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NOUTĂŢI EDITORIALE

CALENDAR LITERAR

USR trece prin momente de cumpănă,
de care n-a avut parte decât după război,
când numeroşi scriitori au ajuns în puşcării,
după Tezele de la Mangalia, când un sub-
cultural încerca să controleze condeiele
României, şi în 1990, când cine striga mai
tare avea mai multă valoare.

Acum, victimă a hăţişului legislativ, a
corupţiei, dar şi a superficialităţii adminis-
trative, şi-a pierdut sediul şi se va muta în
nişte încăperi destinate, cân dva, vorba
francezului, pour les domestiques.

Tot acum, nobila instituţie este con-
dusă prin corespondenţă şi t elefoane,
primii doi aleşi fiind extrem de ocupaţi: unul
ambasador, aflat la exact 2.304 kilometri de
biroul său de la Uniunea Scriitorilor, altul,
făcând cu fervoare naveta între ministerul
pe care-l ocupă şi studiourile puzderiei de
te leviziuni dâmboviţene. În această
situaţie, grelele sarcini executive au căzut
pe umerii adjunctului adjunctului, situaţie,
trebuie să recunoaşteţi, cu un iz discret de
„Unda veselă”.

Colac peste pupăză, doi lupi t ineri de
la un ziar central cu influenţă  au ridicat

poalele nobilei noastre entităţi şi cotrobăie
fără jenă pe acolo, de-a ajuns preşedintele
să le scrie o lungă scrisoare, în care găsim
sintagme ca “ne mândrim cu”, defensive şi
neinspirate, zicem noi. Ceva-ceva dreptate
au şi respectivii – în amintita  misivă se
recunoştea că „au intrat şi veleitari” în USR.
Noi am îmbunătăţi acestă recunoaştere: dacă
s-ar da un test mediu de gramatică la unele
filiale, sunt curios câţi ar dispărea dintre cei
2.400 de membri care cotizeză acum, cumulat,
aproape două miliarde şi jumătate pe an...

În  timp ce se întâmplau triste le
evenimente, colac peste pupăză, primii şi
numărul 1/2013 al revistei „Cafeneaua
literară”, activa publicaţie piteşteană editată
de Virgil Diaconu. Pe pagina întâi, acesta
ne anunţă că onorabilul Consiliu USR a ales,
prin vot, comisia de “modificare şi îmbună-
tăţire a statutului”: Nicolae Prelipceanu, Dan
Mircea Cip ariu şi Mihai Zamfir  şi că, la
propunerea ultimului, „Consilul USR  a votat
modif icarea art icolului 32, care limita
numărul de  mandate ale preşedintelui”.
Pentru o desluşire mai completă, iată,
reproducem integral articolul cu pricina:

„Art. 32 Preşedintele U.S.R. e ales prin
vot de CN, în prima sesiune ordinară, pentru
un mandat de 4 ani. Orice membru U.S.R.
poate fi ales în această funcţie pentru cel
mult două mandate. Preşedintele poate fi
revocat, tot prin vot, de către CN în sesiune
extraordinară”.

Nu-i greu de ghicit: domnul Nicolae
Manolescu, preşedintele în funcţie al Uniunii
Scriitorilor din România, se pregăteşte să
candideze pentru un al treilea mandat. E-
adevărat că are cu ce: are sprijinul colegilor,
prietenilor şi amicilor dâmboviţeni şi din
teritoriu, doctoranzilor, discipolilor, fanilor,
şefilor de f iliale şi de reviste a le uniunii,
finanţaţilor, lăudaţilor, promovaţilor, chiar şi
al multor membri ordinari care-l respectă, dar
să nu uităm că acestă formă de asociere are
2.400 de membri şi un preşedinte trebuie să
fie al tuturor.

Cu tot respectul, credem că ar fi bine
să mai reflecteze asupra subiectului, mai ales
că ar urma o nouă dih onie în breaslă şi un
val de cont estaţii, ba s-ar putea să ajungă
chiar şi pe prima p agină a celo r de la
“Caţavencii”...

Coperta revistei:
Melpomene, muza tragediei
(Muzeul Luvru)
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Recuperări

Cluj 30 Noiembrie 1954 str. Martinuzzi 14

Dragă Prietene Jebeleanu,

potrivit  prom isiunii îţi trimit un fr agment din Faust pentru „Scrisul Bănăţean”. Să-l publicaţi cât mai repede, căci p otrivit
contractului cu editura – fragmente în reviste nu pot  să apară decât înain te de apariţia volumului. Volumul încă nu s-a pus sub
tipar şi cred că nu apare înainte de sfârşitul anului. Faceţi şi o  notiţă că fragmentul e din volumul sub tipar la ESPLA!

De asemeni, te  rog să fii personal cu multă grije la corecturi; ştii că sunt foarte sensibil la greşeli de tipar. Dacă reuşeşti totul
bine, vă mai trimit mai târziu şi a lte lucruri.

Honorariul mi-l trimiteţi la Cluj, atunci când vi se aprobă.
Păstrez în frumoasă amintire zilele din Valea Vinului, pentru mine un prilej fericit  de a cunoaşte câţiva simpatici şi dăruiţi dela

Dumnezeu.
Al Dtale prieten

Lucian Blaga

Dragă Tovarăşe Jebeleanu,

Vă trimit alăturat traducerea (începutul) din Lessing pentru „Scrisul bănăţean”. Intenţia mea este de-a vă trimite şi urmarea,
pentru celela lte numere. Cred că aţi aflat că la Congresul pen tru pace din toamna aceasta s-a hotărât ca Lessin g să figureze
printre cele cât eva comemorări din 1955. Aşa că traducerea lui Natan înţeleptul  devine într-un fel actuală. De altfel traducerea
o fac pentru Editura de Stat (ESPLA), cu care am un contract în acest sens.

Nu ştiu ce este cu fragmentul din Faust pe care vi l-am trimis în August, a apărut? (Faust a intrat în sfârşit  la t ipar la
ESPLA).

Mi-ar plăcea să-mi confirmaţi primirea acestui manuscris. Doresc să intre în nr. 1 din 1955.

Vă salut cu to ată dragostea,
Lucian Blaga

Scumpe Amice Jebeleanu,

tânărul care se prezintă la Dta cu aceste rânduri este Gh. Grigurcu, absolvent al Facultă ţii de Litere; îl cunosc de vreo câţiva
ani, îi urmăresc evoluţia literară şi-l apreciez în chip deosebit pentru darurile intelectuale şi creatoare cu care l-a înzestrat natura.
Aş spune puţin despre el, dacă aş afirma doar că promite enorm. A şi publicat unele lucruri. Eu îl apreciez îndeo sebi pentru unele
lucrări care încă n-au apărut. Tân ărul este într-o situaţie foarte grea, şi mai este pe deasupra foa rte neajutorat. Găsesc că aţi face
o cu totul strălucită achiziţie,  dacă l-aţi angaja la  „Scrisul Bănăţean”.  Vi-l recomand cu toată căldura.

Al Dtale cu veche şi mare prietenie
Lucian Blaga

Corespondenţă
            Lucian Blaga - Alexandru Jebeleanu
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Uniunea Scriitorilor se
mută “în spatele
casei”...

Editura Adenium anunţă, într-un comunicat  de presă
semnat de scriitorul Liviu Antonesei, director editorial, lansarea
unui concurs de debut, pentru patru genuri literar e: poezie,
proză, eseu, bandă desenată şi miniatură grafică.

Concursul, care se va desfăşura anual, face parte din
strategia editurii de a sprijini autorii încă nedebutaţi în volum.
Concurenţii sunt invitaţi să expedieze prin poştă, pe adresa
editurii, manuscrisele pe care doresc să le înscrie în concurs.

În colet se vor regăsi două plicuri: unul care va conţine

Uniunea Scriitorilor din România a pierdut defintiv sediul
ei central din Bucureşti, Casa Monteoru. Pe 20 februarie 2013,
USR a primit notificarea oficială de evacuare, după ce toate
căile de a tac au fost parcurse . Casa a fost un sim bol pentru
scriitorii români în ultimele şapte decenii , sigla USR fiind chiar
un desen r eprezentând clădirea, acolo, de-a lungul vremii,
desfăşurându-se evenimente culturale şi artistice majore pentru
istoria şi cultura românească.

„Trebuie să evacuăm sediul, probabil nu într-un termen
foarte lung. Am primit notificarea alaltăieri după-masă (20
februarie, n.r.). Am avut foarte multe procese, acesta este de
evacuare. Este ultima instanţă, nu se mai poate face nimic”, a
declarat, pentru Mediafax, Nicolae Manolescu.

El a precizat că a început mutarea într-un alt  imobil: „Avem
unde să ne ducem, în clădirea din spatele Casei Vernescu, care
a fost reabilit ată pe dinăuntru. Avem unde n e duce. Nu asta
este problema. Sigur că nu mai sunt spaţiile de aici (din Casa
Monteoru, n.r.), nu mai avem sală în care să putem să facem
lansări de carte, dar asta e. Ce să facem?!”

Chiar, ce să facem?

În mass media a apărut un apel scriitoricesc, ideea fiind că
guvernul ar trebui să scoată nişte bani pentru revistele USR.
Deşi misiva vizează revistele din „zona” lui Nicolae Manolescu,
pe lista de semnături nu apare nici numele lui şi nici al multora
dintre colaboratorii săi apropiaţi. Nici numele „stâlpilor” culturali
ai fostei puteri. Lista, „pestriţă”, cuprinde personalităţi, dar şi
scriitori mai puţin cunoscuţi,  iar scrisoarea are un ton mai
„apăsat”, chiar ameninţător, cu referiri la judecata de apoi a
istoriei culturale.

 “Domnului prim-ministru Victor Ponta
Scrisoare deschisă

Revistele literare ale Uniunii Scriitorilor sunt în pericol de
dispariţie, ele neavând bani pentru tipar şi salariile redactorilor
pe 2013.

Nu are rost să mai înşirăm prea multe fraze argumentative,
nici descrierea lucrurilor care au făcut să se ajunga în această

Revistele USL,
„la uşa barbariei”

situaţie dramatică pentru presa culturală. Se impun măsuri con-
crete, urgente.

Vă scr iem deo arece do ar  pr in tr -o int erven ţie
guvernamentală pot să fie salvate. Fără cultură, e deschis drumul
barbariei.

Stimate domnule Victor Ponta, suntem siguri ca nu doriţi,
fără a avea personal vreo vină, dar aşa o să perceapă opinia
publică, ca numele dumneavoastră să fie legat de închiderea
publicaţiilor, ca al lui Emil Boc de închiderea spitalelor.

Cu speranţa că o să trataţi problema responsabil,
Alexandru Petria, Dan Mircea Cipariu, Menuţ Maximinian,

Ionel Ciupureanu, Iulian Sîrbu, Ovidiu Pecican, Balázs F. Attila,
Petru Jipa, Liviu Ioan Stoiciu, Vasile Baghiu, Ruxandra Anton,
Marius Conu, Dumitru Augustin Doman, Ioana Diaconescu,
George Stanca, Constan tin Arcu, Leo  Butnaru, Co rnel
Ungureanu, Niculina Oprea, Marin Ifrim, Ioan-Pavel Azap, Dorin
Popa, Stela Iorga, Florin Buzdugan, Aurel Pantea, Paul Spirescu,
Mircea Dinutz, Daniel Vorona, Cornel Munteanu, Catia Maxim,
Petru Ilieşu, Ştefan Doru Dăncuş, Calin Vlasie, Nicolae Sava,
Tudor Cristea, Eugen Evu, Constantin P. Popescu, Nicolae Stan,
Vasilica Ilie, Rodian Drăgoi, Gabriel Ghimpu, Mihail Vakulovski,
Igor Ursenco, Sorin Mărculescu, Robert Nuţu, Andrei Velea,
Pompiliu Comşa, Marilena Apostu, Angela Baciu, Ioan Matiuţ,
Ioan Moldovan, Paul Vinicius, Cătălin Codru, Maria Oprea,
Gheorghe Mocuţa, Constantin Severin, Camelia Iuliana Radu.

Din zona de vest, semneză doar Cornel Ungureanu
(Orizont) , plus Ioan Matiuţ, Ioan Moldovan şi Gheorghe
Mocuţa (Arca).

De-a lungul timpului, revistele USR au primit subvenţii
sistematice de la minister. Altele, nu mai puţin valoroase, au
fost aruncate în braţele puterilor locale, ceea ce a dus la alinierea
lor până la a fi pe placul unor politicieni aculturali, care şi-au
impus şeful, „colorat”, ceea ce adus la divizarea comunităţii
scriitorilor din arealul respectiv. Iar altele, au fost îndrumate
spre „strunga” afecenistă, unde, prin specificul lor, aveau sorţi
de izbândă punctuali şi... infimi.

Este evident că e necesară o subvenţionare a revistelor
culturale, dar actualul şablon este... îmbunătăţibil. Pe lângă cele
aflate în discuţie, mai sunt destule care aduc aceleaşi servicii
culturii române, dar sunt lăsate să plece genunchiul sau să se
sufoce. Ne bucurăm că lista de mai sus este diversă, dar mulţi
dintre semnatari ar fi trebuit să pună condiţii la semnare, în
special de natură a se asigura o subvenţionare mai „rotundă”,
nu numai pentru amintitele reviste ale USR.

Să nu uităm nici „salariile redactorilor”. Dacă unii abia-şi
duc zilele  cu ce primesc, alţi i, cu 3-4 lefuri co nsistente,
preponderent bugetare sau de inspiraţie bugetară, nu prea se
încadrează în tonul scrisorii deschise...

Concurs literar
organizat de Liviu
Antonesei
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manuscrisul în format print şi electroni c (CD, stick etc), un altul
care va co nţine datele de identificare ale autorului: nume
prenume, adresă, număr de telefon, adresa de poştă electronică.
În locul numelui şi prenumelui, manuscrisele vor fi „semnate”
cu un motto, care va fi menţionat şi pe plicul ce conţine datele
de identificare.

Manuscrisele sunt aşteptate la sediul Editurii Adenium
(iaşi, Aleea Copou, nr.3), până pe data de 31 mai 2013, data
poştei.

Editura va selecta cele mai bune zece manuscrise pentru
fiecare dintre categorii. Ulterior, vor fi supuse atenţiei unui juriu
alcătuit  din scriitori şi crit ici literari. Un alt  juriu specializat va
evalua propunerile din domeniul benzilor desenate şi al graficii
miniaturale. Câştigătorii vor fi anunţaţi la încep utul lunii
septembrie 2013.

Tipărirea celor patru volume declarate câştigătoare va
începe imediat după anunţarea învingătorilor . Cărţile vor fi
lansate la Gaudeamus, târgul de carte de toamnă de la Bucureşti.
Autorii premiaţi vor primi câte 50 de exemplare.

 

Zi solemnă la Mizil!

La a VI-a ediţie a Concursului „Romeo şi Julieta la Mizil”,
organizat de Laurenţiu Bădicioiu, au participat: o ministră –
Ecaterina Andronescu, trei academicieni – Nicolae Dabija,
Solomon Marcus şi Vasile Tărâţeanu,  Corneliu Leu, Sorin Roşca
Stănescu, George Stanca,  Efim Tarlapan, George Corbu, Dan
Mircea Cipariu, o samă de profesori şi profesori universitari.

Au partic ipat 584 de concurenţi din Elveţia,  Ucraina,
Spania, It alia, Germania, America, Anglia, Scoţia, Franţa,
Basarabia, Bulgaria, Canada, Irlanda şi România (la poezie  –
439, iar la epigramă – 145).

Premiile:
Epigramă:
Marele Premiu „George Ranetti”: Ion Diviza (Chişinău);
Premiul „Grigore Tocilescu”: Grigore Chitul (Bistriţa);
Premiul „Agatha Bacovia”: Florian Abel (Grindu, j.

Ialomiţa);

Poezie:
Marele Premiu „George Ranetti”: Marius Grama (Galaţi);
Premiul „Agatha Bacovia”: Raluca Dumitran (Câmpina);
Premiul „Grigore Tocilescu”: Cezar Ciobîcă (Botoşani).
Juriul a fost alcătuit  din: Corneliu Berbente, Corneliu Leu,

Cristina Ionescu, Daniel Cristea Enache, Emil Proşcan, Victoria
Milescu, George Corbu, George Stanca, Mihai Morar, Nicuşor
Constantinescu.

De câţiv a an i,  L iga
Scriitorilor Români acordă anual
premii autorilor, indiferent din ce
organizaţie profesională fac parte,
pentru cărţile publicate  în anul
anterior. Nominalizările au fost
propuse de o comisie formată din
„scr iit or i cu ex per ienţă  din
conducere şi unii preşedinţi de
filiale”.

Poezie:
Ion Cristofor – „Orchestra

de jaz”; Eugen  Burghelea  –
„Edenul efemerului” ; Titina Nica Ţene – „Un strop de veşnicie”;
Petru Jipa  (Germania) – „Cenuşă şi stele”; Marian Barbu –
„Poeme”; Mircea Dorin Istrate – „Îndulcitele iubiri”; Maria
Prahoveanu – „Freamăt de lumină” ; Rodica Ulea – „Căutări în
amurg”; Mariana Cristescu – „Amor prohibit”; Teodor Barbu –
„Retorica balansoarului”; D. G. Cătinescu – „Poezii din suflet”;
Puiu Răducanu – „Ispita cuvântului”; Iosif Kovacs – „Trilogia
strigătului scris”; Miron Ţic – „Când ne ucide floarea de crin”;
Menuţ Maximinian – „Noduri în haos”; Diana Ana Maria Zlibuţ
– „Poezii”.

Proză scurtă:
Leon-Iosif Grapini – „Capăt de linie”; Carmen Alexandrina

– „Sub semnul apei şi al dragonului”; Toader T. Ungureanu –
„Strop de rouă”

Roman:
Mara Paraschiv – „Pecinginea”; Virgil Stan – „Zborul spre

stele”; Mircea Roşa-Miro – „Mestecenii călători”; Aurelia
Oancă – „Caruselul” ; Lucia I leana Floran – „Tăcerea
destinului”, Vasile Popa – „Ultima noapte la Tanais”.

Critică literară :
Stan Brebenel – „Incursiuni în universul peniţei”.
Istorie literară:
Doina Drăgan şi Andreia-Elena Lampinen-Anucuţa –

„Anuarul Asociaţiei Liga scriitorilor – Filiala Timişoara-Banat,
nr. 3”.

Monografie:
Ioan Velica – „ România s-a cutremurat”; Dumitru Gălăţan-

Jieţ – „Petrecerile jienilor momârlani”; Nuţu Roşca – „Mănăstirea
Moisei”; Io nel Cio nchin – „Banatul cuvân t şi pământ
românesc”; Ştefania Kory Calomfirescu – „Şcoala de neurologie
în medicina clujeană”.

Eseu:
Iustinian Gr. Zegreanu – „În numele tatălui”. 
Epigramă:
Gavril Mo isa – „Pişcături şi-nţepături”; Selecţie Ion

Bindea, Euigen Pop, Aurel Buzgău, Eugen Albu, Silvia şi Marian
Popescu – „Caragiale în mileniul trei”.

Confluenţa artelor:

Liga Scriitorilor
Români – nominalizări
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Floarea Cărbune – „Alchimia frumosului în grafica şi pic-

ture lui Mihai Cătruna”; Dumitru Velea – „Petru Birău – Arta ca
reînceput şi adăpost”; Lazăr Morcan şi Ion Cărăşel – „Pe urmele
Iancului-Tradiţii şi artă”.

Spiritualitate:
Costel Neacşu – „Omul la înfricoşătoarea judecată”.
Poezii pentru copii:
Gheorghe Vicol – „Fulgi de argint”; Mariana Sperlea –

„Unde eşti copilărie?”
Memorii:
Valentina Becart (coordonator) – „Dincolo de cuvânt-

confesiunea poetului, prozat orului”; Aldona Rey Patraş –
„Generaţii în dialog”.

Antologie:
Gh. A. Stroie – „Meridiane lirice – antologie universală a

poeziei româneşti contemporane -124 poeţi contemporani”;
Armand şi Constantin Sperlea (coord.) – „Eminescu Zeul tute-
lar al Neamului Românesc”.

Reviste:
„Cetatea lui Bucur” (director – Elisabeta Iosif) ; „Agora

Literară” (redactor-şef – Iulian Patca); „Moldova literară” (di-
rector – C. T. Dârţu; „Sfera eonică” (director – N. N. Negulescu);
„Regatul cuvântului” (fondatori N. N. Negulescu şi Al.Florin
Ţene); „Constelaţii diamantine” (director – Doina Drăguţ);
„Dobrogea culturală” (director – Alexandru Birou); „Carpatica”
(director – Vasile Ghilencea); „Heliopolis” (director – Doina
Drăgan); „Floare de latinitate” (redactor-şef – Vasile Barbu);
„Memoria slovelor” (director – Petre Petria).

Premiile se vor anunţa în cursul lunii mai a.c.

La acest concurs, organizat de Centrul Cultural al
municipiului Piteşti, prin revistele de cultură Cafeneaua literară
şi Argeş, pot participa creatori cu vârste până în 35 de ani, care
nu sunt membri ai U.S.R. şi nu au câştigat un premiu la ediţiile
anterioare.

Se trimit câte cinci poezii de dragoste, creaţii originale,
nepublicate în  volum, f iecare po ezie fiin d printat ă sau
dactilografiată pe câte o singură pagină, semnată cu numele
real al autorului şi având indicat nr. de telefon. Toate cele cinci
poeme vor fi cuprinse într-un singur document cu extensia .doc,
cules cu corp 14, T imes New Roman CE.

Tex t ele  vo r  f i  ex p ediat e  fie  la  adresa  e-m ail
virgildiaconu2004@yahoo.com, fie poştal, pe adresa Centrul
Cultural Piteşti, Str. Calea Craiovei nr. 2, Casa Cărţii, Bloc G1, sc.
C, et. I, cod 110013 Piteşti, jud. Argeş, fie se vor depune direct
la sediul Centrului Cultural Piteşti.

 Data limită până la care se pot trimite creaţiile este 15
aprilie 2013.

Câştigătorii vor fi premiaţi: Premiul I – 370 lei; Premiul al II-
lea –  310 lei; Premiul al III-lea – 280 lei; Menţiune I – 220 lei;
Menţiune II 220 lei.

Juriul va fi format din membri ai U.S.R.
Festivitatea de premiere va avea loc la Centrul Cultural

Piteşti, în  26 aprilie 2013, ora 12.00. Premiile se acordă numai
câştigătorilor prezenţi la festivitate. În caz de neprezentare,
premiile se acordă următorilor clasaţi.

Organizatorul nu decontează cheltuielile de deplasare sau
cazare.

Concursul de poezie
de dragoste “Leoaică
tânără, iubirea...

Şapte ani de la
plecarea lui Valeriu
Bârgău

Remember Valeriu Bâr-
gău, poetul lupt ei cu inerţia şi
inepţia, la şapte an i după de-
cesul  lui dram atic, prematur,
după o  lun gă sufer in ţă , la
Deva...

Mariana Pândaru-Bârgău:
„ Familia în care s-a născut el
nu era foarte săracă. Atât mama
cât şi t atăl lui proveneau din
familii înstărite, iar tatăl său a
urmat şcoala de sanitari, fiind
tr imis pe fro nt în aceasta
calitate, devenind apoi, într-o
vreme, chiar primar al comunei
lor”.

Valeriu  Bârgău a fo st
exmatriculat din motive politice şi avea să fie hărţuit  de „organe”
o viaţă, marcându-i, tragic, şi opera. (EUGEN EVU)

Ultima fotografie, la
Salonul de Arte Plastice

din Hunedoara…

În perioada 7-9 iunie 2013, are loc, la Alba Iulia, ediţia a IV-
a a Festivalului internaţional de literatură umoristică şi caricatură
„Alb-Umor”.

Cu aceasta ocazie, se organizează un concurs de creaţie
umoristică. Toate creaţiile trimise pentru concurs trebuie să fie
inedite, nepublicate şi să nu fi fost premiate la alte concursuri
de gen.

Secţiuni:
1.epigramă:  tema „Umor la purtator” – unul sau ambele

cuvinte sa fie cuprinse în catren – 3 epigrame; tema liberă – 2
epigrame;

2. fabulă: tema liberă – trei fabule;
3. proză scurtă umoristica: tema liberă – trei schiţe (maxim

o pagină şi jumătate la 1,5 rânduri);
4. caricatură: tema liberă – cinci caricaturi;
5. fotografie umoristică: tema liberă – maxim cinci fotografii,

format A 4;
6. volum (toate speciile literaturii umoristice, inclusiv

antologii; volume apărute în perioada iunie 2012-mai 2013;
7. parodie: o parodie (cu ritm şi rimă) la poezia „Frunzele

(Elegie de toamna)”, autor Radu Stanca.
Trimiterile pentru concurs, cu specificaţia „Pentru

Festivalul “Alb-Umor”, se fac , în sistem motto, la adresa:
Consiliul Judeţean Alba, str. Ion I. C. Bratianu, nr. 1, Alba Iulia,
cod  510 118. Plicul va conţine lucrările în trei exemplare (pentru
secţiunile de creaţie literară, volum), respectiv unul (pentru
caricatură si fotografie umoristică).

Lucrările vor fi expediate pâna în data de 6 mai 2013.
Premii:
- pentru literatura umoristică (epigrama, fabula, proză

scurtă, parodie):  Premiul I – 500 lei, Premiul II – 400 lei, Premiul
III – 300 lei, Premiul special al C. J. Alba – 400 lei;

- două premii speciale ale Filialei Alba-Hunedoara a U.S.R.,

La Alba Iulia, umorul
este bine plătit!
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în valoare de 350 lei, pentru epigramă şi parodie;

- pentru caricatură, fotografie umoristică şi volum: premiile
sunt ca la prima secţiune.

Organizat orii asigură masa, cazarea  şi decontarea
cheltuielilor de transport pentru membrii juriului. Pentru
premianţi şi invitaţi,  masa şi cazarea.

Informaţii suplimentare: Elena Anghel (tel. 0749 010620
sau elenaanghel@cjalba.ro)

Au început înscrierile la Concursul Naţional de Scenarii,
ediţia 2013, iniţiat  de HBO România. Concursul se desfăşoară
în perioada 15 februarie-1 aprilie 2013 şi cuprinde trei categorii:
lungmetraj, scurtmetraj (dedicate exclusiv amat orilor) şi
do cumen tar ( se  po t înscr ie,  deop ot riv ă,  am at orii şi
profesioniştii).

Înscrierile se pot face doar pe site-ul www.hbo.ro/
concursscenarii, până la 1 aprilie 2013.

Premii:
- Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de lung metraj–

3000 USD.
 - Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de scurt metraj–

1500 USD.
 - Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de documentar

– 2000 USD.
- Premiul HBO  3 zile la TIFF – se acordă la nouă finalişti la

cele trei categorii: trei zile de festival al căror cost va fi acoperit
integral.

Anunţarea câştigătorilor se va face în cadrul Festivalului
Internaţional de Film Transilvania (Cluj, 31 mai-9 iunie 2013).

Concursul Naţional
de Scenarii

Editura RAFET şi Asociaţia “Renaşterea Râmniceană”
organizează ediţia a VI-a a Festivalului-Concurs de Creaţie
literară “T itel Constantinescu”.

 Concursul cuprinde secţiunile: poezie, proză scurtă, eseu,
teatru, critică, traducere.

Premiile: Marele Premiu „Titel Constantinescu”; Premiul
„Slam Râmnic”; Premiul „C. C. Datculescu” ; Premiul “Octavian

Concursul
„Titel Constantinescu”

A III-a ediţie a concursului „Dor de dor”, care are loc la
Ipoteşti, are secţiunile poezie, epigramă, proză, proză satirică,
eseu, teatru, reportaj, pictură şi fotografie artistică, tema fiind
,,Universul satului românesc”.

În funcţie de secţiune, se vor trimite cinci poezii, din care
una dedicată poetului naţional (odă, baladă, glossă, doină),
cinci epigrame, două proze scurte (pot fi şi satirice), o piesa de
teatru (maximum opt pagini cu T imes New Roman 12),  cinci
fotografii (20×30) sau un tablou reprezentativ (neînrămat).

Terman limită: 15 iulie 2013. Adresa de concurs: Toma
Marin, loc. Dor Marunt, jud. Călăraşi, cod 917055. Lucrările
literare se vor trimite pe adresele: marintoma@gmail.com;
dordedor@gmail.com.

 Rezultatele se vor publica după data de 15 iulie 2013. Faza
finala a concursului se va desfasura la la Memorialul IpoteştiI
în data de 16 august 2013.

Concurs de poezie
la Ipoteşti

Muzeul Literaturii Române Iaşi, în colaborare cu Uniunea
Scriitorilor din România – filiala Iaşi, ediţia a XXI-a a Concursului
Naţional „Ion Creangă“ de creaţie literară – Poveşti.

 Manuscrisele (maximum 15 pagini), dactilografiate la 2
rânduri, în 5 exemplare, vor fi trimise în sistem motto, iar pe plic
se scrie „Poveşti scrise de copii“  sau „Poveşti scrise de adulţi“ .
Concurentii vor expedia lucrările pâna la 27 martie 2013, pe
adresa:  Muzeul „Ion Creangă (Bojdeuca), str. Simion Bărnuţiu,
nr. 4, Iaşi, cod 700118 (tel. 0747 499488).

Se acordă Premiul Ion Creangă (U.S.R. – filiala Iaşi) şi încă
15 premii ale rev istelor şi ale  alto r en tităţi culturale.
Poveştile premiate vor fi publicate în Povestile de la Bojdeuca,
vol. XV.

Concursul de poveşti
„Ion Creangă”

Ediţia a XII-a, (26-28 septembrie, Bacău-Tescani, 2013)
are secţiunile poezie, proză scurtă, teatru scurt, crit ică literară
şi eseu în limba română, pe categorii :  t ineri şi adulţi, începători
şi profesionişti. Se mai premiază cele mai bune debuturi în
volum, cei mai buni poeţi consacraţi, cele mai bune antologii
de autor, celor mai valoroase reviste literare şi de cultură de
limbă română din ţară şi străinătate.

La această competiţie se participă doar pe secţiuni.
Creatorii care nu au depăşit  vârsta de 35 de ani şi nu au

debutat editorial  vor trimite un grupaj de 10 poezii, 3 lucrări
de proză însumând maxim 8 pagini, 1-2 piese de teatru scurt
sau 2 lucrări de critică literară/eseu de circa 4-5 pagini. Textele
vor fi editate în word, cu caracter T imes New Roman, corp 12,
la un rând şi jumătate, cu diacritice şi vor fi trimise în sistem
motto.

Creatorii care au debutat editorial în anul 2012 şi nu au
depăşit  vârsta de 47 de ani vor trimite trei exemplare din cartea
apărută, un CD cu o copie scanată a cărţii de identitate, un
curriculum vitae şi o fotografie).

Creatorii care nu au depăşit  vârsta de 55 de ani – scriitori
profesionişti, vor trimite trei tit luri de cărţi reprezentative, un
CD cu o copie scanată a cărţii de identitate, un curriculum
vitae şi o fotografie);  valabil şi pentru editorii (responsabilii,
îngrijitorii) antologiilor care cuprind creaţiile mai multor poeţi.

Coordonatorii publicaţiilor literare şi de cultură de limbă
română vor trimite cel puţin trei numere reprezentative apărute

Concursul
„Avangarda XX”

în cursul anului 2012, un CD cu o copie scanată a  cărţii de
identitate, un curriculum vitae şi o fotografie. Conţinutul CD-
ului va  fi tran smis obligato riu şi la adresa de e-mail: 
fundatiacancicov@yahoo.com (rel.suplim. la tel. 0721 861045.

Toate lucrările vor fi expediate până la data de 31 august
2013 (data poştei), pe adresa: Direcţia Judeţeană pentru Cultură
şi Patrimoniul Naţional Bacău, Strada 9 Mai , nr. 33, etaj III, C.P.
600066, cu menţiunea: „Pentru Festivalul-Concurs de Creaţie
Literară Avangarda XXII”.

Organizat orul va asigura tr ansportul, masa şi cazarea
pentru inv itaţi şi laureaţi. P remiile vor fi acordate numai
persoanelor prezente la festivitatea de decernare a acestora.
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A şaptea antologie
paradoxistă

Mosescu”; Premiul “Florica Cristoforeanu” ; Premiul pentru
traducere”. Toate vor consta în publicarea volumului.  Lucrările
celorlalţi nominalizaţi vor fi antologate într-un volum.

Lucrările pot trimite până la 1 iunie 2013, iar premierea şi
gala  laureaţilo r va  avea loc  la 21  sept em br ie  2 01 3.
Creatorii literari pot participa la concurs la unul sau la mai multe
genuri literare, cu un singur volum care să nu depăşească 120
pagini, cu litera de 12, format A5. Nu sunt acceptate volumele
publicate.

Textele se trimit la Editura RAFET,  Râmnicu Sărat, str.
Gradiştea, nr. 5, jud. Buzau, cod postal 125300 (pe CD), ori pe
adresa de e-mail: editurarafet@yahoo.com.

Gazeta SF şi Editura Tracus Arte va anunţa  lansarea
concursului de roman pe teme Science Fiction sau Fantasy
pentru anul 2013. Premiul va fi unic şi va consta în încheierea
unui contract de publicare la Editura Tracus Arte.

Regulamentul concursului:
1. Genul literar al romanului sa fie clar încadrabil în SF,

Fantasy sau fantastic; Textul va avea între 300.000 şi 600.000
de semne, inclusiv spaţii;

2. Autorul manuscrisului de concurs trebuie sa aibă
publicat sau acceptat pentru publicare anterior termenului fi-
nal de predare, cel puţin un text la categoria de proză a Gazetei
SF şi sa nu fie membru al juriului;

3. Manuscrisul trimis în concurs sa respecte normele grafiei
(diacriticele în special) şi ale gramaticii române;

4. Nu se accepta în concurs texte publicate anterior parţial
sau integral, sau predate în vederea publicarii înainte de
finalizarea concursului către alte edituri sau redacţii;

5. Manuscrisul sa fie redactat cu formatările de bază, A4,
Times Roman, corp 12;

6. Ultima zi acceptata pentru predarea manuscrisului este
în data de 31 august 2013.

Concurs Science
Fiction & Fantasy

A apărut  Seventh In-
ternational Anthology on
Paradoxism, apărută în
SUA (Columbus, Educa-
tional Publisher Inc., 2012),
avându-l ca editor ca la
toate celelalte ediţii, pe
cun oscut ul paradox ist
Floren tin Smaran dache,
care a iniţiat  chiar o mişcare
p arado x ist ă  la  n iv el
mondial. Cele peste 200 de
pagini sunt structurate pe
şapte capitole, în al II-lea,
„Paradoxism ul pe mapa-
mond”. apărând o serie de
scriitori ro mâni: George
Anca, Marian Apostol, Adrian  Botez, Gheorghe Burduşel, 
Eugen Evu,  Sergiu Găbureac, Dumitru Hurubă, Liviu-Florin
Jianu, Ion Marinescu-Puiu, Mircea Monu, Doru Moţoc, Janet
Nică, Gheorghe Niculescu, Octavian Paler, Tudor Păroiu, Ion

Pătraşcu, Marinela Preoteasa , Andrei Radu, Puiu Răducan,
Adriana Stoenescu şi Ion Urda. Alte nume: Pablo Neruda (Chile),
B. Hutchenreurther (Germania),  Morel Abramovici (Israel), B.
Venkateswara Rao (India), Tom Deiker, Greg Hall, W. Meyer,
Kyle Reveral, Mary Ellen Walsh, Eric Pierzchala, Florentin
Smarandache, Peter Specker-Twixt  (toţi din SUA).

În Capitolul I, remarcăm contribuţia hunedoreanului Eugen
Evu – „Despre paradoxism şi neutrosophie”, precum şi pe cea
a Doinei Drăguţ, care semneză „Plecarea în literatură”, despre
Janet Nică şi o  carte,  „Baladă cu mioriţe”, apărută  în urmă cu
doi ani la Craiova. Alături de ei, mai remarcăm cu satisfacţie alţi
doi confraţi din zonă: Dumitru Hurubă şi Ion Urda.

Sunt citate şi analizate în volum, din punct de vedere al
fenomenului, nume mari ale spiritualităţii noastre, cum ar fi
Octavian Paler şi Grigore Moisil.

În final, la limita cu zona de impact social imediat, se trag
concluzii paradoxiste pe care le poate înţelege orice român,
pentru că fac parte din viaţa lui de zi cu zi: „Carnea de pui este
mai ieftină decât ciupercile”;  „Nucile noastre, mai scumpe decât
nuca de co cos”; „Laptele sim plu, mai scump decât laptele
bătut”;  „Portocalele, mai ieftine decât merele”;  „Cărţile sunt
mai ieftine decât revistele”; „Biscuiţii fără ciocolată sunt mai
scumpi decât ciocolata”.

Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din Romania a avut parte
de indignări şi satisfacţii (în funcţie de opţiunile politice) după
numirea în funcţia de şef la revista „Tribuna” a lui Mircea Arman,
un filosof-jurist  numit în funcţie de Consiliul Judeţean Cluj.
Respectivul a intrat conflict cu oamenii preşedintelui USR aflaţi,
evident, de partea cealaltă a pârlezului politic, iar povestea a
degenerat în şarje la baionet ă Nicolae Manolescu – Mircea
Arman. Primul l-a făcut pe al doilea anonim şi non-valoare, iar
acesta, nu prea dus pe la biserică, i-a tratat, la pachet, pe Nicolae
Manolescu,  Gabriel Liiceanu, H.-R. Patapievici şi Andrei Pleşu
de slugi. Nu a zis ale cui, dar bănuim că se referea la un domn
mic, agitat, fără caracter, care are o prietenă blondă expertă în
turism şi fonduri europene... A urmat o petiţie semnată de unii
colegi scriitori ai preşedintelui scriitorilor şi cam asta a fost tot.

Aşa se întâmplă mereu când se schimbă puterea politică:
unii vor să intre cu japca, iar cei care au intrat mai demult, tot cu
japca, nu mai vor să iasă cu japca. După alegeri, încet-încet, la
publicaţiile care sunt subvenţionate local, se schimbă şefii, că
cine dă banii comandă muzica. Asta n-au înţeles scriitorii care
fac politică. De suferit , suferă toată tagma, că, uite, suntem
mult mai rău-văzuţi decât artiştii plastici, care nu prea ies la
revoluţie nici dimineaţa, când vine fata să facă focul...

La Cluj, cine dă banii
comandă muzica...

Tot documentându-mă despre „accidentul” revuistic de
la Cluj, am aflat un lucru trecut discret în zona unde conspiraţia
tăcerii este mai profitabilă decât stuchirea în presă. Anul trecut,
scriitorul Mihai Mateiu a refuzat, chiar când trebuia să
primească cocoraţia, premiul pentru debut al filialei locale a
USR (diplomă şi bani). Omul scrisese o carte bună, „Oamenii”,
dar, la momentul cu pricina, a înşfăcat microfonul şi a zis: „Acest

Omul cu „Oamenii”
n-a mai luat cocoraţia
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premiu este o mare surpriza pentru mine, sper ca ceea ce am să
spun în continuare va explica, indirect, de ce. Cred puternic în
nevoia unei instituţii care să  reprezinte interesele tuturor
scriitorilor din România, indiferent de vârstă sau etnie, de grup
literar sau partid politic căruia îi aparţin. O instituţie care îşi
admite mem brii pe baza unor criterii clare, per tinente şi
transparente, şi al cărei aparat de conducere este ales demo-
cratic, pe baza unor criterii similare. O instituţie credibilă şi
influentă prin profesionalismul şi integritatea oamenilor care o
reprezintă. Capabilă să propună şi să aplice programe coerente,
cu o prezenţă susţinută şi vizibilă pe piaţa culturală din România.
Nu cred, în schimb, în instituţii care acceptă  şi perpetuează
clientelismul, amestecul politicului în sfera culturii şi irosirea
banului public. În instituţii incapabile să se plieze pe noile forme
ale vieţii culturale – nu trebuie neaparat să fii rău intenţionat
pentru a face rău, de multe ori refuzul schimbarii din comoditate
sau de teama consecinţelor are aceleaşi efecte dezastruoase. În
fine, nu cred în instituţii capabile să se replice la nesfârşit  prin
impunerea obedienţei ca şi criteriu major în recrutarea noilor
membri”.

A fost  o opinie personală şi subiect ivă, chest ia cu
„obedienţa” e cam forţată, dar, gândindu-mă doar la zecile de
dosare pierdute pe traseul T imişoara-Bucureşti, parcă s-ar
impune nişte reguli... De exemplu, ar fi nevoie de o  îmbunătăţire
a activităţii comisiei de validări, pentru că a numi editori acolo
mi se pare cel puţin neinspirat. Dar este vorba şi de un conflict
de interese. Ar mai fi constructiv, din punct de vedere al imaginii,
ca dosarele să fie preluate cu număr de înregistrare, iar
solicitantului să i se comunice în scris decizia comisei (sau a
filialei) şi motivaţia. La fel, ar fi indicat ca cel care duce dosarele
la Bucureşti să le predea cu listă şi confirmare.

Asta ca să discutăm numai de primiri...

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură
a anunţat că, în 2012, opt edituri straine au primit finanţare
pentru a traduce opt opere ale unor autori români: în Bulgaria
(Varujan Vosganian – Cartea şoaptelor, Lucian Dan Teodorovici
– Matei Brunul), în Ungaria (Walter Ghidibaca – Totul e bine
câ nd  se term in a prost, Radu Aldulescu –  Proo ro cii
Ierusalimului, Mircea E liade – În curte la Dionis) şi în
Macedonia (Mircea Cărtărescu – Orbitor, vol. 1, Constantin
Abăluţă – Întâmpla ri imaginare pe strazile Bucureştiului,
Gabriela Adameşteanu – Dimineaţă pierdută).

Pentru tr aduceri din liter atura europeană,  au depus
proiecte şapte edituri din România, fiind selectat spre finanţare
cel al „Univers Publishing House” (10 tit luri: Gabriel Osmonde
– Alternaissance, Lídia Jorge – A Noite das Mulheres Cantoras,
Oya Baydar – Kayip Söz, Alfred Jarry – Les Jours et les Nuits,
Gabriel Osmonde – L’Oeuvre de l’amour, Benito Pérez Galdós
– Marianela, Inci Aral – Safran Sari, Manuel Vicent – Son de
Mar, Mary Shelley – The Last Man, Gonçalo M. Tavares – Uma
Viagem a Índia).

În 2013, termenul limită de depunere a dosarelor a fost 6
februarie, iar rezultatele se vor anunţa în luna iulie.

Nu s-a comunicat şi nu se cunoaşte mecan ismul de
selectare al autorilor şi al editurilor.

Ce autori români s-au
tradus anul trecut pe
bani europeni?

Componenta 1: sprijinirea proiectelor culturale are un
subcapitol, 1.2.2 Proiecte de traducere literară, care a dispus
anul trecut, la nivelul UE, de aproape trei milioane de euro.

Se susţin proiecte de traducere a operelor de ficţiune deja
publicate (oricare ar fi genul literar: roman, povestire, nuvelă,
teatru, poezie, benzi desenate etc.) dintr-o limba europeană în
alta limba europeana. Limbile eligibile sunt limbile oficiale ale
ţărilor participante la Program şi limbile moarte (latina şi greaca
veche).

Un proiect eligibil consta în maximum 10 opere de ficţiune
propuse pentru traducere. Lucrarile eligibile sunt operele ale
căror autori sunt cetăţeni sau rezidenţi ai unei ţări participante
la Program.

Fonduri disponibile: 2.000 - 60.000 de euro / proiect.
Termenul limita pentru depunerea proiectelor de traduceri

literare este 3 februarie în fiecare an, pâna la finele Programului
în 2013. Rezultatele selecţiei vor fi anunţate în jurul datei de 31
iulie a aceluiaşi an iar proiectele pot începe de la data de 1
septembrie.

Documentele pe care trebuie sa le conţină dosarul de cerere
de finanţare pot fi descărcate de pe pagina de internet a Agenţiei
Executive.

Pentru detalii consultaţi Ghidul Programului, capitolul V,
completat de rectificarea la Ghidul Programului.

Programul Cultura
(2007-2013)

Grupaj realizat de I. CHELARIU

AFCN acordă finanţări nerambursabile pentru proiecte
culturale, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării
contractului de finanţare şi data de 15 noiembrie 2013.

Suma disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă este
de 9.000.000 lei, repartizată astfel:

Arte vizuale şi Noile media (pictură/sculptură/grafică/arte
decorative/foto-video/noi media/cercetare în istoria artei) -
1.080.000 lei;

Arhitectură şi Design – 360.000 lei;
Activităţi muzeale - 450.000 lei;
Artele spectacolului - 2.070.000 lei;
Intervenţie culturală - 450.000 lei;
Patrimoniu cultural naţional - 810.000 lei;
Patrimoniu imaterial - 810.000 lei;
Formare profesională în domeniul culturii (inclusiv man-

agement cultural) - 540.000 lei;
Educaţie culturală (inclusiv promovarea lecturilor publice!)

- 2.160.000 lei;
Fond rezervă (contestaţii) - 270.000 lei.
Suma maximă care a putut fi solicitată pentru un proiect a

fost de 70.000 lei.
Perioada de înscriere a proiectelor a expirat în 8 februarie.

Listele cu “admişii” se fac publice în 18 aprilie.

AFCN – 2 milioane de
lei la „Educaţie
culturală” (inclusiv
lecturile publice)...
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invitat special

GHEORGHE
SCHWARTZ

Lectura
şi
viaţa*

Întors seara târziu la pensiune, spre
bucuria lui Fany, Rudolph a cerut de mâncare
şi a arătat o poftă neobişnuită pentru el. Şi
culoarea tenului îi era alta, şi mişcările-i erau
pline de viaţă. Ba, mai mult, după ce s-a
săturat, a cerut chiar el să coboare în salonul
mare de la parter. Un de a luat din nou loc
între domnii Bric şi Schwalbe.

Şi nu num ai Fany  s- a bucurat de
schimbarea produsă. Şi domnişoara Vencue
s-a bucurat  cel puţin la fel de m ult. Şi, ca
printr-o minune, şi obrajii ei tot mai palizi în
ultimul timp, de când tânărul domn nu s-a
mai arătat în societate, şi obrajii ei au prins
in stantaneu culo are . Şi, desigur,  s- au
bucurat şi respectabilii domni,  obişnuiţii
disputelor de fiecare seară, cei atât de
deranjaţi de felul cum un adolescent a reuşit
să m onopolizeze subiectul şi  astfe l să
conturbe atât de plăcutele conversaţii.
Domnii care erau convinşi că tânărul imper-
tinent s-a  pregătit  minuţios pentru acea
seară şi că a reuşit  să can alizeze firul
discuţiei spre ceea cu care a venit gata
învăţat. Proaspăt învăţat! Ce obrăznicie!
Când Rudolph a  intervenit din n ou în

dispută, respectabilii domni au avut grijă să
nu-l lase să conducă el discuţia, spre a-l
putea îndrep ta ei la subiect e pe  care
„obraznicul” n-a avut cum să le prevadă. Să
ne amintim că la pensiunea La Prometeul
Modern nu venea chiar oricine, acolo se
formase o adevărată castă. Cu regulile ei. Şi
cu satisfacţiile ei. Pe care un puşti n-avea
cum să le schimbe!

Doar domnul Bric a sesizat cu groază
că situaţia, pe măsură ce s-au încins vocile,
tindea tot mai mult să semene cu examenul
de bacalaureat al fiului părintelui Guido, un
eveniment terminat atât de cumplit  de tragic.

De fapt, Al Nouăzeci şi şaptelea a simţit
nevoia să revină în salon pentru a continua
prin conversaţie ceea ce nu a  apucat să
termine la mănăstire. Şi cum data trecută s-a
v orbit  desp re  astro no mie şi despre
Flammarion, băiatul a intenţionat să lege cele
de atunci cu „ştiinţa pierdută”, cu zodiacul.

„Să discutăm iarăşi despre astrologie!?
Nu, drăguţă, şi-au spus respectabilii domni,
nici noi nu suntem de ieri, de alaltăieri! Astăzi
vom vorbi despre cu totul altceva, despre
ceva pentru care n-ai avut inspiraţia să te
pregăteşti şi atunci vom vedea cât eşti de
deştept, cât eşti de cult  şi, mai ales, cât eşti
de spontan!” Aşa că  domnul Raubendorf,
judecător la Tribunalul Suprem, a amintit
„întâmplăt or” despre un ţinut  îngheţat,
Alaska se numeşte el, ţinut care a fost
cumpărat de americani de la ruşi. În sală erau
suficient de mulţi oameni ce se pricepeau la
afaceri pentru a se cântări în mod compe-
tent cine a  câştigat din acel târg: Statele
Unite sau Imperiul Rusesc? Şap te virgulă
două milioane de dolari au plăt it  Statele
Unite pentru Alaska. Era mult? Era puţin?

Fire-ar să fie! Tânărul domn a intervenit
iarăşi în discuţie şi, folosind chiar şi cifre, a
arătat cum  a reuşit  rusul Baranow să se
îmbogăţească la începutul seco lului prin
comerţul cu cele mai valoroase blănuri, cu

Născut, în 1945, la Lugoj, unde a
făcut şi liceul. A urmat Facultatea de
Istorie-Filozofie, secţia Limba şi
literatura română, la Universitatea
„Babeş-Bolyai”, pe care a absolvit-o în
anul 1968. Doctor în f ilozofie (2000).

Este profesor la Universitatea
„Aurel Vlaicu” (Arad), din anul 2003
f iind decan al Facultăţii de Ştiinţe
Umaniste şi Sociale. A fost redactor-
şef adjunct al revistei „Arca”, consilier
la Ambasada României din Germania,
consilier-şef la Inspectoratul pentru
cultură al judeţului Arad. Este membru
USR, PEN Club şi Lions Club. Este
directorul f ilialei ICR Banat-Crişana. A
candidat, în 2012, la funcţia de primar
al Aradului.

Debutul editorial în „Familia” cu
proză scurtă (1969), apoi, în 1972,
debutează editorial cu romanul
Martorul.

A publicat: Martorul (roman, 1972),
Ucenicul vrăjitor (proză scurtă, 1976),
Pietrele (roman, 1978), Orele oraşului
Arad (în colaborare, 1978), A treia zi
(roman, 1980), Spitalul (roman, 1981),
Efectul P. (roman, 1983), Maximele,
minimele (proză scurtă, 1984), Castelul
albastru (proză scurtă, l986), Om şi
lege (roman, 1987), Cei o sută –
Anabasis (roman, 1988), Cochilia
(roman, 1992), Sirene, (în colaborare,
1992), Cei o sută – Ecce homo (roman,
1993), Procesul – O dramă evreiască
(roman, 1996), Cei o sută – Oul de aur
(roman, 1998), Paranoia Schwartz
(proză scurtă, 1999), Cei o sută –
Mâna albă (roman, 2000), Teatru (în
colaborare, 2002), Politica şi presa
(2001), Filosofia comportamentului
(2002), Psihologia transversală (2003),
Filosofia limbajului în spiritul
psihologiei transversale (2004), Cei o
sută – Vara rece (roman, 2004), Cei o
sută – Axa lumii (roman, 2005),
Limbajul omului liber şi sănătos
(2005), Cei o sută – Culoarul templier
(roman, 2008), Cei o sută – Bastionul
Florenţa (roman, 2010), Cei o sută –
Diavolul argintiu (roman, 2012), Cei o
sută – Bastionul contelui (roman,
2012).

Distincţii şi premii: Premiul C C al
UTC(1973), pentru romanul Martorul;
Premiul pentru proză al USR (1998);
Diploma de onoare „Pentru îndelungata
activitate literară şi pentru merite
culturale” ASLA, Palermo, 2001;
Meritul Cultural în grad de Comandor,
2004; Premiul „Mihail Sebastian”
pentru proză şi teatru, pe 2005-2006,
conferit de Federaţia Comunităţilor
Evreieşti din România.
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blănurile vidrelor din teritoriul acela. Ba a
descris pân ă şi oraşul Sitka, capitala de
atunci a teritoriului. Domnul Raubendorf i-
o tăie scurt:

— Dumneata ai fost la Sitka, pentru a
ne putea descrie atât de amănunţit  oraşul?

— Să fi fost acolo? De ce?
— Păi, atunci, de unde cunoşti cum sunt

construite casele de acolo? a intervenit şi
un alt  dom n respectabil şi cu o mustaţă
impunătoare.

— Acolo? Acolo e foarte f rig, s-a
mărginit  să se disculpe Rudolph.

Aşa că domnul judecător Raubendorf
a readus discuţia la valoarea comercială a
blănurilor de nutrii. (Pentru acest subiect s-
a pregătit  el.) Şi doamnele au început să
vorbească între ele: un palton din nutrii din
Alaska constituia un simbol. Soţia domnului
judecător Raubendorf a descris blana ei. O
blană într-adevăr magnifică!

Al Nouăzeci şi şaptelea a intervenit din
nou, povestind o relatare a unui misionar
or todox rus adus de Barano w p ent ru
vânatul de  n utr ii  la  societa tea ruso-
americană. Era o poveste romantică, citită
de Rudolph într-o „Culegere de nuvele din
lumi îndepărtate”. În să, încă înainte de a
apuca s-o termine, a fost din nou întrerupt:
pe respectabilii domni îi interesa valoarea
nominală a afacerii cu blănurile de nutrii şi
nu romanţe  pentru domnişoare! Tânărul
domn a pomenit câteva cifre, însă n-a putut
ţine pasul cu informaţiile de ultimă oră
prezentate de domnul judecător şi confirmate
de un angrosist din Weimar. În sfârşit ,
adolescentul încrezut a fost pus în umbră.

Doar doamnele au regretat întrucâtva
că n-au avut parte  de dezno dămân tul
romanticei poveşti a misionarului ortodox
rus îndrăgostit  de o băştinaşă. Domnişoara
Vencue s-a furişat afară din salon, atunci
când, obosit , Rudolph a părăsit  societatea
înaintea celorlalţi. (Ceilalţi, ce i care i-au
acom p an iat  p lecarea  cu zâm bet e
îngăduitoare: „În fond, e încă foarte tânăr!”)

— Nu îmi povestiţi dumneavoastră cum
s-a încheiat dragostea dintre acel Alexei
Vasilievici şi tânăra localnică?

Dacă pent ru respectabilii domni, Al
Nouăzeci şi şaptelea a redevenit un adoles-
cent, „de fapt, un copil”, pentru Madeleine
Vencue acelaşi tânăr domn era un bărbat în
toată firea.

Rudo lph a mai fost de câteva ori

oaspetele părintelui Guido, însă a venit şi
vremea plecării din pensiunea La Prometeul
Modern. Episodul „Muntele vrăjit” a luat
sfârşit . La ultima sa vizită la  mănăstirea
Ferme zu Chiuso, părintele bibliotecar îşi
aminti de scena în care l-a surprins pe tânăr
tocmai cântărind în mână un volum gros de
astrologie şi când a bănuit că de aceea a
făcut băiatul referire la corpurile cereşti.

— Nu, a spus Rudolph. Bolta înstelată
şi corpurile cereşti sunt o car te pe care
oamenii au încetat s-o mai ştie citi. O fac
astronomii, dar ei, cu afurisitele lor – scuzaţi!
– cifre, nu mai sesizează decât distanţe şi se
bucură când mai descoperă o planetă nouă.
De parcă asta ar fi totul! În seara aceea, am
discutat în salonul pensiunii despre Alaska.
Ca şi astronomii, şi oamenii de acolo, domni
demni de tot respectul, nu au fost interesaţi
decât de cotele preţurilor blănurilor. Nu şi
de modul cum luna ghidează it inerariile
nutriilor şi nici de coincidenţele care au făcut
ca un tânăr ortodox rus să se îndrăgostească
tocmai acolo, în „Ţara ultimei graniţe” de o
băştinaşă aleută. Acolo, la Sitka, am văzut
cum…

— Dar dumneata n-ai fost niciodată la
Sitka!

— Da… Nu… Băiatul s-a arătat cu totul
descumpănit.

Când şi-a  luat rămas bun, părintele
Guido l-a binecuvântat, l-a condus până la
poarta mănăstirii şi l-a petrecut îndelung cu
privirea. Ochii săi erau plini de compasiune.

Patru ani mai târziu, în 1896, mama
ofic ială a lui Rudo lph, „Arăboaica”, a
divorţat de Peter-Pierre şi a părăsit domeniul
de pe Leopoldsberg. Nu şi-a luat cu ea fiul,
ci tocmai „haremul” cu care i s-a încurcat
bărbatul – cel puţin aşa a aflat scribul de la
Ţipor, urmaşul „Acelui Ţipor” care se
ocupase pe vremea aceea de administrarea
domeniului. La întrebarea cum de n-a plecat
Al Nouăzeci şi şaptelea cu „Arăboaica”,
„Acel Ţipor” a răspuns sec: „Do mnul
Rudolph se  află deja de mult ă vreme pe
drumul său.”

Treptat, acel drum a început să i se
releve şi scribului.

La vârsta de optsprezece ani, deşi nu
presta nici o muncă la care ar fi trebuit să
resp ecte un orar  rigid, Al Nouăzeci şi
şaptelea se  simţea tot mai lipsit  de timp:
există o mulţime atât de mare de cărţi, când
să le citeşti pe toate?

Plus că, o vreme, a fost captivat şi de
noile tehnici de captare a imaginilor. Când a
citit  despre demonstraţia indubitabilă a lui
Eadweard J. Muybridge cum că un cal în
galop are pentru o fracţiune de secundă
toate cele patru picioare în aer, lucru atât de
greu de sesizat cu och iul liber şi ducând în
eroare şi pe cei mai mari pictori, i-a spus lui
Fany că acum chiar că are un argument serios
„că realitatea pe hârtie este mult mai sigură
decât realitatea din n atură”2 . Aşa că şi-a
cumpărat mai multe aparate de fotografiat,
chiar şi un aşa-numit „zoopaxiscop”, tot o
invenţie a  lui Muybridge cu care acela a
izbutit  să realizeze celebrele sale fotografii
în mişcare.  Dar Rudo lp h  n -a  r euşit
performanţe prea grozave cu acele tehnici
şi s-a mulţumit cu un „phenakistoscope
disc”, posibil de procurat din comerţ, un disc
având pe margini fotografiile care se animau
prin simpla rotire.  Demonstraţia i se părea
suficientă pentru superioritatea „adevărului
imprimat” asupra celui din natură. Pentru a
se ocupa mai mult de asemenea experimente,
ar fi trebuit să renunţe la prea multe ore de
lectură. Din „subiectul Muybridge”, Fany a
reţinut mai degrabă relatările  din presă
despre modul cum l-a omorât acel inventator
pe amantul soţiei sale: „Bună ziua! Iată
răspunsul la scrisoarea dumneavoastră!”
urmat de glonţul ucigaş din rev olver şi de
descrierea  procesului după care celebrul
personaj a fost achitat. Un subiect captivant!

(Pe urmă,  pe Rudolph a început să-l
obosească bivolul care alerga fără încetare
pe bucata lui de suport. Galopul fără sfârşit
al armăsarului, ca şi cel al bivolului, acţiona
ca picătura chinezească. A întors cartonul
cu faţa la  perete. Însă patrup edul parcă
tropăia şi pe zid. Aşa că l-a abandonat cu
totul.)

Întors la Paris, Al Nouăzeci şi şaptelea
a devenit,  o vreme, unul dint re cei mai
fervenţi vizitatori ai Bibliotecii Naţionale din
fostul palat al lui Mazarin situat între străzile
Richelieu si Vivienne. Totuşi, o deplasare,
oricât de scurtă, i se părea o  adevărată
pierdere de vreme: un timp cât nu putea citi.
Lectura nu mai era „pâinea sa zilnică”, după
cum s-a exprimat Fany, ci „aerul fără de care
nu putea respira. Nu poţi să ţii un om într-o
pauză de aer mai mult de câteva minute…”
Av an tajat de  faptul că n-a cuno scut
niciodată vreo barieră financiară, tânărul a
ajun s la  con cluzia că  est e mult  m ai
convenabil să cumpere cărţile pe care le
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poate citi în linişte acasă, decât să fie obligat
să respecte orarul rigid al bibliotecii. Asta
mai ales că, nu departe de Palatul Kubic, un
domn Arman d Stein a deschis o librărie
anticariat. Netrebuind să se îndepărteze de
Île Saint-Louis, Rudolph „mergea la prăvălia
domnului Stein, aşa cum ies şi  peştii la
suprafaţa acvariului şi îşi scot capul pentru
a se hrănii cu puricii ce le sunt puşi zilnic la
disp oziţie. După care se afundă iar în
locurile lor”, dixit tot de la buna Fany.

Al Nouăzeci şi şaptelea, „tobă de
carte”, apt să întreţină la cel mai înalt nivel
orice conv ersaţie aproape indiferent de
subiect, a rămas un autodidact. După ce, o
vreme, a acceptat să se prezinte la examene
în calitate  de „elev extern”, m ai târziu a
considerat şi acele întâlniri drept „curată
pierdere de vreme”, chiar dacă de mult n-a
mai avut nevoie să se pregătească în mod
special pentru a fi examinat. Nici tatăl său şi
nici Fany n-au reuşit să-l mai convingă de
necesitatea vreunei diplome.

— Totuşi, eşti de acum m ajor, au
insistat ei, ce ai de gând să faci în viaţă?

La care tânărul îl întreba pe Peter-Pierre
ce p lan ur i şi-a  făcut  e l, ce lucrur i
nemaipomen ite i-au umplut lui traiul?
Întrebare cu care discuţia lua sfârşit . (Doar
do mn ul Br ic  er a tot  m ai în gr ijo rat,
amintindu-şi de tragedia fiului părintelui
Guido. „Ch iar totul se repetă  în Marele
Caleidoscop din Lumea Această Mică?”)

Fany, ter estră , er a lit era lm en te
măcinată de tot mai multe griji: pe de o parte,
că averea Celui de Al Nouăzeci şi şaselea,
oricât de consistentă, putea oricând să se
evaporeze „în vremuri atât de nesigure, cum
n-au fost niciodată şi, atunci, din ce se va
întreţine tânărul?”3 . Iar, pe de altă parte,
traiul exclusiv printre cărţi, vedea şi femeia
aceea cumsecade, nu este o viaţă normală.
Nici din punct de vedere social şi nici din
punct de vedere al sănătăţii!

Şi a mai avut un motiv real Fany de a fi
îngrijorată , fiind la curent şi cu cazurile
dintre pro priile rude tratate  de Bruno,
celebrul psihiatru, fratele Marelui General:
bolile psihice n-au fost rare în familia lor,
începând chiar cu mama medicului şi
terminând cu mătuşa lui Rudolph. Sigur,
printre ascendenţii cunoscuţi ai acestuia au
fost şi neobişnuit de mulţi oameni importanţi
şi destule persoane excentrice. Chiar nici
tatăl Celui de Al Nouăzeci şi  şaptelea,
Dandy de la Paris, n-ar fi putut fi în nici un

caz socotit  un personaj comun… Iar despre
bunicul Raul-Olfert se povesteau destule
lucruri apte să-l plaseze la limita normalului.
Limită în jurul căreia, iată, acei bărbaţi s-au
aflat mereu. Uneori limita respectivă se
înclină mai mult spre succes, alteori, chiar
dimpotrivă, alunecă în partea unei vieţi con-
siderate to tal lipsite de persp ective. Şi,
desigur, de glorie. Păi, de aceea se şi spune
desp re  asem en ea dest in e  că  sun t
„excepţionale”: ele deviază de la medie într-
una ori în cealaltă direcţie, şi-a spus Fany.
Motivul pentru care a  încercat din nou şi
din n ou să-l scoată pe Rudolph dintre
paginile cărţilor, chiar dacă, după plecarea
„Arăboaicei”, n-a găsit  aliaţi pentru eforturile
ei. Tatăl, Peter-Pierre, perfect de acord cu
ea, îşi vedea şi în continuare de propria-i
viaţă, mulţumindu-se doar să-i ofere fiului
său suportul material pentru fiecare capriciu.
(Oricum, nici Monsieur Pierre n-a cunoscut
vreodată valoarea reală a banilor…)

Lucrurile au devenit şi mai alarmante,
a t un ci cân d tân ărul a  încep ut să
povestească tot mai des întâmplări preluate
din lectură, de parcă ar fi făcut el însuşi parte
din cele citite . Când, la  despărţir ea de
părintele Guido, a vorbit de parcă s-ar fi aflat
el însuşi în Alaska, n-a fost p entru prima
oară că a făcut o asemenea confuzie. N-a
fost pentru prima o ară, însă părintele
bibliotecar a fost întâiul care a sesizat acel
amestec între citit  şi trăit. Şi i-a mărturisit  şi
domnului Bric temerile sale, iar acesta, la
rândul său, le-a relatat şi lui Fany. Care cui
să-şi arate îngrijorarea? Celebrul Bruno nu
mai trăia, iar altcuiva cui? Doar propria-i
judecată i-a spus că singurul mod de a-l feri
pe Al Nouăzeci şi şaptelea de o deraiere
totală de pe făgaşul firesc este să-l scoată
cumva dintre textul scris şi să-l arunce în
mijlocul vieţii4 . O misiune extrem de dificilă.
De pildă, şi domnul Bric, văduv fără copii,
ataşat sincer de „geniul de la pensiunea La
Prometeul Modern”, a avut mai multe ten-
tative de a-l invita la el, de a- i propune o
călăto rie în Italia sau o  croazieră pe
Mediterana. Extrem de politicos, tânărul a
refuzat de fiecare dată.  (Fost ul înalt
funcţionar ministerial trăia singur şi simţea
tot mai imperios nevoia unui suflet pe care
să şi-l ataşeze şi de care să se ataşeze. Între
timp, a decedat şi domnul Schwalbe.)

Soluţia a venit de unde nici Fany şi nici
domnul Bric nu s-au aşteptat. (Deşi soluţia
aceea face parte din firescul vieţii!) Rudolph

crescuse şi devenise un flăcău în toată
puterea cuvântului. Nu avea o alură de atlet,
ochii miopi şi ţinuta uşor lăsată  în faţă îl
înfăţişau mai degrabă ca pe un intelectual
tipic. Însă ca pe un intelectual frumos. Un
personaj p e care domnişoara Madeleine
Vencue nu numai că nu l-a putut uita, ci şi l-
a şi înzestrat cu alte şi alte însuşiri demne de
visele cele mai dulci ale unei t inere femei.

Fiica celebrului avocat din Geneva,
deşi nu neapărat frumoasă, er a totuşi o
prezenţă agreabilă cu părul ei bogat 5 , cu
trupul subţire şi cu bărbia aruncată înainte,
trădând o încăpăţânare copilăroasă ce îi
conferea un farmec aparte. Domnişoara
Madeleine putea părea interesantă pentru
mulţi t ineri, mai ales că i se putea uşor bănui
şi o zestre cel puţin confortabilă. Domnişoara
Madeleine Vencue avea douăzeci şi doi ani
şi era o partidă! Domnul Vencue, întotdeauna
extrem de solicitat la barou şi preocupat de
suferinţa soţiei, căreia boala de plămâni nu i
s-a vindecat, chiar dimpotrivă6 , a găsit  că
era timpul ca fiica sa să se căsătorească.
Însă tânăra femeie a refuzat orice pretendent
întrucât, în lipsă, chipul bărbatului visat
deven ea to t  m ai a t r ăgăt o r ,  iar
comportamentul lui tot mai cuceritor. In vis,
Rudolph i se arăta fără de cusur: masculul
perfect. Şi când eşti aproape toată vremea
în compania unui asemenea exem plar
strălucitor – măcar în gând… – , cum să te
mai intereseze altcineva?

Domnişoara Vencue a simţit  tot mai
presant  că a venit t impul ca scenariul
imaginativ să devină palpabil. Dar cum? Cu
tată l ei nu putea discuta un asem enea
subiect, iar mama, pe măsură ce maladia îi
avansa şi î i solicita tot mai mult întregul
psihic, era preocupată doar de starea ei. Şi
cum să-l asociezi pe Făt-Frumos cu glasul
veşnic plângăreţ al suferindei? (Şi celebrul
av ocat  a a juns să  nu m ai sup or t e
interminabilele lamentaţii ale soţiei şi şi-a
găsit în afara căminului un alt suflet feminin
lângă care să-şi afle liniştea. Doamna Vencue
nu prea mai ieşea din casă, dar fiica da. Aşa
că şi pentru tatăl Madeleinei ar  fi fost de
dorit  ca aceasta să se căsăto rească mai
repede, cât mai repede şi, dacă s-ar fi putut,
„să-şi ia zborul” cât mai departe de Geneva.
Celebrului avocat îi era groază de ziua când
ar fi trebuit să se explice faţă de fiica sa, iar
într-un oraş ca Geneva, oricât de discret te-
ai purta, bârfa tot ajunge să lovească un
personaj important.)
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Încă neîndemânatecă în conspiraţii,

însă hotărâtă, tânăra femeie a reuşit să afle
adresa lui Rudolph, fără să ştie că acesta
beneficia de mai multe reşedinţe. Ea a aflat-
o pe cea de pe Leopoldsberg şi  i-a scris
acolo. De unde Ţipor a remis plicul la Paris,
la Palatul Kubic, tocmai când Al Nouăzeci şi
şaptelea petrecea câtev a săptămâni la
Perpignian . („Petrecea” – vo rba vine…
Schimbarea era că nu citea în perioada aceea
instalat pe „banca lui” din curtea clădirii de
la Paris, ci pe „banca lui” din pajiştea imensă
din spatele conacului din sudul Franţei…)
Aşa că, până să ajungă acea primă scrisoare
la el, a durat aproape o lună. Ceea ce n-a
descurajat -o pe domnişoara Vencue să-i
trimită alte răvaşe. Şi cu cât a întârziat un
răspuns, cu atât ritmul misivelor a devenit
mai alert . Până la urmă, fata a găsit un pre-
text pentru o excursie la Viena, unde avea
într-adevăr  o verişoară de gradul doi. Şi,
astfel, a ajuns pe Leopoldsberg. De la ad-
ministrato r, n-a aflat decât  că domnul
Rudolph nu se găseşte momentan acolo, dar
că i-a fost trimisă toată corespondenţa în
locul unde îşi petrecea acela concediul.
(„Concediul”, ce cuvânt nepotrivit , în cazul
Celui de Al Nouăzeci şi şaptelea!) Unde?
Din  p ăcat e,  ast a Ţipo r nu a  p rimit
instrucţiuni să dezvăluie. N-a dezvăluit  Ţipor
locul unde putea fi găsit  Rudolph, dar,
pentru un  bacşiş mult p rea mare, l-a
deconspirat una dintre slujnice7 .

Aşa că, după excursia la Viena, a urmat
excursia la Paris. (Iar tatăl ei i-a finanţat cu
dărnicie şi acest voiaj, având şi el mai multă
linişte pentru f emeia la care  îşi găsea
alinarea.) Pe Île Saint-Louis, Palatul Kubic,
cu poarta întredeschisă, era pustiu. Vecinii
n-au fost în star e să-i dea info rmaţii
domnişoarei nici unde se afla tânărul domn
şi nici când va reveni. Nici bacşişurile - oricât
de tentante - n-au izbutit să dezlege enigma.
De un  sin gur  lucru p ut ea  f i sigură
domnişoara: mai devreme sau mai târziu, fa-
milia lui Monsieur Pierre va reveni acasă.

— Când?
— Când nici nu te aştepţi.
Fără să cedeze, Madeleine, a închiriat

un mic apartament chiar pe Île Saint-Louis,
fiind hotărâtă să-şi aştepte iubitul viselor,
de va fi nevoie, la fel de mult ca Penelopa pe
Ulise. N-a fost nevoie! Rudolph a revenit
cu toţi ai săi doar câteva zile mai târziu, iar
Madeleine, care de la fereastra dormitorului
închiriat putea vedea, peste acoperişurile

unui şir de case, maiest uoasa poartă a
Palatului Kubic, s-a pomenit în dimineaţa
aceea că locul e plin de viaţă.

Între timp, şi Fany a prins de veste de
cele ce se petreceau în inima domnişoarei
Vencue. Când a sosit  prima scrisoare la
Perpignian pe numele lui Rudolph, lucru cu
t o tul n eobişn uit ,  t ânărul do m n
necorespondând în mod obişnuit cu nimeni,
Al Nouăzeci şi şaptelea a deschis plicul şi a
citit  răvaşul, aşa cum nu se putea abţine de
a citi orice înscris îi cădea în mână. L-a citit
şi a lăsat foaia aruncată pe masă. Când Fany,
mirată, l-a întrebat cine i-a trimis scrisoarea,
băiatul i-a pus-o în mână şi s-a reîntors la
cartea de la care tocmai a fost întrerupt.

— Ce frumos!, s-a bucurat Fany. Păi,
nu-i răspunzi?

Rudolph a privit-o lung. Să răspundă?
Niciodată nu i s-a întâmplat să răspundă la
textele citite! Ce să-i răspundă?

Cum epistolarul a continuat într-un ritm
tot mai alert , Fany a  insistat, spunând că
este lipsit  de bunăcuviinţă să refuzi dialogul.
Da, bunăcuviinţa a fost mereu un imperativ
şi pentru Al Nouăzeci şi şaptelea. Aşa că a
scris câteva rânduri şi Fany s-a îngrijit  ca
scrisoarea să plece la adresa de la post-
restant din Geneva.

Numai că,  de data asta, domnişoara
Vencue a fost cea la care plicul mult râvnit a
întârziat, ea fiind deja plecată… la Viena şi la
Paris. Aşa că, în continuare, corespondenţa
dintre cei doi s-a transformat într-un dialog
al surzilor.

Perseverenţa este (uneori) răsplătită!
Aşa şi cea a domnişoarei Madeleine şi, în
sfârşit ,  a avut loc şi  marea în tâlnire!
Domnişoara Vencue a trimis o carte de vizită
în strada alăturată, la Palatul Kubic, de care
dormitorul ei era despărţit doar de un rând
de case mai scunde. Aşa că a sta t lipită de
fereastră, aşteptând.

Pe urmă, evenimentele s-au precipitat
mai mult decât ar fi putut domnişoara spera.
Cea care a grăbit  lucrurile a fost, desigur,
Fany. Ea a fost prima care a căutat-o încă în
aceeaşi dimineaţă pe Madeleine, ea a fost
cea care a aranjat întâlnirea tinerilor: întâi la
cofetăria Pegas şi apoi în P alatul Kubic.
Unde a fost de faţă puţină vreme şi Mon-
sieur Pierre şi, apoi, domnul Bric, devenit
un nelipsit al casei. (O vreme s-a crezut că s-
a înfiripat ceva între el şi Fany, dar nu s-a
confirmat nimic. Legătura lor a fost doar
grija deosebită pentru Rudolph.)

Domnişoara Vencue a învăţat foarte
repede meşteşugul combinaţiilor şi a obţinut
o victorie  abia nădăjduită de apropiaţii
tânărului domn: acesta a consimţit  să se
despartă pentru câteva ore pe zi de cărţile
sale şi să discute cu Madeleine. De fapt, nu
să discute, ci să-i împărtăşească lecturile din
ziua respectivă.  Dup ă cum  reiese din
registrul oficial, cei doi s-au căsătorit  la 2
noiembrie 1898. Părinţii mirilor au fost
încântaţi: Monsieur Pierre, oricât de diferit
de strămoşii săi, purta şi el în sânge grija
pentru perpetuarea şirului, iar Monsieur
Vencue putea să-şi vadă,  la rândul lui,
nestingherit de viaţa sa.

Un an mai târziu, şi tot la 2 noiembrie,
s-a născut Al Nouăzeci şi optulea

1 Deşi Muybridge şi-a publicat aceasta
şi alte descoperiri nu pe obişnuitul suport
de hârtie, ci pe cel preparat în albumină.

2 Pentru restul familiei, parcă nici nu-
şi punea p roblema. Şi cu atât  mai puţin
pentru ea însăşi.

3 Ciudat cum Fany n-a co nsiderat
niciodată excentricităţile extreme ale lui
Dandy de la Paris devieri de la normal, însă
a luat atât de în serios căderile în lectură ale
lui Rudolph…

4 Când Sofia Alexandrova (Sonia) din
piesa „Unch iul Van ia” de Cehov, este
consolată pentru că nu este chiar frumoasă,
cu faptul că are un păr frumos, aceasta se
plânge că, în asemenea ocazii, întotdeauna
se laudă părul respectivei persoane. Dar, în
cazul domnişoarei Vencue, să nu mergem
chiar atât de departe…

5 Madeleine şi-a însoţit  şi în anii
urm ător i, cu mari sp eran ţe, mama la
pensiunea aflată nu departe de Mont Salęve
ţi Plainpalais, sperând ca Făt -Frumos să
revină şi el. Dar Al Nouăzeci şi şaptelea nu
s-a mai arătat…

6 Aşa cum scribul a arătat , tânăra
domnişoară  era încă neîndemânatică în
meşteşugul conspiraţiilor… Dar tânăra
domnişoară n-a regretat nici o clipă că a
cheltuit  o bună parte din banii ei de buzunar
pentru acea informaţie. Pe care ar fi putut-o
cumpăra şi  mult mai ieftin. Da, dar o
informaţie atât de preţioasă!...

* Fragment din romanul „AGNUS DEI,
ultimul din ciclul CELOR O SUTĂ, în curs
de apariţie la Editura „Curtea Veche”.
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Motto:
„Tot ce spun eu despre DUMNEZEU,
un om este cel ca re o spune . . .”
                                     Karl  Barth

1.
Am zis că nu. . . Şi totuşi voi mai scrie,
Chiar dacă nimeni nu mă mai citeşte
În lumea asta care se grăbeşte
Într-o grotescă şi halucinantă vrăjmăşie. . .

2.
Nădejde n-am să desluşesc CUVÂNTUL,
Orbecăind – înfiorat şi trist ,
Străin de orice patos panteist ,
În lumea care-i cerul-şi-pământul.

3.
Nici tărăboi, nici tevatură,
Nu fac. Îmi rostuiesc o cale,
Să stăm aşa, oleacă, la taclale,
Ca de la CREATOR la creatură. . .

4.
Eu, omul, zămislirea TA funestă,
Sub semnul tainei, sub povara sorţii,
În zisul Cânt al vieţii şi al morţii,
Îţi tulbur, DOAMNE, liniştea celestă. . .

5.
Oricum, nu prea mai am de ce mă teme,
N-ai unde să mă izgoneşti din moarte,
Una vom fi! Nimic nu ne desparte,
În vremea-cea-fără-de-vreme!

6.
Aş vrea să limpezim misterul:
De ce ţi-a trebuit pământul?
Doar toate le-ai făcut rostind CUVÂNTUL
Cu care ai clădit LUMEA şi CERUL. . .

7.
Am, DOAMNE, vinovată îndoială,
Că nu prea cred TU să mă fi făcut,
Însufleţind un bulgăre de lut. . .
Iar de-i aşa, sunt marea TA greşeală!

8.
M-am dumirit  că-s doar o jucărie,
Şi tâlcul ăsta l-am aflat din vreme,
Aşa că nu mai am de ce mă teme,
Şi joc şi eu, trişând cu veselie . . .

9.
În clipa fastă din vremelnicie,
Speranţa-i o spoială, ca un fard,
Viaţa e, de fapt, o „cozerie”
Între eternitate şi hazard. . .

10.
UNULe singurul întreg!
Nu vreau, nu pot ca să aleg.
Suntem jucaţi la MAREA LOTERIE A
ZEULUI. . .
Nu-L ştim şi nu ne ştie.

11.
Ca să mă izgoneşti din lumea TA,
Te-ai nevoit să îmi clădeşti o lume,
0 lume mult mai crudă şi mai rea,
Croită pe potriva mea anume. . .

12.
E drept că am râvnit la POM
Şi am primit pedeapsa meritată,
Dar şi TU ai greşit, bunule tată,
Atunci când m-ai făcut doar om. . .

13.
Biet muritor, în lumea muritoare,
Nu te pricep ca implacabilă instanţă,
TU, DOAMNE, eşti suprema mea mirare
Şi-un licăr firav de speranţă. . .

14.
Stă, şovăind la marginea genunii,
Biet sufletul de gânduri frământat,
Asemeni fulgerelor ce străbat
Prin noaptea frământată a furtunii. . .

15.
Mă tot întreb (cam fără rost)
Ce caut în lutul ăsta viu,
Unde eram când nu am fost,
Unde voi fi când n-am să fiu?

16.
Când va cădea cortina, la final,
Şi trupul meu, atom după atom,
Se-ntoarce-n lutul ancestral,
Voi fi orice. Dar nu voi mai fi OM!

17.
Eu, cel ce îmi asum vremelnicia,
N-am să subscriu la ipostaza aberantă,
Cum că viaţa mea, ca o secantă,
Atinge, în vreo formă, v e ş n i c i a. . .

18.
Pribeag, prin hăul luciferic,
Spre tronul TĂU să îmi găsesc hodina,
N-au iadurile-atâta întuneric
Ca mie să-mi întunece lumina . . .

19.
Neabătut, îmi voi urma cărarea
Către tărâmul cel-fără-de-nume
Şi-oi mai trăi doar cât uitarea
Nu şterge urma mea în lume. . .

20.
Nici prea ascultător, nici prea cuminte
N-am fost, slăvitul meu părinte.
Dar am şi eu pe lume rostul meu,
TU, fără mine, NU-EŞTI-DUMNEZEU . . .

21.
N-ai fost prea mulţumit de mine,
Poţi, când vrei TU, să-ţi plămădeşti alt  OM,
Eu voi căuta alt  ZEU, alt  POM,
Şi răul îl voi face mult mai bine. . .

22.
Pre când ai frământat boţul de humă,
Nu ai simţit  în preajmă NECURATUL,
Nici când SATAN a pus, aşa, în glumă,
În lutul meu DORINŢA şi PĂCATUL. . .

23.
Nicicând nu te-am simţit  departe,
Aşa am dus povara sorţii,
Stăpânul meu, al vieţii şi al morţii,
Că pe noi doi doar TAINA ne desparte. . .

24.
Eu nu mă răzvrătesc că-s muritor,
Dar pentru ce-mi ucizi copii mei?
Cu fiul TĂU, TU poţi să faci ce vrei. . .
Făţarnic, DOAMNE, sunt, şi hulitor. . .

NICOLAE
MURGU

stanţe ipocrite
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25.
Nu eşti nemuritor, bunule TATĂ,
Poţi fi orice, asemeni lui PROTEU,
Dar fără mine nu eşti DUMNEZEU,
Te naşti cu noi şi mori cu noi odată. . .

26.
Eu, DOAMNE, nu-ţi cer îndurare,
Ci mă voi sfârşi în mirare,
Clepsidra de-ar fi să măsoare
Nisipul din mii de SAHARE. . .

27.
Până la TINE, TATĂ, - i doar un pas,
Sărac mă-ntorc şi istovit ,
Tot ce mi-ai dat, voios am risipit ,
Şi-abia aştept să tai viţelul gras. . .

28.
VAI, DOAMNE!, cum mă mai surup
Şi-n lutul meu ce greu mă duc,
Mă bântuie un  gând năuc –
Cum voi trăi eu fără trup? . . .

29.
Cum crezi că pot veni la TINE?
CUM crezi că pot sui la cer?
Prea mult pământ ai pus în mine,
Şi-i greu, stăpâne, şi mi-e ger. . .

30.
Treime-i naşterea-viaţa-moartea,
La împărţeală, DOAMNE,-ţi făcuşi partea!
Al TĂU e începutul şi sfârşitul,
Şi mie mi-ai lăsat numai trăitul. . .

31.
Eu, DOAMNE, de te întâlneam la piaţă,
Nu cred că mă prindeai de muşteriu,
Ori, poate, lacom cum mă ştiu,
În preţul morţii, mai ceream o viaţă. . .

32.
N-ai vrea tu, DOAMNE, să aduni
Fiinţa risipită prin genuni
Şi să amesteci cerul cu pământul,
Să fim ce-am fost la început: CUVÂNTUL?

33.
Să ne-nţelegem: Pomul interzis
TU l-ai sădit  în pajiştea grădinii,
Cu gând să faci din mine un proscris
Ce-şi poartă prin vecii povara vinii. . .

34.
Eu-cred că te cam ţii de glume,
Nici şarpele, nici Eva, nici eu nu-s vinovat,
Tus’ patru stăm sub taina aceluiaşi păcat:
CANDOAREA ÎNCEPUTULUI DE LUME .

35.
Nu-s după chipul TAU înfăptuit ,
Eu margine şi TU nemărginirea,
Tu pretutindeni şi de negăsit ,
Unul din noi nu-i potrivit  cu firea. . .

36.
E un eres amăgitor,
E taina ce n-o ştim pătrunde,
Plecarea noastră spre NICIUNDE,
Şi nici nu cred c-aş şti să mor. . .

37.
Viaţa asta-i treabă bună
Dacă e doar o arvună
Pentru ce va să mai fie,
Hăt-colea, în veşnicie. . .

38.
Orbi, plămădiţi din frământarea humii,
La voia unui sfinx-fără-de-chip,
Şi parcă toată neputinţa lumii
Se reazemă-n toiagul lui OEDIP. . .

39.
Nu cere nemurirea la născare,
Că preţul vieţii nu e scris în moarte,
Ci roagă-te norocul să te poarte,
Să îndrăgeşti o fată şi o floare. . .

40.
Când m-oi nunti eu cu pământul,
Prea mare lucru nu se-alege –
Nişte ciolane cam betege,
Biet sufletul prin care bate vântul. . .

41.
Spre robul TĂU, coboară-ţi , DOAMNE,
harul
Şi-ngăduie-mi, pân’ce nu trec hotarul,
Să mă împac cu lumea şi cu TINE,
Şi de-oi putea, stăpâne, şi cu mine. . .

42.
Ce perisabili, DOAMNE, şi ce trişti,
În acest veac, sfârşind demenţial,
Iar eu, un delincvent potenţial,
Mă tot frământ la gândul că exişti. . .

43.
Nu-i chip să mă lipsesc de TINE,
Nădejde trag că eşti în cer,
Nu am de gând nimic să-ţi cer,
Că nu eşti mai bogat ca mine. . .

44.
Aproape-s de liman, ori de genune,
Vezi, tâlcul ăsta nu l-am desluşit ,
Nu cred că într-adins l-ai tăinuit ,

De-aş şti să-ntreb, TU poate mi l-ai spune.

45.
De felul meu, sunt călcător de lege,
Dar nu cerşesc la nimeni păsuire,
Că nu-i pe lumea asta ispăşire
Din iadul meu să mă dezlege. . .

46.
Precum DEDALUS cel din mit,
Avem o taină-spaimă de zidit ,
Clipă cu clipă, mă închid în labirint
Şi mângâi tandru FIARA, şi-o alint. . .

47.
Jelanii, bâlbâieli caduce,
Angoase existenţiale,
Filozofii de trei parale,
Biet sufletul, pe unde s-o apuce?. . .

* * *
Aş aduna (dar ştiu că nu se poate!)
Pe toţi poeţii veacurilor toate,
Le-aş aşeza pe frunţi cununi de laur,
În mâini le-aş pune trâmbiţe de aur...

I-aş mângâia pe creştet şi le-aş spune:
— Fârtaţii mei,ce faptă de minune!
Şi-ar trece-aşa, în nesfârşit alai,
Unii pe jos, alţii pe cai...

Pe harmăsari focoşi, înaripaţi,
Ar trece ceata marilor damnaţi,
Stăpânii lumii de ilussii şi himere,
Vin însoţiţi de mândre baiadere. . .

Sublimii robi ai clipei efemere
Ce au trăit  cu nebunia la vedere,
Nedomoliţi, cu viaţa-n dinţi,
Mereu setoşi, nicicând „cuminţi”. . .

S-ar clătina catapeteasma lumii,
Când ar ieşi din încleştarea humii,
Şi am încinge, măre, o beţie
Cu nostalgii de vulturi captivi în colivie!

* * *
Stârnit  de freamătul din sânge,
Îndeamnă sufletul lăstunii,
Hăt , înspre marginea genunii
Şi-acolo zborul lor se frânge...

Cad în vibraţia adâncă,
Se risipesc în zarea de lumină,
Căderea lor e nesfârşit  de lină,
În veşnicia ce se naşte încă. . .
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zâmbetul
durerii sale

VIOREL
MIREA

Agăţându-şi a doua oară nalba rochiei
în rugii de pe dâmbul căii ferate se gândi că
e semnul să- i culeagă logo dnicului din
cazarmă câteva mure, şi se întinse veselă
sp re păducelul încâlcit  în rugi, vulpi
desfrânate-n tufişuri. Căldura-i zvâcnea în
bumbacul pieptului tânăr ca în atelierul unui
potcovar. Coşul cu mâncare , sticla de
tămâioasă,  plăcintele pregătit e întreaga
dimineaţă, îi alunecară din mână când mierla
zbură din h ăţişul de păducel, speriindu-se
una de alta. Fata alunecă după coş chiar pe
calea ferată, ajungând cu glezna între acele
dintre şinele care se închideau. Osul trozni
şi ea se simţi trasă violent peste fierul
înfiorător de fierbinte, cu spatele pe criblura
care îi sfâşie spinarea. Şina sfârâia ca para,
şi după ce îşi dădu seama ce i se întâmplase,
veni urlet ul. Din păducel zburară leneşe
păsări. Lap tele de susan al neînţelegerii
curgea din belşug de pre ea. Carnea îi ardea
de la fierul cumplit , plânsul o zguduia
puternic, şi ea lovea sacadat piatra dintre
linii cu ceafa. Nu se putea nici mişca prea
mult, nici întoarce. Soarele o pârjolea pe faţă
cu lampa lui de benzină, piatra şi calea ferată
îi sângerau spinarea. Depărtat  se-auzeau
combinele unui neştiut treierat , ale unui
risipit  avânt al nimănui către nu se ştie cine.
Limba de leşie a cosaşilor şi a  păsărilor
însetate fierbeau ca ispita. În cercă să se
smulgă. Viespi şi arici şi furnici şi albine îi
spintecară trupul. Cât urşii de mari! Căzu
prin ea însăşi până la măseaua de lapte a
durerii. Şi stătu.

Începea să nu-şi mai simtă piciorul. Cel
mai mult o dureau coatele şi capul. Soarele,
galbenă măciucă din lemn de corn învelit  în
reţineri. Se simţea pe o nicovală. De la un
neajuns, căldura devine frig, nenorocirea
fericire, şi ea începu să aibă frisoane. Mici şi
din ce în ce mai dese.

— Şi dacă nu m ă descurc la Isaiia

dănţuieşte, gândi ea?  Cu m să  nu mă
descurc, doar iubitul meu e cel care con-
duce danţul! Şi nunii! Şi îşi alungă repedele
gând aşa cum venise.  Privi spre sfinţii
altarului care îi surâdeau din ce în ce mai
luminoşi. Simţi căldură şi linişte când preotul
îi atinse fruntea cu mir. Cămaşa albă a mirelui,
pânza corabiei pe catarg, salvatoare. Puteam
să-i cos o floare pe guler, îşi zise. În dreptul
inimii. Pe manşetă. Îşi zise. Oriunde! Zâmbi.
Şi zâmbetul ei urcă spre cerul uscat, se roti,
mai privi spre cazarma aflată la doi kilometri,
unde o aştepta iubitul, şi se întoarse pe faţa
sa, zguduin d-o de plâns. Căci cu plâns de
suflet fu lovită ea, nu cu durere de trup. Şi
plânse! Şi plânse! Plânsul îi năvălea pe ochi,
pe gură, pe trup. Se uita la mirele uimit care
nu-i înţelegea plânsul. Pe ceruri rotitu-s-au
păsări în cercuri din ce în ce mai largi, şi mai
sus.

Lângă ea vinul, lângă ea pâinea, străjeri
de nădejde. Câinele veni, linse rănile şi plecă.
Nu se atinse de nimic din ale e i. Nici de
privir e, nici de  strigătele sale. Aerul o
încuraja şi îi învelea piciorul, tot cu aer.  Fata
văzu dintr-o dată câmpul. Şi câmpul era plin
de valuri. Era plin de câmp şi de  valuri. Şi
fata văzu!

— Do a m n e, ce  să  m ă  fa c?
Şi încercă. Durerea îi reteză oasele, despărţi
carnea de o s şi intră în cele din urmă prin
amândouă, se împleti şi ajunse una comună,
cumplită. Căzu în şezut, şi veni disperarea.

— Do a m n e, ce  să  m ă  fa c?
Gogoloaiele de plânset din gât nu o mai
puteau ajuta ca să strige. Vocea îi patina şi
abia mai reuşea să-i iasă din gură:

— Doamneeee… cu ce ţi-am  greşit,
Doam-neeee?

Trecu timp, veni timp. Ieşiră la braţ din

biserică. Era fericită. Reuşise. Căldura se
mai împuţinase. Ca nişte crăiţari. Văzu un
fluture şi zâmbi. De-ar fi el, se gândi. Şi era
fericită. Din ea nu mai putea plânge.

— Ana, veni mama în zori,  de  ce nu
eşti îmbrăcată mireasă, fata mea?Acu
ajung nuntaşii la poartă! Acu!

— Mai e timp, mamă, zise ea şi zâmbi,
am stat să-i cos mirelui flori pe cămaşă.
De zmeură şi de mure, mamă! Mamă, unde
o să mă ai pe mine când n-o să mă mai
ai? Zise ea şi iar râse, sălbatic, fericită, ca
mieii când dau prima o ară de iarbă.
Începu să sughită. În sec. Din stomac, din
plăm âni, din adâncuri, ca  un înecat.
Căldura o vlăguise.  Avea gura uscată ca
şina pe care era pironită. Încercă să pipăie
cu mâna spre sticla de vin dar ghimpii şi

spinii îi pătrunseră palma. Simţi iar durerea,
mai vie, mai proaspătă, mai adâncă. Lăcrimă
pentru ultima dată. Oftă de întâi. Soarele era
negru ca dulăul cel negru în cerul gurii. I se
părea că-şi vede ursitorile, îmbrăcate în alb
ca şi ea, şi toate cu faţa ei. Păsările se roteau
în cercuri din ce în ce mai mici şi mai jos. La
o palm ă de suflarea- i a junseră  n işte
rostocuţe. Soarele îi păru o fântână. Era
neagră şi-i fu frică să nu cadă-năuntru.

Aţipi.
Negrele păsări nu mai erau. Nici soarele

nu se mai afla pe v reun unde.Valur ile
curgeau fără câmp.

Şi ea, ţinând faldurile rochiei de mireasă
căzând în ţărână, ieşi bucuroasă din biserică
şi începu să chiuie. Florile de  pe cămaşa
mirelui străluceau ca luceferii…

Şi după ce  privi-n stânga, în dreapta
mărăcinilor şi spre un cer nemilos, trase aer
puternic de câteva ori în pieptu-i de ghiocel,
se odihni puţin în ea însăşi, respirând greu,
ca o căprioară-n hăţiş, şi cu tot ce mai
rămăsese în sufletul ei îngălbenit de durere
strigă peste toate câmpurile şi peste toate
vietăţile care erau atunci pe acele nimicuri,
cum ai arunca definitiv o piatră-n fântână,
fără întoarcere:

— N E L U U U U U U U U U U -
UUUuuuUUU!

X
Alt p âlc  de p ăsări se- aşezară pe

păducel. Alt fluture se puse pe rug. Coclita
limbă a mierlei fierbea de suspin. Şi depărtat,
depărtat, tot mai mult şi mai mult, se-auzeau
combinele unui neştiut treierat, al unui risipit
avânt, al nimănui către nu se ştie cine.
Ce era de auzit, se-auzi!
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menuet

nu l-am chemat
a venit
l-am lăsat să-şi deşire neliniştile
să-şi etaleze confortabil obiceiurile
să hohotească de râs sau plâns
să caşte somnoros
visând năluci albastre
nu i-am cerut
nu i-am refuzat
ne-am iubit încleştaţi într-o lacrimă
printre copite ceaţă şi fum
el atingea albe clape
eu aprindeam sângele brun
şi-n clipa de graţie
creşteau aripi pentru a îmbrăţişa

cuvântul

chipul de umbră

am încercat să fiu transparentă

dimineţi la rând
mi-am lăsat vrăbiile de pe umeri
să zboare tot mai sus
şi mai sus
până am văzut coasta cerului
deschizându-se larg

de-atunci îngerii îmi fac semne
sau poate cioplesc semnul crucii
                                               şi umbra creşte

daţi-mi un nume

singurătatea a pierdut

a fost doar un joc

un dans
din priviri noiembrie soarbe un rost
sângele amorţit  e în delir

la frontierele nopţii
un cerşetor de singurătăţi
îmi dă zăpezile deoparte
mirările ard

dimineaţa
                  mi-e primăvară până la umeri

cerşetori de ste le

există un oraş invizibil suspendat
în care se întâlnesc poeţii
stau pe o stea la un murmur de ape
un oraş în care timpul se încovoaie mai
greu
fântân ile ies cu p linul şi înt âmpină
fiecare suflare
tremurată pe buza lunii

îngeri cu o singură aripă umplu călimări
pentru liniştea umbrelor

în partea asta de lume e altfel îmi spun
iubirile se nasc şi nu mai mor nasc şoapte
lucrurile devin fantasme se îmbracă în idei
şi aşteaptă la răspântia cerului lumina

la porţile oraşului suspendat
                      îngenuncheat e sunt doar

aşteptările cerşetorilor

primăvara cu suflet pe buze

mai întâi a fost un singur păstor şi un fluier
câţiva miei şi-o mare învolburată

până în măduva pământului s-a auzit
păsările au amuţit
izvoarele s-au ascuns în munte
pădurea toată a căzut pe gânduri

a urmat un zvon de clopote
lanţuri
un arbore de spini
nestăvilita gloată
şi...
pietrele au plâns
când cerul s-a surpat întâia oară

au trecut păduri au secat ape
şi mulţi păstori au învăţat să cânte
dar numai doina unuia se auzea
din osul cerului

de-atunci în fiecare an
cu sufletul pe buze
primăvara şi un miel rătăcit
                  la piciorul crucii aşteaptă

caut un nume zilei
de mâine

copil desculţ în lumea de cuvinte
cu inima de mână rătăcesc
spre mâine
o poartă
un zid
morişcă învârtită
de fluturi orbi

las teama să se zbată în ochiul nopţii
bat la porţi de stele
îmi tac singurătăţile
                     să ascult  un ţârâ it  de greieri

prea târziu

mai ştii când îţi spuneam, Mignon?
toate se sfârşesc într-o zi
numai tu singur rămâi
să desfaci
umbra din umbra păsării
care îşi risipeşte zborul spre cer

râdeai rostogolind veri fără fluturi
până când sângele toamnei
a inundat caverna inimii

cu degete oarbe pipăim dimineţi
prin cotloane şerpuiesc amintiri

şi e târziu, Mignon!
în presimţiri de ierni
rămâne doar urletul tăcerii
să peticească golul dintre noi.

numele ei nu are ecou
se aude în mine

priveşte cu ochi ageri. în orice  parte s-ar
întoarce se vede pe sine. ocean. oglinzi
paralele. copil. muşcă un colţ de pâine ca
dintr-un sân sterp. înghite blestemul. amar.
nu plânge, rabdă la fel ca ieri. pentru asta a
fost inventat raiul cu râuri de lapte şi miere.
scara e prea sus. Dumnezeu plouă. copacii
cresc, sprijină. lumea nu este nici mai curată
nici mai dreaptă. trandafirii înfloresc fiecare
pată, prinde rădăcini înţeapă la fel. e tot o
formă de iubire. cum soldatului îi ţine cald
puşca. adrenalina se împrăştie la primul foc,
ţine de foame şi sete. despre dragoste nu îşi
mai aminteşte, nici cârtiţa lumina, dar sapă
la fel. de câştigat o distanţă. atât am mai
rămas şi umbra încovoiată sub mănunchiul
de răni. nu-i nimeni să prindă strigătul. ecoul
ei se aude în mine. sunt fiica singură. —
Tati, lasă cerul mai jos şi ia-mă în braţe.

Mihaela
AIONESEI
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O altă măsură a lumii

Am fost aproape de silaba atroce, i-am simţit
zădărnicia. Prieten ii zâmbeau în zodia
paharelor.
O singură mişcare pornită din elanul pauper
al mâinilor care nu mai cunosc singurătatea.
Şi semnele se arătau vii, ca nişte
umbre de fier pe cerul neputinţei noastre.
Am fost aproape de silaba atroce, când
somnul trecea ca un condor beat peste
podişuri.
De acolo ştiam că începe
o altă măsură a lumii, mai simplă: acel artificiu
cuibărit  o dată cu iarna în inima lucrurilor.
Acea uzurpare de sin e ce-aduce cu ea
împăcarea...

Când trece străinul

de unde încep erorile şi unde se termină
viaţa ca un cristal negru pe patul impudic
melancolia unei frigidităţi impuse      rugul
albastru al expiaţiunii     nimicul în pas de
paradă    în interstiţiile victorioase ale
creierului     când trece străinul acela
prin oglinzi ca o sabie a neantului
când memoria lasă în urmă
doar cadavre strălucitoare

Cuvintele vor fi frunze

noi plângem pe drumul de pulbere.
noi plângem cu ochii la steaua ce-a răsărit .
pulberea drumului pulberea drumului
e hrana noastră nebunia şi splendoarea
pe ea alunecă tălpile strălucitoare pe ea

trec şerpii în amiaza fantastică.
vom coborî cu inimile noastre nepieritoare
vom coborî cu inimile noastre în palme.
cuvintele vor fi frunze albastre pe un podiş
nevăzut.
nevăzută e însăşi moartea nevăzut clopotul
ei negru
care ne acoperă dintotdeauna care ne duce-
n lumină.

Poate că viaţa

printre semne sălbatice ascultăm
cântecul lebedei negre

singurătatea cea de toate zilele
merge cu capul sus printre victorii inutile

o altă sintaxă     mai pură
o altă stea     pentru animalele tandre
care au uitat să mai plângă

poate că viaţa e un câştig iluzoriu

Duminicile mele amânate

Nu mai vreau trufia verbului.
Minciuni şi eşarfe colorate în ochiul
care se apropie, îndepărtându- se.
Prinţul albastrelor alcooluri. Râsul care
nu mai ucide, nu mai tatonează
cărarea intimă: o existenţă mică,
duminicile mele amânate.
Şi peste tot
zăpada neagră
zăpada neagră
zăpada neagră.

Pariul cu viaţa

o nouă generaţie de păianjeni
a înflorit în corturile iluziei.
cărările albastre mor sub frunte:
pe ele se caţără
o speranţă cu gust de celuloid.
pariul cu viaţa
zace într-un pahar gol:
un copil şi el, acolo,
cu temele nefăcute.

Silabe atroce pe un câmp

Arta tăcerii şi arta care mutilează
chipul lucidităţii. Silabe atroce
pe un câmp în imunda dimineaţă.
Confuziile veacului
cunosc înfăptuiri înalte: ca zăpada
care se- ntoarce în amintire,
asemenea animalului mic şi strălucitor.
El e fratele meu pe timp de zi
şi de noapte. El devoră depărtarea
cu dinţi de rouă. Previzibil

ca sinuciderea poetului în zori.

Întâmplările simple

o butaforie în zilele tale de duminică
o pată strălucitoare pe un peisaj necunoscut

fără să ştii inima ta înaintează
în labirintul acela în care
întâmplările simple
sar la gâtul imaginaţiei
ca nişte pantere aurii

Pe malul unde vine pasărea

distanţa creşte brusc în urma ta
te-nghite (pisică de aur)
o întâmplare infailibilă
în palmele austere ale dimineţii
dincolo e miracolul acela şchiop
dincolo e nimeni     cuvântul ca
un şarpe din ultima ta viaţă
cad solzii aurii ai dezastrului (o febrilitate
albă)
în retortele zilei de ieri      un rictus
al rasei rebele      cine îngenunchează
pe malul unde vine pasărea
cine vorbeşte
cu faţa spre altă lumină

Dintr- o dată se  face seară

peregrini fericiţi pe un drum fără glorie
o dimineaţă luxuriantă în  pervazul ochiului
decup at după rigorile unei m etaf izici
extravagante
dacă păşeşti te aşteaptă un munte deghizat
în avanscena trădărilor de ieri şi de
mâine      un contact cu puterea celui care
vo rbeşte  pe pla tourile incan descen te
desenează
flori de gheaţă în anticamera destinului

o şoaptă neagră naşte o nouă voinţă
natura proclamă fericirea în zorii trufaşi
ai unei vieţi cu braţele retezate
aştepţi să vină animalele mici şi scânteietoare
să-ţi înghită nimicul acela din dreptul inimii

şi dintr- o dată se face seară

În aceeaşi lumină

faci salturi uriaşe      te apropii de ceea ce nu
se v ede    o utopie bonom ă cutre ieră
cartierele
sărace      înfloreşte mâna destinului pe gâtul
speranţei      aştepţi şi aştepţi      lebăda
neagră
lebăda întunericului      ea vine tiptil
şi-ţi ciuguleşte din palmă      poate mâine
vom mai fi în aceeaşi lumină      poate nu

GEO
GALETARU
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Cu toate că poetul devine,  deseori,
seismograful celor mai intense trăiri, de cele
mai multe ori conţinutul şi p rofunzimea
destăinuirilor acestuia vehiculează, până la
imaginea finală, pe căi diferite. Şi tocmai
această m ult itudine de parcurger i a le
traseului, reprezintă componenta esenţială
p rin  care este  ex p r im at ă v alo area
comunicării, emoţionalul acesteia. Cel care
extrage cu fidelitate interpretativă elementele
de pe parcursul drumului de la acumulări la
dezvăluire, est e scutit  de adausul altor
calificări, întrucât întretăierile şi difuzările
spirituale ale versului elaborat nu mai au
nevoie de alte dimensionări sau aprecieri
elogioase. Acestei spiţe îi aparţine T icu
Leontescu, fapt bine exprimat în volumul său
„Se poartă negru”.

O primă traiectorie urmată, cu multă
fidelitate dar şi cu o stăruitoare forţă de
trasmitere, este cea rezultată din includerea
auto rului în ambienturi posibile, chiar
neverosimile, inventate, cărora le adaugă,
prin propriile dirijări, cota dorită de adevăr:

„Poemele-pasteluri
păreau sculpturi în lemn.”

(Vis)
„De-un cântec
din harfa cu psalmi.
 Precum la o cină de taină,
 Vreau să trăiesc.”

(O felie de Cuvânt)
„Cândva,
De necrezut –
m-am întâlnit, în mine,
cu mine, cel necunoscut!”

 (Perplex şi mut)

„În noaptea asta
Calea Lactee –
aglomerată ca o autostradă
la ora de vârf.
Reperez în trafic
câteva vehicule galactice”

(Galactic şi terestru)
Cu mult m ai purt ăto are  de for ţă

pătrunzătoare,  mai rezonantă în cuget, apare
modalitatea prin care autorul ajunge la
hotarele ripostei dintre revoltă, pe de o parte,
şi răspunsul satiric-fabulator,  pe de altă
parte. Protestul său, niciodată violent, nu
părăseşte limitele eticului. Aşa cum era de
aşteptat, el cheamă în ajutor penetrabilitatea
sentimentului, care, înainte de a învinge,
ajun ge să- şi recuno ască, încă odat ă,
înfrângerile. Ura, promisiunea revanşei, nu
sunt nicicând armele poetului. Ba apar chiar
negatoare pentru setul lui de propuneri.

„Lumea de azi
e-o lume scârbită de normalitate. (...)
Non-valorile
sunt cele mai tentante. (...)
Lipsa de criterii
pare singurul criteriu.”

(Jungla urbană)
Întunecarea gândului o iden tifici în

rânduri şi p rintre ele. Aşa cum era de
aşteptat, autorul nu poate rezista tentaţiei
de a invest iga sursele marilor înfrângeri,
inducţiile diferite care le-au dat forţă pe
parcursul t impului. Întrucât neîmplinirile s-
au aşezat pe grele straturi de vechime, ne
întrebăm: unde vom ajunge? La renunţarea
tot ală,  la depunerea armelo r – şi aşa
neeficiente. Ca un strigăt de disperare apare
apelul care cere înapoi, deopotrivă, dreptul
la îmbucurare sau întristare, aşa cum acestea
au fost trăite din vechi t impuri.

„Se plânge Moartea
că nu mai rezistă. (...)
nu e moral,
mor, totuşi, fiindcă vor. (...)
Da, dar
ce vom face fără ea?
Va fi oare viaţa în stare
să ne întreţină pe toţi,
confortabil?”

 (Moartea vrea să moară)
În mentalitatea poetului, pe care vreau

să o definesc, deopotrivă, militantă, nu se
in clude do ar  dor in ţa  e liberato are de
întuneric (de negrul ce se tot poartă la nivel
inflaţionist), dar mai cu seamă oferta
generoasă a mijloacelor posibile pentru
reînnobilare, pentru primenirea spirituală.
Acestora le jertfeşte o parte din conţinutul
descrip tiv, p en t ru a  e libera  miezul
semn if icat iv. Numeroşi cr eato ri ( cu
precădere din arta plastică, muzică şi poezie),
şi-au manifestat revoltele mai ales pe coarda

decepţiei profunde.
„Am păşit timid
la Voroneţ în tindă
ca-ntr-un pridvor ceresc. (...)
Îngenuncheat în strană, calm,
Ţi-am fredonat un psalm
pe ritm de clopot şi de toacă. (...)
După vecernie, într-o chilie,
cinarăm ca-n Emaus.
O candelă ardea şi era lună
Chilia părea naos.”

(La Voroneţ în tindă)
Pe aceeaşi dim en siun e se  înşir ă

versurile dedicate lui Grigore Vieru, precum
şi altor valori care ar trebui să ne fie, azi şi
oricând, arme de apărare:

„O, Doamne,
astfel de  mame-catedrale
tot mai puţine sunt sub soare.
Iar sfinţii nenăscuţi nu sunt lăsaţi
să-şi spună ruga pân la capăt.”

(Sfinţii nenăscuţi)
Din când în când, trezit  din rătăcitoarea-

i meditaţie, încertă mai cu seamă prin
schim bul decep ţion ant  de  promisiuni
reciproce, poetul ajunge, prin nu se ştie ce
sfâr tecări ale negurilor  şi eliberări ale
descurajan t-contaminantului nostru dat
existenţial, cu necesară temere în luminişurile
mult dorite:

„Primăvara
Zâna cea Bună,
care preferă verdele. (...)
Păsări, albine, greieri –
cu har psalmodiază.
Aripile lor – vii evantaie –
amestecând miresmele...”

(Primăvara)
Sau:
„Vântul mângâie tandru
florile grădinii,
precum pletele aurii
ale unei cosânzene.”

(Dimineaţa de mai)
Adevăratul moment al despărţirii îl

identific în acel poem în care apar adunate
toate cărările încercate, fie pentru dezvăluiri,
fie pentru înlăturarea zărilor întunecate.

„Era o inimă frumoasă.
O inimă mărinimoasă,
spre-a  se dărui pe sine oricui,
precum o pâine caldă
frântă pe masă.”

(Inima mea)
Ticu Leontescu şi-a definit modalitatea

de expresie  şi, orice ar face, nu poate da
înapoi. Dar să ne ferească Sfântul de a face
loc modei întunecate de a ajun ge până la
cugete!

MIHAIL DRAGOMIRESCU
* T icu Leo ntescu, Se poartă negru,

Timişoara, Ed. Eurostampa, 2012.

Întristătoarele
neguri*
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Pentru mine, „Dincolo şi dincoace de
uitare” (T imişoara, Ed. Eubeea, 2012),  de
Nicolae Pătruţ, a fost „cartea verii – 2012”.
Am citit  „pe unde s-a deschis” şi am savurat
st ilul gazetăresc ap ar te al auto rului,
bucurându-mă că am descoperit  în scrisul
lui N. Pătruţ, încă de la primele  cărţi,
reportajul literar în maniera lui Geo Bogza.

Zona pe care „a bătut-o” este Banatul,
iar volumul se înscr ie pe lista cărţilor
necesare ale unei zone neglijată multă vreme
de cei de la „centru”.

Autorul, prin cuvinte discret strunite,
prezintă cititorului de ziar şi, mai apoi, de
carte, fapt e mărunte, dar care îţi merg la
suflet. Se  reconstituie o lum e apusă, o
civilizaţie care se conducea după alte reguli
decât cele de astăzi. Omul simplu, din Vrani,
Ilidia, Rusova, T incova, Gherman, Liebling,
Mercina, Forotic, Dalboşeţ sau de oriunde
a fost chestionat de reporter, povesteşte
despre vremurile de altădată ori se revoltă
în felul lui, în reportaje cu metafore în tit luri:
„Gânduri la marginea speranţei”, „Copiii de
la o margin e de dor”, „Bucuria sufletelor
simple”, „Prinţesele toamnei”, „Satul de la
izvoarele trudei”, „Izvo rul din care se
revarsă lumina”,  „Scriitorul din inima
pietrelor”, „Lumea de azi prin zăpezile de
altădată”,  „Dureri pe drumul bucuriei”,
„Cântec de rugăciune şi destin” ş.a.

Cartea se vrea un leac contra uitării. Ea
est e „Dinco lo şi dincoace de uitare”.
Maestrul reportajului bănăţean, Ion Marin
Almăjan, îşi intitulează Cuvântul înainte la
cartea lui Nicolae Pătruţ Mon ografia de

suflet a Banatului, subliniind că autorul este
„unul dintre cei mai valoroşi reporteri pe care
i-a dat Banatul” (p. 7).

În unele localităţi, N. Pătruţ vede lucruri
triste, prea triste pentru o ţară  intrată în
mileniul trei din lumea civilizată. Dar, aici,
Ev ul Mediu n u a  m ai p lecat. . .
„Reporterul-scriitor nu se fereşte de lacrima
sufletului, nu se sfieşte şi nu se teme că l-ar
acuza cineva de sentimentalism sau de patos
excesiv. Acolo unde întâmpină jale şi tristeţe
(şi, Doamne, cât de multă jale şi tristeţe s-au
adunat în ţăranul bănăţean!) Nicolae Pătruţ
îşi pleacă fruntea, ştie să asculte şi adesea
găseşte o vorbă de mângâiere” (cf. Ion
Marin Almăjan, p. 9).

„Podoaba cea mai frumoasă între
podoabele ţării” rămâne Omul. Reporterul
reuşeşte să  ajungă până la sufle tul lui, îl
fotografiază prin cuvinte frumoase, îi vede
frumuseţea lăuntrică. Omul din reportajele
lui N. Pătruţ este surprins, ca-n fotografiile
de demult, într-o ramă, locul în care trăieşte
sau au trăit  ai lui.

Ţărani, bătrâni, femei, intelectuali, dar
şi „copiii de la o margine de dor” sunt eroii
din reportajele cărţii „Dincolo şi dincoace
de uitare”.  O bătrână de o sută  de ani din
Ciclova Română „a spălat cu izvoare de dor
prea multe zile din viaţă” (p. 274). Într-un
secol de existenţă, „nu a avut parte de multe
bucurii. Lumea Anei Moşoarcă din „Un
secol de viaţă” mă trimite cu gândul spre
nuvelele lui Ion Agârbiceanu. Deşi viaţa le-a
pus mereu p iedici, au pierdut p e cei dragi
(în primul rând), „ei au trăit  împăcaţi cu
destinul, n -au făcut rău nimănui, nu s-au
resemnat, n -au renunţat la lupt ă, au avut
puterea de a ierta pe cei din jurul lor. Este o
taină pe care o deţin doar învingătorii, adică
oamenii care înţeleg că orice vârf de munte
poate fi atins” (p. 275).

Patriotism, cuvânt demodat azi, este
emblema care i se poate pune unui „bătrân
în costum popular şi şubă de lână” (p. 279),
Moş Ion Vornic-Râcu, care, în fiecare an, de
Ziua lui Eminescu, vine la Oraviţa de la
Vârciorova, o localitate de lângă Muntele
Mic. Bătrânul îi spune reporterului: „Am fost
de Ziua Unirii, de 1 Decembrie, la Alba Iulia,
merg la Iaşi, de Ziua Unirii Principatelor, pe
24 Ianuarie, merg peste tot unde se simte
româneşte. Sunt pensionar, merg pe banii
mei, iar pentru drum am bilet de tren” (p.
280).

Reportajele din acest volum au apărut,
în perioada 2006-2009, în cotidianul „24 de
ore” din Reşiţa. Un punct de  pe harta
Banatului,  drag autorului şi f oarte drag
sufletului meu, este Valea Almăjului. „Pe
drum ul Bozo viciului, iubir e de oameni
chinuiţi”, „Speranţa luminii”, „Puterea de a
o lua de la  început”, „Priviri în spatele
umbrelor”, „Neîmpliniri îmbrăcate în fum”,

„Mem o r ia  fo to graf ie i v echi” ,
„Dezrădăcinatul”, „Visul unui copil sărac”,
„Mănăstirea dorinţelor”, „Drumul sărăciei
duce la suferinţă” surprind oameni şi locuri
din „Valea Miracolelor”, cum atât de frumos
„a botezat” acest areal de poetul Iosif  Băcilă.
Nu întâmplător, un primar, Ioan Lala, şi
Consiliul Local din Lăpuşnicu-Mare au
sprijinit financiar apariţia cărţii. Sunt oameni
deosebiţi almăjenii!

„În f aţa fascin ant elo r ch ipuri de
oameni, a întâmplărilor copleşitoare, dar şi a
frumuseţii frazei cu carereporterul-scriitor ni
le prezintă, pot afirma cu mâna pe inimă că
ne aflăm înaint ea unei impresionante
radiografii  a satului bănăţean de astăzi,
parcurgând, prin vocea personajelor cărţii,
t imp i tr agic i a i isto r ie i t r ecut e şi
prezente”(Ion Marin Almăjan).

IOAN-NICOLAE
CENDA

Oameni şi
locuri din
Banat

Anotimpurile
creaţiei*

Prezentat în viaţa culturală mai des ca
director al Casei de Cultură din Oraviţa,
(acum ex-director), ca redactor-şef al revistei
„Confluenţe” şi coordonator al Cenaclului
„Mihai Novac”, ori ca (ex-)organizator al
taberelor internaţionale de creaţie de la
Oraviţa (cu tradiţie din 1992, înghiţite şi ele
de austeritatea crizaloidă), Mihai Moldovan
e în acelaşi t imp un prozator perseverent,
dăruit  scrisului. Mo destia-i excesivă se
răsfrânge şi asupra impunerii sale la bursa
literară, făcând din el un scriitor însingurat,
dincolo de marginile iertate.

Din mărturisirile autorului, recentul ro-
man „Anotimpurile graţiei” (Ed. Brumar,
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Timişoara, 2012) îl reprezintă mai mult decât
volumul de proză scurtă (apărut în acelaşi
an, „Acea primăvară timpurie”, unde sunt
inspiraţii fragmentare), pentru că a pus acolo
tot ce avea mai intim, timp de doi ani, cât a
lucrat la el (aug. 2010-aug. 2012). Astfel că
miza e mare, globalizând tem e, motive
recurente din alte scrieri (leit-motive care
jalonează universul semantizan t  al unui
scriitor).

Romanul p rezintă în simbioză tema
creaţiei, a singurătăţii şi a iubirii, incanstrate
în tema naturii şi a ambientului social-poli-
tic. Regăsim motivul ascensional al muntelui,
prezent frecvent în proza lui (Ionel Bota),
implicit  descrieri de natură interiorizată,  acea
”etat d ‘âme” (Amiel) pastelizată.

Singurătatea creatorului e un truism,
dar de  data  aceast a se  conjugă cu o
predispoziţie interioară a unui temperament
introspectiv, retractil, cu o hipersensibilitate
defensivă (astfel, uşor  vulnerabilă) . Şi
atunci, pen tru a se salva din bolgia unei
societăţi ostile, dominată de un politic veros,
se refugiază în mijlocul naturii – singura care
nu-l contrazice, se pliază după starea sa şi
concură la salvarea şi împlinirea-i prin creaţie
şi iubire. Romanul are textura unui love story,
ca un palimpsest: pe povestea de dragoste,
de-o viaţă, între creator şi creaţie, se scrie,
vremelnic, o iubire reală, în f aza cvasi-
platonică, spiritualizată, care  apoi va fi
reconvertită în creaţie, literaturizată.

Istoria debutează cu descrierea unei
croaziere pe Dunăre, oferită participanţilor
la un colo cviu organizat de o revistă de
cultură. Această secvenţă e ca un eşantion
al lumii ce  va fi să anime romanul (ca un
instantaneu pe transatlanticul ”T itanic” –
într-un avertisment că totul e deşertăciune).

Într-un cadru anticipativ alunecător
(„ce e val ca valul trece”, înscris şi pierdut
în siajul vaporului), se înfiripă apropierea
din tr e cele  două p er so naje: Ar senie
Solomon, un romancier cu părul coliliu şi
Adriana Scarlat, o adolescentă cu veleităţi
literare. Omonimia iniţialelo r – A.S. –
pecetluieşte căutarea androginităţii celor
do uă jum ătăţi.  Ar senie  recun oaşte în
Adriana puştoaica pe care, de vreo şapte
ani, o întâ lnea în plimbările o bişnuite pe
dealurile îndrăgite din apropierea oraşului.
De la început se prezintă fe lul cum se
poziţionează unul faţă de celălalt: cu idilism,
ca-ntr-o previzibilă poveste bucolică (ŕ la
Duiliu Zam firescu, tandem sui generis la
cuplul Saţa ţi Matei).

Pentru Arsenie, ea era o tânără la vârsta
între copilărie şi adolescenţă, o femeie în

devenire, percepută într-un halou de mister
feminin: „avea ceva delicat şi suav în felul ei
de a fi”,  născând în el, difuz, „o simpatie, o
gingăşie protectoare”.

Pentru ea, personajul din acele întâlniri
întâmplătoare era singuratic şi meditativ, într-
un halou misterios, „straniul bărbat ce trecea
agale, pierdut în gânduri, pe drumul pietruit
de sub munte”, salutând-o reverenţios, care
„purta în înfăţişare, în tăcerea şi singurătatea
sa o enigmă pe care cu cât părea că o tăinuia,
cu at ât  ieşea  m ai mult în evidenţă”.
Prenumele Arsenie este ales sugestiv, prin
corelaţie cu figura m onahului Arsenie din
Patericul egiptean, model pentru retragerea
isihastă din lume, iar prin numele Solomon
este o sugestie a dorinţei de înţelepciune şi
integritate mai presus de vrăjmăşiile din jur.

Treptat, elementele idilei se adună ca-
ntr-un boule de neige, la fel de discret, la
voia timpului şi la mâna sorţii, de parcă timpul
ar fi trebuit să decidă totul, dintr-un destin
romantic, după o voinţă mai presus de ei.
Povestea este pe un tărâm magic, ca într-un
basm, la înălţimea unui Olimp, într-un loc
tainic, ştiut doar de îndrăgostiţi. Zmeii şi
balaurii sunt dincolo, în tărâmul celălalt , în
mărăcinii co tidianului imund, cu o chii
oamenilor bârfitori şi săgeţile politicienilor,
unde trebuie să coboare la sfârşitul zilei.

O p o veste  de  dragost e sim p lă ,
liniştitoare, blajină precum autorul, într-o
scriit ură  la  f e l discr et ă .  O cit eşt i
reconfortant, cu o curiozitate, paradoxal,
relax ată, pentru că finalul, fără nimic
senzaţion al, e chiar detensionat piece by
piece, pregătit  previzibil. Ştie că viaţa ei
hoinară în singurătatea dealurilor e un ex-
periment trecător, nu permanent, ca la el.
După o suită de anotimpuri – ale graţiei (trec
cinci ani), fata va pleca la lucru în Portugalia
(ţar a lui Saramago, pe care-l citeau şi
discutau împreună), într-o altă întorsătură
în spirala vieţii. Între sufletele sensibile
înmugurise o stare de gingăşie,  „o subtilă
stare de graţie”. Dar „există un timp de graţie
al vieţii” care nu poate ţine p rea mult şi
trebuie să ştii să gestionezi acea stare, să n-
o iroseşti aiurea, crezând că poate reveni
oricând. La fel a fost t impul dat lor, al
inflorescen ţei spirituale, o prietenie fără
iluzia unei uniri definitive. Romanul se-
ncheie reluând fraza de la început: „Sirena
vaporului scotea în pliurile reliefului riveran
ecour i asem ănăt o are  un or  m uget e
prelungi...”, într-un rotund de retrăire, ca o
sugestie că-şi îndeplineşte misia de a scrie
despre acei ani, să sintetizeze ”măreţia lor”,
despre acele anotimpuri ale graţiei care

purtau in nuce convertirea în anotimpurile
creaţiei.

Vocea naratorului şi a personajului sunt
complementare – naratorul, prin empatie, e
un alter ego al personajului, completându-
i paginile de introspecţie în care-şi dezvăluie
şi chiar p sihanalizează cele mai intime
gânduri şi t răiri, îndoieli, victo rii, ca la o
şedinţă la psiholog (unde mergi ca să te
cunoşti şi să te-nţelegi povestindu-te).

Arsenie e un solitar pe cărările tainice
ale muntelui, căutând cu voluptate „himere
dincolo  de o ameni”  „ în singurăt at ea
fr en et ică a  gân durilor  şi imaginaţiei
fecunde”. Plimbările periodice sunt ca un
ritual şi o  terapie budistă, „p rilejuri de
întâlnire cu sine într-o armonie deplină”, într-
o p ace şi bucur ie a  fiinţei dep arte  de
meschinăria lumii de jos.

Dacă la început ezită s-o caute pe fată,
din teamă că-i va tulbura tihna sufletească
pe care o dobândise în acele plimbări, prin
care vătuise membrana dintre el şi lume, apoi
o doreşte,  simţind-o femeia cu valenţele
necesar spirituale, cu „suflet de artist”, ceea
ce rîvnise, „o parteneră de discuţii cu care
să se afunde tot mai mult în lumea spiritului,
în care să  hălăduie în toată  amploarea
plăcer ii”, prop unându- i „o av en tură
spirituală”. O simte apoi chiar strict necesară
pentru creatorul din el: „în cele din urmă
iubirea e condiţia de viaţă a unui artist, există
o fuziune ciudată între unda iubirii şi cea a
plăsmuirii”, altfel scrisul ar fi chircit, forţat,
nefiresc.

În fun dal est e  m ediul cult ural,
r adio grafia t  cu f am iliar ita tea  unui
cunoscător din interior. Consideraţiile despre
literatura actuală, despre actul creaţiei şi
piho lo gia ar tist ului, desp re  con diţia
scriitorului (silit  să-şi prostitueze scrisul,
comercializat ca o marfă), despre cotaţia
scăzută a literaturii la bursa valorilor etc.,
toate au ca şevalet diverse evenimente
culturale –  tabere, lectura uno r apariţii
editoriale premiate, concursuri literare,
lansări de carte, cu tot staff-ul de rigoare –
editori, crit ici, impresari... şi ceremonialul de
desfăşurare.

Bun samarinean, percepe acest mediu
prin aceeaşi prismă proprie de incurabil ro-
mant ic, care poetizează realitatea , cu
naivitatea unui inocent (de aceea, e pradă
uşoară „hultanilor” politici locali). Relaţiile
între literaţi le vede idilizat, cu imaginativi
cu sensibilitate artistică ingenuă, preocupaţi
la aceste întâlniri, înduioşător!, de schimbul
de idei, „legaţi de aceeaşi preocupare prin
intermediul căreia trăiau în două lumi, în cea
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imaginară şi-n cea reală, deseo ri acestea
interferându-se cu nonşalanţă”, în mijlocul
lor simţindu-se mai mult decât relaxat, chiar
f eric it ,  p ut ând v o rbi l iber  desp re
preocupările sale, fiind pe aceeaşi lungime
de undă. E o ceremo nie a frazei cu iz
sado venian,  gen „Hanu Ancuţei” , cu
plăcerea povestirii, ospitalitatea gazdei, care
se cuvenea cinstită, importanţa vinului (aici,
„vinul de Belobreşca”),  car e deschide
„apetitul verbal”, provoacă inspiraţia: „dacă
nu era lansarea cărţii tale, dragă colega, mai
apoi discuţia de la această masă, animată de
minunata licoare, administrată de minunatele
gazde, nu-mi era sugerat subiectul ca atare”.

Din aceast ă  st ruct ură de  bun
samarinean, nu poate crea personaje nega-
tive: din  tip olo gia de crit ici posibili,
Eust achie Săbăilă,  sin gurul person aj
secundar, e Maestrul, neînregimentat în
vreun grup, fidel doar valorii în sine, apreciat
pentru că face „o creaţie din critică”. Fiind
un roman analitic, reflexiv şi introspectiv,
mare parte din reflecţii, adnotări eseistice,
sunt turnate sub forma dialogului dintre cei
doi. Când nu sunt aglutinate suf icient,
acesta îşi pierde din  firesc şi prospeţime,
din spontaneitate. Replicile par pe ton de
falset,  con struite prea  ex po zit iv, ca
explicitare eseistică, teoretizantă, prea vădită
a gesturilor, atitudinilor, a stărilor etc. (ca şi
cum ai vrea să-ţi verbalizezi orgasmul,
concomitent cu producerea lui). Impresia de
preţiozitate derivă şi din tonul excesiv de
reverenţios, parcă dintr-o sfială la bariere.

Perioada imediată despărţir ii fusese
un a de slăbic iun e,  p ent ru că „fusese
deposedat de ceea ce-l făcuse să atingă o
taină a vieţii prin care simţise măreţia de a
fi”, neputincios într-un mediu ostil, când nici
natura nu-l ajuta, fiindu-i chiar potrivnică,
cu starea ei de neutralitate.

Finalul dovedeşte puterea terapeutică
a creaţiei – aceasta avea o putere spornică,
îl urca pe la o belvedere de unde vedea lumea
în splendoarea şi mizeria ei. A revenit la
manuscrise , la jurnalul cu care ademenea
st ar ea  n ecesară . Sim ţea îmbo ldin d
virtualitatea unei noi cărţi, chemarea activă.
Leul din el îşi ascuţea ghearele.

Nefiind un roman de acţiune, ci unul
introspectiv şi reflexiv, scriitura nu e alegro
vivace, debordând de dinamism, ci, asemeni
autorului – temperament contemplativ şi
reflexiv, e discretă, modestă, intimă, retrasă
în  colţul medit ativ al observaţiei, al
analiticului. Personajele au fişe psihologice,
în care se decriptează ce simt şi ce gândesc,
mai puţin  f işe com por tamentale , cu

Cartea Elei Iakab figurează ca un eseu,
extras dintr-o lucrare de doctorat, mai vastă,
cu un alt titlu, pe măsură: Treptele  devenirii
umane în opera lui Tudor Arghezi . După
ce voluptatea unei documentări specioase
s-a limpezit, cititorului i se o feră o temă
ademenitoare, chintesenţă a unui studiu real
asupra poeziei argheziene, pentru care Ela
Iakab a dov edit un neobosit  apetit  de
semnificaţie: Deşertăciune şi asceză, temă
structurată dual, împărţită între Revelaţiile
deşertăciunii şi Asceza.

Pe de altă parte, revenind la tit lul părăsit
(funcţional în lucrare), treptele ar trebui să
identif ice prezenţa transcendent ului în
experienţa umană, să izoleze, în masa enormă
a inconştientului (cf M. Eliade), ceea ce e
trans-conştient, să pătrundă în raportul
omului cu sacrul. Când omul a pierdut cheia

existenţei sale, sensul e o criză, în mare parte
religio asă , sub sem nul n oului mit, al
reminiscenţei, tutelat de imaginar, unde
păstrează şi reîmprospătează un caracter
epifanic. Este de folos să se o bserve  că
primul poem, introdus de autoare, sub ochiul
analizei, este S-aştept, de unde se deduce
un aspect p articular al liricii argheziene:
transcrierea unei sfâşieri istovitoare, grefată
pe „un timp al existenţei intramundane”.
Scrie acolo Tudor Arghezi: „S-aştept poate-
amintirea  să-şi mai încerce ch eia/(. ..)
Luminilor pierdute în pulbere şi fum.”

Adepta mit-analizei (mitul adamic, mitul
orfic) îşi r esensibilizează citito rul faţă de
po ezia argheziană (idee impo rtant ă,
subliniat ă de  Gheorgh e Glodeanu în
postfaţă, ca tit lu de originalitate) şi reiterează
opinia lui Mircea Eliade că un labirint (să-l
numim pe cel al operei, dar şi pe cel exegetic)
este uneori apărarea magică a unui centru, a
unei bo găţii,  a  unui înţeles. Singura
modalitate de a întrerupe fluxul uitării rămâne
strădania dublei întoarceri căt re operă şi
către căile deschise deja în labirintul ei.

Spre a pătrunde şi a oferi acel înţeles,
autoarea urmează două căi. Una e cea iscată
în jurul operei lui Tudor Arghezi, exegeza,
parcursă cu ochi critic şi cu speranţă (notăm
faptul că nu a atras-o ideea vreunui cântec
de lebădă a l exegezei...), fără  a estompa,
cealaltă cale, cea subiectivă, soluţia sensibilă
şi int eligent ă a auto arei, p entru care
dobândeşt e o bună int uiţie.  Poeme ca
Heruvim bolnav, Duhovnicească, Între două
nopţi , Nehotărâre  sunt analizate, scrie Iosif
Cheie în prefaţă, dintr-o perspectivă nouă,
autoarea urmează dispoziţia interioară,
dimensiunea cr ip tică  a  imaginarului
argheziene, pe care încearcă s-o transcrie.
Acel Ur-bild al valenţei de a fi, predispoziţia
spre fenomenologic a „ciobului de argilă”.
Un exemplu ar fi pelerinajului eului printre
fantasmele alterităţilor christ ice, altul:
viz iunea co eren tă, ascensio nală , care
proiectează existenţa umană între revelaţia
deşert ăciunii şi asceză. Fac par te din
conţinut, cu dense semnificaţii, problema
căderii în timp, presentimentul sfârşitului,
naşterea lui Dumnezeu în om (ca taine), eurile
lat ente, fiinţe le celeste, fragilitatea  şi
aspiraţia, cântecul şi pelerinajul, dar şi o
anumită logică a stup orii filosofice, după
ideea lui Emil Cioran (Tratat de descom-
punere ), că sufletul sfârşeşte în carne, adică
tot ce poate adânci revelaţia deşertăciunii
(după Ecleziast...), prin identificarea ei drept
cunoaştere şi nu abandon.

Tudo r Argh ezi pune în parant eză

Deşertăciune
şi asceză*

diagrama acţiunilor lor. Implicit , e o proză
preponderent descriptivă, ca o proză de
atmosferă – o atmosferă care nu e bruscantă,
ci te-nvăluie la fel cu discreţie, inducând o
stare de meditaţie.

Eşti angrenat în curgerea lecturii, dintr-
o adeziune la o poveste luminoasă, aparent
neverosimilă, prefabricată, dar de care simţi
ai nevoie într-o societate atât de mercantilă,
devidată de poveşti de dragoste şi tandreţe.
E ca o compresă calmantă pe locul iritat de
eczema unei societăţii în derivă.

MARIA NIŢU
*Mihai Moldovan, An otimp urile

graţiei, Timişoara, Editura Brumar, 2012.
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opţiunea comună a cunoaşterii: „Pentru că
n-a putut să te-nţeleagă/ deşertăciunea lor
de vis şi lut...” Dar, om al contradicţiei, revine,
şi, aşa cum  deducem din eseul E lei Iakab,
abisul nu este cel al absenţei lui Dumnezeu,
ci al însetării de a umple ceva ce se întâmplă
între moarte şi naştere: „Mi-e foame de nisip
şi lut/ şi dor de apele din care n-am băut.”

Se întâmplă ceea ce Ion Simuţ scria, că,
o primă şi simplă revelaţie a Psalmilor
arghezieni stă în teama de a-şi descoperi
abisul in t er ior ,  de a  n u în vin ge,  în
egocentrismul său tragic, nici scepticismul
sau agnost icismul, erezia sau dogma, în
schimb, de a descoperi natura sa complexă,
setea neîmp linită. Sub acest aspect, s-ar
părea că p oetul e mult mai aproape de
nimicnicia eminesciană, a conştiinţei propriei
vanităţi, vizionar aproape („O, Demiurg, solie
când mi-ai ascuns în stele/ De ce mi-ai dat
ştiinţa nim icniciei mele...”) scrie Mihai
Eminescu pentru că se întrezăreşte o întreagă
pleiadă modernă pentru care deşertăciunea
a devenit o ştiinţă, cum îl descrie Emil Cioran
pe G. Ceronetti cel din Tăcerea trupului: deşi
ar e o  slăbiciune pen tru putrezic iun ea
trupului, e la fel de preocupat de tot ce e pur
în înţelepciunea vizionară a Vechiului Tes-
tament. Până la urmă este important dramul
de incertitudine, pe care, fără ipocrizie, Ela
Iakab îl strecoară interogativ, adiacent unei
hermeneutici umane: fostul călugăr de la
Cernica este un poet laic sau unul mistic?

Nu ştim dacă pe poet îl atinge, spiri-
tual, gestul relativizării axiologice (propulsat
de H. Rickert în actual) sau dacă atârnă mai
greu acea continuă cădere în pulberile lumii.
Ela Iakab observă cum, împletit  cu vocea
umană, glasul fantomatic tace, sonoritatea
din ce în ce mai stinsă a vocilor: „Între
umilinţa închinăciunii (Întoarcere în ţărână)
şi tentaţia de a fugi în spaţiul tăcerii, cel dăruit
cu o revelaţie atât de sumbră încremeneşte”.

Notăm fidelitatea autoarei faţă de textul
arghezian, pe care-l citeşte cu pasiune, dar
şi faţă de propria-i reliefare a imaginarului,
sub raport ul unei profunde, recurente şi
st ranii re la ţio nări, în tre  t im pul care
descompune (şi căruia-i dedică o secţiune)
şi spaţiul nenumit, însă dovedit ca atmosferă
spirituală, ca pe o realitate, ce se aureolează
de o  imensă şi chin uitoare  participare
afectivă a poetului, de focul său interior.
Nenumărate sunt versurile argheziene, am
putea spune, care prezintă acest chin, grefat
pe o realitate umană şi căruia i se dă un nume
duhovnicesc, până la urmă: pelerinajul,
asceza, adică noile fructe. In tuim că se
schimbă polii poeziei argheziene, geografia

năzuin ţe i, fructificân du-se dezolarea
liturgică, pe care poetul o ridică din pulbere
şi o preum blă prin pulbere, ca  năzuinţă:
„Amintirea nu e un reflex al conştiinţei, ci o
făptură stranie ţâşnind brusc din adâncimi
lăuntrice, din insondabil, către tăcerile din
astral.”

Eseul Elei Iakab surprinde expresia
religioasă a unei imagerii ce se conformează
cu euristica proprie unui asem enea poet,
poet al dramatismului. Nu întâmplător se
citează poezia Năluca, unde „singurătatea
lui Isus nu piere o dată  cu intr area  în
rugăciune”, după cum scrie Rudolf Otto: „e
înfiorarea creaturii în f aţa lui mysterium
tremendum , în faţa cumplitei enigme. Prin
forţarea barierelor sufleteşti şi spirituale,
chiar „omul de pământ” îşi clamează gândul
cutremurător că neliniştea sa a fost o luptă,
o vânătoare, ce-i drept, sublimă, şi cu atât
mai tulburătoare ne apar astăzi versurile,
rostite pe registrul şoaptei, p entru a nu
atinge, a nu răni sau îndepărta sunetul divin:
„Şi să nu se ştie că mă dezmierdai/ Că în
mine însumi tu vei fi trăit.”

Autoarea susţine, în secţiunea Căile
ascezei, că nu atât drama gnoseologică sau
mărginirea conştiinţei umane caracterizează
Psalmii  arghezieni sau neputinţa de a trece
dincolo de întunericul percepţiei ci, pe urmele
lui Tom a d’Aquino m istuitoarea iubire
(pelerinul, cântecul, mitul orfic), a celui care
aşteaptă semnul, harul, „un dar egal în
intensitatea devastatoare a tulburării sale”.
S-ar spune că nostalgia degustării, eterna
arghezian ă r âvn ire,  se  revar să într -o
solitudine ascetică, nu are cum altfel. Ela
Iakab îl citează pe Mircea Eliade: „Asceza
implică o renunţare, fie la viaţă, fie la fructele
ei” drept reper pentru această secţiune, pusă
sub semnul ascultării şi al pelerinajului, temă
ce se regăseşte într-o lungă tradiţie biblică.
O astfel de dezolare a sufletului, care îşi ia
elanul de a merge mai departe, e similară cu
„noaptea o bscură” despre care vorbeau
marii mist ici. Singurătatea on irică este
complementară ascezei, iluzia descendenţei
romantice (fuga spre ideal) se spulberă prin
critica fenomenologică, prin preconizarea
altor categorii, precum sublimul, tragicul,
teribilul, sacrul; şi acest fapt  tulbură şi
perspectiv a asupra r eligiosului. Vama
extremă a unui alt  fel de a privi durerea
pecetluieşte asceza ca o ultimă nostalgie a
naturii sale umane: „Ruga fără  cuvinte şi
câ ntu l fără g la s sun t în ch ise în tr -o
experienţă lăuntrică singulară care vine din
revelaţia deşertăciunii şi urcă spre hotarul
ascuns al focului sacru.”

Într-un poem publicat în v olumul
Pomul cu scribi, Constantin Stancu ne
vorbeşte despre un înger care , stând în
mijlocul oraşului, printre maşini şi oameni,
face „măsurători”: „Verifica întinderea
oraşului/ verifica inimile celor care intrau în
oraş/ şi nu se făcuseră transparenţi,/ măsura
vremea şi timpul exact/ şi sentimentele celor
care treceau pe acoperişurile caselor/ ca
simpli pietoni, atingând aerul,/ până ce aerul
se  făcea albastru…” Iar  dup ă această
secvenţă desprinsă parcă dintr -un tablou
suprarealist , poetul ne conduce cu abilitate
către finalitatea demersului său: „Am strigat
îngerului şi/ el mi-a arătat lungimea pură a

Portretul
poetului la
maturitate

Tudor Arghezi... pelerinul, ne aminteşte
de ceea ce scria Octavian Paler în Drumuri
prin memorie . Riscurile oricărei călătorii
sunt acelea de a fi dezmoştenit de iluzii, orice
călător tr ebuie să înceapă cu un gest de
modestie, de renunţare: „a-ţi lăsa încălţările
prăfuite de alergarea profană”.

Cred că m erită menţionat f aptul că,
pentru mult iplele calităţi ale demersului
hermeneutic, cartea de debut a Elei Iakab a
fost pr em iată  în cadrul Festivalului
Internaţional de Literatură „Tudor Arghezi”
la secţiun ea „Cea mai bună lucrare  de
argheziologie”, de către un juriu prezidat de
Ana Blandiana şi Dan Cristea.

MARIA BOLOGA
* Ela I akab, Deşertăciune şi asceză,

Editura Eubeea, Timişoara, 2011.
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vieţii lui/ în vieţile primite în dar,/ avea exact
lungimea perfectă/ la care nu se mai putea
adăuga nimic...”

Poemul se in titulează Unitatea de
măsură...

Este doar un exemplu prin care ni se
relevă taina frumuseţii liricii lui Constantin
Stancu, acest  f lux  de sin cer it a te  şi
înţelepciune, ca o aplecare gravă, smerită,
asupra adevărurilor existenţiale fundamen-
tale, culm inând cu recentul său volum,
Greutatea gândului nerostit (2012).

O certitudine, parcă, a nevoii noastre
de empatie, de credinţă...

După lectura romanului său experienţial
(Pe masa de operaţie, 2010), o triplă parabolă
structurată pe aceeaşi problem atică a
dest in ului,  creaţie i şi  cr edin ţe i,
(re)descoperirea poemelor bazate pe semne,
simboluri,  alegorii nu mai co nstituie o
surpriză. Faptul că în numero ase dintre
lucrări se întâmplă „ceva” cu scopul de a
semn ifica „altceva” le transformă, pe
nebănuite,  în  tot  at âtea  parabo le a le
destinului,  cu rădăcini prelungindu-se în
mitologie şi religie, proiectându-ne modele
inedite de  comprehensiune a universului
lăuntric ori exterior (Ricoeur considera că,
în timp ce simbolurile te pun p e gânduri,
parabolele  îţi schimbă percep ţia despre
lume).

Din copilărie, mintea şi sufletul meu s-
au nutrit  din parabole. Printre cele dintâi se
afla cea a cuielor bătute de un tată într-o
uşă de lemn , de câte ori fiul î i îndurera
sufletul. Î ntr-o zi, decis să se îndrepte,
flăcăul ia un  cleşte  şi sco at e cuiele,
chemându-şi părintele să vadă că în uşă n-a
rămas niciun cui. Bătrânul îl priveşte învins,
întrebându-l doar: „Şi găurile?”

Poate dacă n-aş fi citit această parabolă
(şi altele o mie...), n-aş fi cutezat să visez să
devin , la rându-mi, scriitor. Pent ru că
începând de atunci – şi nu aveam încă zece
ani – n-am făcut decât să devorez cărţile,
„vânând” practic astfel de poveşti şi astfel
de semnificaţii; aceasta a fost obsesia mea,
poate că acestea au fost limitele mele. De la
Capra cu trei iezi la Robinson  Crusoe, de
la Bătrânul şi marea până la Ciuma, Ullyse
ori povestirile intenţionat „simplificate” ale
lui Borges, n-am făcut decât să caut sensuri
şi semnificaţii. Descoperindu-le în romanul
şi în poemele lui Stancu, simt bucurie şi
împlinire; îmi dau seama că este unul dintre
scriitorii care mi se adresează şi mie.

Chiar şi începuturile „aventurii” sale
lirice se bazează, alături de semne/ simboluri,
pe nuclee narative care, în timp, vor dobândi

treptat-treptat consistenţa parabolei. În
poemul Alfabet imponderabil din volumul
Păsările plâ ng cu aripi (1998),  după o
enumeraţie amintind de construcţiile gotice
(„În continentul ivit  peste zăpada fierbinte,/
în lava ce acoperă urmele paşilor,/ în ţipătul
stins care abia mai aminteşte de Manole,/ în
continentul ivit/ peste alba eternitate,
str ăbăt ut  apo i de  înalt a tensiune/ a
mugurilor...”), poetul relevă „misterul” care
nouă, cititorilor, ne prilejuieşte o serie de
deschideri culturale (să ne amintim doar de
El Aleph, celebra nuvelă a lui Borges): „am
descoperit  un ciob zmălţuit/ cu lacrimi,/ era
acolo prima literă/ dintr-un alfabet străin,/
mă cutremur şi încerc să aflu:/ de unde ştiam/
că era prima,/ nu ultima?!...”

În acelaşi volum sunt incluse o serie
de alte poeme bazate pe simboluri (Lampa
veche, Zid cu fereastră, Castelul, Crini de
nisip, Ţipăt de nisip, Trandafirul de nisip,
Anotimp de nisip, Mersul pe ape etc.),
constit uindu-se în tot atâtea m etafore
pentru concepte, idei, fără a deveni încă
parabole. Apar însă secvenţele narative, ca
de pildă în Ursul cu trei capete, o frumoasă
poveste a dăinuirii prin timp şi legendă („de
la începutul t impului,/ de dinainte de apariţia
vieţii”), chiar a noastră, a oamenilor: „Ursul
cu trei capete/ urcă încet muntele,/ aproape
seamănă cu bunicul,/ doarme-n colibe,/
aproape de cer,/ ursoaica soseşte după/ ce-
au trecut ploile imponderabile,/ clatină din
cap ul e i să lbatic. /. .. / se gândeşte  la
anotimpurile necesare/ îşi ţine tâmplele în
labele mari,/ îşi priveşte genunchii/ până se
fac de piatră...”

În evoluţia liricii poetului, tendinţa spre
parabolă devine evidentă, poemele amintind
tot mai mult de statui sonore, închegându-
se parcă într-o imagine sferică, completă (le
poţi „vedea” cu ochii minţii, le poţi „pipăi”
cu palmele sufletului). Ramificându-se din
câte un sâmbure epic, monologul e brodat
în jurul acestei „minuni” pe care o întâlneşte
poetul, împărtăşind-o. Anecdotica e doar
sugerată, p retext însă pentru construcţii
ideatice şi de trăire complexe.

În poemul Pâin ea, este surprinsă
legătura indisolubilă dintre generaţii, copii,
părinţi, vii şi morţi, în veşnica „scurgere” a
timpului şi a vieţii, o dimensiune existenţială
a anticului „totul curge, nimic nu rămâne
neschimbat” (panta rhei) aparţinându-i lui
Simplicius din Cilicia: „Se strigă unii pe alţii,/
de dincolo de viaţă, de dincolo de moarte,/
bărbatul caută un punct de spijin,/ totul trece
în copii,/ nimic nu rămâne,/ este o scurgere
mereu spre cel mai bătrân,/ cel care ne-a pus

pâinea cea de toate zilele pe masă…” Poemul
se lasă contemplat aidoma unui complex
statuar de trupuri şi suflete, sprijinindu-se
pe milenara certitudine a Cinei-celei-de-
taină care dă sens întregii arhitecturi: „La
Cină, pâinea alunecă în cuvânt…”

În Pomul cu  scribi (poemul care dă
titlul volumului), Constantin Stancu îşi
imaginează acest arbore „înflorit” cu o mie
de scribi, poeţi t ineri „purtând în mâini albe
coli nescrise”, însuşi poetul f ăcând parte
din rândul acestei armii de anonimi („ieri
purtam un nume obişnuit,/ astăzi sunt deja
un număr,/ mâine voi fi o culoare,/ dar să
credem în tăceri,/ există un alfabet al tăcerii,/
îngropat în muntele acesta născut de alba
zăpadă...” Un astfel de „pom cu scribi” este
imaginat şi în romanul Pe masa de operaţie
în care naratorul, făcând o serie de vizite
unor poeţi , consemnează cu amărăciune
durerile şi  amăgirile lor, sângerările unor
destine răv ăşite, înscrise sub semnul unei
genialităţi iluzorii.

Un alt  po em „sculptural” (amintind
parcă de stâlpul vieţii) este şi Trupuri care
ard, în care un copil ţine pe umerii firavi un
adolescent , care ţine pe umeri un tânăr,
urmând un om matur şi, în cele din urmă, un
bătrân, „iar bătrânul acela şi- a desfăcut
braţele/ ca pe aripi de vultur şi a alunecat în
zbor,/ se r idica peste cei ce priveau/ şi nu
înţelegeam că între cer şi pământ/ e o cale
aşa de scur tă,/ doar trebuie să-ţi desfaci
braţele ca pe aripi,/ să-ţi pregăteşti mintea şi
inima,/ să priveşti în sus şi să te laşi împins/
de suf larea copilului/ car e stă sub şirul
acestor trupuri în echilibru fragil,/ şi care, în
urma celui ce zboară,/ ard…”

Constantin Stancu recurge şi în alte
lucrăr i la  aceast ă  „suprap un ere” a
ipostazelor aceluiaşi element provenind din
etape diferite: un fluture se zbate prins, pe
sticla ferestrei, în propria imagine – „era o
lupt ă inegală între fluture  şi imaginea
fluturelui” (Fluturele), într-un  alt  poem
poetul însuşi întâlnindu-se, într-un moment
de cumpănă („afară se făcuse toamnă,/ un
arbore îmi făcea semne prin ninsoarea
timidă”) cu sinele mai tânăr (precum Borges,
în Celălalt), apoi cu sinele matur, dar şi cu
„cel nenăscut”, în cele din urmă participând,
desigur , la  p ro pr ia în mo rm ân tare .. .
(Imposibila întâlnire)

În Anotimp d e nisip, este surprinsă
tran sformarea, p rin sarcină,  a fem eii,
p ăsăr ir ea  „ano timp ului de  nisip” , a
sterilităţii, şi intrarea în noua condiţie,
împlinire a propriei meniri. Parabola e
elocventă: „Femeia încerca să iasă din
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Pentru cunoscătorii liricii aproape
sufocate de suferinţă (vezi Scrisorile de la
Brotuna) ori „încremenite” în frig (vezi În
intimitatea frigului) a lui Nicolae Crepcia,
romanul Mesagerul (Cluj-Napoca, Editura
„Dacia XXI”, 2012), ar putea părea o surpriză:
cartea abundă de senzualitate, vitalitate şi
lumină, într-un contrast izbitor cu atmosfera
deznădăjduită şi bolnăvicioa-să a poemelor.
Un roman atipic, a cărui lectură lasă loc la o
ser ie de nedumer iri, dar şi numero ase
(posibile) interpretări.  O poveste  care
debutează cu pisici (vorbitoare), continuând
cu personaje din legendele Olimpului şi

încheindu-se cu... oameni.
Un roman mitologic, am putea spune...

Doar marea parte a acţiunii se petrece în
împărăţia veşnic însorită a lui Zeus, până în
final cititorul fiind, practic, iniţiat , în cele mai
frumoase legende ale Olimpului...

Poate un roman fantastic? Doar eroul
(motanul Kiss) face un salt  într-o dimensiune
paralelă, metamorfozându-se într-un tânăr
senzual, trăind o minunată aventură printre
zei, zeiţe şi nereide, iniţiat în ale mitologiei,
dar şi în ale dragostei trupeşti şi sufleteşti
deopotrivă.

Sau un roman SF: întorcându-se, zeii îi
vor implan ta un cip, pământen ii intrând
astfel în posesia „mesajului” zeilor prin care
ne reamintesc că ei n-au murit  (vezi strigătele
celor din Olimp în momentul în care Kiss va
fi „teleportat” înapoi pe Terra).

Însă dincolo de aceste posibile nuanţe,
cartea lui Nicolae Crepcia este o frumoasă
parabolă a căutării dragostei, a purităţii şi a
unei lumi curate, aşezate şi senzuale; un
veritabil poem despre tinereţe, frumuseţe şi
iubire. Pentru că soluţia la tot haosul lumii
moderne ar fi întoarcerea la simplitate, la
origini, este o căutarea a veşniciei care, aşa
cum spunea şi Lucian Blaga, „s-a născut la
sat” şi poate fi trăită doar la sat. Nicolae
Crepcia este un căutător al p aradisului
pierdut, îndepărtarea de zei, de mitologie,
de credinţe sărăcind omul, debusolându-l,
transformându-l într-un „străin” camusian,
un însigurat printre ai săi.

Motivele mitologice nu constituie o
noutate pentru cunoscătorii liricii poetului,
abundând la tot pasul. Într-un poem din
volumul Scrisori de la Brotuna, poetul
surprindea dependenţa dintre zei şi oameni,
întreruperea legăturii dintre ei însemnând
disperarea pentru oameni şi moartea pentru
zei:  „Părăsit  de zei/ omul suferă/ se chinuie/
până la limita disperării/ Omul are nevoie de
iertarea divină// Părăsiţi însă de oameni/ zeii
se sting/ se sting/ se sting/ se sting”.

Aceste versuri ar putea deveni un moto
al ro m anului, p r in  Kiss, m o t an ul
metamorfozat în tânăr odată cu „saltul” său
în Olimp, scriitorul refăcând legătura dintre
cele două lumi, propunând, de fapt, soluţia
vindecării spiritului omului care se simte tot
mai abandonat în univers, într-o continuă
prăbuşir e într -o lume a deznădejdii , a
mediocrităţii şi a promiscuităţii. Este un gest
curajos să  transformi un mot an într-un
mesager al zeilor, cipul descoperit  în coapsa
acestuia co nţinând „mesajul” divin, fiind
descifrat în cele din urmă de calculator
(paradoxal, tehnologia avansată poate fi un
mijloc prin care noi putem redescoperi
adevărata noastră esenţă, sensul existenţei
noastre).

Ne-am putea întreba: de ce zeii, zeiţele

şi nereidele Olimpului şi nu Paradisul nostru
creştin? Poate pentru că în Olimp nu există
teamă şi nici păcat, nu există interdicţii,
iubirea dev ine sens şi rost al existenţei,
frumuseţea trupului nu este o ruşine, fiind
slăvită, dragostea trupească devenind ca
pâinea cea de toate zilele. Scriitorul pune
accen t  p e  ero t ism  şi sen zualit at e ,
transformând romanul într-un  elogiu al
bucuriei de a trăi, pe un tărân al luminii, unde
nu există noapte, întunericul fiind „fabricat”
la comandă (de dragul atmosferei), aşa cum
noi, pământenii, „aprindem” lumina pentru
a putea vedea şi noaptea.

Este o lume încremenită în frumuseţe şi
nemurire, în care nim eni nu duce lipsă de
nimic, dar tuturor le lipseşte ceva. „Poate
bucuria de a trăi, spuse Kiss, poate bucuria
de a privi în zori soarele în ochi şi el să-ţi
spună bună dimineaţa...”

Pentru că zeilor le lipsesc oamenii. Zeii
sunt depen denţi de oameni, de credinţa
acestora. Fără noi, ei dispar în uitare. Iar
uitarea este mai aprigă decât moartea.
Athena,  vorbind despre bucuria zeilor,
spune că aceasta „se asemănă cu bucuria
unei larve închisă în coconul de mătase.
Bucuria adevărată o trăieşti abia după ce
sparge acel înveliş şi îşi înalţă  aripile de
fluture în neîmblânzita-i libertate. Or, noi
suntem izolaţi într-un asemenea înveliş pe
care încă nu l-am putut sparge.” Se pare că
nici nemurirea nu este prea uşoară.

Romanul devine, în acelaşi t imp, şi unul
al iniţierii. Kiss este un tânăr care încă nu şi-
a pierdut puritatea. Pe parcursul aventurii
sale, el va descoperi dragostea trupească,
necesară, fiind iniţiat de Gaukonome –
nereida care-l călăuzeşte prin Olimp –, odată
cu revelaţia descoperirii şi stăpânirii sexului,
neezitând să-şi înşele partenera cu Arahne
(care îi surprinde, „ţesând” în pânză scena
erotică, transformată astfel în operă de artă).
Dorind-o p e Arahne, Kiss reuşeşte s-o
readucă la înfăţişarea ei iniţială, de femeie
frumoasă, fatală (ea fusese transformată în
păianjen de Athena). Astfel, Kiss devine un
eliberator, sem nificaţia secvenţei fiind
redobândirea feminităţii prin dragoste, în
paralel, el  descoperind şi iubirea ideală,
sufletească, singura desăvârşită, adevărată,
pe tot timpul călătoriei tânjind după „prima
dragoste”, cea pentru nereida Lysianassa.

Mesagerul însă poate fi considerat şi
un roman „în ramă”, pe parcursul aventurii
lui Kiss (însoţit  în călătoria sa magică de
frumoasele nereide), cititorul fiind pus în faţa
poveştilor vieţilor zeilor, scriitorul urmărind
cu simpatie firele întortocheate ale intrigilor
lor amoroase, astfel fiind relatate povestea
lui Orfeu, a lui Narcis şi Eho, a lui Pann, cel
îndrăgostit  de nimfa Syringa (care avea să
se transforme în liliac) etc.

Un manifest
al bucuriei
de a trăi

stâncă,/ av ea picioarele reci, minerale,/
străbătute de un anotimp de nisip,/ la tâmple
îi îngheţase timpul,/ gândurile prime o dureau
ca rănile”, urmând, desigur, descătuşarea,
împlinirea prin sarcină.

Numeroase alte texte vin în sprijinul
celo r af irmate  ( Ş tiri  l ichide, In im a
soldatului, Cumpăna, Crucea de carne,
Prima ninsoare etc.), prin poemele sale,
Constantin Stancu făcând dovada unei
maturităţi artistice semnificative, devenirea
liricii sale, dinspre simboluri spre parabolă
fiin d eviden tă (în cepân d cu volum ul
Păsările plâng cu aripi , urmân d ap oi
Fructul op rit, A privi în ochii inimii şi
culminând cu Pomul cu scribi, precum şi
recen tul v olum,  Greutatea  gând ului
nerostit).

Constantin Stancu este.
LADISLAU DARADICI
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Nicolae Crepcia nu-şi dezminte statutul

de poet. Romanul e un veritabil poem,
lirismul fiind prezent pretutindeni în carte.
Dialogurile sunt sensibile. Iată, de pildă, o
discuţie o bişnuită purtată de Patricia –
pisica – şi motanul Kiss despre lună:

„— Dacă t e-ai urca acum în nuc, ai
putea-o atinge. E frumoasă şi strălucitoare.
Şi parcă se uită la noi. E adevărat că în ea se
ascun d suflete le căţe ilo r înecaţi  după
naştere?

— Altfel de ce ar urla-o câinii, în nopţile
lungi ale iernii, când ea li-i arată, ţinându-i în
braţe?

— De ce le place îndrăgost iţilor să
privească cerul înstelat?

— Poate aşteaptă de la Dumnezeu
oarece răsp unsuri. Dar sunt sigur că ei nu
privesc cerul, ci se plimbă îmbrăţişaţi printre
stele.

Patricia se ghemui lângă Kiss.
— Cum se hrănesc puii de stele până

cresc mari?
— Sug lapte din ugerele pline  ale

mamelor lor, ca orice pui...”
Un man if est p en tru p ur it a te  şi

sinceritate, aşadar... Pentru dragostea trăită
din plin, pentru bucuriile simple ale vieţii.
Deranjează, pe alocuri, trimiterile la realităţile
noastre lumeşti, în Olimp ascultându-se
manele, zeiţele tânjind după Adrian Fulea,
zeilor lipsindu-le Sava Negrean (!)... Zeiţele
„îşi fac cruce”, iar spectacolele nocturne de
muzică şi poezie din Olimp sunt o copie
fidelă a spectacolelor Cenaclului Flacăra (e
de părere însuşi Zeus)... Dincolo de aceste
„stridenţe”, nu multe, ce-i drept, romanul e
o admirabilă parabolă a căutăr ii marilor
adev ăruri a le ex ist en ţei.  Fin alul e
semnificat iv în acest sens, constând în
dialogul dintre personajele-oameni, după
desco perirea şi  descifrarea „mesajului”
zeilor:

„— Mi-e milă de zei, spuse Niţă. Chiar
dacă noi i-am crezut morţi, iată că ei acolo,
undeva, continuă să existe.

— Da, dar neştiuţi de nimeni. Crezi că
ar  t rebui să le coborâm im aginea în
actualitate?

— De ce nu? Ăsta a fost şi mesajul lor.
— Iar adresa de e-mail a lui Hephaistos

e mai mult decât o invitaţie.”
Acesta  este şi mesajul lui Nicolae

Crepcia: să reînnodăm legătura dintre oameni
şi zei,  să redescop erim  sim plit atea  şi
frumuseţea vieţii, să reaşezăm iubirea la locul
pe care îl merită în destinele noastre, să
învăţăm să ne bucurăm de o rază de soare,
de un bob de strugure, de apele limpezi,
redescoperindu-ne esenţa şi rostul.

L. DARADICI

Scriitoarea Nina Ceranu înmânează
conştiinţei literare (timişoren e) noul său
volum de poezie, intitulat Pulberea de sub
picioru l tău, Eubeea, 2012 – vol. bilingv,
rom ano- italian –  traducerea, implicit
asumată, de prof. Viorica Balteanu, lector,
poetul şi eseistul Eugen Dorcescu; consilier
editorial, scriitorul Ilie Chelariu.

Titlul, ca şi volumul în sine, subzistă
într-o formula expresiv-existenţialistă.

Relevantă în plan naţional şi nu doar –
scriitoarea şi editorialista Nina Ceranu, poet
şi r omancier, deopo trivă, e cunoscută
datorită singularităţii exemplare a frazării
(lirice). Spre exemlu: În volumul de poeme,
Menuetul singurătăţii, unu, doi, trei… Nina
Ceranu pare a însoţi liric „pântecul Dunării”,
întreg volumul, decriptând convergent un
ritual egotic.

În  p er ip lul pasului i ta lic,  p oeta
urm ăreşte, „mereu în  urma grupului”,
civilitatea complicată a oraşului Siena. Ca
prima observaţie, autoarea îşi declanşează
cartea, într-un pattern coerent, dominat de
semerenia cultică, tex tul eman ând o
eusebică relaţie cu Divinit atea: „încep
poemul acesta/ ca şi cum m-aş ruga/ (...)
muritorul ce sunt/… (p.12), smerenie – iată
– ce nu-şi „calculează”, idolatru, distanţele.

I  se im pune,  aşadar,  citi to rului
con sisten ţa  un ei pr im e co ordo n at e
definitorii, şi anume: călătoria ca pre-text.

„Scriu pentru a mă străbate” – glosează
poetul Henri Michaux – ( v. Jean Burgos,
Pentru o poetică a imaginarului, Univers,
Bucureşti, 1988, p. 252)  Autoarea volumului
în discuţie călătoreşte pentru a se străbate
şi este st răbătută pentru a scrie – noi,
operând o conversiune sintact ică asupra
glosei marelui poet francez.

Graţia
lirismului de
tip viator

Doar că scriitura poetei Nina Ceranu
îşi are  „ inv er sele  ei”( cum  ar sp un e
Jankielevit c) şi anume, traseul nu începe
acum prin (şi nu se va sfârşi atunci – inte-
rior) ci, demersul liric, versul referenţial, pare
a fi simultan ochiului-peisat. Înţelegem, în

felul acesta, cum ecuaţia lirică,
pe înt regul v olum,  se st a-
bilizează pe mediana: cursiune,
discursiune, incursiune, totul în
modul în  care travaliul italic
devine un puternic act curator.
„Cultura  e îngrijirea de sine a
spiritului” (Heidegger, în volu-
mul analitic despre Parmenide).

Metamorfozele retinei
Categoriale pentru această

coordonată sunt: taina (orfică);
alchimia (substanţei m orale),

marea (metamorfică): „Eu pot preface/ răul
în bine”. (p.148);  Marea –„avea un foşnet
de mesteacăn alb”. (p.156); „În taina mea cu
marea/ cred că mi-a spus: Fiecare are un loc
spre care pleacă”. (p.150); To ate aceste
structuri-metaforă, precum şi metamorfozele
în sine, au ca impuls privirea „piezişă” – cum
a şi afirmat  Borges în Cartea d e nisip –
referindu-se, acolo, la lectura  oblică. Se
întâmplă similar cu privirea „piezişă”, care,
precum lectura, devoră. Obiectul cultural,
ca hrană lirică, dă satisfacţie sugestiei şi
ficţiunii, poemul Ninei C. autodeterminându-
se astfel, din interior, abia atingând spaţiul
f izic .  Ret in a,  gen er ică , asemen i
subconştientului – „ştie”! Strategia lirică a
poetei este completă, integratoare, autoarea
„se poate pune în situaţie, cu obiectul cul-
tural cu tot” (v. şi M. Foucault, Cuvintele şi
lucrurile, RAO International, 2008) – fie şi
când sinele e saturat cu imagini exaltante
sau dureroase, atenuând excrescenţele.

Sociograma lirică
Nina Ceranu e nevo ită să traverseze

spaţiul european euroficat, în care ochiul îşi
trimite, alert , senzoriului sau,  cruzimile.
Frust e ţea  im gin ilo r,  e  sa lv at ă de
predispoziţiile, de – anume – psihologia
entropică a  autoarei. Psihotope, spaţiile
culturale bucură sau cenzurează Spiritul. De
exemplu: Siena, prerenascentistă – pictura,
catedrala, universitatea, toate fiind abisal de
„vechi”! Victoria aceasta este cenzurată de
culisajul euro: „pe euro amintirea se vinde/
ca o femeie.” (p. 60. v. şi de „visul mezatat”
de la pag.  144). Volumul de f aţă pare a
„încorona” pagina finală în aceeaşi idee,
aceea de conglomerat reprobabil, la rigoare,
aceasta fiind zona intermediară între cultură
şi civilizaţie.
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Cred că Nina Ceranu poate adera, cu

prisosinţă,  la proza şi poezia unui relativ
tânăr poet contemporan francez, Michel
Houelbecq, care în car tea sa Extinderea
domeniului luptei (Polirom, 2005), afirma,
apro ape tasat: „nu pot înţelege n imic
concret!”

Dacă părăsim sociograma, în registrul
minor al v olumului, abia atunci putem
contura câteva din direcţiile şi perspectivele
lirismului, transfigurate în şi prin densitatea
textuală:

- tradusă într-o bună linie omofonică
italo-română, având o eleganţă (materială)
de cadră, cartea Ninei Ceranu dezvoltă în
vers un impresio nism  ravisant,  indus
expresiv de un simbolism fundamentat pe
ruminaţie;

- aşa est e; aşa cum sunt, cartea şi
autoarea p ot să adulmece orice ungher,
eclerând, poate, biblioteca (europeană);

- e o carte-vitraliu!
MARCEL TURCU

Mai devreme, sau mai târziu, toţi / toate
cunosc „soarta crinului trecător“ , ori „starea
de l i l ium breve“, dar în ex istenţa unui
anotimp în care „suntem ucişi de floarea de
crin“ n-am crezut şi nu cred, decât, poate,
după ce pun sub lentilele microscopului
recen tul volum de poem e parnasiano-

simbolist-exp resioniste, Când ne ucide
floarea de crin (2012)*, de Miron Ţic; nu
pentru altceva, ci doar pentru că un anotimp
în care „suntem ucişi de floarea de crin“  nu-
i niciodată  binevenit, chiar şi  de-ai avea
statutul de nemuritor, al Protagonistului
Mioritic, statut obţinut obţinut de Protago-
nist – graţie Zalmoxianismului – în clipa în
care sortitu-i-s-a raiul dacic, adică Ţara /
Împă răţia-Tinereţii-fă ră-Bătrâneţe-şi-
Vieţii-fără-Moarte – şi spun t oate astea,
gândindu-mă că Ilia lui Miron Ţic nu-i prea
departe de  Sarmisegetuse: Sarmisegetusa
Mică, sau capitala religioasă, a Zalmoxia-
nismului, de lângă Orăştioara-Hunedoara,
şi Sarmisegetusa Mare, fosta capitală militar-
econ o m ică a  Daciei,  az i,  com un a
Sarmiseget uza, din judeţul Hun edoara, de
sub zariştea sacrului munte, „muntele mare“,
Gugu[ion] < Cogaion.

Întru aflarea „sâmburelui lirico-seman-
t ic-sincretic“ al volumului, în analiza noastră,
se cuvine a da „prioritate absolută“  chiar
poemului de pune tit lul întregului, poem
reverberân d parcă spaţii parn asiene ale
ron delurilo r cu împ rivighet orit e ro ze
macedonskiene, ori din vecinătatea spaţiilor
simbolist-florale arhicunoscute ale poemelor
lui Dimitrie Anghel:

De tine, floare cu parfum divin,
Mă apropii şi te privesc cu ardoare,
Parfumul tău – îl simt – ca un suspin,
Cum mă cuprinde într-o tristă căutare.

În grădinuţa casei, tulpinile tale
S-au înălţat ca într-o triumfală beţie,
Te-ai împodobit cu cele mai dalbe petale
Şi nu-mi laşi nici o speranţă de bucurie târzie.

Acum e vară şi florile tale au gust de pelin,
Ne minunăm că totul se prelungeşte-n
uimire,
Se-ntâmplă să ne ucidă floarea de crin –
Şi-n gândul meu, întârzie o altă înflorire.

Aşadar, nu-i vorba de a fi omorâţi de
vreo floare de crin, nu-i vorba de vreun
ucigaş crin  de mlaştină – că, m ai mult ca
sigur, ne-ar fi pus în gardă listele de plante
m edicinale  sarm isegetusan e,  lăsate /
transmise de regii-dumnezei-medici din
ro tundele clădiri cu etaj ale  cap italei
Zalmoxianismului (după cum se vede clar şi
din piatra sculptată a Columnei Decebalo-
Traiane din Roma anului 113 d. H.) –, ci-i
vorba numai de „întâmplarea thanatoida-
bilă“  din gândul eroului liric tradiţionalist al
lui Miron Ţic, prilejuitoare de „secundă

înflorire“  a ens-ului, de «o altă înflorire»
(Când ne ucide floarea de crin, p. 18).

Trei sunt ciclurile / „capit olele“  de
poeme ale recentului volum al lui Miron Ţic:

(1) Frumuseţea ploii (v. pp. 9-32), unde
aflăm că eroul liric stă fie «în  grădina de
brânduşe»,  unde-şi face rugăciunea (cf.
Către o altă lumină, p. 9), încât «respiraţia/
dă dimensiunea poemului», fie «lângă o
păpădie», cu sentimente „fără frontiere“  (cf.
Stau lângă o păpădie, p 11); ori că «alături
de dimineaţa de lumină/ şi de sângele ce
înfloreşte / în mâinile» Ei / Iubitei ca „lumină
de icoană“, «caut[ă] noaptea albastră» (cf.
Constatare, p 12), pe când «cuvintele,/ într-
un vas de argint,/ într-o continuă rostire,/
ard ca flăcările albastre,/ până ajung/ iar pe
buzele  no ast r e – / cuv in te le / ca  o
binecuvântare,/ întinzându-şi aripile/ către
sfintele altare.» (Cuvintele, I, p 113), pe când
„ziua de duminică îi vindecă rănile“  (p. 15) şi
«oglinzile/ devin/ nişte obiecte/ inutile» (p.
19), pe când „vrea să dezgroape din tăcerea
ce creşte-n el însuşi“  chiar « frumuseţea
ploii»(p 24) etc.;

(2) Tainele unei dimineţi (v. pp. 35 –
56), unde mai constatăm că eroul liric ţichian
„est e fericit  pentru că a a juns la casa
părintească şi recunoaşte vatra-i de suflet“
(cf. Fiecare clipă, p 35), sau că simte
blagian/ expresionist «această  existenţă
unde coboară satul/ cu toţi teii înfloriţi» şi
«totul trece-n forma păsării», neîncetat, întru
a învăţa, zalmoxian, «zborul spre nemurire»
(Roua cuvintelor, p 37), că-i este dor «de
apa fântânii şi de câmpia luminii» (Mi-e dor,
p 49), că «nisipul sub tălpi parcă ia foc» pe
când Ea îşi face apariţia «cu cerceii ascunşi
în urechi» şi El „se zbate“  să urce «câmpia
în cer»  (Crez, p 50) etc.;

(3) Locul unde toate se nasc din toate
(v.  pp. 5 9-84) , cu ţichianul erou liric
întorcându-şi «pe toate feţele: gândurile»
despărţitoare «de vânzătorul de iluzii», de
«p ăsările m ai f lăm ânde» (Trand afiri
sângerii, p 59), sau văzând cum «funigeii
se sting în miresma toamnei» şi «se mută
dintr-un loc într-altul, / până ajung pe Calea
Robilor» (Salcâmi înfloriţi, p 61), în vreme
ce «o  m etafo ră  tr ece  p rin sân ge, /
tulburându-l frumos.» (Logodnă, p 62), în
vreme ce «înflorirea cireşului îi surprinde
privirea» (p. 71), în vreme ce „aleargă după
umbra Iubit ei“  ce-a ajuns «aşa de sus – /
unde toate se nasc din toate» (p. 60) etc.

__________________________
* Miron Ţic, Când ne ucide floarea de

crin, Bucureşti, Editura Amurg Sentimental,
2012 .

Perenitatea
fiinţei şi o
secundă
înflorire
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În volumul „maturului debut“ în poezie,
Vineri e ziua noastră de plâns*, de Dumitru
Oprişor (cunoscut până în anul 2012 ca autor
de admirabile r epor taje şi de nuvele/
povestiri a le patosului lucid),  asistăm la
nenumărate, categorice, biruinţe ale eroului
liric în f aţa eroului epic, pe  măsură ce
frustrările  Sinelui/ Eului se constelează
accelerat- intens în tot mai însingurata
călătorie, sau „dep lasare spre  roşu“ a
cosmosului cotidian. Firescul acestei certe
„stări auct oriale“  – ars po etica – relevă
pagini cu inconfundabile peceţi de autentic
lirism opr işorian, fie dintr-o mai mare
ap ropiere a microp oem ului-haiku, de
reverberaţie bacoviană însă – «De-o vreme/
aud şi-n somn/ cum ară singur timpul.»
(Aud, p. 4 5) –, fie din interiorul unei
„împaraleluiri a sinelui revoltat“ , ca-ntr-un
„binom“ / „distih “  decizio nal – «Sunt
santinela tuturor şi a nimănui. / De mâine
rătăcesc singur.» (Revolta sinelui – p. 41).

Înainte de a trece la „cercetarea“
călătoririlor de „odisee“ a Eroului/ Eului Po-
etic oprişorian, trebuie să atragem atenţia
asupra „teluric-celestului“  din  dedicaţia
acestui volum: Pentru Thea,/ plus peticul
meu de cer (p. 4), aşadar, grăindu-ni-se ca
într-o zalmoxiană odă Sacrei Perechi (Luna

– Soare-Tânăr / Cosânzeana – Făt-Frumos),
Ea (o Dumnezeiţă / zână, ori Penelopă) – El
(ca erou liric, „proprietar de  Cer“ , sau
Ulysse).

   El  – eroul liric, oprişorianul Ulysse,
în instanţa micropoemului: „mirele“  – îşi
aminteşte gustul cosmic al nunţii / nuntirii
cu Ea, „mireasa“, nu cea de la thraco-egeanul
război de ţesut, ci frumoasa ce  îşi coase
curcubeu de volănaşele „înmiresite“: «În
zori –/ stinsă de uimire –/ îţi coseai curcubeul/
la poala ro chiei/ pe care ai purtat-o azi-
noapte/ când ai devenit femeie.» (Eram – p.
21).

„Ext r ao rdin are“  sun t  t oat e
evenimentele la care participă – mai mult,
ori mai puţin – eroul liric opr işorian, în
călătoria însingurată, care-i t ensionează
interogaţiile fundamentale: «Nu mai pot să-
ncap, mamă,/ în ziua de mâine,/ [...] // De ce
nu mai trece, mamă,/ carul cu boi peste casa
noastră?»  (Reîntoa rcere –  p.  11 ); în
eden icul cup lu,  se  în r egist r ează
metamorfoze, „mutaţii genetice“: El şi Ea,
înfrăţindu- se cu mărul, devin f raţi şi au,
fireşte, interdicţia de a se mai iubi: «Mărul
care te-a adoptat în copilărie,/ iluzia ta dintâi,/
mă caută insistent în vis./ De mâine nu ne
mai putem iubi:/ suntem fraţi buni cu mărul.»
(Fraţi cu mărul – p. 14); oprişorianul erou
poetic ne face şi o m ărturisire „şocantă“
desp re in tr area- i „calm ă“  în sf er a
thanaticului, dincolo de capul de pod, «în
marea n oapte  care  vine» –  p otr iv it
arh icuno scutei m etafo re rom an t ic-
parnasian-macedonskiene dintr-un vers de
rondel cu duioase roze, metaforă „mitraliată“
destul de sorescian-paradoxist aici: «Seara
îmi las amintirile/ la capăt de pod/ şi intru în
noapte/ gol ca o puşcă ruginită.» (Stampă
– p. 15); la solicitarea Ei (Mireasa / Iubita)
de a visa f ără încetare, ştie săr i cu vipera
întrebării: «Tu îmi ceri continuu să visez,/
dar eu când mai exist?», conştient fiind de
faptul că „viaţa nu e vis“; a junge – la
colindarea uliţelor din burg, „strigând
numele iubitei“  –, desigur, şi la adevărul că
«străzile nu se rătăcesc niciodată.» (Sumă
de tristeţi – p. 25); ziua din săptămână ce
poartă numele Venerei, zeiţa iubirii, aflăm că
nu-i chiar ca în tit lul volumului (după cum
se certifică puţin mai la vale, în pagina 58,
că: «Doar în zi de vineri,/ atunci, ca-ntr-o
rugăciune, / pe strada învinşilor e zi de
plâns.» – Vineri e ziua noastră de plâns),
ci-i chiar o zi cu El-fluture-cu-două-lacrimi-
fluturi-albaştri: «Astăzi în zori am trecut/
printr-o intersecţie nedirijată/ şi o femeie m-
a privit  cu ochii tăi./ Spre seară am aflat că

Frustrări ale
sinelui în tot
mai
însingurata
călătorie

traversase munţii/ adusă în burg de zvonul
că doar în z i de vineri/ aici trăiesc fluturi
albaştri .// Venise  să le adune aripile.»
(Fluturi albaştri – p . 28); incert este
avertismentul de dincoace de orele vineriene
petrecute cu colecţionara de fluturi albaştri
de burg: « Sunt avertizat/ solemn/ că în
noaptea de vineri/ în inima femeilor/ netrăite
cu viaţa la zi/ va fi lună plină.» (p. 30); şi, în
ultimă instanţă, eroului liric oprişorian îi este
semnalată naşterea unui urmaş, evident,
printr-o stea-logostea, din zariştea fiinţării:
«A mai răsărit  o stea:/ atârnă [...] de poala
cerului –/ semn pentru fiul nenăscut.» –
Chemare pentru fiul meu.

____________________
* Dumitru Oprişo r, Vineri e ziua

noastră de plâns, Timişoara, Editura Brumar,
2013.

În cele două cicluri de caligrafii lirice
de album ale volumului Esenţă d e lună *,
de Adela Marincu-Popa, desigur, nu ne-
aşteptăm să descoperim euroasiatice miteme
selenare, conjugate în spiritul romanticilor
mărunţi şi „heinizând“, ori al romanticilor
magnific-de-profunzi, ca de la Eminescu la
Novalis, sau, cu „deschidere transatlantică“ ,
de la Lermontov la Edgar Allan Poe, ci, mai
degrabă, ne bucurăm a urmări o t răire
aut entică, fie ea şi ca  o „romanţă în
clepsidră“ .

Ciclul prim, Esenţă de lună, care dă şi
tit lul volumului, fără vreo rafinărie stilistic-
paradoxistă, ca la marile poete din a doua

Caligrafii
subselenare
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jumăt ate  a  secolului a l XX- lea  (Ana
Blandiana, Const anţa  Buzea, Gabriela
Melinescu ş. a.), te întâmpină – în moduri
părelnic-tradiţionaliste – cu o „domestică“
eroină ce «atârnă stingheră cu pixul pe-o
hârtie», cu «vid nebun în minte», cu «lumini
şi umbre» dinspre «mii de cuvinte», cu
«mirări şi înfiorări», lângă rapsodul cu ne-
cuvinte de-i „mângâie lacrima“ autumnală
(În palma ta – p. 7), cu o „domestică“  eroină
ce „picură neputinţă pe-un vis resemnat“ ,
de vreme ce, între cei doi poli ai binomului –
dorindu-se desprins chiar din androginie –
«sunt munţii încremeniţi...» (p. 9) şi „noaptea
picură tăciune pe pieptu-i cuprins...“ «într-
un ocean căprui», cu «trupul p ârguitelor
gutui» (cf. Picătură  de vin – p. 11 ), cu o
„domestică“ eroină ce vrea, pillatian, «doar
eternitatea unei clipe» (cu / fără „cămări“  de
conac boieresc, pline de mere, struguri, nuci,
gutui, pepeni etc.), dar şi «întâiul tremurat...»,
mereurit  (cf. Zbor primordial – p. 16),
„iubirea sălbatică“  (în locul celei domestice
– v. Iubeşte-mă sălbatec, p. 18), „baletul în
alb, când « clepsidra de cristal îşi ninge
zborul...»  (p. 21), «veşnicie în zbor de
curcubeu» (p. 23), atâta vreme cât nu-i cerul
«cu ochi de scorţişoară»  (p. 27) „s-o
oprească“, eroină ce – atinsă de selenarită –
capătă voce cosmic-răsunătoare («Zâmbeşti
sfios când vocea mea răsună / Pe valuri de
stele ce picură soare / Şi-ţi cântă în ochi
esenţă de lună, / Pe-acorduri de dor în zori
călătoare» – Esenţă de Lună, p. 28).

În ciclul secund, Romanţă în clepsidră,
domestica eroină a caligrafiilor marinco-
popiene simte vasul măsurăto r de timp
„răsturnat“  în «toamna [...] arsă de iubire»
(Clepsidră răsturnată – p. 31), îşi încerneşte
«cocorii ce-şi uită jurământul» (Rătăcire în
zbor – p. 33), îşi desfrunzeşte toate «pădurile
[...] de doruri» (p. 35), tânjind – totodată,
fără amintirea vreunei chirurgii androginice
– după „dragostea sfioasă ce arde efemerul“
(Sublima jumătate a sufletelor noastre, p.
38), sau un  iubit  «ca un nebun,  setos şi-
nfiorat» (Magie, p. 40), în absenţa căruia
«se scutură străini şi goi castanii» (De n-ai
fi tu..., p. 41), într-un bacovian „crepuscul
violet“ , cu frunze tangente la „doritită“, „în
clipe violete“  cu «poftă sălbatică şi crudă
de ploi de argint» (Frunze atinse de dor – p.
47), cu căutări galactice, „cu săgetări de
stele“, „cu ametiste calde în păr“  etc.

_______________
* Adela Marincu-Popa, Esenţă de

lună, T imişoara, Editura Eurostampa, 2012.

Al şaselea volum de versuri semnat de
Silv ia  C.  Negru (dup ă debut ul cu
Carnavalul florilor, 1985, urmat de Veşmânt
de aripi, 2006, Stihuri pentru cruce şi
destin, 2006, Pentru iubirea clipei, 2007 şi
Altar, 2007) p oartă un tit lu deosebit de
interesant: Pe plan exprimat (2012)*.

Din mijlocul p oemului Pe p la n
exprimat, ce dă tit lul volumului, parcă se-
nvulturează, se înaripează – mai la vale de
ars poetica – o interogaţie care încordează
auzul receptorului: «Atâta timp cât femeia
se  sup rap un e bărbatului,/  De un de
feminitate sau bărbăţie ?». Este o interogaţie
ce priveşte existenţa „vizionar-mesianică“,
„starea“ Poetului în lume, lângă «Omul [...]
invadat de zădărnicii», căruia scăpatu-i-a
«din mână perfecţiunea/ şi chiar inima
Mântuitorului...», în vreme ce «Pământenii
simt că inima lor e acolo/ şi bate mereu,
beatificând,/ trăind prin El», în vreme ce
eroina poematică, desigur, crede că aleşii «nu
s-au născut,/ deocamdată», mai mult ca sigur,
din cauza Femeii ca „plan exprimat“   – fie
secant, fie orizontal, fie perpendicular etc. ,
pentru că «Omul-om se aşază pe planuri ce
pot fi exprimate./ Şi ca urmare, s-ar putea să
fie, printre noi,/ vizionari ai unui timp au-
gust. / Acei ce sunt puţin poeţi şi  mult

Recomandare
de a te
logodi în
planul celest

nemuritori!» (p. 11).
Desigur, în duminicala/ edenica viziune

a Silviei C. Negru, androginia  (ca sferă
înjumătăţită în „binomul existenţial“ Ea – El)
se iveşte „pe plan exprimat“ , sau, şi mai ex-
act sp us, „pe planul“  Logosului: «Dar,/
cunoscându-te, mai bine decât crezi,/ m-am
logodit cu Cerul,/ ca să nu mă căsătoresc cu
Pământul/ (la recomandarea ta)» (Risipire
– p.  5) ; dân d curs cu p ro mpt itudine
„recomandării“, eroinei poematice negriene
i se relev ează o participare la „ordinea
cosmică“: «De câte ori urc, albastrul mă-
nvăluie,/ norii mă ascund,/ iar stelele, Luna,
Soarele şi celelalte planete/ mă cunosc din
copilărie/ şi-mi deschid braţele, ca un cerc
al vieţii;/ pe Saturn, am venit, printre
oameni,/ p ort in elul lui – o sie de  pas
nocturn,/ îndurând aşteptarea – ca pe un
câmp [...] / Şi, totuşi, m-am risipit  pe planeta
Inima,/ ca bruma [...] / din umbra cuvântului.»
(ibid.).

Eroina poematică a Silviei C. Negru, „în
plan exprimat“ , doreşte „reaşezarea“ fără a
sparge/ ucide «ordinea cristalului» (Strigăt
în vis – p. 7), altfel spus, „prinde Şarpele“
şi-l priveşte «pe Adam în lumina ochilor»
(Gemenele – p. 13 ); cercetează „lecţia“
în suşită de p ăsăr i-perech i graţie un or
«cuvinte  nescrise» (Pă să ri ce-nva ţă
cuvinte nescrise – p. 15), este atentă la
«această fluiditate pluto nică» (Faţetele
vieţii – p. 17), la „ideile mari“ , la «gloria-
mpăcării redată de astre curate», la „Nirvana
promisă“, la „străpungerea“ minutului / orei,
la «nimbul Lui [ce] răstoarnă Departele»
(Întâmpinarea Departelui – p. 19); constată
că se uscă «prietenia ca leandrul cel roşu»,
că «se cern sintagmele nominalizate şi/
nepremiate» (Cuvinte şi contrarii – p. 31),
că i s-a bătut în poartă «cu ninsori de poezii»
(Nosta lgii pe  p o rtativ  – p . 3 3) ,  că
«asasinatul moral s-a produs» (Intact – p.
53), că «nucii au uitat de drumul crucii» (Pod
peste undă – p. 55), că «ritmul poartă invenţii
bizare» (Aceeaşi melodie – p. 73), că Apa
substit uie ( eroin a lir ică) la capit olul
„mângâiere“ , că – paradoxist – «neobişnuitul
este suma obişnuinţelor» (Neobişnuitul în
veranda însorită – p. 81), că „fără parte-s
părţile“ , că „s-arată Parnasul“ , că „graiu-i
liant răvăşit“  etc.

______________________
* Silvia C. Negru, Pe plan exprimat,

Drobeta Turnu Severin, Editura Profin, 2012.
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Marcel Turcu (născut în anul 1940, în
Dacia, la Sânnicolaul Mare), licenţiat în
filologie la Universitatea din Timişoara (cea
din an o tim p ul dascălilo r de  aur ) ,
dintotdeauna „absolut-Poet“ , făcându-şi
debutul/ intrarea în Ţara Po emului cu
volumul Farfuria sălbatică, încă din anul
1969, urmat, prin decenii, de altele, tot bun
rod al decorticării şi conjugării paradoxurilor
vremii / lumii din cea de-a doua jumătate a
secolului al XX-lea şi din primul deceniu al
mileniului al treilea – Tăcerile renului (1974),
Levitaţie (1979), Voluptatea  drumului
(1980), Sublimarea pasiunilor (1988),
Unchiul meu, Aerul ! (1996), Ningeniu
(2002), Alaun (2003) etc. –, se reînfăţişează
/ „epifanizează“ cu câteva impresionante /
„fulminante“ lecţii de balet între „tigrişori-
semnificanţi“, prin Bietul templu (2012)*,
nou volum de stihuri, pus la  umbră de
sin tagm ă-co metă-mitematică, f ireşte,
con ectată  lir ico- semant ic-sin cret ic ,
Turnului Babel, cel din înzorierea ens-ului
prin Logos, cel din zorii omenirii/ istoriilor
întru bucuria marilor/ distinşilor receptori de
orizont metaforic, valah, nu otoman, cum ar
crede grăbiţii din „capul Daciei“ , adică din
Cap- a-Dacia > Dochia, în ultimă instanţă,
Capadochia.

Bietul templu – cel mai recent şi
logosabil- turcian (supra) – „se deschide“

printr-un Cuvânt stânjenitor, în caligrafie
st rat egică  – şi  cu data  pusă de pana
auctorială: septembrie 2012 –, pe care ne
îngăduim a-l reproduce în „mini-întregul“  lui:
«...se pare că autorul volumului de faţă ar fi
prelevat „urme de ventuze în munţi“ atunci,
în Dimineaţa magicienilor (v. şi romanul
omonim al scriitorilor Louis Pawels şi Jaques
Bergier – ed. Nemira, 2005, Bucureşti / p.
154)»; mai la vale, la o serie de poeme, apar
mottouri / citate (cu nume de edituri) ca în
droaia de  reclame de la posturile de
televiziune din ultimele două decenii, evi-
dent, dintr-o „dorinţă de căpiere a lumii de
sticlă“  (şi întru parodierea „poeseismului“ ,
o r i a  bo ln av ilo r  de  „cit at it ă“ , de
„globalizarită“  cultural-transfrontalieră etc.):
«...foloseşti, încă, aceleaşi cuvinte oficiale“
/ Desmond Morris – Zoomenirea – ed. Art,
2010. pag. 40» (la poemul Anarhie sacră, p.
12); «...aici e totul precum „e şi câinele care
aleargă liber“  – Paul Klee (v. şi Ivonne Hasan
– Paul Klee şi pictura modernă – Editura
Meridiane, Bucureşti, 1999)» (la poemul
Spectrime, p. 14); «Climatul nostru temperat
est e o binefacere ,/ pentru subt ilita tea
habitatului“/ Stephane Audegui:/ Pétit  éloge
de la douceur – Editions Gallimard, 2007»
(la po emul Auze ! – p. 15); «„Maghreb –
geografie abstractă“/ Antonio  Tabucchi:
T impul îm bătrâneşte încet –  nuvele –
Polirom, 2010»  (la poemul 3, p. 16);
«„Vorbuliţa asta – cidru – are fler“  / Philip
Roth, Complexul lui Portnoy, / proză, Polirom,
2011» (la  poemul Regal de  linie, p. 17);
«„...bucuria de a ţine , de a păstra omizi la
seminar...“ / (George Orwell: – Cărţi sau ţigări
– Editura Polirom, 2011)» (la poemul Portret
în festaţie, p. 19) etc.

Precizăm pentru Bunul Receptor că
turciana „prelevare de urme de ventuze“
montane, pawels-bergiere (supra), nu ţine
de vreun soi de cosmopolitismită a poetului
nostru, ci de o strategie interior-valahă, de
îndepărtare a „inamicului universal-ventu-
zier“ de tezaurul naţional-ventuzier, exploatat
cu măsură genială de Marin Sorescu într-o
magic-neasemuită dramă a paradoxismului,
«Răceala», nu «A treia ţeapă».

Şi, fireşte, dintre prelevatele „ventuze“
alpine, îngăduit să ne fie a pune sub lupa
analizei noastre ars poetica din primul text
al plachetei, Presbiţii, în care, arghezian-
testamentara carte , treaptă întru Cunoaşte-
re, „aşezată cu credinţă căpătâi“ , salvatoarea
„ramurii obscure, ieşită la lumină din pădure“
şi-nvârfuindu-se în „ciorchinul de negi“  al
sempiternei dureri de fiinţare, devine – în
viziunea marcelturciană – mai întâi, «baie

publică aristocrată» (pentru ochii / orbitele
receptorului, în spulberare, ori zimţuindu-
se într-o „pluralitate de munte Ararat“ , din
margine de potop, pentru arca lui Noe) şi
«raze de sare», nu de soare, carte pentru
respiraţia rarefiat-alpină din priveliştea fiinţei
platoniene, «inaccesibilă, totuşi» ramurii
obscure din timpul poematic, expusă „hoţiei“
(instituţionalizate/ majusculate: «Hoţia»),
„jafului“ , plagiatorilor – ca «relief tasat»,
«odihnitoare» (oximoronic / paradoxist:
«precum asediul») –, cu autor «spoliat», în
dinamica „şarpelui căruia i se  zdrobeşte
capul“ , sau a „soţiei fulgului“, «fulga», dar
persistând în dinamica ultimă, «fulgerul»;
în secundul rând, tu, Înnăscut-Poetul /
Autorul te neftineşti în «vertij, pătrunzând
ecranul» ( ecranul – substitut  modern al
priveliştii Fiinţei de la Platon), în plop înalt /
însingurat-argheziano-bacovian, pendulând
(«levitând») şi devenind Timp («eşti ora !»),
«firesc, nefiresc», «habitual», cu epifanii
sub pecetea lui Eros, «vinerea, în preajma
urii din calendar», a „derivării“  «aiurea», a
aşteptării nordului-cristal («finlandez, gran-
ule») – cerebral/ rece – până la ivirea vocali-
că, până la vocea-cro m din trena abaţiei/
mânăstirii pentru „şirul orbilor“  («vine-o vo-
ce-crom din/ Abatrenă, pentru noi – //
Presbiţii» – p. 9):
Baie publică aristocrată – cartea ! Treptat
spulberate şi ararate –
orbitele.
Razele de sare – o carte: aer r arefiat şi
respirabilă;
inaccesibilă, totuşi, relief tasat, odihnitoare,
precum asediul –
Hoţia calmă; în ordine – jaful !
Spolierea scriptorului, mişcările lui serpens,
de fulgă,
Apoi fulgerul...

Ajungi vertij, pătrunzând ecranul;
Levitând – plop înalt  – singur – eşti ora !

De câţiva ani, provenind cu toţii –

Firesc, nefiresc: habitual, derivam aiurea...
Soseam mereu vinerea, în preajma urii din
calendar –

Derivam aiurea.

Aştept nordul: finlandez, granule; vine-o
voce-crom din
Abatrenă, pentru noi –
Presbiţii...

Pentru receptorul neiniţiat în Poezie,
pentru lect orul grăbit/ „presbit“ , pentru

Lecţii de balet
la templul cu
„tigrişori-
semnificanţi“
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generaţiile  „buricului aerisit  şi  Internet“ ,
asediul / avalanşa de semnificanţi din textele
marcelturciene – droaie de semnificanţi ce,
po trivit  este ticii  paradox ism ului,  s e
realcătuieşte  în semnificatul-Poezie
(principiu neînţeles de rezervaţia de pelicani
a criticii lit erare din România, ori  de
transatlanticii grobieni „neutrosofişti“  –
rămaşi la nivelul culturii poetice gimnazial-
staliniste – ce se vor şefi de „şcoală poetică
planetară“) – se etichetează – injust – ca
„zongoristică“ , „gargară de cuvinte rare/
inventate (suprarealiste)“  cu împroşcare-
nor de sepie, mască / măscăricire etc., mai
ales în textele „de rafinărie alpină“, „înde-
lung-elaborate“ , în ultimă instanţă, „alambi-
cate“/ „bijutierizate“ (cum rarissim mai des-
coperi în literatura universală din mileniul
trecut / prezent), mai ales în poemele pseudo-
epicizate: pentru că stilul lui Marcel Turcu
înseamnă – ludic – şi antrenarea într-un ori-
ginal joc „de-a v-aţi ascunselea“/ „de-a şoa-
recele-semnificant şi pisica-semnifi-cat“,
ori „pisica-vocabulă“  etc., înseamnă şi
„îndepătarea“ majorităţii mărcilor lirice (din
poem / „poeseu“) etc.

Şi mai în relieful poematic al plachetei
de faţă, mai la vale, pe textele  lui Marcel
Turcu din Bietul templu, se  cuvin e să
urmărim cu atenţie de ce eroul său profund-
liric îşi pune măşti spre a se înfăţişa ca dintr-
o „epica magna“, de ce falnicul, teluric-
celestul Turn Babel al Comunicării Eului /
Sinelui  din vremuri de dinainte de potoape
şi din antichitatea sumero-/ asiro-babilonia-
nă ajunge să fie – în era computerizată şi a
avântării interplanetare a zborurilor – un
templu „mărunt“, „ruinat“ , „amărât“ , biet etc.

Eroul poemelor lui Marcel Turcu de
dincolo de ars poetica din Bietul templu,
constată că – în  capitala civilizaţiilor
moderniste,  în «Parisul perioadei subţiri:
asimetric» (Orologiu sec, p. 10) – ferestrele
„devotate tenebrelor/ incomunicării“, Casele
Scrii torilo r, „în părelnicie  acidă de
chiparoşi“ , «se metropolizau, corelând
Europa» în zădărnicie, că domurile  „se
volatil izează“, că «o ricin e răsfoia  pe
or ic ine»,  în credinţându-ne că-n acel
anotimp poematic „însoţea o înserare“ , că
„orologiul [...] sec ardea tenebrar“  – «stea
măruntă, de buzunar»; mai con stată că
fulgii-s „doctorali“ , pe când «ninge uriaş,
vindecător de oameni», pe când «ninge mare
şi ferm», p e când „litera se desprinde din
tatuaj”, pe când «ninge-n secvenţe subtile
de ren –/ psihologic» (Doctorală, p. 11).
Pentru el (eroul poematic): « una dintre
certitudini se află / în templul din trenul spre

„Sofia“» (Anarhie  sacră, p 12),  «ninge
pentru substanţa meridianului» şi „dacă
priveşte pe geam, în adâncuri“  mai crede
«că totul/  e Fanar», în vreme ce «careta
reginei pare topită şi ea –/ regina, însăşi»
devine «moleculară» (Imperială, p. 13);
«albia  de râu [ar e] o glin zi şocate» şi
«asemeni unei herghelii renascentiste [...]
vin augurii...» (Spectrime, p. 14). El vede
«cum  urcă-n violenţă  ursa, urşii... / la
cascadă, / [unde] vin – republican – somonii,
/ oferindu-şi cu supunere/ somonitatea...»
(Auze ! – p. 15); mai vede : «Leviathan de
ora 3» şi: «statului, grotesc,/ interiorul ce
stă !» (3, p. 16); ori «de trei ori Turn  la noi şi
Clopot şi/ crucea colectivă», sau «Gibraltarul
meu, Maria» (Cruce colectivă, p. 18). Nu
pierde din vedere nici faptul că «bei raza
sergenţilor de stradă», că «în facultate nu
poţi trăda nimic», că «eşti liber» şi «ţi se
permite să joci bumerangul» (Portret în
festaţie , p. 19), că «nu e trup; nu e văd: e
pontif selenar şi hornul ca o cină [de taină]»
(Anarhisme, p 20), că «frumos şi pleşuv,
călătorea / paharul cu apă...» (Lustrenie, p.
24), că «ploaia[-i] tărcată, Drumul Ceaiului –
plantasmagoric...» (compus prin analogie cu
fantasmagorie / fantasmagoric, din planta-
„plantă“  + -[fanta]sm[ă]g- [dar şi cu inducţia
lirico-sem antic-sincretică: „f antasmă“ /
„mag“] + suf. -orie  / -oric]; Sensei, p. 25), că
«o fereastră-bărbat, deschisă la fire, plutea
în aval...» (Brod, p. 27), că «bate vântul [...],/
adulmecând vicioze...» şi «Liniile orizontale,
la Seurat, calmează...» (Vicioze, p. 28), că
«Ulmul, templul Ulmiei – / Am ajuns în linia
ulmului: / Ulmea !...» (nu „Culmea !“), dar şi
faptul că erau «intemperii loiale Republicii»
pe când ajungea «la linia ulmului – / Ulmea
!» (Ahren, p. 30) etc.

Mai departe, prin sticleime (p. 32), prin
«„Micul Robert“ / (Robert de poche)», „Rob-
ert-ul de buzunar“  (Heritage, p. 35), prin
torsiune creştină (p. 43), prin fulgerum (p.
45), prin alge de mare şi sala de calm, eroul
marcelturcian ajunge, desigur, la Turnul
Vidrei, de la «nisipul fierbinte» al sineste-
ziilor, al „exilului studenţesc“, de la «plaja
anonimă» cu «onoarea titrată a paiangului
elastic», de la «triumful etatizat al caloriei
negre», la «Mansarda prăbuşită: capacul de
pian, / Pe care zac, / Alături de planta mea
creştină, Pasiphlora: / 0 – destin la sol, 17 m
– dumnezeie...» (p. 38) etc.

____________________
* Marcel Turcu, Bietul Templu, poeme,

Timişoara, Editura Mirton, 2012.
Grupaj de

ION PACHIA-TATOMIRESCU

Rai

Dimineaţa asta pustie
mă rătăceşte
lângă tine –
lumea noastră
este cerul dimineţii
cu flori de nori

imaginar paradis nocturn...

Albert Camus

Îţi aminteşti
când eram tineri
şi ne dezbrăcam din priviri,
şi îmi spuneai că ai un nou prieten,
Camus sau aşa ceva,
care te-a învăţat să te bucuri de viaţă,
că toamna este a doua primăvară,
când fiecare frunză este o floare.

Şi îţi spuneam că e deştept,
trebuia să fie şi foarte chipeş,
dacă avea atâta frumuseţe în suflet,
şi mi-ai arătat pe cer
cum cad stelele
şi nu ştiam dacă plânge Dumnezeu
sau doar plouă...

Şi tot el te-a convins că
trebuie să iubim
ceea ce nu putem să înţelegem,
căci crede şi nu cerceta
e desolit
şi plictisitor
şi...
şi nu mai contează,
continuările nu sunt
niciodată
ca originalul...

Da, prietenul ăsta deştept al tău,
Camus sau aşa ceva, cum i-ai zis,
avea mare dreptate,
ceea ce contează
nu este ceea ce se spune,
ci ceea ce nu trebuie spus…

Umbrele se  împart la doi…

Umbre nu se găsesc la tot pasul,
nu se moştenesc,
nu se cumpără…

umbrele
se împart la doi…

căci toţi vom fi singuri
când ne vom întâlni
cu El.

Patricia
Lidia
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Prólogo
(La ausencia)

La ausencia es una presencia negativa,
Es un hueco, una espera, una latencia.
Indistintamente, es muerte y vida –
Incluso el Seńor, para los sentidos, es una
ausencia.
Estando intacta, y oculta,
Asociando realidades opuestas,
De la  ausencia  nacen  f rust r ació n y
abatimiento
Y un pensamien to  de imp osibilidad
absoluta.
No-existiendo, no puede esconderse.
No-existiendo, no niega su evidencia.
Iguales le son el terror y la clemencia...
La ausencia es una presencia  mucho más
cruenta,
Más difícil de soportar que la presencia.

Prolog
(Absenţa)

Absenţa e-o prezenţă negativă,
E-un gol, o aşteptare, o latenţă.
E moarte şi viaţă, deopotrivă –
Chiar Domnul, pentru simţuri, e-o absenţă.
De neatins fiind, şi nevăzută,
Asociind realităţi contrare,
Absenţa naşte jale şi frustrare
Şi-un gând de neputinţă absolută.
Ne-existând, nu poate să se-ascundă.
Ne-existând, nu-şi neagă evidenţa.
Egale-i sunt teroarea şi clemenţa…
Absenţa e-o prezenţă mult mai cruntă,
Mai greu de îndurat decât prezenţa.

1
(Oh, madre...)

No puedo esparcirte, no puedo recogerte.
Estás demasiado lejos.
Sé cuánto miedo
hubo en ti.
La vida entera
no pensaste en ninguna otra cosa:
Solo en la muerte.
żDónde están todas las que
fueron? żDónde están todas las
que son?
żDónde se dignaron llevarte?

EUGEN
DORCESCU
traducción del rumano
CORIOLANO
GONZÁLEZ MONTAŃEZ

Las elegias de Bad Hofgastein*

żDónde se dignaron ocultarte?
Ni una respuesta.
Ni silencios, ni una palabra.
El viento recoge de
la tumba
hoja tras hoja.

1
(O, maică...)

Nu te pot risipi, nu te pot aduna.
Eşti mult prea departe.
Ştiu cât de frică
ţi-a fost.
Viaţa întreagă
nu te-ai gândit la nimic altceva :
Numai la moarte.
Unde sunt toate cele ce-au
fost, unde sunt toate cele
ce sunt?
Unde-au binevoit să te ducă,
unde-au binevoit să te-ascunză ?
Nici un răspuns.
Nici tăceri, nici cuvânt.
Vântul adună de pe
mormânt
frunză cu frunză.

2

El padre murió en una
única fecha.
La madre muere
cada día.
El amanecer comienza con su
-continuamente repetida-
voluptuosidad
por morir.

De esta manera fue,
la primera vez, en
el patio desierto,
de esta manera fue, más
tarde, por todas
partes,
allí, aquí.
La madre parece estar
incesantemente en
los rayados horizontes
del camino hacia la eternidad,
andando, apresurada e
inseguramente,
como en el tránsito de
los peatones, con
sus pasos pequeńos.

2

Tatăl a murit o
singură dată.
Mama moare în
fiecare zi.
Zorii încep cu
- mereu repetată –
voluptatea ei
de-a muri.
Aşa a fost,
prima oară, în
curtea pustie,
aşa a fost, mai
apoi, peste
tot,
acolo, aici.
Mama pare să fie,
fără-ncetare, în
haşuratele zări
ale drumului
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spre veşnicie,
călcând, grăbit  şi
nesigur,
ca pe trecerea de
pietoni, cu
paşii ei mici.

3

Leo
Cien ańos de soledad
en Bad Hofgastein,
en el Hotel Germania, apartamento
404, arriba, en
la terraza.
Hace un ańo,
la madre se preparaba
para atravesar
el río de la muerte
por el vado,
hacia su nueva, invisible
casa.
Entre el día de entonces y
el día de ahora
existe solo esta
cognitio mortis experimentalis.
Entre el instante
de entonces y
el instante de ahora,
no hay camino
ni carretera.
Simetría en el vacío,
hebra de tiempo, sin Parcas, sin
rueca de hilado, sin estriga...
Yo leía, por entonces, Bel-Ami,
en el salón belle époque,
por Bad Gastein, en
el Hotel Weismayr.

3

Citesc
Cien ańos de soledad
în Bad Hofgastein,
în Hotelul Germania, apartamentul
404, sus, pe
terasă.
În urmă c-un an,
mama se pregătea să
traverseze
râul morţii
prin vad,
înspre noua, invizibila-i
casă.
Între ziua de-atunci şi
ziua de-acum,
e numai această
cognitio mortis experimentalis.
Între clipa
de-atunci şi
clipa de-acum,
nu-i nici drum
şi nici cale-i.
Simetrie în vid,
fir de timp, fără Parce, fără
furcă de tors, fără caier...
Eu citeam, pe atunci, Bel-Ami,
în salon belle époque,

la Bad Gastein, în
Hotelul Weismayr.

4

Una mańana, como
cualquier otra, a
las siete,
la prima Măruţa me
telefoneó y me dijo
que había velado a
la madre la noche
entera.
Y que, a las cinco,
ni un minuto más tarde,
ni un minuto más temprano,
la madre se despertó, durante
una migaja de tiempo,
y comenzó a llamarme.
Me invocó, con voz amplia,
por el nombre.
Me invocó, desde el umbral, desde
la cumbre aquella,
entre mundo y
mundo.
Después recayó
en su muda agonía
y nos abandonó sin recibir
respuesta alguna.
Yo no oí el grito
aquel.
ˇAy de mí!

4

Într-o dimineaţă, ca
oricare alta, la
ora şapte,
verişoara Măruţa mi-a
telefonat şi mi-a spus
că o veghease pe
mama întreaga
noapte.
Şi că, la cinci,
nici un minut mai târziu,
nici un minut mai devreme,
mama s-a trezit, pentru
o fărâmă de timp,
şi-a-nceput
să mă cheme.
M-a strigat, cu glas mare,
pe nume.
M-a strigat, de pe pragul, de pe
culmea aceea,
dintre lume şi
lume.
Apoi a recăzut
în muta ei agonie
şi ne-a părăsit  fără a primi
vreun răspuns.
Eu nu am auzit  strigătul
acela.
Vai mie!

5

En Achenpromenade,
hacia el sur,

hacia Bad Bruck,
me parece
que el río lleva
aromas de tomillo,
de menta, de
nogal.
Le estoy agradecido
de que me recuerde,
con su murmullo húmedo,
cristalino,
los momentos vividos quizás ayer,
quizás antes.
Le estoy agradecido
de que me teja en
los rayos del sol
la estatura menuda
de la madre
que viene por el sendero.
Que viene, como en otro tiempo, hacia
el Claro*, que viene
inesperadamente,
que no me diga
nada,
excepto esto:
que vive.
_____
*Claro: Poiană. Topónimo de la mitología
personal de Eugen Dorcescu. Se refiere a
un paisaje edenico, ubicado muy cerca de
la casa natal y ahora destruido.

5

Pe Achenpromenade,
spre sud,
spre Bad Bruck,
râul
îmi pare că poartă
arome de cimbru,
de mentă, de
nuc.
Îi sunt recunoscător
că-mi aduce
aminte,
cu murmuru-i ud,
cristalin,
vremuri trăite mai ieri,
mai-nainte.
Îi sunt recunoscător
că-mi ţese din
raze de soare
statura măruntă
a mamei
venind pe cărare.
Venind, ca altădată, către
Poiană, venind
fără veste,
să-mi spună
nimic altceva,
doar atâta:
că este.

* Fragment din volumul, în pregătire,
cu acelaşi nume.
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Ion Căliman, Adela
Stoian, „Cercetări
folclorice în Banatul de
nord-est”, Lugoj, Ed.
Nagard, 2012.

Corina Victoria Sein,
„Destine în oglindă”,
roman, Timişoara, Ed
Excelsior Art, 2012.

Viorica Gligor, “Aventuri
subiective””, eseu,
Timişoara, Ed. Brumar,
2012.

Petru P. Ciurea,
Constantin C. Falcă,
„Cărăşeni de neuitat”,
monografie. Timişoara,
Ed. Eurostampa, 2012.

Bianca C. Dan, „Ultima
carte despre întuneric”,
versuri, Deva, Ed.
Ortoepia, 2013.

Florina-Maria Băcilă,
„Cultivarea limbii
române” (I), Timişoara,
Ed. Excelsior Art, 2012.

Florina-Maria Băcilă,
„Cultivarea limbii
române” (II), Timişoara,
Ed. Excelsior Art, 2012.

Vasile Bogdan, “Când
dumnezeu a fost român”,
istoriografie, Timişoara,
Ed. Eurostampa, 2012.

Noi apariţii editoriale

Ioan Barb, “Oraşul
scufundat”, versuri. Sibiu,
Ed. Cenaclul de la
Păltiniş, 2012.

Ion Căliman, “Arderea
gândului, versuri. Lugoj,
Ed. Nagard, 2012.
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Andrei Ciontu, „File din
istoria radiotehnicii şi
electronicii româneşti:
realizări”, Lugoj, Ed.
Nagard, 2013.

„Şcoala şi societatea din
Banat la începutul
secolului XX”,
monografie, Timişoara,
Ed. Excelsior Art, 2012.

Andrei Ciontu, „File din
istoria radiotehnicii şi
electronicii româneşti:
personalităţi”, Lugoj, Ed.
Nagard, 2013.

Tiberia Gallas, „Din viaţa
şi opera unui artist”,
monografie, 2012.

Antologia „Artarpress”,
versuri. Râmnicu Vâlcea,
Ed. Fortuna, 2013.

Dan V. Poenaru, „Parfum
de vremuri”,
memorialistică,
Timişoara, Ed. Mirton,
2012.

Elisabeta Zelinka,
„Samovarul tăcerii întru
logos”, versuri,
Timişoara, Ed. Excelsior
Art, 2012.

Simion Dănilă, „Sub
fascinaţia lingvisticii
bănăţene”, Timişoara,
Ed. Eurostampa, 2012.

Lucian Bureriu, „Hotel
California”, note de
călătorie, Timişoara, Ed.
Excelsior Art, 2012.

Emil Şain, „Între
nostalgie şi paranormal”,
proză umoristică,
Timişoara, Ed. Excelsior
Art, 2012.

Emil Şain, “M-am
îndrăgostit de Mona
Lisa”, versuri, Timişoara,
Ed. Excelsior Art, 2012.

Constantin Mărăscu,
„Strigând printr-un oraş
mare”, versuri,
Timişoara, Ed. Eubeea,
2012.
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Romeo Bălan, “Două”,
versuri. Lugoj, Ed.
Nagard,
2012.

MIrela Ispăşoiu, „Şi
cârtiţa aceasta”, versuri,
Târgovişte, Ed. Singur,
2013.

Ioan Vasiu, “Bolnav de
poezie”, versuri. Târgu
Jiu, Ed. Măiastra, 2012.

Ion Ghera, „Cuibar de
dor”, versuri. Lugoj, Ed.
Nagard, 2012.

Ion Căliman, „Trilogia
vieţii”, studii etnografice,
Lugoj, Ed. Nagard, 2012.

Mihai Ţopa, „Banca de
lângă drum”, versuri,
Timişoara, Ed. David
Press Print, 2012.

Nicolae Caliţoiu, “Cerul
deschis”, versuri.
Timişoara, Ed.
Eurostampa, 2012.

Maria Dudaş, „Pasager în
lumină”, versuri,
Timişoara, Ed. Eubeea,
2013.

Maria Izgherean,
„Decriptând pagini de
viaţă”, versuri, Lugoj, Ed.
Nagard, 2012.

Maria Grapini, „Viaţa,
între scrieri şi trans-
scrieri”, proză, Timişoara,
Ed. Eurostampa, 2012.

„Scriitori din Neamţ”,
antologie, antologie,
Piatra Neamţ, Ed. Răzuş,
2012.

Mihai Man„Discuţii în
grădina filosofului”,
versuri, Timişoara, Ed.
Excelsior Art, 2012.
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APRILIE
 1 aprilie 1956 — la Şieu-Odorhei, j. Bistriţa, s-a născut Monica
Rohan
  1 aprilie 1951 — la Văliug, j. Caraş-Severin, s-a născut Ion Moşteoru
  1 aprilie 1940 — la Reşiţa, s-a născut Dan D. Farcaş
  2 aprilie 1937 — la Giroc, j. T imiş, s-a născut Ion Murariu
  2 aprilie 1969 — la T imişoara, s-a născut Liubiţa Perinaţ-Stancov
  3 aprilie 1956 — la T imişoara, s-a născut Eleonora Pascu
 3 aprilie 1959 — la T imişoara, s-a născut Monica-Minodora Păcurariu
(m. 2010)
 4 aprilie 1923 — la Vadul Crişului, j. Bihor, s-a născut Gabriela Almăjan
 4 aprilie 1946 — la Pâncota, j. Arad, s-a născut Ionel Funeriu
 4 aprilie 1948 — la Livezile, j. Mehedinţi, s-a născut George Schinteie
 4 aprilie 1956 — la Caransebeş, s-a născut Lucian P. Petrescu
 5 aprilie 1955 — la Reşiţa, s-a născut Dana Bălănescu
 6 aprilie 1951 — la Diniaş, j. T imiş, s-a născut Momir Todorov
 9 aprilie 1941 — la Denta, j. T imiş, s-a născut Iosif Cheie Pantea
 7 aprilie 1940 — la Sânmartinul Sârbesc, j. T imiş, s-a născut Draga
Mirianici (
 8 aprilie 1944 — la Herneacova, j. Timiş, s-a născut Oberten János
 9 aprilie 1939 — la Denta, j. T imiş, s-a născut Iosif Cheie Pantea
 9 aprilie 1954 — la Oţelu Roşu, j. Caraş-Severin, s-a născut Paul
Doru Chinezu
11 aprilie 1936 — la Petnic, j. Caraş-Severin, s-a născut Nicolae
Danciu-Petniceanu
11 aprilie 1951 — la Vărădia, j. Caraş-Severin, s-a născut Ioan-Nicolae
Cenda
12 aprilie 1931 — la Comorâşte, j. Caraş-Severin, s-a născut Paul
Miclău
12 aprilie 1947 — la Ruptura, j. Mehedinţi, s-a născut Mihai Moraru
13 aprilie 1956 — la Şeitin, j. Arad, s-a născut Ioan T. Morar
13 aprilie 1940 — la Sânnicolau-Mare, j. T imiş, s-a născut Marcel
Turcu
13 aprilie 1976 — la T imişoara, s-a născut Lorette Brediceanu-Persem
16 aprilie 1947 — la Căvăran, j. Caraş-Severin, s-a născut Vasile
Pistolea
16 aprilie 1954 — la Constanţa, s-a născut Val Popa (m. 2006)
17 aprilie 1962 — la Anina, j. Caraş-Severin, s-a născut Sorin Gârjan
18 aprilie 1920 — la Plaiul Cosminului (r. Cernăuţi), s-a născut Ştefan
Munteanu (m. )
18 aprilie 1951 — la Reşiţa, s-a născut Rodica Opreanu
19 aprilie 1968 — la Rădăuţi, j. Suceava, s-a născut Gabriela Savitsky
19 aprilie 1958 — la Beiuş, j. Bihor, s-a născut Marie-Jeanne Jutea-
Bădescu
19 aprilie 1972 — la Lugoj, j. T imiş, s-a născut Graţiela Benga
20 aprilie 1970 — La Reşiţa, s-a născut Camelia Tamaş
21 aprilie 1951 — la Comloşu Mare, j. T imiş, s-a născut William
Totok

23 aprilie  1943 — la Belinţ, j.
Timiş, s-a născut Simion Dănilă
23 aprilie 1977 — la Brad, j.
Hunedo ara ,  s-a  n ăscut
Lăcrămioara Ursa
24 aprilie 1943 — la Timişoara,
s-a născut Florin Medeleţ (m.
2006)
25 aprilie 1980 — la Reşiţa, s-a
născut Andreea Dragoescu
26 aprilie 1936 — la T imişoara, s-
a  născut  Aurel Gh eo rgh e
Ardelean
26 aprilie 1946 — la Lenauheim, j.
T im iş, s- a n ăscut  Nicolae
Romândaşu (m. 2006)

26 aprilie 1968 — la Gătaia, j. Timiş, s-a născut Marinela Ilie
27 aprilie 1949 — la Socolari, jud. Caraş-Severin, s-a născut Nicolae
Irimia
28 aprilie 1938 — la Toracul Mare, R. Serbia, s-a născut Pavel P.
Filip
28 aprilie 1948 — la Bucureşti, s-a născut Alexandru T. Nemoianu
28 aprilie 1950 — la Timişoara, s-a născut Rodica Binder
28 aprilie 1952 — la Topolovăţu-Mic, j. Timiş, s-a născut Dora Gurban
29 aprilie 1969 — la Oraviţa, s-a născut Daniel Ilie

MAI
 1 mai 1946 — la Dealul Viilor, j. Gorj, s-a născut Nicolae Roşianu
 2 mai 1936 —la Bucureşti, s-a născut Valentin Tudor (m. 1987)
 2 mai 1970 — la Vânju Mare, j. Mehedinţi, s-a născut Costel Stancu
 4 mai 1950 — la Sibiu, s-a născut Ada D. Cruceanu
 6 mai 1945 — la Buteni, j. Arad, s-a născut Ovidiu Someşan
 7 mai 1948 — la Rădăuţi, j. Suceava, s-a născut Lorin Fortuna
 7 mai 1925 — la Galaţi, s-a născut Gheorghe I. Tohăneanu (m. 2009)
 8 mai 1923  — la Făget, j. Timiş, s-a născut Traian  Iancu (m.
1997)
 8 mai 1948 — la Cheţani, j. Mureş, s-a născut Vasile Dan
 9 mai 1920 — la Lugoj, s-a născut Delia Pia Bârlea (m. 1993)
10 mai 194 0 — la Cornea, j. Caraş-Severin, s-a născut Maria
Martinescu Sadovan
11 mai 1955 — la Sânnicolaul Mare, j. T imiş, s-a născut Duşan
Baiski
11 mai 1903 — la Ticvaniul Mare, j. Caraş-Severin, s-a născut
Virgil Birou (m. 1963)
11 mai 1931 — la Cerneţi, j. Mehedinţi, s-a născut Laurenţiu Cerneţ
(m. 2008)
11 mai 1924 — la Slatina Nera, j. caraş-Severin, s-a născut Iosif
Chirilă (m. 2005)

CALENDAR LITERAR

SIMION DĂNILĂ
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11 mai 1942 — la T imişoara, s-a născut Florin Contrea
11 mai 1941 — la Balinţ, j. Timiş, s-a născut Crişu Dascălu
11 mai 1955 — la Peştere, j. Caraş-Severin, s-a născut Dorina Şovre
11 mai 1956 — la Arad, s-a născut
Romulus Bucur
12 mai 1964 — la Filiaşi, j. Dolj, s-
a născut Viorel Dogaru
13 mai 1938 — la Marga, j. Caraş-
Sever in,  s- a n ăscut  Dumit ru
Jompan
13 mai 1936 — la Sânnicolau
Mare, j. Timiş, s-a născut Bárányi
Ferenc
13 mai 1956 — la Cuvejdia, j. Arad,
s-a născut Vasile Popovici
14 mai 1953 — la Adlkofen,
Germania, s-a născut Doru Iosif
15 mai 1938 — la Caransebeş, j.
Caraş-Severin, s-a născut Horia
Pătraşcu

15 mai 1943 — la Lovrin, j.
Timiş, s-a născut Ilse  Hehn
15 mai 1955 — la Târgu-Mureş, s-
a născut Doina Magheţi
15 mai 1967 — la Ticvaniu-Mic, j.
Caraş-Severin, s-a născut Ioan
Pavel Azap
15 mai 1938 — la Marga, j. Caraş-
Severin , s-a  născut Dum it ru
Jompan
16 mai 1912 — la T imişoara, s-a
născut Hans Mokka (m.1999)
16 mai 1956 — la Der sca, j.
Bo to şan i,  s-a  n ăscut  T icu
Leontescu
16 mai 1954 — la Turda, j. Cluj, s-

a născut Marian Odangiu
18 mai 1929 — la Zorlenţu-Mare, j. Caraş-Severin, s-a născut Ion
Stan Pătraşcu (m.    )
20 mai 1962 — la T imişoara, s-a născut Melania Măgurean
21 mai 1910 — la Ohabiţa, j. Caraş-Severin, s-a născut Grigore
Bugărin (m. 1960)
21 mai 1950 — la Oţelu Roşu, j. Caraş-Severin, s-a născut Constanţa
Marcu
22 mai 1925 — la Balinţ, j. T imiş, s-a născut Fülop Lidia
22 mai 1965 — la Lugoj, s-a născut Laurenţiu Nistorescu
22 mai 1955 — la Dezna, j. Arad, s-a născut Ilie Măduţa (m.1992)
22 mai 1951 — la Lugoj, s-a născut Constantin Buiciuc (m. 2012)
23 mai 1946 — la Giroc, j. T imiş, s-a născut Valeriu Armeanu
24 mai 1974 — la Timişoara, s-a născut Alexandru Gerdanovits
25 mai 1946 — la Remetea Mare, jud.T imiş, s-a născut Liliana
Ardelean
25 mai 1951 — la Timişoara, s-a născut Dinu Barbu
25 mai 1965 — la Someş Uileac, j. Maramureş, s-a născut Lucian-
Vasile Szabo
26 mai 1947 — la Meria, j. Hunedoara, s-a născut Ion Scorobete
26 mai 1957 — la Deva, s-a născut Marius Sârbu
26 mai 198 8 — la Moldova Nouă,  j. Caraş-Severin, s-a născut
Aleksandar Stoicovici

28 mai 1948 — la Dalboşeţ, j. Caraş-Severin, s-a născut Petru Novac
Dolângă
28 mai 1951 — la Timişoara, s-a născut Constantin Gurău
28 mai 1956 — la Sânnicolau Mare, j. T imiş, s-a născut Marcel
Tolcea
28 mai 1976 — la Năsăud, j. Bistriţa-Năsăud, s-a născut Monica Ilaş

29 mai 1 912 — la Pădureni, j.
T im iş, s- a  n ăscut  Anişo ara
Odeanu (m. 1972)
30 mai 1 951 — la Hlipiceni, j.
Botoşani, s-a născut Ioan Dan
Bălan
31 mai 1950 — la Lucacevăţ, j.
Caraş-Severin, s-a născut Mihai
Moldovan

IUNIE
 1 iunie 1939 — la Slatina-Nera, j.
Caraş-Severin, s-a născut Vasile
Versavia (m. 1998)
 1 iunie  1963 — la Timişoara, s-
a născut Claudiu T. Arieşan

 2 iunie 1944 — la Hidişelul de Sus, j. Bihor, s-a născut
Ana Selena
 3 iunie 1973 — la Năsăud, s-a
născut Vasile Leac
 4 iunie 1921 — la Parţa, j. T imiş,
s-a născut Nicolae Ţir ioi (m.
1993)
 4 iunie 1931 — la Luncaviţa, j.
Caraş-Severin, s-a născut Franc
Şerbescu
 4 iunie  1938 — la Chişoda, j.
T imiş, s-a născut Pătru Chira
 4 iunie 1944 — la Topolovăţu
Mare, j. T imiş, s-a născut Mircea
Pora
 4 iunie 1959 — la T imişoara, s-a
născut Corina Rujan

 5 iunie 1933 — la Poeni, j. Cluj,
s-a născut Olimpia Berca

 5 iunie  1953 — la Curtici, s-a
născut Gheorghe Mocuţa
 6 iunie 1956 — la Făget, j. T imiş, s-a născut George Popovici
 7 iunie 1945 — la Târgovişte, s-a născut Emil Florin Grama

DORU IOSIF

ILSE HEHN

CLAUDIU T. ARIEŞAN

VASILE LEAC

OLIMPIA BERCA

GHEORGHE MOCUŢA
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 8 iunie 1937 — la Ciceu, j. Harghita, s-a născut László B. Ildikó
 9 iunie 1954 — la Zrenjanin (R. Serbia), s-a născut Ileana Ursu
 9 iunie 1990 — la Lugoj, s-a născut Adelina Dozescu
11 iunie 1927 — la Rast, j. Dolj, s-a născut Nicolae Nicolae
11 iunie 1942 — la Domaşnea, j.  Caraş-Severin, s-a născut Ilie
Cristescu

11 iunie 1968 — la Craiova, s-a
născut Laura Gheorghiu
12 iunie 1922 — la Orşova, s-a
născut Petru Vintilă (m. 2002)
12 iunie  1943 — la Timişoara,
s-a născut Valeriu Drumeş
13 iunie 1974 — la Caransebeş, s-
a născut Dan Suru
13 iulie  1978 — la Reşiţa, s-a
născut Sorin Remus Antalag
13 iunie 1948 — la T imişoara, s-a
născut Aurel Gheorghe Ardelean
13 iunie 1980 — la T imişoara, s-a
născut Tudor Creţu
14 iunie 1954 — la Sâncel, j. Alba,
s-a născut Ioan Petraş Arbore

15 iunie 1947 — la Ohaba-Mâtnic, jud. Caraş-Severin, s-a născut
Ion Ghera
15 iunie 1930 — la Oradea, s-a născut Elisabeta Chişa
16 iunie 1965 — la Reşiţa, s-a născut Alexandra Gorghiu
17 iunie 1962 — la Anina, s-a născut Sorin Gârjan
18 iunie 1922 — la Vârciorova, j. Mehedinţi, s-a născut Vasile Şerban
21 iunie 1980 — la Reşiţa, s-a născut Olivia Neda
21 iunie 1929 — la T imişoara, s-a născut Erika Scharf
23 iunie 1954 — la Brădet, j. Bihor, s-a născut Traian Ştef

VALERIU DRUMEŞ

24 iunie 1950 — la Nădlac, j. Arad,
s-a născut Miroslav-Ivan Ambruš
25 iunie 1961 — la Ilidia, j. Caraş-
Severin, s-a născut Nicolae Pătruţ
25 iunie  1983 — la Bârsău, j.
Hunedoara, s-a născut Bianca
Dan
27 iunie 1948 — la Satchinez, j.
Timiş, s-a născut Ioan  Cărmăzan
27 iunie 1962 — la Sat Mal, j. Sălaj,
s-a născut Costel Baboş
28 iunie  1919 — la Pet rila, j.
Hunedoara, s-a  născut Ion D.
Sârbu (m. 1989)

28 iunie  1953 — la Tăuteu, j.
Bihor, s-a născut Ioan Alexandru
Tătar
29 iunie 1935 — la Brezniţa, j.
Mehedinţi, s-a născut Petru Călin
29 iunie 1971 — la Hunedoara, s-
a născut Ileana P. Gati
29 iunie 1949 — la T imişoara, s-a
născut Adrian Derlea (m. 1999)
30 iunie 1948 — la Cerneteaz, j.
T im iş,  s- a n ăscut  Aquilin a
Birăescu
30 iunie 1945 — la T imişoara, s-a
născut Dorin Tudoran

BIANCA DAN

IOAN ALEXANDRU
TĂTAR

Arhivă literară

Marcel Turcu, Crişu Dascălu şi Lucian Bureriu într-o tabără de documentare la Recaş. Era în 1961!
Acum, ai putea umple rafturi întregi cu cărţile scrise de ei ş i cu revistele în care au publicat...
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Timişoara –

capitală culturală
europeană!




