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Poeme
Nichita Stãnescu
(n - 31,03,1933, d - 13,12,1983)

Leoaica tânãrã, iubirea
Leoaica tânãrã, iubirea
mi-ai sãrit în faþã.
Mã pândise-n încordare
mai demult.
Colþii albi mi i-a înfipt în faþã,
m-a muºcat leoaica, azi, de faþã.
ªi deodata-n jurul meu, natura
se fãcu un cerc, de-a-dura,
când mai larg, când mai aproape,
ca o strângere de ape.
ªi privirea-n sus þiºni,
curcubeu tãiat în douã,
ºi auzul o-ntâlni
tocmai lângã ciocârlii.
Mi-am dus mâna la sprânceanã,
la tâmplã ºi la bãrbie,
dar mâna nu le mai ºtie.
ªi alunecã-n neºtire
pe-un deºert în strãlucire,
peste care trece-alene
o leoaicã arãmie
cu miºcãrile viclene,
încã-o vreme,
ºi-ncã-o vreme...

Sunt un om viu
Sunt un om viu.
Nimic din ce-i omenesc nu mi-e
strãin.
Abia am timp sã mã mir cã exist,
dar
mã bucur totdeauna cã sunt.
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Nu mã realizez deplin niciodatã,
pentru cã
am o idee din ce în ce mai bunã
despre viaþã.

si luna...cum mai fulguia azi noapte
pe strazile pierdute-adanc in vis...
si cum mai fulguia pe carnuri arse
desfrau de flacari si de vis ucis.

Mã cutremurã diferenþa dintre mine
ºi firul ierbii,
dintre mine ºi lei,
dintre mine ºi insulele de luminã
ale stelelor.
Dintre mine ºi numere,
bunãoarã între mine ºi 2, între mine
ºi 3.

Ce flacari pravaleau azi noapte
ras frematat si alb si savaot...
Ardeau, areau puroaiele azi
noapte,
ardea spitalul, cu bolnavi cu tot

Emotie de toamnã
A venit toamna, acopera-mi
inima cu ceva,
cu umbra unui copac sau mai bine
cu umbra ta.
Mã tem ca n-am sã te mai vad,
uneori,
ca or sã-mi creasca aripi ascutite
pana la nori,
ca ai sã te ascunzi intr-un ochi
strain,
si el o sã se-nchida cu o frunza
de pelin.
Si-atunci mã apropii de pietre
si tac,
iau cuvintele si le-nec în mare.
Suier luna si o rasar si o prefac
intr-o dragoste mare.

CE vis ciudat
mã strãbãtu azi noapte
Ce vis ciudat ma strabatu azi
noapte...
...Ardea spitalul cu bolnavi cu tot
si flacarile sfaraiau in carnuri
ras alb, cutremurat, de savaot.
Ce ras, ce ras ma strabatu azi
noapte...,
ce ras de ziduri prabusite
strivind sub ele urlete, clipite
si razele cazute ale lunii...

Cântec de primãvarã
Desigur, primãvara mi-a þâºnit
din tâmple.
De umbre, umerii îmi ºiroiesc, tãcut,
prea bine mi-e ºi nu mã mai pot
rumpe
de aerul rotund ce m-a-ncãput.
E-ntâia oarã când rãmân fãrã de
viaþã,
de primãvarã-ncercuit cu frânghii,
pânã miresmele îmi dau un pumn
în faþã,
trezindu-mã, le-adulmec ºi le
mângâi.
ªi mor a doua oarã, când îmi taie
chipul
pala de raze atârnând de crengi
ºi iar mi se roteºte-n pãsãri timpul,
când pasul tãu rãsunã pe sub
crengi.
Cu vãzu-nchis, simt cum îmi bat
peste sprâncene
imaginile tale, clinchetând.
Mor sacadat ºi reînviu din vreme-n
vreme,
de-otrava morþii sufletu-mi
eliberând.
O, primãvara flãcãri roºii-nalþã.
Pe rugul lor mi-e sufletul întins
pânã miresmele îmi dau un pumn în
faþã,
ºi mã trezesc, ºi-nving ºi sunt
învins.
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ADRIAN PÃUNESCU, REGEASCA DRAMÃ
ÎN FAÞA NOULUI CONFLICT MONDIAL
universale atât prin intermediul limbii
române, cât ºi în original. Dar nu
acesta este motivul gândurilor mele
de azi.

Paul POLIDOR

Motto:

„Eram atât de obosit ºi sufeream.
Eu cred cã sufeream
de prea mult suflet...”
Lucian Blaga
Nu am fãcut parte din Cenaclul
„Flacãra”, dar l-am admirat în secret
pe poetul Adrian Pãunescu. Fiind
elev în Liceul Militar „Dimitrie
Cantemir” Breaza, am auzit cã va fi o
reprezentaþie artisticã în satul unde
copilãrisem, la Filipeºtii-de-Pãdure,
pe 28 decembrie 1984, cu câteva luni
înainte de desfiinþarea cenaclului
dupã un spectacol tot în Prahova, la
Ploieºti. Compuneam melodii pe versurile unor clasici ai literaturii, iar
acum mã prezentam în faþa marelui
poet cu cântecul „Regeasca dramã”
pe versurile sale. Îmi amintesc cã,
dupã ce a ascultat cântecul (rãmas ºi
astãzi în sertarul pieselor mele needitate pe disc), a spus doar atât: „Sã
fie prezentat pe scenã!”. Ulterior
m-am ocupat pe parcursul a peste 25
de ani de promovarea poeziei cântate
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Prin dispariþia lui Adrian Pãunescu
s-a încheiat o epocã: a unei pãci relative, dar o Pace între douã rãzboaie
mondiale. Informaþiile conform cãrora
România va fi angajatã în rãzboi
împotriva Iranului, ministrul apãrãrii
pregãtindu-se în secret sã convoace
o jumãtate de milion de rezerviºti,
sunt, deºi dezminþite oficial, tot mai
credibile în urechile românilor. Pentru
cã zvonul de azi este realitatea de
mâine. Am fost sunat din Germania
de poetul Petru Jipa care îºi exprima
revolta cã, într-o zi de doliu, pe postul
naþional de televiziune un scriitor (nu
meritã sã-i menþionez numele) îl
acuza pe marele dispãrut cã „pactizase” cu puterea de atunci, aducându-i laude. Denigratorul a uitat, însã,
cã Adrian Pãunescu a criticat, sub
diferite forme, de multe ori, regimul
Ceauºescu, dovadã interzicerea sa în
1985. Iar cei care îl criticã ºi acum, în
mormânt fiind, ar trebui sã se gândeascã la pilda creºtinã cu prostituata: „Acela care este fãrã de pãcat sã
arunce primul piatra!”.
Textul poeziei „Regeasca dramã”
are conotaþii uluitoare azi, la înmormântarea Poetului: Mama ºi Patria
sunt una; Basarabia pierdutã
(spuneam cã se terminã o epocã,
întrucât, în noul conflict care se prefigureazã, este posibil ca Basarabia
sã redevinã parte a României, iar
Ardealul sã fie din nou pierdut în
favoarea Ungariei, sã sperãm cã nu
definitiv; mama în braþe cu pruncul
Adrian Pãunescu, într-o þarã rãvãºitã
de rãzboi pe peronul dramelor din
istoria naþionalã; cinstirea memoriei
pãrinþilor în texte poetice precum
„Rugã pentru pãrinþi”, „Repetabila
povarã” sau „Regeasca dramã”: „Ce
grabnic te-ai întors acasã, mamã,/
Atât de grabnic, nici nu pot sã-þi spun/
Îmi picã lacrimile peste pumni/ ªi-aud
pãmântul nostru cum te cheamã.” O
parte a sufletului boþit de durere la
înmormântarea mamei se regãseºte

în atmosfera în care cortegiul funerar
al Poetului ia acelaºi drum: „Te mai
opreºti la cea din urmã vamã/ Te
ºterge sora ta de flori de prun/
Oricare dintre noi e mai bãtrân/ Decât
eºti tu acum ziditã-n ramã.” Strofa a
treia devoaleazã (cu decenii în urmã),
în spirit vizionar, sensuri dinspre viaþa
pãrinþilor cãtre imagini din ziua propriei înmormântãri: „Da, mamã, nu ai
fost un om de seamã/ ªi nu ai meritat
afet de tun/ Dar sufletului tãu curat ºi
bun/ I-a fost sortitã o regeascã
dramã:/ De a muri când florile se pun/
ªi mânjilor le creºte-o nouã coamã.”
Caii ºi natura reprezentau Viaþa în
peliculele lui Andrei Tarkovski
(amintiþi-vã începutul colosului filmic
„Andrei Rubliov”), de aceea nu întâmplãtor, în luna Sfântului Andrei, ocrotitorul românilor, lângã crucea tatãlui
sãu stãtea Andrei Pãunescu.
Zilele când românii l-au plâns pe
marele poet au fost, poate, cele mai
frumoase zile de noiembrie din ultimii
zeci de ani, însorite de lumina din
glasul lui ªtefan Hruºcã. Mulþi spun
cã nu i-a pãrut rãu c-a murit... Chinuit
(ca Hristos pe Cruce...) în ultimii 20
de ani de adversarii politici, dar ºi de
„figuri” ale micimii intelectual-culturale, Adrian Pãunescu a fost
mai mult contestat decât apreciat la adevãrata lui valoare.
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Poeme
de Adrian Pãunescu

Ruga pentru pãrinþi
Enigmatici ºi cuminþi,
Terminându-ºi rostul lor,
Lângã noi se sting ºi mor,
Dragii noºtri, dragi pãrinþi.
Chiamã-i Doamne înapoi
Cã ºi-aºa au dus-o prost,
ªi fã-i tineri cum au fost,
Fã-i mai tineri decât noi.
Pentru cei ce ne-au fãcut
Dã un ordin, dã ceva
Sã-i mai poþi întârzia
Sã o ia de la început.
Au plãtit cu viaþa lor
Ale fiilor erori,
Doamne fã-i nemuritori
Pe pãrinþii care mor.
Ia priviþi-i cum se duc,
Ia priviþi-i cum se sting,
Lumânãri în cuib de cuc,
Parcã tac, ºi parcã ning.

Vorbeam cu actorii Cristina
Deleanu ºi Eugen Cristea
despre regeasca dramã a
marelui dispãrut: triºti, îmi mãrturiseau cã generosul suflet al
Maestrului a plecat discret din faþa
mârºãviei denigratorilor sãi. Inima
sensibilã a unui poet care ºi-a iubit
pânã la disperare poporul cât sã mai
reziste în faþa atacurilor furibunde din
toate pãrþile?...
Credincios pânã la moarte idealurilor ºi principiilor sale, Adrian
Pãunescu n-a ascuns niciodatã cã a
rãmas cu convingeri socialiste, iar
înmormântarea sa pe 7 noiembrie nu
poate fi decât un semn prevestitor:
mai-marii Noii Ordini Mondiale au
realizat cã a fost mai rentabilã perioada în care a existat imperiul sovietic
decât cea de acum, când capitalismul
a devenit prea costisitor financiar, prin
urmare tendinþa generalã este de
instaurare a unor noi forme de socia-
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Plini de boli ºi suferind
Ne întoarcem în pãmânt,
Cât mai suntem, cât mai sunt,
Mângâiaþi-i pe pãrinþi.
E pãmântul tot mai greu,
Despãrþirea-i tot mai grea,
Sãrut-mâna, tatãl meu,
Sãrut-mâna, mama mea.
Dar de ce priviþi asa,
Fata mea ºi fiul meu,
Eu sunt cel ce va urma
Dragii mei mã duc ºi eu.
Sãrut-mâna, tatãl meu,
Sãrut-mâna, mama mea.
Rãmas bun, bãiatul meu,
Rãmas bun, fetiþa mea,
Tatãl meu, bãiatul meu,
Mama mea, fetiþa mea.

Sã Ne Iubim Pe þãrmul
Mãrii Negre
Sã ne iubim pe þãrmul Mãrii
Negre
Ca douã fragede fierbinþi statui
Sã fim întîia clasica pereche
A omenirii noi ce încã nu-i.

lism pe mapamond. Printre miile de
oameni care l-au însoþit astãzi pe
poet pe ultimul drum, direct sau indirect, erau ºi nostalgici ai acelei
perioade, cu pãrþile ei bune sau rele.
În plus, nu trebuie sã uitãm faptul cã
structura interioarã, moralã, a
poporului român a avut de-a lungul
istoriei sale, întotdeauna deschideri
cãtre forme de socialism „cu faþã
umanã” (precum Primãvara praghezã
a lui Dubcek, România fiind singura
þarã din Tratatul de la Varºovia care a
refuzat sã invadeze Cehoslovacia în
august 1968). Românii nu sunt un
popor rãzboinic, au vrut sã fie lãsaþi
sã trãiascã în pace ºi bunãconvieþuire
cu vecinii. Aceste principii le-a apãrat
pe parcursul a o jumãtate de secol
omul de culturã ºi spirit civic Adrian
Pãunescu.
Concluziile sunt triste: scârbit ºi
dezamãgit de reacþia contemporanilor sãi, Regele Poeziei Noastre

Sã ne iubim cît ne întreabã valul
Ce e cu noi, ce sîntem ºi ce vrem
Noi sã-i rãspundem cufundaþi cu
malul
Ceva-ntre rugãciune ºi blestem.
Ca un barbar ce þine o tanagrã
Aºa sîntem pe-acest nisip noi doi
ªi stelele ce cad în Marea Neagrã
Ridicã valul sîngelui din noi.
Sã ne iubim hipnotizaþi de lunã
Cutreieraþi de-al vaselor tangaj
ªi sã ne viscoleascã împreunã
Ninsorile de sare pe obraji.
Sã ne iubim, pãgîna mea atee
Iubito, marea seamãnã cu noi
Sîntem un Dumnezeu ºi-o
Dumnezee
Chemaþi sã-nceapã lumea de la doi.
Sã ne iubim pe þãrmul Mãrii Negre
Pe unde trec epavele cãlãri
Sã curãþãm întreaga lume veche
În fluxul ºi refluxul noii mãri.
Sã ne iubim etern, noi, provizorii,
Cum niciodatã, valul nu va sta
Eu spun cã îngenunchi în faþa mãrii
Sã nu spun cã-ngenunchï în faþa ta.

Sociale s-a retras în liniºte în
Pantheonul Valorilor Universale.
Pentru cã viaþa lui Adrian Pãunescu a
fost o luptã pentru Pacea þãrii sale,
dar ºi un manifest pentru sãnãtatea
pãmântului, moartea Marelui Patriot
Român dezvãluie un adevãr de
neignorat: Poetul ºi-a lãsat poporul
singur în faþa noului conflict mondial.
Am auzit români care asemãnau tragicul destin al mareºalului Antonescu,
pãstrând proporþiile contextului istoric
ºi social, cu regeasca dramã a poetului naþional Adrian Pãunescu. Dacã
Antonescu spunea, în pragul propriei
execuþiei: „Þie, popor ingrat, nu-þi va
rãmâne nici cenuºa mea!”, Adrian
Pãunescu pare sã spunã: „Trezeºtete, popor al meu, vino spre adevãr ºi
întoarce-te cãtre valorile istoriei tale
milenare! Doamne, Îþi las în grijã
încercatul meu neam: ocroteºte-l!”
Bucureºti
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UNITATEA GENURILOR LITERARE ESTE
DATÃ DE UNITATEA OPERELOR LITERARE
reziste mai bine scurgerii timpului“
(18 septembrie 1931 ).
Dezvoltarea modernã ne aratã cã
pe lângã genurile vechi mai apar
altele noi, în corelaþii formale precis
conturate: schiþa, scenariul de film,
scenariul radiofonic, scenariul de
televiziune.

Al Florin ÞENE
O tradiþie nu se menþine de dragul
tradiþiei în sine, ci prin prezenþa ei,
prin capacitatea de a se mai preta
încã la o actualizare. Tradiþia se stinge
iremediabil îndatã ce devine incompatibilã cu concepþiile despre lume
precum ºi cu cele sociale care au
ajuns sã domine. Acest fenomen îl
regãsim ºi în continua transformare a
genurilor literare.
Cunoaºtem cu toþii cã genurile literare existã. Dar ce ne dezvãluie
existenþa lor, dacã nu ne spune o caracteristicã esenþialã a fenomenului
literar? În expunerile moderne referitoare la poetica din antichitate ºi din
perioada iluminismului nu se contestã
existenþa genurilor literare, dar ea nu
este explicit, ci numai subânþeleasã
ca o premisã tacitã. Benedetto Croce
avea neîncredere în rostul delimitãrii
genurilor. Unitatea tuturor operelor
poetice este datã prin unitatea actului
de expresie poeticã.Chiar ºi autorii
moderni
tatoneazã
delimitarea
genurilor. Astfel scrie Thomas Mann
cãtre Jean Schlumberger:” Datoritã
faptului cã este mai închegatã, ceea
ce o înrudeºte mai îndeaproape cu
drama, nuvela, ca formã artisticã,
posedã, dupã cum, cred eu, anumite
avantaje faþã de roman, care o fac sã
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Numai în decursul a foarte puþine
epoci se poate vorbi despre o interdependenþã a diferitelor genuri literare. Pânã în vremurile cele mai
apropiate de noi, triumful unui anumit
gen literar constituie mai degrabã un
fenomen fãrã corespondenþã în celelalte genuri. Glorioasei epoci a artei
romanului realist din Franþa îi corespunde evoluþia artei dramatice.
Naturalismul, care a conferit o nouã
dimensiune a dramei, a rãmas
aproape cu desãvârºire steril în liricã.
Dacã Croce ar avea dreptate, ºi dacã
nu s-ar putea gãsi în genurile literare
nimic altceva decât noþiuni aposteriorice de clasificare a operelor, atunci
oricine ar avea vocaþie pentru creaþia
literarã ar trebui sã se priceapã fãrã
nici o dificultate în toate direcþiile ºi sã
se poatã exprima într-unul sau altul
dintre genuri.
Trebuie considerate ca fiind
eºuate toate încercãrile de a explica
genurile literare prin derivarea unuia
de celãlalt. Astfel a existat tendinþa de
a considera apariþia vorbirii directe în
stilul rapsodic ca o punte între
epopee ºi dramã.
O tradiþie nu se menþine de dragul
tradiþiei în sine, ci prin prezenþa ei,
prin capacitatea de a se mai preta
încã la o actualizare. Tradiþia se stinge
iremediabil îndatã ce devine incompatibilã cu concepþiile despre lume
precum ºi cu cele sociale care au
ajuns sã domine. Adeseori stingerea
unei tradiþii este pregãtitã prin mai
multe trepte de degradare. Epopeea
trebuia sã constituie piatra de temelie
a tuturor literaturilor naþionale. Ceea
ce dãduse Homer grecilor, Vergiliu
romanilor, Camoes portughezilor,
sperau sã obþinã ºi spaniolii, italienii,
englezii, de la o epopee în care urma
sã fie prelucratã suma experienþelor

istorice ale fiecãrei naþiuni. În Anglia
locul fruntaº al eposului este cucerit
prin Paradisul pierdut al lui Milton, la
1667. În secoliul XVII s-a fãcut ºi în
alte literaturi încercarea de creºtinare
a materialelor epice. Messias al lui
Klopstock este punctul de plecare al
dezvoltãrii literare clasice germane.
Aici se terminã istoria eposului.
Începuturile epopeii se pierde în vremurile strãvechi ale preistoriei, în timp
ce majoritatea celorlalte genuri literare existente ºi în timpul nostru,
posedã un început ce poate fi precis
în epocile istorice: Eschil a creat
drama, Pindar oda, elenismul a produs romanul în prozã, literatura italianã din secolul 13 a creat nuvela, iar
Petrarca sonetul. Funcþia politicã a
odei a rãmas în memorie, chiar dacã
specificul ei nu nu mai era reacþionar,
ci în multe cazuri îºi schimbase
mesajul. În secolul 16, oda a fost
adusã în actualitate în cercul lui
Ronsard pentru a promova atitudinea
faþã de rãzboiul religios din Franþa.
Alte genuri literare
au fost
menþinute în viaþã prin prefaceri
mereu repatate; acesta a fost cazul
nuvelei. Folosirea cuvântului de
„novella” poate fi urmãrit în Italia pânã
în secolul 13. Într-un anumit fel,
Boccaccio a standardizat nuvela italianã de tip popular; ea a gãsit o nouã
întruchipare în Novelas ejemplares
de Cervantes,(1613 ).
Este interesant ce spune La
Fontanelle în prefaþa comediilor sale:
Tragedia trateazã despre principia, iar
comedia despre viaþa particularã.
Astfel cele douã genuri se aflã într-o
situaþie antiteticã.
Este evident cã soarta genurilor
literare nu este nicidecum independentã de marile transformãri ºi rãsturnãri petrecute în baza materialã a
societãþii. Astfel, de exemplu,
epopeea nu a putut supravieþui
apariþiei societãþii capitaliste. O esteticã literarã care nu þine seama de
acest punct de vedere trebuie respinsã, deoarece omite legitatea obiectului sãu.
Cluj-Napoca
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Poeme

Când un bob era nimicul
Dar voia sã explodeze
Timpu’-n mii de universuri
Peste ceruri sã-l aºeze

Cã-mbrãcat doar cu luminã
Dumnezeu îi sta pe frunte
C-a dorit cu-a Lui putere
Sã ne treacã marea punte

Florea Turiac
Poetul
(variantã)

Pânã-aici unde substanþa-I
Ne-a învrednicit cu viaþã
Pe pãmântu-acesta trainic
Care-a fost uscat ºi gheaþã...
..............................................

Îºi lãsa a sale plete
Peste gâtul sãu de antic –
Se visa de mic romantic
De scria cu atâta sete!

Nu-i slab versul în cuprinsu-i
ªi nici rima nu-i forþatã
Dacã-n el redã iubirea
Tuturor „angelicatã”...

ªi-n a undelor izvoare
Se lãsa sã-ºi vadã chipul –
Versurile ca nisipul
Se-nmulþeau din geniu-soare

În cuvânt stã adevãrul
ªi e rege poeziei
ªlefuit ilumineazã
Universul armoniei

ªi zburda fãrã de seamãn
Cu pãdurea ºi izvorul
Încrustând cu pana-i dorul
El, ce azi ni-i nouã geamãn

Când în vers l-aºazã bine
ªi perfect mereu poeþii
Însutit ºi pus în rime
Cadenþeazã paºii vieþii

„Ce e rãu ºi ce e bine?”
Se-ntreba ades poetul
Mai în gând mai cu încetul
Privind valurile line...

ªi-astfel gândurile zboarã
Cugetând doar în luminã
Vremurile sã le-aºeze
Într-o ordine deplinã...

Scrierile monumente
De trãire ºi istorii
Ne aduc înalte glorii
În oricare din momente
El rãmâne în orice clipã
Un Luceafãr poeziei
ªi-mpãrat al armoniei
Fiindu-i neamului aripã
De-nãlþare-n ceruri sfinte
Cu menire înspre artã –
Lirã dulce-n viaþã spartã
Ai plecat totuºi cuminte...
Crez
Ai crezut în poezie
ªi-ai luat-o cu-nceputul
Dar ai tresãrit deodatã
Fericit de conþinutul
Ce ardea sã ne descrie
Toate cânturile cele
Ce ºtiau sã descompunã
Doru-n sori ºi-n mii de stele
Din a cãror cupe sfinte
Cu lumina lor ne-adapã
Sã visãm la lumea care
S-a nãscut poate din apã
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terþine
revin din nou la cele trei sisteme1
ce sunt în paradis perfect incluse
spre a privi din sferele supreme
la alte sfere-n sfere suprapuse
cu-a lor lumini intense ce vegheazã
din multe ceruri care-n cercuri puse
fac ordine în fiecare razã
sã încãlzeascã-ndeajuns grãdina
pãmântului care îi stau de pazã
ºi-i limpezeºte cu senin retina
sã vadã-adâncu-n care se roteºte
de unde vine ziua cu lumina
când noaptea privegherea îºi sfârºeºte
iar soarele-ºi începe lin asaltul
ºi pe cãrare-n nesfârºit porneºte
cãci el e sempitern ca nimeni altul
ºi-n jurul lui el lumi cu lumi adunã
ºi ºtie josul cum ºtie ºi-naltul
când noaptea-ntotdeauna loc la lunã
îi face – sã aparã printre stele
ce sunt ca puii lângã-o cloºcã bunã

cãlãtorind prin galaxii rebele
care ºi-au pus pe univers pecetea
ºi fac rãzboi ºi ele între ele
când pe o stea o arde-n suflet setea
sã se transforme-ntr-o adânciturã2
sã soarbã tot în ea ca râul Lethea
cu o putere care nicio gurã
n-o poate spune – cã-i aºa de mare
încât nici de luminã nu se-ndurã
ºi-o trage tot în ea de parcã are
o gravitaþie de o mãrime
ce minþii noastre-i este în scãpare

cã-i miez de foc a cãruia desime
n-o poate mãsura închipuirea
când mii de sori în el va sã comprime...
ne dãm în jos acum toatã suirea
ºi revenim pe-acest pãmânt albastru
sã reînsãmânþãm convieþuirea
deplin sã înfloreascã acest astru.
24 iulie 2014
noapte albastrã
nouri albi cu chip de înger sub a
cerurilor bolte
întind aripe de abur sub albastru
luminat
de al lunii far de aur ºi petalele
învolte
sclipind dintr-un val de stele pe
oceanul fermecat
ºi-n alt plan mai sus stau norii alburii
ca de zãpadã
tencuiþi pe bolta-albastrã limpede ca
apa mãrii
iarã luna zânã de-aur lasã pletele
sã-i cadã
peste sate somnoroase ce se pierd
în largul zãrii...
este liniºte deplinã cã ºi pãsãrileacele
care cântã-n mii de glasuri au tãcut
toate chitic –
pe spirala auritã licãre-n adâncu-i
stele
iar vãzduhu-n armonia-i parcã-a
devenit pitic
plopii freamãtã din frunze sub
pãdurea înstelatã
ameþiþi de-atâta farmec între umbre
adânciþi
când aceastã noapte-albastrã e
continuu luminatã
de-a luceferilor lampe stând pe
ceruri înfloriþi
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BOZ, ULTIMUL ASTRU!

George ROCA

Mai zilele trecute, citind „Ullyse”,
un volum de însemnãri critice ale lui
George Cãlinescu (Editura pentru
Literaturã, Bucureºti, 1967), am întâlnit la paginile 178-180 un eseu interesant având titlul „Studiu despre
Eminescu” datat „2 iulie 1933”. În
conþinutul acestuia, autorul se referã
la un nume foarte cunoscut mie,
Lucian Boz, om drag cu care am
întreþinut, pânã nu de mult, dezbateri
literare ºi relaþii amicale, aici la
Sydney, în îndepãrtata Australie. Iatã
ce scrie Cãlinescu despre acesta la
aceea vreme: „Am remarcat nu de
mult o broºurã despre Eminescu a
d-lui Lucian Boz. Am lãudat atunci
subtilitatea speculativã a lucrãrii,
fãcând rezerve asupra interpretãrii.
Iatã acum un prilej sã arãtãm unde
duce entuziasmul cabalistic aplicat la
Eminescu...” Eseul face în continuare
o critica literarã laudativã acestei
lucrãri. Despre cine este vorba? Cine
este acest om bãgat în seamã chiar
de
marele
Cãlinescu?
Sã-l
cunoaºtem!
În urmã cu trei ani, pe la sfârºitul
lunii martie, domnul Lucian Boz, considerat de mine ultimul astru al universului cioranian (greºesc oare?)
ne-a pãrãsit pentru întotdeauna!
Meritã sã ne reîmprospãtãm memoria
cu amintiri despre acest om
excepþional.
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A fost prietenul apropiat a lui
Eugène Ionesco, Emil Cioran, Mircea
Eliade, Ion Vinea, Ilarie Voronica,
George Cãlinescu, ªtefan Baciu, Emil
Boldan, Constantin Noica, Nicolae
Steinhardt, Grigore Cugler ºi a multor
alte personalitãþi ale literaturii române
care au strãlucit în prima jumãtate a
secolul al XX. Împreunã cu Gherasim
Luca, Dolfi Trost, Jules Perahim,
Jacques Herold, B. Fundoianu
(Benjamin Fondane), Paul Pãun,
Gellu Naum, ºi alþii, formeazã „al
doilea val” al curentului suprarealist
(1933-1951), din primul fãcând parte
dupã cum se ºtie, ca o tranziþie dinspre Dadaism, Tristan Tzara, Hogo
Ball, Emmy Hennings, Hans Arp,
Marcel Iancu, Jules Iancu, Ion Vinea,
Ilarie Voronca, Saºa Panã, Jaques
Costin, Poldi Chapier, Victor Brauner,
º.a. Cu toate acestea André Breton,
aºa-zisul
întemeietor
al
Suprarealismului, a susþinut întotdeauna cã este inexact ºi cronologic
abuziv sã se prezinte acest curent ca
o miºcare ieºitã din Dadaism. De altfel, atât în revista parizianã
„Littérature” (unde Breton publicã, în
colaborare cu Phillipe Soupault,
„Câmpurile magnetice”, primul text
specific suprarealist), cât ºi în alte
reviste, textele dadaiste alterneazã cu
cele ale noii orientãri, ce avea sã se
numeascã apoi suprarealism. Sunt
douã miºcãri apropiate, având scriitori comuni. Posibil cã suprarealismul, curent artistic ºi literar de avangardã care pune accent pe nu pe
gândirea logicã ci pe iraþional ºi
inconºtient, sã-l fi marcat puternic pe
Lucian Boz, deoarece deseori în convorbirile avute cu domnia sa, îmi vorbea cu mândrie ºi nostalgie despre
aceastã grupare.
Scriitor prolific, critic literar, journalist, om de culturã ºi artã, decorat
cu „Ordinul naþional al meritului
francez”, a lãsat posteritãþii mai multe
opere literare: „Eminescu” (Ed. Slova,
1932), „Cartea cu poeþi” (Ed. Vremea,
1935), „Masca lui Eminescu” (Editura
Vinea 1935), „Moartea Abstractã” ºi
„O sãptãmânã a poeziei” (Ed.
Autorului, 1979), „Piatra de încercare”
(Ed. Vinea), „Scrisori din exil2 (Ed.
Dacia, 2001).
Nãscut la Hârlãu, la 9 noiembrie
1909, dintr-o familie evreiascã
(Mendel), se mutã cu pãrinþii la

Bucureºti, unde studiazã la liceul
„Gheorghe Lazãr”. Dupã absolvirea
acestuia urmeazã facultatea de drept.
Iubind literatura începe sa colaboreze
ºi sã scrie la diferite publicaþii din capitalã. În anul 1930 îºi începe activitatea gazetãreascã la revistele conduse de Ion Vinea „Facla” ºi
„Contemporanul”, iar mai apoi, între
anii 1933-1937 este numit redactor la
„Adevãrul” ºi „Dimineaþa”. În scurt
timp devine unul dintre cei mai apreciaþi critici literari ai acelor vremuri,
publicând numeroase articole în mai
multe reviste de prestigiu precum:
„Adam”, „Adevãrul literar ºi artistic”,
„Capricorn”, „Discobolul”, „Excelsior”,
„Gândirea”, „Lupta”, „Premiera”,
„Rampa”, „Reporter”, „România literarã”, „Tiparniþa literarã”, „Unu”,
„Vremea”, „Viaþa Româneascã”,
„Zodiac”, ºi altele. Între anii 19321933 editeazã o revistã proprie
revistã numitã „Ulise”. Interesantã
alegerea acestui titlu, care, dupã cum
mi-a relatat domnul Lucian Boz, a fost
ales ca o „solidarizare” ºi omagiu la
volumul de însemnãri critice intitulat
„Ulysse” a lui George Cãlinescu, în
care trebuia sã fie inclus ºi eseul
despre care v-am vorbit mai sus.
Povestea apariþiei acestui volum a
creat multe controverse, deoarece
pentru prima datã a fost anunþatã de
autor în revista „Viaþa literarã” nr. 88
din 23 iunie 1928, a doua oarã în
revista „Vremea” din 22 mai 1930, dar
din motive necunoscute nu a vãzut
lumina tiparului numai dupã moartea
autorului (1965). Volumului „Ulysse”
(520 de pagini) de George Cãlinescu,
a fost publicat pentru prima datã în
anul 1968, sub coordonarea criticului
literar Geo ªerban. Este bine de ºtiut
cã ºi criticul literar B. Fundoianu, prieten cu Lucian Boz ºi cu George
Cãlinescu, incã de pe vremea când
scriau cu toþii la revista „Rampa”, a
conceput la rândul sãu o lucrare
(publicatã doar în parte, dar neterminatã însã) numitã tot „Ulysse”!
Autor a mai multor studii despre
Mihai Eminescu, scriitor, jurnalist, traducãtor, Lucian Boz, face parte din
elita producãtorilor de literaturã
români dintre cele douã rãzboaie.
Bun cunoscãtor al limbii franceze, în
1938 devine ataºat de presã la Paris,
trimis de mai multe publicaþii din þarã.
În aceasta perioada se înscrie la universitate Sorbona unde timp de un an
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îºi pregãteºte doctoratul în ºtiinþe
economice. Tot în aceeaºi perioadã
publicã frecvent articole interesante
în „Dimanche Illustré” ºi „Le Petit
Parisien”. Întreþine legãturi puternice
de prietenie cu importanþi intelectuali
români stabiliþi în capitala Franþei,
printre care Emil Cioran, Mircea
Eliade ºi Eugene Ionesco.
În timpul celui de al doilea razboi
mondial, Lucian Boz, împreunã cu
soþia sa, Carola, fac parte din
Rezistenþa Francezã, fapt pentru care
sunt arestaþi de Gestapo ºi încarceraþi pânã în 1944 în lagãrul „La Cité de
la Muette” (sau „Sammellager” în germanã) de la Drancy, o suburbie din
nord-estul Parisului situatã în
apropierea gãrii Austerlitz. Am aflat
de la doamna Boz fapte interesante
despre aceastã perioadã. Mi-a relatat
cã deþinuþii mureau pe capete de
inaniþie, singura mâncare fiind un fel
de terci-supã de lobodã. Fiind
foamete în tot Parisul, nici unul, dintre
prietenii rãmaºi în libertate, nu îºi permitea sã le trimitã pachete cu alimente. Singurul care a fãcut un sacrificiu pentru cei doi, a fost Emil Cioran,
care le-a adus toate merindele pe
care le avea în casã, inclusiv bucãþele
de pâine ºi de brânzã drãmuite ºi
economisite cu greu. Sunt salvaþi de
la deportare în Germania ºi eliberaþi
din detenþie datoritã intervenþiei
Legaþiei române de la Paris. Plecarea
urgentã din Franþa, a soþilor Boz, a
fost de asemenea plinã de peripeþii.
Singura ieºire din teritoriul ocupat,
trecea pe la Vichy, oraº situat nu
departe de Paris, loc unde îºi stabilise capitala guvernul pro-german al

generalului francez Henri Philippe
Pètain. Cu toate cã autoritãþile
române le obþinuserã aprobarea de
plecare din Franþa ocupatã ºi repatrierea în România, doamna Carola Boz
a fost din nou reþinutã de cãtre poliþia
localã urmând sã fie retrimisã în
lagãrul de la Drancy. ªi de data
aceasta au fost ajutaþi de prietenul
Cioran, care deþinând funcþia de
ataºat de presã al Germaniei în
Franþa, a plecat de urgenþã la Vichy
sã-ºi ajute prietenii. Având o oarecare
putere în faþa autoritãþilor germane ºi
franceze, a fãcut toate intervenþiile
necesare pentru ca trecerea acestora
spre „lumea liberã” sã fie posibilã. I-a
însoþit personal pe cei doi pânã la
frontierã, pentru a se convinge cã prietenii sãi nu vor avea ºi alte surprize
neplãcute.
În 1944, soþii Boz, revin în
România, crezând cã în þara natalã
îºi vor gãsi liniºtea ºi siguranþa ºi îºi
vor putea continua activitatea în slujba literaturii naþionale. Ajuns din nou
la Bucureºti, Lucian Boz, îºi reia
activitatea gazetãreascã la mai multe
publicaþii care apãreau în capitala în
aceea vreme, precum „Finanþe ºi
industrie”, „Democraþia”, „Timpul”,
„Tribuna poporului” ºi „Victoria”. Tot în
aceastã perioadã înfiinþeazã cu
Martin Economu, revista în limba
francezã
„L’Information
Internationale”. În 1946, se naºte fiul sãu
Alain, de fapt unicul urmaº, care ºi în
prezent locuieºte împreunã cu mama
sa (93 de ani!) în casa pãrinteascã de
la Sydney. Demn de menþionat este
faptul cã ºi doamna Carola, Cora cum
ii spun cei din preajmã, a fost o mare
iubitoare a literaturii române, înainte
de rãzboi lucrând ca jurnalistã la
ziarul „Dimineaþa” unde ºi-a cunoscut
soþul.
Dupã terminarea rãzboiului celor
doi li s-au acordat înalte distincþii ºi
recunoºtinþa statului francez. Dându-ºi seama cã în România comunistã, datoritã cenzurii ºi restricþiilor
impuse de noului regim pro-sovietic,
libertatea cuvântului ºi a exprimãrii literare libere este imposibilã, în 1947,
Lucian Boz, împreunã cu soþia ºi
copilul, pãrãseºte pentru intotdeauna
România, reîntorcându-se la Paris,
unde lucreazã ca jurnalist la prestigiosul ziar „Le Monde”. Coloaboreazã
în continuare cu Martin Economu,
refugiat ºi el la Paris, ajutându-l pe
acesta sã fondeazã sãptamânalul
BIRE (Buletin de Informatii al
Românilor din Exil), care va avea
apariþii pâna în 1990, printre directorii
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publicaþiei numarându-se ºi Radu
Câmpeanu, viitorul candidat la
preºedenþia României.
Dupã numai patru ani de ºedere în
Franþa, familia Boz emigreazã în
Australia. La început se stabilesc la
Canberra, capitala micului continent,
unde capul familiei lucreazã ca sudor
(sic!) în mai multe locuri, acceptând
chiar ºi munci necalificate. Nu dupã
multã vreme, însã, i se oferã de compania aviaticã „Air France” conducerea reprezentanþei acesteia în
Australia. Soþia sa este angajatã la
Ambasada Francezã.
Terminându-se construcþia celui
mai mare aeroport din Australia,
„Kingsford Smith” din Sydney,
reprezentanþa „Air France” se mutã în
acest oraº, unde Lucian Boz duce
tratative cu guvernul australian pentru
o eventualã cursã a vestitul avion
„Concorde” pe ruta Paris-Sydney.
Lucreazã la aceasta companie pânã
în 1974 când iese la pensie. În 1958
este decorat cu medalia „Crucea de
cavaler al meritului comercial”, iar mai
târziu în 1979, statul francez îl onoreazã cu „Crucea de cavaler al ordinului
naþional al meritului” pentru eminentele servicii aduse cauzei franceze.
Cu toate cã a dus o muncã splendidã ca reprezentat al „Air France” în
Australia, fapt recunoscut de companie prin acordarea a diferitelor
diplome ºi medalii, nu a uitat nici o
clipã vocaþia sa, dragostea pentru literatura românã. A scris în continuare
în limba natalã ºi a avut o vastã corespondenþã cu personalitãþi literare
române ºi strãine. A publicat
nenumãrate articole în limba englezã
despre personalitãþi româneºti (un
exemplu fiind anunþarea morþii lui
Emil Coiran) în presa australianã,
precum „The Daily Telegraph”, „The
Sydney Mornig Herald”, „The
Australian”, etc. În octombrie 2001,
Academia de ªtiinþe, Literaturã ºi
Artã (ASLA - Oradea, România), i-a
oferit „Marele Premiu Anual” pentru
exemplaritatea operei sale literare.
Lucian Boz, s-a stins din viaþã pe
data de 14 martie 2003, la Sydney, la
vârsta de 93 de ani, cu mâna pe
peniþã, în deplinãtatea facultãþilor
mintale.

Sydney, Australia
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ROMÂNIA – PRIMA ÞARÃ DIN LUME UNDE,
RECENT, BIBILIA A FOST TRANSPUSÃ INTEGRAL
ÎN VERSURI CU RIME !
limbi în care nu este tradusã. Pentru a
putea duce la bun sfârºit campania
de traducere, se fac eforturi de strângere a resurselor de bani, estimate la
1 miliard de dolari. ªi totuºi, vestea
bunã este cã Sfânta Scripturã este
destul de cunoscutã în peste 3000 de
idiomuri, dar nu cu traduceri integrale.
Aºadar, nu existã nici o limbã de pe
glob în care sã nu fi fost tradusã
mãcare o micã parte din ea, îndeosebi din Noul Testament.

Cristian Petru BÃLAN
(Poetul Ioan Ciorca, un mecanic de
locomotive din Cluj-Napoca, în
prezent absolvent al Facultãþii de
filosofie, a transpus prima biblie din
lume în frumoase versuri româneºti, o
surprizã ineditã)
Mã consider unul din cei mai norocoºi oameni deoarece, acum când vã
scriu, am în faþa mea prima Biblie din
lume scrisã în versuri cu rimã.
Majoritatea oamenilor a auzit cã pe
întreg globul existã aproximativ 3000
de limbi, fiecare cu dialectele ºi
graiurile ei. Deºi Biblia este singura
carte tradusã majoritar în numeroase
limbi ale lumii, încã nu se poate
spune cã ea s-a tradus în toate cele
peste 3000 de limbi ci, integral ºi cu
precizie, în cca 800 din ele, dar suntem informaþi cã în numai 15 ani
fiecare om de pe pãmânt va putea citi
aceastã carte în limba lui. Traducãtorii
de la “Wycliffe Biblie”, cea mai mare
organizaþie de traducere a Scripturii,
cred cã pânã în 2025 se poate traduce Biblia ºi pentru cele 2200 de
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Biblia (substantive plural grecesc
care înseamnã “Cãrþile” - 66 de cãrþi are douã pãrþi: Vechiul Testament ºi
Noul Testament, ambele cu mai mulþi
autori (Vechiul Testament - începe a fi
scris cu 1500 de ani înainte de
Hristos ºi conþine urmãtoarele cãrþi
canonice: Geneza, Exodus, Leviticul,
Numeri,
Deuteronomul,
Iosua,
Judecãtori, Rut, 1. Samuel, 2 Samuel,
1 Împãraþi, 2 Împãraþi, 1 Cronici, 2
Cronici, Ezra, Neemia, Estera, Iov,
Psalmii, Pildele sau Proverbele,
Eclesiastul, Cântarea Cântãrilor,
Isaia, Ieremia, Plângerile lui Ieremia,
Ezechil, Daniel, Osea, Ioel, Amos,
Obadia, Iona, Mica, Naum, Habacuc,
Tefania, Hagai, Zaharia, Maleahi,
Noul Testament: Matei, Marcu, Luca,
Ioan, Faptele Apostolilor, Romani, 1
Corinteni, 2 Corinteni, Galateni,
Efeseni,
Flipeni,
Coloseni,
1
Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni, 1
Timotei , 2 Timotei, Tit, Filimon, Evrei,
Iacov, 1 Petru, 2 Petru, 1 Ioan, 2 Ioan,
3 Ioan , Iuda, Apocalipsa.)
Trebuie sã subliniez faptul cã în toate
cele 3000 de limbi în care Biblia
existã redatã integral sau doar fragmentar, de-a lungul a mai bine de trei
milenii, nimeni niciodatã nu s-a gândit
ca aceastã capdoperã sã fie redatã
într-un limbaj poetic care sã aibã ritm,
rimã, forme prozodice fixe ºi figuri de
stil, iar aceastã îndrãzneaþã încercare
iatã cã ne onoreazã sã fie fãcutã
chiar pe plaiurile mioritice, de cãtre
un poet din Cluj-Napoca, românul
Ioan Ciorca. Las la o parte faptul cã trecãtoare, timide ºi foarte mici încercãri - s-au fãcut sporadic în diferite

limbi ale lumii, dar numai din cartea
psalmilor ºi a proverbelor ori simple
rezumãri poetice din alte capitole, dar
marea Biblie, aceastã capodoperã în
totalitatea ei, uriaºa Biblie, nimeni,
absolut nimeni, nu a încercat sã o
versifice vreodatã... ªi iatã de ce: A
versifica Biblia (peste 1220 de pagini)
este o muncã enormã, colosalã ºi
foarte responsabilã, necesitând eforturi supraomeneºti. Unii cred cã aºa
ceva nici nu ar mai fi necesar de
vreme ce avem deja suficientul text
original sau cã nici nu se poate încerca un asemenea experiment inutil. Ei
nu au dreptate. De aceea se înþelege
cã fãrã invocarea inspiraþiei care sã
vinã de la Duhul Sfânt, o asemenea
muncã de Sisif poate deveni riscantã,
ducând la confuzii teologice ºi la
modificãri de conþinut. A versifica
chiar ºi o singurã paginã din Sfintele
Scripturi presupune categoric o
chemare specialã, binecuvântãri
divine, dar ºi un travaliu deosebit de
extenuant (Biblia în versuri româneºti
a ieºit de 2045 de pag. !), iar clujeanul
nostru vedem cã s-a achitat onorabil
de el, cu toatã cinstea, cu toatã
dragostea ºi cu toatã grija pentru
nealterarea mesajului original, dorind
ca greºelile sã nu existe deloc sau sã
fie cât mai mici cu putinþã. Bravul poet
român ºtia din capul locului la ce
riscuri se expune, ºtia bine cã este
întru totul rãspunzãtor pentru distorsionarea chiar ºi a unui singur cuvânt
socotit sacru, mai ales cã Apocalipsa
se încheie clar cu un avertisment
foarte serios faþã de cei care încearcã
sã schimbe sensul scripturilor: „Dacã
le va mai adãuga cineva ceva,
Dumnezeu îi va adãuga plãgile care
sunt arãtate în cartea aceasta; iar de
va scoate cineva ceva din cuvintele
cãrþii acestei profeþii, Dumnezeu îi va
scoate partea lui din pomul vieþii ºi din
cetatea cea sfântã, care sunt arãtate
în cartea aceasta.” (Citat din
Apocalipsa Sf. Ioan, în traducerea lui
Bartolomeu Anania). Aceste cuvinte
de foc au contribuit mult la evitarea
greºelilor ºi la unitatea fascinantã a
Bibliei româneºti transpusã în versuri.
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Desigur, fiind vorba de o
lucrare de importanþã
istoricã, demnã de Cartea
Recordurilor, ne întrebãm
curioºi cu toþii: oare cine
este autorul?
Ioan Ciorca este un personaj minunat, unul din cei
mai harnici români ce-i are
þara noastrã, un ardelean
serios care, cum se spunea
într-o emisiune televizatã
din Cluj, „a reuºit sã-ºi ducã
la bun sfârºit proiectul,
chiar dacã la început nu
stãpânea arta condeiului.
Dupã orele de serviciu,
Nea Nelu de la service-ul
auto îºi spãla mâinile de
ulei de motor ºi devenea
scriitor. Când s-a decis sã
ne redea Biblia în versuri,
se afla la începutul „carierei” de autor ºi asta pentru
cã prima sa lucrare i-a luat
ceva timp, mai precis vreo
16 ani din viaþã... A transpus cele 66 de cãrþi ale
Bibliei în versuri, însã bani
de tipãrire a avut doar pentru Noul Testament (tiraj
infim), cel vechi plãtindu-l
din salariul sãu.
Mecanic de profesie, lucra
ziua în atelier iar în timpul
liber trudea în slujba
Domnului. Între timp, a
fãcut ºi facultatea de
Filozofie a celei mai prestigioase universitãþi din Cluj,
pe care a terminat-o cu
media zece. Nu i-a fost
deloc uºor...
Cartea lui, de 1368 de pag.
ºi 3,5 kg, se bucurã acum
de apreciere nu doar din
partea oamenilor simpli, a
credincioºilor, ci ºi a clericilor, a unor ziariºti ºi scriitori, dar asta nu este sufficient, cãci toatã omenirea
ar trebui sã ºtie de ea!
„Autorul are aceastã mare
virtute pentru cã limpezeºte anumite sensuri
ale Sfintei Scripturi ºi le
face mai pe înþelesul oamenilor. Este un efort colosal,
dar cu atât mai mult sã o
înþelegi ºi sã reuºeºti sã o
transcrii în versuri”, crede
Bogdan Ivanov, purtãtorul
de cuvânt al Mitropoliei
Clujului.” Am citat din
prezentarea videoclipului
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Doar Duhul Domnului
zbura
Peste a apelor pustie.

televiziunii din Cluj. Ceea
ce a omis sã ne aminteascã televiziunea clujeanã este faptul cã relativ
tânãrul
ºi
minunatul
meºter-poet Ciorca este
absolventul Liceului industrial nr. 2 Cluj-Napoca, al
Universitãþii Babeº-Bolyai
din acest municipiu, având
specializarea în istoriefilosofie, Facultatea de
ºtiinþe politice, cu masterat
în ªtiinþe administrative ºi
masteratul în Eticã profesionalã, toate terminate cu
brio. Dânsul este iubit de
colegii lui, nu numai pentru
cã a publicat mai multe
cãrþi, articole ºi eseuri, dar
ºi pentru cele trei brevete
de invenþie în domeniul
auto, pentru obþinerea unei
medalii de argint la Salonul
naþional de inventicã din
2007 ºi a unei medalii de
aur la Salonul internaþional
de inventicã din 2008. Un
astfel de om excepþional nu
putea produce decât tot o
operã excepþionalã ! Pentru
a întãri cu exemple concrete cele spuse aici, vom
încerca - printr-o metodã
comparativã - sã citãm
câteva versete din capitolele Vechiului ºi Noului
Testament, apoi sã le
urmãrim cum mult inspiratul autor le-a convertit în
versuri...
În versiunea din ebraicã a
versetului 1, cap. 1, din
Vechiul Testament, Facerea, Gala Galaction redã
cuvintele astfel:

1. La început a fãcut
Dumnezeu cerul ºi pãmântul.
2. ªi pãmântul era
netocmit ºi gol. Întuneric
era deasupra adâncului ºi
Duhul lui
Dumnezei se purta pe
deasupra apelor.
Arhiereul ºi poetul Barto lomeu Valeriu Anania le
traduce:
1. Întru ‘nceput a fãcut
Dumnezeu cerul ºi pãmântul.
2. Dar pãmântul era
nedesluºit ºi ne ‘mplinit, ºi
întuneric era deasupra
genunii; ºi Duhul lui
Dumnezeu se purta pe
deasupra apelor.
Preotul Dimitrie Cornilescu
le traduce:
1. La început, Dumnezeu a fãcut cerurile ºi
pãmântul.
2. Pãmântul era pustiu
ºi gol; peste faþa adâncului
de ape era întuneric ºi
Duhul lui Dumnezeu se
miºca pe deasupra apelor.
Aceste versete sunt redate
astfel de poetul Ioan
Ciorca:
1. La început, Dumnezeu Sfântul
A fãcut cerul ºi pãmântul.
2. Pãmântul era gol
cuprins,
Iar peste-al apelor
întins,
Al beznei val stãpân
era.

Frumos ºi simplu, nu? pãstrând mesajul originalului. Iatã acum un scurt fragment din „Cântarea cãntãrilor”
,
trad.
Gala
Galaction (fragm. cap. 4,
primele 7 versete):
1. Ce frumoasã eºti,
iubito, ce frumoasã eºti!
Ochii tãi sunt ochi de
porumbiþã, sub marama ta.
Pãrul tãu este ca o turmã
de capre popositã pe
coama muntelui Galaad.”
Cant 1.15; Cant 5.12;
Cant 6.5;
2. Dinþii tãi sunt ca o
turmã de oi tunse care ies
din scãldãtoare, toate cu
gemeni, ºi niciuna din ele
nu este stearpã.
Cant 6.6;
3. Buzele tale sunt ca un
fir de cârmâz, ºi gura ta
este drãguþã; obrazul tãu
este ca o jumãtate de rodie,
sub marama ta.
Cant 6.7;
4. Gâtul tãu este ca turnul lui David, zidit ca sã fie
o casã de arme; o mie de
scuturi atârnã de el, toate
scuturi de viteji.
Cant 7.4; Neem 3.19;
5. Amândouã þâþele tale
sunt ca doi pui de cerb, ca
gemenii unei cãprioare
care pasc între crini.
Prov 5.19; Cant 7.3;
6. Pânã se rãcoreºte
ziua ºi pânã fug umbrele,
voi veni la tine, munte de
mir, ºi la tine, deal de
tãmâie.
Cant 2.17;
7. Eºti frumoasã de tot,
iubito, ºi n-ai niciun cusur.
Acum - aceeaºi, în traducerea lui Cornilescu:
1. Ce frumoasã eºti,
iubito, ce frumoasã eºti!
Ochii tãi sînt ochi de
porumbiþã, supt mãhrama
ta. Pãrul tãu este ca o
turmã de capre, popositã
pe coama muntelui Galaad.
2. Dinþii tãi sînt ca o
turmã de oi tunse, cari ies
din scãldãtoare, toate cu
gemeni, ºi nici una din ele
nu este stearpã.
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3. Buzele tale sînt ca un fir de cîrmîz, ºi gura ta este drãguþã; obrazul
tãu este ca o jumãtate de rodie, supt
mãhrama ta.
4. Gîtul tãu este ca turnul lui
David, zidit ca sã fie o casã de arme;
o mie de scuturi atîrnã de el, toate
scuturi de viteji.
5. Amîndouã þîþele tale sînt ca doi
pui de cerb, ca gemenii unei
cãprioare, cari pasc între crini.
6. Pînã se rãcoreºte ziua, ºi pînã
fug umbrele, voi veni la tine, munte de
mir, ºi la tine, deal de tãmîie.
7. Eºti frumoasã de tot, iubito, ºi
n’ai nici un cusur.
„Cântarea cântãrilor”, cap. 4, vers.
1-7, versificate de Ioan Ciorca:
1. „Iubita mea, nu te priveºti?
Te uitã ce frumoasã eºti!
Îþi sunt ai ochilor bobiþe,
Ca ochii unei porumbiþe
ªi sub maramã strãlucesc
La pãrul tãu dacã privesc,
Gândul îmi zboarã, iar pe urmã,
Îmi aminteºte de o turmã
De capre care s-au oprit
ªi-apoi odihnã au gãsit
Pe înãlþimea muntelui,
Pe piscul Galaadului,
2. Ca ºi o turmã de oi care
Tunse-au ieºit din scãldãtoare,
Iar între ele nu se poate,
Sterpe a se afla, cãci toate,
Gemeni doar au - ia seama bine –
Aºa-s ai tãi dinþi pentru mine.
3. Buzele tale mã îmbie
Fir de cârmâz îmi par sã fie.
Drãguþã este gura ta.
Obrazul tãu ar arãta
Ca rodia, de bunã seamã,
Cum se zãreºte sub maramã.
4. Gâtul þi l-am asemuit
Cu turnul ce a fost zidit
De David, cu o casã-n care
Arme sunt puse, spre pãstrare.
Scuturi atârnã de-al sãu vreji
Doi pui de cerb. Când mã uit iar,
Îmi par doi gemeni, bunãoarã,
Precum doi pui de cãprioarã
Cari între crini au apãrut,
Ieºiþi în voie la pãscut.
6. Pânã când se mai rãcoreºte,
Pânã când umbra se lungeºte –
Munte de aur - voi fi la tine.
Deal de tãmâie sã ºtii bine
Cã voi ajunge, negreºit.
7. Frumoasã eºti. Când te-am privit,
Nici un cusur nu þi-am aflat,
Oricât de mult am încercat.
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*
Fãrã sã exagerãm prea mult, am
putea spune cã autorul Bibliei în versuri româneºti a practicat un spirit
real de jertfã, din mai multe punct de
vedere, pentru a-ºi fi putut materializa
visul. În final, rugãciunile poetul Ioan
Ciorca, un suflet profund credincios,
au fost auzite de divinitatea care i-a
rãsplãtit munca scoþându-i în cale
oameni sãritori care l-au ajutat în
modul cel mai concret, toþi înþelegând
importanþa uriaºei lucrãri. Drept
urmare, aºa cum ne-a informat
ziarista Antonia Bodea, la data de 23
ianuarie, a avut loc lansarea monumentalului volum în versuri, VECHIUL
TESTAMENT, apãrutã sub egida
Asociaþiei Cultural Creºtin-umanitare
„Ars Vivat”, Ediþie Princeps 2013,
legatã în piele ºi inscripþionatã cu
foiþã de aur. La timp a venit ºi ajutorul
Asociaþiei Cluj The Day care, împreunã cu Liga Scriitorilor Români a sprijinit tipãrirea ºi punerea în circulaþie a
acestei unice cãrþi. ªi nu a fost o afirmaþie în vânt, fiindcã, iatã: ºi promisiunea aceasta a fost împlinitã... La
începutul anului 2014, la editura
Armonii Culturale din Adjud a apãrut
ºi NOUL TESTAMENT în versuri (584
pag.), tot legat ºi în format mare ca ºi
celãlalt volum, având o postfaþã de
preotul Radu Botiº. Trebuie sã subliniem în mod deosebit cã la apariþia
acestor scripturi în versuri a colaborat
substanþial acest preot inimos Radu
Botiº, preºedintele asociaþiei mai sus
menþionate, Ars Vivat, ºi membru al
Ligii Scriitorilor Români, filiala
Maramureº. Prefaþatã de prof. dr. Ioan
Chirilã, cartea versificatã a Vechiului
Testament se constituie într-un veritabil act de evanghelizare printr-o
menire cu adevãrat apostolicã a
autorului „într-un veac rãtãcit”, cum
scrie domnia sa. Sub coordonarea
d-lui Claudiu Pãdurean, corespondent la Radio România Actualitãþi,
lansarea acestei cãrþi, inedit monument românesc de culturã, a avut loc
în spaþiul localului „Los Toreros” din
Cluj-Napoca, în prezenþa unui public
numeros ºi avizat. Dupã cuvântul de
deschidere adresat de dl. Claudiu
Pãdurean, Marc, nepotul autorului în
vârstã de 7 ani, a recitat primul verset
din Facerea. Scriitorul Al. Florin Þene,
preºedintele LSR, a subliniat rolul
Bibliei în cultura omenirii ºi a apreciat
efortul autorului volumului de faþã,
care a elaborat pe parcursul a peste
15 ani de trudã acest act colosal.
„Prin gestul sãu - a subliniat preºedintele Ligii - dl. Ioan Ciorca aparþine
Românei Profunde, care cu mo-

destie, în tãcere, creeazã pentru
veºnicie, pentru tezaurul culturii
române, „cã o ladã de zestre” a
românilor în contextul globalizãrii.”
Viitorul pas planificat este reunirea
celor douã testament în versuri într-o
singurã Biblie mare care sã fie cunoscutã de orice român. Nu existã deocamdatã fonduri pentru aceastã
finalizare.
Ca ºi toate versurile din Vechiul
Testament, trecând la Testamentul cel
nou, poetul Ioan Ciorca foloseºte
acelaºi tip de versificaþie, cu rânduri
de 8 silabe, ritm iambic ºi rimã
împerecheatã
Sã vedem cum au fost interpretate în
versuri versetele evanghelistului Ioan,
de la capitolul 1, din traducerile lui
Gala Galaction, Bartolomeu Anania ºi
Dimitrie
Cornilescu,
în
Noul
Testament.
Mai întâi traducerea pr. Galaction din
greceºte:
1. La început era Cuvântul ºi
Cuvântul era cu Dumnezeu ºi
Dumnezeu era Cuvântul.
2. Acesta era întru început la
Dumnezeu..
3.Toate prin El s-au fãcut; ºi fãrã
El nimic nu s-a fãcut din ce s-a fãcut.
4. Întru El era viaþã ºi viaþa era
înaintea oamenilor.
5. ªi lumina lumineazã în întuneric ºi întunericul nu a cuprins-o
Pãrintele Bartolomeu Anania traduce
mai nuanþat:
1. Întru ‘nceput era Cuvântul ºi
Cuvântul era la Dumnezeu ºi
Cuvântul Dumnezeu era.
2. Acesta era dintru ‘nceput la
Dumnezeu;
3.toate printr’ Însul s’au fãcut din
ceea ce s’a fãcut.
4. Viaþa era într’ Însul, ºi viaþa era
lumina oamenilor;
5. ºi lumina întru întuneric
lumineazã ºi întunericul nu a cuprinso.
Traducerea lui Dimitrie Cornilescu:
1. La început era Cuvîntul, ºi
Cuvîntul era cu Dumnezeu, ºi
Cuvîntul era Dumnezeu.
2. El era la început cu Dumnezeu.
3. Toate lucrurile au fost fãcute
prin El; ºi nimic din ce a fost fãcut,
n-a fost fãcut fãrã El.
4. În El era viaþa, ºi viaþa era lumina oamenilor.
5. Lumina lumineazã în întunerec,
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ºi întunerecul n-a biruit-o.
Iatã cum versificã poetul Ioan Ciorca
Capit. 1, versetele 1-5 din Sf. Apostol
Ioan:
1. N-a fost nici cerul, nici pãmântul,
Ci, la-nceput, a fost Cuvântul.
Acest Cuvânt a fost, mereu,
Alãturea cu Dumnezeu:
ªi Dumnezeu, deci chiar Prea
Sfântul,
S-a dovedit a fi Cuvântul.
2. Pe Dumnezeu, necontenit –
De la-nceput - El L-a-nsoþit.
3. Tot ceea ce a fost creat,
Numai prin El a fost durat;
Nimic, din ce s-a pomenit,
Fãrã de El, nu s-a zidit.
4. Mãsura Lui, de viaþã-i plinã,
Iar ea-i a omului luminã.
5.Lumina-n beznã strãluceºte,
Iar bezna nu o biruieºte.
Am oferit aceste câteva exemple pentru a putea înþelege mecanismul de
lucru al autorului a cãrui transcriere
poeticã este mai de grabã analiticã
decât sinteticã, ceea ce vine în avantajul cititorului. Dacã cineva îºi pune
întrebarea la ce ar folosi sã avem o
Biblie versificatã, rãspunsul s-ar oferi
simplu: versificãrile întotdeauna au

ajutat memorizarea textelor mult mai
uºor ºi mai rapid decât scrierea în
prozã, fapt incontestabil ºi întãrit de
declaraþiile tuturor actorilor care au
experimentat acest adevãr ori de câte
ori au avut de interpretat roluri versificate. Presupunând cã, alãturi de o
Biblie clasicã, fiecare am avea ºi
aceastã traducere în versuri,
alternând textele pe care le citim, am
cãpãta dintr-o data senzaþia perceperii în stereo a comunicãrilor
urmãrite, ceea ce ar fi un mare câºtig
pentru imaginaþia ºi memoria noastrã
care este ajutatã ºi de sutele de frumoase ilustraþii cu subiecte biblice
potrivite descrierilor din paginile
respective.
Desigur, eu nu am citit toatã aceastã
mãreaþã lucrare filã cu filã, fiindcã
orice Biblie nu trebuie cititã ca un
roman, chiar dacã autorul declarã cã
o vede mai mult ca o opera literarã
decât religioasã. Ea poate fi studiatã,
pe sãrite, în funcþie de versetele ºi
capitolele care ne intereseazã la un
moment dat, dar ceea ce am citit
pânã acum, oriunde am deschis
aceste captivante pagini, m-a încântat. În primul rând am simþit cã întreaga lucrare este o incontestabilã ºi o
ambiþioasã încercare de a muta
uriaºul fluviu biblic al Vechiului ºi
Noului Testament de pe tãrâmurile

sfinte ale strãvechii Palestine pe luminoasele noastre plaiuri mioritice. A
fost o ambiþie auctorialã uriaºã care,
din fericire, a devenit o admirabilã
reuºitã a genialitãþii valahe pe care
analiºtii viitorului s-ar putea sã o
simtã ca un experiment deosebit de
interesant din punct de vedere literar,
lingvistic ºi din anumite perspective
cultice, mai ales cã, în cugetele cititorilor, versetele frumos ritmate ºi pline
de rigurozitate comunicativã, devin
lejer penetrabile deoarece sclipesc
de spirit descriptiv.
Nu pot încheia aceastã modestã
prezentare a unei Opera Magna fãrã
sã-l felicit cãlduros pe distinsul autor,
atât în numele meu cât ºi al multor
români care, cu toþii, ar dori mult sã
aibã în mâinile lor o aºa mãreaþã
lucrare. Numai cã pentru a se putea
împlini acest deziderat, autoritãþile
responsabile cu viaþa culturalã a
acestei þãri trebuie sã se implice în
posibilitatea de a se finanþa editarea
Bibliei române versificate în tiraje
care sã o scoatã din anonimat, impulsând-o sã ajungã cât mai curând în
Cartea Mondialã a Recordurilor, dupã
cum meritã cu prisosinþã.
———————————————
———
Glen Ellyn, Illinois, SUA

POEMELE SFÂNTULUI VALAH

pe Dumnezeu îl culci în chiparoºi
– curat
trezit Hristos – numeºti-l soare-n
floare

pictezi
cu-arterele
deschise
curcubeu
fierbi sânge pe pãmânt precum
ºi-n cer:
pe pânzã-nghesui zeul lângã zeu
încât brusc raiu-ai vlãguit – apter!

Adrian BOTEZ

SFÂNTUL DE VINERI
(lui Van Gogh)
îþi mulþumesc pentru-ncãpãþânare
arzând pe pânzã ca ºi-n viaþã -exasperat!
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înfometat þi mìzer sfânt de vineri
ai tâlhãrit de rosturi universul
urechea þi-ai desprins – s-asculte
versul
care cutremurã-n extaze aºtri
tineri
...iscat altar de sori care trudesc
îþi mulþumesc – Van Gogh – îþi
mulþumesc!

HRISTOS POETUL

n-a dulgherit ºi n-a mâncat slãninã
ci-i vizionar Poet – zidar al rãnii:
a-nchipuit cu truda Lui seninã
pe Omul-Munte – viscolind dihãnii
izbânda Lui – mutând zãri ºi istorii
smulgând din pântec - mirul de
luminã
preschimbã crima în arcada florii:
schilodu-acum e flutur fãrã vinã!
cultura leprei – cumpãna orbirii
prin cuvântare-s turnul de vãzduh:
cãci Golgota-i veninul nou-privirii
ºi înflorirea cãrnii în Sfânt Duh!
...de-asprimea Lui Hristos tocim
pãcatul
ºi-I regãsim în Frumuseþe – sfatul!
———————————————
Adjud
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ªTIREA ZILEI: JURNALISTUL –
UN CHIRURG SOCIAL (ESEU)
vecin cu tot. Dar dacã moare capra cu
vecin cu tot, cine mai pregãteºte prohodul cãrnii? Pentru cine se mai pârguieºte surâsul la freamãtul castronului cu porþia aburindã? Nu se mai
umflã în gâtlej ciuda, invidia ºi rãutatea. Se usucã pe picioare. Uitãtura
se stafideºte. Curtea vecinului e
goalã. Nu mai e nici capra, nu mai e
nici vecinul. Bate vântul prin scaieþi.
Þara arde.

Dona TUDOR
Pe vremea când murea capra
vecinului era pitoresc, frumos ºi pragmatic. Exista o tihnã în privirea ce se
uita peste gard. Se umflau în gâtlej
ciuda, invidia, rãutatea ºi multe altele
adunate aºa, ca pãduchii. Oricât ar fi
fost capra de râioasã, în privirea
acceleratã cu venin, capra se lãfãia
dolofanã. Uitãtura se înfigea pânã în
prãsele. Cãdeau, una dupã alta,
zalele din nãduf ºi, în curtea vecinului, rãmânea capra întinsã ca buturuga. Zicerea proverbialã se opreºte
aici. Dar, dacã ar fi sã continuãm acþiunea, ar urma, probabil, prohodul
cãrnii.
Sub scânteierea lamei de cuþit,
stãpânul caprei ar fi pregãtit, pentru
vecini, porþia. Adulmecarea hãlcii, cu
bulboace de sânge irizând, ar fi dat
drumul la izvorul cu bale. Pe sub
dunga uºii din spate, dupã ce ar fi fost
golitã tigaia, s-ar fi furiºat o molimã
dulce de moleºealã: „Ehee, ce bunã
a fost capra vecinului…”
Vremea aceea romanticã s-a dus.
Capra vecinului nu mai moare singurã. Trebuie sã moarã capra, cu
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Un vrej rãsucit de sãrãcie se
întinde peste garduri. Toatã frãgezimea unui vis se dospeºte într-un
borhot. ªiroind, timpul îºi pune trupul
în clepsidrã. Duhul ruinei bate tainic
la porþi. Într-un chiot al desfãtãrii
puhave, se întinde cuminte ceafa la
jug. Toþi pentru unu ºi fiecare pentru
sine. Buzele sunt toarse pentru vorbe
ºi vorba e ca o merindã vie. Pânã
când ajunge în gura cu venin. Vorbim
mult. Sporovãim cu pleoapele lãsate.
Visãm contururi în baloane din
sãpun.
Þara arde ºi baba…ce face baba?
Unde-i baba? Baba se lãfãie silfidã,
trasã prin inel ºi bisturie chirurgicale,
în ecranele de searã, puþin în print ºi,
peste tot, în online. Ar putea fi jurnalistul un chirurg social? Dacã ar fi sã
dãm
crezare
unora,
Galaxia
Gutenberg va fi pulverizatã de
Galaxia Internet. Probabil. Posibil.
Într-o bunã zi. Nu ºtiu însã cât va fi de
bunã ziua aceea. Pânã ce s-ar putea
întâmpla ce zic prãpãstioºii, cartea ºi
internetul rãmân douã puncte de sprijin pentru omenire. Pentru ºcoalã.
Pentru educaþie. Pentru instruire.
Jurnalistul învaþã pânã moare.
Materia primã a meseriei lui e lumea
în care trãieºte. Nu e judecãtor sã
judece. Nu e procuror sã acuze. Nu e
avocat sã apere. Dar atunci ce poate
fi? El e cel ce existã. Atât pentru
lucrurile mari. cât ºi pentru lucrurile
mici. Nu ºtiu în ce categorie s-ar
putea încadra leuºteanul, la lucruri
mari sau la lucruri mici. Ce ºtiu, cu
siguranþã, este cã, atunci când trebuie sã locuieºti mai mult timp
departe de þarã, lucrurile mãrunte

încep sã aibã alte dimensiuni.

Citesc, de pildã, pe Forumul
Românilor din Egipt cã leuºteanul de
acolo n-are gustul leuºteanului din
România. Cã smântâna este un produs ce nu prea este utilizat în
preparatele egiptene. Cã la piaþã, trebuie sã spui într-un anume fel, un
anume cuvânt, altminteri primeºti
lapte sau caimac. Cã la fasole se
spune aproape ca pe româneºte:
“fasoia”. Par lucruri fãrã importanþã.
Dar cât de mari sunt pentru curgerea
zilnicã a vieþii!
Internetul pulverizeazã distanþele
ºi, într-o clipire, veºtile fac ocolul
Pãmântului. Pe cel plecat la capãtul
Pãmântului poþi sã-l vezi ºi sã-l
asculþi. Poþi avea în faþa ochilor frumuseþi, minuni sau urâciuni. Se globalizeazã ºi binele ºi rãul. Depinde
ce alegi. Aceastã ºtiinþã a alegerii o
dobândeºti prin învãþãturã. Ea e scutul tãu de protecþie. Ea te ajutã sã
alegi verbul „a fi”.
Prin intermediul internetului, am
aflat povestea celei mai fantastice
fotografii fãcutã vreodatã. Fotografia
a fost fãcutã de un fotograf american
în timpul unei operaþii de coloanã,
efectuatã pe un fãt, aflat în uterul
mamei în a 23-a sãptãmânã de dezvoltare. Fotograful nu se gândea cã
va realiza cea mai importantã
fotografie din viaþa lui, scopul iniþial
fiind doar înregistrarea pe peliculã a
unei operaþii de coloanã asupra fãtului. În timp ce fotograful Paul Harris
înregistra etapele operaþiei efectuate
în clinica de chirurgie a Universitãþii
Vanderbilt din oraºul NashvilleTenesse, SUA, el a reuºit sã imortalizeze momentul în care copilaºul ºi-a
ridicat mâna din uterul mamei ºi a
prins degetul medicului. Fotografia a
cutreierat deja lumea, în Irlanda fiind
folositã ca principalul argument
împotriva legalizãrii avortului.Mânuþa
care a cucerit întreaga lume este a lui
Samuel Alexander, copilul care s-a
nãscut acum ºase ani, dupã
noaptea de Crãciun.
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El este o minune. Fiecare
venire pe lume a unui copil este
o minune. E ºtirea permanentã
din viaþa lui. Efemerã pentru jurnalist. Dupã operaþie, uterul mamei a
fost închis la loc iar fãtul a fost lãsat în
interiorul acestuia pentru a-ºi continua dezvoltarea în condiþii normale.
Este evident faptul cã aceastã
fotografie este consideratã ca fiind
cea mai importantã fotografie din
domeniul medicinii. Samuel este cel
mai tânãr pacient care a fost supus
unei astfel de operaþii. Sigur cã el va
avea, într-o bunã zi, posibilitatea de
a-i mai strânge încã o datã mâna,
chirurgului Brunner. De astã datã,
privindu-l în ochi. Dar îl va privi în ochi
ºi pe fotograf? Îi va strânge ºi lui
mâna? Cât este întâmplare, noroc,
stãruinþã, muncã, rãbdare, educaþie
ºi ºtiinþã între jurnalist ºi materia lui
primã, realitatea înconjurãtoare?
Dar în realitatea virtuala? Nu-i aºa
cã aºteptaþi rãspunsul la aceste întrebãri? Mai e mult pânã departe? În
care dintre aceste realitãþi se va
regãsi jurnalistul? Poate fi jurnalistul
un chirurg social? Suveica politicii
mondiale þese o vreme de-o sã ne
cãutãm singuri fulgii. Dacã o s-o mai
þinem tot aºa, din dârdâialã în
dârdâialã, din jumãtãþi de cuvinte, în
jumãtãþi de tãceri, din rãbdat în rãbdat, o sã ajungem pe câmpia veºnic
înverzitã, drepþi ca scândura de brad.
Pânã atunci, o sã avem timp berechet
sã ne îmbãtãm cu promisiuni deºarte.
Pregãtirea e fãcutã. Oferta diversificatã. Când am început sã ne dumirim cum e încropit mecanismul picãrii
guvernelor, lumea era împãrþitã în
oameni buni, oameni rãi ºi ºoferi.
Dupã ce am înþeles acest mecanism
mai bine, lumea s-a împãrþit în
oameni buni, oameni rãi ºi finanþiºti.
Când a picat ºi guvernul fãcut de
finanþist, lumea s-a împãrþit în oameni
buni, oameni rãi ºi parlamentari.
Ce fericire e în barca cu pânze
sociale! Sã vinã valul! Dar valurile
n-au motiv de înãlþare. Atunci nu mai
conteazã valul. Conteazã spuma. Sã
vinã spuma! Cât mai multã spumã.
Navigãm pe spumã! Pânã o sã
ajungem noi înºine spumã. O sã ne
spargem de malul timpului. Pânã
atunci, se adunã un vag sentiment cã
stãm într-o grãdinã zoologicã. Ne
viziteazã lumea. Se uitã la noi curioºi,
nedumeriþi ºi buimãciþi. Sau, poate
înþeleg ceva, dacã au un bun translator de coduri, metehne ºi balcanisme.
Un lighean de promisiuni se revarsã
peste vieþile noastre. Trãim cu
perdelele trase. ªi ecranele aprinse.
Analog ºi online. Ecranosfera ne
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cotropeºte, tandru, fiinþa. Suntem
înrobiþi imaginii. Cuvântului sau vorbãriei? Sigur, toþi vrem sã vorbim. Cu
încrâncenare. Nimeni nu vrea sã
asculte. Cu înverºunare. Râdem în
tronsoane orare. Dãm ora exactã cu
noutãþi aflate.
Telecomanda ne devoreazã existenþa. Bucatã cu bucatã. Blogosfera
ne strãvezeºte. Cu lãcomie neþãrmuritã de ºtiri. Navigãm sã aflãm. Visãm
sã vinã omul cel bun ºi sã aducã
împreunã cu el tot ce este nobil, frumos ºi minunat. Sã vinã tihna. Sã vinã
blândeþea. Sã vinã grija. Sã vinã
pacea. Sã vinã dãrnicia. Sã vinã. Sã
ne piarã gustul amar al zãdãrniciei. În
cuvinte încolonate n-am fost niciodatã bogaþi. Jurnalistul nu poate trãi
între oglinzi paralele. Scrierile lui,
zicerile lui, fãrã puterea credinþei în
cuvânt, nu vor strãpunge zidul timpului. Astãzi e mai puternic decât
mâine? Pentru cine ºi cu ce folos? ªi
a doua zi, dupã ce a apãrut articolul
sau s-a difuzat emisiunea, soarele va
rãsãri.
Ce bine ar fi dacã nu ne-am mai
înstrãina! Dar viaþa îºi urmeazã
cursul. Chiar ºi cu lucrurile ei lipsite
de însemnãtate. Mãrunte. Lucrurile
mici ºi mãrunte se agaþã ca râia de
noi, pitoreºti. Frumuseþea profesiei de
jurnalist stã ºi în puterea schimbãrii.
Numai aºa mâine va fi o altã zi.
Suntem oamenii întrebãrilor. Ne
rãtãcim în întrebãri. Stãm într-un conflict între trecut ºi viitor. Nu ne mai
ajunge prezentul. E prea puþin
prezent. Nu mai suntem prezenþi în
prezent. Stãm ca o liniuþã de unire
între aºteptare ºi rãspuns. Între acolade, cu satisfacþie ºi decepþie. Vine
peste noi publicitatea. Sau breaking
news. Capitulaþi, în faþa celei mai rele
amãgiri. Cu regrete ºi remuºcãri. Va
trebui sã inventãm un alt cuvânt pentru neputinþã. Pentru suferinþã. Pentru
furie. Pentru nedreptate. Pentru trãdare. Pentru abandon.
Ai cui suntem? Ai cui mai suntem?
Ai cui am fost? Ai cui vom fi? Cine ne
dã rãspunsul? Noi înºine, frumoasã
breaslã! Sunt cuvinte dureroase, ca
niºte pumnale rãsucite. Sunt ºi
cuvinte care vindecã. ªi, în momente
de restriºte ºi jale, cuvântul care vindecã trebuie adus lângã trupul, ºi aºa
hãrþuit, al omului. Vindecarea prin
privire, prin mângâiere, prin cuvânt.
A avea puterea sã-l asculþi pe cel
de lângã tine, înseamnã sã-i dai ceea
ce nu i s-a dat: importanþã, atenþie ºi
timp. Nu duhovnic. Ci mentor. A-i

asculta pe ceilalþi, înseamnã a ne
asculta pe noi înºine. Cât este încã
timp. Nici prea devreme. Nici prea
târziu. Va trebui sã ne batem cu alþii
sau cu noi înºine? Suntem pierduþi în
cultura rãului? Vor mai încolþi din noi,
seminþele de bine? Prezentul de azi
ar putea fi o secvenþã dintr-un viitor
care se accelereazã. Prezentul de azi
ar putea fi o secvenþã dintr-un trecut
care nu vrea sã disparã. Suntem fiinþe
cu o istorie permanent în construcþie.
De-am ºti sã mergem mereu cât mai
aproape de clipã.
Va trebui sã învãþãm sã ne iubim
clipa. Nu doar istorici ai ei ci ºi ziditori.
Cu mãrul copt sau mãrul otrãvit în
gât, personajul poveºtii intrã în realitate. Noi parcã ieºim din ea. În
numele cãrui „noi” vorbesc? În
numele celor care, ca ºi mine, îºi dau
doctoratul, în supravieþuire. Ne
rãzboim cu tot ºi cu toate. Mai ales cu
îndoielile. ªi din amfiteatre ºi din
redacþii.
Totdeauna
luptãtori.
Câteodatã
învingãtori.
Intrãm,
datoritã profesiei noastre, în ºtirea
zilei, ca într-un templu. Încã mai
tremurãm ca la debut. Înfricoºãtor
extaz. Nestatornic. Vrãjit.
În tinereþea meseriei mele, cand
nu puteai sã intri pe usã, intrai pe fereastrã. Acum se intrã mai mult pe sub
piele. Site noi, la fiecare fapt. Cerne
bine sita nouã. Cine se respectã, se
reinventeazã. Când vin peste noi
nemulþumirile, nu scoatem nici
arcuºul. Nici piatra. Nici urletul.
Poate, cel mult, tãcerea. Totdeauna
însã cuvântul. Lângã popor ºi þarã.
Un jurnalist fãrã audienþã e ca un
general fãrã armatã. Dar ºi un jurnalist, fãrã unitatea breslei, e ca un soldat rãtãcit. Sigur cã, dupã ce o viaþã
întreaga þi-ai câºtigat existenþa din
scris sau din citit - vorbit la microfon,
cari în spinare ºi niºte saci cu înfrângeri. Oricât i s-ar fi cântat prohodul,
jurnalistul instruit, educat, iubitor de
valori, de patrie ºi neam, nu piere.
Industria
media
cautã
profit.
Jurnalistul, trãitor în efemeritatea
ºtirii, cautã dãinuirea.
Cuvântul înþelept, al înþelepþilor
neamului, curge în clepsidra cu lacrimi de adevãr. Un trofeu al
nemãrginirii patriei. dãltuit în cuvânt.
Glasul unui român se arcuieºte sub
bolta istoriei: Alecu Russo în
„Cântarea României“. Rãscolitoare
scriere. Tristã. Alecu Russo un
jurnalist al vremii. Al cãrei
vremi?
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„Poporul e stâlpul þãrii… fiecare
pãrticicã de pãmânt e vopsitã
cu sângele lui… ºi într-o zi
s-au zis: Munceºte, Române, de
dimineaþã pânã în searã… ºi rodul
muncii nu va fi al tãu!… i-au lãsat
moºtenire o þarinã ºi arme… ºi nu te
vei bucura de dânsele… ºi tu vei trãi
veºnic robind… trupul ºi sufletul tãu
vor fi strãini pe pãmântul înrodit de
tine… vei plãti aerul ce rãsufli… vei
plãti soarele ce te încãlzeºte ºi locul
unde zac oasele mamei tale, vei plãti
dreptul sã creºti vaca ce hrãneºte
copii tãi ºi boul ce-þi ajutã la muncã…
trupul tãu se va gârbovi sub bãtaie ºi
partea ta în lume va fi ocara!
Veneticii, zisu-ne-au în limba lor: Al
nostru e pãmântul ºi acei ce locuiesc
pe dânsul… ale noastre câmpurile…
ale noastre dealurile… ale noastre
cãtunele, satele ºi târgurile, colibele
ºi curþile, toatã miºcarea ºi toatã
suflarea… Tu ai fost puternic ºi viteaz
în luptã… dar puterile tale s-au tocit
de sãrãcie ºi de stricãciune… ºi noi
am cules rodul vitejiei tale… vor veni
feciori cu mângâieri mincinoase ºi
þi-or povesti cã eºti ºi tu un popor…
noi suntem pãstorii, tu eºti turma
chinurilor… toþi îºi bat joc de viaþa,

munca ºi sãrãcia ta, ºi slugile slugilor
calc peste trupul tãu… cei ce zic cã
sunt aleºii tãi cresc în mãriri ºi avuþii
ºi þie-þi este frig ºi copiilor tãi le este
foame!… Ei fac lei, dar nu pentru
dânºii, ci pentru împovãrarea ta!…
Doinã ºi iar doinã!… suntem pribegi
în coliba pãrinteascã… ºi strãini în
pãmântul rãscumpãrat cu sângele
nostru… Dar în câmpie creºte, ºi pe
dealuri iarãºi creºte o floare pentru
popoarele chinuite… Nãdejdea! Eºti
searbãdã ºi slãbãnoagã… ai suferit
de toate… o þarã de chinuri!… Ridicãþi capul strivit ºi cautã sã vezi…
semne s-au arãtat pe ceriu… furtuna
mântuirii au început! Cinge-þi coapsa,
þarã românã… ºi-þi întãreºte inima…
miazã noapte ºi miazã zi, apusul ºi
rãsãritul, lumina ºi întunericul, cugetul desbrãcãtor ºi dreptatea s-au luat
la luptã… Urlã vijelia de pe urmã…
duhul Domnului trece pre pãmânt!”.
S-ar putea ca, pânã atunci, stimaþi
jurnaliºti din amfiteatre ºi din industria
media, sã mai fie un bob zãbavã. În
hãul dintre minuni, ne-ar trebui,
fiecãruia, câte un luceafãr. Îmi place
sã cred cã, toþi colegii mei de
breaslã, îºi cautã, sub cerul mediatic,
luceafãrul. Becul, în profesia aceasta,
cu diferite faþete de creaþie, are un

numãr limitat de ore de funcþionare.
Cuvântul poate fi un bisturiu
social.
Cuvântul poate fi un constructor
de fapte.
Cuvântul poate forma destine.
Cuvântul strãluceºte ºi taie ca diamantul.
Depind toate acestea doar de jurnalist? Nu. Depind ºi de politica editorialã a structurii mediatice din care
face parte. Audienþa se formeazã. Ne
împuþinãm. Puþine ºcoli. Puþine valori.
Mult verb „a avea”. Puþin verb „a fi”.
Mulþi vor sã aibã. Puþini vor sã fie.
Frigul sãrãciei, al oricãrui fel de sãrãcie, nu mai permite traiul zilnic.
Permite supravieþuirea. Prin viaþã ºi
prin istorie. Când sãrãcia devine
suveranã, ea atacã chiar bucuria de a
trãi. În circuitul sangvin din viaþa
fiecãruia, bucuria de a trãi, e motorul
vital. Dispariþia acestei bucurii este
letalã. Cine se aventureazã sã treacã
peste nebunia colectivã cu trufia
învingãtorului, va trebui sã accepte cã
singurul punct de sprijin se aflã în el
însuºi. Iar el însuºi va fi ºtirea zilei.
Restul, online.
Universitatea Hyperion Bucureºti

BIZARERII ISTORICE !!!

Vã invitãm la o micã incursiune în istoria mai puþin cunoscutã, plinã de umbre ºi picanterii care ne dezvãluie cât de inventivã, bogatã ºi ciudatã pate fi umanitatea...
1) La depunerea unui jurãmânt, romanii obiºnuiau sã jure pe
testicule...
2) Moartea lui Slobodan Milosevic nu a fost de ajuns pentru
oponenþii sãi. I s-a introdus un þãruº în inimã, pentru a-i distruge
aspiraþiile de a deveni vampir...
3) Mama lui Adolf Hitler a luat serios în consideraþie opþiunea avortului, dar doctorul ei a convins-o sã n-o facã...
4) Majoritatea oamenilor au un vocabular limitat la 10.000 de
cuvinte, dar experþii cred cã vocabularul lui Shakespeare
cuprindea în jur de 25.000...
5) Otto, rege al Bavariei, începea fiecare dimineaþã cu
uciderea unui þãran. Pentru a-l potoli, supuºii i-au dat în secret
un pistol cu gloanþe oarbe, unul dintre ei se îmbrãca în þãran ºi
seprãbuºea intenþionat la pãmânt la auzul pistolului...
6) Regele Carol al II-lea al Angliei adesea ºtergea praful
de pe mumiile faraonilor pentru a le absorbi mãreþia anticã...
7) Puþine lucruri îl deranjau pe Voltaire, cu toate acestea
leºina când mirosea trandafiri.
8) Cardinalul Richelieu, om politic de mare importanþã,
obiºnuia sã facã exerciþii fizice sãrind peste mobilã...
9) Clãdirea în care a fost scrisã Declaraþia de independenþã a
fost înlocuitã de un restaurant în care se vând hamburgeri...
10) Biblia nu menþioneazã trei magi, ci doar trei daruri...
11) Acum 3000 de ani, majoritatea egiptenilor mureau înainte sã
apuce vârsta de 30 de ani...
12) Romanii foloseau bãlegarul uscat de mistreþ drept
ingredient pentru steroizi. Conducãtorii de care consumau de
obicei o bãuturã pe baza bãlegarului de mistreþ înainte evenimentelor importante...
13) Chinezii întrebuinþau aluminiul încã din 300 AD, în vreme
ce europenii au mai aºteptat încã 1500 de ani...
14) La 1800 dacã cineva încerca sã se sinucida ºi nu reuºea,
era pedepsit cu moartea...
15) Împãratul Caligula a fost atât de supãrat la moartea surorii
sale încât a impus un an de doliu, în care nimeni nu avea voie sã
ia masa cu familia sa, sã râdã sau sã facã baie, sub pedeapsa
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cu moartea...
16) În Egiptul antic, oamenii îºi rãdeau sprâncenele ca semn de
doliu când le murea pisica...
17) În Scoþia acum mulþi ani se inventeazã un joc cu mottoul „Gentlemen only...Ladies Forbidden”, adicã GOLF...
18) În 1920 pentru prima datã în istorie creºte speranþa de viaþã
a omului mai mult decât cea a petiºorului de aur. Pânã atunci era
în jur de 48,5 ani, cu 1,5 ani mai puþini decât peºtiºorul...
19) Obiceiul de a da mâna cu strãinii avea iniþial scopul
de a arãta cã ambele pãrþi sunt neînarmate...
20) În 1321 Dante a murit la doar câteva ore dupã ce a
terminat de scris Paradisul...
21) Napoleon a luat cele 14.000 de decrete franceze ºi
le-a transformat în 7 legi. Era prima datã în istoria modernã
când legile se aplicau egal pentru toþi. Cele 7 legi ale sale sunt
atât de impresionante cã pânã în 1960 mai bine de 70 de
guverne le-au luat ca model pentru propriile legi...
22) Dacã în Egiptul antic un chirurg pierdea un pacient în
timpul operaþiei, i se tãiau mâinile...
23) În Grecia anticã, dacã o femeie urmarea vreun eveniment
de la Jocurile Olimpice, era executatã...
24) Primul contraceptiv cunoscut este bãlegarul de crocodil,
folosit de egipteni la 2000 BC...
25) În Roma anticã un nas încovoiat era un simbol al calitãþilor
de lider...
26) Tot în Roma anticã se folosea la un moment dat urina ca
ingredient pentru pasta de dinþi...
27) Mulþi din cei care pãzeau Marele Zid Chinezesc în Evul
Mediu rãmâneau acolo toatã viaþa, cãsãtorindu-se ºi chiar fiind
îngropaþi acolo...
28) Vestalele care îºi încãlcau jurãmântul de castitate erau
îngropate de vii...
29) Abdul Kassam Ismael, mare vizir al Persiei în secolul al
X-lea, îºi cãra pretutindeni biblioteca. 400 de cãmile purtau cele
117000 de volume...
30) S-a calculat cã în ultimii 3500 de ani au fost doar 230 de ani
de pace în lumea civilizatã...
Propus de Al. S
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Magnific „Dialog Plastic” intre
Costel Lupu si Tudor Serbanescu
operele sale de picturã pe pânzã în
ulei a fãcut mai multe dialoguri
interdisciplinare cu poete cum ar fi:
Alba Azucena Torres, Dusica
Nicolic Dann sau mai recent Blanca
del Valle, aceasta din urmã a
prezentat evenimentul subliniind
subtilitatea cu care ªerbãnescu a
interpretat grafic versurile sale ºi
impresia plãcutã pe care i-a fãcut-o
lucrãrile lui Lupu.

Digo Vadillo Lopez

Am avut plãcerea de a participa
la expoziþia „Dialog Plastic” a
bunului meu prieten, pictorul Tudor
ªerbãnescu deschisã la Centrul
Cultural „Agata” din Madrid organizatã împreunã cu Centro Pro Arte
în tandem cu compatriotul sãu din
Alexandria, Romania, Costel Lupu
un alt artist cu multiple preocupãri.
Ambii creatori împãrtãºesc anumiþi
parametrii în ceea ce priveºte tehnica ºi aspectul poetic, se distanþeazã
ca aspecte temperamentale, nu în
zadar ne confruntãm cu douã temperamente plastice foarte distincte.
Costel Lupu are o linie mai finã,
ajunge sã detalieze cele mai imperceptibile trãsãturi, fiecare fir de pãr
are autonomie în raport cu intregul,
fiecare por îºi dobândeºte prezenþa
în reprezentarea feþei, a modelelor
sale mai naturaliste. Tudor ªerbãnescu se caracterizeazã printr-o
linie mai groasã, mai aspra, dar în
acelaºi timp încãrcatã de suavitate,
de moliciune, contribuind la
realizarea esenþei poemelor pe care
le ilustreazã, a schiþelor lui, pentru
cã ªerbãnescu, de un timp, printre
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Dupa ce a adresat cateva
cuvinte publicului adunat la
deschidere, a dat cuvântul lui Tudor
ªerbãnescu care a mulþumit prietenilor adunaþi, a dezvãluit pe scurt
unele idei care marcheazã lucrãrile
sale ºi ale colegului sãu de
expunere. Apoi a urmat intervenþia
mea ºi am spus ceea ce am descris
mai sus, arãtând cã amandoi artiºtii
au drumuri separate, cã nu au un
model nici de artist nici de curent
artistic lucrând mai multe genuri
cum ar fi sculptura micã, pictura,
desenul, ilustraþiile.

În cele din urmã a vorbit criticul
de artã Antonio Calderon de Jesus
(membru AECA) care a subliniat
caracteristicile regiunii din care
provin cei doi artiºti, spaþiul cultural
cu deschidere spre însumarea
tradiþionalã a artelor, dorul de
pãmântul natal, sensibilitatea de a
capta specificul local ºi de a-l transforma în esenþe abstracte.
Amândoi artiºtii se manifesta,
fericit, între teritoriile realismului ºi
metaforico-vizualului.
În urma prezentãrilor ºi analizelor, participanþii au stat de vorbã
pe larg asupra aspectelor ce le-au
suscitat interesul sau asupra celor
care necesitau clarificãri în timp ce
sãrbãtoreau cu o cupã de vin, de
data aceasta, spaniol.
Notã - expoziþia este deschisã
pânã la sfârºitul lunii.
Madrid - Spania
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POEMELE AMURGULUI
Te-aruncã-n jarul poftelor, sãlbatic,
Cuprinse de dorinþe maladive
Pãtrund în ochiul tãu de singuratic

Imagini false, amãgiri ºi ºoapte
Cu mãºti sculptate-n scorburi de pãcate Doar umbre ce nu simt, de-i zi, de-i
noapte,
Fiorii dragostei adevãrate.
TE PORT ÎN ICOANÃ
Pe-un ram de alun lângã ciutura slutã
Ultimul zvâcnet al iernii se simte Fulgii valseazã în curgere mutã
ªi-un cânt rãguºit de hulub se mai minte.
În vatrã-i jãratec, un iz de rãºinã
Pluteºte-n odãi cu muºcate arzând Crâmpeie de suflet, trãire divinã,
Rãbojuri de stele pe bolþi lunecând.

Georgeta RESTEMAN

MÃ-NTREB ADESEA
Mã-ntreb adesea de-ai iubit vreodatã
Sã ºtii sã smulgi din trupul orei clipa
Sã-þi speli privirea-n lacrima brodatã
Pe alb de înger, sã-i cuprinzi aripa
Cu sufletul. Sã-þi simþi vioarã gândul
Iar trupul sã-þi vibreze ca o lirã
Când freamãtu-i se stinge în alintul
Mãtãsii care-n lied-uri se deºirã.
Mã-ntreb dac-ai privit vreodat-un nufãr
Împovãrat de dor, de puritate
Cum se deschide ca un tainic cufãr
Nebun de alb pentru eternitate.
ªi dacã te-ai simþit plutind pe ape
Cu inima bãtând, dorind sã zburde
Printre petale, vrând sã se adape
Din lacul lin, nu din ecouri surde,
Nu din muþenia tãcerii sparte
Sau cioburi de oglinzi amãgitoare!
Oare-ai visat vreodatã mai departe
Sau þi-ai fãcut din vise închisoare?!
IMAGINI FALSE, AMÃGIRI ªI ªOAPTE
Se frâng de braþul serii vise mute
Furtuni de gânduri biciuie amarnic
Strivesc în palma clipelor durute
Speranþe-stinse-n vaietul slugarnic
Al ielelor dansând în juru-þi, slute.
Te-ncolãcesc, pe rând, sterpe liane
Vrãjit te pierzi în ºoapte de-alãute
ªi-n foºnet de mãtãsuri diafane…
Se-nghesuie, se unduie lascive,
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În colþul de veghe - eu, rob al tãcerii,
Cu tâmple albite, de dor fremãtând,
Din pulberi de clipe, la marginea
serii
Iubirea renaºte din muguri de gând.
Te port în icoana pictatã de îngeri
Imagine dragã pierdutã-n deºert
Te-aºtept, haide, vino, în valea de
plângeri
Dã-mi viaþã ºi-nvie prezentul inert.
CÂND CAUT GÂNDUL
Ne’ndurãtoare ziduri reci de ceaþã
ªi-arar, sãgeþi de raze despletite
Au aþipit crâmpeie vagi de viaþã
Pe braþul sur al toamnei desfrunzite -

TE MINT
Te mint atunci când zorile mijesc,
Când soarele strãluce în amiezi,
Amurgurile reci când rostuiesc
Iubirile-n pãcat, te mint! Mã crezi?
Te mint când tac, te mint ºi când vorbesc
ªi când respir, te mint! Când zic ades’
Cã te-am uitat, cã nu te mai iubesc,
Te mint în stihuri pline de-nþeles
În care ne’nþelesuri strâng ºi þes.
Când neaua plânge peste cetini verzi
Venind tiptil din tainicu-þi eres
Mã minþi ºi tu, de parcã mã
dezmierzi
În purpura tãcerilor din maci.
Pe-un mal surpat al râului de-argint
Cu luntrea-þi veche, vajnice cârmaci,
Ai acostat pe-un braþ de mãrgãrint
ªi-ai dispãrut lovind cu pumnii-n ger.
Dar dincolo de pietre, un colind
Mã umple de sublimul «leru-i ler»,
ªoptindu-mi: «Minte, dar s-o faci
iubind»!
ÞI-AM SCRIS
Þi-am scris - pecete de cuvânt sculptatã
Pe stânci albite ºi pe luturi arse,
Pe-al brazilor nesomn, pe gânduri
toarse
Din caierul zãpezii de-altãdatã.

Amãgitoare clipe-n pumni de vise,
Strânsoare dulce-n lacrimi de gutuie Cu picuri moi de cearã-n paraclise,
Cânt de fecioare suie, lin, pe gruie.

Þi-am scris cu pana înmuiatã-n
doruri
Pe cupele de crini drapaþi cu vise,
Alunecând pe-aripile întinse
De pescãruºi ’nãlþând spre cer
onoruri.

Prin ierburi arse, de îngheþ pudrate,
Trec cerbi sfinþindu-ºi coarnele în
brume.
Apãsãtoare
liniºte-n
cetate
Cu nori îngenunchind tãceri în hume.

Þi-am scris pe-albastrul mãrii, pe
nisipuri Clepsidre sparte-n lacrime de perle,
Când aþipeam în cântecul de mierle
ªi trena lunii desena pe chipuri

Ce pace-i azi la mine, în odaie Cãminul vechi, dantelãrii de-aramã,
Ferestre tremurând sub stropi de ploaie,
O filã albã-n colþ cu monogramã
ªi fluiere de lemn ce sparg secunde.
Iatacu-i cald, din scrin rãzbat parfume
Visez ºi scriu, ºi frigul nu pãtrunde,
N-am nici stãpân, nici temeri, nici
cutume,
Prin stihuri curge dragoste, nu urã
Cãci de frumos e sufletul flãmând
Cuvântul mi-e ºi vin, mi-e ºi prescurã
Când caut gândul sã aline gând...

Surâsuri reci ºi umbre pe verbine.
Cu maci aprinºi pe umeri de vestale,
Am scris pe-nrourarea frunþii tale,
Nuntind cu-alai de sãrutãri divine
Chemãri de-argint, tu nu auzi,
strãine!
Îmbrãþiºând tãceri ornate-n salbe
Învederate-n murmure de nalbe
Mai rãtãceºti, pierzându-te de tine.
————————————————
——————Sãcuieu, Cluj
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În cãutarea Adevãrului (13).
Niciodatã singur

GHEORGHE VALERICÃ CIMPOCA

„Daca nu poþi vorbi
cu copiii tãi despre
Dumnezeu, vorbeºte
cu Dumnezeu despre ei.”

– Pãrintele Arsenie Boca –

Unul dintre poeþii contemporani, prieten foarte bun cu subsemnatul, poetul Ion Iancu Vale, a avut în
anul 2014 o lansare de carte intitulatã ,,Singur in turn,,. Existã o vreme
în viaþã când dacã vrei o întâlnire
realã cu Dumnezeu, trebuie sã rãmâi
singur. ªi dupã ce ai rãmas singur cu
Dumnezeu, rãmâne un semn, o
schimbare! Aºa cã poetul nostru s-a
închis în turn ºi stã de vorbã cu
Dumnezeu. A devenit un om puternic
prin ceea ce face. Transmite oamenilor mesaje de la marea intâlnire. A
fi puternic creºtineºte înseamnã sã
înveþi de la Dumnezeu ce înseamnã
temere ºi cum poþi sã-þi îngenuchezi
duºmanii. Aceºtia nu sunt numai ai
tãi, ci ai tuturor celor ce trudesc pe
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acest pãmânt. Am invãþat sã iert,
am invãþat sã mã rog pentru
duºmanii noºtrii, am invãþat ce este
smerenia. Am stat de vorbã cu mine
însumi ºi m-am corectat. Acum
vreau sã vorbesc cu cei apropiaþi
despre Dumnezeu ºi nu pot întotdeauna. Conform celor spuse de
Pãrintele Arsenie Boca vorbesc cu
Dumnezeu despre ei. Mã rog sã-i
ierte, sã le dea sãnãtate ºi mai ales
sã-i aducã pe calea cea bunã. De la
El este iertarea ci nu ingenuchiarea
în faþa celui rãu. Credinþa m-a
ingenuchiat si îL privesc cu admiraþie ºi îmi este teamã numai de El,
pentru cã nimic nu ucide ura din
inima duºmanului decât iertarea.
Asta îl îngenuchiazã ºi îl face sã te
iubeascã. Am fost în adânc ºi L-am
chemat pe Dumnezeu sã mã ridice
de acolo. ªi-a trimis îngerii care mau ridicat ºi iertându-mi trecutul
când putea sã-mi ia firul vieþii ºi sãmi dea drumul în hãu. Ma uimesc
când îL vãd pe Cel mai bogat din
Univers cum coboarã pe pãmânt,
colindã drumurile Iudeii, ingenuchiazã în Ghetismani, ca apoi
smerenia sã atingã apogeul când
alege sã coboare în inima mea ºi a
tuturor credincioºilor. Mã tem de
Dumnezeu, dar ºi de cei care-L
urmeazã. Aºa de tare mã tem de
discipolii Lui, încât aº vrea sã-i am
oricând prin preajmã. Pentru cã
nimic ne e mai scump în viaþa asta
decât un om smerit, care iartã ºi ºtie
sã lege sandalele pline de praf ale
celor din jur, într-o lume care crede
cã stã în piciore, dar care ºi-a pierdut demult echilibrul. În societatea
modernã actualã au apãrut falºi discipoli care þin sub teroare intreaga
omenire. Aceºtia promoveazã ura ºi
dispreþul între popoare ºi au pornit
un aºa zis rãzboi sfânt prin care
omoarã oameni nevinovaþi. Nu ai
voie sã ai opinie personalã, nu ai
voie sã te imbraci dupã cum crezi cã
este mai comod, nu ai voie sã

zâmbeºti sau sã faci umor, în final,
nu mai ai voie la liberul arbitru.
Trebuie sã te conformezi credinþei ºi
regulilor lor, astfel eºti pus la zid ºi
omorât. Ce fel de Dumnezeu are
asemenea practici? Nici unul. Totul
este inventat de aceºti falºi profeþi
pentru scopuri mercantile ºi satisfacerea nevoilor personale prin
exploatarea celorlalþi, în special
exploatarea femeilor, care nu au nici
un drept pe aceasta planetã. Ei
pretind cã deþin adevãrul ºi aplicã
dreptatea dupã bunul plac. Nu vor sã
piardã privilegiile pe care ºi le-au
atribuit singuri ºi nu recunosc smerenia ºi tezaurul iertãrii. Se considerã
puternici considerând cã stau la
umbra celui Autoputernic. Cine este
de vinã ? Unii considerã cã sistemele economice prin care a trecut
civilizaþia în ultimele sute de ani care
au condus la noi tipuri de limitãri ºi
îngrãdiri intelectuale. Oamenii au
fost educaþi sã se comporte precum
niºte roboþi ºi sã nu mai aiba timp
sau curaj sã se mai gândeascã la
lucrurile cu adevãrat importante din
viaþã. Principiul în viaþã instalat este
,,trãieºte clipa,,. Avem fiecare poveri
pe care le purtãm cu noi perioade
lungi de timp. Analize care nu au
iesit deloc bine, examene la care am
cãzut, sperante neimplinite, dureri
neprogramate, off-uri nespuse. Le
cãrãm ca pe niste bagaje grele ºi
când suntem intrebati „Ce mai
faci?”rãspundem cu un zambet ciudat, ascunzand bagajul la spate:
„Bine, tu?”. O datã cu bagajul vine
„la pachet” ºi trãdarea, batjocura ºi
respingerea celor din jur. Te aºteaptã o cruce care trebuie sã o porþi în
fiecare zi. Ne rugãm Mântuitorului
Iisus Hristos, Care a vindecat nu
doar nenumãrate boli trupeºti, ci
ne-a oferit ºi cãile vindecãrii sufletului din boala pãcatului ºi a morþii,
sã ne ajute a fi totdeauna
recunoscãtori Lui ºi tuturor binefãcãtorilor noºtri. Amin. (Va urma).
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Cultura,
ultima noastrã ºansã

Ion Iancu Vale
Este de notorietate, deja, faptul cã Omenirea se gãseºte la acest
moment, într-un accelerat ºi sofisticat
proces de Globalizare, Iniþiat cu peste
un mileniu în urmã (poveste lungã ºi
complicatã), ce de abia acum,
datoritã în special stadiului superior
de dezvoltare la care ºtiinþa ºi tehnica
au ajuns, pare sã se materializeze.
Acest lucru presupune, folosind
un termen cât mai neutru, o uniformizare generalã, socio-economicã,
politicã, militarã ºi religioasã ºi la

care, cã vrem , cã nu vrem, ºi noi
românii, trebuie sã ne aliniem. Într-o
astfel de conjuncturã singura diferenþiere majorã dintre indivizi, la nivel
global, va fi de ordin intelectual ºi cultural.
De aceea poporul român pentru
a se debarasa de fatidica sa posturã
de „minorat” (vezi „minoratul sau
complexul retardarii’’ din eseul „Ce
este luminarea” de Immanuel Kant),
trebuie sã lupte acerb pentru a-ºi
pãstra, ºi de ce nu pentru a-ºi
îmbogãþi zestrea culturalã moºtenitã
de la înaintaºii noºtri.
Emil Cioran spunea cã „orice
naþiune pentru a deveni puternicã,
independentã ºi respectatã, trebuie
sã fie agresivã ºi sã producã o mare
culturã naþionalã”. Din pãcate s-a
dovedit cã agresivi politic, în relaþiile
cu alte popoare, noi romani, nu am
avut ºi nu avem cum sã fim. S-a
dovedit, însã, cã din punct de vedere
cultural posedãm, genetic vorbind, un
potenþial remarcabil, dovadã existenþa de-a lungul vremii a unor personalitãþi de excepþie precum: Miron
Costin, Dimitrie Cantemir, Mihai
Eminescu, Nicolae Grigorescu, Ion
Luca Caragiale, Petru Maior, Vasile
Pârvan, George Enescu, Nicolae
Tonitza, Emil Cioran, Mircea Eliade,
Constantin
Noica,
Constantin
Brâncuºi, Eugen Ionescu, ºi mulþi,
mulþi alþii, care din secolul al XVII-lea,
pâna la jumãtatea secolului XX, au
dominat firmamentul culturii noastre
naþionale, unii dintre ei fiind
recunoscuþi ºi apreciaþi ºi dincolo de

hotarele patriei.
De notat cã ºi perioada de sfârºit
de secol XX ºi început de secol XXI,
a relevat existenþa unei adevãrate
pleiade de scriitori, pictori, sculptori,
muzicieni etc., care din motive
subiective se gãsesc, deocamdatã,
într-un nefast con de umbrã, ºi care
alãturi de predecesorii lor produc
incontestabila dovadã, cã actul cultural românesc nu este accidental aºa
cum le place unora ºi sã insinueze.
De aceea contemporaneitatea
ºi viitorimea au menirea si obligativitatea de a continua ºi a întãri zidirea
de spirit ºi culturã a premergãtorilor
noºtri. Pãrintele Calciu Dumitreasa
spunea cã „o þarã ºi respectiv un
neam, fãrã credinþã ºi culturã, e
asemenea unei case cu acoperiºul
distrus în care intemperiile pãtrund în
voie, pânã la baza ei, nãruindu-i, în
cele din urmã, temelia.”
În acest context cultura prin
vârful ei de sãgeatã, literatura, va
avea în continuare, un rol primordial
în perpetuarea ideii de Neam românesc, restul reperelor de reprezentare
fiindu-i deja, de pe acum, inaccesibile.
ªi de ce sã nu sperãm cã în
viitor, cândva, cineva de undeva, de
pe necuprinsa întindere a Marelui
Imperiu Terra, va declara cu o realã
admiraþie: „Iatã aceastã minunatã
operã este realizatã de cãtre un mare
creator de origine româneascã”
...Mãcar atât...

ATÂTA TE-A
AM IUBIT?
lui Nicolae Labiº, pentru „
Scrisoarea mamei”-

Gandi Romulus Georgescu
Dintre toate cele multe-n lume
Pe tine doar nestins te-am iubit
ªi toate frumos poartã un nume
ªi-mi curge dorul viu cãtre zenit
O!... câte stele albe!...
Atâta te-am iubit?
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Dintre toate cele multe-n lume
Pe tine doar neºters te-am iubit
Zãmislire s-ascunde-n tot ce
poartã un nume
Se-nalþã amintirea vie în zori
necontenit
O!... câte mãri albastre!...
Atâta te-am iubit?
Dintre toate cele multe-n lume
Pe tine doar etern te-am iubit
ªi moarte-i poate numai un nume
Când tãcerile din noi sunt punþi
spre infinit

O!... câte lacrimi amare!...
Atâta te-am iubit?
Dintre toate cele multe pe pãmânt
Pe tine doar întâi te-am iubit
O, Mamã, nume între nume sfânt,
De tine cânt cum tot de tine sunt,
ªi acum mã-ntreb din nou la nesfârºit:
O!... cât Soare-n viaþã!...
Atâta te-am iubit?!?...
Târgoviºte - 1979
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UN MEMENTO „DADA”

O EXPOZITIE REPREZENTATIVA
EinHod, probabil singurul din lume
dedicate xclusiv acestei miºcãri.
Expoziþia cuprinde lucrãri de artã,
inclusiv arta scenicã, crochiuri,
schiþe ale unor artiºti de performanþã.
Dada, care a avut perioada sa
de glorie pânã prin anul 1923, s-a
datorat în bunã parte unor artiºti
veniþi din România la Zurich, în tim-

mente din futurismul italian, din
cubismul francez, din expresionismul german. Din acest aparent
eclectism a rezultat in final un alt
curent artistic, mai de durata, valabil
si in prezent, suprarealismul. Un
dadaism in stare pura este mai greu
de gasit.
Cultivand hazardul, spontaneitatea, absurdul si imprevizibilul,
artistii mobilizati temporar in mis-

Dr. DOREL SCHOR
O expoziþie oarecum deosebitã,
organizatã aproape de centenarul
apariþiei curentului artistic Dada, se
deschide în spatiul oferit de „Targul
Oriental” din portul Tel Aviv. Aºa
cum e ºi firesc, evenimentul e organizat în colaborare cu Muzeul Iancu
- Dada din satul artiºtilor de la

pul primului rãzboi mondial. Tristan
Tzarasi Marcel Iancu sunt nume
reprezentative. Dada s-a dovedit
unul din cele mai radicale curente
artistice din toate timpurile. Adepþii
sãi iºi manifestau revolta mai curand
prin provocãri decat prin noi idei
estetice, încercând sã nege academismul, conservatorismul, conformismul.
Acest curent isi propunea sa
schimbe vechea ordine printr-o conceptie anarhica, indreptata contra
rutinei, regulilor, disciplinei. Si
totusi, gasim in creatiile dada ele-

care, au pledat pentru o libertate
absoluta. Ei au promovat expresii
plastice uneori seducatoare, care
au creat o atmosfera propice pentru
experiente uluitoare. Aicistameritul
de necontestat al dadaismului.
Pictorii grupati in avangarda artistica romaneasca dintre cele doua
razboaie, si nu numai, sunt un
exemplu edificator. Dintre pictorii
israelieni contemporani,
Baruch
Elron, Oded Feingersh,
Orna
Benshoshan, Fredi Fabian si altii se
alatura firesc promotorului miscarii
Marcel Iancu.
Izrael
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Cântecul Goliardului

Plouau lumini de soare,
Gonea cu îndârjire
Înrãmuraþii cerbi
ªi îi plãcea cum sunã
Cornul de vânãtoare.

Gheorghe Palel
Exordiu: Sãrbãtoarea castelului, repede
A apus pentru a veseli oameni
Ca un foºnet de aripi de lebede
Peste lacul cu nuferi galbeni.
Prinþul ºtie ce searbede-s toate
Goliardul cântatu-i-a iar
Cã totul în lume se poate
Dar totul se pierde-n zadar...
-IZiua pustiu e locul;
Dar noaptea nu-i la fel.
Neodihnite umbre
Umblã prin ruine,
O stranie neliniºte
Se aflã prin castel
ªi se aud ciudate
ªi nefireºti suspine.
Trosnesc putregãite
Tocitele podele
Spre nãruirea-nceatã
A falnicului turn,
În bolþi întunecate
Se vaitã cucuvele
De parc-ar ºti povestea
Pãcatului nocturn.
În vremuri vechi la Curte
Trãit-au ca-ntr-o piesã
Scrisã de-un mag cu faimã
În lumea literarã
Ce zice de-o pereche;
Un prinþ ºi o prinþesã
ªi cã era prinþesa
De-o frumuseþe rarã;
Balada princiarã
Un goliard o cântã
ªi voci din fum de neamuri
Re-nvie-n amintire
Þesute în legenda
Ce-n viersul ei cuvântã
De nestatornicia-n
Credinþe ºi iubiri.
-IIPrinþul pleca adesea
Voios la vânãtoare
Prin codrii vechi ca vremea,
Prin rariºti ºi prin lunci
Stârnind de prin umbriºuri
Mistreþi ºi cãprioare
Ori lupi cu blana asprã,
Sau iepuri, sau ierunci.
Trecea cãlcând smaragdul
Popoarelor de ierbi
Când din tãrii albastre
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Voios îºi trecea timpul
Fãrã sã se gândeascã
Decât la arbalete
ªi-a vânãtorii legi
Care-l þineau departe
Fãcându-l sã lipseascã
De la castel o noapte,
Ori sãptãmâni întregi!
Îi susurau în cale
Murmure de izvoare
Sub rãmuriºul verde
De cetine ºi fagi,
Când razele de aur,
Sãgeþi strãlucitoare
Cãdeau senine-n vraja
Rubinelor de fragi.
Un univers albastru,
O limpezime clarã...
Un vultur, larg, roteºte
În marile-nãlþimi.
Întunecatul codru
În ramuri înfioarã
Ademeniri din basme
Cu smei ºi heruvimi...
-IIIE singurã prinþesa;
Mereu în aºteptare.
Pe când stãtea mâhnitã
În marele salon
I-a apãrut în faþã
Hidoasã arãtare:
Un demon cu copite
ªi aripi de grifon!
Urâta-ntruchipare
Vorbi cu vocea-i groasã,
Privind-o pe prinþesã
Cu ochi scormonitori
O linguºi zicându-i
C-ar vrea-o de mireasã
Mãcar pentru o noapte
Din searã pânã-n zori.
- „ Prinþesã, ard de dorul
Îmbrãþiºãrii tale.
Sã nu m-alungi, frumoaso,
Nu mã sorti sã mor
Cã pentru mine-n lume
Nu este altã cale
Decât marea-mi dorinþã
Pe tine sã te-ador!”.
Parcã hipnotizatã,
La vocea rugãtoare
Prinþesa se dezbracã
Fãrã sã comenteze,
Cu diavolul, parºivul,
Piazã ispititoare
Grãbindu-se decisã
Sã se împerecheze.
ªi a cãzut îndatã
Parcã într-o genune,
Cutremur de plãcere
Cum nu a mai trãit
ªi flacãrã ºi gheaþã

Durere ºi minune
Sãlbaticã-mplinire
A simþului stârnit!
-IVNu mai citea vre-o carte,
Nu mai vrea alte fapte,
Orice-ndeletnicire
Îi suprimase cheful
Chiar ºi de prinþ uitase
Cu gândul cãtre noapte
Lãsase clavecinul
Plimbarea ºi ghergheful.
În tãinuirea nopþii
Dezmãþul se petrece,
Teribile-s elanul
ªi patima prinþesei
Dezlãnþuit grifonul
Pe sine se întrece,
Iar ea se dãruieºte
Satanicei posesii.

Se-aude-un foºnet straniu
Prin crengile de-afarã
Un foc demonic arde
În patul princiar
Straºnica-mperechere
Adânc o înfioarã
Când monstrul o mângâie
Cu ghearele-i de jar.
El o îmbrãþiºeazã
Cu patimã ºi-ardoare,
Sticleºte lãcomia
În ochii lui pãgâni,
Nãvalnic o dezmiardã
Din cap pân la picioare,
Cu poftã-nfierbântatã
Îi muºcã albii sâni.
Nebun o penetreazã
ªi nu îºi spun cuvinte
Extazul se întâmplã
ªi timpul grabnic trece
Când taina nu e tainã
Cãci ea este fierbinte
Iar el, ca orice diavol,
Are sãmânþa rece.
Ea, tandrã, îl dezmiardã
ªi-l laudã-n neºtire
Pãrtaºã la desmãþul
Pãgânelor ispite
ªi dupã-mperechere
Dovadã de iubire
Cu lacrimi princiare
Îl spalã pe copite.
-VDupã un timp anume
Prinþesa adoratã
Vãzu cã din iubirea
La care s-a dedat,
Ca oricare femeie
A rãmas însãrcinatã
ªi cã urma sã nascã
Un prunc nevinovat.
S-a bucurat grifonul
C-o sã devinã tatã,
Cã dragostea lui, iatã,
Nu a fost timp pierdut.
În toamna urmãtoare
Prinþesa vinovatã
Ce s-a iubit c-un diavol,
Un diavol a nãscut!

Bãtrâna slujitoare
Speriatã ºi-ngrozitã
Vãzând progenitura
Odraslã de necaz,
Pe micul pui de monstru
L-a înºfãcat grãbitã
ªi-n noaptea fãrã stele
L-a înecat în iaz.
-„ Aduceþi-mi copilul”
Ceru mama lãuzã
Privindu-ºi slujitoarea
De veghe lângã pat.
Bãtrâna încruntatã
Rãspunse-atunci ursuzã
„ Alteþã, era dracul.
ªi dracul l-a luat!”
ªi-a plâns amar prinþesa
Copilul oropsit,
În marea-i disperare
Se vãicãrea nãucã;
De focul suferinþei
În chinuri a murit
Iar demonul pierise
Ca oricare nãlucã.
-VIªi a rãmas acolo
O tainã ferecatã,
Misterioasã dramã
În universul mic
Al Curþii princiare
Adânc neconsolatã,
Iar prinþul niciodatã
Nu a aflat nimic...
-VIINici prinþul, nici prinþesa
De veacuri nu mai sunt;
Curtenii toþi, fireºte,
Sunt morþi de multã vreme
Cuprinºi de nefiinþã
Dorm veºnic în pãmânt
Rãmaºi doar în legendã
ªi ruginite steme.
Prin codrii negri-n noaptea
Ce-n ramuri se aninã
Un zvon foºnit, o vrajã
Grea neliniºtitoare,
Stafie princiarã
Continuã sã revinã
Din negurile morþii
Din nou la vânãtoare.
-VIIIRecitã goliardul
Cã-n liniºte adâncã
Apare-n toiul nopþii
Când faptul ei se strânge
Un demon trist ce ºade
Înmãrmurit pe-o stâncã
ªi hohotind sãlbatic
Dupã prinþesã plânge.
Dar nu-l ascultã nimeni
ªi-s nopþile la fel;
Umbre nelãmurite
Care nu pot sã moarã
Bântuie agitate-n
Ruina de castel
Purtând în vagi contururi
Povestea princiarã...
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POIROT – UN PERSONAJ FASCINANT
nãscutã în Rusia.

Actorul a studiat la London
Academy of Music and Dramatic Arts,
a jucat în zeci de filme pe marele ºi
micul ecran, a primit Ordinul
Imperiului Britanic în rang de comandor pentru serviciile aduse artei dramatice ºi a fost nominalizat pentru
premiul BAFTA.

Magdalena BRÃTESCU
E un tip bizar cu o mustãcioarã
ferchezuitã în formã de cârlig.
„Mãsoarã cinci picioare ºi patru þoli,
dar se plimbã cu demnitate. Are capul
în formã de ou ºi haine de o curãþenie
incredibilã”. Pântecul îi e rotofei, pãrul
vopsit negru ºi cu un început de chelie, poartã costume croite impecabil,
deobicei de culoare gri, mãnuºi de
piele asortate, pantofi de lac ºi pãlãrie
borsalino. Când merge, face paºi mici
ºi caraghioºi. Dã dovadã de isteþime
ºi când îi vin idei, ochii îi strãlucesc. E
un maniac al ordinei, lucreazã metodic ºi cam pãcãtuieºte prin vanitate.
Posedã un ceas de buzunar mare ºi
demodat care-i asigurã puctualitatea.
Când vrea sã descopere ceva, se
foloseºte de „celulele cenuºii”!
Aþi ghicit despre cine e vorba?
Despre detectivul belgian, Hercule
Poirot, din romanele Agathei Christie.
Ce combinaþie amuzantã de nume,
Hercule, viteazul mitologic care a
reuºit prin forþa sa fizicã sã execute
cele zece munci, asociat cu „Poirot”
care înseamnã pe franþuzeºte “praz”!
Personajul este interpretat magistral de actorul David Suchet. Acesta a
jucat cândva rolul unui terorist arab ºi
atunci a circulat zvonul cã ar fi de
origine islamicã. Nici pomenealã! Din
contra, având în vedere cã s-a nãscut
la Londra... ºi, aici vine marea surprizã: tatãl sãu, ginecologul Jack
Suchet, nãscut în Africa de sud, se
trage dintr-o familie de evrei lituanieni. Bunicul patern, Isidor, ºi-a
schimbat numele din Suchedowitz
(de fapt „ºohet”- mãcelar ritual) în
Suchet. Iar bunicul matern, James
Jarché, era un emigrant rus, fotograf
la Sudiourile Tour Eiffel, cãsãtorit cu
Amélie
Solomon,
deasemenea
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Înainte de a-l interpreta pe
Hercule Poirot, David Suchet a citit
toate cãrþile Agathei Christie ca sã
poatã semãna aidoma personajului.
ªtia pânã ºi detaliul cã detectivul
obiºnuieºte sã-ºi punã trei linguriþe
de zahãr în cafea ºi douã în ceai!
Actorul nu vorbeºte franþuzeºte, dar
în replicile sale foloseºte cu succes
exclamaþii ºi câteva fraze în limba lui
Molière pentru a da veridicitate
personajului.
De ce a ales Agatha Christie
naþionalitatea belgianã pentru eroul
sãu? Scriitoarea s-a nãscut ºi a crescut în Devon, o staþiune balnearã
unde s-au refugiat mulþi belgieni în
timpul primului rãzboi mondial.
Germania cotropise Belgia ceea ce
explicã faptul cã talentatul detectiv,
negãsind de lucru în þara lui, se
ocupã de criminalii din Londra!
Simpatia faþã de belgieni era un act
patriotic, cãci invazia Belgiei a fost
Casus belli pentru care Anglia a intrat
în al doilea rãzboi mondial.
Serialul “Poirot” are 65 de
episoade ºi a fost prezentat la televiziune între anii 1989-2013, unele
episoade având ºaizeci de minute,
altele întinzându-se pe lungimea unui
lung metraj. Niciunul film nu se
aseamãnã cu celãlalt ºi, oricât ar
încerca spectatorul sã descopere
cine este criminalul, nu va reuºi!

detectiv particulat. Deºi nu se
aminteºte nimic despre plata onorariului sãu, dupã ce-ºi câºtigã notorietatea, el lucreazã pentru clienþi
bogaþi, militari, sau chiar pentru
guvernul britanic ºi-ºi poate permite
sã locuiascã în apartamente luxoase
ºi sã cãlãtoreascã.
În anchetele sale, Poirot se confruntã cu adversari de temut care
având tendinþa de a-l subestima, se
trãdeazã prin comportament sau
vorbe aruncate la întâmplare. Poirot
observã mici detalii care scapã tuturor, le aranjeazã într-un puzzle ºi le
adaugã mãrturii obþinute prin
inteligenþã ºi dibãcie. Divulgarea adevãrului ºi a numelui vinovatului are loc
în scena finalã, când Poirot adunã
într-un superb salon art deco pe toþi
protagoniºtii istoriei, detaileazã
etapele anchetei, prezintã diferite
ipoteze desemnând pentru fiecare
caz un posibil ucigaº, apoi dã soluþia.
Singura viabilã! ªi toate supoziþiile
telespectatorului
se
dovedesc
greºite... Rãmânem invariabil surprinºi de abilitatea cu care am fost
manipulaþi de celebra Agatha
Christie, autoarea cea mai cititã dupã
Biblie ºi William Shakespeare, cea
care a scris zeci de romane ºi sute de
nuvele, dupã care s-au fãcut 7,135 de
traduceri ºi, conform Cãrþii Guiness a
Recordurilor, a vândut circa patru miliarde de volume!
Celebrul detectiv se sinucide, sau
se lasã omorât, în romanul „Hercule
Poirot pãrãseºte scena” dupã ce-l
ucide pe criminal cu un glonte între
ochi. Notabil pentru un personaj de
ficþiune, moartea lui Hercule Poirot a
fost consemnatã într-un necrolog din
coloanele ziarului „New York Times.”
Bucureºti

În paginile autobiografiei sale,
Agatha Christie recunoaºte cã iniþial
s-a inspirat din celebrul personaj
Sherlock Holmes, creat de Arthur
Conan Doyle.
Nãscut în Belgia, Hercule Poirot e
pensionar al poliþiei belgiene unde a
ocupat funcþia de ºef al Siguranþei. În
timpul Primului Rãzboi Mondial, þara
lui fiind ocupatã de nemþi ºi el rãnit la
un picior, este evacuat împreunã cu
alþi refugiaþi în orãºelul englez Styles,
unde ºi rezolvã primul sãu caz. Apoi
se instaleazã la Londra ºi devine
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ÎNTRU „TIHNA PELERINULUI”
CITIND „CUVINTE DE MÃTASE”
Sonetului Românesc. Lucrare în trei
volume, realizatã de poetul-cãrturar
Radu Cârneci ºi editatã de Muzeul
Naþional al Literaturii Române, între
anii 2007-2009, cu sprijinului
Ministerului Culturii ºi Cultelor, prin
Fondul Cultural Naþional, antologia
cuprinde un volum copleºitor de
muncã, dar „se impunea ca o necesitate de istorie culturalã, spre a
demonstra cã, într-o perioadã relativ
scurtã (de nici douã sute de ani!),
poezia româneascã, în principal
sonetul, au parcurs o distanþã spiritualã pe care alte culturi au împlinit-o
într-un mileniu, aproape”.

Florica Gh. CEAPOIU
3 februarie 2015. Când, dupã mai
multe sãptãmâni reci ºi mohorâte,
soarele ne-a zâmbit binevoitor, ne-am
întâlnit încã o datã pentru a ne încãlzi
sufletele, într-un popas prietenesc,
spre Tihna pelerinului, la cãldura
Cuvintelor de mãtase ale scriitoarei
Ioana Stuparu, pentru ca printre
Autori ºi atitudini sã înþelegem mai
bine taina devenirii prin scris.
Romancierã, scriitoare de prozã
scurtã, cronicar literar ºi poet, Ioana
Stuparu ne uimeºte ºi de aceastã
datã prin generozitatea ºi blândeþea
sufletului sãu ales, prin ºoapta ei
calmã ºi alinãtoare, adevãrat balsam
pentru cei din preajma domniei sale.
Pornind de la convingerea cã
douã dintre tainele care guverneazã
rezultatul creaþiei literare sunt „sensibilitatea dãruitã scriitorului de cãtre
Dumnezeu” ºi „înzestrarea de cãtre
divinitate a scriitorului cu arta de a
transpune în cuvinte tablouri pictate
imaginar” ºi sentimente cutremurãtoare, volumul Tihna pelerinului –
cronicã literarã, exegeze, portrete,
omagii, apãrut la Editura Semne,
2014, se deschide, nu întâmplãtor, cu
„Invocarea divinului în creaþia literarã”, cu referire concretã la Antologia
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Marea bogãþie literarã, oferitã de
aceastã lucrare, care cuprinde în
paginile sale peste 450 de autori
români adunaþi din toate provinciile
istorice, dar ºi de pe meleaguri
strãine, totalizând mai bine de 1300
de titluri de sonete, precum ºi spectrul larg al modului în care poeþii
invocã divinitatea: rugã, mulþumire,
nãzuinþã, iertare, slavã, mãrturisire
etc., i-au dat scriitoarei Ioana Stuparu
posibilitatea se ne reaminteascã o
parte dintre sonetele religioase scrise
de-a lungul vremii, începând cu
Timotei Cipariu, Cezar Boliac ºi
Criºan V. Muºeþeanu ºi continuând cu
Tudor Opriº, Radu Cârneci, Petru
Demetru Popescu, Florian Saioc,
Alexandru I. Rotaru, Ion Butnaru,
Dumitru Bãlãeþ, Marin Sorescu,
Florica Gh. Ceapoiu ºi Cezarina
Adamescu.
Cu acest prilej, mã alãtur prietenei
mele, scriitoarei Ioana Stuparu,
spunându-i maestrului Radu Cârneci:
Mulþumim! Mulþumim! Mulþumim!
„Antologia Sonetului Românesc se
aflã în bibliotecile noaste” sufleteºti,
„ne-am bucurat enorm pentru
aceastã realizare a domniei voastre”,
„am visat în tainã” pentru cã vã intuiam imensa strãdanie, „ne-am rugat
în tainã” pentru sãnãtatea dumneavoastrã ºi pentru „apariþia acestei
lucrãri de o deosebitã însemnãtate
pentru literatura românã”. ªi, fiindcã
între filele acestei antologii „s-au
cuibãrit cântecul, dragostea ºi dorul
de viaþã, iar peste toate acestea au

curs din belºug, sclipind într-un fel
nelumesc, picuri din Lumina divinã”,
adaug cã, pentru ca bucuria noastrã
sã fie deplinã, compozitorul, interpretul, traducãtorul ºi poetul Florian
Chelu Madeva, cucerit de vraja sonetului în general ºi a sonetului românesc în special, întru o nouã izbândã
a frumosului esenþial, a realizat un
nou model cultural – intitulat „sonet
muzical” – ºi a transpus în aceastã
formã muzicalã, în cele patru pãrþi
(deja editate) ale lucrãrii Sonet –
Antologie Româneascã, Editura
Primus, Oradea, 2012-2014, sonetele
a peste 300 dintre cei peste 450 de
poeþi menþionaþi în filele Antologiei
Sonetului Românesc.
Este foarte dificil de prezentat
aceastã carte a doamnei Ioana
Stuparu, fãrã a mã opri îndelung
asupra unora dintre cronicile realizate
de domnia sa, cum ar fi bunãoarã
Fântâna cuvintelor – antologie bilingvã românã-albanezã, realizatã de
bunul nostru prieten ºi colaborator,
poetul Baki Ymeri ºi Miracolul iubirii –
MARIANTY, romanul de dragoste al
scriitorului Mihai Antonescu, prozator
ºi poet care „a ºtiut cum sã pãtrundã
în tainele unei iubiri într-o oarecare
mãsurã neobiºnuitã, iar pe de altã
parte cât se poate de fireascã” pentru
a realiza „o carte pe care o citeºti cu
nerãbdare, iar când ai ajuns la final,
te cuprinde regretul cã s-a terminat”.
Dar care, de fapt, nu s-a terminat
pentru cã, lãuntric, „cugetul te
îndeamnã la profundã meditaþie faþã
de cele citite”.
Cum aº putea sã rãsfoiesc mai
departe cartea Tihna pelerinului fãrã
sã mã opresc, cu deosebitã plãcere,
la cele 101 POEME ale scriitoarei de
mare talent ºi aleasã respiraþie poeticã, doamna Victoria Milescu. „Într-un
cadru specific întâmpinãrii Sfintelor
Sãrbãtori de iarnã” ºi, parcã... „sub
privirile blajine ale Maicii Domnului ºi
Mântuitorului, mânuitorii cuvântului
scris s-au adunat la Muzeul
Municipiului Bucureºti sã se bucure
de încã o carte a poetei Victoria
Milescu, 101 POEME, Editura
Biodova, 2009, carte ce face parte
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din Colecþia Ideal, iniþiatã ºi îngrijitã
de scriitorul Vasile Cãpãþânã”. Astfel,
într-o zi de dublã sãrbãtoare pentru
scriitoarea Victoria Milescu, alãturi de
domnia sa, ca dovadã a preþuirii de
care se bucurã, s-au aflat nume de
mari condeieri precum: Vasile
Cãpãþânã, Radu Cârneci, Mircea
Micu, Gheorghe Istrate, Florentin
Popescu, Mihai Antonescu ºi Lucian
Gruia.
Tot cu poeta Victoria Milescu
ne-am întâlnit ºi în acea zi fierbinte de
varã, care în albumul meu de
fotografii (realizate de scriitorul Ion
Lazu) este notatã ca fiind 28 iunie
2001, în rotonda Muzeului Naþional al
Literaturii Române, unde mireasma
poeziei ne inunda sufletele. Se lansa
pe piaþã volumul Sub steaua câinelui,
Editura Tracus Arte, 2012, volum ce
beneficiazã de o prefaþã semnatã de
scriitorul Horia Gârbea, iar pe coperta a patra de câteva impresii semnate
de scriitorul Gabriel Dimisianu. „bucuria cu care a fost întâmpinat evenimentul a demonstrat, iarãºi, cã Magia
cãrþii existã” ºi „poate sã deschidã
suflete, îndemnându-le cãtre frumuseþea artei, cãtre noutate, cãtre
întâlniri prieteneºti” – ca sã o citez pe
Ioana Stuparu.
Prin cartea Ioanei Stuparu ne
regãsim în rotonda Muzeului Naþional
al Literaturii Române ºi la lansarea
volumului Sfinte firi vizionare, Editura
Perpessicius, 2011, al scriitorului Goe
Cãlugãru, prozator, poet ºi critic literar cunoscut prin generozitatea ºi cãldura sufleteascã cu care ne-a
întâmpinat pe parcursul a trei decenii,
în Cenaclurile literare „Ioana Tecºa” ºi
„Octavian Goga”. Lansarea cãrþii a
stârnit un interes deosebit, astfel cã,
pe 20 ianuarie 2012, sala a devenit
neîncãpãtoare, volumul fiind o monografie
istorico-literarã
dedicatã
poeþilor eroi Cezar, Constantin, Titus
ºi Nicolae Titus Stoika, apãrut sub
egida Fundaþiei literar-istorice „STOIKA”.
Pornind de la dezvãluiri referitoare
la geneza cãþii, scriitorul Geo
Cãlugãru observa: „Fie cã este vorba
de artiºti sau de oameni simpli,
fiecare se întreabã, la un moment
dat, de unde vine, care-i sunt
rãdãcinile? ªi, pe bunã dreptate,
aceastã carte stã mãrturie”. Aº spune
ºi eu acelaºi lucru despre cartea
doamnei Ioana Stuparu: Tihna pelerinului ne reaminteºte de unde venim
ºi încotro mergem, ajutându-ne pe
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fiecare sã ne aflãm spre a ne dezvãlui
lumii aºa cum suntem cu adevãrat.
În ziua de 17 martie 2010, în sala
Mircea
Eliade
a
Bibliotecii
Metropolitane Mihail Sadoveanu
plutea în aer un parfum de sonet
deoarece se lansa volumul meu Aur
ºi ivoriu, Editura Semne, 2009, o
antologie de autor care cuprinde
sonete ºi rondeluri. Cu deosebitã
bucurie regãsesc, în cartea Tihna
pelerinului, acel moment emoþionant
în care, în modul cel mai sincer, am
spus: „Mulþumesc pentru aprecieri.
Nu este întâmplãtor cã ne aflã aici
mulþi dintre sonetiºtii cuprinºi în
Antologia Sonetului Românesc: Radu
Cârneci, Nicolae Dragoº, Florentin
Popescu, George Corbu, Petru
Solonaru, Dumitru Dumitricã, Victoria
Milescu, Ioana Stuparu, George
Peagu, Paula Romanescu, Vasile
Mustaþã, Ion Malancu, Florin
Grigoriu, Maria Niculescu, Gim
Laurian. Având în vedere cã volumul
Aur ºi ivoriu conþine în special sonet,
am dorit ca acest eveniment sã fie o
sãrbãtoare a sonetului, ca un elogiu
adus domnului Radu Cârneci, realizatorul acestei antologii”.
Voi merge acum mai departe fiindcã, aºa cum bine observa scriitoarea
Cezarina Adamescu în prefaþa la
volumul Cuvinte de mãtase, Editura
Rawex Coms, 2014, „Ioana Stuparu
ºtie sã-ºi construiascã discursul epic
în aºa fel încât, nimic nu lipseºte ºi
nimic nu e de prisos. Ea merge la
esenþe, puncteazã, þinteºte, vede cu
ochiul inimii ceea ce e de vãzut, aude
cu urechea specialã ceea ce e de
auzit ºi simte atingerea Duhului deasupra fiecãrui autor în parte. Ioana
Stuparu este un om ales de
Dumnezeu ca sã împrãºtie în jur
Lumina care face parte din sine... Ea
luptã cu armele albe ale rugãciunii,
îngãduinþei, toleranþei, înþelegerii,
pãcii, rãbdãrii ºi buneicuviinþe ºi ne
îndeamnã ºi pe noi sã descoperim
Adevãrul ºi Frumosul în orice lucru ori
fiinþã de pe pãmânt, fãcute de
Creatorul a toate”.
În primul capitol al acestui volum,
frumos intitulat „Însemnãri din
ºoaptele cãrþilor”, Ioana Stuparu ne
împrospãteazã memoria amintindune cãrþile unor autori bine cunoscuþi,
precum: Ofrandã aproape fãrã grai ºi
Modelul Omului Mare ale regretatului
cãrturar Artur Silvestri; 99 de anotimpuri fãrã Nichita ºi Acasã în Paradis
de Cezarina Adamescu; Femeie în

Ioana Stuparu
faþa lui Dumnezeu ºi Miercurea din
cenuºã de Melania Cuc; Când s-au
fost spus îngerii – poezii de Traianus;
Dintr-un timp al regãsirii ºi Printre
crini ºi albe turnuri – poezii de Florica
Gh. Ceapoiu; Faguri sãlbatici – poezii
de Marian Dumitru; Monografia
comunei Mârºani, judeþul Dolj de
Dumitru Dan ºi Ana-Maria Rãdescu;
Doamnele poeziei – antologie trilingvã: românã-englezã-francezã, la
care scriitoarea Rodica Elena Lupu a
fost editor, iar poeta Victoria Milescu
corector; Scaunul Harului – poezii de
Titina Nica Þene; Moartea meduzei –
minipoeme de Radu F. Gurãu;
Pergamente – poeme românoalbaneze de Sorin Arbãnaº ºi, în
final, Semnele vremii. Gânduri ºoptite
cãtre fratele Gavriil de pe Ceahlãu,
autor Alexandru Nemoianu.
Capitolul al doilea, intitulat sugestiv „Am cules petale albe din tainele
condeierilor: ÎNTÂLNIRI CU SCRIITORI”, ne readuce în atmosfera de
sãrbãtoare a întâlnirilor literare din
sala Mircea Eliade a Bibliotecii
Metropolitane Mihail Sadoveanu,
unde, cu un zâmbet cald ºi braþele
larg deschise, ne întâmpina organizatoarea acestor întâlniri – poeta
Victoria Milescu. De fiecare datã, sala
arhiplinã ne dovedea cât de iubitã
este poeta Victoria Milescu, cât de
aºteptat era acest eveniment ºi cât de
repectaþi sunt scriitorii care au fost
gãzduiþi la aceste întâlniri: Paula
Romanescu, Florentin Popescu, Ion
Murgeanu, Marin Codreanu, Dumitru
Bãlãeþ ºi Nicolae Grigore Mãrãºanu.
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Retrãim, cu bucurie, o searã a
iubitorilor de frumos exprimat prin
cuvântul scris, în 15 decembrie 2008,
când poeta Victoria Milescu ne-a invitat pe cei prezenþi în salã sã dãm
citire câtorva dintre poeziile noastre.
ªi, aºa cum consemneazã Ioana
Stuparu în filele volumului sãu „pentru
cã muzica se împleteºte de minune
cu poezia, cuvântul de început al mult
aºteptatei seri i-a fost acordat poetului ºi cantautorului Paul Polidor”.
Astfel cã „dupã o searã în care s-a
citit poezie diversã ca stil ºi temã ºi sau cântat colinde, am plecat acasã
mai bogaþi spiritual, mai împliniþi din
punct de vedere al valorii creaþiei, mai
frumoºi sufleteºte, cãlãuziþi de
Luminã ºi Iubire”. Îi mulþumim încã o
datã poetei Victoria Milescu pentru
acele întâlniri minunate ºi pentru
aceste amintiri dragi sufletelor noastre.
În capitolul al treilea al cãrþii,
„V-am fost alãturi trul ºi suflet”, scriitoarea Ioana Stuparu ne readuce în
Sala Oglinzilor din fostul sediu al
Uniunii Scriitorilor din Bucureºti, la
lansarea
volumului
Conspiraþii
celeste – versuri, Editura DominoR,
2008, al poetei Victoria Milescu. Cu
acest prilej, aflãm de la criticul literar
Florentin Popescu, cel care a semnat
prefaþa cãrþii, cã „Poeta este o
nemulþumitã de sine, de lume, de
proasta orânduire a lucrurilor – ºi pe
alocuri gata sã descopere chiar ºi
unele conspiraþii celeste, dar reproºul

nu este rostit în felul imperativ de
odinioarã al lui Arghezi, ci cu un fel de
resemnare, care mi se pare a veni
dintr-o superioarã înþelegere a psihologiei umane, dar ºi a cosmosului.
În acest capitol, pe mai multe
pagini dedicate memoriei scriitorului
Artur Silvestri, Ioana Stuparu ne
aduce Mãrturii tulburãtoare despre
personalitatea acestui scriitor, istoric,
filozof al culturii ºi iniþiator al programului Asociaþia Românã pentru
Patrimoniu, „program ce a durat
într-un timp scurt ºi într-un spaþiu
luminos, împrejmuit de cãldurã, o
seamã de spirite iubitoare de culturã
de pe întreg cuprinsul gândului
pãmântesc”. Nu sunt uitaþi regretaþii
scriitori: Dumitru Bãlãeþ ºi Olimpiu
Radu.
Dupã ce scriitorul Mircea Micu a
pãrãrsit pentru totdeauna aceastã
lume, ocupându-ºi locul în alta,
poate... mai blândã, a existat tendinþa
de
destrãmare
a
Cenaclului
„Literatorul”, care începuse sã
funcþioneze încã din toamna anului
2009, având-o drept secretar literar
pe scriitoarea Victoria Milescu. Prin
strãdania doamnei Mihaela Sfârlea
cenaclul ºi-a continuat activitatea fãrã
a mai avea vreun secretar literar, dar
în octombrie 2010, la solicitarea
doamnei Mihaela Sfârlea, noi, membrii cenaclului, am fãcut mai multe
propuneri pentru a desemna un nou
„cronicar”, care sã consemneze în

scris modul de desfãºurare a
ºedinþelor. Cunoscând-o bine pe scriitoarea Ioana Stuparu, care scrisese
deja, sub îndrumarea poetei Victoria
Milescu, cronicile literare de la „Întâlniri cu scriitori”, am propus-o pentru
aceastã îndeletnicire literarã, ºtiind
foarte bine cã nu este „o rugãminte
de moment”, ci, aºa cum s-a dovedit
mai târziu, o responsabilitate pe care
numai un scriitor generos ºi dãruit
total menirii sale ar fi putut sã o ducã
la bun sfârºit. Astfel, devenind cronicarul permanent al Cenaclului
„Literatorul”, Ioana Stuparu a fost
condamnatã sã fie prezentã la fiecare
ºedinþã a cenaclului, indiferent de
starea ei de sãnãtate, de buna ori
reaua ei dispoziþie sufleteascã sau de
vremea de afarã-uneori prea rece,
alteori ploioasã. A lucrat temeinic
pentru
Cenaclul
ºi
revista
„Literatorul”, pentru membrii cenaclului ºi pentru cel mai recent volum,
Autori ºi atitudini – taina devenirii,
Editura Betta, 2014, pe care îl
lanseazã pe piaþã tot acum.
Nu putem decât sã-i mulþumim ºi
sã o felicitãm pentru aceste cãrþi
scrise cu bun simþ, cu dragoste ºi
respect faþã de semeni în general ºi
faþã de cei care ºi-au dãruit viaþa
scrisului în special, precum ºi pentru
acel „colþ de paginã” care i-a asigurat
rãmânerea.
Bucureºti

ÎNTRE INFERN ªI PARADIS

Boris Marian MEHR

HAIMANAUA
DIN MANHATTAN
Buona sera signorina, kiss me,
good night,
Beþi lapte praf din dorinþele mele
malaxate, introvertite, golanule,
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Ea tace, el bea, ea bea, el tace, ea
este Bea din Caraibe,
Are dulciuri ascunse în cãmara
inimii,
pãpuºile ºi le þine sub fusta prea
lungã,
salut, fiþosule, ai venit târziu, nu ai
loc nici la subsol,
fã ºi tu un design interior, în sufletul
tãu mare cât un living,
ne bestializãm ºi noi cât putem,
iubirea are un gust puternic amãrui,
lasã publicitatea, acolo doar
impotenþii se dau mari,
feroce este sexul în tãcere,
ca o noapte la muzeul stafiilor, ca un
guturai fãrã leac,
simþi cum te cutremuri? Ce Richter
þi-aº arãta eu sau altul?
Fiecare cu focosul sau folosul sãu.
Omphale face cele mai bune
frigãnele.
Pp paparazzo, na-þi-o paiaþo.
Un om stã lângã tine, dar nu-l vezi,

Deci nu existaþi niciunul.
Bãtrânã, urâtã ºi rea, moartea mai
vine pe searã,
Ea ºopoteºte basme despre luminã,
iubire, mincinoasã, hainã,
Existã un burete cu care sã ºtergem
trecutul? Ioc. Iocnapathan.
Copiii violenþei nasc violenþã.
Întunericul urmeazã verii. Canopus.
Ne rotim pe aceleaºi cercuri, cercul
scoate limba, unii râd.
Pacientul se numeºte Jason. Iona
habar nu are de ce.
Tryptizol, ce-i aia, maicã? Nimeni nu
cunoaºte cauzele crizei.
Crimã perfectã. Mâna mea e un
trup de flori.
Nisip dureros mã îngroapã. Pãdurile
bogate au ars mocnit
În fiecare. Axa lumii ºuierã. Aºteptaþi
un nou continent?
Pentru ce? Pãsãri pe dune, caii pe
þãrm, totul a secat
Pânã la diamant.
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VERSURI DE MAI
E aripã, pas ori labã?
Umbra-mi sare ºi-o întreabã.

Ce sã fac? Mã-ntorc în gând.
Umbre nu mai am sã vând.

LISTA DE SFÂRªIT DE
SÃPTÃMÂNÃ

Dumitru ICHIM

SPECTRUL LUMINII
Poþi tu sã-mi dai verdele
cu împrumut,
dar întreg în culoare?
Ochii tãi nu cumva
l-or fi-nvãþat de la mare?
Sau poate din cerneala ierbii
cu care luna îºi scrie
chenarul oglinzii din care
s-adapã alãturi ºi frunza ºi cerbii?
Ca un cer de
joc opalin, întregul tãu verde
ce mi-l dai cu-mprumut,
þi-l întorc înapoi,
în zeci de nuanþe
ºi pentru fiecare din ele,
corect ca sã fiu nu agalnic,
rãsplãti-voi în plus c-un sãrut.
Nu-i aºa cã-s bun platnic?

GHICIT ÎN CAFEAUA
NEGUSTORULUI DE
UMBRE
Ies pe prispa unui gând:
Umbrã cumpãr, umbrã vând!
Ce te-ascunzi dupã copaci?
Undã-a nopþii ce mai faci?
Ies din gând ºi-aud din tindã
oleandru din oglindã.
S-a prostit. Spre mine latrã
sã nu mã ascund sub piatrã.
Cea de umbre, unde-i þara?
I-a ars harta ca þigara.
O întreb pe neagra hoaºcã:
Mi-a ieºit vreun drum în ceaºcã?
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de oprit la benzinãrie - roata
mâncare pisicã
baterii de alarmã
de plãtit apa lumina
haine „Nufãrul’’ bilete pentru
disearã
hârtie de w.c. tampax otravã
ºoareci
de aprins lumânare pentru ichim
alea de suflat nasul detergent
siringi
bere
varzã
cartofi
pâine pentru 12
de luat mielul de la mãcelãrie

ATENÞIE,COPACI
TRAVERSEAZÃ!
Copiii se-ascundeau dupã copaci
recunoscând cu jocurile lor
obârºiei izvodul.

Nici mãcar nu þi-am spus:
te iubesc!
Niciodatã.
Cum ai putea sã tulburi iazul
fântânii
când luna se joacã de-a crinii?
Te-am iubit
cum numai tãcerile ºtiu
sã-nfloreascã.
De aceia ºi primul sãrut
nici mãcar
þãrâna din cuvânt n-a cunoscut,
ci numai tãcerea ºi
cântecul luminii.

JARUL
Cine dincolo de vreme
parcã-ncearcã sã mã cheme?
Nu-i a toamnã, fluier nu-i.
Apã, n-ai putea sã-mi spui?
Aer, ce-ai jucat sub strunã,
oare ce-o fi vrând sã-mi spunã
înºoptind ºoapta-n ghioc,
când a noapte, când a foc?
Limpezit de lut mã scutur
la bordeiul spart de flutur:
Cine cheamã cling, cling, cling
când tãceri se sparg ºi ning?

Apoi,
spre bãnci de lemn traversau
strada ca toamna de goalã,
iar copacii rãmâneau aºteptând
clopoþelul de ºcoalã.

Taci! Sub spuza de rãspuns
jarul ºtie ºi-i de-ajuns.

„Se vor întoarce, curând’’,
copacii-ntre ei amãgind consolãri,
ºi toatã vistieria de aur,
de-un an întreg agonisealã,
frunzã cu frunzã ºi-o vând,
la vãmuire de ºopot,
pentru scumpetea primilor fulgi
când
îi vor striga copiii pe nume
venind de la ºcoalã.

Toate cuvintele sunã la fel,
cum norii nu pot fi decât nori,
dar tãcerile mele-nfloreau
spectrul luminii
cu încã vreo douã culori.

Târziul presarã-ntuneric...
Pe zãpadã abia se mai vãd
proaspete urme de clopot...

PRIN CUVINTE AM VRUT
SÃ-ÞI VORBESC...
Prin cuvinte am vrut sã-þi vorbesc
ºi-l cãutam
pe cel rodit din duh de ametistã.
Dar aºa ceva de ce nu existã?

GLASTRÃ SCUMPÃ DE CRISTAL

Numai eu
te-aº fi putut îmbrãþiºa
cu celelalte douã
ce ascundeau ºi cheie ºi inel,
dar tu te-ai scuturat de rouã
ºi te-ai dus.
Acum târziul tãu mi-l taci,
iar nu tãcerea crudã când iubeºti
ºi-noþi un cântec de la mal la mal,
ci una îngãimatã în veºtejit apus.
Nu te întreb: Cum te-ofileºti,
iubita mea?
ªi cum sã fiu gelos
cã altã inimã te þine
în braþele celui mai scump cristal?
Kitchener, Ontario
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ANCHETÃ: DESPRE EXILUL ROMÂNESC
CU GEORGE ROCA

Nicolae BÃCIUÞ
Nicolae BÃCIUÞ: Domnule Roca,
intenþionez sã public o carte despre
exilul românesc. Vã invit pe dumneavoastrã ºi pe cei pe care îi cunoaºteþi
ºi sunt implicaþi în fenomenul exilului
sã rãspundã la întrebãrile de mai jos.
George ROCA: Vã mulþumesc
pentru încredere. Sper sã vã dau
niºte rãspunsuri potrivite. Desigur cã
am sã fac cunoscutã dorinþa dumneavoastrã celor din exil cu care am
legãturi. Poate cã acest material publicat pe internet în revistele cu care
colaborez îi va impulsiona ºi pe alþii
sã rãspundã la întrebãrile anchetei pe
care o faceþi... Pentru a putea fi contactat de cei interesaþi îmi permit sã
fac vizibilã adresa dumneavoastrã de
e-mail: nicolaebaciut@yahoo.com
Sper sã „construim” împreunã o carte
interesantã. Succes tuturor!
Nicolae BÃCIUÞ: Exilul a rupt,
geografic, familii în douã – o parte a
rãmas în þarã, cealaltã s-a stabilit
peste Ocean. Ce suferinþe particulare
ale acestei rupturi aduce exilul?
Indiferent de motivele lui?
George ROCA: Aºa este! Exilul
m-a despãrþit de familia mea. Nu am
putut sã-mi îngrop nici unul din
pãrinþi. Când a murit tata, în 1982, nu
mi s-a permis sã reintru în România.
Am stat 50 de zile la Budapesta,
bãtând pe la uºile Ambasadei
Române de acolo, cerºind o vizã de
intrare în þara în care m-am nãscut ºi
la a cãrei cetãþenie nu renunþasem.
Mama a murit în 2001, în octombrie...
la câteva sãptãmâni dupã tragicul act
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de terorism de la New York din 11
septembrie 2001. Datoritã haosului
creat nu am putut sã merg la înmormântare. Deci, a doua durere în
suflet! În concluzie, pânã în urmã cu
câþiva ani comunicarea cu þara era
foarte dificilã, nu numai din cauza distanþei, a fusului orar de 9 ore diferenþã
între Australia de est ºi România, dar
cel mai mult din cauza restricþiilor
impuse de sistemului politic totalitar
comunist care socotea exilaþii ca pe
niºte duºmani ai þãrii ºi ai poporului
din care au plecat.
Nicolae BÃCIUÞ: Care sunt
vãmile exilului? Ce praguri sunt mai
greu de trecut de cãtre un exilat?
George ROCA: Vãmile exilului!?
Multe! Dureri sufleteºti, necunoaºterea limbii, a culturii þãrii în care
te-ai exilat, a metalitãþii celor care
te-au gãzduit. Lipsa familiei, a fondurilor necesare pentru un trai
decent. Acceptarea oricãrei munci
pentru a supravieþui. Dorul de casã,
de locurile natale. Toate aceste le
plãteºti cu stres, cu lacrimi, cu nopþi
nedormite, cu teamã... Apoi simþi cã þi
se albeºte podoabã capilarã, se
intensifica ridurile, apar boli create de
stres... devii mai sensibil, mai iritat din
orice... Unii dintre noi îºi aruncã toatã
forþa fizicã ºi psihicã în muncã cu
scopul de a deveni bogaþi, sau pentru
a se reîntoarce acasã cu un capital.
Poþi sã îþi gãseºti echilibrul dacã îþi
creezi o familie, sau dacã îþi aduci
rudele apropiate din þarã. Totuºi, durerea pierderii identitãþii naþionale,
persistã ºi afecteazã viaþa exilatului
pânã la moarte!
Nicolae BÃCIUÞ: E diferit modul
de asumare ºi manifestare a exilului
românesc, comparat cu exilanþii altor
þãri europene? Nu doar din perioada
comunistã, ci ºi înainte ºi dupã
aceasta!
George ROCA: Desigur! Exilul
românesc pânã în 1989 era foarte
dur. Majoritatea celor plecaþi nu se
mai puteau reîntoarce de frica sistemului totalitar. Durerea înstrãinãrii
de þara era foarte mare. Desigur cã ºi
alþi exilaþi din fostele þãri comuniste
gândeau tot la fel. Nu cunoºteau faþa
negativã a capitalismului. Pânã nu te
integrai foarte bine în noul sistem de

viaþã erai nevoit sã faci munci sub
nivelul tãu intelectual, nu puteai da
replici în cazul unei dispute din cauza
necunoaºterii limbii... Majoritatea exilaþilor fugiþi din comunism sufereau
pentru cã nu erau înþeleºi sau pentru
cã nu înþelegeau prea bine mentalitatea noii societãþii în care trãiau, nu
aveau experienþã, bani, relaþii... Cei
plecaþi din þãri necomuniste se integrau de la început mult mai uºor,
ºtiau cum trebuie sã se comporte...
ca atare. Totuºi ºcoala ºi cultura
provenitã din comunism te ajuta sã
avansezi destul de repede, sã te integrezi ºi sã îþi demonstrezi valoarea ºi
aptitudinile profesionale.
Nicolae BÃCIUÞ: Ce ºanse are
scriitorul român care pleacã în exil?
Dar omul de ºtiinþã? Dar omul fãrã
pretenþii intelectuale, fãrã mari nevoi
culturale?
George ROCA: Scriitorul român
nu prea are nicio ºansã în occident!
Cu limba romanã nu prea poþi deveni
cunoscut nicãieri în afara perimetrului
naþional românesc. Dar totuºi posezi
bine limba noii tale þãri, atunci
lucrurile se schimbã! Poþi sã prevalezi
chiar! Vezi Cioran, Eliade, Ionesco,
Muller & Co. Pentru omul de ºtiinþã
este mult mai uºor. ªtiinþa are un înþeles universal. Iar dacã nu posezi bine
limba ºi studiile sau cercetarea ta
este importanta poþi beneficia de un
translator ºi comunicarea devine
uºoarã. Exemple: Nicola Tesla ºi
Einstein în America! Omul fãrã pretenþii intelectuale se mulþumeºte cu o
„culturica” la nivelul sãu. Alege o lume
mai simplã, iubeºte kitschul, copiazã
vedetele, deseori suferã de sindromul
„focurilor de artificii”. Munceºte din
greu ca sã arate cã este cineva. Apoi
oboseºte, se liniºteºte ºi duce o viaþã
mediocrã visând sã fie bogat... fãrã
sã facã eforturi intelectuale sau sã îºi
consolideze educaþia. Desigur, existã
ºi excepþii în care cel de jos se ridicã,
se sofisticã ºi ajunge sã îºi îndeplineascã visul.
Nicolae BÃCIUÞ: Cum se poate
afirma profesional, social, un exilat?
George ROCA: Cu multã muncã ºi
cu ºansã. Dacã nimereºte locul
potrivit... atunci devine omul potrivit la
locul potrivit. Mulþi dintre exilanti au

nr. 85, 2015

Climate l iterare
plecat cu o meserie din þarã. Ajuns în
strãinãtate, din necunoaºterea limbii,
ºi a lipsei de comunicare deci, au trebuit sã se recalifice, sã îºi gãseascã o
altã meserie... în care deseori au
rãmas aproape tot restul vieþii.
Nicolae BÃCIUÞ: Aþi resimþit discriminarea, din perspectiva condiþiei
de exilat?
George ROCA: Da! Discriminare
exista oriunde... inclusiv în cercurile
familiale! Soacra conduce ginerele,
sau nora. Pãrinþii vor sã îºi modeleze
copiii dupã chipul ºi asemãnarea lor...
chiar dacã deseori greºesc. Bosul
dominã subalternul. Vecinii se feresc
de tine auzind cã „ai noºtri” fac
infracþiuni... ºi nu te privesc cu ochi
buni. De aceea mulþi români din exil
nu doresc sã îºi declare identitatea
etnicã ºi stau deoparte de conaþionalii
lor. Cu timpul se integreazã atât de
bine în noua societate încât îºi uitã
limba maternã, obiceiurile învãþate
acasã ºi chiar strãmoºii. Ãºtia se
numesc dezrãdãcinaþi!
Nicolae BÃCIUÞ: Ce loc ocupã
credinþa în exil? Dar prieteniile?
George ROCA: La începerile
exilului credinþa individului este foarte
puternicã. Datoritã suferinþelor de
acomodare, a singurãtãþii sau a dorului de familie ºi locurilor natale. Noii
veniþi cautã biserica! Cu timpul se
acomodeazã cu locul, cu oamenii, îºi
fac prieteni ºi îºi gãsesc alte preocupãri duminicale. Totuºi într-un colþ
al sufletului pãstreazã cu sfinþenie
divinitatea ºi credinþa strãmoºilor.
Deseori o folosesc când sunt în suferinþã sau o transmit cu dragoste ºi
exemplificare copiilor lor. Prieteniile!
Hm! Nu seamãnã cu cele de acasã!
Acelea create în copilãrie, pe strada
ta... sau în ºcoalã, sau facultate... Aici
prieteniile se construiesc datoritã
izolãrii, singurãtãþii, se menþin greu...
ºi sunt destul de efemere. Mulþi dintre
aºa-ziºi prieteni cred cã îºi pot domina aproapele, încearcã a-l manipula,
sau a-l provoca la o competiþie în care
el sã domine ºi sã obþinã un profit.
Pentru a arãta cã este el cel mai
deºtept, sau ca sã-l exploateze. Sunt
rãu poate, fãcând asemenea afirmaþii... dar cunosc puþini indivizi care
meþin prietenii perene. Desigur cã
excepþia întãreºte regulã ºi existã ºi
prietenii sãnãtoase.
Nicolae BÃCIUÞ: Ce perspective
are ecumenismul în armonizarea
relaþiilor dintre exilaþi ºi populaþia
þãrilor gazdã?
George ROCA: Consider cã ecumenismul ca miºcare religioasã care
urmãreºte reunirea tuturor bisericilor
creºtine sub aceeaºi umbrelã nu este
rãu. E chiar benefic pentru exilat. ªi
ortodoxul ºi catolicul îºi fac cruce ºi
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spun aproape acelaºi „Tatãl Nostru”.
Slujbele sunt aproape similare.
Neoprotestanþii la fel, se roagã
aceluiaºi Dumnezeu. Acest fapt ajuta
exilaþii sã se integreze mai uºor în
cultura þãrii gazdã, sã câºtige credibilitate, sã comunice mai uºor, sã
pãstreze
tradiþiile
religioase
strãmoºeºti. Aici mã refer la emigrarea în þãrile cu pondere creºtinã.
În þãrile unde dominã teocraþia nu
cunosc exemple.
Nicolae BÃCIUÞ: Care e diferenþa
între exilaþii ideologici ºi cei economici, ca sã-i etichetez aºa pe cei care sau exilat din motive de conºtiinþã, faþã
de cei care s-au exilat din nevoi materiale.
George ROCA: Uºor de rãspuns.
Pânã la cãderea comunismului
majoritatea exilaþilor pãrãseau þara de
baºtinã din motive ideologice. Dupã
aceastã datã majoritatea au emigrat
din motive economice. Pentru o viaþã
mai bunã ºi mai stabilã. Desigur cã
sunt ºi aici excepþii precum cãsãtoriile
mixte, dorul de aventurã, de
cunoaºtere a unor meleaguri noi, sau
chiar cãutarea unor condiþii climatice
diferite.
Nicolae BÃCIUÞ: Ce-l poate face,
cu adevãrat, fericit pe un exilat?
George ROCA: Sã se trezeascã
dimineaþa ºi sã îºi dea seama cã
exilul a fost un vis urât ºi cã se
gãseºte tot în þara lui natalã, bucuros,
vesel ºi prosper. Sunt un idealist, nu-i
aºa? Dacã trecem la concret ºi discutãm la rece, atunci lucrurile se
schimbã. Primul lucru care ºi-l
doreºte un emigrant este sã fie sãnãtos, sã facã bani, sã îºi consolideze
poziþia socialã, apoi sã îºi construiascã o familie, sã-ºi vadã odraslele
realizate profesional... ºi în sfârºit sã
cãlãtoreascã. Românul e un mare
cãlãtor! Îi plac excursiile ºi turismul la
nebunie! Vrea sã vadã ºi cel mai
ascuns colþiºor al lumii!
Nicolae BÃCIUÞ: Cum se poate
pierde identitatea etnicã în exil?
George ROCA: Am rãspuns la
aceastã întrebare mai sus. Mai sunt ºi
alþi factori, de exemplu snobismul,
sau integrarea totalã într-o familie
care nu aparþine etniei individului ºi
care îl dominã.
Nicolae BÃCIUÞ: Este integrarea
exilaþilor o problemã insolvabilã?
Cum sunt priviþi cei care-ºi cautã o
altã patrie?
George ROCA: Da! Consider cã
este insolvabilã. Omul nu a putut fi
legat niciodatã de glie, nici chiar în
epoca sclavagistã, dar mai ales acum
când miºcarea dintr-o þarã într-alta
este destul de uºoarã. Mulþi pleacã
din curiozitate, sau mânaþi de nevoi
materiale, sau din cauzã de discri-

minare religioasã, etnica, rasialã.
Majoritatea pleacã ºi vor pleca în continuare pentru a avea o viaþã mai
bunã.
Nicolae BÃCIUÞ: Care ar putea fi,
pentru un exilat, înþelesurile dictonului
latin „Ubi bene, ibi patria”?
George ROCA: Rãspunsul îl dã
chiar un dicton în limba românã:
„Omul sfinþeºte locul”. Exilul nu este
uºor, cu toate suferinþele pe care le
atrage, dar dacã viaþa individului este
mai bunã decât cea de unde a plecat... ºi îi satisface idealurile, atunci i
se va implanta în subconºtinet cã
acolo e patria... acolo unde e bine! ªi
apoi mai e o gãselniþã pentru a-þi
liniºti conºtiinþa... Dumnezeu sau
natura nu au trasat graniþe ºi nu a
nominalizat þãri. Planeta Pãmânt este
a tuturora, a dumitale, a mea... a lui!
Nicolae BÃCIUÞ: Cum se vede
þara natalã din exil? Cum se
raporteazã el la þarã, la valorile ei, la
neîmplinirile ei, la aºteptãrile ei?!
George ROCA: Se vede! Începe
sã afle lumea (ºi) de România. Asta
datoritã dezvoltãrii economice, a sistemului în care ne-am integrat, din
cauza unei emigraþii masive... Dacã
facem lucruri bune suntem admiraþi,
dacã facem rele suntem criticaþi.
Totuºi, majoritatea românilor iubesc
þara de unde au plecat, þara
strãmoºilor lor, ºi cãutã prin orice fel
sã-i etaleze valorile, sã o facã cunoscutã într-un mod pozitivã, sã-i
descopere valorile... sã le arate lumii.
Desigur suferã atunci când: þarã:
nu merge bine, când cei rãmaºi
acasã o duc greu... Aþi observat cã
vocea emigrantului roman, începe sã
fie din ce în ce mai auzitã! Diaspora
devine
puternicã
ºi
câºtigã
recunoaºtere!
Nicolae BÃCIUÞ: Cine, ºi de ce
s-ar reîntoarce un exilat în patria
mamã?
George ROCA: Asta e cea mai
grea întrebare! Pentru cã majoritatea
exilaþilor când au pãrãsit þara-mamã
au fost convinºi cã se vor reîntoarce
într-o bunã zi acasã victorioºi. Cu
toate cã puþini au fãcut-o! De ce?
Pentru cã între timp s-au acomodat
cu locurile exilului, ºi-au construit un
cãmin, o familie, o situaþie, ºi le vine
greu sã lase totul, sã se reintegreze
din nou! ªi apoi sã nu uitãm cã indivizii îmbãtrânesc ºi nu-i mai þin balamalele sã o ia de la început. Anii
trec... rudele rãmase acasã ºi prietenii copilãriei au murit, aºa cã pe
unii nu-i mai aºteaptã nimeni acolo de
unde au plecat...
Târgu-Mureº – Sydney
(via internet)
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CAZUL ION PENA, PERCEPTORUL SCRIITOR
Strîngînd spasmodic piatra tare …
ªi-i drept cã gura-mi, nu arare
Cerºea un sprijin de la stîncã.
Prãpãstii mi-au surîs sarcastic,
Guri de-abia înfiorãtoare,
Dar prins de culme cu ardoare,
Am rîs ºi eu – la fel – sarcastic …
Publicatã în „SO4H2”, anul I, nr. 1,
din 15 aprilie 1932

Anii mei

Restituire
POET APRECIAT în perioada
interbelica, ION PENA (nascut în
1911 - mort în razboi în 1944 si
inmormantat in Cimitirul Eroilor din
Alba Iulia) este un necunoscut astazi.
DE CE?
Pentru cã între 1945 - 1989, mort
fiind, a fost ascuns de ciracii cenzurii
în „fondul special - interziºi". Nu le-a
scãpat nimic. Pâna în 2000 nu s-a
ºtiut mai nimic de el. Doar epigramiºtii
seniori îi mai ºtiau epigramele în carel creiona pe Pastorel.
În UNIVERSUL LITERAR, suplimentul celui mai popular ºi influent
ziar din perioada interbelicã, UNIVERSUL, ION PENA era catalogat de
ªtefan Baciu „Un poet plin, de un talent robust, original ºi format, care
face o figurã cu totul aparte în corul
celorlalþi". „astãzi Ion Pena vine între
noi cu o lirã cu totul înnoitã, aºezându-se dintr’odata pe primul plan al
poeziei tinere ... „versurile lui trebuiesc citite cu toata atenþia. În miezul
lor se sbate un poet de rasa care
semneaza simplu ºi desluºit: Ion
Pena.
„Iatã un poet!”, am exclamat catre
camarazii mei dupa ce ispravisem
lectura lor. ªi nu mã înºelasem deloc:
Ion Pena, acest nou poet, i-a cucerit
ºi pe ei, prin simpla lecturã, fãrã reverenþe ºi fãrã salamalecuri. Aceasta
este pecetea talentului.” Citiþi ºi judecaþi !
Marin Scarlat

Alpinism ( 1928)

Pe piscuri goale, fãrã viaþã,
Unde nici vulturi nu s’avîntã
Eu mi-am tîrît povara sfîntã
A trupului flãmînd de viaþã.

Cu patimã m-am strîns pe stîncã
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Anii mei ca merele toamnei trec
Cu dragostea, cu tristeþea,
cu bucuria;
Peste calendar, peste zile m-aplec
ªi-mi plac colindele ºi Sântamaria.
Visez ades la biserica
din copilãrie,
Bãtrânã, cu denie, cu joc,
cu prohod;
La bâlciuri o fatã, o menajerie
ªi eu evoluând, între ele, Irod.
Drumuri în apã, berzele cãlãtoare,
Feerie de primãveri ºi uimire.
Blândul Isus între copii, sunãtoare
În frunza de plopi – aninatã vuire.
Anii mei, lunile ºi zilele mele,
Fraþi ºi surori cu viaþa, cu amintirea
Merg cãtre unde? ªi vã
scutur nuiele
În sufletul negru cum
este cernirea.
Publicatã în „DRUM”, anul III, nr. 3
din 27 noiembrie 1937

Poetul din urmã

Pe-aici poetul este rãtãcit,
Prin hârburi de anafurã ºi besnã,
Heralzii în tãcere i-au murit
ªi plânsu-i-au durerile în glesnã.
De
Cu
Cu
Cu

vreme îndelungã-i cãlãtor –
pietrele ºi roua din grãdinã,
pulberea, cu norul tunãtor,
toamna îmbrãcatã în ruginã.

A nãzuit o þarã de poveºti –
Naiade în albastrã legiune,
Luceferi în betele îngereºti
ªi verile cu umbrã de cãrbune.
Sã fluture alaiele în zob,
Pe lanuri sã se scuture belºugul,
Din cupe sã hãlãdue - ºi rob
Ca neaua sã-i luceascã meºteºugul.

O þarã de luminã ºi de vis
Poetul peste ani a cãutat-o;
I-e sufletul de negurã, închis
ªi þara pân’acuma n’a aflat-o.

Publicatã în „DRUM”, nr. 1 din 15
iunie 1938 ºi în „PREPOEM” an II, seria
II, nr.19 din iunie 1941

Opriþi-vã

În drumul meu opriþi-vã fierbinþi,
În carnea mea cu târnãcoape.
Am sã vã dau mistere ºi arginþi,
Ca fumul, bogãþia sã vã’ngroape.
Mi-e inima de fulgere ocean.
Mi-e palma nãzdrãvanã
ºi haiducã.
Opriþi-vã cu sufletul ochean
Sã beþi înfiorarea hãbãucã.
Pe steiul ars de foc ºi’nchipuiri
Sã vã înalþ o clipã, sã vã doarã.
Crepuscul de altare ºi zefiri
ªi vorba peste moarte sã
vã moarã.
Nu închinaþi cu mine rugãciuni
Ci treceþi, ca barbarii, mai departe,
Mã jefuiþi de grâne ºi tãciuni.
Deschis îmi e pãtulul ca o carte.
Eu voi rãmâne singur, vagabond,
Un cerºetor de soare ºi de vise.
Voi ocoli destinul rubicond
Ca porþile de marmurã, închise.
Publicatã în „DRUM”, an IV, nr. 1 din
15 iunie 1938 ºi în „UNIVERSUL LITERAR” an I, nr. 21 din 23 mai 1942

Portret

Eu sunt sãlbatec ca un vis
Ce noaptea liniºtea sugrumã,
Ca un profet pãgân închis
În carapacea mea de humã.
Eu sunt înalt ca un stindard
Ce-i ros de umbrã ºi de glorii,
Ca un pãcat spãlat de nard
În patruzeci de purgatorii.
Eu sînt pribeag ca un strigoi
Ce scuipã lumea cu blesteme,
Ca un nebun cu pumnii goi
ªi tidva plinã de poeme.
Publicatã în „PREPOEM”, an II, seria
II, nr. 19 din iunie 1941
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Emil Cioran - OMUL...

A fost unul dintre marile spirite ale
secolului XX. Imposibil de clasat, a
reuºit sã distileze, într-un stil impeca bil, o nefericire care l-a însoþit o viaþã.
„Sceptic”, „nihilist”, „depresiv”, „profet
al nimicului” - biografii s-au întrecut
sã-i punã etichete. Textul de mai jos e
însã despre altcineva. E despre
Cioran cel nãscut în Mãrginimea
Sibiului ºi strãmutat la Paris, omul de
toate zilele, cu ºarmul, apucãturile ºi
slãbiciunile lui.

crapã”, cum o spune Petre Þuþea, e
deja student la Facultatea de Litere ºi
Filosofie din Bucureºti, unde îi are ca
profesori pe Nae Ionescu ºi Tudor
Vianu. Îi înrudeºte nu doar fascinaþia
pentru culturã, ci ºi o eleganþã rafinatã, pe care Cioran o va abandona
mai târziu: pantofi negri, perfect lustruiþi, ºi hainã albastrã, din care nu
lipseºte niciodatã batista. Dupã o
licenþã obþinutã magna cum laude, se
înscrie la doctorat, cu un singur gând:
sã obþinã o bursã spre Franþa. Abia în
1937, când are deja trei cãrþi publicate în România, primeºte mult râvnita bursã la Sorbona. Doctoratul însã
nu îl mai scrie niciodatã. Dupã o
scurtã revenire în þarã, îndrãgostit de
Franþa, pe care o strãbate-n lung ºi-n
lat pe bicicletã, decide sã nu se mai
întoarcã.

Stãpâna florilor

Pe Simone Boué o cunoaºte în
1942, la o cantinã studenþeascã. Mai
tânãrã cu mult decât el, timidã,
retrasã ºi foarte binevoitoare, îi va
deveni partenerã de viaþã pânã la
moarte. De cãsãtorit, nu se cãsã-

Copilãrie furatã

„Timp de zece ani am hoinãrit de
dimineaþã pânã seara, într-un fel de
paradis. Când a trebuit sã-l pãrãsesc
ºi sã plec la liceu, în ºaretã am avut o
crizã de disperare, de care-mi mai
amintesc ºi astãzi”, scrie în 1987. E
prima mare rupturã a vieþii lui. Lasã în
urmã uliþa copilãriei, umbritã de nuci,
ºi Coasta Boacii, pãºunea din
Rãºinari pe care o transformase în
loc de joacã. Îi lasã în urmã ºi pe
pãrinþi, o familie înstãritã, dintre cele
mai bine vãzute în sat, despre care
însã e convins cã fusese atinsã de
ghinion. Nimic nu îi mai poate lecui
rana ieºirii din copilãrie. Are s-o mãrturiseascã dramatic, la 75 de ani:
„Cred, astãzi, cã ar fi fost mult mai
bine pentru mine dacã aº fi rãmas
ajutor de cioban, în micul sat din care
provin. Aº fi înþeles esenþialul la fel de
bine ca ºi acum”. Îºi începe cursurile
de liceu la Sibiu ºi locuieºte în gazdã
la o familie de nemþi. De la ei învaþã
limba germanã ºi îi citeºte în original
pe Kant, Schopenhauer ºi Nietzsche.
Citeºte ca sã scape de alte responsabilitãþi nedorite. Citeºte ºi ca sã
umple nopþile lungi ºi chinuitoare de
insomnie. La 17 ani, „deºtept de

nr. 85, 2015

Acasã, alãturi de Simone
toresc. Cioran refuzã sã-ºi schimbe
cetãþenia românã, iar ei îi e greu sã-l
prezinte pãrinþilor, care ºi-ar fi dorit
pentru ea ceva mai bun. Cioran? Un
tânãr dintr-o þarã îndepãrtatã, pe care
comunismul tocmai pune gheara,
care trãieºte din generozitatea prietenilor mai înstãriþi ºi din ajutorul
pãrinþilor, jurându-ºi cã nu va lucra
„nici mãcar cinci minute”. Care, mai
mult, hotãrãºte sã nu scrie niciodatã
nimic împotriva inimii lui, deci taie de
pe lista meseriilor posibile profesoratul ºi jurnalismul. La 31 de ani, se
hrãneºte încã la cantina studenþeascã.

Câteva þigãri rulate de mânã ºi câteva costume la mâna a doua îi sunt de
ajuns sã frecventeze onorabil salonul
parizian al doamnei Tezenas, unde
jazzmanii ºi scriitorii îºi dau mâna ºi
unde whiskey-ul e mereu gratuit. Încã
de pe atunci, orice femeie însãrcinatã
îi provoacã o jenã de-a dreptul organicã. „Singurul lucru cu care mã mândresc este faptul cã am înþeles de
foarte tânãr cã nu trebuie sã dai viaþã,
sã zãmisleºti. Oroarea mea de cãsãtorie de acolo vine. Este o crimã sã
transmiþi propriile tale defecte unei
progenituri ºi sã o obligi sã treacã prin
aceleaºi încercãri ca ºi tine. Pãrinþii
sunt niºte asasini”. „Era frumos?”, a
întrebat-o cândva un ziarist pe
Simone Boué. „Oh, era frumos ca un
rus!”, a rãspuns ea. Libertatea lui, cultura impresionantã ºi luciditatea care
îl þine veºnic en garde o seduc. Dar
cine e, la rândul ei, Simone? „O
franþuzoaicã înaltã, cum ºi-o
aminteºte Eleonora, cumnata lui Cioran, cu pãr blond ºi ºuviþe albe,
îmbrãcatã invariabil într-o bluzã ºi-o
fustã, dar întotdeauna cu un aer deosebit”. Avea o adevãratã manie pentru feþele de masã. Când într-o zi face
o tartã ºi varsã siropul pe una din ele,
izbucneºte cu singurele cuvinte pe
care le ºtie în româneºte „Pisa misii!”. Înainte de toate, Simone e însã
stãpâna casei ºi a florilor. Cea care
ºtie sã facã dintr-o hrubã minusculã,
situatã la etajul ºapte, chiar sub acoperiº, un loc primitor, din care florile
proaspete nu lipsesc niciodatã. În
fiecare zi, se trezeºte de dimineaþã,
aleargã la liceu, apoi la piaþã ºi,
într-un final, din nou acasã, pentru a
gãti la aburi mâncãruri de regim, fãrã
sare, aºa cum nenumãratele suferinþe
ale lui Cioran i-o cer. Ea e cea care,
cu optimismul ºi zâmbetul ei, îi oferã
lui Cioran, mai bine de cinci decenii,
iluzia unei vieþi normale. Trãitã
departe de ochii lumii, într-un firesc
care azi ne poate mira, relaþia lor
rãmâne, pânã la sfârºit, la fel de discretã ca întreaga lor existenþã.
Despre ea Cioran nu vorbeºte ºi nu
scrie niciodatã. Bãiatul de popã din
Rãºinari trebuie sã fi moºtenit ceva
din pudoarea pãrinþilor sãi. O
prezintã simplu: „Simone, prietena mea”.
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Viaþa într-o
mansardã cu flori
ªi totuºi, de când o vede prima
oarã, Cioran face totul ca ea sã-i
rãmânã aproape. Îi înlesneºte

În balconul mansardei din Paris
mutarea de la cãminul studenþesc
într-o camerã de hotel, cu o panoramã splendidã. Insistã ºi ca ea sã-ºi
dea examenul d’aggrégation, pe care,
într-un moment de slãbiciune, vrea
sã-l abandoneze. Când, mai târziu, e
anunþat cã l-a trecut, îi spune ironic:
“Acum îmi datorezi, la sfârºitul
fiecãrei luni, diferenþa dintre salariul
de suplinitoare ºi cel de profesoarã cu
grade”. ªi tot el o ajutã sã scape de
repartiþia ca profesoarã de englezã
din îndepãrtata Alsacie, pentru un
post mai comod, la un liceu din
Paris.Abia foarte târziu, la 49 de ani,
Cioran simte cã e timpul sã se aºeze
definitiv undeva. Schimbã pânã atunci, alãturi de Simone, mai multe
camere de hotel, pentru care plãtesc
lunar sume modice. Graþie unei admiratoare care tocmai îl citise, Cioran

dã însã peste o ocazie. E „cel mai
mare succes literar”, cum îl va numi
ironic. Trei cãmãruþe de bone, fixate la
o chirie rãmasã în urmã din 1948,
unde, ca sã nu dai cu capul de pragul de sus al uºii, e nevoie sã te apleci. Sunt pe Rue de l’Odéon 21, la doi
paºi de Jardin de Luxembourg. Ferestrele lor mici se deschid peste
acoperiºurile arondismentului 6.
Deasupra lor nu mai e decât cerul.
„Când e frumos afarã, balconul e plin
de flori, iar camera se inundã de
luminã. Cioran e pe fotoliul lui de
rãchitã de lângã fereastrã. Slab, se
þine bine, cu pãrul grizonat, dat pe
spate. Simone, în ie româneascã, veselã, cu pãrul jumãtate alb, jumãtate
roºcat, pare modelul unui pictor
impresionist. La ei - noteazã Sanda
Stolojan în jurnalul ei - telefonul sunã
din jumãtate în jumãtate de orã”.
În stânga, odaia ordonatã ºi simplã a Simonei, în dreapta, camera lui
Cioran, sub acoperiºul povârnit. Înghesuite între rafturi ºi masa de lucru
stau teancuri de cãrþi care aºteaptã
sã fie date sau trimise în þarã. Cioran
citeºte ºi nu pãstreazã nimic.
Dezordinea de pe masã e uluitoare ºi
e, nu o datã, subiect de ceartã între
cei doi. „În 50 de ani, cât am locuit
împreunã, nu cred cã am intrat decât
de câteva ori în biroul lui. Avea” - mãrturiseºte Simone, într-un interviu - „o
dezordine organizatã. La el în camerã
nu intra nici menajera”. Un pat scurt,
aproape cât un pat de copil, acoperit
de-o scoarþã, þesutã chiar de mama
lui. Iar sus, o lucarnã prin care trec
leneº norii Parisului.La Simone ºi
Cioran e bine ºi pentru cã ºtiu sã fie
gazde primitoare. Le calcã pragul
scriitori francezi ºi români, traducãtori
ºi editori: Eugen Ionescu, Constantin

Familia Cioran. De la stânga la dreapta: fratele Aurel, tatãl Emilian, sora
Virginia, Emil ºi mama sa, Elvira
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Noica, Samuel Beckett, Henri
Michaux, Sanda Stolojan, Gabriel
Liiceanu ºi alþii. La ei se ascultã Bach
sau Amália Rodrigues, se mãnâncã
ºarlote cu cãpºuni ºi se comenteazã
discursurile lui de Gaulle, se râde cu
poftã ºi se deschid sticle cu vin.

Pe malul mãrii,
la Dieppe

Vara, când oraºul plin de turiºti
devine insuportabil, Simone ºi Cioran
se retrag la Dieppe, un port normand,
la Oceanul Atlantic. Ajung uºor, cu
trenul, iar de locuit, locuiesc la familii
în sat sau în apartamentul somptuos
al unui prieten cu bani. Cioran e un
obiºnuit al locului. E ceva în fostul sat
de pescari, marcat de bombarda-

Pe bicicletã, la Nisa
mentele rãzboiului, care îi stârneºte
melancolia ºi furia. Acolo, într-o
searã, în timp ce-l traduce pe
Mallarmé, decide sã renunþe definitiv
la limba românã.
În 1976, Simone reuºeºte sã
cumpere, cu 50.000 de franci, o cãscioarã la Dieppe, cu vedere spre castel. Singura încãpere e însã foarte
micã ºi Cioran hotãrãºte sã-ºi amenajeze pentru el un loc, în pod. „Îi
plãcea sã meºtereascã”, povesteºte
Simone, „ºi trebuie sã mãrturisesc cã
ceea ce fãcea era temeinic ºi rezistent, dar întotdeauna îngrozitor de
urât. Desfigura cu totul camera. ªi nici
mãcar nu puteam protesta. Dacã mã
luam de vreo chestie pe care tocmai
o bãtuse în cuie, îl apuca o crizã de
nervi”. Bunãoarã, se întâmplã la fel
când un prieten, impresionat de
faptul cã Cioran nu are televizor,
îi oferã unul prea voluminos. În
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Rue de l’Odéon, podeaua e atât
de fragilã, încât Cioran trãieºte
cu angoasa permanentã cã
televizorul va ateriza la vecini.
Într-o zi, se decide sã-l agaþe în
perete. Epuizat de efort, constatã
însã cã antena nu capteazã. „S-a terminat totul cu explozia televizorului ºi
Cioran în mânã cu un cuþit, urlând de
furie”.

Pe culmile disperãrii

lucruri!” Ca orice îndrãgostit, devine
gelos. „Numea asta gelozie balcanicã, o pornire extrem de originarã,
izvorâtã din rãdãcinile fiinþei lui”.
Curând, decide sã nu o mai prezinte
pe Friedgard nimãnui. „Dacã ar fi fost
dupã el, ar fi trebuit sã-l aºtept într-o
camerã de sub cerul Parisului. Visa
sã stãm împreunã pânã ºi în sicriu,
deoarece astfel ar fi putut sã-mi vorbeascã la nesfârºit, sã mã farmece
cu discursul lui, de o subtilitate
îngrozitoare”.

Când noaptea se lasã peste oraº,
topind sub lumina lunii forfota de
peste zi, Cioran trãieºte doar pentru
el. Chinuit de insomnii, angoase ºi
În aºteptarea ei, Cioran cade pramelancolii, se plimbã pe sub castanii
dã reveriilor. Pasiunea îl devoreazã
ce-mprejmuiesc grãdina publicã.
lent, chinuitor, îl salveazã doar temPoartã la el un portofel gol, iar banii îi
porar de vidul apãsãtor al fiecãrei zile.
þine în buzunare pitite. Se teme de
„În fapt, m-aþi vindecat de plictisealã!
hoþi, fusese de douã ori jefuit. Din
Vremea care a trecut de la apariþia
direcþia opusã, îl vede uneori venind
dvs. a fost atât de plinã, de subpe François Mitterand. Într-o noapte,
stanþialã, de neprevãzutã, cã vã sunt
Cu
Friedgard,
în
Jardin
de
fiindcã nu e singur ºi crede cã e spirecunoscãtor pentru toate bucuriile ºi
onat de un detectiv privat, Mitterand Luxembourg
scoate impermeabilul ºi-i acoperã cu înfrigurare. Încã înainte sã o cu- loviturile legate de numele dvs. Mã
chipul doamnei care îl însoþeºte. Mai noascã, îi scrie într-o epistolã “Vã aflu, ºtiþi doar, într-o anxiété continuã
târziu, într-o altã noapte de varã, se simt ca pe sora mea întru spirit ºi sunt cu privire la nestatornicia dvs, dar nu
reîntâlnesc iar Mitterand îi întinde încredinþat cã ne este comunã o di- mã pot consacra liniºtii. Mai bine iadul
mâna. Aflase cine e. Noaptea e ºi mensiune nocturnã, adânc înrãdã- cu dvs. decât binecuvântarea de unul
momentul când, întors acasã, se cinatã în conceptul de melancolie”. La
apleacã asupra veºnicului caiet stu- Paris, se plimbã mult pe aleile din
denþesc. Scrie despre „inconvenientul
de a te fi nãscut”, mândru cã e cea Jardin de Luxembourg. În faþa frumai lucidã fiinþã din univers. Glorificã museþii ºi a tinereþii, îºi pierde cumpãsinuciderea, de care însã nu se simte tul ºi luciditatea. „Cred cã se îndrãîn stare. Se ceartã cu Dumnezeu ºi gostise de mine, spune Friedgard. În
cu sfinþii, cu propria lui existenþã, cat- ce mã priveºte, m-am îndrãgostit la
alogatã drept cel mai mare eºec. început de aforismele lui, de cãrþile pe
“Faptul cã eu exist dovedeºte cã care le scrisese”. Dragostea îl ia pe
lumea nu are sens”. Scrie ºi despre nepregãtite, la vârsta la care îºi creruºinea de a fi român, sub care se dea încheiate socotelile cu viaþa.
ascunde, trãdatã, o mare iubire. „Eram foarte tulburaþi, fiindcã legãtura
„Pentru mine, a scrie înseamnã a mã noastrã nu era doar spiritualã, ci ºi
rãzbuna. A mã rãzbuna contra lumii, trupeascã. (...) Cioran ºi-a dorit imens
aceastã iubire, iar relaþia noastrã nu
contra mea”.
putea sã existe decât dacã participam deopotrivã la ea, fiecare cu ce
Iubire târzie
era în mãsurã sã-i dãruiascã celuiIubire la 70 de ani: Cioran ºi
„Friedgard, eraþi prea în vârstã lalt”. „Dragã Friedgard”, îi scrie el, „e Friedgard, pe strãzile Parisului
când a fost scrisã aceastã carte pen- dimineaþã devreme. N-am putut sã
tru sugari deziluzionaþi”. E dedicaþia mã zvârcolesc în pat ca un vierme, a singur. Sunteþi blestemul meu indispe care Cioran o scrie, pe 26 iunie trebuit sã mã scol, ca sã vã trimit o pensabil”. Dupã Paris, se reîntâlnesc
1981, femeii care îi va da ultimii ani ai listã a pãcatelor mele. Ieri mi-am la Köln, unde Cioran pleacã dintr-un
vieþii peste cap! O fiinþã fragilã, cu accentuat lehamitea, un cafard impuls. Nu mai ieºise din capitala
totul aparte, de care Cioran are toate cumplit. Cerul era nefiresc de albas- Franþei de aproape un deceniu.
motivele sã se îndrãgosteascã. La cei tru, am fãcut o plimbare inutilã, am Cãlãtoria în Germania e o adevãratã
35 de ani ai ei, jumãtate din vârsta lui vrut chiar sã intru într-o bisericã. (...) „aventurã în cosmos”. „M-am simþit”,
de atunci, e divorþatã, are un fiu ºi Mai bine de o orã, în mintea mea s-au mãrturiseºte Friedgard, „ca o reginã
tocmai pregãteºte un doctorat în derulat scenele cele mai intime, cu o încoronatã”.La 70 de ani, Friedgard îl
filosofie, la Köln. De acolo îi trimite o asemenea precizie, încât a trebuit sã face sã se simtã viu, dar nu reuºeºte
primã scrisoare în care îºi mãr- mã scol, ca sã nu-mi pierd minþile. Am sã-l facã ºi fericit. „Nu ºtiu dacã
turiseºte admiraþia pentru formulãrile înþeles dependenþa mea senzualã de Cioran s-a simþit mai tânãr”, avea sã
lui paradoxale, care te lasã cu respi- dumneavoastrã, în toatã claritatea ei, dezvãluie ea mulþi ani mai târziu, „dar
raþia tãiatã. Cioran îi rãspunde abia dupã ce v-am mãrturisit la tele- ºtiu sigur cã felul în care a decurs
repede, într-o germanã fãrã cusur. O fon cã aº vrea sã-mi îngrop capul relaþia noastrã l-a întristat profund,
invitã sã-l viziteze la Paris, oricând pentru totdeauna sub fusta dumnea- pentru cã a înþeles cã ea, de fapt, e
doreºte. Între cei doi dialogul se þese voastrã. Ce mortale pot fi anumite imposibilã”.
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O moarte ca oricare alta
În 1987, Cioran renunþã definitiv la
scris. Ceva se rupe în el, cum o mãrturiseºte dramatic. În doar câþiva ani,
suferinþele i se înmulþesc ºi devin
acute. Îºi rupe piciorul ºi trebuie sã se
supunã unei intervenþii chirurgicale.
Ulcerul duodenal, de care suferise
toatã viaþa, se accentueazã. Când
România îºi deschide în sfârºit
porþile, eliberatã de sub dictaturã,
Cioran cade pradã tulburãrilor de
memorie, care-i întunecã mintea.
Diagnosticul e neiertãtor. Suferã de
boala Alzheimer. Cioran, care
stãpânea cu mintea lui lucidã durerea
întregului univers, începe sã uite drumul spre casã. În 1994, Simone îl
interneazã la o clinicã foarte bunã, în
Rue Broca, în care accesul le e faciliUltimele zile de spital.
tat chiar de François Mitterand. „La
Fotografia a fost realizatã de celeclinica lui Cioran se face o ºcoalã
pentru bolnavi. Îl duc deci la ºcoalã. brul fotograf Richard Avedon
Ca pe un copil. Uneori îndãrãtnic: nu pulmonarã ºi e hrãnit prin perfuzie.
vrea. Altãdatã lucid. (), i-a spus într-o Trupul, doar piele ºi os, e plin de
zi Simonei”, scrie Monica Lovinescu escare. Nu mai recunoaºte pe nimeni
în jurnalul ei. Cioran aleargã prin spi- dintre cei care îl viziteazã. Nu-ºi mai
tal, atras de câte-un televizor dintr-un recunoaºte nici prima carte, proaspãt
salon, ºi se instaleazã în paturile altor retipãritã în þarã. O priveºte lung ºi
oameni. Sau dispare, pur ºi simplu, ºi întreabã „ªi înainte de asta, ce
îl gãsesc infirmierele ascuns în dula- fãceam?”. Prietenii sunt îndureraþi.
pul lui. Dupã o vreme, nu mai poate „Sã se încheie cât mai repede acest
mânca. Creierul nu mai comandã calvar degradant. Într-un fel, doar
reflexele înghiþitului. Face o infecþie moartea îl mai poate reda pe Cioran

propriei sale staturi”, scrie aceeaºi
Monica Lovinescu. În ultimul interviu
acordat, cu mintea încã limpede,
Cioran declarã „Sunt ateu. Nu cred în
Dumnezeu ºi nici nu mã rog. Existã
însã în mine o dimensiune religioasã
de nedefinit, dincolo de orice credinþã”. Torturat de suferinþe, într-una
din zilele lucide, o roagã pe Simone
sã-i suprime viaþa. ªi totuºi, cere prin
testament înmormântare religioasã.
Cioran moare pe 20 iunie 1995,
dimineaþa. Tocmai când Simone,
dupã trei nopþi nedormite la spital,
plecase acasã sã doarmã puþin.
Moartea, pe care ºi-o dorise ºi o
aºteptase ca pe marea salvare,
cãreia îi dedicase cãrþi ºi nopþi de
insomnie, îl ia pe neaºteptate. Îi joacã
o festã, luându-l dintre noi simplu,
banal, ca pe orice alt muritor.
Fotografii
din
arhiva
familiei
CioranAcest material nu ar fi putut fi
realizat fãrã întrevederea pe care
d-na Eleonora Cioran mi-a acordat-o,
în exclusivitate, în anul 2005, fãrã
interviurile eveniment realizate de
Norbert Dodille, de Octavian Buda/
Valentin Protopopescu ºi de Gabriel
Liiceanu, fãrã aportul jurnalelor ºi
biografiilor în care Emil Cioran a fost
menþionat.
Propus de Al. S din „Formula AS”
nr. 1156

Capodopere scurte

Fredric Brown a scris cea mai
scurtã poveste de groazã din câte
au fost scrise:
„Ultimul om de pe Pãmânt stãtea în
camerã. Cineva a bãtut în uºã.”
***

Scriitorul American O. Henry a
câºtigat concursul pentru cea mai
scurtã povestire care sã aibã introducere, cuprins ºi încheiere:
„ªoferul ºi-a aprins þigara ºi s-a aplecat asupra rezervorului de combustibil, ca sã vadã câtã benzinã a
mai rãmas. Decedatul avea 23 de
ani”.
***
Alan E. Mayer - „Ghinion”
M-am trezit din cauza unei dureri
cumplite în întreg corpul. Am deschis
ochii ºi am vãzut o sorã medicalã
care stãtea alãturi de patul meu.
- Domnule Fujima – a spus ea –
aveþi noroc, aþi supravieþuit bombardamentului din Hiroshima de acum
douã zile. Acum sunteþi în spital, în
afara oricãrui pericol.
Foarte slãbit, am întrebat:
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- Unde sunt?
- În Nagasaki, a rãspuns ea.
***
Jane Orvis - „Fereastra”
De când Rita a fost omorâtã, Carter
stãtea la fereastrã. Fãrã televizor,
fãrã cãrþi, fãrã corespondenþã. Viaþa
lui era ceea ce se vedea printre
jaluzele. Nu-i pãsa cine îi aduce
mâncarea, cine-i plãteºte facturile, el
nu pãrãsea camera. Viaþa lui este
compusã din alergãtori, schimbarea
anotimpurilor, automobilele care trec,
fantoma Ritei.
Carter nu înþelege cã în camerele
cãptuºite cu pâslã nu sunt ferestre.
***
ªi englezii au organizat un concurs
pentru cea mai scurtã povestire. Dar
în condiþiile concursului era stipulat
cã trebuie sã fie amintite regina,
Dumnezeu, sexul ºi secretul. Primul
loc a fost obþinut de autorul urmãtoarei povestiri:
„O Doamne! A exclamat regina. Sunt
însãrcinatã ºi nu ºtiu cu cine!”
***

Larissa Kirkland - „Propunerea”
O noapte înstelatã este cel mai
potrivit timp. Cina la lumina
lumânãrilor. Un restaurant italian
confortabil. O rochie neagrã mini. Un
pãr splendid, ochi strãlucitori, zâmbet cristalin. Împreunã de doi ani. O
perioadã minunatã! Dragoste adevãratã, cel mai bun prieten ºi nimic
mai mult. ªampanie! Îi cer mâna ºi
inima. Oamenii privesc? Lasã-i sã se
uite! Un inel cu diamant superb.
Obrajii roºii, zâmbet fermecãtor.
Cum adicã: „Nu”?!
***
Un exemplu perfect, în care se
demonstreazã cât de laconici, erau
spartanii este scrisoarea lui Filip al
II-lea al Macedoniei, care a cucerit
multe oraºe greceºti:
„Vã sfãtuiesc sã vã predaþi imediat,
deoarece dacã armata mea va intra
pe pãmânturile voastre, vã voi distruge grãdinile, îi voi transforma pe
oameni în sclavi ºi voi distruge
oraºul”.
Propus de Al.S.
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PRO-P
PRIMÃVARA

Gabriela CÃLUÞIU SONNENBERG
Îl parafrazez fãrã spirit de contrazicere pe poetul dispãrut Adrian
Pãunescu ºi mã încumet sã deschid în
prozã subiectul pe care Domnia Sa l-a
tratat cu sensibilitate liricã în versurile
„Antiprimãverii“. Nu de alta, dar nu-i de
ici colo sã te apropii, chiar ºi în paºi
mãsuraþi, de teritoriul operelor consacrate. Fiþi fãrã grijã, voi cãuta sã nu
ºtirbesc cu nimic nici forma, nici fondul
anotimpului care reuºeºte paradoxalul
ºpagat între depresie ºi veselie exuberantã. Pentru cã, de bunã seamã,
anul acesta va semãna cu predecesorii, provocându-ne migrene ºi depresii pentru început, dar ºi inexplicabile
explozii de entuziasm, la întâlnirea cu
miracolul renaºterii naturii.
Staþi puþin, care renaºtere? O fi ea
pe acolo, pe unde ninge ºi viscoleºte,
prin Munþii Carpaþi, la temperaturi sub
zero grade, pe la Madrid sau prin
Extremadura, dar nu la noi, pe litoralul
Mediteranei. Aici, când nu e varã, e
primãvarã. În rest nimic, decât poate
niþel de toamnã, ca sã culegem
strugurii ºi portocalele.
Atâta iarnã e în noi: zero, absolut.
Suntem fericiþii Europei, cei care au
parte de clima cea mai blândã de pe
întregul continent. O spun meteorologii, dar ºi coloniile de flamingo,
care s-au sãturat sã facã naveta ºi,
nici una nici douã, s-au stabilit definitiv
prin lagunele Costei Blanca. De-mi
vine-a zice, vorba poetului: „cã martie
se poate duce, cu toþi cocorii înapoi”.
La fel, o spun ºi rezidenþii strãini de
prin nordul Europei, sau românii veniþi
sã agoniseascã ceva bãnuþi, care
mereu amânã sã se mai întoarcã
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acasã. Da, cam atâta iarnã e pe la noi
– foarte puþin – cât sã bage de seamã
unele plante cã s-a scurtat ziualuminã ºi sã-ºi deschidã generos inflorescenþele taman de Crãciun. La
Marea Mediteranã, mereu înfloreºte
ceva, nu sunt discontinuitãþi. La nevoie
mijeºte mãcar câte un zâmbet de om
fericit, bucuros sã se poatã îmbãia zilnic în lumina solarã, distribuitã gratuit,
uniform, fãrã discriminãri.
Ce-i drept, nu-i pentru oricine beþia
asta de bunã dispoziþie nepãsãtoare.
„Ce dacã vine primãvara?” par sã se
întrebe unii, nu fãrã motiv. Am experimentat adesea cu îngrijorare reacþii
violente din partea unor musafiri.
Administratã în supradozã, minunata
„stare de primãvarã” poate provoca
alergii. Pentru un tânãr de la oraº,
obiºnuit cu aglomeraþia ºi cu asaltul
cotidian, un colþiºor de naturã ancoratã în propria ei nemiºcare rezultã ca
o insultã perisflant “înfloritã”. Trebuie
sã fi trecut prin stresul unor decenii de
viaþã de manager de concern internaþional, sã fii un fost profesor surmenat sau un comisar pensionat, ca sã
poþi gusta fãrã mustrãri de conºtiinþã
deliciile unei lumi fãrã suiºuri ºi
coborâºuri, fãrã ierni cu viscole, dar ºi
fãrã ghiocei?
Unii spun cã, pe timp de iarnã,
staþiunile litoralului spaniol se transformã în nici mai mult, nici mai puþin
decât „centrul geriatric al Europei”.
Nu-i de glumã, când „un bãtrân ºi o
bãtrânã/ trec þinându-se de mânã”
aproape peste tot, pe falezele asfaltate ale plajelor fãrã sfârºit. Ce e rãu în
asta? Nu le-am dori în tainã ºi
pãrinþilor noºtri, rãmaºi statornici la
vatrã, îmbãtrânind departe de noi, o
senectute la fel de serenã ºi paºnicã?
Ba bine cã nu, dar, din pãcate,
“copacii” noºtri de acasã nu se lasã
dezrãdãcinaþi aºa uºor. Preferã statornicia iernii româneºti, chiar dacã viaþa
ne confruntã cu situaþia absurdã a
emigrãrii personalului calificat, care
s-ar putea îngriji de ei la faþa locului.
Cu alte cuvinte, dacã vrei ca sã le dai
o româncuþã de ajutor, trebuie sã-þi
muþi pãrinþii în Germania sau în
Spania.
Pe ei nu-i pot „dezrãdãcina”, dar
am încercat sã plantez ghiocei ºi
lãcrãmioare în Spania. Nu s-au prins.
Nici mãrarul nu creºte, chiar dacã i-am
adus cernoziom de acasã. Trandafirii
se usucã sub soarele hispanic, cel util
doar plantelor cu denumiri exotice, ca
palmierii, bougainvillea sau jacaranda.
Lãmâi ca noi n-are nimeni, în tot

cartierul!
Am devenit ºi noi exotici, adaptându-ne. Se minuneazã familia care ne
viziteazã din când în când, de câtã
liniºte e-n jur. Prietenii se întreabã la
modul serios dacã nu cumva au murit
deja. Nu tu clopote, nici cocoºi sau
maºini, motorete, trenuri sau muzicã
de prin vecini.
Tot zâmbindu-ne unii altora am
ajuns sã pãrem suspecþi. O doamnã
de la Bucureºti mi-a mãrturisit cã
preferã sã pãstreze o minã serioasã,
ca sã nu creadã trecãtorii cã vrea ceva
de la ei. Are ceva nefiresc lipsa noastrã de grabã, felul nonºalant în care ne
risipim în gesturi largi. Fãrã îndoialã,
orice om cu scaun la cap ne suspecteazã de curiozitate perversã, de
cine ºtie ce interese ascunse. Nu poþi
fi amabil doar aºa, de-amorul artei.
Decât poate dacã n-ai imaginaþie ºi nu
ºtii cum sã-þi ocupi timpul. Sau nu?
Revin la primãvara pãunescianã ºi
constat cã nu e uºor s-o întâmpin mai
optimist decât poetul, chiar dacã premizele de aici sunt infinit mai bune. În
fond, ce ne putem dori mai mult decât
sã lepãdãm zgribuleala ºi sã schimbãm straiele cu mâneci lungi pe tricouri mai subþirele, sã auzim din nou
gãlãgia plãcutã a vacanþelor, sã dãm
fuga la plajã, cu o carte în mânã, sã
înceteze ºtirile despre nãmeþii ucigaºi
din America sau despre potopul australian? E tristã primãvara care începe
cu moarte de om în nordul Africii, dar
nu e oare acesta un semn cã acolo
încep sã îmboboceascã ghioceii unui
anotimp mai bun? Vorba scriitorului
Wilhelm Busch: „sunt pesimist cu
prezentul, dar optimist cu viitorul”.
Nu mã lasã inima sã nu mã bucur
de venirea primãverii. Iar dacã nici
anul acesta nu va ºti nimeni pe aici ce
înseamnã sã porþi un mãrþiºor în piept,
îmi voi aminti de inelul pe care l-am
gãsit pe trotuar într-o zi de 1Martie,
dintr-o primãvarã trecutã. Cu piatra în
formã de inimioarã, incredibil de mic la
prima vedere, pãrea o glumã de inel
pentru copii. Spre surpriza mea, mi
s-a potrivit pe deget ca turnat, mai
abitir decât pantoful cenuºãresii.
Ulterior, un giuvaergiu mi-a confirmat
cã e din aur...
Vedeþi Dumneavoastrã, primãvara
are intenþii bune cu noi. De ce sã o
dezamãgim, întâmpinând-o cu neîncredere? Atât noi, cât ºi ea, ne meritãm din plin soarele.
Benissa, Spania
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Artistul Traducãtor ºi Capodopera Sa

Octavian Lupu
Traducãtorul atingea cu sfialã
paginile îngãlbenite de vreme ale
manuscrisului vechi de mai multe
secole. Cu miºcãri atente ale
degetelor, el desluºea slovele
strãvechi, ce pãreau sã strãluceascã
viu sub lumina lãmpii de petrol
agãþate deasupra mesei de lucru. Nu
se grãbea sã scrie pe coala albã în
care adãuga pe rând nestematele
preþioase ale unei gândiri strãbune.
Surprinzãtor, ele alcãtuiau propoziþii
ºi fraze ce prezentau o neobiºnuitã
aºezare a cuvintelor, complet diferite
de stilul vorbirii contemporane.
„Ce fel de om a scris astfel de rânduri?” se întreba el la fiecare popas
luat de-a lungul cãrãrii abrupte a transcrierii. „Îi simt patosul în tot ce
vorbeºte. Candoarea sa faþã de posibilul cititor nu are egal, deºi textul
poarta pecetea mai multor milenii de
la elaborarea sa. Pãcat cã nu am
posibilitatea sã vorbesc direct cu el.
Aº lãmuri nenumãrate detalii, unde
slova pare sã nu redea exact intenþia
cugetãrii autorului!”
Aplecat mai departe asupra lucrului sãu, artistul Traducãtor continua sã
se miºte încet, fãrã grabã, dovedind
simpatie faþã de fiecare cuvânt întâlnit. ªtia cã mulþi alþii procedeazã diferit din dorinþa de a finaliza cât mai
rapid trecerea în limba modernã a
unor cuvinte strãvechi. Fie prin utilizarea unor cuvinte depãºite,
arhaice, aceºtia îmbrãcau salba de
diamante a sublimelor exprimãri originale în haine abandonate din secole trecute; fie copiau aºezarea
cuvintelor din manuscris, fãrã
adaptare la limba vorbitã în prezent.
Rezultatul semãna cu o pâine obþinutã dintr-un aluat nedospit suficient ºi
coaptã la o temperaturã mult prea
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micã. Fiindcã mai întâi, trebuie ca
înþelesul sã dospeascã suficient în
mintea traducãtorului, care sã îi
gãseascã echivalenþe lingvistice
potrivite. Iar ulterior, aceste cuvinte
bine alese trebuie îmbinate conform
regulilor limbii vorbite, dar reconstruind înþelesul iniþial dezvãluit printr-o
anume construcþie a propoziþiilor,
frazelor ºi paragrafelor.
Cititorii unei astfel de traduceri
nedospite ºi necoapte ajung la final
sã considere cã au de-a face cu o
carte strãveche lipsitã de importanþã
ºi nerelevantã pentru contemporani.
Printr-o astfel de abordare se
desacralizeazã exprimarea autorului
antic, mesajul sãu fiind aruncat la
coºul cu obiecte interesante, dar greu
de înþeles. Cât de mult Traducãtorul
dorea sã ofere o cu totul altã perspectivã asupra lucrãrii pe care cu
muncã asiduã o realiza pas-cu-pas
asemenea clãdirii unui Templu uriaº
dedicat simbolurilor prezentate iscusit
în manuscris.
Uneori, obosit de orele prelungite
ale muncii sale, Traducãtorul se
aºeza pe un alt scaun, de unde putea
sã priveascã în voie infinitul albastru
al cerului brãzdat de pufi albi de nori
sub lumina difuzã a lunii. Noaptea
îmbrãca oraºul ce se întindea pe zeci
de kilometri în jurul sãu. De la
înãlþimea ultimului etaj, oricine putea
sã contemple liniºtea nopþii ce se
zãrea aºternutã pe toate casele ºi
peste toþi oamenii. Doar stelele
Orionului împodobeau mantia catifelatã a odihnei dintre douã zile, dar
puþini erau privitorii care sã o bage în
seamã.
Traducãtorul se ridicã ºi deschise
larg fereastra lãsând aerul curat ºi
rece al nopþii sã invadeze camera
cufundatã în umbrã. Lampa de petrol
nu reuºea sã îºi ofere razele decât
îngustei suprafeþe a mesei de lucru,
dar în rest, bezna plutea în voia ei
plinã de fantasmele închipuirii ce se
alcãtuiesc ºi de destramã dupã reguli
doar de ele ºtiute. Nu îi plãcea
becurile electrice. Aveau ceva artificial în lumina lor calculatã dupã principii de eficienþã economicã, dar
neavând nimic în comun cu cãldura
luminii produse de o lampã cu petrol.
Aºa cum ºtiinþa secolului XXI nu a
reuºit sã ofere decât alternative slabe
calitativ ºi îndopate cu aditivi toxici la
instrumentele din trecut, tot astfel
lumina electricã oferea o disonanþã
groteascã în raport cu delicata alcã-

tuire a manuscrisului, ale cãrui litere,
scrise cu rãbdare cu cernealã pe un
pergament special, brusc pãleau sub
presiunea fotonilor zgomotoºi ºi violenþi trimiºi spre ea dinspre o astfel de
sursã.
Lumina lunii ºi cea a lãmpii conlucrau artistic în decorarea atelierului
de lucru al modestului Traducãtor,
care neºtiut de ceilalþi, se retrãgea sã
adune comori strãvechi pentru a le
transpune în vorbirea oamenilor timpului sãu. Nu dorea sã i se ºtie
numele; cel puþin nu acum. Scopul
sãu artistic se desãvârºea prin
magia dialogului cu autorii antici
folosind la maximum cunoºtinþele de
limbi antice pe care o dobândise cu
migalã ºi perseverenþã pe parcursul
mai multor decenii. Ce deosebire faþã
de colectivele de traducãtori motivate
financiar sã ofere produse adaptate
gustului clientului, dar nicidecum
fidele intenþiei autorului!
Multe cãrþi de importanþã maximã
pentru umanitate avuseserã o astfel
de soartã, rezultatul sigur fiind reducerea interesului maselor largi faþã de
mesajele importante pe care acestea
le
transmiteau.
Gonind
pe
autostrãzile succesului financiar ºi
faimei de sine, astfel de cãrþi fãceau
mai mult rãu decât bine prin distrugerea intenþiei autorului original.
Dar Traducãtorul se prezenta pe sine
ca „un meºteºugar medieval, care
alcãtuieºte roþi ºi angrenaje felurite
din care constituie ulterior ceasuri de
precizie gata sã fie instalate în turnul
primãriei pentru a reda cu exactitate
timpul vechi, nou ºi cel ce va urma.”
Colegii de breaslã îl dispreþuiau ºi
ziceau: „Naivitatea ºi idealismul tãu
lipsit de eficienþã reprezintã ceva
depãºit. Am trecut la era industrialã a
produselor realizate pe scarã largã.
Cine mai are vreme de meºterit
detalii?”
Dar el, Traducãtorul, stãpân pe
sine le rãspundea: „Voi alergaþi pe o
cale largã, o autostradã cum îi
spuneþi acum, care nu presupune
efortul sãpãrii în adâncime, ci numai
cel al desfãºurãrii pe o suprafaþã ce
nu duce nicãieri ºi se închide în sine.
Voi vã deplasaþi dintr-o parte în alta a
lumii, iar ulterior reveniþi din punctul
din care aþi plecat. Dar eu sap cu
respect ºi perseverenþã în adâncime.
Sub paºii voºtri se aflã nestemate
ascunse în þãrânã.
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Sub drumurile voastre sunt
comori ºi civilizaþii îngropate de
vreme, dar care au multe lucruri
de împãrtãºit. Cu voi prezentul
se încheie, dar cu mine el de-abia
începe sã existe!”
Mai multe pãsãri trecurã în stol
prin dreptul lunii, dupã care se apropiarã de sol ºi zburarã la nivelul caselor
trecând pe deasupra lor. Strigãtele li
se auzirã asemenea unor ecouri din
alte lumi de poveste sau din trecut,
aduse brusc la ivealã prin cuvintele
meºteºugit alcãtuite ale traducerii din
Cartea cea Veche. Traducãtorul
zâmbi, închise fereastra ºi trecu din

nou la lucru. Scrisul sãu caligrafic ºi
calm se miºca asemenea arcuºului
unui violonist în ritmul partiturii pe
care o executa. Rând dupã rând sub
lumina clarã a lãmpii manuscrisul
original prindea din nou viaþã trecând
în trupul nou þesut cu migalã ºi sfialã
în limba secolului al XXI-lea. Slovele
scrise în traducere începeau ºi ele sã
strãluceascã
violet
asemenea
ametistului, fiindcã viaþa se transfera
de la original la copie trecând dintr-un
spaþiu-timp trecut în cel prezent
având aceleaºi sensuri ºi acelaºi
înþeles.
Traducãtorul se identifica tot mai

mult cu Autorul manuscrisului, încât
gândurile minunate ale celui ce grãise
în urmã cu douãzeci de secole se
regãseau în cugetarea unei minþi
luminate a vremii prezente. Cei doi
deveniserã una, iar la final, când
expresia de salut se aºezã cu eleganþã pe portativul exprimãrii,
Traducãtorul avu impresia cã
deopotrivã el ºi Autorul au semnat cu
bucurie eternul salut al antichitãþii:
„Pacea sã fie cu voi, cu toþii!”
Bucureºti
12 ianuarie 2015

Cãrþi din „Litere”

Mihai Stan
Dacã la începuturile sale (aprilie
2000) revista „Litere” în format „Bilete
de papagal” (8 file A4 îndoite pe verticalã, litere minuscule) a pãrut unora o
ciudãþenie, o glumã jurnalisticã,
Casandre autohtone menindu-i dispariþia dupã câteva numere (în
pãguboasã tradiþie târgoviºteanã),
editarea numãrului 180 (martie 2015)
marcând 15 ani de apariþie lunarã
neîntreruptã, poate pãrea aceloraºi,
ºi desigur nu numai lor, un mic miracol în zilele noastre atât de încãrcate
pragmatic de elanuri lucrative.
„Literele” ar fi rãmas, cu siguranþã,
doar un episod frizând bizarul într-o
posibilã istorie anecdoticã a literaturii
române, încercarea utopicã a iniþiatorilor (prima redacþie: Tudor Cristea –
redactor-ºef, Mihai Stan – secretar
general (sic!) de redacþie, Daniela
Iordache ºi Dumitru Ungureanu –
redactori, Daniel Dumitru Stan –
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tehnoredactor) fiind privitã/taxatã cu
superioarã îngãduinþã mai ales de
cãtre acei scriitori din Târgoviºte ºi de
aiurea care n-au editat vreodatã o
revistã. Este cert acum – privind retrospectiv avatarurile „Literelor” – cã
„Litere” s-ar fi stins dacã Tudor
Cristea (directorul) ºi Mihai Stan
(redactorul-ºef al „Literelor”) n-ar fi
format o excelentã echipã indestructibilã, în ciuda încercãrilor subtile de a
o destabiliza care (din nou, obicei târgoviºtean) au fost destul de
numeroase.
În primii doi ani, revista a apãrut –
s-ar putea spune – numai prin efortul
celor doi scriitori: Mihai Stan asigura
la editura sa, Bibliotheca, gratuit,
toatã logistica (culegere computerizatã,
corecturã,
tehnoredactare,
machetare, tipar), Tudor Cristea
determina un afacerist gãeºtean sã
sponsorizeze apariþia (100 de lei
lunar!?) ºi distribuia prin elevii sãi
revista în trei licee din Gãeºti.
Perioadã grea, plinã de frustrãri, pe
care numai prietenia dintre cei doi ºi
tenacitatea cu care îºi urmãreau
proiectul – cãci dupã doi ani de
apariþie lunarã, se putea vorbi, fãrã
teama de a greºi, despre un proiect
cultural de care judeþul Dâmboviþa
avea nevoie – fac ca „Literele” sã nu
disparã aºa cum îi meniserã diverºi
inºi, autointitulaþi „scriitori de sertar”,
inºi sterili pe care Tudor Cristea i-a
numit cu memorabila formulã
„oameni de culturã ºi odihnã”.
Începând cu 2002, revista este
finanþatã destul de precar, de
Consiliul Judeþean Dâmboviþa prin
Centrul Judeþean de Culturã (sau
cum se va fi numit el atunci), datoritã
implicãrii lui George Corneanu, director la Centrul Judeþean pentru

Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Dâmboviþa, fervent animator cultural târgoviºtean ºi, în câteva numere, chiar colaborator pe teme
etnografice al „Literelor”.
Schimbãrile la nivelul decizional la
Consiliul Judeþean Dâmboviþa aduc
dupã ele, din pãcate, încetarea nejustificatã a finanþãrii pentru întregul an
2009. A fost un moment de cumpãnã
în existenþa „Literelor” pe care Mihai
Stan ºi Tudor Cristea l-au depãºit prin
voinþã comunã, fãrã lamentãri inutile,
apãrând ca singurã soluþie viabilã
finanþarea în continuare a apariþiei
celor 12 numere pe 2009 de cãtre
Editura Bibliotheca. De remarcat aici
ºi înþelegerea de care au dat dovadã
acþionarii SC Bibliotheca SRL – denumirea
comercialã
a
Editurii
Bibliotheca. Aº zice cã, direct proporþionalã cu efortul financiar al editurii, s-a dovedit a fi satisfacþia cã
revista a supravieþuit. Este de amintit
spiritul de solidaritate ce anima
echipa „Litere”, în aceastã perioadã
mai toþi colaboratorii renunþând la
remunerarea, ºi aºa mai mult simbolicã, pentru articolele semnate în
„Litere”.
Începând cu anul VI, nr. 10(67),
octombrie 2005, titulaturii „Literelor”
pânã acum „revistã lunarã de culturã”, i se adaugã menþiunea „a
Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni”. Cu
numãrul 1(142) din anul XIII, ianuarie
2012, începe finanþarea „Literelor” ca
revistã de culturã a SST de cãtre
Consiliul Local Municipal ºi Primãria
oraºului Târgoviºte sub egida cãrora
apare, moment ce a adus pentru cei
doi pãrinþi ai „Literelor”, întâia oarã în
cei 15 ani de existenþã neîntreruptã, siguranþã ºi liniºte, eforturile lor concentrându-se de
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acum mai cu seamã asupra calitãþii revistei, prin o ºi mai riguroasã selectare a colaboratorilor.
Numãrul 5-6(110-111), mai-iunie
2009, deºi finanþarea era totuºi cu
greu asiguratã de SC Bibliotheca
SRL, a marcat o schimbare a formatului revistei, cei doi, directorul ºi
redactorul-ºef, renunþând cu oarecare nostalgie la formatul „bilete de
papagal” din necesitãþi sporite de
spaþiu tipografic ºi la sugestii repetate
ale cititorilor care cu greu desluºeau
(cineva ne-a transmis cã citeºte
„Literele” „...cu lupa”) tiparul minuscul. Poate cã decisivã a fost remarca
unui politician târgoviºtean care ne-a
felicitat, ricanând, pentru „revistuþa”
pe care o editãm; insul – aveam sã
aflu mai târziu – nu auzise de revista
lui Arghezi. S-a pãstrat – modificând
totuºi proporþiile – „imaginea biletelor
de papagal”. Formatul 15/29 cm,
numãrul de pagini (frecvent peste
120) au permis alocarea unui spaþiu
tipografic generos colaboratorilor
(peste 400 de-a lungul timpului) din-

tre aceºtia câþiva titulari ai unor rubrici permanente.
Conºtient de faptul cã, de la un
anume nivel, scriitorii, criticii ºi
istoricii literari cu nume sonore nu vor
accepta sã colaboreze la „Litere”
neremuneraþi, Mihai Stan a hotãrât ca
titularilor de rubrici permanente sã li
se rãsplãteascã, într-o oarecare
mãsurã, eforturile prin tipãrirea unui
volum (în 100-200, rareori 300 de
exemplare),
printre
beneficiari
numãrându-se (într-o enumerare
aleatorie): Iordan Datcu, Liviu
Grãsoiu, George Anca, Mihai Cimpoi,
Mihai Gabriel Popescu, Barbu
Cioculescu,
Mircea
Horia
Simionescu,
Manole
Neagoe,
George Coandã, Victor Petrescu,
Dumitru Copilu-Copillin, Dorin N.
Uritescu, Ana Dobre, Dumitru
Ungureanu, Florentin Popescu, Ioan
Adam, Tudor Cristea, Margareta
Bineaþã, Niculae Ionel, Ileana
Iordache-Streinu, Henri Zalis, Vasile
Romanciuc, George Toma Veseliu,
Iulian Filip ºi mulþi alþii. Tuturor celor
amintiþi li s-a sugerat ca microe-

seurile, cronicile de întâmpinare,
paginile de istorie literarã, memorii
sau beletristicã sã fie în aºa manierã
gândite/structurate încât sã alcãtuiascã un tot unitar, un viitor volum.
Cititorul, atent la nuanþe ºi amãnunte, va observa cã multe volume
semnate de colaboratori ai „Literelor”
au apãrut la Editura Bibliotheca în
perioada ultimilor 10 ani. Va mai
observa
cã
pentru
editura
Bibliotheca, în parte, a fost o activitate nelucrativã, domeniile în care se
înscriu tematic aceste cãrþi având,
fatalmente, un public þintã ºi receptiv,
prin situaþia actualã a culturii scrise
româneºti, redus. Vom aminti cã toate
aceste cãrþi au putut fi citite în foileton
cel puþin în câteva numere consecutive ale „Literelor”. Aceste cãrþi –
unele dintre ele fundamentale pentru
cultura scrisã dâmboviþeanã dar ºi
naþionalã – sunt ele însele o dovadã
a rolului decisiv în dezvoltarea culturii
scrise pe care l-a avut/îl are revista
„Litere”, consideratã de mulþi drept
entitatea culturalã emblematicã pentru Târgoviºtea contemporanã.

REGULAMENT

FESTIVALUL - CONCURS NAÞIONAL DE CULTURÃ ªI LITERATURÃ
„PRIMÃVARA ALBASTRÃ”
Seria a II-a - Ediþia a XII-a, 20 - 22 Mai 2015
oraº Pucioasa - Judeþul Dâmboviþa

Festivalul - Concurs „Primãvara
albastrã" are drept scop descoperirea, stimularea ºi promovarea
creaþiei literare a tinerilor cu vârste
cuprinse între 14 ºi 35 de ani,
nemembri ai vreunei uniuni sau asociaþii scriitoriceºti, respectându-se libertatea democratã a exprimãrii literare, marcatã de o relevantã valoare
esteticã ºi ideaticã.
Condiþii de participare:
- tinere
talente literare
cu
vârstele intre de 14-35 ani
- sã nu fie membri ai Uniunii
Scriitorilor sau a altor forme asociative scriitoriceºti
Concursul este organizat pe
urmãtoarele secþiuni:
- Poezie - (5 lucrãri)
- Prozã - (3 lucrãri a 3 pagini)
- Teatru scurt - (2 piese de un act)
- Jurnalism - (reportaj; 2 lucrãri a 4
pagini)
- Istorie ºi criticã literarã (eseu; 2
lucrãri a 4 pagini)
Lucrãrile vor fi expediate pânã la
15 mai 2015, data poºtei, cu precizarea „pentru concurs" - pe urmã-
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toarea adresã: LUMINÞA GOGIOIU,
Biblioteca „Gh. N. Costescu"
Pucioasa, str. Fântânelor nr. 7, oraº
Pucioasa - Jud. Dâmboviþa.
Lucrãrile vor purta un motto, iar
într-un plic închis vor fi trecute acelaºi
motto, numele ºi prenumele concurentului, data ºi locul naºterii,
adresa, telefon.
Juriul concursului va fi alcãtuit din
membri ai:
- Uniunii Scriitorilor,
- Societatea Scriitorilor Târgoviºte;
- Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti
din România;
- Centrului Judeþean de Culturã
Dâmboviþa;
- Biblioteca Judeþeanã „I. H.
Rãdulescu" Dâmboviþa
Biblioteca
orãºeneascã
„Gh.N.Costescu" Pucioasa
Vor fi acordate:
- Trofeul „Primãvara albastrã"
- Premiile I, II, III - la fiecare
secþiune
- Menþiuni la fiecare secþiune
Premii speciale
- Premiul special „Dumitru Stancu"
acordat de Primarul oraºului

Pucioasa
- Premiul special „I.H.Radulescu"
oferit de Biblioteca Judeþeanã „I.H.
Rãdulescu''
Premiul
„Mircea
Horia
Simionescu" al Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni;
- Premiul special al Editurii
„Bibliotheca”;
- Premiul special al Complexului
Naþional Muzeal „Curtea Domnesc?”;
- Premiul special acordat de
Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din
România-filiala Târgoviºte
- Premii ale unor instituþii de culturã ºi ale unor ziare, reviste, posturi
de radio ºi televiziune.
Manifestãrile din festival vor avea
loc în oraºul Pucioasa.
Relaþii suplimentare la telefon:
0734450877
Director Festival - Ionut Lãscaie
Preºedintele Festivalului
prof. dr. George Coandã
Director executiv
ºef Compartiment Culturã Bibliotecã
jr. Luminiþa Gogioiu
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■ Despre Ordinul Arhitecþilor din România (OAR)

Despre ARHITECTURÃ ºi despre ARHITECÞI

Cristian Dumitru, arhitect
secretar executiv OAR
Muntenia Vest
Despre arhitecþi puþine
lucruri se ºtiu în societate.
Cum ajung unii cetãþeni sã
fie arhitecþi e o întreagã
...procedurã. Copiii dotaþi
cu gândire în spaþiu
viseazã frumos ºi cautã.
Gãsesc uneori un mentor,
fie pe viu, fie prin cãrþi ºi
încet-încet se informeazã,
se formeazã ºi îºi aflã
vocaþia. Muncesc mult cu
pregãtirea, viseazã în continuare, urmeazã o educaþie academicã de profil,
încã viseazã, obþin o
diplomã ºi apoi un drept de
semnãturã... unii continuã
sã viseze, concep case
(generic) ºi uneori reuºesc
sã pãºeascã în gândul lor.
Materializeazã ce au visat
ºi numesc asta arhitecturã.
Conceptul este artã, adicã
mult mai mult decât uzuala
casã.
Organizaþia profesionalã a arhitecþilor a apãrut
cu acest nume de Ordinul
Arhitecþilor în anul 2001 ºi
funcþioneazã sub o lege
specialã, L.nr.184/2001.
Societatea arhitecþilor are
însã o vechime de un secol
ºi jumãtate, asocierile de-a
lungul timpului funcþionând
sub diverse denumiri. Este
un „ordin” pentru cã are ca

nr. 85, 2015

funcþie-schelet ideea de
„registru, ordonând dreptul
de semnãturã” ºi gestionând ’Tabloul Naþional al
Arhitecþilor’ (TNA) publicat
anual în Monitorul Oficial.
O.A.R. prilejuieºte accesul
responsabil în profesie,
îndrumã stagiarii, asigurã
pregãtirea continuã ºi organizeazã sesiuni de acordare a dreptului de semnãturã. Este autoritatea competentã
pentru
recunoaºterea titlurilor oficiale
de calificare de arhitect,
elibereazã Certificate de
conformitate pentru lucrul
în UE ºi în spaþiul extracomunitar, protejeazã titlul ºi
profesia de arhitect promovând calitatea arhitecturalã ºi reuºitele profesionale.
Munca
arhitectului
genereazã o piaþã a construcþiilor ºi care aduce
venituri. Dar dincolo de circuitul relaþional al actorilor
acestui domeniu economic,
arhitectul este un creator,
un om de culturã ºi contribuitor la culturã. Creaþia
sa organizeazã mediul
înconjurãtor, aduce valoare
socialã ºi calitate vieþii.
Este creatorul care poate
pãºi, cum aminteam, în
ceea ce a fost mai întâi
gândul sãu ºi este fericit
când oamenii se comportã
liber, natural, fericit ºi integrat în mediul creat de el.
Din contractele, onorariile, costurile ºi taxele ce
greveazã actul de arhitecturã se extrage ceea ce se
numeºte „timbrul de arhitecturã”. Acesta se aplicã
oricãrei autorizãri de clãdiri
în cuantum de 0,05% din
valoarea de investiþie rezultatã din devizul general.
Colectarea timbrului se
face de cãtre primãrii ºi se
vireazã în conturile aferente Proiectelor Culturale
ale celor douã organizaþii
ale arhitecþilor (OAR ºi
UAR). Proiectele culturale

sunt concepute de membrii
lor în ideea întoarcerii spre
societate ca beneficii culturale. Finanþarea acestor
proiecte dã posibilitatea
societãþii civile sã beneficieze de oferta unui alt fel
de servicii din partea
arhitecþilor: cultura arhitecturalã (prin publicaþii, cãrþi
de specialitate), educarea
generaþiilor tinere (prin concursuri naþionale cu premii
pentru elevi, prin De-a arhitectura – programul naþional ºcolar pentru învãþãmântul primar), ajutorarea socialã a membrilor
breslei afectaþi de boalã,
contribuþia la evenimente
urbane, ateliere de salvare
a patrimoniului construit,
ateliere-ºcoalã
pentru
meºteºuguri tradiþionale în
construcþii.
Colaborarea Ordinului
arhitecþilor din România-filiala teritorialã Muntenia
Vest
cu
Societatea
Scriitorilor Târgoviºteni a
fost una doritã, pentru care
au existat demersuri, s-au
facilitat apropieri ºi s-au
fãcut întruniri. Reuºite, credem. Arhitecþii au nevoie de
talentul oamenilor de litere,
învãþând de la ei cum sã îºi
prezinte opera arhitecturalã
prin texte încântãtoare. Un
numãr de arhitecþi-scriitori

din cultura româneascã au
contribuit la expunerea
creaþiei de arhitecturã cãtre
un public avizat, de specialitate de cele mai multe ori,
mai puþin pentru un public
uzual neavizat ºi care în
instrucþia generalã nu a
avut parte de noþiuni de
arhitecturã.
Asocierea oamenilor de
litere cu arhitecþii poate fi ºi
ea
beneficã,
scriitorii
învãþând de la aceºtia
mixarea gândirii sistematice cu visarea, tehnica de
punere în materialitate a
gândului imaginativ cu
stãpânirea de tip dirijoral a
multor domenii conexe
pânã ce munca de la
planºetã/computer se edificã tectonic în ceea ce se
va numi apoi operã arhitecturalã.
Începem o colaborare:
publicãm împreunã, scriitori ºi arhitecþi în revista
„CLIMATE literare” – în
care înserãm niscaiva
cuvinte de arhitecturã din
zona noastrã de culturã.
Sper sã ne iasã. ªi sã
facem arhitectura pe înþeles. Ne-am bucura sã
reuºim sã atragem atenþia
publicului, cititor, asupra
demersului nostru.
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Cãrþi noi în biblioteca
revistei Climate Literare
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