
recente cãrþi semnate de M.M. este
,,Cronica de gardã,,- un titlu potrivit,
zic eu, pentru rolul pe care îl are un
scriitor, acela de a fi generos ºi a
scrie ºi despre cãrþile colegilor lui,
de-a fi mereu în „,gardã” când apare
un text important. „Cronica de gardã”,
este un volum cu graficã frumoasã ºi
detalii moderniste, datorate Editurii
Karuna din Bistriþa, ºi cu un cuprins
consistent de criticã lilterarã fãrã
încrâncenãri, fãrã mofturi , cum se
mai obiºnuite. Este o carte de peste
400 de pagini, care cuprinde tablete
culturale þintind activitatea scriitorilor
consacraþi din judeþ ºi din zona învecinatã, dar ºi a altor cãrturari, iubitori
de literaturã, istorie localã, viaþã spiritialã, care ºi-au pus gândurile pe hârtie ºi au scos o carte. Volumul se
deschide cu fragmente de interviu,
destãinuiri ale autorului, care vizeazã
crâmpeie cronologice din activitatea
sa de formare literarã. Apoi, evantaiul
paginilor se pliazã pe nume mai mult
sau mai puþin cuoscute, autori ce ºiau fãcut din scris o pasiune, se regãsesc aici ca sub o lampã Rontgen.
M.M. scrie despre fiecare în parte cu
discernãmânt ºi cu bucurie. Este un
scriitor harnic, pasionat ºi priceput, ºia format mâna în ziaristica (culturalã)
dar scrie cu acelaºi aplomb ºi literaturã de calitate, ºi lucrãri de cercetare etno-folcloricã.

mai multe unghiuri a vieþii culturale
bistriþene ºi nãsãudene. Este o ,,fiºã
,,de observaþie, dacã tot facem referinþe la titlul ( Cronica de gardã),- este
o veghe constructivã ºi mãrtutisitoare
a unui timp în care zona bistriþeanã
construieºte ( ºi) catedrale editoriale.
În genere suntem tentaþi sã fim rãi,
sã criticãm acerb ziua prezentã, sã
spuneam cã nimic valoros nu se mai
întâmplã în zona de culturã ºi cea
spiritualã. Cartea scrisã de Menuþ
Maximinan dovedeºte contrariu, ne
aratã negru pe alb cã noi, bistriþenii,
suntem fericiþii deþinãtori ai unui tezaur, cã ºtim sã ne punem în valoare, sã
lãsam peste vreme mãrturiile noastre
cele mai interesante. Clipa trece,
scrisul rãmâne.
Menuþ Maximinian a învãþat lecþia
asta de viaþã, ºtie ca nimeni altul sã
adune între alte ºi alte coperte frumoase, pagini de carte interesante.
Felicitari, Menuþ Maximinian!
———————————————
————Ergetten, Bistriþa
iunie 2014

Ce se poate spune, în context,
despre volumul nou apãrut pe piaþã,
despre cartea în care autorul a înmãnuncheat idei, sentimente ºi foarte
multã generozitate? Doar cã este o
carte mare, mare prin dimensiune (
430 pagini), mare prin abordarea din
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EXCURSIA DE DOCUMENTARE
Mihai BATOG BUJENIÞÃ

Soþia domnului Francu, deºi legãna într-un mod destul de periculos un
picior, vorbea calm, cu acea voce a
femeilor care nu pot fi refuzate niciodatã ºi asta nu pentru cã sunt frumoase, ci pentru cã ºtiu perfect cum
sã abordeze o problemã delicatã cu
un bãrbat, mai bine spus soþul…
- Nu, sã ºtii cã, în nici un caz nu
este vorba despre mine! Eu, mã ºtii,
singurele mele bucurii sunt casa ºi
familia. Nimic altceva! Este vorba, în
primul rând despre fetiþa noastrã, un
copil de excepþie, un copil supradotat
aº putea spune, care, uite, din cauza
unei programe ºcolare absolut
tâmpite, era cât pe ce sã rãmânã
repetentã în anul acesta, penultimul
din nenorocitul acela de liceu, luar-ar
dracu’ cu cine l-a mai inventat! Are
nevoie, pur ºi simplu de aceastã
excursie de documentare pentru a-ºi
lãrgi orizontul, pentru a-ºi perfecþiona
deprinderile, pentru a se reinventa, te
rog sã mã crezi!
- Mdaa, daa, daa… rostea din
când în când domnul Togãnel Francu,
alintat Dodonel, dând aprobator din
cap. De fapt, domnia sa fiind director
de bancã, nu se putea gândi decât la
cifra de profit, aºa cã nu auzea nimic
din ceea ce mai tânãra sa soþie,
doamna Cleo, rostea cu atâta patos.
În fond era, fãrã sã-ºi dea seama, un
înþelept! Cine ar putea schimba ideile
unei soþii!? ªi dacã tot nu o poþi face,
atunci de ce sã nu ai o cãsnicie
liniºtitã aºa cum domnul Francu avea
de aproape douã zeci de ani.
Convinsã cã ºi de data aceasta
rezolvase corect problema, doamna
Cleo coborî în living unde fetiþa lor,
June, stãtea pe o canapea, clefãia
gumã ºi asculta muzicã în cãºti
bãlãngãnind din cap. Îi fãcu semnul
victoriei ºi îi trimise un pupic dulce.
Probabil cã June a vãzut semnele
mamei deoarece a deschis telefonul
ºi a început sã vorbeascã.
June era o fatã modernã cu tot ce
înseamnã asta, iar numele i-l dãduse
mami, inspiratã dintr-o revistã de gen.
Era ceva normal ºi chiar foarte frumos, deoarece nu se fãcea sã te
numeºti Decembrie sau Noiembrie.
Cu alte cuvinte, cum numele îþi este ºi
destinul, se putea prognoza cã fata
va avea un viitor minunat nu ca
proastele numite Caterina sau
Filofteia.
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Peste câteva zile când, absolut
întâmplãtor, domnul Francu îºi vãzu
soþia moºmondind la niºte valize ceva
mai mari decât o ladã de zestre,
întrebã candid:
- Pleci, undeva?

Faptul cã doamna Cleo nu a
explodat ºi nici nu l-a ars cu flacãra
privirii se datora unei nemãrginite
iubiri ºi, mai ales, înþelegeri, faþã de
bunul ei soþ, un tip absolut nostim,
care semãna cu un ursuleþ de pluº.
Mã rog, un ursuleþ de pluº purtãtor de
portofel dolofan!
- Dragã, dar am vorbit doar!
Plecãm, eu ºi June, în excursia de
documentare necesarã pentru programa ºcolarã! ªi nu uita, te rog, de
bani!
- Aaa, da, daaa…
În consecinþã, a doua zi, domnul
Francu îºi conducea familia, fetele
mele, cum le numea el cu drag, la
autocar. Duse cele patru valize în
calã, se mirã de cât de uºoare sunt ºiºi spuse în gând cã: „uite, dragele de
ele, modeste, nu ºi-au luat cine ºtie
ce pentru aceastã excursie de
studii…” apoi se întoarse îºi îmbrãþiºã
soþia, aceasta îi permise sã o sãrute
pe obraz, iar când sã facã acest lucru
ºi cu fiica, constatã cã ea era deja în
autocar ºi, ca de obicei, mesteca
gumã ºi dãdea din cap în ritmul
muzicii.
- Eh, tinereþe, dar ce responsabilã,
domnule! Cum a urcat ea cu grijã sã
ocupe locuri bune, în faþã. Eee, se
cunoaºte ziua bunã, adaptã el un
vechi proverb la situaþia datã.
Aºteptã pânã autocarul a
demarat, fãcu semne cu mâna ca în
filmele cu soldaþi care pleacã la
rãzboi, lãcrimã puþin ºi, gata, la slujbã, deoarece pe piaþa asigurãrilor
apãruse, durã, concurenþa.
„Fetele mele” perfect indiferente la
semnalele trimise de tati, mai
sporovãirã câte ceva, forfecarã puþin
pe acei pe care-i cunoºteau ºi acum
erau tot în autocar, observarã cã
printre turiºti se afla ºi domnul Nick,
antrenorul de fitness al doamnei, dar
ºi Ted, un tânãr bun sã joace într-o
reclamã de Marlborough, dar care
era, deocamdatã, student la medicinã, apoi, pentru cã stresul pregãtirilor le distrusese, au adormit ºi bine
au fãcut fiindcã, la destinaþie, seara,
în Budapesta, erau odihnite ºi

proaspete, nu ca restul doamnelor,
desfigurate de obosealã.
Hotelul la care s-au cazat, unul de
patru stele, era cu vedere spre
Dunãre ºi oferea servicii de calitate.
Mami a fãcut un duº prelungit, apoi sa îmbrãcat cu ceva foarte uºor dar cu
o pronunþatã notã sexi ºi i-a spus
fiicei:
- Dragã, eu voi rãspunde invitaþiei
pe care domnul Nick mi-a fãcut-o!
Vom mai conversa, vom bea o cafea,
vom mai pune la cale restul excursiei,
aºa cã, tu culcã-te, nu mã aºtepta…
- Vai, mami, dar ºi eu sunt invitatã
de Ted sã mai ascultãm ceva muzicã,
la el în camerã, ºi nici nu-mi este
somn… Te rog, daaa…
- Bine, dar sã fiþi cuminþi, glumi
mami, ameninþând ºãgalnic cu degetul…
- Vaiii, dar sã nu-þi faci nici o grijã,
tuuu…
ªi-au trimis apoi, conform obiceiului, câte un pupic dulce ºi au plecat
fiecare în treaba ei…
Dimineaþa cu o orã înainte de plecare au luat micile bagaje din camerã
ºi au bãut o cafea la micul dejun.
Cafeaua era îndulcitã probabil cu
somnifere, deoarece peste zi au dormit ca înþepate de musca tze-tze,
total indiferente la obiectivele turistice
pe care ghidul se tot strãduia sã le
prezinte. Numai la Viena, când s-a
fãcut un mic tur de shopping, s-au
trezit brusc ºi au dat dovada unei
energii remarcabile. E drept cã ºi
aveau cu ce. Tati fusese el generos,
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dar nici ele nu s-au lãsat
doar pe mâna lui. Îºi completaserã de multã vreme
cecurile de cãlãtorie ca sã
nu
rãmânã,
Doamne,
fereºte, la poziþia lor, mai
proaste decât alte turiste.
Cam aºa a decurs toatã
excursia cu diferenþa cã
shopping-ul era ba la
München, ba la Milano sau
la Paris. Oricum, ultima
searã au petrecut-o în
acelaºi hotel din Budapesta
dar, dupã cazare, turiºtii
erau invitaþi la o croazierã
romanticã pe Dunãre. Prin
urmare „fetele mele” au
servit un scurt în camerã
apoi s-au regalat cu o cinã
de vis pe puntea vaporului.
Domnii erau parcã puþin
melancolici, vinul de Tokai
predispunea la visare, iar
mami plinã de vervã,
ducea, mai mult singurã, o
conversaþie spumoasã din
care nu lipseau micile
picanterii care fac deliciul
oricãrei cine cu oameni de
spirit. June zâmbea misterios ºi cu talpa desculþã a
piciorului fãcea unele exerciþii pe care le cunoºtea de
asemenea din revistele ºi
filmele de profil. Ted muºca,
din când în când, furculiþa.
Nick tãcea din principiu
fiind el mai greoi la conversaþie. Apoi a urmat noaptea
despãrþirii cu tot ce înseamnã asta, dupã mai bine de o
sãptãmânã de rãsfãþ, iar
drumul spre oraºul natal a
fost la fel de plãcut ca ºi
prima datã pentru cã,
firesc, toþi au dormit
buºtean.

tanele din calã a constat cã
acum cântãreau fiecare
cam cât un vagon de
marfã. Dar nu a avut timp
sã facã nici un fel de
comentariu
deoarece
mami, dupã aºezarea
bagajelor în maºinã, l-a
îmbrãþiºat lipindu-se de el
ºi i-a dat un sãrut pasional
pe gurã. Extrem de surprins, tati a gândit în modul
sãu simplu ºi naiv:
- Mititica, i-a fost dor de
mine, ºi un fior plãcut, o
amintire a vremurilor de
demult, l-a strãbãtut din
cap pânã în picioare. Unde
mai pui cã, acasã, a primit
cadou un breloc pentru
cheile de la maºinã, un
ursuleþ panda, la fel cu
celelalte cincizeci pe care
le mai primise de-a lungul
timpului.
Peste cam o lunã, când
a reînceput ºcoala, la ora
de limba românã, clasa
unde învãþa June a primit
sarcina sã facã o compunere pe tema: Amintiri
din vacanþã. Entuziastã, a
scris: „Wow! Supercool!” A
primit nota doi, cu unele
observaþii cam acide referitoare la surprinzãtoarea ei
capacitate de analizã ºi sintezã.

La sosire îi aºtepta tati,
anunþat prin telefon. Când
autocarul a oprit ºi a fost
nevoit sã scoatã geaman-

Adevãrul este cã nu s-a
supãrat deloc fiindcã deja
îºi fãcea planuri de viitor
proiectându-ºi o carierã de
succes în modeling sau
fashion, evident, doar ca
trambulinã pentru o cãsãtorie cu un fotbalist sau, la
nevoie, cu un babalâc
bogat pe care sã-l îndoape
cu viagra. Episodul numit
Ted devenea din ce în ce

Ecaterina Negara

Aºa sunt departe de tine,
singura, mãresc canonic ,
depãrtarea.

aripi de apa
Nu mã cãuta,
nici nu mai gândi cum
începe numele meu,
s-au aºezat toate florile
intr-o petala
si aripile îngerilor intr-o
oaste
mereu cuceritoare, mereu
biruitoare.
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Întâmplãri voi avea cu alte
chipuri
alte revelaþii, cu statut de
învingãtoare,
voi tãia panglici,
deschizând noi ceruri.
numai tu, nu mã cãuta,
e prea târziu ºi profanarea
interiorului încreþeºte
pãsãrile în cântec.

mai mult o amintire plãcutã
fiindcã, hai sã fim sinceri, în
viaþã, nu te poþi baza pe un
biet doctor cu salariu de
mizerie. Visele îi erau
potenþate de jocul zilnic, un
adevãrat antrenament am
putea spune, cu noul vibrator pe care ºi-l cumpãrase
din Paris, o minunãþie a
tehnicii moderne, având
dublã penetrare ºi jet, plus
acumulatori care þineau
zece ore. Cel vechi, care-i

rãmãsese ºi cam mic, se
gândea sã i-l dea în dar
unei colege, o tocilarã
ochelaristã care mai mereu
se smiorcãia cã pe ea n-o
bagã nimeni în seamã
deºi… Se simþea frumoasã, bunã, generoasã…
Era fericitã! ªi, precum bine
ºtim, nimic nu conteazã
mai mult decât asta!

Nu mã cãuta,
îmi ridic aripile de apã
ºi mersul meu e lichid,
transpun bulevardul cu
mulþimi agitate,
ecranelor mari,
ºi nu existã spectatori
transparenþi
prin care sã privesc în
urma mea,

Îmi ridic aripile de apã
ºi încep zborul meu lichid
tot mai sigur, tot mai concret
in locuri cu iubire adevãratã,
cu excepþionale prognoze
meteo,
si ceruri deschise.
numai tu, nu mã cãuta,
nu mã mai cãuta,
încep zborul meu lichid,
îmi ridic aripile de apa
SI....
Chiºinãu

numai tu,
nu mã mai cãuta.
depãrtarea s-a aºezat fãrã
sfârºit între noi.

Iaºi, 15 octombrie 2014
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Arta Zen a Managementului Afacerilor
în Viziunea lui Konosuke Matsushita

se extinde la nivelul întregii umanitãþi,
care sub o formã sau alta devine
beneficiara acþiunilor pe care le întreprinde. Dacã doar interesele financiare sunt cele care conferã sens afacerilor sale, atunci acþiunile pe care el le
genereazã nu vor avea un sens
benefic, ci doar vor cauza probleme
înlãnþuite tot mai dificil de soluþionat.
Scãderea calitãþii vieþii în multe zone
ale lumii se datoreazã tocmai unei
abordãri unilaterale din partea unor
oameni de afaceri dezinteresaþi de
semenii lor.

Octavian Lupu

„Dacã îþi propui un scop în viaþã ºi
depui eforturi constante pentru a-l
atinge, atunci în mod sigur te vei dezvolta ºi vei creºte. Repetã zilnic aceste eforturi pânã când scopul propus
pãtrunde atât de adânc în mintea ta
încât devine propriu tãu crezul. Având
acest gând în minte, am elaborat
Cele 7 Principii ale managementului
afacerilor. În esenþa lor, acestea
încorporeazã dorinþa mea profundã
de a atinge orice gen de scop ce te
provoacã prin intermediul unei abordãri de acþiune „pas-cu-pas” în viaþa
de zi cu zi.” (Konosuke Matsushita,
1935)
Cu o profundã admiraþie am citit
aceste gânduri scrise de cãtre
Konosuke Matsushita, cel care în cursul anului 1918 a pus bazele companiei Matsushita Electric, care ulterior a devenit cunoscutã sub numele
de Panasonic. Viaþa sa plinã de abnegaþie, perseverenþã ºi spirit de sacrificiu a inspirat pe mulþi oameni de-a
lungul timpului oferind perspectiva
unui alt gen de afaceri decât cel bazat
pe dorinþa de câºtig ºi pe lupta de a fi
primul strivind pe ceilalþi. Acest lucru
este cu atât mai neaºteptat, cu cât
viaþa lui Konosuke Matsushita a fost
marcatã de spectrul sãrãciei ºi lipsurilor de tot felul, fapt pentru care nu
a reuºit niciodatã sã parcurgã mai
mult decât primele clase primare ale
sistemului public de educaþie.
Însã fiind un spirit autodidact ºi
dovedind un profund simþ al evoluþiei
tehnologiilor electrice ºi electronice
aflate la început în acea perioadã,
Konosuke Matsushita a reuºit sã
inoveze acolo unde alþii, deºi aveau
studiile de rigoare, eºuau ºi sã
depãºeascã mentalitatea comodã ºi
birocraticã a marilor corporaþii dornice doar de un câºtig maxim cu eforturi minime. Încercând iarãºi-ºi-iarãºi,
eºuând ºi luând-o de la capãt,
riscând totul ºi investind tot ce avea
material
ºi
uman,
Konosuke
Matsushita a oferit imaginea unui
adevãrat samurai modern, neataºat
unui clan sau vreunui interes de grup,
ci acþionând pentru bunãstarea generalã ºi pentru progresul sãu ca fiinþã
umanã responsabilã faþã de colectivi-

12

tate ºi universul înconjurãtor.
Ulterior, crezul sãu a fost exprimat
sub forma a 7 principii scurte, similare
celor din codul Bushido al samurailor
anonimi, care ne oferã perspectiva
unei abordãri alternative a activitãþilor
de afaceri faþã de cea occidentalã
axatã pragmatic, dar inuman, doar pe
ideea de profit cu orice preþ. Esenþa
gândirii sale, aºa cum este enunþatã
de fragmentul anterior, ne aminteºte
cã doar prin eforturi perseverente ºi
sistematice putem sã evoluãm individual ºi colectiv, cã nu putem înainta
dacã nu avem un scop nobil ºi profund în viaþã. De fapt, un om de afaceri nu este altceva decât un rãzboinic
aflat în slujba colectivitãþii din care
face parte ºi deopotrivã a umanitãþii
de care aparþine.

Obiectivul Fundamental al
Managementului de Afaceri
„Recunoscând responsabilitatea
noastrã în calitate de agenþi economici, ne vom dedica progresului ºi dezvoltãrii societãþii, precum ºi bunãstãrii
oamenilor prin intermediul activitãþilor
noastre de afaceri, contribuind astfel
la creºterea calitãþii vieþii la nivel mondial.”
Scopul pentru care un om de afaceri deruleazã activitãþi comerciale nu
are drept principal obiectiv numai
dobândirea unui câºtig maxim cu
investiþii minime, ci deopotrivã se
referã la oferirea unor servicii de calitate care sã aducã bunãstare ºi progres comunitãþilor umane în contextul
cãrora evolueazã. Ulterior, cercul de
interes al omului de afaceri trebuie sã

1. Contribuþia Socialã
„Ne vom comporta în toate ocaziile în conformitate cu Obiectivul
Fundamental al Managementului de
Afaceri, îndeplinindu-ne cu fidelitate
responsabilitãþile pe care le avem în
calitate de agenþi economici cãtre
comunitãþile umane în mijlocul cãrora
ne desfãºuram activitatea.”
Orice om de afaceri are o anumitã
contribuþie socialã pozitivã sau negativã în cadrul comunitãþilor în mijlocul
cãrora îºi desfãºoarã activitatea. Un
aspect particular al gândirii Zen se
referã la interdependenþa dintre toate
fiinþele ºi toate lucrurile. Astfel, orice
acþiune desfãºuratã asupra unei pãrþi
va afecta în cele din urmã ºi întregul,
fiind vorba doar de timp pânã când
faptul devine vizibil. Ignorarea contribuþiei sociale de cãtre oamenii de
afaceri genereazã perturbaþii negative ce afecteazã în cele din urmã
chiar ºi pe cei care le-au iniþiat. Nu de
puþine ori, lãcomia agenþilor economici a generat nemulþumiri ºi tulburãri
sociale care au condus ulterior la
apariþia unor sisteme politice restrictive pentru derularea pe mai departe
a afacerilor.

2. Cinstea ºi Onestitatea
„Vom fi cinstiþi ºi oneºti în cursul
tuturor activitãþilor de afaceri ºi în
viaþa personalã. Nu conteazã cât de
talentaþi sau cunoscãtori putem sã
fim, fãrã integritate personalã nu vom
merita respectul celorlalþi ºi nici nu ne
vom întãri respectul de sine.”
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Integritatea oamenilor de afaceri
reprezintã o problemã sensibilã ºi de
regulã, se cautã ascunderea
aspectelor sensibile generate de
încãlcarea normelor de cinste ºi
onestitate în funcþie de interesele personale sau de grup. Însã, de fiecare
datã când minciuna ºi frauda sunt
alese ca modalitate de dezvoltare a
unei afaceri, spectrul întunecat al
consecinþelor nu va întârzia. Pe de
altã parte, respectul de sine nu poate
sã se dezvolte pentru o fiinþã umanã
dedatã înºelãrii semenilor ºi însuºirii
de avantaje ce nu i se cuvin. Doar
acþiunile cu motivaþie nobilã vor conduce la evoluþia unui om de afaceri
cãtre o persoanã nobilã ºi demnã de
încredere, lucru obligatoriu în afaceri.
Însã orice acþiune negativã pe care o
comite se va rãsfrânge în cele din
urmã ºi asupra sa.

3. Cooperarea ºi Spiritul
de Echipã
„Ne vom uni capacitãþile noastre
pentru a ne îndeplini scopurile
comune. Nu conteazã cât de talentaþi
suntem la nivel individual, fãrã cooperare ºi spirit de echipã vom fi o companie doar cu numele.”
Individualismul reprezintã un
obstacol major în constituirea ºi derularea unei afaceri. Ciocnirea de orgolii
ºi dorinþa de a conduce cu orice preþ
vor ruina chiar ºi cea mai prosperã
corporaþie. Fiinþa umanã este destinatã sã se dezvolte ºi sã evolueze în
cadrul unui grup, adicã a unei echipe,
fie ea familie, ºcoalã sau loc de
muncã. Doar prin unirea talentelor
diferite se poate ajunge la performanþa întregului. În gândirea Zen se
considerã cã distincþia dintre individ ºi
ceilalþi este artificialã, fiind mai
degrabã o convenþie de limbaj decât
o realitate. Talentele contopite ale
multor persoane acþionând unitar vor
aduce efecte mult mai ample decât
însumarea capacitãþilor individuale,
dar lipsite de corelare. Competiþia trebuie înlocuitã cu cooperarea, iar individualismul cu spiritul de echipã pentru a avea o afacere de succes.

4. Efortul Neobosit
pentru Îmbunãtãþire
„Vom cãuta constant sã ne
îmbunãtãþim capacitatea de a contribui la bunãstarea societãþii prin
intermediul activitãþilor de afaceri.
Numai printr-un astfel de efort neobosit vom putea atinge Obiectivul
Fundamental al Managementului de
Afaceri ºi sã contribuim la realizarea
unei pãci ºi prosperitãþi fãrã sfârºit.”
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Nu existã vreo limitã de creºtere
pentru fiinþa umanã. Similar, orice
afacere se poate derula la nesfârºit
dacã ea respectã principiile armoniei
universale. Dorinþele negative ºi ignorarea bunãstãrii celor din jur reprezintã factori perturbatori ce afecteazã
dezvoltarea celui care le propagã.
Concepþia Zen despre lume ºi viaþã
accentueazã importanþa cultivãrii
armoniei între toate lucrurile ºi stingerii conflictelor de orice fel. Pe de
altã parte, îmbunãtãþirea continuã nu
se obþine fãrã un efort constant
direcþionat cãtre scopul final care nu
poate fi altul decât pacea ºi armonia
pe pãmânt. Un om de afaceri este
asemenea unui misionar aflat în slujba îmbunãtãþirii vieþii pe pãmânt. El
nu trãieºte pentru sine sau pentru
satisfacerea plãcerilor egoiste, ci de
fiecare datã se gândeºte în ce
mãsurã acþiunile sale vor aduce un
impact pozitiv asupra lumii în care
trãim.

5. Amabilitatea ºi Modestia
„În toate ocaziile vom manifesta
cordialitate ºi modestie respectând
drepturile ºi nevoile celorlalþi cu scopul de a întãri relaþiile sociale ºi de a
îmbunãtãþi calitatea vieþii în comunitãþile noastre.”
Înãlþarea de sine ºi afiºarea zgomotoasã a meritelor personale, chiar
dacã ele existã, reprezintã un afront
faþã de ceilalþi ºi o afirmare a unei
superioritãþi lipsite de temei. Chiar
dacã un om de afaceri este mai dotat
într-o anumitã direcþie faþã de ceilalþi,
nu trebuie sã uite vreodatã cã acest
lucru îl datoreazã tuturor celor din
jurul sãu, care sub o formã sau alta lau orientat, l-au îndrumat ºi l-au sprijinit. Nimeni nu se realizeazã doar
prin sine. De fiecare datã existã factori în jurul fiinþei umane care o ajutã
pe drumul progresului interior. De aici
decurge amabilitatea faþã de orice
semen, ba chiar faþã de orice fiinþã
sau lucru. În sens opus, violenþa,
chiar ºi numai cea de limbaj, nu face
altceva decât sã distrugã ºi sã
otrãveascã relaþiile dintre oameni prin
rãspândirea seminþelor distrugerii.
Calea adevãratã presupune ca omul
de afaceri sã continue sã rãmânã un
adevãrat „om între oameni” în toate
circumstanþele vieþii.

6. Adaptabilitatea
„Ne vom adapta continuu gândirea ºi comportamentul pentru a face
faþã condiþiilor mereu schimbãtoare
din jurul nostru având grijã sã

acþionãm în armonie cu natura pentru
a ne asigura progresul ºi succesul în
tot ceea ce realizãm.”
Universul în care trãim este
dinamic ºi supus unei transformãri
continue. Natura îºi schimbã mereu
cãile ºi legile de manifestare. Nimeni
nu poate sã se dezvolte dacã nu este
dispus sã se schimbe neîntrerupt.
Calea armoniei presupune o modificare continuã încât armonia sã se
menþinã în cele mai diferite circumstanþe. Indiferent de obstacolele pe
care le întâlneºte un om de afaceri,
dacã va distinge oportunitãþile ce i se
deschid înainte, va putea sã treacã
mai departe cu succes. Rãmânerea
prelungitã în anumite cliºee de
gândire ºi tipare comportamentale nu
pot genera decât stagnare. În concepþia Zen, fiinþa umanã trebuie sã fie
flexibilã asemenea apei care poate
lua orice fel de formã, dar fãrã a-ºi
schimba în vreun fel natura ei interioarã. Astfel, adaptabilitatea îi oferã
posibilitatea unui om de afaceri de a
face faþã oricãrui gen de circumstanþe
prin care ar putea sã treacã el sau
corporaþia pe care o deþine.

7. Spiritul de Recunoºtinþã
„Vom acþiona într-un spirit de
recunoºtinþã pentru toate lucrurile
bune pe care le primim încrezãtori cã
aceastã atitudine va deveni o sursã
de nesfârºitã de bucurie ºi vitalitate
care sã ne întãreascã sã depãºim
orice gen de obstacole am întâlni pe
calea vieþii.”
Omul de afaceri modern priveºte
cu mândrie cãtre sine pentru cât de
multe a realizat, dar acest lucru nu
dovedeºte decât ignoranþã. Succesul
pe care îl are se datoreazã unor factori nenumãraþi care l-au favorizat în
marea competiþie cu scopul de a-i
asigura mijloacele necesare pentru a
manifesta o recunoºtinþã pe mãsurã.
În primul el datoreazã o atitudine de
respect faþã de cei care i-au dat
viaþã, l-au crescut ºi l-au educat.
Ulterior, ca om de afaceri, el a
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De atâta
suferinþã

Peste tot vezi frunþi plecate deraiate la macaz
C-a lor viaþã-nfloritoare acum toatã s-a uscat
De o iau cu toþii razna cufundaþi doar în necaz
Cã au braþele în lanþuri iar la gurã au lãcat
Toþi aud cum geme þara cã-i prea plinã de corupþi
Dar e orb încã poporul s-au aºteaptã doar un glas
Sã-l îndemne iar la luptã cã se vor uni cei supþi
ªi de vlagã ºi de sânge ca sã iasã din impas

(satirã)

Florea Turiac

De atâta suferinþã nu mai poþi sã scrii un vers –
Toate îþi apar cã-s altfel parcã ai privi cruciº
Fiindcã lumea astãzi merge pe un drum care-i invers
Iar pãdurea deasã,-naltã a rãmas cât-un tufiº
Munþii cu-ai lor codrii falnici stau în zare-acum golaºi
Nu mai au o verziturã sã o nalþe pân-la cer
C-ale lor grãdini de aur prãduite prin miºmaº
ªi tãiate fãrã milã au rãmas doar un mister...
Cum conduce-alesul þara nu se poate-nchipui
Cãci aproape tot poporul are-n suflet numai jar
Simþind mintea lui bolnavã ce nu poate a-l sui
Ci-l coboarã-n întuneric când luminã el vrea-n dar
Vrând-n feerica-i grãdinã sã se plimbe în extaz
El invocã doar dreptate aþintit spre Creator
Frãmântând valuri de urã ºi cernând câte-un necaz
Ca sã scape neamu-acesta ºi de chinuri ºi de dor...
..................................
Alte þãri sunt þãri bogate pline de-aur ºi argint
ªi ºtiu sã-ºi pãzeascã-averea pe când noi lor suntem
sclavi –
În trufia lor imensã tot ne furã ºi ne mint
Deºi suntem tuturora sinceri cum suntem ºi bravi –
..................................
O industrie-nfloritã ca niºte grãdini de crini
Unde îºi gãsea de lucru orice om de era harnic
La fier vechi a fost vândutã pe nimic unor vecini
Cã-mpãratul pus în frunte era-n fire foarte darnic
Iar pãmântul plin de sânge din rãzboaiele mai vechi
E vândut tot pe nimica la cei tari ºi la strãini
Care au averi cu sacul ºi se strâng perechi-perechi
Pentru-a-i jefui câmpia c-a-lor gene-s de haini...
..................................
beneficiat de ajutorul multor persoane de la care a deprins arta
de a conduce o activitate economicã. Recunoºtinþa îi oferã
acum ocazia de a returna ceea ce a
primit ºi de a experimenta o bucurie
lãuntricã dãtãtoare de vitalitate autenticã. Orice succes în afaceri trebuie
sã aibã drept rezultat cultivarea
recunoºtinþei faþã de semeni ºi faþã de
mediul înconjurãtor. Nimeni nu
trãieºte izolat în raport cu ceilalþi.
Barierele sunt artificiale ºi trebuie
date la o parte. Astfel, deopotrivã
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Sã uimeascã omenirea c-au scãpat de cruntul jug
ªi de neciopliþii þãrii care n-au ºtiut decât
Sã subjuge ºi sã fure iar de-acum cu toþii fug
Spre-nchisorile eterne stând în ele – neºtiind cât –
..................................
Multe condamnãri se dau la cheremul din politic
Când comandã împãratul care e ºi dictator
Cã-i bolnav la cap sãrmanul sau e poate sifilitic
Dacã nu vrea sã mai lupte pentru-al binelui popor
Iar justiþia îºi pune mãnuºi albe pentru unii
Sã nu îi contamineze nicidecum cu vreun microb
C-o mânã spalã pe alta iar obrazul doar nebunii
Judecând cu nedreptate – pe cel drept fãcându-l zob –
Pentru-alesul ce greºeºte puºcãria n-are chei
Cã-n celula-n care-l bagã stã în ea decât o zi
Cãci se luptã avocaþii pentru el de sar scântei
ªi îl scot basma curatã ºi-i dau gardã spre-al pãzi
..................................
Când supusã e o lege pentru-a se vota-n senat
Sau de deputaþi cu vicii – ei sã numere nu ºtiu –
Rezultatul fiind-acela ce-l vrea marele-mpãrat
Nu ce îºi doreºte neamul – c-acest neam e mort – nu viu
La fel lege dupã lege e votatã din condei –
Nu þin cont de voturi contra sau de câþi-au fost prezenþi
Legea trebuie sã iasã cã-i fãcutã pentru ei
Nu pentru poporul þãrii cã-i compus din impotenþi
..................................
Cât va mai rãbda poporul e-o-ntrebare foarte grea
Dar veni-va ziua-n care glasul lui s-o auzi
Din rãrunchi cãci împãratul altceva atunci va vrea
Sã tot fugã – fugã-i paºii – pânã când se va trezi...

afacerile ºi persoana proprie vor
prospera!

La Final de Articol

Viziunea
lui
Konosuke
Matshushita asupra managementului
afacerilor reprezintã o transpunere
modernã a concepþiei Zen despre
lume ºi viaþã, precum ºi o translatare
a principiilor codului Bushido al
rãzboinicilor anonimi. Progresul micii
sale afaceri din domeniul electricitãþii,
prin evoluþia ulterioarã a companiei
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care mult timp i-a purtat numele, ne
oferã posibilitatea de a proba adevãrul principiilor pe care ºi le-a
asumat drept crez personal în viaþa
de afaceri. Sunt sigur cã exemplul sãu
ar trebui sã fie mult mai atent studiat
ºi luat în considerare de cãtre cei
care sunt oameni de afaceri, precum
ºi de cãtre toþi cei implicaþi în vreun fel
sau altul în managementul activitãþilor
de afaceri, fie ele publice sau private.
Bucureºti
20.06.2014
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Un scoþian aduce acasã un coº cu
cãpºuni. Ia una din ele ºi o dã fiului
sãu zicându-i:
- Ia fiule! restul au acelaºi gust.
***
Un scoþian pe patul de moarte:
- Mamã, eºti aici??
- Da , fiule sunt aici!
- Nevastã esti aici??
- Da, bãrbate, sunt aici!
- Copii sunteþi aici??
- Da tatã, suntem aici
- Toatã lumea e aici??
- Da mãi, toþi suntem aici!
- Atunci de ce e lumina aprinsã la
bucatarie?????
> > ***
Un scoþian care avea o sticlã de
whisky în buzunarul de la pantaloni
se împiedicã pe scãri. Când îºi
revine pune mâna pe bunzunarul
unde era sticla ºi simte ceva ud:
- Sper ca e sânge!!!
> > ***
Doi scoþieni mergeau. Unul dintre ei
scoate un pieptene ºi dupã ce ºi-l
trece prin pãr îl aruncã. Al doilea,
mirat, îl intreabã:
- De ce l-ai aruncat?
- Pai i se rupsese un dinte!
- Pãi ºi doar pentru un dinte?...
- Era ultimul!

Scoþiene

Propus de Alexandru Stãnciulescu
Doi scoþieni treceau prin faþa unui
bar. Unul dintre ei întreabã:
- Bei o bere?
- Da.
- Atunci du-te ºi o bea mai repede,
cã eu te aºtept afarã.
> > ***
Sfârºitul scrisorii tatãlui din Scoþia:
“Am vrut sã-þi mai trimit ceva bani,
dar, din pãcate, plicul era deja
închis...”
> > ***
Pe o stradã din Scoþia, se întâmplã un accident rutier. Un turist iese
de pe carosabil ºi dã cu maºina întrun pom. Omul se târãºte afarã din
maºinã ºi rãmâne întins în iarbã. Un
scoþian trece prin apropiere. Se duce
la accidentat ºi-l întreabã:
- Sunteþi asigurat?
- Da, rãspunde acesta cu greu.
- Aveþi o asigurare ºi pentru persoanele aflate în maºinã?
- Daaaa....
- Aveþi ceva împotrivã dacã îmi
rãvãºesc puþin hainele ºi mã întind
lângã dumneavoastrã?

> > ***
Cum a apãrut sârma de cupru?
Doi scoþieni au gãsit simultan un
penny...

> > ***
Un scoþian îi scrie fiului sãu: Îþi trimit
zece dolari, cât ai cerut dar þine
minte: zece se scrie cu un zero, nu
cu doi!!

> > ***
Cicã un scoþian se trezeºte într-o
dimineaþã ºi-ºi gãseºte nevasta
moartã în pat lângã el. Se sperie
scoþianul ºi dã fuga pe scãri la servitoare:
- „Daisy, Daisy! Sa fierbi doar un singur ou pentru micul dejun!”

> > ***
Cum începe o reþetã în cãrþile de
bucate scoþiene? Se împrumutã...
300 de g de ...

> > ***
- Cum recunoºti casa unui scoþian?
- Este singura care are hârtie igienicã la uscat.
> > ***
Q: Care este cea mai Fair-Play
galerie de fotbal din lume?
A: Cea a scoþienilor! Nu aruncã cu
NIMIC pe stadion!
> > ***
Un scoþian cumpãrã un autoturism. Îl întreabã pe vânzãtor:
- Cât consumã maºina?
- O linguriþã la sutã.
- Mare linguriþã sau micã?

nr. 80, 2014

> ***
Un scoþian tãia o creangã din
copacul din faþa casei, se dezechilibreazã ºi, în cãdere, o strigã pe
soþia lui:
- Dragã, astãzi gãteºte doar pentru
tine, eu mãnânc la spital!
> > ***
- Fiul meu vã datoreazã bani pentru
un costum pe care i l-aþi fãcut acum
trei ani, îi spuse croitorului, un
scoþian care tocmai intrase în magazin.
- ªi dumneavoastrã aþi venit sã-mi
daþi banii nu-i aºa?
- Nu! Aº dori sã-mi comand ºi eu un
costum în aceleaºi
condiþii.
> > ***
Doi scoþieni într-un cort:
- John, dormi?

- Nu, ce vrei?
- Dã-mi 50 de penny.
- Dorm, dorm...
> > ***
De ce în Scoþia în fiecare castel se
aflã câte o stafie?
Este mult mai ieftinã decât un sistem
de alarmã.
> > ***
Un scoþian, întâlnind un doctor ºi
fiind cam rãcit s-a gândit cã e
momentul sã profite de întâmplare ºi
sã obþinã o consultaþie gratuitã:
- Dumneata, doctore, ce faci când
eºti rãcit? întreabã scoþianul.
- Tuºesc, rãspunde medicul.
> > ***
Un scoþian împreunã cu soþia ºi copilaºul merg la un concert de muzicã
clasicã. Plasatoarea îi spune:
- Dacã cumva copilaºul zbiarã,
trebuie sã pãrãsiþi sala. Bineînþeles
banii pentru bilete îi veþi primi
înapoi...Cãtre sfârºitul concertului,
scoþianul i se adreseazã soþiei:
- Mai e mult?
- Câteva minute doar...
- Bine, atunci smuceºte-l un pic
pe junior.
> > ***
Un romancier la modã primeºte
urmãtoarele rânduri
de la un admirator scoþian: “Ultima
dvs. carte mi-a plãcut atât de mult,
încât eram gata-gata s-o cumpãr!”
> > ***
Fiul unui scoþian, aflat în armatã, îi
scrie tatãlui sãu: „Am cunoscut o fatã
frumoasã, vreau sã mã însor cu ea,
trimite-mi douã lire ca sã-mi fac o
fotografie cu ea, sã þi-o trimit ca sã
ºtii ºi tu cum aratã”.
La câteva zile, tatãl îi trimite o lirã, cu
urmãtoarea scrisoare: „Trimite-mi
poza fetei, pe tine te cunosc”.
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DETECTIV
ÎN DILEMÃ
(fragment de roman)

ANTON GAGIU

Înainte de înfrângerea
iernii
-Nu vreau, nu vreau! Unde mã
duceþi ! Daþi-mi drumul ! Nu merg
nicãieri, ticãloºilor! Erau strigãtele de
disperare ale unui tânãr înghesuit
într-o Dacie hodorogitã care-l cãrea
spre o þintã necunoscutã. Era un
tânãr blond, cu pãr relativ lung pentru
un bãiat, de culoarea grâului dat în
copt, ce se vedea de sub fesul de
culoare neagrã, de bunã calitate,
dupã cum îi stãtea pe cap. Se afla pe
bancheta din spate a maºinii,
încadrat de alþi doi indivizi mai scunzi
decât el, care-l þineau de mâini pentru
a nu se opune. La un moment dat
zbaterile lui au încetat, semn cã un
foc din lãuntrul sãu s-a stins. Prin parbrizul maºinii se putea distinge
hanoracul de culoare neagrã a celui
reþinut, cu o inscripþie pe spate scrisã
artistic, motiv pentru care nu i se
putea deduce cu exactitate conþinutul: poate Most sau Wost, iar mai
departe Water sau Wan... scrisul se
putea încheia cu ted sau er. Prin
Bucureºtiul trist ºi aproape pustiu la
acea orã din noapte, maºina circula
prudent pentru a nu atrage atenþia
agenþilor de circulaþie care se gãseau
pe stradã la tot pasul, pentru cã
oraºul era în febra pregãtirilor unui
mare eveniment cu personalitãþi din
întreaga lume, iar prezenþa cât mai
multor agenþi de circulaþie pe stradã
fãcea parte din acest plan. Traficul nu
era nici prea aglomerat, momentul
ales de tacticienii planului a fost bun,
zi de sâmbãtã, circulaþie redusã,
searã, nici prea târziu ca sã cazi în
plasa vreunui echipaj de la ordine
publicã, nici prea devreme ca sã te
chinui sã gãseºti un loc de trecere. Cu
tânãrul blond, chiar dacã s-ar fi încercat nu se putea avea un dialog, el
trãia într-o lume a lui, rece, de umbre
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sau poate de lumini obscure unde
fiecare reprezentare pentru el însemna altceva decât pentru omul obiºnuit,
comun. La volan nu pãrea a fi un
tânãr, ci mai degrabã o...gorilã, adicã
un om de casã al cuiva care are un
interes ºi încã unul mare într-o anumitã problemã. Concentrat asupra
conducerii maºinii, acesta nu scotea
niciun cuvânt, deºi cu siguranþã avea
multe de spus, dar se conserva,
semn cã avea o misiune foarte precisã. Tânãrul rãpit, pentru cã pânã la
urmã aºa era, la un moment a
renunþat sã se mai zbatã, se resemnase ºi aproape se cufundase între
gãrzile sale aºteptând un moment
prielnic pentru a mai încerca ceva.
Dar ce poþi face când eºti rãpit, în
afarã de a te zbate? Sau, dacã te þin
curelele, sã-þi loveºti rãpitorii. Omul
nostru nu a mai încercat niciuna, nici
alta, a intrat într-o stare de somnolenþã, pe care þi-o dã numai un
medicament ce te moleºeºte ºi care
te face sã renunþi la luptã, putea fi un
drog? Ar fi putut fi foarte bine un drog
sau un somnifer puternic sau...poate
o loviturã într-un anumit loc ce te
poate trimite pentru un timp în lumea
celor drepþi. Dacã, întâmplãtor cineva
de pe trotuar ar fi privit în interiorul
maºinii, acum nu ar fi observat nimic
suspect, poate doar s-ar fi nãscut o
întrebare: „de ce se înghesuie trei
persoane pe bancheta din spate a
unei maºini, iar scaunul de lângã
ºofer e liber”? Dar cine-ºi pune întrebãri pe stradã despre persoanele
care circulã în maºini? Maºina noastrã plecase din zona Titan, a urmat
traseul de deasupra metroului, apoi la
Dristor avea douã variante: sã
meargã spre centru, riscând sã dea
peste vreun echipaj de poliþie mai
zelos care sã-i ia la întrebãri sau sã o
ia la stânga pentru a ajunge pe Splai,
malul Dâmboviþei, iar de aici sã
urmeze cursului ei, pentru ca
aproape de centru sã-l pãrãseascã ºi
sã se îndrepte spre Trafic Greu, iar de
aici sã intre în cartierul Militari pentru
a ajunge la Autostrada 1. Aºa a ºi
fãcut, ºi cu grijã a evitat orice undã de
pericol, astfel încât cu puþin peste ora
douãzeci ºi douã trecea pe lângã
Metro Militari. Dar cu siguranþã pânã
la destinaþie mai avea ceva drum de

parcurs, pentru cã ºoferul era foarte
concentrat
asupra
traseului.
Autostrada era destul de aglomeratã
la acea orã a nopþii pentru un sfârºit
de martie. Persoana blondã din Dacie
pãrea cã adormise de-abinelea, avea
capul rezemat de bancheta din spate
a maºinii, spre liniºtea gãrzilor care-l
încadrau. Au mai parcurs douãzeci de
kilometri sau poate mai puþin ºi ºoferul a simþit cã maºina nu-l mai ascultã,
iar un zgomot de fier lovit venea din
partea dreaptã. Da, era o panã, cauciucul era distrus, avusese viteza
prea mare ºi mersese câteva sute de
metri pe geantã, suficient ca din cauciuc sã nu mai rãmânã decât niºte
franjuri. Au coborât toþi trei din
maºinã.
-Ce facem? a întrebat un individ
brunet care-l flancase pe tânãrul din
maºinã în partea dreaptã.
-Facem pe dracu’! a spus foarte
supãrat ºoferul. Suntem fiii ploii, pentru cã am plecat nepregãtiþi, asta e !
Vai de c...nostru ! Cauciucul e fãcut
zob, nu am rezervã ºi ne aflãm ºi pe
autostradã care nu are vulcanizare.
-Atunci? întreabã din nou celãlalt,
convins fiind cã fiecare situaþie are o
soluþie.
-Dãm telefon lu’ ºefu’sã trimitã altã
maºinã.
-Nu se poate! Ne-a spus sã facem
treaba în liniºte fãrã sã-l sâcâim la
cap.
-Da, dar cum ieºim din aceastã
situaþie?
-Pânã la motel mai sunt doar câþiva kilometri de parcurs, îi facem pe
jos.
-ªi cum îl ducem pe ãsta? ºi-l
aratã pe tânãrul de pe bancheta din
spate a maºinii ce pãrea cã intrase
într-un somn profund. Îl cãrãm în
spate?
-Dacã e nevoie îl cãrãm ºi-n spate,
a spus neconvingãtor, dar poate
oprim o maºinã care sã ne ia câþiva
kilometri, iar despre el spunem cã e
beat ºi-l ducem acasã.
-E o idee, a spus celãlalt care
pãrea cã avea statutul de executant
în povestea asta. Toþi trei vorbeau
stând sprijiniþi pe capota de la portbagaj cu câte o þigarã în colþul gurii,
privind spre sensul de mers din care
veniserã. În acel moment tânãrul din
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maºinã pãrea cã se trezise din
letargie ºi dãdea semne în
acest sens. Portiera era
deschisã, a coborât uºor spre a
nu le atrage atenþia celor trei. Nu mai
avea pantofi în picioare, o pereche de
ghete originale de sport pe care le
achiziþionase la ultima sa cãlãtorie în
strãinãtate, dorise sã aibã picioarele
libere ºi... le eliberase. Aºa cum se
gãsea, în ºosete, a plecat aproape în
fugã, simþindu-se slãbit sau poate
ameþit spre o luminã care se zãrea
undeva în stânga, foarte aproape de
autostradã. Era gata, gata ca o
maºinã de teren sã-l spulbere, din
neatenþie intrase de pe banda de
refugiu pe sensul de mers. Claxonul ia dezmorþit mintea, dar parcã ºi fiinþa
sa începuse sã rãspundã la comenzi.
Trebuia sã fugã cât mai departe de
acei oamenii care-i voiau rãul, avea
nevoie de protecþia cuiva ºi numai la
o casã ar fi putut s-o gãseascã, la o
gospodãrie unde i-ar fi putut cere proprietarului sã-l punã la adãpost, sã-l
ascundã, pânã se va gândi cum sã
scape din situaþia în care intrase. În
urma sa se auzeau strigãte...
-Bãããã, a fugit drogatu’! Ce
facem? Hai sã mergem dupã el!
Tânãrul care scãpase din ghearele
celor care-l rãpiserã a auzit strigãtele
ºi...parcã deodatã, deºi era halucinat,
s-a trezit ca dintr-un vis urât în care
era urmãrit de fantome, a cãpãtat puteri ºi a luat-o la fugã spre luminile,
multe la numãr, care se aflau în faþa
lui. Nu mai privea înapoi, nu mai avea
curaj, alerga spre lumini, credea cã
acolo va gãsi salvarea. Luminile erau
pe cealaltã parte a autostrãzii, trebuia
sã treacã peste ambele sensuri de
mers. Pe aici maºinile circulau cu
vitezã, poate chiar cu zeci de kilometri peste sutã, dar va risca ºi va
trece, acolo trebuia sã fie salvarea lui,
acolo spera sã fie...Din ambele sensuri cel puþin douã maºini erau gata
sã-l facã una cu pãmântul, au trecut
pe lângã el la...centimetri distanþã,
nici nu-l observaserã, era doar o fantomã în noapte, o nãlucã, iar nãlucile
nu sunt ocolite pentru cã prevestesc
ceva rãu. Mai avea de escaladat un
gard de sârmã ºi era în curtea
motelului, acolo sub luminile pe care
le vãzuse de la cinci kilometri. A intrat
direct în curte, aici a dat peste patru
persoane, trei bãrbaþi ºi o femeie
care-l priveau ca pe un extraterestru.
Era îmbrãcat ciudat, bluginºi de firmã,
hanorac ºi fes la fel, un fular mare,
roºu deschis în jurul gâtului iar în
picioare...ºosete albe ( fuseserã
cândva ) pe care se distingea totuºi
înscrisul „adidas”. Deodatã fugarul a
simþit cã un tremur îl ia de la picioare
de parcã stãtea pe þepi de gheaþã ºi
tot corpul parcã-i intrase în transã.
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Unul dintre bãrbaþii care se învârtea
în jurul unui grãtar pe care sfârâiau
mai mulþi mici, îl ajutã ºi-l introduce în
bar. Acolo la lumina unui bec chior l-a
privit cu atenþie: era foarte tânãr,
poate sub treizeci de ani, douãzeci ºi
cinci, douãzeci ºi ºapte sau pe
aproape, privirea îi era rãtãcitã undeva nedefinit, dar trãsãturile feþei erau
atât de regulate, de fine încât avea
impresia cã mai vãzuse acel chip în
telenovelele dupã care se omora
soþia sa. Însã pe faþã se mai putea citi
o mare durere.
-Cine eºti? a fost întrebat fugarul.
Ochii aceia mari, albaºtri au privit
doar, întrebarea nu a primit niciun
rãspuns, nici din privire ºi nici din
glas.
-Cum te cheamã? a mai venit o
încercare. Inutilã ºi de data asta.
Câteva momente s-a aºternut
tãcerea. Omul de la grãtar privea, iar
fugarul cugeta, pe faþa lui nu se putea
citi nimic, acum nu mai era nici
teamã, nici durere, ci doar dezinteres.
-Mi-e foame ºi...frig, a spus cu
glas moale dupã câteva clipe.
Repede omul de la grãtar i-a adus trei
mici ºi o bucatã de pâine. Bucatele au
fost înghiþite într-o clipã de parcã nici
nu existaserã.
-Mi-e sete, a spus apoi reproducând prin glas instinctele primare
de parcã ne-am fi aflat la facerea
lumii ºi Dumnezeu repeta o anumitã
stare cu creaþiile sale. A primit urgent
un pahar cu apã pe care l-a sorbit
dintr-o înghiþiturã. Cu frigul nu se
rezolvase nimic pentru cã la motel nu
exista o pereche de pantofi de rezervã pentru orice individ care trece pe
acolo ºi uitã sã-ºi ia încãlþãrile cu el.
-De unde vii? a pus omul de la
grãtar o nouã întrebare, deºi era convins cã nu va primi rãspuns.
-Vin de acolo de unde rãsare
soarele...Iatã a primit rãspuns, dar i
se pãrea incoerent, lipsit de sens, un
rãspuns aruncat întâmplãtor.
-ªi unde mergi? Ce þintã ai? Unde
vrei sã ajungi? i-a pus mai multe
întrebãri deodatã în speranþa cã va
primi rãspuns cel puþin la una.
-Nu ºtiu. Omul de la grãtar era din
nou uimit ºi contrariat în acelaºi timp.
Cum sã nu ºtii unde mergi, din
moment ce ai plecat de acasã
spre...undeva. Orice atitudine a omului trebuie sã aibã un sens, aºa cum
ºi fiecare drum trebuie sã aibã o þintã,
o haltã sau un final. Pentru fugar drumul nu avea nicio þintã pentru cã el nu
avea niciun drum al lui, fizic era
prezent undeva anume, dar cu mintea
era departe sau niciunde. Ce ar fi
putut face cu el? Sã-l þinã acolo era
imposibil, sã-i dea drumul? Nu ar fi
plecat el pentru cã nu avea unde
merge sau nu ºtia unde sã meargã,

apoi nu avea nici pantofi... ªi cum sã
pleci la drum pe vreme rece, ploioasã
fãrã pantofi? Dupã ce a mâncat ºi a
bãut un pahar de apã, rãmãsese
stingher, pierdut parcã într-un spaþiu
nedefinit, privea în gol precum un
somnambul
ºi
parcã
aºtepta
ceva...Bãrbaþii care fuseserã conturbaþi din activitatea lor de la grãtar de
sosirea intempestivã a acestui tânãr,
s-au retras la treaba lor lãsându-l singur în acea încãpere care pãrea a fi o
salã de restaurant, atunci când existau clienþi. Nu trecuserã mai mult de
zece, cincisprezece minute de la
sosirea tânãrului la acel motel, când
dupã el...au nãvãlit trei bãrbaþi foarte
impacientaþi...
-N-aþi vãzut un tânãr blond, fãrã...
N-a fost lãsat sã continue bãrbatul
care în grupul celor trei fãcea pe
ºeful, un individ brunet, neîngrijit,
îmbrãcat într-un pluovãr slinos care
cândva fusese gri, cu un fes negru pe
cap, nebãrbierit, dar cu o mustaþã cei acoperea probabil un defect al buzei
superioare.
-Da, e aici în restaurant, i-am dat
ceva de mâncare, n-am scos nimic de
la el, nici nu ne-a spus cum îl
cheamã, a spus bãrbatul care-i
dãduse micii.
-Bine cã l-aþi oprit aici, e bolnav
domnule, a fugit de acasã ºi am alergat dupã el, a continuat acesta pentru
a fi convingãtor. Îl luãm noi acum de
aici, vã mulþumim cã aþi avut grijã de
el! A spus totuºi individul ce cãuta
fugari, cu glas mieros. Tânãrul blond
(sã-i spunem Blondul, pânã când îi
vom afla adevãratul nume, dacã va
avea vreunul) pãrea cu totul strãin
faþã de ceea ce se întâmpla, nimic nui atrãgea atenþia de parcã nu era
vorba de el. Unul dintre cei trei
urmãritori l-a ridicat de subþiori ºi l-a
împins spre ieºire. În curtea motelului, dezorientat Blondul a privit spre
cei trei ca pentru a-i întreba „încotro?”
Niciunul dintre cei trei nu l-a bãgat în
seamã.
-Uite mãi, acolo la lumina aceea
mare locuieºte nea Marin, la el trebuie sã mergem, nu cred cã avem de
mers mai mult de cinci sute de metri.
Costicã îþi dai seama ce pãþeam de la
ºefu’ dacã nu-l gãseam pe ãsta...
-Nici nu vreau sã-mi închipui , a
rãspuns cel numit Costicã.
-Sigur ne dãdea afarã, de mâine
ne cãutam de lucru. Dar hai sã nu mai
vorbim despre asta, sã-l ducem la
nea Marin, il dãm în primire ºi gata.
-Bãi Floricã, i se adreseazã celui
care fãcea pe ºeful al treilea interlocutor care nu vorbise deloc pânã
acum, dar cum ajungem la Bucureºti,
cã maºina noastrã e varzã...
-De aici sunt maºini din orã-n orã,
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nu va fi o problemã, iar pentru
rabla noastrã de pe autostradã
va trimite ºeful pe cineva.
-Floricã, dacã prietena aia a lui va
sufla vreo vorbã? a întrebat Costicã
preocupat de problemã.
-Nu va sufla, la câþi bani a luat de
la ºefu’ e...mormânt.
-Nu ºtiu, eu nu aº fi aºa de sigur.
De ce am lãsat-o acolo lângã staþia
de metrou?
-Aºa ne-a spus ea, cã rãmâne la o
prietenã care locuieºte acolo pânã va
veni cineva s-o ducã în provincie, a
rãspuns Floricã care fãcea demonstraþie cã e bine informat. Se apropiau de casa lui nea Marin sau ce o fi
acea clãdire imensã cât un palat sau
cãmin cultural. Curtea era slab iluminatã, pe lângã faptul cã era imensã.
Din drum pânã la casã þi se pãrea cã
ai de strãbãtut o întreagã tarla.
Curtea la acea orã era pustie, doar un
bec chior se chinuia sã împrãºtie
ceva din puterea lui în faþa acelei
clãdiri imense. Floricã cu oamenii lui
ºi Blodul au intrat în curte, cu sfialã,
de teamã ca nu cumva vreun ,,prieten
al omului” sã le încerce pantalonii.
Dar nu se auzea nimic, era o liniºte
de mormânt. Ceaþa care-i întâmpinase la motelul ce se afla doar la
câteva sute de metri de acea clãdire,
acum se risipise, cerul era de un
albastru imaculat, încât stelele
strãluceau pe boltã de parcã îngerii
îºi puseserã pietre preþioase în frunte.
Floricã nu ºtia spre ce parte a clãdirii
sã-ºi conducã...prizonierul, aºa cã a
ales o formulã de compromis:
-Nea Marineee! a strigat el
umflându-ºi borjogii. Nu a primit niciun rãspuns, nici mãcar ecoul nu l-a
bãgat în seamã. Într-o încãpere la
parter se vedea luminã, acolo ar fi trebuit sã fie cineva. Floricã a bãtut la
uºã cu grijã ca nu cumva sã-l
trezeascã pe stãpân din somn, acele
ceasornicului mai aveau puþin pânã la
douãzeci ºi trei. La prima bãtaie nu a
primt niciun rãspuns, nu s-a auzit
nicio reacþie dincolo de lemnul masiv
din care era construitã uºa. Floricã
începuse sã-ºi piardã rãbdarea, aºa
cã a bãtut în uºã cu pumnul. Dupã
circa cinci minute în canatul uºii a
apãrut chipul unui individ schimonosit
de somn, dar mai ales de bãuturã.
Duhnea a bãuturã de proastã calitate
de parcã atunci se deschisese distilãria.
-Ce e mãã? De ce baþi aºa? a pronunþat cu mare greutate cuvintele
chipul rãvãºit care deschisese uºa.
-Unde-l gãsim pe nea Marin? l-a
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întrebat Floricã.
-Acasã.
-Pãi nu e asta casa lui?
-Ba da, dar acum aici stãm doar
noi, muncitorii.
-Câþi sunteþi? s-a arãtat curios
Floricã.
-Da’ce te intereseazã bre? Cine
eºti?
-Lasã cã nu te intereseazã pe tine
cine sunt eu, vreau sã vorbesc cu nea
Marin.
-Pãi nu þi-am spus cã e acasã?
-Asta nu e casa lui? a întrebat
mirat Floricã.
-Ba e a lui ºi asta, dar el locuieºte
în altã parte la câþiva kilometri de aici.
-Pot vorbi cu el la telefon?
-Pãi ce te opresc eu? a întrebat
vocea toropitã de bãuturã.
-Da, dar nu-i ºtiu numãrul de telefon. Dã-mi numãrul de telefon ºi nu te
mai deranjez.
-Nu-l ºtiu.
-Cum nu-l ºtii? Pãi nu vorbeºti cu
el la telefon atunci când ai probleme?
-Eu nu lucrez pentru el domnule,
eu cu echipa mea suntem angajaþi la
firma Art Construct ºi lucrãm la refacerea autostrãzii, suntem nouã muncitori aici, Marin ãsta al tãu doar ne
gãzduieºte, nu lucrãm pentru el.
-Dar nu are pe cineva aici?
-Are doi sau trei muncitori pentru
animalele lui de aici, dar nu ºtiu pe
unde dorm prin hardughia asta.
-ªi nu mã poþi ajuta?
-Cu ce sã te ajut eu domnule cã
tare mai mã sâcâi?
-Sã-i cauþi pe oamenii ãºtia ai lui
poate mã ajutã sã dau de nea Marin...
-Hai cã merg cu dumneata sã-i
caut, cã vãd cã nu mai scap...Zis ºi
fãcut. Floricã ºi-a lãsat colegii cu
Blondul afarã, iar el împreunã cu „distilãria” a purces sã verifice hardughia.
Au pãtruns pe un hol lung, slab iluminat cu mai multe uºi ºi pe stânga ºi pe
dreapta, „distilãria”a apãsat clanþa
tuturor, iar cea care se deschide era
cea dincolo de care ar fi trebuit sã fie
ceea ce cãuta. Ultima uºã pe dreapta
de la capãtul culoarului s-a deschis.
În încãpere era întuneric beznã.
-Bããã, eºti careva pe aici? a strigat „distilãria”. Câteva secunde nu sa auzit niciun zgomot de parcã
pãtrunseserã într-un cavou, apoi...
-Ce mããã, care eºti ºi ce vrei? s-a
auzit un glas morocãnos supãrat cã a
fost trezit din somn. În încãperea
respectivã era un miros greu, stãtut,
aproape insuportabil.
-Brânduº mã cheamã ºi sunt de la

echipa de constructori, te cautã cineva, are nevoie de tine, de unde
dracu’se aprinde lumina asta! a tunat
Brânduº ca pentru a fi mai convingãtor.
-Lãsã cã vin eu, a zis vocea din
întuneric. În câteva momente un bec
chior a aruncat asupra încãperii o
luminã slabã de parcã ar fi venit
curentul cu gunoaie, ºi încãperea s-a
prezentat în toatã „splendoarea” ei, o
mizerie cum rar poþi vedea undeva
unde locuiesc vietãþi înzestrate cu
raþiune: haine murdare aruncate
peste tot, mobilierul lipsea cu
desãvârºire, doar trei saltele murdare
ºi rupte pe care erau întinse douã
trupuri pe jumãtate dezbrãcate, pentru cã al treilea tocmai apãsase pe
întrerupãtor sã facã luminã, pereþii
erau pictaþi cu fel de fel de desene
ilizibile fãcute cu cãrbune, într-un colþ
se vedeau niºte resturi de mâncare ºi
veselã murdarã care rãspândeau un
miros de mucegai. Cel care aprinsese
lumina ºi care probabil era ºeful, un
individ îmbrãcat în niºte indispensabili care cândva fuseserã albi, cu
niºte braþe lungi terminate cu palme
cât cazmalele, nebãrbierit, cu pãrul
murdar care-i atârna pe ceafã în niºte
cârlionþi argintii i-a privit pe interlocutori, apoi a spus:
-Ia s-aud despre ce e vorba acum
noaptea?
-Vreau sã vorbesc cu nea Marin, a
spus Floricã convins cã va fi înþeles
aºa cum a spus, dar...
-Cine e ºi „nea Marin” ãsta de mã
scoli pentru el?
-Cum cine e? proprietarul acestei
case...
-Eu nu cunosc niciun nea Marin, a
spus individul cu palmele cât cazmalele.
-Cum sã nu-l cunoºti? Nu te-a
angajat el?
-Pe mine m-a adus aici Mircea al
lui Burticã, nu...nea Marin.
-ªi pe unul care se numeºte Marin
nu-l cunoºti?
-Nu, a spus Cârlionþatul. Da’pânã
la urmã ce vrei?
-Am adus aici un bãiat, nea Marin
ºtie despre ce este vorba. Trebuie sãl las aici.
-Lasã-l aici ºi gata ºi pentru atâta
lucru trebuia sã faceþi tãrãboi?
-N-am fãcut niciun tãrãboi domnule, dar nu ºtiam cum sã vã gãsesc.
Îl aduc aici pe bãiat?
-Adu-l aici ºi gata, a spus
Cârlionþatul supãrat cã a fost deranjat. ...
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AMPRENTA LUI DOSTOIEVSKI
ÎN „CÃLÃUZA” LUI TARKOVSKI

Aliona MUNTEANU
O mare importanþã au pentru mine
acele tradiþii din cultura rusã ce
pleacã de la opera lui Dostoievski.
(Andrei Tarkovski, „Sculpting in
Time”)
În concepþia lui Dostoievski, pentru mântuirea omului este indispensabilã suferinþa, nãdejdea ºi cãutarea.
Majoritatea
personajelor
sale
(Raskolnikov, Mâºkin, Alioºa, Dimitri
Karamazov º.a.) trec printr-o crizã
spiritualã din care iese triumfãtoare,
în ei, „o nouã fãpturã”. Aceastã crizã
ajutã personajele sã se regãseascã,
sã îºi descopere Sinele. Tarkovski
descrie aceastã transformare în felul
urmãtor: „… este o încercare de a ne
regãsi, de a dobândi o nouã credinþã.
ªi cum ar putea fi altfel, când sufletul
tânjeºte dupã armonie, iar viaþa este
plinã de dispute?”.[1]
Majoritatea personajelor din filmografia
tarkovskianã,
inclusiv
„Cãlãuza”, trec prin momente de
acutã dezamãgire ºi disperare atunci
când propria credinþã le este zdruncinatã. Însã odatã cu depãºirea încercãrilor prin care trec îºi înþeleg mai
bine menirea ce le-a fost hãrãzitã –
menirea de a sluji umanitãþii, de a se
pune în slujba celor ce ºi-au pierdut
credinþa ºi speranþa. Jacques
Gerstenkorn ºi Sylvie Strudel au evidenþiat în opera lor[2] cã în ceea ce
priveºte concepþia construirii personajelor, Tarkovski este un moºtenitor al
lui Dostroievski.
Tarkovski ºi-a dorit prin „Stalker”
sã-l facã pe om capabil sã nãdãjduiascã, sã se comporte în sensul
mântuirii sale.[3] Acesta este ºi
motivul pentru care „Stalker” este ºi
astãzi vizionat. Fãrã nãdejde omul nu
poate trãi cu adevãrat, de aceea,
opera lui Tarkovski, odatã cu propunerea nãdejdei, propune viaþa, chiar
dacã uneori filmul întristeazã pe
moment.[4] Deci, Tarkovski crede cã
drumul spre fericire se face prin suferinþã. Artistul îºi asumã ºi suferinþa
semenilor[5], este hãrãzit sã exprime
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adecvat idealurile ºi nãdejdile.
Regizorul considera cã datoria artistului este de a-i mângâia pe ceilalþi,
de a-i întãri în nãdejde. Prin artã,
artistul „poate atinge adâncul sufletului omenesc ºi sã îl lase pe om lipsit
de apãrare în faþa binelui”.[6]
Tarkovski are intenþia de a ne
arãta prin filmele sale cã: „fiinþa omeneascã trebuie sã rãmânã o fiinþã
umanã chiar ºi atunci când se aflã în
condiþii inumane”.[7] La fel ca si personajele dostoievskene, personajele
lui Tarkovski se confruntã cu situaþii
existenþiale limitã, ajung adesea în
pragul deznãdejdii, în situaþii când
totul depinde de libera lor alegere,
când trebuie sã continue sã fie fidele
unui crez ºi sã rãmânã fiinþe
omeneºti, create dupã chipul ºi
asemãnarea lui Dumnezeu, ºi asta
întru deplinã smerenie. Eroul
tarkovskian are idealuri nobile:
„Stalker” cãlãuzeºte oamenii spre Camera Zonei pentru a le fi îndeplinite
cele mai intime dorinþe ale acestora
în cãutarea de sine, pentru a-i lua
acolo pe oamenii nefericiþi ºi a le trezi
credinþa. Prin aceasta se îndeplineºte
actul de credinþã, ne spune Tarkovski.
O altã instanþã importantã este
„Cãutarea”. Personajele tarkovskiene
au ceva de aflat, de descoperit, ºi
anume ceva de tainã. La fel ca ºi
autorul lor, au ºi ele idealuri, sunt întro continuã, neliniºtitã ºi amplã
cãutare: cãutarea de sine, cãutarea
lui Dumnezeu; în „Stalker” – cãutarea
salvãrii
ºi
pãstrãrii
credinþei.
„Cãutarea” este o constanþã a filmelor
lui Tarkovski, cãutarea spiritualitãþii,
cãutarea mântuirii. El a fost preocupat
deseori de raportul dintre mântuirea
individualã ºi cea colectivã. Vizionând
filme sale vom observa cã majoritatea
personajelor principale tind spre a
încerca salvarea celor de lângã ei,
uneori chiar a întregii lumi, dovedind
în acest sens înrudirea lor cu unele
dintre principalele personaje dostoievskiene. În direcþia aceasta regizorul considera cã nu poþi fi de ajutor
întru mântuire, atâta timp cât nu te afli
tu însuþi bine aºezat pe aceastã cale
a împlinirii de sine. În caz contrar, riºti
sã devii un fariseu, impunând anumite
credinþe pur raþionale fãrã sã le fi înþeles ºi mai ales fãrã sã le fi simþit niciodatã.[8]

Tarkovski considerã cã existã
douã posibilitãþi de mântuire: una în
mijlocul lumii, al cãrei mijloc principal
este fapta bunã, între care include ºi
arta adevãratã, iar alta care se produce în condiþiile fugii din lume ºi de
lume, cea a pustniciei. Prin urmre,
regizorul vede o posibilitate de mântuire ºi prin creaþia artisticã, întrucât
aceasta intrã în categoria faptelor ce
întrupeazã credinþa. Deºi arta reprezintã o cale spre mântuire, ea este una
printre multe altele – deci nu conteazã mijlocul ales prin care se înfãptuieºte mântuirea, ci duhul înfãptuirii.[9] Cãutarea este însoþitã de
suferinþã. Cãlãuza ºi soþia lui trec prin
focul purificator al suferinþei – ºi nu
este doar o suferinþã proprie, ci o
suferinþã amplificatã de compãtimirea
suferinþei semenilor.
Consider cã spre deosebire de
personajele lui Dostoievski, personajele tarkovskiene par a fi mai
conºtiente de cãutarea pe catre o
sãvârºesc, de mântuirea lor, de existenþa Sacrului. Afirm aceasta,
aducându-l ca exemplu pe eroul principal al filmului „Cãlãuza”; el simte cu
toatã fiinþa sa Zona ºi suferã enorm
din cauza neputinþei oamenilor de a
accesa Sacrul.
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Stareþul sufletelor noastre
Victor Atanasiu

Evenimentul spiritual al fiecãrei
duminici a ajuns, de mai multa vreme,
sa fie pentru mine slujba de duminica
de la Mãnãstirea Radu-Vodã.(Poate
m-am înnobilat sufleteºte, nu pot sã
mã calific, am ajuns la vârsta la care
nu-ti mai faci iluzii asupra teribilei tale
inteligenþe). Ceea ce era cronica literara a lui Nicolae Manolescu din
România literarã a devenit pentru
mine cuvântul final cu care se
încheie, tradiþional, slujba de la
Mãnãstirea Radu-Vodã. Este vorba
de predica tânãrului stareþ Nectarie.
Iþi rãzbeºte în urechi, la modul tãiosnobil, glasul tenoral, dar marcat de o
apãsata, decisa nota bãrbãteascã.
Discursul sau e axat pe temele
zilei, fiind comemorate sãrbãtori ale
momentului, cutare sau cutare. Nu
mai puþin, el are subtilitatea sã dea o
nobleþe suplimentarã subiectelor
printr-o rafinatã încadrare în cotidian,
printr-o infuzie delicatã, deloc ostentativã, a temporalului în atemporal,
printr-o discretã arãtare „cu degetul”
în direcþia a ceea ce se întâmplã sub
ochii noºtri, ca exemplificare pentru
ceea ce este notat în textul biblic,
reliefându-se astfel într-o modalitate
ineditã valabilitatea eternã a acestui
text.
De pildã, se vorbeºte despre celebrul îndemn al lui Iisus de a întoarce
ºi obrazul celalalt când ai fost pãlmuit.
Stareþul nu pierde ocazia sã facã o
referire concretã la evenimente
recente, de pildã pornirea de a reprima prin violenþã terorismul, de a
suprima prin mijloace care implicã
inevitabil ºi implacabil, uciderea populaþiei nevinovate ºi lipsite de
apãrare, pentru a elimina monºtrii
care încalcã cu sãlbãticie drepturile
omului, care aplicã în secolul XXI
metode medieval, nu doar ºi, uneori,
nu în primul rând în ordinea torturii
fizice, ci a obligãrii omului de a gândi
ºi de a se purta cum i se comandã sã
gândeascã ºi sã se poarte.
Pãrintele are perfectã dreptate: se
ºtie totuºi ce dezmãþ al represiunii au
cauzat forþele care s-au autoproclamat democratice cu cea mai acutã
înflãcãrare.
Într-o altã predicã, inimosul
pãrinte, se referã la acel bãrbat cãruia
i s-a dat teribila comandã, invalid
fiind, sã-ºi ia patul sau ºi sã umble,
care nu a cãutat o cale de prevenire
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sau de vindecare a bolii înainte de aL fi întâlnit pe Mântuitor. Prelatul ne
atrage atenþia sã nu aºteptãm un
miracol, sã ne ajutam noi pe noi
înºine, pentru ca Dumnezeu sã ne
ajute. În cuvinte miºcãtoare, altãdatã
Pãrintele ne trage de mânecã sã nu
crâcnim împotriva destinului, din
moment ce avem o bucata de pâine,
cei care o avem, avem un acoperiº
deasupra capului, cei care-l avem.
Nici o întrupare în formã sensibilã, ca
sã folosim termenii lui Hegel, nu
gãsim decât aceasta, adevãrul etern,
ca nemulþumitului Dumnezeu îi ia
darul.
Aceasta laturã de predicator este
doar o faþeta a unei activitãþi complexe ºi neobosite a tânãrului stareþ,
care, înalt ºi suplu, dar nu lipsit de o
notã fizicã de robusteþe cu irizãri discret roºcate ale pãrului, seamãn
izbitor la trãsãturi cu celebrul cardinal
- duce de Richelieu.
El trebãluieºte zi-luminã prin
Mãnãstire ºi în afara ei. Dacã nu este
chemat cu treburi importante la
Patriarhie, el se ocupa de varii
aspecte gospodãreºti ale Lãcaºului.
Evlavios, pana peste poate, e departe
de a fi tot timpul un cãlugãr pierdut în
rugãciuni, cãci a înþeles ca Îl slujeºti
pe Dumnezeu mult mai bine servind
oamenilor. Aici se vede latura nobilpragmaticã a alcãtuirii sale. A ridicat
noua aripa a Mãnãstirii. Pânã ºi
toaletele noi, corespunzãtoare epocii,
s-au ridicat pentru mulþimea de
creºtini care vin la Mãnãstire.
Oamenii stau în ºiruri-ºiruri, câtã
frunzã, cãtã iarbã, pentru a asculta
cuvântul charismaticului cãlugãr,
charismatic Staret-Arhiereu comparabil întru charisma sa incandescentã, atât de incandescentã, precum
atingerea unui corp solar de o absolutã iradiere, aºa cum va fi fost Papa
Urban al II-lea, dar mai degrabã cum
va fi fost tânãrul, incomensurabilul
general Bonaparte, viitorul binefãcãtor al omenirii, cum scrie cel mai mare
romancier al lumii, Dostoievski.
Cu aceeaºi osardie îºi îndeplineºte
ºi îndatoririle din timpul slujbei, rânduiala fiind respectatã în amãnunt
atât de el cât ºi de tinerii cãlugãri din
subordinea sa. Mãnãstirea RaduVodã este un exemplu pentru cat de
strãlucitã este tânãra generaþie întru
spiritualitate.
La sfârºitul slujbei de duminicã,
puhoiul de oameni se revarsã pentru
a fi stropit cu apa sfinþitã de cãtre

tânãrul stareþ. Între aceºtia se aflã ºi
un oarecare care se iluzioneazã cã
nu e încã bãtrân ºi care se simte atât
de onorat când stareþul remarca în
mulþime spunându-i: „Sã trãieºti,
frate Victor”.
Cu mai bine de treizeci de ani mai
în vârstã, te simþi ca ºi cum ai fi tu
copilul pãrintelui. Într-atât acesta este
de coagulat lãuntric. El asculta pe
fiecare cu atenþie, dar cât trebuie,
ajutã pe cine îi solicitã sprijinul, pe cat
poate, dar, discernãmântul fiindu-I
continuu-ascuþit ºi în mãsura în care
solicitantul o merita.
Strãlucita sa predicã permite o
comparaþie la nivel axiologic cu
înflãcãratele fraze ale altui tânãr
cãlugãr, Fabrice del Dongo, din
partea finalã a celui mai important
român al lui Stendhal, Mãnãstirea din
Parma.
Când iese din Bisericã, la sfârºitul
slujbei de duminicã, tãnãrul, chipeºul
bãrbat, e sorbit din priviri de atâtea
frumoase femei din generaþia sa, dar
nu numai, îmbrãcate elegant, unele în
mãtãsuri fine, ori în stofe fine, dar
cuviincios. Pãrintele le priveºte pe
toate, cum ne priveºte pe toþi, cu
egalã dragoste creºtineascã, strict
creºtineascã.
Dacã þi s-a întâmplat sã stai pânã
seara târziu la Mãnãstire, îl zãreºti pe
Stareþ, cu obrajii sãi, dogãrind de
roºeaþa vârstei, dar mai ales de cea
pricinuitã de obosealã, îndreptânduse spre cãsuþa sa. E epuizat. Nu a
apucat sa-ºi tragã sufletul o clipã. A
fost între timp ºi la Seminar, unde se
ocupa de formarea viitorilor slujitori
ai Bisericii.
În ziua urmãtoare, o va lua de la
capãt cu neistovita roboteala. ªi aºa
tot mereu…
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PUTEREA DESTINULUI
al lui Duiliu Zamfiresu, Stãnicã
Raþiu, din „Enigma Otiliei”, arivistul
fãrã scrupul moral ºi escrocul locvace, un avocat fãrã procese, Iancu
Urmatecu din „Sfârºit de veac în
Bucureºti”, de Marin Sadoveanu.
Este un personaj care ruineazã o
întreagã familie prin patima jocurilor
de noroc.
Personajele
sunt
oameni
obiºnuiþi, nici eroi de epopee, nici
sãraci, nici sfinþi.

Ion Dodu BÃLAN
Într-un roman se naºte un dramaturg, în stare sã-l transforme întrun reuºit scenariu de film.
Romanul „Puterea destinului”, de
talentata poetã ºi prozatoare Rodica
Elena Lupu ne relevã prin structura
compoziþionalã frecvenþa dialogului,
indicaþiile scenice ºi suspansurile
aºezate la locul lor - un autentic dramaturg. Tematica, natura personajelor, conflictul, cãutãrile lor asidue,
este ca într-un roman poliþist.
Personajele din felurite generaþii
sunt foarte ciudate, în felul lor. Dinu,
rãnit într-un accident de maºinã
provocat de soþia lui Eva, la ieºirea
din spital este luat de Mara acasã la
ea, intre ei înfiripându-se o idilã, dar
într-o zi, surprizã pentru cei din
familia lui se întoarce acasã. Eva
care se preface cã îºi pierde luciditatea îºi revine ºi se declanºeazã o
nouã serie de conflicte. E implicatã
în demersul epic ºi fiica lor, care are
un mariaj nefericit cu escrocul Grig,
un personaj din stirpea lui Dinu
Pãturicã, din romanul „Ciocoii vechi
ºi noi”, al lui Nicolae Filimon,
Tãnase Scatiu, din romanul omonim
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Romanul
acesta
rãspunde,
parcã, cerinþei autenticitãþii din
gândirea esteticã a lui Camil
Petrescu. Prin vivacitatea acþiunii,
prin cultul amãnuntului în analiza
comportamentului personajelor din
felurite
cupluri,
romanul Rodicãi
Elena Lupu este
un roman modern,
realist,
cu
admirabile analize
psihosociale
ºi
discrete note de
roman
poliþist
ceea ce sporeºte
interesul cititorului. Frumos scris,
romanul are, cum
spuneam, structura stilisticã a
unei piese de
teatru sau scenariu de film.

original. Autoarea se distinge prin
îndrãzneala spiritului sãu de analizã
ºi de a prezenta totul realist, fãrã sã
tãinuiascã nimic din ceea ce este
omenesc.
A existat în istoria criticii cã o
femeie romancier nu dezvãluie
nimic din ceea ce este strict mister
în sufletul feminin. De aceea mari
spirite critice au apreciat atât de
mult pe romanciera Hortensia
Papadat Bengescu care ar fi depãºit
acest handicap în prezentarea personajelor sale feminine. Aºa stau
lucrurile ºi cu romanul „Puterea destinului” care cucereºte în chip
deosebit prin frumuseþea ºi profunzimea gândirii ºi a stilului aforistic.

Romanul social, erotic, psihologic
„Puterea
destinului”,
de
Rodica
Elena
Lupu
impresioneazã prin autenticitate,
prin
firescul oamenilor,
prin francheþea,
curajul cu are
abordeazã probleme
delicate,
relaþii, vicii într-un
stil foarte direct ºi
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Mintea pe limbã

citesc aºa cum se scriu. Rar se înregistreazã excepþii, cum este cazul unor
termeni din francezã (mereu mã
amuzã încãpãþânarea cu care un
unchi de-al meu insista pe vremuri:
„Renault se scrie, RENAULT se
citeºte!”).

Gabriela CÃLUÞIU-SONNENBERG
Într-una din inevitabilele mostre de
înþelepciune gratuitã de prin internet
suntem sfãtuiþi sã avem grijã ce vorbim, pentru cã spusele noastre se
transformã în fapte iar faptele ne
modeleazã caracterul, conturându-ne
destinul.
„Corect” mi-am zis încã de la
prima citire, cea în limba englezã, pe
care o primisem iniþial în urmã cu
vreo trei ani. La intervale variabile i-au
urmat versiunile în germanã, spaniolã, francezã ºi românã. Din când în
când, mesajul se repetã, dupã cum
face valuri vestea, ca o piatrã aruncatã într-un lac, formând cercuri concentrice prin masa densã a prietenilor
cu care corespondez, respectiv a prietenilor ºi contactelor contactelor lor.
Nu mã surprinde conþinutul
mesajului, ci faptul cã are aceeaºi
valabilitate în toate limbile în care a
fost tradus. De fapt ar trebui sã fiu
bucuroasã cã mesajul e valabil peste
tot; e semnul cel mai sigur cã are valoare universalã, deci o fi ceva de
capul sãu.
De ce atunci neliniºtea mea?
Pentru cã am constatat cã gândim în
tipare diferite, în funcþie de limba în
care ne exprimãm. Cu alte cuvinte
iatã enunþul problemei mele: oare
dacã vorbim mai multe limbi avem
mai multe destine, sau, dacã vreþi,
personalitãþi multiple?
Poate o sã râdeþi, dar vorbesc
serios. Mã refer pentru început la limbile romanice. De obicei au pronunþare foneticã, adicã literele se
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Ce ne spune asta despre
popoarele care vorbesc limbile
latine? Nimic, fireºte. De ce oare
atunci sunt admirate naþiunile noastre
pentru stilul direct, deschis, fãrã
ocoliºuri, acel „ce-i în guºã-i ºi-n
cãpuºã”? V-aþi întrebat vreodatã dacã
existã vreo legãturã între abundenþa
vocalelor din italianã, spaniolã,
românã sau portughezã ºi modul în
care sunt clasificate aceste popoare
drept comunicative, gãlãgioase,
extrovertite? ªi de ce nordicii,
japonezii ºi chinezii, care vorbesc
lent, cumpãnit ºi par a se interoga tot
timpul, trec drept oameni introvertiþi,
greu de pãtruns?
Trec dincolo de foneticã ºi arunc
un ochi pe gramaticã. Ce se întâmplã
când legãm cuvintele în propoziþii sau
fraze? „Tu citeºti acest articol”, zice
românul. Englezul zice la fel, dar nu e
clar ce vrea sã spunã: „You read this
article” sunã ambiguu, nu ºtim dacã
ne tutuieºte sau ne ia politicos cu
Dumneavoastrã; nu e clar nici mãcar
dacã vorbeºte despre acum sau odinioarã. „ªmecher englezul”, îmi vine-n
gând, „îºi lasã loc de-ntors ºi nu se
fixeazã ferm pe o idee. Nu ca noi,
latinii”. Britanicii sunt întotdeauna un
pic altfel, vezi preferinþa pentru partea
stângã a carosabilului sau pentru
moneda naþionalã, alta decât cea din
restul Europei.
Vãzând cât de simplã pare
engleza, logica-mi spune cã ar fi normal sã aibã un vocabular mai redus.
Dealtfel nouã ni s-a spus la ºcoalã cã
româna e o limbã bogatã, având cel
puþin douã sinonime pentru aproape
fiecare concept, unul de origine latinã
(„amor”) ºi altele din slavã sau de prin
alte idiomuri („iubire”, „dragoste”...). O
fi, când sunt concepte abstracte, dar
la lucruri palpabile ne bat anglo-saxonii, care par sã cultive o adevãratã
manie pentru firul despicat în patru,
botezând fiecare variantã cu un nume
separat (la ei, de exemplu, „iepure”
poate fi „rabbit”, „bunny” sau „hare”).
Nu întâmplãtor, tot într-un mesaj

din internet, stã scris cã engleza ar
avea fondul lexical cel mai extins,
circa un milion de cuvinte, incluzând
jargonul ºi termenii tehnico-ºtiinþifici.
Înseamnã oare aceasta cã trebuie sã
ne consolãm în ideea cã nu suntem la
fel de sofisticaþi, pentru cã am avea
un vocabular mai sãrac? O eroare
mai grosolanã nici cã se putea! Nu
cumva e iarãºi vorbe de confuzia clasicã dintre cantitate ºi calitate?
Fac o parantezã, promit cã e
scurtã: un reputat om de ºtiinþã american (vorbitor de englezã!) susþine cu
tãrie: „Este ridicol sã trãieºti o sutã de
ani fiind capabil de a memora doar
treizeci de milioane de biþi. Este mai
puþin decât capacitatea de stocare a
unui compact-disc. Condiþia umanã
este, evident, depãºitã.” (Marvin
Minsky, n. 1927). Mã-ncumet sã-l contrazic, deºi sunt convinsã cã e mult
mai inteligent decât mine, dar poate
nu aºa de înþelept cum se crede. Eu
chiar cred cã nu masa de informaþii
pe care le manipulãm ne conferã puterea, ci legãturile pe care le facem
între idei (e unul din citatele preferate
ale tatãlui meu, vorbitor de românã,
evident!).
Sã cred acum cã anglo-saxona
genereazã oameni care se ataºeazã
mai mult de cifre, de calcule ºi de
realitatea palpabilã, mulþumindu-se
cu un singular „love”, în timp ce
românii, ca naþie visãtoare, preferã sã
numeascã în trei feluri sentimente ºi
lucruri imateriale ca acesta? ªi nu, nu
este adevãrat cã vestitul nostru „dor”
ar fi intraductibil în alte limbi! El are
echivalent chiar ºi în germanã, cu
condiþia sã se precizeze exact, dupã
stil nemþesc, cauza suferinþei (se
spune la ei fie dor de casã –
„Heimweh” sau dor de ducã „Fernweh”).
Revin însã la tema adevãratã a
acestui articol ºi continui pe exemplul
limbii lui Goethe: emblematicã e
stupoarea ºi consternarea cu care
reacþioneazã orice om nededat
fineþurilor germanei atunci când intrã
pentru întâia datã în contact cu ea.
Spre deosebire de majoritatea
covârºitoare a popoarelor lumii, germanii îºi compun propoziþiile cu minuþiozitatea cu care matematicianul
construieºte enunþul unei probleme complicate. Începe cu
localizarea în timp ºi spaþiu,
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numeºte protagonistul, descrie
modul în care acesta se dedicã
acþiunii ºi abia la sfârºit spune
de fapt ce anume se întreprinde
exact. Aºa se face cã, uneori cineva
te þine pe jãratec explicându-þi cu lux
de amãnunte ceva care abia la
sfârºitul frazei se verificã sau se
anuleazã, dupã caz.
Graþie capacitãþii practic nelimitate
de compunere ºi descompunere a
cuvintelor-fluviu din limba germanã,
prefixul care exprimã acþiunea are un
fel de abonament pentru ultimul loc
din propoziþie, menþinând pânã în
ultimul moment încordarea atentã a
interlocutorului. Propoziþia scurtã
legatã de citititul acestui articol, la trecut, s-ar traduce cuvânt cu cuvânt
cam aºa: „Acest articol îl am eu citit.”
Dacã nu m-aº fi molipsit eu însãmi de
fascinaþia jonglãrii lingvistice nelimitate i-aº suspecta poate de sadism ºi
obrãznicie pe zeloºii nemþi. Ce cred
ei, cã am timp sã ascult o eternitate
frazele lor lungi?!
E lucru ºtiut cã orice carte tradusã
în limba germanã are nevoie de mai
multe pagini ºi cântãreºte mai mult
decât originalul scris în alte limbi. Din

modul în care germanii îºi trateazã
limba reisese cã sunt exacþi, meticuloºi, ordonaþi. Le-am face însã o mare
nedreptate, condamnându-i pentru
risipã de timp. Ei vor de fapt sã-l
economiseascã! Limba lor e oglinda
mentalitãþii lucrului bine fãcut, reflectând dorinþa de a exprima realitatea
cât mai exact. Paradoxal, complicaþiile limbii lor se explicã tocmai prin
dorinþa de a simplifica mesajul, uzând
pe cât posibil de termeni clari, fãrã
echivoc. Pentru un þel aºa de
ambiþios, nu conteazã dacã dureazã
ceva mai mult pânã ne picã fisa la
final.

entnehmen, einnehmen, hinnehmen,
hochnehmen,
mitnehmen,
vornehmen, wahrnehmen, zunehmen
sunt derivatele sale cele mai rãspândite, echivalente cu: a înregistra, a
prezuma, a slãbi, a excepta, a se
comporta, a extrage, a îngurgita, a
accepta, a lua în râs, a prelua, a-ºi
propune, a sesiza, a se îngrãºa.

Nu am ambiþia de a adânci aici
analiza în sens ºtiinþific. Cum
spuneam, dacã reuºesc sã transpun
simpla perplexitate amuzatã care mã
cuprinde uneori prin conversaþiile
poliglote, consider deja cã mi-am
atins scopul cu vârf ºi-ndesat. Mã
rezum aºadar la un singur exemplu:
banalul verb german „nehmen” („a
lua”) este doar unul din numerosele
cuvinte care poate schimba complet
sensul oricãrei fraze, în funcþie de
„adaosul” cu care se completeazã.
Aufnehmen, annehmen, abnehmen,
ausnehmen, benehmen, erstnehmen,

Iatã esenþa: dacã destinul unui om
e influenþat de cuvinte, care-l împing
la fapte, atunci destinul unei naþiuni
depinde ºi de limba sa, acest instrument care modeleazã gândurile
oamenilor. Sau nu e aºa?
„Nehmen sie meine These
auf/an/aus/ernst/hin/mit/wahr?”
„Înregistraþi, acceptaþi, exceptaþi,
luaþi în serios, toleraþi, preluaþi,
recepþionaþi teza mea?”
———————————————
——————————
Benissa, Spania
mai 2014

Spart în douã, cu prefixul aruncat
ca un cârlig de undiþã la final, verbul
acesta mã þine cu sufletul la gurã.
Circa o mie de cuvinte am folosit aici
pentru a exprima ceva care tot neclar
a rãmas.

CEA MAI VECHE HARTÃ
A TERITORIULUI
ACTUALEI ROMÂNII
REALIZATA CHIAR
PE TERITORIUL SÃU
pare sã fie cea a lui
Honterus ºi ARE VÂRSTA
DE PESTE 400 DE ANI
Ea a fost lucrata la
Brasov, in anul 1542, si
este opera sasului Ioan
Honterus, care a desenato, a gravat-o pe o placa de
lemn si apoi a tiparit-o in
atlasul sau personal denumit „Rudimenta Cosmographica”.
Pe aceasta harta, tara
noastra apare sub numele
de “Dacia” si este marginita
de Ungaria, Macedonia,
Bonsa (Bosnia), Dalmatia,
Thracia si Bulgaria.
Fata de timpul cand a fost
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intocmita, harta este destul
de corecta si frumos executata. Tarile cuprinse in ea
sunt reprezentate cu multa
proportie si simetrie fata de
marile din jur. Marea
Neagra apare sub numele
de „Pontus” si este plasata
exact in partea de sud-est
a Daciei.
Tara noastra apare impartita in trei principate:
Valachia,
Moldavia
si
Transylvania;
numirile
acestea sunt scrise cu
litere mici, iar peste toate
este scris cuvantul „Dacia”,

cu litere majuscule.
Cele mai multe denumiri de
pe aceasta harta sunt
scrise in limba latina, de
exemplu:
„Danubius”
(Dunarea), „Alutes” (Oltul),
„Pruth” (Prutul), „Theis”
(Tisa) etc.

tionate: „Tergovisti”, care,
pe atunci, era capitala Tarii
Romanesti,
„Soszavia”
(Suceava),
capitala
Moldovei, „Brayla” (Braila),
„Bistricza”
(Bistrita),
„Varadinum”
(Oradea),
„Cibinium”
(Sibiu)
si
„Croana”
CRONOS (Brasov).

Printre localitati sunt men-
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ATINGEREA TIMPULUI (POEME)

fericirii!

Irina Lucia MIHALCA

CHEIA TIMPULUI
În marea din adâncurile noastre
mã vei gãsi, iubitule,
în pictura fumului,
risipit de orele timpului,
ca ºi cum ceva continuã sã curgã,
când vei simþi iubirea,
vei simþi ºi dorinþa,
petale de luminã din fructul iubirii.
Un vis, de neuitat, am trãit cu tine,
în cea mai frumoasã cãlãtorie,
nebunie sau nu,
inconºtient am fost prins
în acest vârtej sau, poate,
e realitatea purã,
acel ceva ce noi, pãmântenii,
încã nu avem puterea sã percepem!
S-a întâmplat pentru noi,
sã mulþumim Cerului!
Simþi cum palpitã inima noastrã,
ascultã-i muzica unicã,
las-o sã curgã prin fiecare celulã,
nu o bloca, nu o mai bloca, simte
tot.
Când vei fi copleºit de însingurare,
- deºertul în care suflã
doar pustiul nisipurilor miºcãtoare
vei gãsi poarta mereu deschisã
ºi-atunci vei simþi atingerea
mâinilor mele.
De tine depinde ca tot ce-ai trãit
sã fie, acolo, candelã vie,
am fost una cu Viaþa,
fãrã început ºi fãrã sfârsit,
mai mult decât Viaþa ºi Moartea.
Un cântec îþi cânt acum în cheia
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Ne-a fost dat un timp întâlnirii
noastre,
dar cântecul nostru îºi poartã,
departe,
ecoul visului înflorit.
Acolo, frunzele copacului meu
îþi vor ºopti:
marea eºti tu, marea sunt eu,
acel spaþiu imens,
mister, neliniºte, exaltare, fior,
melancolie, vibraþie,
purã emoþie, necuprinsul din
infinit!
Dincolo de tãcerea albã,
un câmp de pãpãdie este acolo,
un câmp ºi liniºtea lui verde,
ai sã rãmâi cu mine, acolo,
mereu,
priveºte-mã, priveºte-mã,
hai, vino, întinde mâna ºi simtemã!

AI NEVOIE DE O
ATINGERE LINÃ
În apusul soarelui,
în camera ta prelungã,
totul este estompat,
linii stranii se deseneazã
pe sticla ferestrelor,
mâinile pereþilor se desfac,
se lungesc, se-agaþã, unindu-se.
În aceastã confuzie de foºnete,
ceaþã ºi descompunere,
umbre nebune se sfâºie,
tãcerea suspinã, zvâcneºte,
te-apasã fierbinte,
ceasurile se-opresc îngrozite,
pãmântul stratificat
se stinge-n lacrimi,
un fugar prizonier
care-þi seamãnã
umblã prin tine, devorându-te.
În amurgul însângerat existã
o clipã magicã,
o razã strãlucitoare de luminã
coborâtã din ceruri,
un flux de argint
þesut la marginea de întuneric,
ruga te schimbã
pentru a cãuta în inimã.

Ai nevoie de o atingere linã,
de cineva lângã tine,
de o mânã întinsã,
de yod - punctul scânteie,
de o nouã respiraþie
ºi totul va fi bine.
Faliile se miºcã,
ezitãrile se risipesc,
sunetele sacre coboarã,
salvând visele
condamnate cândva
sã nu mai respire...

LA ÎNCEPUT –
CUVÂNTUL...
La Început, Cuvântul a fost
ºi Cuvântul s-a Luminat în Om,
în floare, în stele, în lunã,
în piatrã, fântâni ºi în mare.
Omul a luat cuvintele,
le-a amestecat,
le-a compus prin fulgii de nea,
în stropii de ploaie,
în vânt ºi miresme de frunze,
în floarea-de-colþ, în Steaua
Polarã,
în suflet-pereche, în nu-mã-uita,
în gândul din vis,
într-o caligramã.
Cuvintele au început sã zboare,
un dans
spre cer ºi spre soare.
Din teamã, omul le-a smuls,
le-a îndepãrtat,
le-a ascuns în adâncuri,
formând noi cuvinte,
mereu mutilate,
psalmi de dor ºi de jale,
cuvântul durere, rãni, boalã ºi
moarte,
noroi, întuneric,
cuvinte udate în lacrimi din
veºnica teamã.
Treptat cuvintele s-au stins
prin gãri, în spitale, pe fronturi,
rãzboaie.
Au mai rãmas amintiri
ºi umbrele lor
în inimi, în cânturi,
în poveºti, balade ºi doine,
mici felinare
în zboruri de fluturi,
petale de lotus, priviri de copil,
gânduri-poeme
în muguri de floare, în raze de
soare...
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ÎNTOTDEAUNA SUNT
AªA DE SINCERÃ!
Corina Diamanta Lupu

(Prima parte)
Motto: Pentru aceastã ... foarte
simplã poveste pe care-ncep s-o
depãn pe hârtie, nu aºtept ºi nici nu
cer cuiva crezare.
(Edgar Allan Poe, „Pisica neagrã”)
Am aflat de curând cã modelul de
poºetã la care visam zi ºi noapte pe
când urma sã împlinesc douãzeci de
ani, poartã un nume franþuzesc:
minaudiere. La vremea aceea,
vãzusem o singurã datã o
minaudiere, la o tânãrã profesoarã de
francezã, invitatã ca ºi mine, într-o
searã caldã de sfârºit de august
1985, la aniversarea unei prietene
comune. Proaspãt revenitã de la
Paris, aceasta purta o micã poºetã cu
închizãtoare ºi rame metalice aurii ºi
feþele din goblen. Pe un fond albastru,
de mãtase, goblenul înfãþiºa un bãiat
într-o atitudine meditativã, pescuind
pe malul unei ape. În pantaloni bufanþi
pânã la genunchi, bluzã cu platcã ºi
pãlãrie canotier, micul pescar în
picioarele goale dãdea un aer elegant, capricios ºi suav melancolic
poºetei, fãcând-o sã semene cu o
bagatelã costisitoare.
În ceea ce mã privea, poºeta îmi
cãzuse cu tronc din prima, iar gândul
cã nu aº mai putea trãi fãrã o
minaudiere a început sã mã chinuie.
Înþelegeam cã douã obstacole majore
mã despãrþeau de a avea ºi eu ceva
asemãnãtor - preþul ºi locul de unde
sã fi obþinut o astfel de poºetã. Cu
toate acestea, intram aproape zilnic
în orice magazin ºi raion de
marochinãrie, dar ºi la Consignaþia, în
cãutarea mult râvnitei poºete. ªtiam
cã eventualitatea de a gãsi ceea ce
vroiam era inexistentã, dar nu mã
dãdeam bãtutã. Aºa cã înainte de a
pãrãsi prãvãlia, întrebam vânzãtoarea dacã nu cumva are idee de
unde sã cumpãr o minaudiere. Inutil
sã mai descriu uimirea cu care mã
privea aceasta, când auzea ce
doresc. Astfel, mi-a trecut vara.
Venise toamna ºi de la 1
octombrie reluasem cursurile la
Universitate. Timpul îmi era limitat

nr. 80, 2014

acum, iar dezamãgirea cã toatã
cãutarea mea de pânã atunci se
dovedise în zadar, devenise puternicã. Poate de aceea, fãrã nici o logicã, am pornit-o într-o dupã-amiazã,
dupã ore, nu spre casã, ca întotdeauna, ci cãtre labirintul de strãduþe întortocheate, cu case vechi ºi
grandioase, din inima oraºului.
Mergeam fãrã un scop precis, într-o
liniºte clarã, de searã de început de
octombrie, când totul în naturã începe
sã aibã parfumul ºi forma amintirilor
verii. În jur, nici þipenie de om. De
undeva, dintr-o curte, se simþea miros
de frunze arse ºi un fuior de fum se
înãlþa tremurând, cãtre cer. Din loc în
loc, ºiragul caselor era neprevãzut
întrerupt de câte un mic scuar sau de
o bisericã.
Am apucat-o pe o stradã pe care
nu mai fusesem pânã atunci. Dupã
câteva case tip, în faþa mea a apãrut
ceva aproape supranatural. La
parterul unui imobil cu etaj ºi cariatide, se afla o vitrinã luminatã, în
care, aºezate pe postamente îmbrãcate în catifea ºi mãtase, mã aºteptau
sã le admir, poºete pe care nu le-ai fi
putut gãsi nicãieri în oraº. În culori vii,
îmbinate cu gust, având modele
îndrãzneþe ºi ornamente ce fãceau
deliciul oricãrui privitor, acestea completau armonios obsesia mea pentru
o minaudiere. Am înþeles imediat cã
ajunsesem la un magazin particular
de poºete. Nu îmi pãsa dacã poºetele
pe care le priveam fuseserã confecþionate în România sau veniserã
din strãinãtate. Erau reale ºi exact
aºa cum mi le închipuisem eu. Iatã de
ce, nu mi s-a pãrut neobiºnuit, un
lucru surprinzãtor: cã nu mai întâlnisem pânã atunci, nicãieri în oraº,
un asemenea magazin.
În acea searã, am rãmas preþ de o
jumãtate de ceas în faþa vitrinei, studiind cu un interes plin de stimã,
poºetele expuse. Am plecat apoi spre
casã, cu sufletul plin de bucurie, cu o
luminã scânteindu-mi în ochi, ºtiind
acum cã vãzusem într-adevãr, ceea
ce chiar ºi închipuirea mea cu
anevoie putea crede cã existã. Era ca
ºi cum atinsesem nemãrgirea, aºa cã
am decis sã pornesc în explorarea ei.
De fiecare datã când timpul îmi îngãduia, treceam dupã ore, pe la magazin. Nu intram niciodatã ºi niciodatã

nu zãrisem mãcar în treacãt, o vânzãtoare sau un client înãuntru. Firmã,
magazinul nu avea, iar preþurile nu
apãreau nicãieri. Nu încape îndoialã
cã vitrina era permanent înnoitã de
cineva, cãci poºetele erau mereu
altele. Cu toate acestea, nu se întâmplase nicicând ca lângã mine sã se
mai opreascã ºi altcineva sã le contemple.
Preocupatã de învãþãturã ºi de
poºete, nu am bãgat de seamã cât de
repede au trecut octombrie ºi noiembrie. În decembrie, cele trei sãptãmâni de cursuri care mai rãmãseserã aproape cã au zburat ºi iatã
vacanþa bãtându-mi la uºã!
În vacanþa de iarnã, am abandonat ruta cãtre magazin. Tocmai de
aceea, întâia zi de ºcoalã, 6 ianuarie
1986, a fost sublim învioratã de un
scop precis: aveam sã trec dupã ore,
seara, pe la magazin, sã mã pun la
punct cu noutãþile sosite. La ora ºase,
dupã finalul cursurilor, mi-am tras
nerãbdãtoare canadiana pe mine, miam pus pe cap burlanul de lânã,
foarte la modã la vremea aceea, ºi
am plecat fãrã nici cea mai micã
teamã de frig sau de gheaþã, cãtre
magazinul de poºete. Nu aveam idee
în acel moment, de surpriza ce mã
aºtepta acolo!
Bucureºti
23 iulie 2014
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aranajat într-o frizurã impecabilã,
îmbrãcat în stilul sport elegant.

(Partea a doua)

Amabil ºi glacial, acesta a început
sã risipeascã mirajul ºi splendoarea
pe care eu le imaginasem în jurul
acelor poºete. Toate erau aduse din
Occident ºi aveau preþuri ce
depãºeau cu mult posibilitãþile oricui
de a le cumpãra, nu doar pe ale
mele. Ceva din farmecul fiecãrei
poºete dispãrea, atunci când
auzeam câþi bani face. Mã simþeam
puþin nenorocitã ºi parcã torturatã de
cuvintele rostite de acel negustor.
Fãrã sã îmi dau seama, am bãgat
mâna în buzunarul canadienei ºi am
început sã mã joc cu o monedã de
cinci lei, rãmasã acolo cine ºtie de
când.

6 ianuarie 1986, seara. Un ger de
minus 15 grade, nãmeþi ce îþi trezeau
regretul cã te încumetasei sã ieºi din
casã, strãzile luminate doar de lunã,
eu, singurã, preocupatã sã mã vãd
cât mai repede la magazinul de
poºete... În sfârºit, iatã-mã la magazin.
În vitrinã, totul schimbat: dacã
poºetele expuse pânã atunci arãtau
ca ºi cum ar fi fost croite dupã acelaºi
calapod, adicã atractive ºi interesante, dar gândite sã acopere oarecum, o necesitate, cele de acum surprindeau prin lux, fiind complicat de
simplu alcãtuite. În mijlocul lor, luminatã de un bec aºezat lateral, trona o
minaudiere: cu închizãtoare ºi rame
metalice aurii ºi feþele din goblen,
închipuind un mãnunchi de panseluþe
mov, pe un fond crem. Visul meu se
împlinise! Ceea ce cãutam de atâta
timp se afla chiar în faþa mea!
Neliniºtile mele aveau sã ia sfârºit!
Eram în extaz ºi mi se tãia respiraþia!
Îmi tremura mâna când am apãsat
clanþa, pentru a intra în magazin.
Clinchetul unui clopoþel ce s-a
auzit când am deschis uºa, mi-a
anunþat prezenþa. Cu toate acestea,
înãuntru nu m-a întâmpinat nimeni.
Am zãbovit un timp, privind rând pe
rând, de aproape, poºetele. Apoi, am
rãmas nemiºcatã. Minutele se
scurgeau unul dupã altul ºi eu încremenisem, singurã, în acea încãpere.
Am reînceput sã studiez poºetele.
Liniºtea devenea apãsãtoare. Pãrea
cã mã aflam într-o casã nelocuitã.
Poate cã ar fi fost mai bine sã renunþ
ºi sã vin altãdatã. Însã am rãmas, în
virtutea sfertului academic. La un
moment dat, am remarcat o arcadã
dãltuitã în perete, mascatã de o
draperie roºie de catifea, lungã pânã
în pãmânt. Într-un final, când începusem sã simt cã îndelunga
aºteptare mã apropiase de epuizare,
draperia de catifea s-a dat la o parte,
lãsând sã se vadã scãrile ce duceau
la etaj. În faþa mea stãtea un bãrbat
cam la 45 de ani, cu pãrul coliliu
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Bunã seara, mi s-a adresat,
indiferent. Ce doriþi?
Bunã seara, i-am rãspuns, fericitã
cã în sfârºit, mã luase cineva în
seamã. Aº vrea sã ºtiu cât costã
poºetele din vitrinã.

ªi aceasta?, am întrebat arãtând
spre poºeta cea mai importantã pentru mine.
Aceasta era desigur, cea mai
scumpã. Venise chiar din Franþa. ªi
din cauza asta costa patru mii de lei.
ªi domnul îmi dãdea toate amãnuntele. Iar eu trebuia sã înþeleg valoarea adevãratã a unei minaudiere.
Fãrã ºtiu de ce, ascultându-l, mã
simþeam nesigurã ºi puþin vinovatã
cã mã aflam acolo ºi parcã aº fi vrut
sã dispar, cãci ceva mi se pãrea
monstruos ºi în acelaºi timp, fantastic
în toatã întâmplarea aceasta ºi ...
Clinchetul monedei de cinci lei, ce
aterizase direct pe mozaicul de pe
jos, când scosesem mâna din buzunar, m-a trezit la realitate ºi i-a întrerupt discursul.
Privirile noastre s-au îndreptat
cãtre moneda ce alunecase la
picioarele lui. Domnul s-a aplecat, a
ridicat calm, moneda ºi mi-a aºezato în palma deschisã. Apoi, cu un gest
ce semãna cu o mângâiere, mi-a
închis degetele asupra ei ºi m-a
întrebat, cu o uitãturã iscoditoare:
Întotdeauna eºti aºa de sincerã?
Un sentiment de revoltã s-a iscat
în mine. Înþelegeam enormitatea situaþiei. Perindãrile mele pe la magazin,
minutele petrecute în faþa vitrinei,
drumul acesta în noapte, totul semã-

na cu o cursã din care în sfârºit, mã
oprisem. De ce provocasem acest
eveniment ºi prin ce putere a gândului ºi a emoþiei izvodisem apariþia
unei minaudiere în acea vitrinã? Mã
întrebam de câte ori mã privise acel
bãrbat, dând târcoale vitrinei? Poate
cã ieºise în uºa magazinului,
urmãrindu-mã pânã dispãream? Ce
gândise pe când mã observase fãrã
ca eu sã ºtiu? Ce rãbdare avusese
sã aºtepte acest moment ºi cum de
putuse sã prevadã cã oricum, într-o
zi, tot voi pãºi în magazin? De ce se
înnoia atât de des acea vitrinã ºi
unde dispãreau poºetele? Le
cumpãra cineva? Cine avea aºa de
mulþi bani încât sã îi cheltuiascã pe
astfel de poºete?
Întotdeauna eºti aºa de sincerã?,
a insistat el, repetând întrebarea.
Fãrã sã îi rãspund, mi-am luat la
revedere ºi am pãrãsit magazinul.
Am mers încet pânã în capãtul
strãzii, iar apoi, pentru cã el nu mã
mai putea vedea, am grãbit pasul, în
ciuda zãpezii ºi a întunericului. Când
am ajuns în bulevard, m-am uitat la
ceas. Trecuserã douã ore de când
plecasem de la cursuri.
Iatã adevãrul în detaliu, aºa cum îl
voi pãstra mereu în amintire, atunci
când încerc sã gãsesc explicaþii pentru ceea ce s-a întâmplat. ªtiu acum
cã erau inofensive dorinþa ºi preocuparea mea de a pãstra legãtura între
mine ºi acel magazin, iar o despãrþire
cât vacanþa de iarnã care tocmai se
încheiase, mã fãcea sã vreau cu
frenezie sã revin acolo. Nu exista nici
cea mai neînsemnatã nepotrivire
între poºetele expuse la magazinul
pe care îl descoperisem din întâmplare, ºi nevoia mea de spontaneitate
ºi de frumos. Încã mai pãstrez în
suflet aceastã nevoie ºi de aceea, în
serile calde de sfârºit de august, mã
gândesc mai mult ca oricând la o
minaudiere. Aceasta înfãþiºeazã un
bãiat în picioarele goale, pescuind
într-o atitudine meditativã. Micul
pescar poartã pantaloni bufanþi pânã
la genunchi, bluzã cu platcã ºi pãlãrie
canotier ºi duce cu el un mister simplu ºi straniu. Acela al unei bagatele
costisitoare, pe care eu fãcusem tot
posibilul sã o cumpãr cu o monedã
de cinci lei, pe când urma sã
împlinesc douãzeci de ani.
Corina Diamanta Lupu
Bucureºti
30 iulie 2014
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nella timidezza
e la gente ti confonde,
bella ed imperfetta.
Taci nel sorriso
d’aurora boreale,
è nuova vita grazie a te.

Imperfectã
Luca Cipolla

Una vita sola
Sopra nuvole di gesso,
Îúvara mi regge dal sogno,
sono pura materia
oggi
ma sotto quale forma?
Ho guidato carri pieni di latta
o forse li ho trainati, il mio alito sull’erba pesta,
la nebbia di mâyâ.
Ho fatto voto di silenzio,
ricordo
quando ancora energia sottile
leggevo le carte al mio futuro,
gioco questo ov’è difficile trovare
uno spiraglio.
Non importa più dove e quando
la mia statura proietti un’ombra..

Doar o viaþã
Peste nori de ghips,
Îúvara mã stãpâneºte din vis,
sunt materia purã
astãzi
dar sub ce formã?
Am condus care pline de tinichea
sau poate le-am tras, respiraþia
mea pe iarba strivitã,
ceaþa mayei.
Am fãcut jurãmânt de tãcere,
îmi amintesc
când încã o energie subtilã
ghiceam în cãrþi viitorul meu,
jocul acesta unde e greu sã vezi
luminiþa.
Nu mai conteazã unde ºi când
statura mea sã proiecteze o
umbrã..

Imperfetta
Vagoli spersa
tra coni di ginepro
e semi di luna tersa;
l’aroma di gelsomino
carezza i tuoi capelli,
sembri quasi seria
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Colinzi pierdutã
printre boabele de ienupãr
ºi seminþe de lunã curatã;
mireasma iasomiei
mângâie pãrul tãu,
parcã eºti cam serioasã
în timiditate
ºi lumea te confundã,
frumoaso ºi imperfectã.
Taci în surâsul
aurorei boreale,
e viaþã nouã datoritã þie.

Si è soli nella malattia
Soli si è nella malattia,
c’è chi si diletta nel conto alla
rovescia,
chi scommette
o fugge,
chi interpreta e sottolinea,
chi traduce
e racconta, novelli redattori..
e Dio veglia dall’alto,
sereno nel patto
siglato dall’uomo,
la morte che poi non esiste,
solo un nome
e
banale etichetta
da secoli applicata
sul diario del tempo
e quello dello spazio.

Suntem singuri în boalã
Singuri suntem în boalã,
cine se delecteazã cu numãrãtoarea inversã,
cine pariazã
ori fuge,
cine interpreteazã ºi subliniazã,
cine traduce
ºi povesteºte, proaspeþi redactori..
ºi Dumnezeu vegheazã din
înãlþime,
senin în pactul
parafat de om,
moartea apoi ce nu existã,
doar un nume
ºi
o etichetã banalã
de secole aplicatã
pe jurnalul timpului
ºi cel al spaþiului.

Migrazioni
E ti perdevi nella terra promessa,
fuggendo a sentieri
d’infinito
fra le corde dell’oud;
amavi i boschi
e le forme di meditazione,
pietra d’angolo
del tempio di Gerusalemme.
Con quale impeto cadesti a riva...

Migraþiuni
ªi te pierdeai în þara fãgãduinþei,
fugind la cãi
fãrã sfârºit
prin coardele oudului;
iubeai pãdurile
ºi formele meditaþiei,
piatrã de temelie
a templului din Ierusalim.
Cu ce avânt ajunseºi la mal...

L’altra finestra
Non potevo concepire,
erano lì - pausa - ad attendermi
nel modo loro d’insegnare
e scherzare.
Il vaso al davanzale
e che candore,
il sole non pareva mai esser tramontato.
Una pellicola
soffiata dal nontempo,
la polenta fumante sulla tavola
imbandita
ed una festa, storia o lezione
da narrare
e imparare.

Fereastra cealaltã
Nu puteam sã înþeleg,
erau acolo - pauzã - sã mã
aºteaptã
în felul lor de predat
ºi de glumit.
Vaza pe pervaz
ºi ce candoare,
soarele nu pãrea niciodatã sã fi
apus.
O peliculã
suflatã de ne-timp,
mãmãliga fumegând pe masa
pregãtitã
ºi o serbare, istorie sau lecþie
de povestit
ºi de învãþat.
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SENSUL ONOMATOPEELOR
ÎN CREAÞIA LIRICÃ BACOVIANÃ
dr. ªtefan Lucian MUREªANU

Motto: Veacul m-a fãcut / Atât de cult, / Încât mã uit / Peste oameni. / Am învãþat atâtea / În timpul din urmã, / Cã
suntem / La un punct însemnat. (George Bacovia, „Vizitã”)
Cuvinte cheie: onomatopee, sens, liric, Bacovia, eul cosmic, egoul teluric

Poate ca nimeni altul George
Bacovia ºi-a trãit viaþa într-un sens
greu imitabil, descifrat de cãtre mulþi
dintre biografii sãi ca un om al meditaþiei profunde, însã definit ca un fiind
cu un sens scrutãtor al unei lumii care
îºi încheia un ciclu de fiinþare teluricã.
El trãia pentru cã fusese dãruit cu
viaþã, însã în trupul lui bolnav eul cosmic gemea la fiecare adiere de vânt,
care anunþa apropierea unui sfârºit al
egoului teluric. Asculta sunetele ºi,
precum marilor înþelepþi ai lumii, le
dãdea un sens ºi le unea cu toate
ideile, sumbre imagini apocaliptice
într-un joc sinistru al onomatopeelor1.
În templul singurãtãþii, al meditaþiei ºi
al locului în care lumina nu pãtrundea, doar eul i se zbãtea întru eliberarea ºi înãlþarea spre culmile
nemuririi radiante.
Poezia „Plumb” este creaþia prin
care i se delimiteazã frontiera existenþialã, eul sãu se umple de mister,
revelaþia desparte teluricul de cosmic,
însã îi dã supremaþia prin însãºi viaþa
tainicã de dupã moarte. Cavoul
reprezintã trecerea dintr-o dimensi-
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une în alta a poetului, acolo se
exprimã divinul ºi mediteazã în singurãtatea lui deplinã: „Stam singur în
cavou... ºi era vânt... / ªi scârþâiau
coroanele de plumb.” (Plumb,
1965:37). Imperfectul verbului onomatopeic „scârþâiau” creeazã o
atmosferã de teamã pentru viul trecãtor prin noaptea neînþelesului ºi dã un
sens continuitãþii vieþii dupã moarte.
La prezent, verbul „scârþâie” arcuieºte
ºi tensioneazã starea poetului în
anotimpul rece, când încã „ ...crengi
ostenite / Pe garduri bãtrâne, pe
streºini de lemn” (În grãdinã,
1965:46) înceteazã viaþa. Fiindul
poetic intrã în amorþealã, cade în visare ºi se pregãteºte sã porneascã
spre o altã lume, a infinitului. O altã
viaþã în care viul se detaºeazã de
fiind, eul cosmic se rupe de egoul
teluric. Singurãtatea dominã peste tot
ceea ce este lumesc, iar ploaia
„þârârie”: „Pe-afarã de stai / Te-nãbuºi
de fum” (Pastel, 1965:38), fumul
devenind gazul toxic al distrugerii
eului, pentru cã sufletul este un abur
viu, o purificare a eului pregãtit pentru
cãlãtoria în Univers, cu totul diferit de
fumul înecãcios pierzãtor de viaþã.
Clipele egoului sunt un þârâit veºnic, o
scurgere a timpului într-un infinit cosmic unde „rãgete lungi / Pornesc din
ocol” (Pastel, 1965:38). Substantivul
participial onomatopeic, la plural,
„rãgete”, urmat de adjectivul „lungi”,
creeazã un spaþiu în care teama de
naturã este continuã, un produs al
nostru ºi o întãrire a poetului tocmai
pentru a se înþelege cã eternitatea
este continuarea unei alte vieþi lipsitã
de sunetul „dogit” al anunþãrii înserãrii
ºi a cãderii nopþii. Douã stãri de fapt
privite cu atâta ºovãialã de omul profan, care nu înþelege sensul potrivit al
celor douã lungimi ale timpului
apunerii soarelui ºi a domniei fãrã
echivoc a lunii în noapte. Sinestezia
„glas amar” (Decor, 1965:39)

întãreºte durerea sufletului de a
sãlãºlui în templele umane uzate. El
se manifestã prin glasul pãsãrilor ce
se înalþã spre ceruri ºi care coboarã
apoi aducând speranþa, unica ºansã
a vieþii. Gerunzialele „plouând”,
„plângând” (Lacustrã, 1965:41), ce au
în compoziþia lor apa ca ºipot al
exprimãrii durerii, sintetizeazã douã
imagini sanctuar: ploaia, un dat al
naturii, puterea divinã arcuitã peste
timpul existenþei telurice, în care
omul, ca cea mai importantã creaþie a
Universului se hrãneºte cu cele mai
importante molecule ale menþinerii
vieþii, dã prin fiindul lui, când sufletul îi
plânge sau îi râde de bucuria
împlinirii, apa mãrii ochilor, sãratã ºi
substanþial împlinitã în construcþia
noastrã. În versul bacovian ºi imaginile vizuale devin onomatopee, le
lanseazã într-un mod personal ca
imagini vizuale, însã le forþeazã prin
cuvânt, în mental, sã provoace un joc
al suneteleor. În poezia „Sonet”, al
treilea vers din prima strofã prezintã o
imagine dualistã, materia ºi spiritul, în
care prezentul verbului „ard” poate
sugera atât trosnetul bucãþilor de
lemn uscat din sobele caselor, cât ºi
chinul apocaliptic al fiindului teluric,
pânã la desprinderea totalã a eului
cosmic, în a treia zi a morþii. În vers
însã felinarele au un rol al legãrii de
întuneric, departe de a sugera lumina. Participiul la plural „afumate”,
fumul negru ºi înecãcios, distrugãtor
de viaþã, opreºte lumina creând
întunericul suspiciunii existentului,
ivirea umbrei presupuse, dublura
umanã fãrã de care fiindul ei ar fi
ºters. „Triste”, adjectiv la plural sugereazã dorul, acea durere înfundatã a
omului, tuºitã în amarul inimii.
ªoaptele (Amurg de toamnã,
1965:44), pe care iniþiaþii le aud, îl fac
pe poet sã simtã vântul care, de
departe, anunþã o schimbare ºi în
noapte el aude „ ...gemând amorul
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meu defunct, / Ascult atent privind un
singur punct / ªi gem, ºi plâng, ºi râd
în hî, în ha...”. Punctul, imaginea
vizualã a creºterii ºi a infinitului,
creeazã în Univers o lume nouã,
transferatã spre împlinire a voii
deusiene. Cele douã sunete ale
exprimãrii râsului, „hî” ºi „ha”, nu sunt
altceva decât douã elemente onomatopeice ale unei manifestãri sarcastice, ale dorinþei exprimãrii unei
tensiuni nervoase, delirante. Sunetul
aramei, metal cu o rezonaþã specificã
ºi vibraþii puternice, este des amintit
de poet când doreºte sã se apropie
de divinitate: „Când sunã arama în
noaptea deplinã” (Pãlind, 1965:47),
fãcând aluzie la starea lui de om solitar, cãutãtor al pustietãþii, dar ºi la
Graalul sacru al Mântuitorului.
Pustietatea apare în poezia lui
Bacovia ca dorinþã a meditaþiei, a
eliberãrii gândurilor de lumesc în care
intra ºi grija lui faþã de boala care îi
stãpânea trupul. Poezia „Decembre” îl
defineºte în noua posturã a chinului
trupesc ºi a încercãrilor bolii de a-i
supune gândurile. Timpul rece
creeazã în scrisul bacovian teama de
umiditate ºi, atunci, apar onomatopeele ca scurgeri de viaþã ºi
teamã de fiind. Nu sunt exprimate
direct însã ele sugereazã noua expresie în gând: „ªi focul s-aud cum
trosneºte” este versul care echilibreazã psihic poziþia sa teluricã, îndepãrtându-l de teama lumeascã a
sfârºitului pentru cã are dorinþa: „La
horn sã ascult vijelia”, acel joc al
tenebrelor, al semnului cã oricând se
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poate „Potop e-napoi ºi-nainte”, iar el
doreºte sã i se citeascã. În declamaþie cuvintele prind o viaþã cu totul
alta faþã de cea gânditã. Se exprimã,
se rânduiesc în tonalitãþi, se îndepãrteazã ºi se lipesc de sufletul elevat. Cuvintele rostite au o onomatopee tainicã, fasciculul de luminã
le înteþeºte în universul mitic al pronunþiei. Cine ºtie sã rosteascã cuvintele cunoaºte ºi sensul existenþei,
metamorfozându-se în eul cosmic
încã din timpul egoului teluric.
Bacovia murmura gemând, lumina cu
versul ºi vibra prin cuvântul sãu cu
zeci de înþelesuri. La el scârþâitul
aducea când liniºte, meditaþie în siciriul greu de plumb, când neliniºte,
teamã, revelaþie.
În poezia „Vals de toamnã”
(1965:116) este interesantã accepþia
în sens dublu al gerundivului onomatopeic „hohotind” urmat dupã versul „O lasã-mã acum sã te cuprind...„
, în expresia dialogatã „ – Hai, sã valsãm iubito, hohotind” ce ar putea sugera sentimentul de bucurie faþã de
eliberarea de sumbru, de scãparea
de „funerar”, o teamã faþã de un eventual sfârºit, dar ºi un sentiment de
nostalgie „Dupã al toamnei bocet
mortuar”. Toamna pentru Bacovia
însemna sfârºitul ºi începutul unei
dureri atât fizice, cât ºi spirituale. Era
anotimpul viziunilor, al „descompunerii materiei” ºi a eliberãrii ideilor:
„În noaptea asta-n care am devenit
nãuc. / Oh, plouã, ºi tu gemi cu plâns
de armonie...” (Nocturnã, 1965:117),
era timpul noilor împliniri. În poezia

„Poveste”, apropiatã genului creativ
eminescian, lirismul erotic este creat
„în ºoaptele pãdurii”, un spaþiu al
iubirii în care ecoul, tainã a emiterii ºi
conservãrii, totodatã, a sunetelor,
pentru cã se spune din bãtrâni cã
ecoul este modul prin care diavolul îºi
atrage, în locuri periculoase, spre
abisuri, sufletele pentru a le distruge,
poetul, un iniþiat, cunoºtea acest
demers satanic ºi va produce râsul: „Ha, ha, ha, râdea ecoul, de râdeam
de-a ta plãcere. Interjecþii ºi onomatopee care exprimã manifestãri
sonore nearticulate, sugerând o legãturã a bãrbatului care este definit ca
om: „Între om ºi-ntre femeie mi-ai
spus ura din trecut, / Te-am lãsat sãnºiri povestea cu dureri ºi cu mistere
/ Pentru mine, ca oricãrui trecãtor
necunoscut.” Bacovia iubeºte ca
nimeni altul ºi strãluceºte prin
dragoste precum lumina lucifericã, o
cu totul altã formã a iubirii ºi a durerii.
El ºtie cã bãrbatul este om, iar
femeia, femeie! Oare în acest vers nu
decriptãm „Facerea” ca gest al pãcatului adamic, pe care înãlþarea superioarã a puterii de pãtrundere în taina
universului poetic decodificã lumea
prin femeie? Ultimele douã versuri din
acestã poveste de dragoste a poetului aºeazã liniºtea peste onomatopeea respingerii jocului luciferic:
„Ascultând ecoul rece, înspre toamna
friguroasã, / Ce-aducea-ntâlnirii
noastre un adio-ndepãrtat.” Ecoul
rece nu sugereazã oare începutul
unui nou sfârºit, o trecere superioarã
a sunetului din teluric în cosmicul
noilor forme? La un moment dat, poetul va spune: „ - Adio, pustiu, ºi fior. /
Va fi, poate-odatã amor.” (Romanþa,
1965:127) moment grandios al transformãrii egoului în eul care va putea
sã vadã în adevãr existenþa ascunsã
pânã atunci a ideii prin cuvânt, sub
vãlul fumului gros al recelui anotimp
al suferinþelor din trup.
Dezvãluirile lui Bacovia, tãinuite
cuvinte în sugestii, simboluri nãdãjduite în speranþa remarcei: „ – O,
genii întristate care mor / În cerc barbar ºi fãrã sentiment” (Cu voi...,
1965:131), creeazã senzaþia cã, în
perioada de intensã creaþie, poetul
ajunsese la o saturaþie a înþelegerii
menirii sale. De aceea, de multe ori
se rupe de cei mulþi: „Mai bine singuratic ºi uitat, / Pierdut sã te retragi
nepãsãtor”, conºtientizând cã timpul
se scurge, iar el încã nu spusese tot
ceea ce avea de spus lumii
elevate.
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SCHIÞÃ
UMORISTICÃ
– CHERCHEZ
LA FEMME

Dorel SCHOR
De
necrezut
ce
necazuri poate avea un om
atât de corect profesional
ca doctorul Samuel, tocmai acum când trebuie sã
primeascã titlul de profesor. ªi totul din cauza
femeilor... Cherchez la
femme!
Înþeleg,
vechea
poveste cu harþuirea sexualã. Du-te ºi dovedeºte cã
nu-i adevãrat. ªtiu o
mulþime de cazuri când
bãrbaþi de valoare, oameni
cu perspective grozave ºiau
terminat
cariera
prosteºte din cauza asta.
Directori din minister, militari de carierã, cadre universitare, sportivi de performanþã, actori emeriþi,
crainici de televiziune...

Parcã poþi sã ºtii care-i
adevãrul?
- Dar nu e cazul.
Doctorul Samuel a pãþit-o
fãrã mãcar sã ºtie cauza.
Adevãrul este cã el are o
secretarã blondã, foarte
frumoasã, care rãspunde
la telefon întotdeauna...
- E clar! Vechea
poveste cu secretara cea
frumoasã. Nu degeaba
spun chinejii cã dacã vrei
liniºte ºi pace, sã nu-þi iei
secretara frumoasã. Mai
bine o subalternã în
vârstã, cu puþini ani pânã
la pensionare. Astea îºi fac
treaba conºtiincios ºi
absolut nimeni nu o sã
bãnuiascã vreo relaþie
neprincipialã.
Cunoºti
proverbul care spune cã
întâi îþi iei soþia de secretarã ºi apoi, când îþi merge
bine treaba, îþi iei secre-

Literatul cunoaºte adevãrul
fiindului teluric ºi faptul cã
puþinii iniþiaþi cunosc adevãrul:
„Ce trist este pe lume / Un cântec, /
Un cântec ce-l tot aud: / - La muncã...
„. Oare care sã fie sensul acestei
expresii care a dat vieþii omului un
nou sens? Oare unde sunt îndemnurile la ridicarea anticelor piramide,
sau a Coloseumului, a Romei, a
Sarmisegetusei? Onomatopeicele
interpretãri ale cãderii cu greutate ale
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tarã de soþie...
- Nu-i ce bãnuieºti.
Doctorul Samuel nu avea
nici o relaþie din astea cu
secretara blondã. Dar avea
prea multã încredere în ea.
Dumneaei era aceea care
fãcea programãrile. El nu
avea nici un amestec, ªi
ºtii cum e, mai e câte una
care, contra unui ciubuc
bine plasat, intra fãrã sã
stea la coadã... Avea secretara tupeul ºi metoda
patentatã.
- Ah, ºi l-au bãnuit cã e
tovarãº cu ea. ªtiu eu niºte
întâmplãri din astea care
s-au terminat cu scandal,
cã aºa ºi pe dincolo, du-te
ºi dovedeºte cã nu ai ºtiut
nimic, când sumele sunt
barosane...
- Chestia e cã uneori ºi
secretara asta exagera.
Venea câte o doamnã fãrã
programare, dãdea discret
contribuþia ºi secretara
foarte senin, spunea cã
doamna e soþia doctorului
ºi nimeni nu protestã.

târnãcopului, „trosc”, crãpând rigida
piatrã de granit, sau a ciocanului,
„poc”, nivelând ceea ce „hârºâitul”
pietrei abrazive urma sã dea fineþea
obiectului prelucrat. Îndemnul la
muncã este total, nu particular, este
tot ceea ce omul a întreprins ca activitate conºtientã în desãvârºirea sa.
Literatul nu are somn nici liniºte pânã
ce creaþia lui nu se desãvârºeºte.
George Bacovia s-a nãscut în lume
însã a creat între oameni ºi a devenit

Numai cã într-o zi, a venit
chiar soþia originalã a
lui Samuel sã-l ia de la
lucru, la nu ºtiu ce eveniment. ªi s-a întâmplat cã
înaintea ei sã fii intrat la
consultaþie o soþie falsã. El
sãracul nici nu bãnuia. ªi
când soþia cea adevãratã a
spus adevãrul, cã e soþia
lui, au început toþi sã vocifereze, sã discute cã are
douã neveste care nu ºtiu
una de alta, cã aºa se
întâmplã la ginecologi,
pentru cã una singurã nu
le ajunge. Scandalul nu a
rãmas acolo, s-a extins în
toatã clinicã, iar acum se
discutã în consiliul profesional...
- Ei, lasã, cã se rezolvã
în consiliu.
- Aºa am spus ºi eu,
dar mai grav e cã nu se
rezolvã cu doamna lui,
care acum nu acceptã
absolut nici o explicaþie.
Tel Aviv
22 august 2014

în timp omul-poet care „Sic transit2”:
„ Acolo, unde nu-i nimeni, / Nici
umbre, / Unde se duc mulþime de ani,
/ ªi zgomotele zilei, / ªi tãcerea
nopþii...”, s-a împlinit ca geniu al
scrisului românesc: În lunga sa
tãcere ºi retragere, Bacovia medita
adânc asupra vieþii, rãmânând un
veºnic însetat sã cunoascã atâtea
câte se ivesc, câte ar fi de ºtiut, de
cunoscut... .
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FUGIND

sau
ACASÃ, CÂNDVA,
LA MIRCEA HORIA SIMIONESCU

Preambul

La Târgoviºte, cu ocazia Zilelor
Cetãþii, a fost lansat ºi volumul
„ªcoala prozatorilor târgoviºteni.
Receptarea
criticã”
(Editura
Bibliotheca, Târgoviºte, 2014), volum
îngrijit de reputatul om de litere, prof.
Mihai Stan. Cartea este constituitã
din douã pãrþi, prima reprezentând
intervenþii ale unora dintre cei mai
importanþi critici literari români ai
momentului: Acad. Mihai Cimpoi,
Eugen Negrici, Nicolae Oprea, Liviu
Grãsoiu, Vasile Bahnaru, Petre
Gheorghe
Bârlea,
Gabriela
Gheorghiºor, Ana Dobre, Florentin
Popescu, Aurel Maria Baros. Cea de
a doua parte sunt inserate evocãri ale
unor scriitori târgoviºteni care l-au
cunoscut mai de în aproape pe
nemuritorul scriitorul Mircea Horia
Simionescu, printre aceºtia aflândumã ºi eu, dupã cum puteþi vedea în
fragmentul alãturat.

(Ion Iancu Vale)
Mulþi oameni, scriitori sau nu, se
pot lãuda, desigur, cu prietenia marelui scriitor Mircea Horia Simionescu,
dar cred cã eu sunt unicul care s-a
bucurat de o deferenþã ºi de un
interes special din partea acestuia.
Acest lucru s-a datorat, probabil, ºi
faptului cã eram consãteni ºi mai ales
vara, când stãtea mai mult la
Pietroºiþa, ne întâlneam deseori, pentru a sta la „taclale”, sau pentru a-i citi
din poeziile mele, dar ºi din cauzã cã
(aºa cum de altfel a ºi afirmat într-o
prefaþã la prima mea carte „Lupii la
mare”) eram „un anarhist într-o societate anchilozatã” demn de abordat ºi
de studiat, cu toate riscurile, existente
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la acel moment, ºi pe care scriitorul ºi
le-a asumat cu totalã nonºalanþã.
Aº putea povesti multe despre
inefabila mea prietenie cu acest aristocrat
al
scrisului
românesc.
Deocamdatã, însã, mã voi rezuma
doar la o întâmplare reprezentativã,
petrecutã înainte de ’90, ineditã ºi
plinã de conotaþii speciale ºi la
redarea a câtorva scrisori, relevante
în acest sens, din corespondenþa pe
care o purtam, cu osârdie, cu MHS,
de pe acolo de pe unde viaþa ºi vremurile mã tot alergau. De asemenea
am inserat ºi un interviu fãcut, cu
MHS, pentru un ziar la care am lucrat
în perioada anilor douã mii.
*
Era miez de varã ºi mã întorceam,
iarãºi, acasã, din peregrinãrile mele,
fãrã rost (aºa ziceau unii), pe care le
fãceam de-a lungul ºi de-a latul þãrii.
Nu cu mult timp înainte de oprirea
trenului în staþia Pietroºiþa (capãt de
line feratã), cu toate cã noaptea o
petrecusem în Gara de Nord, în loc
sã mã duc întâi ºi întâi acasã sã o vad
pe mama, sã mã odihnesc, cum ar fi
fost normal, m-a trãsnit din senin
ideea, sã dau o fugã pânã la domnul
Mircea ºi sã îl salut de sosire.
Acesta a fost unul din acele
momente miracol, din existenþa mea,
când (ca dictate, parcã, de altcineva),
recurgeam la anumite gesturi ºi acþiuni care, iniþial, pãreau ilogice, dar care
în cele din urmã, se dovedeau a fi fost
practic, cele mai fericit ºi benefic
alese.
Aºa cã în loc sã ies din incinta
gãrii, în ºosea, ºi sã mã abat în stânga spre Dealul Frumos, pentru a
ajunge „În vârf la Cocoº”, unde se
aflã casa scriitorului, eu am traversat
drumeagul din spatele gãrii, ºi prin
grãdini, ºi livezi, trecând peste pârleazuri ºi escaladând garduri, am
urcat pânã la vila maestrului, pe care
am regãsit-o mereu neterminatã ºi
mereu în lucru. Nu ºtiam dacã acesta
este acasã, dacã este ocupat, dacã
are chef de vizite. Nu ºtiam nimic,
pentru cã nu îl anunþasem în prealabil
în nici un fel despre aceastã sosire, a
mea, pe meleagurile natale.
Am urcat poteca, ce ducea, în
spate, la intrarea în vilã ºi l-am strigat.
Am auzit apoi zãvorul uºii, care s-a
deschis ºi în cadrul ei, masiv ºi blond,

s-a înfiinþat maestrul. M-a privit un
moment nesigur, parcã surprins. Apoi
faþa i s-a luminat, ºi ºi-a deschis larg
braþele... „Ce mai faci domnule? Pe
unde tot umbli?, mi-a zis. Hai în casã
ºi scuzã deranjul”. Am intrat în
cãmãruþa modestã unde lucra (scria),
timp în care asculta muzicã, clasicã.
Era singur. Soþia, doamna Dorina,
„cerber” ºi înger pãzitor, nu era
acasã, era plecatã la Bucureºti (ce
noroc, cãci era cam supãratã pe
mine...). M-a invitat sã mã aºez întrun fotoliu, mi-a dat ceva sã mãnânc,
mi-a fãcut o cafea ºi mi-a pus, în faþã,
un pachet de þigãri. Pe atunci, încã,
mai fuma ºi el în neºtire.
Dupã toate acestea, primul lucru
pe care mi l-a relatat a fost acela cã
un bun prieten de familie, Iuliu
Mãrculescu (cel pe care, eu, mai târziu aveam sã-l sprijin la întocmirea ºi
tipãrirea unor foarte emoþionante
„Jurnale” despre locurile ºi oamenii
din zona noastrã), care locuia în centrul comunei, i-a povestit la telefon cã
de douã zile mã cãutau prin comunã
doi miliþieni, împreunã cu un civil.
Apoi am vorbit, am vorbit… pânã
când am adormit. M-am trezit dupãamiazã, buimac ºi speriat nerealizând
unde mã aflu. Domnul Mircea m-a
liniºtit spunându-mi cã dormeam ca
un copil ºi nu s-a îndurat sã mã
trezeascã. M-a sfãtuit apoi sã fiu atent
ca, ducându-mã sã o vãd pe mama,
sã nu dau „nas în nas” cu cei care mã
cãutau. I-am spus cã nu o sã mã duc
acasã ci cã o sã plec din nou în þarã.
„Iarã fugi?” mi-a zis.
Nu m-a întrebat unde am de gând
sã plec, nu mi-a mai dat nici alte sfaturi, m-a rugat doar sã nu povestesc
la nimeni despre aceastã întâlnire a
noastrã ºi sã-i scriu cât mai curând
posibil.
L-am asigurat cã aºa voi face ºi cã
îi voi scrie de pe oriunde mã voi gãsi.
Mi-a dat apoi un pachet de „Snagov”
(„din rezervele strategice”) ºi ultimii
opt lei pe care îi mai avea în casã. Mia pus pe umãr geanta mea de „artist”
m-a condus pânã la poartã, m-a
îmbrãþiºat ºi am plecat. Se uita lung,
lung ºi trist, dupã mine...
Am reluat drumul pe care îl parcursesem la venire, pânã în spatele
gãrii, având grijã sã nu fiu vãzut
ºi din traversã în traversã am
ajuns în staþia Þepeº Vodã, de
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unde m-am urcat în ultimul tren
spre Bucureºti ºi de acolo mai
departe...
*
Eu fugeam din nou ºi mama mã
aºtepta „cu fraþii ºi casa la un loc”.
„Ãia” însã nu m-au prins. Le scãpasem ºi de data asta, graþie lui
Mircea Horia Simionescu, cu care am
rãmas în continuare într-o reciprocã
ºi caldã corespondenþã poºtalã,
fiecare scrisoare pe care mi-o trimitea
fiind un dar celest, care îmi uºura
viaþa de poet peregrin ºi hãituit. Iatã
în continuare câteva din scrisorile
noastre, ale maestrului ºi ale mele, la
cele pe care eu i le scriam fãcându-le
mai întâi ciorne (din cauza scrisului
meu dezordonat, ce nu mi l-am putut
corecta nici pânã în prezent), ºi pe
care Ella Davidescu, fosta mea soþie
(Dumnezeu s-o odihneascã!) mi le-a
descifrat ºi le-a dactilografiat putând,
acum, sã le redau aici:

Iubite prietene,

Scrisoarea ta mi-a parvenit cu
destulã întârziere – a trebuit sã mi-o
aducã cineva de la Pietroºiþa la
Bucureºti, unde plecasem cu douã
zile mai înainte. Cum era de imaginat,
am încheiat cartea – romanul –
„Redingota” – cu mare întârziere. A
fost un chin teribil, mã îngrozesc
numai când îmi amintesc.
De altfel nici la aceastã orã nu s-a
încheiat, pentru cã dupã ce mi-a fost
receptat la editurã, s-a dus la
Consiliul Culturii, la o lecturã... suplimentarã. Stau blocat în Bucureºti, pe
cãldurã mare, în aºteptarea verdictului.
Treburi urgente pe care le aveam
de împlinit, le amân mereu din cauzã
cã n-am dispoziþie, sub apãsarea
aºteptãrii, ca sã le scriu. Nici sãnãtatea nu mi-e bunã, au fost niºte
muºte1 meteorologice care mi-au dat
bãtaie de inimã oribilã. Dar oi trece ºi
peste astea...
Ce faci? Mi-a pãrut rãu cã n-ai
gãsit (poate între timp ai gãsit) niºte
prieteni de suflet cu care sã te simþi
bine. Ai mai scris? Te-ai adaptat
mediului transilvan? Am speranþa cã
atmosfera de acolo e propice
muzelor, cã ai ochiul limpede sã
prinzi frumuseþea locurilor despre
care mi-ai scris.
Mi-e dor de Pietroºiþa. Aº sta la
taclale, pentru cã vezi, activitatea
scrierii cãrþii m-a suspendat cu totul
de la toate bucuriile – câte mai pot fi
– ale vieþii. Cred cã dupã 15 iunie mã
voi duce la noi, sã mai leg douã
cãrãmizi ºi trei scânduri la casã. E
jale cu lipsa de forþã ºi, fireºte, de
gologani.
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Te evoc adesea cu prietenii, ce pot
face altceva în starea de perpetuã
alarmã în care mã aflu?
Am proiecte încã – semn cã n-am
îmbãtrânit! – dar energia e pe mãsura
vârstei ºi, iatã, chiar ºi scrisul îmi este
zãpãcit, grãbit ºi nervos, de-mi este
ruºine de mine.
Dacã voi avea un rãgaz mai generos, îþi voi mai scrie. Poþi face acelaºi
lucru, când ai timp. Pânã la revederea
noastrã, te îmbrãþiºez frãþeºte,
Mircea Horia Sâmbãtã,
2 iunie 1984.

Stimate ºi bunule prieten
M. H. Simionescu

Astãzi este duminicã ºi, fiind zi
nelucrãtoare,
mã
gãsesc
pe
„camerã”, cum se spune pe aici.
Vã scriu de undeva dintr-o pãdure,
dintr-o cabanã a I.F.T. – ului, aflatã la
vreo treizeci de km de Orºova, cu
care se face foarte greu legãtura,
mijloacele de transport fiind doar
camioanele ce carã lemne în depozitul forestier al oraºului.
ªi aici a venit toamna ºi pãdurea
de foioase a început sã-ºi etaleze fantasticul cromaj autumnal. În timpul
sãptãmânii, însã, nu am cum sã bag
în seamã frumuseþile naturii pentru cã
lucrãm zi-luminã ºi într-un ritm
drãcesc. Noroc cã sunt clãdit bine ºi
tonele de lemne pe care le tai cu
toporul, le miºc ºi le ridic în maºinã,
nu mã pun aºa uºor pe brânci. Cel
mai mult mã supãrã mâinile, pe care
mi le julesc întruna, ºi picioarele cemi transpirã crunt în cizmele de cauciuc.
Am început câteva poezii, dar nu
le pot termina încã, una se va chema
chiar „Pãdurea toamna”. Aici oamenii
sunt ca la pãdure, simpli, „din topor” ºi
nu prea duºi la bisericã. Lucrez cu fel
de fel de inºi din toatã þara, români,
dar ºi maghiari ºi slovaci (care sunt
foarte buni muncitori forestieri).
Am coborât de douã ori în oraº,
pânã acum, unde mi-am fãcut un prieten maghiar, la Depozitul final, la
care de altfel vã rog sã îmi trimiteþi
rãspunsul la scrisoarea aceasta.
Oraºul Orºova este un oraº nou
construit ºi fãrã prea mult farmec,
excluzând bineînþeles Dunãrea ce-l
scaldã pe toatã lungimea lui.
Ca toate oraºele noi, este uniform,
fãrã vestigii ºi tradiþii, Orºova Veche
aflându-se sub undele lacului de acumulare al hidrocentralei Porþile de
Fier. Peste cinzeci la sutã din populaþia lui este formatã din þigani...
Un mare neajuns, cel puþin pentru
mine, îl constituie faptul cã aici este

zonã de frontierã, ºi încã una foarte
cãutatã de cei care vor sã treacã dincolo, iar eu cu fizionomia mea nu prea
ortodoxã, sunt foarte des oprit ºi
chestionat ba de grãniceri, ba de miliþieni, lucru ce mã râcâie al dracului,
cãci mi-e teamã sã nu se intereseze
mai amãnunþit de soarta mea...
Într-una din zilele mele libere am
ajuns la Craiova ºi de acolo la
Bulzeºti, satul natal al lui Marin
Sorescu (care mi-a dat premiul revistei „Ramuri”), de unde este ºi un
coleg de-al meu de muncã ºi care ma dus acolo. Întâmplarea a fãcut,
însã, sã nu îl pot aborda, el fiind la
necaz, deoarece i-a murit mama, zile
acestea trebuind sã îi facã pomana
de trei sãptãmâni.
Mã gândesc cu mare nostalgie la
momentul când m-am despãrþit de
dumneavoastrã, la afecþiunea ce am
simþit cã o aveþi pentru mine ºi mã mir
ºi sunt al naibii de mândru cã am
putut ajunge la sufletul dumneavoastrã (un dumnezeu al scrisului românesc, ce sunteþi).
E destul de greu aici, dar ce sã
fac, aºa mi-e scris. Momentan trebuie
sã muncesc cu þapina pentru a face
niºte bani ºi a mã miºca spre un oraº
unde sã pot trãi liniºtit ºi sã pot scrie.
Vã anunþ cã am terminat o prozã
scurtã, pe care poate reuºesc sã o
bat la maºinã ºi sã vi-o trimit pentru a
vã crea o imagine despre ea.
Cum vã mai simþiþi fizic? Ce mai
este nou în ce faceþi ºi pe unde
mergeþi? Pe la Pietroºiþa cum mai
este vremea? Pe aici este încã destul
de bunã ºi sper sã mai þinã tot aºa,
cãci munca în aer liber e foarte mult
condiþionatã de starea timpului.
Voi încheia cu pãrerea de rãu cã
mã despart de dumneavoastrã, dar
cu bucuria de a vã regãsi la fel de
cald ºi de apropiat în scrisoarea ce
mi-o veþi trimite ºi care, fiþi sigur, îmi
va aduce un plus de putere ºi de seninãtate pentru a mã putea descurca
în continuare.
Cu drag, acelaºi Iancu Vale, care
vã iubeºte ºi vã apreciazã.
P.S. Aþi trimis grupajul meu la
„Ramuri”?
Valea Ieºelniþei (Orºova) 20
octombrie 1986

Dragã prietene,

În primul rând un cald „La mulþi
ani!” pentru ziua numelui2, când mam gândit cu bune sentimente la prieteni mei Nicolae, tu printre
primii.
Sosind la Pietroºiþa chiar în
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apusul zilei, am aflat, acasã, cã
mã cãutasei în acea zi. Mi-a
pãrut rãu cã nu m-ai gãsit... Eu
mã aflam la ora aceea în trenul spre
Bucureºti, sau, mai probabil, în gara
Titu, în frig, fãrã bani de platã a suplimentului (legãtura de 19, de la
Pietroºiþa, plecase ca o vacã înainte
ca eu ºi vreo patruzeci de cãlãtori sã
o putem ajunge). Am fãcut cuie
serioase, mi-am blestemat zilele, mai
ales cã eram ºi bolnav. Mã dusesem
la Pietroºiþa sâmbãtã de dimineaþã,
cu intenþia de a plãti dãri restante ºi
de a controla starea conductelor dupã
geruri, zãcusem la pat, mã luasem de
gânduri privindu-mi viitorul foarte
nesigur (bolnav, fãrã un sfanþ în
buzunare, bãtut de o mulþime de alte
nevoi). În Bucureºti am sosit dupã ora
12 noaptea, vai de capul meu.
Nu fii bãnuitor asupra prieteniei ce
îþi port, dacã te arãtai la telefon, nu
numai cã n-aº fi stat de lemn, dar aº
fi alergat sã te felicit.
Am crezut cã îþi pot arãta prietenia
mea ºi atunci când, cerându-mi o
recomandare sumarã pentru Cezar
Ivãnescu, m-am smuls de la treburile
mele ºi-am întocmit o lungã (4 pagini)
scrisoare cãtre luceferist. Te-am cãutat sã þi-o dau (îmi spuseseºi cã ai
nevoie de ea în acea sãptãmânã), dar
cãutãrile mele au fost zadarnice, dispãruseºi de trei zile – aºa mi s-a spus
de acasã. Acum, la „serviciu” în
Pietroºiþa, am gãsit scrisoarea, pe
masã, din pãcate nu te-am mai putut
cãuta din nou: eram serios bolnav.
Nu ºtiu când voi mai reveni la
Pietroºiþa. Mi s-a descoperit o boalã
urâtã în bronhia stângã, bacilul piocianic, trebuie sã fac un tratament de
câteva luni. Deja plãmânul stâng are
o ventilaþie3 diminuatã, pericol pentru
inima mea dinainte bolnavã. Mi se
cere sã nu mai fumez, ceea ce mã
aruncã în disperare, cãci nu pot, mi sau prescris în primã tranºã 30 de
injecþii, tocmai într-o perioadã când
circulã hepatita ºi se ia prin acele de
seringã. ªi tocmai când vroiam sã
încep scrisul! Mã clatin pe picioare,
înjur birjãreºte ºi mã întreb dacã mai
meritã eforturile...
Singura bucurie pe care þi-o pot
comunica (mie nici asta nu-mi mai dã
fiori) este anunþul cã viitoarea carte
„Toxicologia” se aflã într-o fazã înaintatã de tipãrire. E de prisos a-þi spune
cã o vei avea din mâna mea, cum o
va avea ºi Florin Neamþu, cãruia te
rog sã-i dai din partea-mi o prieteneascã îmbrãþiºare. N-aº vrea sã fii în
sufletul meu de acum. Din nefericire,
nefiind bãutor, ca alþii, eu trebuie sã-
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mi primesc suferinþa în plinã luciditate. N-am ieºire la mare, cum zicea
unul, odinioarã. Încerc sã mã tratez
de piocianic (cu speranþe mici de
reuºitã), sã mã reechilibrez, sã nu-mi
scriu încã testamentul, ba mai mult,
sã-mi scriu ºi cea de-a 12-a carte.
Izbuti-voi? Roagã-te de cer sã
izbutesc, cã ºi eu mã voi ruga pentru
izbânda ta poeticã, ºi nu numai.
În speranþa cã va fi aºa cum vrem
noi (ºi vrem binele, evident!), te
îmbrãtiºez frãþeºte ºi-þi trimit toate
gândurile mele bune,
Mircea Horia Simionescu, 8
decembrie 83

Stimate domnule MHS,

Încep prin a-mi cere scuze pentru
meschinul fapt de nu-mi fi onorat
pânã în prezent datoria ce-o am la
dumneavoastrã, dar vã asigur cã nu
am uitat de ea...
Vã scriu de data aceasta din
Somova, o localitate în apropierea
oraºului Tulcea. Iatã cã destinul meu
de hoinar m-a adus ºi-n mirificul
univers al Deltei. Tabãra noastrã se
aflã la marginea localitãþii ºi de lângã
ea începe balta. Ea, tabãra, este
pustie pânã la începerea campaniei
geologice (în aprilie). Din toamnã aici
nu se gãseºte decât un om, care are
grijã sã nu-i fie deranjatã solitudinea.
De douã sãptãmâni eu sunt cel
care o face, urmând sã mai stau aici
încã pe atât. Vieþuiesc într-o cãsuþã
tip camp, singur ºi bucuros cã am
lângã mine caietul în care scriu, câteva cãrþi, un aparat mic de radio, un
reºou ºi câteva „canþarole” în care-mi
pregãtesc mâncarea (ce puþin îi trebuie unui om pentru a se simþi bine!).
Am uitat. Mai am lângã mine un dulãu
negru-corb, moºtenire de la bãieþii
plecaþi în þarã ºi cu care împart bucata de pâine. De asemenea, e foarte
prezent ºi vântul, care-mi zgâlþâie
somnul ºi uºa când o uit deschisã
(ieri era gata, gata sã o rupã)
Dimineaþa când mã scol amuºinez
aerul, ce-mi aduce mirosuri necunoscute, mie ca muntean. Ceva tot îmi
este familiar: mirosul primãverii,
acelaºi peste tot, ºi care în curând va
schimba faþa lucrurilor.
Dar gata, am terminat cu sentimentalismele. Vreau, maestre, în
continuare, sã vã anunþ cã am fãcut ºi
eu pasul cel mare. Ajutat de un prieten geolog, Daniel Juverdeanu (cel
despre care v-am zis la telefon cã
vrea sã vã cunoascã), flãcãu de treabã ºi dezinteresat ca Apolo, am predat ºi eu o mapã cu poezii la „Cartea

româneascã”. Prietenul meu este un
apropiat al doamnei Maria Graciov,
pe care bãnuiesc cã o cunoaºteþi, ºi
fost coleg cu fiul acesteia, poet ºi el.
Am fãcut împreunã o vizitã doamnei,
dânsa a ascultat câteva dintre
poemele mele ºi a reacþionat salutar,
dupã care m-a chemat la redacþie,
unde am predat manuscrisul, urmând
a fi înmânat domnului Mircea
Ciobanu. Dar, ca întotdeauna, fac
lucrurile fãrã cap ºi coadã, cãci nu am
predat toate poemele ºi nici nu le-am
recitit dupã dactilografierea pe care
mi-au fãcut-o niºte colegi de la sediul
întreprinderii. Mi-am dat seama de
asta mai târziu, citind copiile, cã este
nevoie de unele corecturi. O sã repar
însã totul când o sã ajung la
Bucureºti, doamna Graciov fiind pusã
în temã de amicul meu.
Încã ceva: doamna Graciov îl
cunoaºte pe doctorul Rãzvan
Petrescu, pe care l-a ajutat ºi pe el la
publicarea primei cãrþi de prozã. Ce
mai face Rãzvan? I-aþi vãzut cartea?
Salutaþi-l din partea mea dacã-l întâlniþi!
ªi acum despre dumneavoastrã:
ce mai faceþi? Sper sã fiþi sãnãtos,
cãci este necesar a ne mai ferici cu
încã alte producþii literare. Ultima oarã
când am discutat cu doctorul Mircea
Bogdan, acesta era foarte entuziasmat. Spunea cã citindu-vã descoperã
universuri inedite ºi fantastice, lucru
care nu i s-a întâmplat decât citindu-i
pe Dostoievski sau pe Garcia
Marquez. Ce mai aveþi în „atelier”? Nu
v-am citit cam de mult ultimele douã
cãrþi, nereuºind sã le procur.
Închei. La radio se anunþã un concert al Filarmonicii bucureºtene. Se
va cânta din Hayden ºi Ravel. Mamã
doamne, iatã-mã ºi meloman...
Mi s-au terminat þigãrile ºi e dezastru. Noroc cã am un borcan cu
chiºtoace ºi hârtie de ziar. O sã fac
„penale” în seara asta, iar mâine o sã
dau o fugã pânã la Tulcea dupã þigãri.
Afarã a început iar sã batã vântul
ºi trebuie sã mã duc sã închid porþile,
cã le face praf nebunul ãsta.
Noapte bunã maestre! Vã doresc
sãnãtate multã ºi la fel de multã cerbicie, ca ºi pânã acum, în lupta cu
faþa imaculatã a colii de scris. La
revedere!
Iancu Vale
P:S: Tot vã mai þin o þârã, iertaþimã, cãci iatã: „inima mea pasãre se
fãcu atunci / durându-ºi cuib sub
streaºina iubitei / venea primãvara.”
2 martie 1989, Somova
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„PRINÞUL VERDE”
DE NADAV SCHIRMAN

Magdalena BRÃTESCU
„Prinþul verde” a câºtigat
„Premiul de audienþã” la
importantul festivalul cinematografic
„Sundance”
2014 din Utah, Statele
Unite, festival iniþiat de
actorul Robert Redford. La
premierã, filmul fost aplaudat timp de un sfert de orã.
Creatorul sãu este scriitorul
ºi producãtorul Nadav
Schirman, cunoscut pentru
filmele „Spionul ªampanie”
(2008) ºi „Camera obscurã”
(2013).
„Prinþul verde” este un
film documentar-artistic,
realizat fãrã scenariu, care
se axeazã pe mãrturiile
cutremurãtoare ale celor
doi eroi principali ai acþiunii
ºi inspirat din cartea „Fiul
Hamasului”, povestea adevãratã scrisã de Mosab
Hassan Yousef , unul din
cei mai importanþi informatori ai ªabak-ului, care a
spionat
conducerea
miºcãrii Hamas timp un
deceniu. Legãtura specialã
dintre informatorul palestinian ºi israelianul care-l
acþiona, ºabaknicul Gonen,
s-a închegat pe fundalul
terorii, trãdãrii, unor dileme
imposibil de rezolvat (pentru oamenii de rând!) ºi s-a
transformat într-o prietenie
dincolo de graniþe, nu o
datã la un pas de sacrificiul
suprem. Filmul este o dublã
defulare care þine spectatorul cu sufletul la gurã timp
de 95 de minute. El a fost
turnat la München în 10 zile
ºi iniþial dura patru ore.
Mosab Hassan trãieºte
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azi în America ºi se teme
pentru viaþa lui. Se mutã
dintr-un apartament în altul
ºi duce o existenþã secretã.
În sânul familiei ºi în mediul
sãu, el este considerat un
trãdãtor, iar de-a lungul
anilor, singurul sãu prieten
a rãmas Gonen Ben Iþhak,
cel care l-a recrutat ca
spion pentru ªin Bet.

Tatãl lui Mosab e ºeicul
Hassan Yussuf, unul din cei
ºapte
întemeietori
ai
Hamasului, un ºef identificat cu miºcarea islamistã.
Mosab s-a nãscut în 1978
într-o familie musulmanã
credincioasã dintr-un sat
de lângã Ramallah. A crescut în umbra tatãlui sãu,

dar când ºi-a cumpãrat o
armã pentru a ucide
israelieni ºi a fost arestat. În
închisoare a fost recrutat
de Gonen, un star al servicilor
de
securitate
israeliene. „A recruta e o
ºtiinþã ºi o artã, trebuie sã fi
psiholog, sã înþelegi ce
necesitãþi are informatorul
ºi sã te foloseºti de
punctele lui slabe. Victoria
recrutãrii lui Mosab a fost
însã începutul sfârºitului
carierei mele. „Mosab a
devenit la 17 ani informatorul numãrul 1 al ªabakului, sub numele de cod,
„Prinþul verde”, „prinþ” pentru cã era fiul unui ºeic,
„verde” deoarece aceasta e
culoarea drapelului Hamas.

Experienþa vastã în
munca lui Gonen cu informatorii l-a condus spre
atingerea celei mai important succes al carierei sale,
dar ºi la o prietenie care
pânã la urmã l-a fãcut sã-ºi
distrugã cariera, fiindcã a
fost concediat din ªin Bet
considerându-se cã nu a
respectat normele. Într-o
lume de minciuni, secrete
ºi viaþã dublã, cei doi au
început treptat sã aibã
încredere unul în celãlalt,
iar prietenia lor a devenit
una dintre cele mai profitabile din istoria serviciului
israelian de informaþii.
Trecut printr-un viol sãvârºit
de fiul unui vecin pe când
avea cinci ani, asistând în
închisoare la torturile la
care erau supuºi islamiºtii
consideraþi colaboratori de
proprii lor coreligionari ºi
fãrã niciun temei verificat,
sãtul de vãrsãrile de sânge
nevinovat, rãvãºit de ruºine
pentru
minciunile
Hamasului
care
se
foloseºte de suferinþele
palestinienilor ºi de copii
pentru a-ºi atinge þelurile,
Mosab ºi-a schimbat ideologia. A trecut la creºtinism, adoptând principiile
dragostei ºi milei pentru
semeni propovãduite de
Noul Testament. A decis sã
opreascã violenþele ºi
teroarea cu care se identificã islamul, ºi crimele
împotriva
cetãþenilor
israelieni nevinovaþi. Întors
acasã din închisoare, stând
lângã tatãl sãu al cãrui
mânã dreaptã a devenit, sa întâlnit cu Arafat, Marwan
Barguti ºi alþi ºefi de la
Hamas ºi Fatah. Graþie
informaþiilor lui preþioase ºi
reale, au fost prinse bande
de teroriºti sinucigaºi ºi de
atentatori împotriva
unor personalitãþi din
viaþa
politicã
a
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Din volumul „Singur în turn”

Ion Iancu Vale

nesperatul sfânt
Lumea a auzit, surda, cã a picat
un sfânt ºi pe aici
s-au þicnit oamenii ãºtia de tot
ºi vin la el sã se roage,
risipindu-ºi prinosul de omenie.
El se autointituleazã cu emfazã
Nesperatul Sfânt
ºi le dã oamenilor stele de pe
cerul gurii lui,
scobindu-se între dinþii protezei
cu un trident de mucava.
Oamenii au început sã se teamã
de el
ºi-i aduc ofrandã merinde ºi vin.
Nesperatul Sfânt le primeºte
bucuros
ºi le considerã deja o obligaþie.
Merindele le descântã cu un
ºaman sã le scape
de gustul sudorii ºi al sângelui.
Mãnâncã din ele pe sãturate,
râgâie ºi-ºi freacã satisfãcu
ombilicul,
dã din ele ºi altor sfinþi mai mici,
mai puþin descurcãreþi dar
ascultãtori.
Vinul îl bea pânã transpirã

ºi devine rând pe rând pasãre, leu
ºi mãgar
se mai odihneºte puþin ºi bea ºi
bea nepãstrând
nici un strop pentru mâine.
Oamenii sunt tot mai nemulþumiþi,
neputincioºi aºteptatã ajutor din
soare
de unde vor veni niºte luptãtori
care,
obosiþi de drum vor cere
ºi ei merinde ºi vin.
Negãsind, îl vor bea pe el, pe
Nesperatul Sfânt,
ºi pe toþi lacheii lui umili ºi
unsuroºi,
strecurându-i printre dinþii strânºi.
1995

urcarea pe munte
ªamanii veacului din urmã
îºi latrã radioactivele vrãji,
supãrând ºi rãnind timpanul firii
precum apa rãmasã în ureche.
Se lãbãrþeazã ura pe altarul
raþiunii
ºi sunã asurzitor tam-tamul
unui dans bolnav ºi ilogic.
Ca un ombilic netãiat atârnã
disperarea
pe cheutoarea gândului
ºi viermii corodaþi ai istoriei
rod temeliile vremurilor.
Peste tot nesãtuii timpului
înºiruiþi ca în parabola orbilor,
ignorã cu inconºtienþã viaþa,
dar mai ales moartea.
Lacomã ºi trufaºã, cununatã
cu scârba
se rostogoleºte ameninþãtoarea,
pustiitoarea viiturã.
Tãvãlugul ei opac ºi cenuºiu

Israelului. Paradoxal, el însuºi a
fãcut ca tatãl sãu sã fie închis
pentru
a-i
salva
viaþa
ameninþatã de braþul extremist
al miºcãrii în momentele când dãdea
dovadã de slãbire a vigilenþei.

discutat cu publicul din salã care le-a
pus întrebãri incitante. „Eºti erou sau
trãdãtor?” „Nici una nici alta. Am ales
între rãu ºi mai rãu. Cine nu înþelege
ce am fãcut, demonstreazã doar o
limitare mentalã.”

„Prinþul verde” este un film de suspense psihologic cu multiple semnificaþii, dincolo de convenþii ºi care oferã
un punct de vedere nou asupra conflictului din regiune. Mãrturia directã,
cu momente dramatice, emoþionante
ºi cu fragmente de arhivã inedite, îl
transformã într-un film captivant ºi
impresionant. El a rulat în prezenþa
eroilor sãi care, la sfârºit, s-au urcat
pe scena teatrului din Nes Ziona ºi au

Mosab a povestit cã odatã cu publicarea cãrþii ºi aflarea adevãrului, la
un pas de expulzarea sa din SUA ca
terorist, a rãmas complet singur, fãrã
casã, fãrã familie, fãrã identitate, fãrã
viitor, respins de comunitate, aproape
de moarte dacã ar fi fost extrãdat întro þarã arabã unde-l aºteptau
duºmanii. Gonen, a riscat totul, a
venit în America ºi i-a luat apãrarea,
salvându-i astfel viaþa.
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zdrenþuie
faldurile nesfârºite ale zãrii
ºi prin vadurile proaspãt sãpate se
revarsã
valuri de teamã ºi moarte.
Talazuri uriaºe ºi grele fac sã se
prãbuºeascã
zidurile milenare ale cetãþilor.
Din catedrale n-au mai rãmas
decât clopotele chinuite de
dangãte
într-o dungã, iar oamenii,
ah oamenii,
nici rugãciuni nu mai clãdesc,
Dumnezeu
fiind, ca niciodatã, pãrãsit, singur,
vândut
ºi dincolo de speranþã.
Þipã pãdurile ºi apele ºi pietrele,
ca niºte copii loviþi fãrã noimã,
cãci nicio cruce ºi nicio stea
nu mai pot uni
cu trãinicie mâinile lunecoase ale
oamenilor
ºi nimeni nu mai este, sã urce
pe munte...
1995

Ce-ar putea spune
primul soldat ucis
sunt primul soldat ucis
în rãzboiul acesta
de aceea lãcrimeazã
atâta lume în urma mea
oare cine va mai presãra flori
pe mormântul ultimului
soldat ucis

Gonen Ben Iþhak e azi avocat,
cãsãtorit ºi tatã a patru copii. Mosab
trãieºte în continuare în Statele Unite,
iar despre viaþa lui privatã, din motive
de securitate, nu a dorit sã dea amãnunte.
În încheierea acestui eveniment
de neuitat, mi-am spus, probabil ca ºi
majoritatea spectatorilor, cã oameni
ca aceºtia, fac ca lumea în care trãim
sã fie mai frumoasã ºi se existe speranþe de viitor.
———————————————
Bucureºti
august 2014
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DESPRE BUCURIA
VIEÞII
Marina GLODICI

Una dintre cele mai importante
lucruri pe care trebuie sã le cultivãm
de-alungul întregii noastre trãiri
pãmântene este bucuria de a trãi.
Fãrã aceastã bucurie profundã ce
izvorãºte din dragostea de viaþã,
incandescenþa sufletului poate sã
disparã, potrivit cu afirmaþiile unora,
odatã cu înaintarea timpului, dar
chiar ºi de la cele mai fragede
vârste. De când ne naºtem, rãul care
luptã mereu împotriva tuturor, are ca
scop primordial sã rãpeascã fiinþelor
umane bucuria de a trãi ce derivã din
dragostea necondiþionatã, fãcând
astfel din oameni niºte trecãtori prin
aceastã lume blazaþi ºi uºor de
manipulat, lipsiþi de voinþa de a lupta
împotriva rãului ºi de a spune un
„NU” categoric: urii, pizmei, certurilor, ambiþiilor, rãutãþii ºi altor
roade ale egoismului uman.
De multe ori când stãteam de
vorbã cu interlocutorii mei, observam cu uºurinþã cât putem obosi sub
presiunea atâtor oameni care parcã
sunt teleghidaþi sã necãjeascã, sã
facã rãu aproapelui, cu scopul unic
de a le fura bucuria de a trãi, de a le
lua entuziasmul de pe faþã, având
chiar satisfacþia sã îºi vadã semenii
cã „sunt la pãmânt”. Trebuie sã mãrturisesc cã am trãit clipe în care
dacã nu eram ridicatã de Duhul
Sfânt al lui Dumnezeu nu ºtiu dacã
mai puteam azi iubi, zâmbi sau
spera ori lupta mai hotarât „împotriva
duhurilor rãutãþii care stau în locurile
cereºti” din oameni.
Bucuria de a trãi, ori bucuria vieþii
îºi are rãdãcina nepieritoare doar în
dragoste, fiind a doua componentã a
roadei Duhului Sfânt (Galateni cap.
5). Sufletul omenesc e ca ºi un
pãmânt în care ce semeni aceea cultivi ºi seceri. Degeaba strângi în
memorie multe lucruri frumoase,
dacã nu le imprimi în sufletul tãu ºi le
practici ca un om nou ºi sfinþit prin
harul nemãrginit al lui Dumnezeu.
Lucruri necunoscute? NU! Doar
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uitate de mulþi ºi pentru alþii sunt
niºte teorii, de aceea „practica i-a
cam omorât” prin iubirea de sine ºi
de lucrurile materiale, care se pare
cã le-a anihilat cu totul fericirea ºi
bucuria vieþii, înlocuindu-le cu satisfacþie, ori noroc, cum spun ei.
Vorbeam despre fericire ca ºi de o
stare în care aspiraþiile sunt atinse,
iar bucuria vieþii constã în a le pãstra
ca ºi o comoarã nepreþuitã. ªi primul
lucru pe care trebuie sã îl respectãm
ºi sã îl pãstrãm cu sfinþenie este
însãºi Viaþa din noi. Ea ne este datã
de Dumnezeu pentru a urma „ºcoala
nobleþei” prin golirea sinelui, (asta,
însemnând ºi suferinþã uneori) ºi
umplerea cu Duhul Sãu. Ca sã
putem înþelege cã bucuria noastrã
nu poate fi deplinã doar atunci când
avem bucuria Domnului Isus, adicã
cea a libertãþii sufleteºti de sub toate
fãrãdelegile ºi tentaþiile acestei lumi.
ªi oare, cum putem avea bucuria
de a trãi cu adevãrat în noi? Bucuria
vieþii care nu ne-o poate rãpi nimeni
ºi niciodatã este bucuria mânturii, ce
derivã din credinþa fiecãrui ins în
jertfa Domnului Isus ºi pocãinþa ºi
regretul pentru toate faptele rele
sãvârºite. Abia atunci, Duhul lui
Dumnezeu creazã în om o personalitate spiritualã care implementeazã o
stare de bucurie lãuntricã profundã
independentã de împrejurãri ºi care
lumineazã mereu fiecare colþiºor
sufletesc ºi îl face sã se simtã iubit
cu adevãrat, scãpat de orice situaþie
grea ºi de sub povara tuturor tentaþiilor lumeºti de încãlcare a legilor
divine ºi a celor pãmânteºti.
Sã ai bucuria de a trãi! Ce frumoasã stare! Sã trãieºti cu bucuria
omului împlinit prin credinþa cã
Dumnezeu te-a inclus în planul Sãu
de mânturire ºi sã ai onoarea sã fii
lucrãtor împreunã cu El. Sã lupþi
împotriva oricãrui fel de nelegiuire
alãturi de cerul întreg pentru binele
întregii rase umane. Sã ºtii cã trãieºti
sub ochii Creatorului care vede totul
ºi ºtie totul despre fiecare, e o mare
bucurie. E o mare împlinire sã
trãieºti cu bucuria omului care are o

conºtiinþã curatã prin credinþa cã
Domnul Isus te-a mântuit de sub puterea pãcatului care încearcã sã
degradeze omenirea. Dacã bucuria
adevãratã a vieþii îºi are sorgintea în
dragoste, atunci ea este promotoarea pãcii lãuntrice care „întrece
orice pricepere” omeneascã. Bucurie
în momente de încercãri? DA!
Bucurie când oamenii te lovesc, te
bârfesc ºi cautã sã te destabilizeze
prin orice mijloace? DA!
Într-o altã ordine de idei, nu poþi
sã-i mulþumeºti o lume întreagã ºi de
judecata ei nu scapã nimeni. Dacã te
vede cã eºti optimist în necazuri,
încerci sã te încrezi în providenþã ºi
aºtepþi ajutorul lui Dumnezeu în
liniºte ºi pace sufleteascã, sunt unii
care spun cã eºti insensibil, neinteresat, inconºtient ºi alte „epitete ºi
comparaþii” din partea celor care nu
înþeleg ºi nici nu vor sã înþeleagã cã
scãparea noastrã se aflã doar în
Dumnezeu. El e gata sã ne ajute, sã
ne mântuiascã sã ne este alãturi în
orice împrejurare. El ne înþelege cu
adevãrat ºi absolut pe toþi. Slavã Lui!
Aºadar, sã avem dragoste de
viaþã, bucuria vieþii ºi a muncii împlinite printr-o conºtiinþã curatã,
deoarece acesta este secretul unei
vieþi pline de sens. Bucuraþi-vã, pentru cã avem un Dumnezeu VIU ºi plin
de bunãtate ºi îndurare înnoitoare!
„Bucuraþi-vã în Domnul! - zic, iarãºi
zic: Bucuraþi-vã!”
Baia Mare
18 septembrie 2014
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TRAMVAIUL LUI LABIª (VERSURI)
Virginia Vini POPESCU

TRAMVAIUL LUI LABIª !
Mai moare câte-o cãprioarã,
Cu fiecare vers citit,
ªi lacrima-mi, încet, coboarã
Pentru poetul meu iubit.
Tramvaiul vieþii lui a fost,
Un trist vehicul, ce-n tãcere,
L-a rupt din lumea sa cu rost,
Ducându-l, fulger, în durere!
Petale de mãlin tot zboarã,
Ca-n jocul de a nu muri,
Crezând mereu în primãvara,
În care el va reveni!

FLOAREA DIN STEA
De mana cerului, stropitã,
Râdea o floare-n glastra sa
ªi se credea, mult, prea iubitã
În faþa vremii ce trecea.
Suava rouã- a dimineþii,
ªi ziua care va sã fie,
Îi rãcoreºte ochii vieþii
Cu-o nouã, mare bucurie.
Aºa, trecând clipã cu clipã,
Privind spre cerul ce-o iubea,
De-odatã prinde o aripã
ªi- ajunge floare într-o stea.

MIROSUL DEMNITÃÞII
Miroase-aici a demnitate,
ªi nu mã satur de parfum,
ªi-mi vãd trecutul prin luminã,
ªi vãd prezentul ca prin fum.

TURNUL BABEL
Trãim o epocã Babel
ªi ne-nþelegem ca în turn,
Când fiecare pentru el
Vorbeºte singur de nebun.
Parcã suntem dupã potop,
ªi parcã altul stã sã vinã,
Totul apare fãrã scop,
ªi lumea fãrã de luminã.
Cu cât se-nalþã cãtre cer,
Sã-l ia de piept pe Cel de Sus
Din vârful Turnului Babel,
Omul e mai uºor rãpus!

RÃBDAREA TIMPULUI
Mã rog ca timpul sã aibã timp,
Sã punã pace cu trecutul
ªi sã mai aibã ºi-un rãstimp,
Sã nu zdrobeascã începutul.
ªi cu rãbdarea lui frumoasã
Sã replanteze-n suflet flori,
Sã dea speranþã pentru viaþã,
Printre cadavre ºi tumori.
Cum scrie cel mai bun fecior,
Când îl cuprinde de-ai lui dorul,
El, timpul binefãcãtor,
Sã scrie-n gânduri viitorul!
ªi dacã pânã numai doare,
Dezleagã el orice mister,
Ar fi o ultimã favoare,
Ce timpului etern i-o cer!
În timp ce sufletul se înalþã
ªi trupul cade-ncet din cer,
Sã dea urmaºilor speranþã,
Cã voi fi stea ºi nu mai pier!

NAVA RÃZBOIULUI SE-MBARCÃ !

Din curtea lor cu un obor,
Din izul ei de oseminte,
Dinspre osuare, cu fior,
Îmi vine sufletul cuminte.

File uitate în tãcere
Aduc idei ce vor sã spunã,
Cum cã istoria-i durere,
ªi ea adesea se rãzbunã.

Îmi vãd strãbunii ?i bunicii,
Le vãd ºi palmele bãtute,
Mã mirã tainele furnicii,
ªi gândul dã sã le sãrute !

Se scriu ºi încã se mai taie
ªi frontiere ºi destine,
Viaþa planetei se îndoaie,
ªi nu din rãu înspre mai bine.

Mâna miroase-a demnitate
Prin unghii rupte de pãmânt,
ªi i se-ntinde din dreptate
ªi mâna mea spre legãmânt!

Cortina rece îºi face loc,
Tratatul lumii se încalcã,
Se schimbã pacea, pe un foc,
Nava rãzboiului se îmbarcã!
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Pândeºte frica la hotare,
ªi gândul rãu îºi ia avânt,
Cãci vorba bunã nu e-n stare
Sã facã pace pe Pãmânt !

SUB SEMNUL LOR !
Când raza cade pe o pleoapã,
Cu zâmbetu-i ºi mângâierea,
Scaldã privirea ca o apã
ªi- aduce-n inimã plãcerea .
Dar tatãl ei, bãtrânul Soare,
O urmãreºte în tãcere,
Dorind puþin sã mai dogoare
S- arate cã e în putere.
Când vara va sosi ,voioasã,
Soarele, tineri, va uni,
Ce sub haloul lui de aur,
Pe valul marii s-or iubi.
Soarele, marea, împreunã,
Rãmân un cuplul cunoscut,
Sub semnul lor ºi cel de Lunã
Mai toþi copiii s-au nãscut !

AªTEPT
Aºtept, iar, noaptea-n nerãbdare,
ªi iert lipsa luminii ei,
Uit de rãspuns ºi întrebare,
Privesc la boltã ºi la zei.
E cerul plin de bulgãri dragi
De aur ºi de strãlucire,
Precum ghirlandele de fragi,
Pline de fructe ºi iubire.
Aºtept ºi ziua ce-o sã vinã
Sã îmi aducã iar o floare,
ªi sã mã bucur de luminã,
ªi sã zâmbesc din nou la Soare.
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ROMEO NIRAM:
ESEU DESPRE ESEU

Dan CARAGEA
Douã dintre cele patru
cicluri pictate pânã acum
de Romeo Niram au fost
intitulate, într-un mod încã
nedesluºit, „eseuri”: „Eseu
despre luciditate” ºi „Eseu
despre neluciditate”. Sunt
întemeiat sã cred cã primul
este un împrumut dupã
cartea omonimã a lui José
Saramago, în timp ce ultimul (dar, cronologic, anterior)
a fost botezat, prin contrast, retrospectiv. Sã fie
vorba de o preluare (omagialã), motivatã de fascinaþie, de o „coincidenþã”
apãsatã de intenþii comune
sau de o simplã crizã de
imaginaþie? Rãspunsul nu
este nici singular ºi nici
limpede.
Reflectând
mai
stãruitor, am înþeles cã
eseul este, la Niram, însãºi
structura
creatoare
a
operei. ªi asta pentru cã
artistul insistã asupra lui
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Culturaliceºte vorbind,
genul apare mai întâi în
literele europene, prin publicarea celebrelor Eseuri
(1580) ale lui Montaigne,
ca modalitate fragmentarã,
pornind de la unele experienþe existenþiale ºi individuale ale autorului.

Dacã am trece la teoria
plasticii, am putea afirma
cã eseul plastic are aceeaºi
funcþie de rezistenþã, cã
recunoaºte
caracterul
provocator, violent uneori,
dar ºi arbitrarietatea relaþiei
dintre semne, precum ºi a
relaþiei pe care acestea o
stabilesc cu spectatorul
sau cu propria cunoaºtere.
Astfel, ceea ce un eseist
plastic propune lumii nu
este un lucru nici comod,
nici conformist, nici neutru,
nici autoreferenþial. Pe de
altã parte, aºa cum vedem
la Niram, lucrãrile surprind
formal ºi stilistic, având o
concepþie
autonomã,
impurã, mediatã ºi care
apeleazã la reflecþie criticã
pentru justa lor receptare.
Raportat la poezie, eseul
plastic preia plãcerea ei
ludicã, fãcând ca realitatea
ºi
fantezia
sã
se
îngemãneze;
la
fel,
rigoarea metodicã ºi imaginaþia. Metaforele, „imaginile”, pulverizeazã de
multe ori coerenþa semanticã, devenind „dizertaþie”,
digresiune,
însã
conceptele, dacã le sesizãm,
recapãtã mult din puritatea
originarã a ºtiinþei sau
filosofiei. De aceea, eseul
plastic este, în chip
esenþial, interpretare.

Astãzi eseul (ca formulã
literarã) pare traversat de
un anume disconfort sau
suspiciune faþã de valorile
instituite, ceea ce-i permite
scriitorului ca ideile sã
þâºneascã
fãrã
acea
ºlefuire absolutã dictatã de
genuri mai procustiene. În
acest sens, eseul devine un
exerciþiu
de
libertate
împotriva disciplinãrii tensiunilor ºi contradicþiilor
ideatice.
Este
Niram
departe
de
aceastã
înþelegere?

Experienþã intelectualã
trãitã de pictor e, fireºte,
subiectivã, dar mereu
împãrtãºitã. O propunere
deschisã, cordialã, sã
spunem, dar polemicã în
fundamente,
ºi
care
depinde de spectator pentru a-ºi produce efectul.
Menirea pictorului este
aceea de a ne arãta insolitul
vieþii,
dimensiunea
umanã ºi istoricã într-o
formã mobilã, caleidoscopicã, dar cu o profundã simpatie.

atât denominativ cât ºi procesual ¯ e „atelierul” imaginarului sãu, dacã mã pot
exprima aºa.

Eseurile lui Romeo
Niram sunt, aºadar, cicluri,
succesiuni, cu reveniri ºi
„rescrieri”,
o
eternã
întoarcere la anumite montaje spaþiale emblematice,
eutopice, unde eroul sãu a
pãºit întâia datã. Întotdeauna artistul îºi ia ºi un martor
al „adevãrului” ºi empatiei
(pe Celãlalt) pe care
„ordinea desfãºuratã” de pe
pânze îl pune destul de
bine în evidenþã.
Erou miturilor lui Niram
este întotdeauna Marele
Român (cãlãtor sau exilat)
pe care artistul îl întâlneºte
în peisaje strãine ºi, totuºi,
familiare. Deocamdatã, în
cea mai occidentalã capitalã a Europei. Aºa se face
cã trei din cunoscutele
pieþe ale Lisabonei se
„reîntorc”,
în
aceastã
expoziþie, într-o viziune
nouã, laolaltã cu dostoievskiana locuinþã (a pictorului, bãnuim) formând
marele scenariu. Eroul
este, de astã datã, cine
altul decât Mircea Eliade în
anii petrecuþi în Portugalia
(1941-1945).
Suntem, evident, la
punctul terminus al eseului,
al intrigii, la „lovitura de
teatru”. Niram ne revelã, în
sfârºit, identitatea eroului în
numele cãruia a construit
cu luciditate, etapã cu
etapã, acest îndrãzneþ scenariu. O dramã în patru
tablouri, domesticã ºi
stradalã.
Iatã cum eliadofania a
devenit tema þintã a
Jurnalului portughez al lui
Romeo Niram. Ingenios,
nu?
——————————
————————Bucureºti
2007 - 2013
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Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa,
Societatea Scriitorilor Târgoviºteni,
Biblioteca Judeþeanã „I.H.Rãdulescu”.
Complexul Naþional Muzeal „Curtea Domneascã”,

REGULAMENT

Festivalul-Concurs Naþional de Literaturã „Moºtenirea Vãcãreºtilor”
Ediþia a XLVI-a, Târgoviºte, 7 - 8 noiembrie 2014

În organizarea Centrului Judeþean
de Culturã Dâmboviþa, Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni, a Bibliotecii
Judeþene
„I.H.Rãdulescu”,
Complexului
Naþional
Muzeal
„Curtea Domneascã”, cu sprijinul
Uniunii Scriitorilor din România, se
desfãºoarã Concursul Naþional de
Literaturã „Moºtenirea Vãcãreºtilor”,
cu patru secþiuni de creaþie (poezie,
prozã scurtã, eseu ºi teatru scurt),
ajuns anul acesta la ediþia a XLVI-a.
Concursul se adreseazã creatorilor
din toatã þara, care nu au împlinit 40
de ani, indiferent dacã sunt membri
ai uniunilor de creaþie ori au volume
de autor.
Concursul
urmãreºte
sã
descopere, sã sprijine ºi sã promoveze o literaturã de certã valoare
umanist-esteticã, deschisã tuturor
abordãrilor, cãutãrilor ºi inovaþiilor din
interiorul oricãror experienþe ale
canonului specific românesc ori universal. Concurenþii – care pot participa la una sau mai multe secþiuni - se
vor prezenta la concurs cu un grupaj
de maxim 10 titluri pentru secþiunea
de poezie, 3 proze, însumând maximum 8 pagini la secþiunea prozã
scurtã, 1-2 piese de teatru scurt
(inclusiv piese pentru copii), pentru
secþiunea teatru scurt. Se pot aborda
teme la alegere. La secþiunea eseu (
douã lucrãri de circa 4 – 5 pagini),
tema este „Dinastia Vãcãreºtilor ºi literatura românã premodernã la
Târgoviºte”.
Lucrãrile vor fi editate în word, cu
caracter Times New Roman, corp 12,
la un rând ºi jumãtate. Acestea vor
avea un motto, ce se va regãsi întrun plic închis, conþinând un CV detaliat (numele concurentului, data
naºterii, activitatea literarã, adresa ºi,
obligatoriu, numãrul de telefon), ºi
vor fi trimise prin poºtã (imprimate pe
hârtie ºi pe un CD), pânã la data de
25 octombrie 2014, pe adresa:
Centrul Judeþean de Culturã
Dâmboviþa, str. A. I. Cuza nr.15, cod
poºtal 130007, Târgoviºte. În cazul în
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care, lucrãrile vor fi trimise prin poºta
electronicã (e-mail – strategiiculturale@yahoo.com), acestea vor fi
însoþite de un motto, precum ºi de un
CV (datele personale solicitate mai
sus), organizatorii asigurând confidenþialitatea acestora pânã ce juriul
va delibera ºi va stabili premianþii
ediþiei.
Concurenþii care au obþinut un
premiu la una dintre secþiuni, în ediþiile anterioare, se vor putea înscrie în
concurs doar la o altã secþiune.
Concurenþii care nu vor trimite
toate datele de identificare (în special
data naºterii) vor fi eliminaþi din concurs.
Nu vor participa la concurs
lucrãrile care vor fi trimise dupã 25
octombrie 2014, data poºtei.

George Baciu

N.B.
Premianþii vor fi invitaþi de cãtre
organizatori în zilele 7 ºi 8 noiembrie
2014, la Târgoviºte, la manifestãrile
organizate în cadrul FestivaluluiConcurs Naþional de Literaturã
„Moºtenirea Vãcãreºtilor” – ediþia a
XLVI-a, 2014.
Premiile, în numãr de 18, în valoare de circa 5000 lei, vor fi acordate
concurenþilor, în vechea Cetate de
Scaun, cu ocazia festivitãþii de
încheiere a concursului. De asemenea, lucrãrile premiate vor fi publicate într-un volum editat de Centrul
Judeþean de Culturã Dâmboviþa, în
colaborare cu Editura „Bibliotheca”.
Relaþii suplimentare:
Centrul Judeþean de Culturã
Dâmboviþa – telefon-0245/613112; email – strategiiculturale@yahoo.com
sau pe pagina www.cjcd.ro (unde vor
fi publicate ºi rezultatele finale).
Notã finalã:
Orice modificare a actualului regulament va fi notificatã în procesul-verbal de jurizare ºi adusã la cunoºtinþa
publicului de cãtre juriul naþional, alcãtuit din personalitãþi recunoscute ale
vieþii cultural-literare naþionale.
Organizatorii
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Cãrþi noi în biblioteca
revistei Climate Literare
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