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Între Suzana Gâdea, ultimul ministru
comunist, şi  Daniel Barbu, actualul
ministru, au ocupat s caunul de la Cultură
numeroşi inşi: mari personalităţi din
branşă sau  iluştri anonimi, tineri şi
bătrâni, femei şi bărbaţi, oameni cu
demnitate sau ţuţeri de partid, luptători
anticomunişti sau in formatori comunişti,
adică o galerie extrem de diversă. Şirul lor
este cam lung, nu mai puţin de
şaisprezece nume în douăzeci şi doi de
ani: Andrei  Pleşu, Ludovic Spiess, Mihail
Golu, Pet re Sălcudeanu, Liv iu Maior,
Marin Sorescu, Viorel Mărginean, Grigore
Zanc, Ion Caramitru, Răzvan
Theodores cu, Monica Muscă, Adrian
Iorgulescu, Hunor Kelemen , Theodor
Paleologu , Mircea Diaconu  şi Puiu
Haşotti.

Unii au beneficiat de o mediatizare
exagerată sau de penibile laude
sprijinitoare din partea unor amici
importanţi, dar faptele lor au fost, în
general, modeste sau chiar dăunătoare
unei ţări ajunsă pradă pentru noua clasă
socială (sic!) formată din politicieni şi

afacerişti subculturali. Mulţi dintre
miniştri, personalităţi culturale de elită
care aveau un nume de pierdut, în  loc să
apere ceea ce reprezenta zona de in teres a
ministerului – oameni şi patrimoniu, au
preferat s ă tacă şi să acţioneze doar
pentru persoana proprie, grupul de
prieteni ş i cei din partidul propriu,
abandonând  producătorii de cu ltură, dar
şi moştenirea materială. Au acceptat , umili,
bugete de-a dreptul hilare, au permis,
printr-o teribilă reţea a corupţiei,
degradarea sau distrugerea a numeroase
monumente şi situri, au patronat abuzurile
funcţionarilor lor şi au împărţit nedrept
bruma de fonduri alocată.

Dintre ei, doar Ion Caramitru a mai
protestat în legătură cu bugetul derizoriu
alocat, de trei ori ch iar ieşind în spaţiul
public şi ameninţând cu demisia. Restul au
tăcut sau s-au declarat chiar satisfăcuţi de
banii alocaţi, unii aducând osanale şefului
pentru des toinicie!

Nici actualul ministru nu face notă
discordantă. Fericit că a ajuns în invidiata
poziţie, a acceptat fără rezerve o d iminuare
a bugetului Culturii cu 4,7% faţă de 2012.
Dacă adăugăm şi rata inflaţiei, care anul
trecut a fost spre 5%, ajungem la o
diminuare reală de aproape 10%! Asta nu
l-a împiedicat însă pe actualul ministru să
prevadă acordarea, în 2013, a unor
indemnizaţii de merit  în valoare to tală de
16.277.000 de lei, cu  4,92% mai mult decât
anul trecut! Despre cine ia aceşti bani, nu
puţini, lăsăm imaginaţia cititorului să
zboare în deplină libertate...

Din păcate, în timp ce min iştrii se
perindă ş i îşi omenesc apropiaţii,
demolările de clădiri istorice continuă,
continuă şi vandalizarea siturilor
arheologice, cum continuă şi creşterea
costurilor cărţii şi revistei tipărite , într-o
ţară care exportă pădurile sub formă de
buşteni!

Fără să ne mai obosim cu cifre şi
polemici, preocupările şi caracterul
trecăto rilor miniştri pot fi măsurate la
Sarmisegetusa Regia, un sit de importanţă
mondială, veritabil soclu al istoriei
noastre, care nu exis tă pentru ei decât la
fapt de seară, prin televiziuni, când se dau
declaraţ ii ipocrite şi indignate în legătură
cu nobilu l ansamblu. Exemplul cel
elocvent este Răzvan Theodorescu, fost
ministru al Culturii...

Simion Dănilă:
Gheorghe Luchescu, un an
de posteritate
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Omul e capodopera. „Femeie, iată fiul tău!”. Destinul
omului, însă, nu se mai află de mult în paradigmă. Veacul

XXI, încă la început, e unul dedicat în exclusivitate pluralismului.
Cultu ri mari, culturi mici, v ioiciunea limbajului critic nu poate
naşte din fragmentarism elanul marilor abordări.

În literatura română, valoarea cangrenează. E total adevărat.
Cum adevărat este că un receptor incompeten t vine pe

tras eu l său, înt r-o urzeala şocantă, ciudată, a unui des tin
incomplet  la mai multe capitole: al educaţiei culturale, în primul
rând. În derulările istoriei omenirii, poezia, ca o zee capricioasă,
cum ar zice mucalitul sofist, a fost o redută a spiritului. Nu trebuie
decât să crezi în joc, în ludicul so rţii şi ai poezia aici, aproape, nu
e nevoie de liste, de nume, de opere. Citeşti poeme şi te construieşti
intelectual, t ravers ezi metamorfozele nelin iş tii, t răieş ti un
necontenit exerciţiu spiritual. Fiecare, desigur, îl trăim altfel. În
felu l acela în  care des fizi umiliaţia, în  care nu  vrei să fii
supravieţuitorul propriilor iluzii ci al farmecului împlinirilor.

Şi, deodată, constaţi ca angajarea omului în isto rie tot
prin poezie îşi revendică sistemul de referinţă, pâna la

paradigma postmodernă. Cât relativism, atâta dezmăţ în în ţelesuri, nimic sau tot, sincron  sau asincron, u topie sau
distopie, reclama lumii, de la o epoca la alta, o face poezia în metafora desolemnizarilor ei. Poezia nu a fost niciodată un
produs defazat, ea s-a s cris chiar atunci când rigori ideologice nu-i îngăduiau să fie  tipărită. Forme de existenţialitate nu
găsesc poezia vieţii decât  în întrebare, fiindcă răspunsul întârzie.

Cu poezia strabaţi cartea tragică a vieţii. Fiecare o avem, o purtăm, o extragem din devălmaşia agresiunilor
existenţ ialului, psalmodiem marea traversare, dar sun tem consecvenţ i ignari şi uitam să ştim că g rotescul

distruge normele, că grobianul deformează conştiinţe, că imoralitatea, livrată în nuanţe pretins lirice şi în stufozităţi de
limbaj aproape paranoic, extirpă maliţ iosul din noi ş i ne obligă la altfel de idealizari. Visăm occidentalizarea propriei
ipostaze, comiţând poezele din dorinţa epatării celor de-acasa, mai ales feminine cu lipsuri la cerebel, în perioada în care
der libidinose mann e peste tot, în po litică, în patronat, în s istemul hemoragiei de dip lome şi titluri ştiinţifice din
învăţamânt, în sis temul angajărilor la locul de munca. Suntem patrioţi din dorinţa de a nu pierde onorurile locale,
descifrând defulari acolo unde ar trebu i să fim mai vig ilenţi cu noi înşine. Dar nu vrem să separăm corect realităţile: viaţa
e viaţă iar creaţia literară pretinde, nu doar pres upune, talent, pricepere, devotament.

Poezia, însă, e cea mai lovită ramură din corpusul literaturii noas tre. Indivizi decrepiţi care, social, n-ar face nici
cât o ceapă degerată, pretind ca sunt poeţ i, se încapaţânează să creadă asta şi îşi camuflează impotenţa sagace

şi agramatismul între coperta unei cărţ i, prefaţa de curtoazie a unui binevoitor sau  cel puţin un prieten înzestrat  cu prea
mult bun-simţ ca să păcătuiască refuzând paranoicul autor şi comentariul indulgent . Alţii se fofilează într-ale vieţii,
speculat ivi la nivel schizoidian, toleraţi de ignoranţa sau de indulgenţa celorlalţi ca oameni de cu ltură, oameni implicaţi
în cultu ră. Ipochimenii se chinuie dintru începuturile unui mozaic postdecembrist, după ce înain te de 1990 şi-au turnat
prietenii la securitate ăi pe cei care le  găzduiau inepţiile lirice în lecturile de grup ale câte unui cenaclu, şi până îi mai ţin
balamalele, continuă să parv ină altfel în societatea culturală, pretinzând onoruri de editori, de realizatori de revis te, chiar
dacă nu cunosc bine gramatica limbii române, de manageri tv, altminteri robi unui mercant ilism gregar semănând cu
discreţia vânzării pozelor concupiscente ale colegelor de liceu surprinse când faceau băiţă în covata bunicii.

Din fericire, poezia e şi genul, partea din literatu ră care nu poate fi ocultată, asfixiată, otrăvită. Până şi prostia
cunoaşte sfidarea retoricii, pentru că fantasmagoreea liricoidală nu are sinuozităţi, fiindcă nici prost ia n-are

vreun clasament, dar nici leac: eşti prost sau nu eşti. Dar nici un om nu poate pretinde, la naştere, extracţia cărturărească
drept emblemă: poţi fi om, cu demonstraţiile unei vieţi demne, exercitând meserii în care poti dovedi ca eşti un as. Doar
în dinamicile simbolicii vieţii acolo, da, e bine să fii, să rămâi poet.

Alteritatea, el şi ea, s unt constelaţia sub luminile căreia poţi fi cel mai important poet al umanităţii. Condiţ ia fiind
să te laşi convins că iubirea e singura potenţiala clipă a îmblânzirii speciei umane într-un univers palpabil,

pătruns irevocabil de magia poeziei care ne copleşeş te. Dragii mei, să ne bucure orice început. Şi să ne trăim poezia…

Despre cât de frumos se poate
trăi poezia...

   IONEL BOTA
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Profesor, născut la 1 ianuarie 1937 la
Sacoşu Mare, judeţul Timiş, absolvent al
Facultăţii de Filologie a Universităţii de Vest,
Timişoara. Face o strălucită carieră, de la
cadru didactic într-o şcoală rurală la prof.
dr. universitar în Timişoara.

Se remarcă îndeosebi în  domeniu l
activismului cultural, fiind timp de 20 de ani
(1962-1982) director al Casei de Cultură „Ion
Vidu“ a Municipiu lui Lugoj. Cu  elanu l şi
imprudenţa ce ţin  de teribilismul tinereţii,
învinge inconven ien tele dictaturii
comuniste şi reuşeşte să scoată în mai multe
rânduri corul ş i fo rmaţ ia de teatru  pes te
ho tare. Succesu l ob ţinu t de lugo jeni –
premiul pentru regie –  în cadrul Săp tămânii
Internaţionale de Teatru Amator (Londra,
20-27 iunie 1982), cu piesa Nevestele vesele
din Windsor de William Shakespeare, a fost
şi ultimul din acel domeniu de activ itate al
său. A u rmat demiterea din funcţie, întrucât
câţiva dintre membrii delegaţiei lugojene nu
s-au mai întors în ţară.

În  toată această perioadă s -a
documentat intens cu privire la istoria, arta
şi cultura Lugoju lui. O parte din  uriaşa
in formaţie pe care a s trâns-o atunci d in
arhive, muzee, biblioteci, presă, anchete de
teren, de la  oameni în  vârs tă, creatori
populari etc. a fost utilizată în cartea de de-
but, Lugojul  cultural-artistic. Trad iţie şi
contemporaneitate, Timişoara, 1975. A fost
un succes răsunător, lucrarea fiind şi acum
căutată de lugojeni.

După 1989, restul informaţiilor a fost
valorificat în alte câteva cărţ i p roprii ce
în treges c s ubstan ţ ial b ibliografia
bănăţeană: Lugojul  –  va tră a  uni tă ţi i
na ţionale, Bucureş ti, 1994; Din ga leria
persona lităţilor timişene, Timişoara, 1996;
Li teratură pen tru  copii  (note de curs ),
Timişoara, 1996; Anişoara Odeanu, Cluj-
Napoca, 2001; Literatură pentru copiii de
pretutindeni, Bucureşti, 2001; Spaţii sacre.
Protopop ia tu l Lugo j, Timiş oara, 2004;
Lugoju l  –  va tră  cul tural -fo lclorică ,
Timişoara, 2008, precum şi în unele lucrări

scrise în colaborare cu alţi autori:
Un panteon lugojean într-un ci-
mitir i storic (cu Victor Lăzărescu),
Lugoj, 1993;  Sp iri tua l ita te
lugojeană (cu Vasile  Muntean  şi
Victor Lăzărescu), Timişoara, 1993;
Traian  Grosăvescu  (cu  Mira
Demeter-Gros ăves cu  ş i Dan
Demeter), Timiş oara, 1995;
Cântecul străbate lumea. Centenar
Dimitrie Stan  (cu  Dorina
Mărgineanţu şi Cons tantin-Tufan
Stan), Timiş oara, 2006. To t în
co laborare a ed itat  d in  opera
Anişoarei Odeanu Publicistică  la „Viaţa“
(cu Eugen Beltechi ş i Cornel Ungureanu),
Timişoara, 2009, şi romanul postum Katinka
sau Fantomele de la Valea  Lungă (cu Cor-
nel Ungureanu ş i Dorin  Murariu ),
Timişoara, 2010.

A publicat, de asemenea, câteva studii
în  vo lumele colect ive Cultura  mi litans,
Timiş oara, 1971, Şcoa la  şi ca tedra ,
Timişoara, 1973, Atel ier al  cercuri lor
literare, Timişoara, 1977, Viorile cetăţ ii,
Timişoara, 1978, Tibiscus – Etnogra fie,
Timişoara, 1978, Permanen ţa speranţei,
Timiş oara, 1981, Magazin  li terar a l
Asocia ţiei  Scri i tori lor d in  Timişoara ,
Timişoara, 1981, Cartea Unirii, Alba Iulia,
1983, ASTRA – 125 de ani de la în fiinţare,
Sibiu, 1987, Analele Banatului, Timişoara,
1996, Studii şi comunicări de etnolog ie
(Sib iu , 1996). Fără a mai vorb i de
numeroasele art icole publicate în  ziare şi
reviste ca „Adevărul“, „Altarul Banatului“,
„Anotimpuri literare“, „Banat“, „Banatskie
Novine“, „Caraş-Severinul“, „Coloana
infinitului“, „Columna“, „Datini“, „Drapelul“,
„Drapelu l roş u“, „Emines cu“, „Gazeta
învăţământului“, „Înfrăţirea“, „Învierea“,
„Liceenii“, „Limba şi literatura română“,
„Literato ru l“, „Lugoju l“, „Mit ropolia
Banatu lui“, „Muzica“, „Neue Banater
Zeitung“, „Orizont“, „Paideia“, „Paralela 45“
(sup limentu l de cu ltură al „Renaş terii
bănăţene“), „Redeşteptarea“, „Renaşterea

GHEORGHE
LUCHESCU

un an de posteritate

bănăţeană“, „Rev is ta de pedagog ie“,
„Semenicul“, „Szabad  Szó“, „Teatru l“,
„Tempo“, „Timis iens is “, „Timiş oara“,
„Timpul“ (Reş iţa), „Tribuna“, „Tribuna
română“, „Vrerea“ etc.

 În paralel cu activitatea didactică şi de
cercetare, s-a reîntors la activismul cultural,
extinzându-ş i in teresu l as upra întregului
judeţ şi chiar Banat. Ca inspector, consilier
terito rial-ş ef al Ins pectoratu lui pen tru
Cultură al judeţului Timiş, timp de patru ani,
a sprijinit reluarea act ivităţilor culturale în
localităţile  cu tradiţie în acest sens, a marcat
traseele biografice şi sp irituale ale unor
personalităţi de seamă ale Banatului, prin
plăci comemorat ive ş i busturi, expuneri
documentate la simpozioane şi ses iuni de
comunicări ş tiin ţifice, organizarea unor
pelerinaje la monumente şi locuri istorice etc.

Prodigioas a activitate şi operă a sa nu
s-au  bucurat, din  păcate, de onorurile pe
care le merită. Cea mai mare distincţie primită
a fost Ordinul „Meritu l Cultural“ clasa a V-
a, cu prilejul sărbătoririi a 125 de ani de teatru
românesc la Lugoj (1967). Lugoju l nu l-a
recunoscut drept Cetăţean de Onoare al său.
Cu  aceas tă durere în  su flet s -a pet recut
Gheorghe Luchescu din această lume în 23
noiembrie 2011.

                    SIMION DĂNILĂ
[Fişă pentru un panteon cultural

al Lugo jului]
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Uniunea Scriitorilor
are 111 membri noi

Calendar „central”
pe 2013

La jumătatea lui decem-
brie, la Alba Iulia, a fost rati-
ficată lista noilor membri USR,
prezentată de Dan Cristea, pre-
şedintele Comisiei de validare:
Filiala Alba – Hunedoara (6):
Iulian Chivu – stagiar, Sonia
Elv ireanu  – s tag iar, Mihai
Pascaru  – s tag iar, Flav iu
George Predes cu  – stag iar,
Virgil Todeasă – stagiar, Igor Ursenco – stagiar;
Filiala Arad (7):
Dana Melania Bădic – stagiar, Sanda Maria Deme – stag iar, Lia
Faur – stag iar, Lăcrămioara Iva – stagiar, Ruxandra Ivăncescu –
stagiar, Alexandru Moraru – stagiar, Domnica Pop – stagiar,
Gilda Vălcan  – stagiar;
Filiala Bacău (7):
Ioan Baban – stagiar, Sever Bodron – stagiar, Ovidiu Bufnilă –
stagiar, Dan Iacob – stagiar, Petre Isachi – stagiar, Iuliana Paloda-
Popescu – stagiar, Cristina Ştefan –  stagiar
Filiala Braşov (2):
Cristian  Muntean – stagiar, Angela Nache-Mamier – stagiar;
Filiala Bucureşti (22):
Copii şi tineret: Daniel Braşoveanu – stagiar, Vasile  Groza –
stagiar, Laura Grunberg – stagiar, Rodica Elena Lupu – stagiar;
Critică: Sorin Lavric – titular, Adrian Niţă – stagiar, Răzvan Voncu
– titular;
Dramaturgie: Ion Bogdan Martin – stagiar, Eugen Virgil Nicoară
– stagiar;
Poezie: Florin Dochia –  stagiar, Constantin Marafet – stagiar,
Ioan Bogdan Ştefănescu –  stagiar
Proză: Clelia Ifrim – stagiar, Dorin Ivan – stagiar, Gabriel Năstase
– stagiar, Cosmin Perţa – stagiar, Mihai Traistă – stagiar, Mariana
Tomescu  – stagiar, Adrian Voicu – s tagiar;
Traduceri: Mihaela Golban – stagiar, Luminiţa Munteanu –
stagiar, Delia-Michaela Răzdolescu – stagiar;
Filiala Chişinău (1):
Anatol Moraru – stagiar;
Filiala Cluj (8):
Augustin Cozmuţa –  stagiar, Teodor Curpaş – stagiar, Alex
Goldiş – titular, Mariana Istrate – stagiar, Iuliu Pârvu –  stagiar,
Doina Rad – stagiar, Florian Roatiş – stagiar, Ion  Taloş – titular;
Filiala Constanţa (1):
Constan tin Gornea – s tagiar;
Filiala Craiova (10):
Liviu Andrei – stagiar, Carmen Bulzan – stagiar, Virgil Dumitrescu
– stagiar, Gabriela Gheorghişor – titular, Mihai Octavian Ioana
– stagiar, Maria Ionică – stagiar, Victor Martin – stagiar, Emilian
Mirea – stagiar, Gabriela Rusu Păsărin – stagiar, Teodor Preda
– stagiar;
Filiala Iaşi (14):
Gabriel Avram – stagiar, Nicolae Bacalbaşa – stagiar, Mariana
Cristina Bărbulescu – stagiar, Nicolae Boghian – stagiar, Mario
Cas tro –  stagiar, Vasile Diaconu – s tagiar, Laura Enache –
stagiar, Pavel Florea – titular, Leonte Ivanov  – stagiar, Paul
Leibovici – stagiar, Paul Munteanu – stagiar, Adrian  Onciu –
stagiar, Cristina Prisăcaru Şoptelea – stagiar, Alexandru Spătaru
– stagiar;
Filiala Pi teşti (4):

Mihai Barbu – titular, Gabriel Cazan – stagiar, Constantin Hârlav
– titular, Cristian Meleşteu – stagiar;
Filiala S ibiu (9):
Ovidiu Bucur – stagiar, Elena M. Câmpan – s tagiar, Doina
Constantinescu – stagiar, Ştefan Doru Dăncuş – stagiar, Traian
Dobrines cu – stagiar, Rodica Ilie – s tagiar, Dumitru  Mălin –
stagiar, Carol Neustädter – stagiar, Liviu Ofileanu – stagiar;
Filiala Sud-Est (6):
Ruxandra Anton –  stagiar, Cristian Corcan – stag iar, Diana
Corcan –  stagiar, Octavian Mihalcea – s tagiar, Cristian  Pavel –
stagiar, Andrei Velea – stagiar;
Filiala Timişoara (10):
Mihai Alexandru – stagiar, Raul Bribete – stagiar, Crist ian Con-
traş – stagiar, Ştefan Eh ling – stagiar, Mihai Murariu – stagiar,
Maria Niţu – stagiar, A lina Radu – stagiar, Constantin Rupa –
stagiar, Mariana Stratulat – stagiar, Graţian Szekely –  stagiar
Filiala Târgu-Mureş (4):
Dana-Lig ia Ilin – stagiar, Borsodi L. László – stagiar, Marius
Paşcan – stagiar, Veronica Ştir – s tagiar.

Avem 111 validaţi, din  care 104 stag iari, alţii 7 devenind
co legi „p lini”, adică t itulari: Sorin  Lavric şi Răzvan  Voncu
(Bucureş ti), Ion Taloş (Cluj), Gabriela Gheorghişor (Craiova),
Pavel Florea (Iaşi), Mihai Barbu şi Cons tantin Hârlav (Piteşti).

Din arealul vestic, remarcăm admiterea în filala arădeană a
colegilor timişoreni Gilda Vălcan şi Alexandru Moraru, amândoi
cu  o  îndelungată act iv itate literară, mai ales al doilea, a
talentatu lui poet hunedorean Liviu Ofileanu la filiala sibiană şi
a poetului Mihai Octav ian Ioana, fost timişorean, la filiala
craioveană.

În ce priveşte Timişoara, pe unii îi ş tim bine, după cărţi şi
prezenţă la întâlnirile literare de la filială sau de la diverse lansări;
la alţii, trebuie să recunoaştem, ecoul este cam palid. Poate aici
o fi secretul scaunelor goale, uneori, v inerea, la ora patronată
cu abnegaţie de Cornel Ungureanu. Ne bucurăm pentru Mihai
Alexandru, nepotul lui Virgil Birou, fostul preşedinte al Societăţii
Scriitorilor Români din Banat, pentru Ştefan Ehling, apărut târziu,
dar convingător, în viaţa literară sau pentru tânărul Raul Bribete,
care a absolvit chiar anul trecut Filosofia.

În ultimul deceniu , “galeria” prezidenţ ială, ed iturile
dâmboviţene şi păstorii de cenacluri au  ridicat în slăv i o samă
de poeţi tineri sau mai în pârgă, pe ideea că sunt valori naţionale.
Remarcăm că în afară de învălmăşeala de pe internet şi larma
revuistică făcută în jurul lor, nu se întâmplă cine ştie ce, ba nu îi
prea întâlnim nici pe lis tele de validaţi. Se confirmă că dacă eşti
corist într-un cenaclu şi faci “mumos”, chiar dacă te grijeşte
dirijoru l, nu înseamnă că eşti şi un solist de valoare. De fapt,
creaţia este un act individual, iar creatorul veritabil este un
individ  singuratic, retractil şi, adesea, subversiv. E-adevărat
că, social, îi iau faţa micii burghezi din cultură, dar, să fim calmi,
aceştia nu sunt periculoşi în posteritate, doar la caserii...

 Cele mai importante evenimente pe care USR le va organiza
şi susţine în 2013:

- Programul de lecturi publice, sub genericul “Scriitorii la
ei acasă / Scriito ri pe Calea Victoriei”, care va consta într-o serie
de lectu ri publice desfăşurate în Sala Oglinzilor, la Bucureşti,
susţinute de scriitori reprezentativi din  toate filialele USR din
ţară, în  continuarea celor desfăşurate în 2012.

- Premiile USR pe anul 2012, care vor fi decernate în ziua de
29 mai 2013, la Bucureşti;
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Premiile Filialei
Timişoara a USR,
pentru anul editorial
2011

O antologie de două
kilograme!

- Colocviul romanului românes c, care se va des făşura la
Alba Iulia, în zilele de 31 mai,1 şi 2 iunie 2013;

- Turnirul de poezie, ed iţia a III-a, care se va desfăşura în
Spania în tre 8 şi 15 iunie, concurenţii români fiind din filialele
Arad şi Cluj;

- Festivalul Zile şi Nopţi de Literatură, care se va desfăşura,
la începutul lui octombrie, la Bucureşti;

- Gala Poeziei Române Contemporane a lui Nico lae
Manolescu, care se va desfăşura în octombrie, tot la Bucureşti,
la Ateneu l Român.

Premiul Opera Omnia:
Eugen Dorcescu. Laureatul
este poet, eseist, prozator,
traducător din limbile fran-
ceză ş i s paniolă, o pers o-
nalitate literară complexă
care a publicat peste 30 de
cărţi, plus şase volume co-
lective şi altele de traduceri.

Premiul pen tru poezie:
Ion Marin Almăjan, pentru
volumul „Amin tiri despre
ţărani” (Ed itura Hestia), şi
Monica Rohan, pent ru
volumul „Zid  după zid”
(Editura Brumar 2011).

Premiu lui pent ru
proză: Dan Flo riţa-Seracin,
pentru romanul „Întoarcere
din larg” (Editura Anthropos).

Premiu l pentru critică, istorie literară şi eseu: Cristian
Ghinea, pentru volumul „Pasajul dis cret”, apărută la Ed itura
„Anthropos” din Timişoara.

Premiul pentru traduceri: (ex aequo):  Manolita Dragomir
Filimonescu, pentru traducerea din limba franceză a volumului
„Privire în oglindă”/„Le regard du miroir”, de Michel Bénard,
apărut la  Editu ra Art  Press , şi Ildiko Gábos Foarţă - pen tru
traducerea din limba maghiară a volumelor „Zilele vin, zilele
t rec” (Editu ra Eurostampa), de Bárány i Ferencz, ş i
„Metamorfozele lui Casanova” (Editu ra Grinta), de A ttila  F.
Balász.

Diploma Juriu lui pent ru activ itatea de cercetare literară
realizată de un tânăr: Diana Ioana Ureche, pent ru volumul
„Poezia lui Ştefan Augustin Doinaş. Modernitate şi clasicitate”,
apărut la Editura Universităţii de Vest.

Juriul a  fost format d in  Alexandru Ruja (preşedinte), Paul
Eugen Banciu, Slavomir Gvozdenovici, Claudiu T. Arieşanu şi
Dorin Murariu.

Au mai fost nominalizaţi:
Poezie:  Octavian Doclin, “Firul de plumb/The Plummet”,

Editura Anthropos, şi Nicolae Sârbu, “Eu, Nicolae de Ohaba”,

Editura Dacia XXI, 2011;
Proză: Ion Jurca Rovina, “Iubire fără domiciliu”, roman,

Editura Palimpsest, şi Dumitru Oprişor, “De pe fron t mai vin
veşti triste”, proză s curtă, Editura Brumar;

Critică, isto rie literară şi eseu: Ciprian Vălcan, “Elogiul
bâlbâielii”, Editura All;

Traduceri: Ivo  Muncian  (lb. s ârbă) – Niko la Vujčič,
“Nopţile  şi alte poeme”, Editura Anthropos.

Cum se poate remarca, ju riu l, în componenţa de anul
acesta, a fost  entuziasmat  de editurile lui Lucian Alexiu  –
“Hestia” şi “Anthropos”, situaţie care nu poate decât să bucure
celelalte  en tităţ i editoriale din  zonă ş i s ă creeze emulaţ ie
suplimentară printre cei care scot o carte şi ar spera la vreun
premiu...

EUGEN DORCESCU

În  o raş ul natal al lui
Liviu Ioan Stoiciu (este cetă-
ţean de onoare!), Adjud, la
Editura „Armonii culturale”,
nume pe care-l poartă ş i
revista de cultură de acolo),
a apăru t volumul „Meridia-
ne lirice (124 poeţi contem-
porani) – Anto logie univer-
s ală a poeziei româneşt i
contemporane”, o lucrare
monument, de 826 de pa-
gini, în format A4, ce cân-
tăreşte peste două kilogra-
me ! O carte „cu greutate, la
propriu  şi la figurat” – aşa
cum a sub liniat autoarea, poeta Eleonora Stamate.

Alături de cei 122 de poeţi anto logaţ i, s e regăsesc şi
medalioanele a doi poeţi dis păruţi, acad . Anatolie Codru
(bas arabean) şi gălăţeanca Angela Cioltan Zainea. Grafica,
cuprinzând douăzeci de ilustraţii, şi coperta poartă s emnătura
lui Mihai Cătrună.

Concursul
internaţional de Poezie
“Palia literară”, ed. I

Concursul are următoarele secţiuni:
- categoria A – un singur poem în limba română (maxim 5

poezii);
- categoria B – un singur poem în limbă străină (maxim 6

poezii);
- categoria C – antologie de autor limba română;
- categoria D – antologie de autor limbă străină;
- categoria E – volum publicat de poezie;
Organizatorii au anunţat o taxă de participare: categoriile

A şi B – 30 euro; categoriile C şi D – 40 euro. La categoria E nu
se percepe taxă de part icipare.

Premii: publicarea operei, bani, prezentare de carte.
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Premiile Filialei Arad
a USR

Filiala (cuprinde scrii-
tori din  Arad, Oradea, Deva,
Hunedoara, Timişoara, Bra-
şov şi Voivodina),  care i-a
avu t în  juriu pe Gheorghe
Schwartz (preşedinte), Ioan
Matiuţ şi Horia Ungureanu,
a acordat premiile:

- Ioan Moldovan –
OPERA OMNIA;
- Monica Rodica Iacob,

“Mireas a co lo rată”, Ed .
„Mirador”, p remiu l de
poezie;

- Lia Alb, “Pădurea din
biserică”, Ed. „Dacia” XXI,
premiu l (ex aequo) pent ru
proză;

- Felix Nicolau, “Pe mîna femeilor”, roman, ed. „Cartea
Româneas că”, premiul (ex aequo) pentru proză;

- Traian  Ştef, „Ţiganiada”, o „Poves tire după Ioan  Budai-
Deleanu”, bilingvă, româno-maghiară;

- Gh . Mocuţa, “Cea mai bună din tre lumi (Jurnal şi
contrajurnal parizian)”, Ed. „Tracus Arte”, premiul pentru eseu-
jurnal;

- Anna Rău Lehotska, “Volny kusok Priestoru” , Ed. „Ivan
Krasko”, proză în limba slovacă.

 Orădeanul Ioan Moldovan, redactor-şef al revistei “Fa-
milia”, care a primit numeroase premii literare în ultimii ani, a
fost onorat la împlinirea rotundei vârste de şaizeci de ani.

IOAN MOLDOVAN

Participan ţii din alte  ţări au  la îndemână pos ibilitatea
participării la acest concurs prin traducerea lucrărilor lor.

În urma a două prelungiri succesive de termen, lucrările
poeţilor şi editorilor po t fi trimise până la 30 martie 2013, data
poştei.

Amănunte se pot afla la Asociaţia Pro-ISIS: telefon / fax:
0254242260 sau info@pro-isis.com.

“O altfel de istorie a
literaturii române
contemporane”

Ştefan Doru Dăncuş intenţionează să scoată un dicţionar
mai aparte, care va con ţine recenzii, cronici sau semnalări de
carte referitoare la volumele unor autori de limbă română, scrise
de-a lungul carierei acestora. Vor apărea în mai multe volume,
în încercarea de a cuprinde cât mai mulţi d in tre au to rii
contemporani. Fiecare din ele va conţine, în funcţie de autorii
selecţionaţ i, câte o secţiune de proză, poezie, traduceri, teatru,
eseu. Fiecare volum va conţine un număr de 20 de autori.

Selecţia  va fi făcută de Grigore Timoceanu, Felix Nicolau
şi Ştefan Doru Dăncuş, apoi va fi validată de un juriu format
din George Coandă, Vali Niţu şi George Terziu.

Autorii care au editat  cel puţin o carte pot trimite un CV
literar, o fotografie şi trei pagini A4 cu recenzii, cronici sau
semnalări de carte referitoare la operele lor. Se admit şi texte
postate pe site-uri cultu rale sau bloguri. Util ar fi ca autorii să
trimită şi s canări în format jpg ale primelor coperţi ale volumelor
editate. Amănunte: dorudancus@gmail.com şi tel: 0724 443 587.

Cei selecţionaţi vor achita o taxă de co-editare de 300 lei,
preţ în care intră şi expedierea gratuită a cinci exemplare din
lucrarea în care au apărut.

În 2012, a debutat Concurs ul Naţional de Poezie “Ion
Sângereanu”, o rgan izat  la Ocna Mureş , ad resat elev ilor,
studenţilor şi tinerilor creatori de poezie care nu sunt membri ai
Uniunii Scriitorilor şi nu au volume publicate.

În 3 noiembrie 2012, au fost premiaţi, la Ocna Mureş, oraşul
natal al scriitorului timişorean Ion Arieşanu,  câştigătorii acestei
prime ediţii, la care au participat peste 60 de concurenţi din ţară
şi din R. Moldova.

Iată lau reaţii:
Marele Premiu (500 de lei) - Ştefania Miruna Belea (Ulmi, j.

Dâmboviţa);
Premiul I (300 de lei) - Delia Grosu (Lazuri, j. Dâmboviţa);
Premiul al II-lea (200 de lei) - Marina Popescu (Bucureşti);
Premiul al III-lea (100 de lei) - Mihai Ionuţ Ologu (Vulcan,

j. Hunedoara), Nicolae Ghe. Mihăilă (Galaţi).
Menţiun i: Adelina Dozescu (Chizătău, j. Timiş), Adriana

Nuc Balogh (Ocna Mureş), Silviu Mihăilă (Alba Iulia), Cristina
Steliana Voicu (Ploieş ti), Valentin Macaveiu (Alba Iulia).

Juriul a  fost prezidat  de Aurel Pantea şi i-a mai avut în
componenţă pe Gheorghe Dăncilă şi Mircea Stâncel.

Primele trei premii au  mers la Bucureşti (primele două sunt
studente acolo). De remarcat că timiş oreanca, acum, Adelina
Dozescu a mai adăugat o distincţ ie la colecţia impresionantă de
premii (peste patruzeci).

 Concursul
„Ion Sângereanu”

Laureaţii celei de-a XV-a ediţii, 2012:
Poezie:
Premiul I – Ilinca Pop;
Premiul II - Vlad Pojoga;
Premiul III – Ana-Maria Lupaşcu;
menţiuni: Ionela Mădălina Grosu, Mois ei Iulia, Ion Valentin
Ceauş escu;
Proză:
Premiul I - Alexandra Dodiţă;
Premiul II - Roxana-Andreea Popescu;
Premiul III - Ioana-Teodora Gonţea;
menţ iun i: Vlad  Arimia, Cătălina Ionei, Mihnea Alexandru
Găman.
Juriul a  fost format din Cornel Ungureanu (preşedinte); Eugen
Bunaru, Tudor Creţu (poezie); Viorel Marineasa, Bogdan
Munteanu (proză).
Nu s-a comunicat de unde sunt laureaţii şi nici câţi concurenţi
au part icipat.

Concursul „Pavel Dan”
(Timişoara)
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În 11 decembrie 2012, cu
s prijinu l financiar al Min i-
sterului Culturii şi Patrimoniului
Naţional, la Muzeului Naţional
al Literaturii Române, a avut loc
Gala Premiilor Asociaţiei Pu-
blicaţiilor Literare şi Editurilor
din România (APLER), ediţia a
XIV-a.

Ju riul a  fos t fo rmat  d in
Eugen Simion  (preşed in te),
Silv iu  Angeles cu ş i Mircea
Dumitrescu (grafician).

Revis ta anu lu i 2011:
„Arca”(a fost reprezentată de
Ioan Matiuţ).

Premiul Romul Munteanu
(pentru editura anului 2011): Editura „Tracus Arte”, din

Bucureşti. ”
 Premiul Dan Alexandru  Condeescu (pentru critică literară

ş i ed iţ ii crit ice): vo lumul „Crono log ia v ieţ ii literare
româneşti.1944-1964”, coordonator Andrei Grigor, Ed. Muzeului
Naţional al Literaturii Române din Bucureşti.

Premiul Special APLER: jazzman-ul Mircea Tiberian, pentru
„Tehnica improvizaţiei”(ed. a II-a); Ionuţ Bogdan Ştefănescu,
pentru „Cuvântul de trecere”, ambele Ed. Tracus Arte.

Graficianu l de carte al anului 2011: Tudor Jebeleanu,
colaborator la Editura Tracus Arte.

Premiul pentru Jurnalism Cultural: Anamaria Spătaru (Ra-
dio România Cultural) ş i Mihaela Helmis (Radio România
Actualităţi), ambele, evident, din Bucureşti.

După alegerea cu “cântec” a lui Dan Mircea Cipariu la
conducerea APLER, manifestarea s-a mutat la Bucureş ti, unde
au rămas  aproape toate premiile. În plus, parafrazând  un banc
celebru , putem spune: Frumos, dar p rea mult Tracus Arte!

Ne bucurăm pentru colegii de la „Arca”, o revistă care
arată că nu trebu ie un oraş mare sau un sediu dâmboviţean
pentru a produce act cultural major!

Iată redacţia: Vasile Dan  – redactor-şef fondator, Romulus
Bucur – redactor-şef adjunct, Ioan Mat iuţ – şef-birou  revista
„Arca”, Horia Ungureanu , Onisim Colta – redactor artistic, Călin
Chendea – desktop publishing, web design. Redactori asociaţi:
Lucia Cuciureanu, Gheorghe Mocuţa, Carmen Neamţu, Mihail
Neamţu, Lajos Notaros, Gheorghe Schwartz, Ciprian Vălcan.

De amint it şi că „Arca” este co-organ izatoare la Festivalul

„Consens seren”
la premiile APLER

internaţ ional de poezie Lucian Blaga (luna mai, Arad  – Alba-
Iulia – Lancrăm), la Festivalul Eminescu de la Macea (15 iunie),
la  Festivalu l-concurs  Dorel Sib ii (octombrie, Săvârşin ), la
Festivalul „Poesis” din Satu-Mare, la Zilele Revistei „Familia”
din Oradea, la târguri de carte (Arad, Timiş oara, Oradea,
Bucureşti), la lansări de carte arădene, la întâlniri cu intelectuali
români d in Gyula (Ungaria) şi Uzdin, Vîrşeţ, Novi Sad (Serbia),
la organizarea Cenaclului Uniunii Scriitorilor din Arad.

Festivalul  „Marin
Preda”, ediţia a XIII-a

Manifestarea a avut loc la Alexandria şi Siliştea Gumeşti,
satul natal al marelui prozator. A cuprins Colocviul „Marin Preda
– 90” (coordonat de Nico lae Oprea, preşedintele Filialei Piteşti
a Uniunii Scriitorilor) ş i festivitatea de premiere a concursului
literar. Deşi cu ambiţii de „naţional”, festivalul a avut un profil
mai mult zonal, participând reprezentanţi ai Asociaţiei Scriitorilor
din Bucureşti şi ai revistelor “Ramuri”, “Luceafărul”, “Argeş”,

Juriile pentru premiile
USR de anul acesta

Juriul pentru nominalizări:
George Vulturescu, Alex Goldiş, Gheorghe Glodeanu, Paul

Aretzu, Gabriela Gheorghişor.
Juriul pentru premieri:
Gabriel Coşoveanu, Irina Petraş, Cornel Ungureanu, Dan

Cristea, Mihai Zamfir. Concursul CEPAL”
CEPAL, Centrul European pentru  Promovarea Artei şi

Literelo r, organizează un concurs literar internaţional, pentru
toate vârstele, toate categoriile, toate limbile europene.

Regulamentul se găseştela ht tp ://www.le-cepal.com/
structurviotot.htm. Din el, spicuim: Secţiunea „francofonă” este
rezervată străinilor sau francezilor cu domiciliul în străinătate.
La fiecare secţiune s e acordă mai multe premii şi menţ iuni.
Fiecare concurent  poate să part icipe la mai multe secţiuni
achitând  contribuţia co respunzătoare. Se acordă drep tul de a
publica în numărul special al revistei “Mil’Feuilles”.

Înscrierea la concurs se face pe formularu l adăugat
Regulamentului.

Fiecare text  t rebu ie dactilografiat  lizib il pe A4, în  4
exemplare, caps ând toate colile care sunt trimise la aceeaşi
secţiune. Poezia  nu poate să depăşească 50 de versuri, în unul
sau mai multe poeme (haiku, tanka: 6 poeme), proza 4 pagini.
Textele trebuie să fie inedite.

Fiecare exemplar va purta în dreapta sus numărul secţiunii,
un cod personal format din doua litere şi trei cifre.

Pentru o  serie de 4 pagini sau 50 de versuri suplimentare,
se adaugă 3 euro.

Data limită este 31 mart ie 2013.
Amănunte, Regulamentul şi formularul de înscriere se

găsesc pe www.le-cepal.com

IOAN MATIUŢ
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Asociaţ ia „Casa de Cultură” din Bucureşti a organ izat un
concurs literar cu o singură secţiune – romane. Au participat la
competiţ ie 59 de romane apărute în 2011, dintre care au fost
selectate cinci de către un juriu format din Alex. Ştefănescu,
Dan C. Mihăilescu şi Dan iel Cristea-Enache, toţi din Bucureşti.
În faza a doua, douăzeci de bloggeri au  decis care este cel mai
bun roman, acordând puncte, de la 1 la 5, cărţilor finaliste. „Matei
Brunul”, de Lucian Dan  Teodorovici, a cumulat cel mai mare
punctaj ş i primit Premiul literar „August in Frăţilă”, ediţia I, în
valoare de 10.000 de euro , oferit de compania Philip Morris
Trading.

Premiul de popularitate, în valoare de 2.000 de euro, câştigat
de romanul  „Emoţia”, de  Mirela Stănciulescu. Acest premiu a
fost o ferit de Europa FM ş i a fost ales de căt re ascultătorii
postului de radio, tot  dintre cele cinci romane finaliste.

Finalistele au fost : „FEM”, de Magda Cârneci (Bucureşti,
Ed. Cartea Românească, 2011), „Viaţa lui Kostas Venetis”, de
Octavian  Soviany (Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 2011),
„Emoţia”, de  Mirela Stănciulescu (Bucureşti, Ed. Humanitas,
2011), „Ploile amare”, de Alexandru Vlad (Bistriţa, Ed. Charmides,
2011) şi, evident, „Matei Brunul”, de Lucian Dan Teodorovici
(Iaşi, Ed. Polirom, 2011).

Despre câş tigător : Lucian Dan Teodorovici este consilier
editorial şi fost redacto r-şef la Editura Polirom. A mai fost re-
dactor-ş ef adjunct la suplimentul cultural al publicaţiei Timpul
şi edito rialist la mai multe jurnale neliterare.

Despre cel care a dat numele concursului: Augustin Frăţilă
(1953-2010), scriitor şi cantautor, a fost membru al Cenaclului

La începutu l lui decembrie, a avu t loc a X-a ediţie  a
p remiilo r anuale ale Cas ei de Pres ă şi Ed itură „Contact
internaţional”, din Iaşi. Cu o motivaţie metaforizată şi ermetică,
lista cuprinde şi doi scriitori consacraţi din vestul României:
Cornel Ungureanu şi Gheorghe Schwartz:

- Premiul “Mnemos ” (pentru  interpretarea alch imică a
literatu rii) – Cornel Ungureanu;

- Premiul “Pythagoras” (pentru înflorirea în aludel a materiei
prima) - Adrian Popescu;

- Premiul “Paracelsus” (pentru excelenţă în redarea harului
fantast ic) - Nicolae Băciuţ;

- Premiu l “Sophia” (pentru şlefuirea pietrei filos ofale) –
Gheorghe Schwartz;

- Premiu l “Aurora” (pen tru sublimarea liricii în athanor ) –
Gellu Dorian;

- Premiu l “Dimitrie Cantemir” (pentru  aşezarea erud iţiei în
piat ra unghiulară a templului culturii) – revistelor “Oglinda
literară” (Focşani) şi “Cultura” (Bucureşti);

- Premiul “Acta Neuro logica Moldav ica” (pentru v ibraţia
luminii în plasticitatea neuronală) – Dafin Mureşanu;

- Premiu l Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale
aripilo r în poesie) - Cristinel C. Popa;

Premiile “Contact
internaţional”

CORNEL
UNGUREANU

GHEORGHE
SCHWARTZ

- Premiu l “Robinson” (pentru urcarea scării lui Iacob prin
sublime încercări) - Lucian  Nicolae;

- Premiul „Arcad ia” (pen tru  excelen ta metamorfoză a
culorilo r în cuvinte) –  Elena Cristina Potop;

- Premiul Hiram (pent ru hermeneu tica luminii din arta
regală) –  Bogdan Constantin Dogaru;

- Premiul “Johannes Kelpius” (pentru slujirea Cuvântului
pe altaru l luminii)  - Ju lieta Carmen Pendefunda;

Juriul, care l-a avut preşedinte pe acad. Liviu Pendefunda,
“vice-cancelar al World  Academy of Let ters”a mai cuprins
membri ai colegiilo r de redacţ ie  ale rev is telor „Contact
internaţ ional” şi “Acta Neurologica Moldavica”.

Douăzeci de bloggeri
au decis un premiu
literar românesc de
10.000 de euro

“Bucureşt iul literar şi artistic”, “Caligraf”, “Litere” şi “Formula
AS”. Ju riul a fost condus de Horia Gârbea.

Marele premiu a fost acordat Ralucăi Gorcea (Argeş).
Proză s curtă:
Premiul I - Diana Bădica (Bucureşti), Premiul II - Izabela

Drăghici (Constanţa), Premiul  III - Nico lae Cârstea (Bucureşti).
Critică literară:
Premiul I - Andreea Mircea (Sibiu), Premiul II - Sorin Iagăru

(Argeş), Premiul III - Iuliana Clima Caraghiu  (Bacău).
După cum a scris un ju rnalist, „pe tărâmul moromeţ ilor, la

Siliştea Gumeşti, participanţii la festival au întâlnit o  situaţie
nefirească, localu l casei părinteşti a marelui scriitor fiind ferecat
cu lacăte, dar şi într-o  evidentă stare de degradare, cu  o curte
total neîngrijită, iar la  aşa-zisul Centru Memorial “Marin Preda”
era evidentă nepu tinţa celo r două institu ţii judeţene şi a
oficialităţilor locale de a organiza un muzeu care să-l reprezinte
pe marele scriitor”.

Ediţia a VIII-a, 2013, a acestui concurs organizat de redacţia
rev istei „de cultură şi atitud ine civică” „Metamorfoze” din
Medgidia are ca tematică „poezie cu ironie / parodie”.

Pot part icipa elevi şi studenţi, cu un grupaj de maxim 10
creaţii, care se trimit, până în 15 aprilie 2013, în 3 exemplare,
tehnoredactate cu  font Arial 12, în sistem moto, pe adresa:
Redacţia revistei „Metamorfoze”, Liceul teoretic “N. Bălcescu”,
Str. Scarlat Vârnaf, nr. 2, cod 905600, Medgidia, jud. Constanţa,
cu menţiunea „Pentru concursul literar, ediţia a VIII-a, 2013”.

Concursul literar
„Aripi de dor”
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de Luni. Între 1995 şi 2010, a fost redactor-şef al Editurii ALLFA,
departamentul de literatură al Grupului Edito rial ALL.

Bloggerii-juraţi au fost: Dragoş  Butuzea, Ioana Chicet
Macoveiciuc, Ionuca, Laura Frunză, Maria Coman, Marius
Nicolae, Monica Jitariuc, Oana Grecea, Oltea Zambori, Raluca
Popa, Roxana Popescu, Ruxandra Predescu, Sebastian Bârgău,
Sorin Tudor, Victor Kapra, Wilkins Micawber.

Iată celelalte romane participante şi autorii lor:
„Apocalipsa după Sile”, de Dinu D. Nica, Ed. Ins titutul

European ; „Copilul de la  catedră”, de Gabriel Iosa, Ed. Retipo;
„Nepoves titele trăiri ale templierilor români, de Adrian Voicu,
Ed. ALLFA ;  „Te voi răpi la noapte”, de Stelian Ţurlea, Ed.
Cartea Românească; „Îmi ies din minţi”, de Stelian Ţurlea, Ed.
Crime Scene; “Oase migratoare”, de Iulian Tănase, Ed. Nemira ;
“Pădurea de sticlă”, de Marinela Porumb, Ed. Neverland ; “Iluzii
din pulbere”, de Marinela Porumb, Ed. Anastas is ; “Câteva
sfârşitu ri de lume”, de Adrian Georgescu, Ed. Humanitas; “Nu
mă atinge”, de Dumitriţa Stoica, Ed. Humanitas ; “Pe masa de
operaţie”, de Constantin Stancu, Ed. RAFET; “The godmother”,
Ion Ifrim, Ed. RAFET; “Nemaipomenitele aventuri ale lui Anton
Retegan şi ale dos arulu i său”, de Gheorghe Săsărman, Ed.
Nemira; “Fortăreaţa nebunilor”, de George Arion, Ed. Crime
scene; “Comorile de sub Meseş”, de Artemiu Vanca, Ed. Con-
t rast ; “Gean ta cu cinci fermoare”, de Anton  Pet rovs ch i
Bacopiat ra, Ed. Institutul European; “Fix Pix Loneliza”, de Teo
Moldovan, Ed. Dacia XXI; “Adio Monali…, de Teo Moldovan,
Ed. Dacia XXI, “Ucideţi generalul”, de Bogdan Hrib, Ed. Crime
s cene; “În toarcere în  larg”, de Dan  Flo riţa-Seracin , Ed .
Anthropos ; “Katrina, păcat d in iubire”, Ed. Create Space;
“Atracţie”, de Elena Costea, Ed. Scrisul românesc; “Felix în
valea umbrei morţii”, de Vasile Radu, Ed. Vremea ; “Dincolo de
cuvinte”, de Mariana Cristinoiu Tudor, Ed. RBA Media; “Trei
sute de trepte”, de Ioan  Suciu, Ed. Tracus Arte; “Vizitatorul“,
de Tudor Alexander, Ed . Junimea ; “Fetele Nikas“, de Monica
Săvules cu  Vouduri, Ed. Tracus Arte;  “Minoic“, de Caius
Dobrescu , Ed. Polirom; “Defekt“, de Flo rin Irimia, Ed. Brumar;
“Dezordine prevent ivă“, de Matei Viş n iec, Ed . Cartea
româneas că; “Dilăr pent ru o zi”, de Andrei Ruse, Ed. Polirom;
“Dulcea poveste a tristului elefant”, de Diana Adamek, Ed.
Cartea românească; “Imigranţii”, de Ioana Băeţică, Morpurgo,
Ed. Polirom; “În iad toate becurile sunt arse”, de Dan Lungu,
Ed. Polirom;  “Memorie incomodă”, de Nicolae Radu, Ed.
Semne; “Nopţile Patriarhului”, de Tatiana Niculescu Bran, Ed.
Polirom; “Patru bărbaţi plus Aurelius”, de Doina Ruşti, Ed.
Polirom;  “Pe mâna femeilor”, de Felix Nicolau, Ed . Cartea
românească; “Poker”, de Bogdan Coşa, Ed. Cartea românească;
“Scriso ri net rimise”, de Floren tina-Loredana Dalian , Ed .
Fundaţia Culturală Antares; “Tovarăşi de cameră. Student în
Chişinău”, de Mihail Vakulovski, Ed. Cartea românească; “Târg
de arlechini”, de Paul Mihalache, Ed. Tracus Arte; “În braţe
străine”, de Andra Pavel, Ed. Crime Scene; “Urme de dragoste”,
de Marian Malciu, Ed. Pim; “Maria” (două volume), de Dan
Popescu, Ed. Etnous; “Diavolul stă în  amănunte”, de Teodora
Paula Dumitrache, Ed. Casa Cărţii de Şt iinţă; “Zvrncul Pyt sau
jocul de-a mortiţa”, de Andrei Trocea, Ed. Tracus Arte; “Ţesut
viu. 10x10”, Emil Galaicu-Păun, Ed Cart ier; “Singura cale”, de
Nico lae Breban, Ed . Contemporanu l ; “Plan de rezervă”, de
Eugen  Uricaru, Ed. Cartea românească; “Abandonul calului
Negru“, de Victor Alartes, Ed. Aldo Press; “Istoric”, de Lucian
Zup, Ed. Pim, “A treia zi după scripturi”, Lucreţiu Epure, Ed.
Eubeea.

Prin lis ta editurilo r s electate, s e s imte că juriul de la
“triere”s impatiza cu partida preşedintelui scriitorilor, la fel ca şi
câş tigătorul. Nu s-a comunicat cine a s electat şi modul de

Poezie:
Premiul naţional –  Ionela Mădălina Gros u, Tod ireşt i, jud.
Suceava;
Premiul II – Valeriu Mititelu, Brăila;
Premiul III – Dorina Lăcrămioara Scurhan, Negreni, jud. Cluj;
Menţiune – Adelina Georgeta Dozescu, Timişoara.
Proză s curtă:
Premiul naţional – Silvia Bitere, Constanţa;
Premiul II – Liviu Augustin Chifane, Brăila;
Premiul III – Adrian Nicolae Popescu, Rădăuţi;
Menţiune – Mirela Ramona Neagu, Făurei, jud . Brăila.
Teatru scurt:
Premiul naţional – nu s-a acordat;
Premiul II – Edith Negulici, Bucureşti;
Premiul III – Mădălina Elena Olteanu, Râncaciov, jud .
Dâmboviţa;
Menţiune I – Andra Ioana Bucur, Târgovişte;
Menţiune II – Mirela Ramona Neagu, Făurei, jud. Brăila;
Alte p remii:
- Loredana Molea, Ch işinău, R. Moldova – Premiu l special
„Mircea Horia Simiones cu” (secţiunea Proză), o ferit  de

Marele Premiu al festivalului şi al revistei „Nord Literar” – Anca
Goja.
Poezie :
- Premiu l I şi al revis tei „Caiete Silvane” – Maria Pilchin;
- Premiul al II-lea şi al revistei „Poesis” – Doru Nicolae Perţa;
- Premiu l al III-lea şi al revistei „Poesis” – Madalina Grosu;
- Premiul al III-lea si al revistei „Mişcarea literară” – Alexandra
Negru.
Proză :
- Premiu l I – nu s-a acordat;
- Premiul al II-lea şi al revistei „Orien t Latin” – Adrian Nicolae
Popescu;
- Premiu l al III-lea –  Paul Ersilian  Roşca.
Alte p remii:
- Premiu l reprezentanţei Maramureş  a Filialei Cluj a USR –
Roxana Francesca David;
- Premiile revistei „Cervantes”: Nicu  Usturoi, Andreea Şpan,
Anda Maria Onciu;
- Premiu l pentru proză al revistei „Mişcarea literara” –  Nicolae
Cârstea;
- Premiu l revistei „Tribuna” – Nicu Usturoi ;
- Premiu  special – Anda Maria Onciu, elevă în clasa a VII-a, din
Cicârlău.

Concursul „Vasile
Lucaciu”, Cicârlau,
2012

Premiile „Moştenirea
Văcăreştilor”, ediţia a
XLIV-a, 2012

selectare a bloggerilor-juraţi, decât că „scriu constan t despre
cărţi” pe bloguri, după cum a declarat preşedintele as ociaţiei
organizatoare, un domn pe nume Mario De Mezzo.

Cât despre premiul dat  de postul de radio, pe bază de like-
uri ale ascultătorilor, nu putem decât  să constatăm că viaţa
literară e complexă şi prezintă multe aspecte…
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Reviste de cultură
în Caraş-Severin

Societatea Scriitorilor Târgovişteni – 200 lei;
- Dan Dediu, Bîrlad, jud . Vrancea – Premiul special al revistei
„Impact Cultural” (secţiunea Poezie) – 200 lei;
- Anamaria Berilă, Oneşti, jud. Bacău – Premiul special al revistei
„Eroica” (secţiunea Poezie);
- Ruxandra Chiţescu, Târgovişte – Premiul special al revistei
„Litere” (secţiunea Proză);
- Steliana Cristina Voicu, Ploiesti– Premiul special al revistei
”Bucureşt iul literar şi art istic” (secţiunea Poezie);
- Ioan A lexandru Despina, Bogota, R. Columbia – Premiul spe-
cial al revistei ”Pro Arme” (secţiunea Proză).

Juriul a  fost format d in acad. Mihai Cimpoi (preşedinte),
Tudor Cristea (poezie), Mircea Constan tinescu (proză), Iulian
Filip (teatru), Florentin Popescu (eseu).

A fost ş i un juriu de preselecţie: George Coandă, Grigore
Grigore, Corin Bianu.

Deş i au  participat peste 100 de concuren ţi, Trofeu l
Festivalului nu s-a acordat.

La secţ iunea Eseu nu s-a acordat nici un premiu, motivul
fiind că, după cum scria un coleg din p resă, „eseurile  bune au
fost plagiate în proporţ ie de până la 65%, iar celelalte  nu s-au
ridicat la valoarea unei p remieri”.

Revista s paniolă “Cuadernos  del matemático” (“Revista
Ilustrada de Creación”), ce apare la Getafe (Madrid) şi al cărei
director es te repu tatul scriitor Ezequías Blaco, pub lică, în
numărul 49, decembrie 2012, în suplimentul Les cresson bleus,
dedicat traducerilor din  literatura universală, o amplă selecţie
din volumul “Elegiile de la Bad Hofgastein” (“Elegías de Bad
Hofgastein”) al poetulu i timişorean Eugen Dorcescu, în
tălmăcirea cunos cu tu lui poet  s panio l Corio lano  González
Montańez. Cele 11 texte, în apariţie bilingvă, spaniolă-română,
sunt însoţite de o detaliată bio-bibliografie şi de o fotografie ale
scriitorului român. De menţionat că aceeaşi pres tigioasă revistă
madrilenă a mai publicat, în numărul său 41-42 din 2008, secvenţe
extinse (de asemenea b ilingve)

Nina Ceranu: a mai publicat, în numărul său 41-42 din 2008,
secvenţe extinse (de as emenea bilingve) din volumul de poezie
„Drumul spre Tenerife” („El camino hacia Tenerife”) al lui Eugen
Dorcescu, volum încă inedit în acel moment, în traducerea Rosei
Lentini şi a  autorului.

Eugen Dorcescu,
tradus la Madrid

La începutul lui decembrie, anu l trecut, într-un cadru festiv
prilejuit de aniversarea a şaizeci de ani de către Gheorghe Ţunea,
directorul Centrului Judeţean Caraş-Severin pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale, s-a lansat un nou număr al
revis tei „Reflex”, apărut  cu  „s prijinu l domnulu i Sorin
Frunzăverde”, cum a sub liniat Octavian Doclin, redactor-şef,
deşi, zicem noi, finanţatorul pare a fi Consiliul Judeţean Caraş-
Severin.

„Reflex”, care a ajuns la treisprezece ani de apariţie , deşi a
apărut, uneori, cu hopuri, este unul din puţinele lucruri bune
care i s -au întâmplat Reşiţei după 1989, aşa că absenţa unor
personalităţi culturale locale la acest eveniment este regretabilă,
indicând tradiţionalele conflicte de pe la noi. Au participat, totuşi,
scriitorii Liubiţa Raichici, şefa de la „Cultură”, Nicolae Sârbu,
fost director al bibliotecii judeţene, Iu lian Barbu, Marcu Mihail

Deleanu şi Iosif Băcilă. Cu acest prilej, redactorul-şef a declarat,
după cum relata un jurnalist, că nu este deloc bucuros de faptul
că „Reflex a rămas singura revistă de cultură şi literatură din
judeţ”, fapt ce ne-a determinat să facem o sumară trecere în
revistă.

La o primă evaluare, putem remarca faptul că în judeţ există
cel puţin  şase reviste de cultură şi literatură (impropriu-zis, de
parcă literatura n-ar face parte din cultură...): în afară de amintitul
„Reflex”, care apare în  Reşiţa , mai avem: „Bocşa culturală”,
condusă de Gabriela Şerban, directoarea bibliotecii orăşeneşti,
la Bocşa; „Confluenţe”, condusă de prozatorul Mihai Mol-
dovan, fostul director al casei de cultură, la Oraviţa; „Arcadia”,
condusă de Mihai Chiper, directorul cas ei de cultură, la Anina;
„Almăjana”, condusă de omul de cultură Iosif Băcilă, la Bozovici,
şi “Icoane bănăţene”, condusă de Nico lae Danciu Petniceanu,
la Mehadia. Ar mai fi şi “Semenicul”, condusă acum de Gheorghe
Jurma, însă, personal, nu am mai văzut-o de mult timp... Exista
una şi în Caransebeş , „Interferenţe”, dar, după înlăturarea
scriitoarei Maria Bologa de la conducerea ei, a dispărut.

Enumerarea arată că există viitor ş i este nevoie doar de
emulaţie, la care s ă se adauge colaboratori de valoare mai
generoşi, un pic de atenţie din partea filialei locale a USR,
sprijinul constant al autorităţilor. Privind în istoria nu  foarte
îndepărtată, găsim o mulţime de publicaţii culturale săteşti, unde
colaborau nume importan te şi oameni ai locului, care au adus
servicii culturale şi sociale importante comunităţilor lor şi
spiritualităţii naţ ionale.

În  u rma adunării ge-
nerale, preşed inte a devenit
Carmen Veronica Steiciuc,
vicepreşed inte –  Ion Coz-
mei, redactor-şef al revistei
– Alexandru Ovidiu Vintilă.

Sala de artă  „Elena
Grecu les i” a Bib lio tecii
Bucovinei „I.G. Sbiera” din
Suceava a găzduit, sâmbă-
tă, Adunarea Generală a
Societăţ ii Scriitorilor Bu-
covineni (SSB). Reuniunea,
pregătită de Comitetul de
conducere al SSB ş i con-
dusă de Doina Cern ica,
vicepreşedinte, a avut două
obiective majore: actualiza-
rea statutului s ocietăţii şi
alegeri. Prin tre altele, s -a
propus ş i s-a aprobat o structură reprezentativă/ execu tivă mai
suplă (p reşedinte plus comitet format d in 6 membri), o  noutate
aparte, survenită chiar sâmbătă,  fiind  cea ca preşedin tele SSB
să devină director al revistei SSB, „Bucovina literară”, cu apariţie
lunară ş i finanţare asigurată de Cons iliul Judeţean Suceava.

Pentru funcţia de preşedinte al societăţii (funcţie  deţinută,

Modificări în
conducerea Societăţii
Scriitorilor Bucovineni
şi a revistei „Bucovina
literară”

CARMEN VERONICA
STEICIUC
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ca şi cea de redactor-şef al revistei „Bucovina literară”, până în
luna mai a.c., când şi-a anunţat demisia, de Constantin Arcu),
spre care anterior nu s-a anunţat explicit vreo candidatură (aşa
cum se întâmplase la  alegerile anterioare), ş i-a p rezentat
candidatura numai Carmen Veron ica Steiciuc. Ea a devenit
preşedinte al SSB, pentru un mandat de 2 ani, obţinând aproape
toate voturile membrilor prezen ţi (s-au înregis trat şi două
abţineri). Pentru poziţiile de membru în Comitetul de conducere
al SSB s -au prezentat exact 6 candidatu ri: Ion Cozmei, monahia
Elena Simionovici (candidatură propusă de Doina Cernica,
pent ru că ea, monahia Elena de la Mănăstirea Voroneţ, „se
supune poruncii smeren iei”), Sabina Fînaru, Elena-Brânduşa
Steiciuc, A lexandru Ovidiu Vin tilă, Gheorghe Paţa. Toţ i
candidaţ ii au devenit membri ai comitetului cu unanimitate de
voturi.

Imediat, s-a desfăş urat prima şedin ţă a comitetului de
conducere, în cadrul căreia s-a ales redactorul-şef al revistei
„Bucovina literară” şi s-au decis poziţiile în cadrul comitetului.
Vicepreş edinte al SSB a fost ales Ion Cozmei; Sabina Fînaru –
secretar; Gheorghe Paţa – trezorier; Elena-Brânduşa Steiciuc –
relaţii internaţionale/ relaţii cu lumea academică; monahia Elena
Simionovici va asigura relaţia cu Mănăs tirea Voroneţ, pe care o
reprezintă în cadrul Societăţii. Redactor-şef al revistei „Bucovina
literară” a deven it Alexandru Ovidiu Vintilă. Urmează ca în
următoarea reuniune a comitetului să fie  propuşi/ aleşi ceilalţi
membri ai redacţiei.

În  cadrul adunării generale, Ion  Beldeanu  a fos t
reconfirmat în  poziţia de preş edinte de onoare al Societăţii
Scriitorilor Bucovineni. (p reluare clement  media)

Ne-a părăsit Emil Şain
S-a născut, în 1937, la

Pustiniş , jud. Timiş, şi a trăit
toată viaţa în Timişoara, ora-
şul său de suflet. A fost mem-
bru al filialei din Sibiu a USR.
Ca scriitor, a publicat 36 de
volume – poezie, poezie şi
proză umoristică, literatură
pentru cop ii, epig rame. A
fost redactor-şef la una din
cele mai importante ed ituri
timişorene – „Excelsior Art”.

A scris numeroase sce-
narii pentru emisiuni de di-
vertisment difuzate de pos-
tul de naţional radio, mai ales
pentru cunoscuta emisiune
„Unda veselă”.

A condus gazete ca „Pardon”, populara, după 1989,
publicaţ ie umoristică timişoreană.  Umorist cu vocaţie, a făcut
parte dintr-o generaţie care a produs înainte şi după revoluţie
fără să trebuiască să s chimbe tonul, lucru de remarcat pentru
un creator.

Ca om, a fost un pers onaj care te întâmpina mereu cu un
zâmbet bonom şi o glumă „la zi”, fiind s ufletul oricărei adunări
de la do i oameni în sus – întâlnire literară, agapă amicală sau
masă oficială. Ne-a fost  drag Emil Şain , un suflet care balansa
între umorul ce luminează semenii şi sat ira care ar fi v rut să-i
îndrepte, mai ales pe cei de „sus”. A fos t mereu prezent în viaţa
cetăţii şi rămâne la fel în amintirile noastre.

Premiul este acordat anual şi se află  la a patra ed iţie. El
reprezintă una din modalităţile prin care UE îi sprijină pe scriitorii
europeni, alături de cele trei milioane de euro investite  anual în
traducerea unora din tre cele mai valoroase lucrări literare
europene, spre a le face accesibile unu i număr cât mai mare de
cititori.

Scriitorii debutanţi ş i în curs de afirmare primesc suma de
5 000 de euro, asigurându-li-se recunoaşterea în mediul literar
şi o promovare masivă la târguri de carte prestigioase. Începând
din 2010, cu ajutorul fondurilor europene au fost tradus e, în 19
limbi, 32 din cele 35 de lucrări câştigătoare, în total 104 titluri.

Câştigăto rii ediţiei din 2012 sunt:
- Anna Kim (Austria), pentru cartea „Die gefrorene Zeit” (Timpul
suspendat), despre o cercetătoare care aju tă un bărbat  din
Kosovo;
- Lada Žigo  (Croaţia), pentru „Rulet” (Ruleta), un roman despre
jocul de noroc ca ultimă speranţă;
- Laurence Plazenet (Franţa), pentru „L’amour seul” (Dragoste
solitară), o poveste despre dragoste şi despărţire;
- Vikto r Horváth  (Ungaria), pentru „Török tükör” (Oglinda
turceas că), o călătorie în Ungaria secolului al XVI-lea;
- Kevin  Barry (Irlanda), pen tru  „City of Bohane” (Oraş ul
Bohane), o carte a cărei acţiune se pet rece peste patruzeci de
ani de an i, în viitor, în tr-un oraş odinioară prosper de pe coasta
de vest a Irlandei;
- Emanuele Trevi (Italia) pent ru „Qualcosa di scritto” (Ceva
scris), povestea unui scriitor care îşi găseşte de lucru într-o
arhivă
- Giedra Radvilavičiűtë (pseudonim pentru Giedra Subačienë,
Lituania) pentru „Šiąnakt aš miegosiu prie sienos” (La noapte
voi dormi la perete), o culegere de nuvele;

Premiile UE pentru
Literatură, ediţia 2012

- Gunstein  Bakke (Norvegia), pentru „Maud og Aud: ein roman
om trafikk” (Maud şi Aud: Un roman despre circulaţie), povestea
unei familii distruse de un accident  rutier;
- Piotr Paziński (Polon ia), pentru „Pensjonat” (Pensiunea), o
carte des pre o pensiune ai căror locatari sunt supravieţu itori ai
Holocaustului;
- Afonso  Cruz (Portugalia), pentru „A Boneca de Kokoschka”
(Păpuşa lui Kokoschka), o poveste despre prietenie şi identitate;
- Jana Beňová (Slovacia), pen tru  „Café Hyena (Plán
odprevádzan ia)” (Cafeneaua Hyena sau Permite-mi s ă te
conduc), nuvele şi observaţii despre relaţia dintre o tânără şi
un bărbat mai în vârstă;
- Sara Mannheimer (Suedia), pentru „Handlingen” (Acţiunea),
o lucrare despre dorinţa unei femei de a asimila toată literatura.

Reamint im că printre cei 48 de laureaţi ai acesto r patru
ediţii s -a strecurat, în 2010, şi un român: Răzvan Rădulescu,
pentru “Teodosie cel Mic”, o carte pu ţin băgată în seamă în
România. Deşi moara marilor premii, la noi, macină mereu,  pare
că o face în gol...

Editura Cartea Românească organizează un nou concurs
de debut , ediţia 2013, pe următoarele s ecţiuni: poezie, proză,
teatru, eseu, critică şi istorie literară.

Sunt acceptate şi manuscrise care au  fost incluse anterior
în anto logii sau au fost publicate în volume colective.

Manuscrisele, de minimum 50 de pag ini, pot fi expediate
pe adresa: Calea Victoriei nr. 115, sector 1, Bucuresti, cod 010071,
print, dar şi pe un CD (ambele obligatorii), însă pot fi depuse şi
direct la s ediu l ed iturii, în perioada 1 septembrie 2013 - 15
decembrie 2013.

Concurs de debut
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Aceas tă ed iţ ie a concurs ulu i s-a des făş urat  în tre 1
octombrie - 11 noiembrie 2012.

Poezie:
- Ilinca Pop (Bucureşti, n. 1994)
- Ioan Olimpiu Şerbu (Agnita, n. 1983)
- Octav-George Adamescu (Bucureşti, n. 1990)
- Teodora Gheorghe (Bucureşti, n. 1988)
- Marius  Adrian Lăzăres cu (Piteşti, n . 1960).
Proză:
- Ioan Olimpiu Şerbu (Agnita, n. 1983)
- Ionuţ Vasilescu (Bucureşti, n. 1981)
- Gabriel Constantinescu (Bucureşti, n. 1962)
- Sorana Cancel (Nicolae Bălcescu, Bacău, n. 1994)
- Dorina Tataran (Bucureşti, n. 1973)
- Ana-Sabina Yamamoto  (Bucureşti, n . 1984)
- Constantin Capra-Ene (Râmnicu-Vâlcea, n. 1970)
Premiul revistei SemneBune s-a acordat Dianei Bad ica.

Selecţia a  fost făcuta de Razvan Ţupa.
După cu  se poate remarca, majoritatea concurenţilor sunt

tineri şi foarte tineri, iar şapte din do isprezece remarcaţi sunt
bucureşteni.

Grupaj realizat de I. CHELARIU

În  no iembrie, sub  eg ida Fes tivalu l naţional de teat ru
profesionist „Liviu Rebreanu”, s-a desfăşurat şi a II-a ediţie a
Concursulu i de literatu ră „Conexiuni”, adresat românilo r de
pretutindeni. Laureaţi:

Premiul I – Valeriu Marius  Ciungan;
Premiul II – Andreea Gal Târziu;
Premiul III - Paul Ersilian Roşca.
S-au acordat şi premii speciale de către: Suplimentul Literar

„Mesagerul de Bistriţa-Năsăud” –  Victoria Marginean; din
partea juriului – Alexandra Nadina Turcu, cotidianul „Răsunetul”
– Georgiana Sas, Radio „Transilvania” – Veronica Vlădei, „AS-
TV” – Andrei Micşa.

Juriul a  fost format d in Ioan Radu Văcărescu (preş edinte),
Cornel Udrea, Dorel Cosma, Elena M. Cîmpan  s i Menut
Maximinian

Au part icipat 85 de concurenţi din  România, R. Moldova,
Ungaria ş i Serbia.

“Incubatorul de
Condeie”, ed. III

Plicul va purta menţiunea „Pentru concursul de debut al
Editurii Cartea Românească” şi va fi s pecificată secţ iunea la
care part icipă. Pe plic, nu va fi înscris  numele expedito rului, în
locul acestuia se va scrie un motto. În interior, se va introduce
un al doilea plic, sigilat , ce va contine CV-u l autorulu i – cu
acelaşi motto. Premiul cons ta în publicarea volumului.

Relaţ ii suplimentare: telefon  021/319.65.99 s au email la:
ecr@cartearomaneasca.ro.

Premianţii concursului
„Conexiuni”, 2012

La 15 Ianuarie 2013, la  Botoşani, după un moment  de
reculegere în memoria Constanţei Buzea, fostă laureată, şi după
o cuvântare a lui Varu jan Vosganian despre „omul” Eminescu,
s-a decernat Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”.

Premiul Opera Prima l-a luat Anato l Grosu (n. 1983, la
Chişinău, acum angajat la Ed. Cartier), pentru „Epistola din
Filipeni”, volum apărut  la editura bucureşteană „Max Blecher”,
editor şi redactor fiind Claudiu Komartin.

Premiul Opera Omnia (20.000 de lei!) l-a luat Nicolae
Prelipceanu, care a fost desemnat câştigător de un juriu condus
de Nico lae Manoles cu . Pent ru aces t premiu au  mai fos t
nominalizaţi Ion Mureş an, Ovidiu Genaru, Mircea Cărtărescu,
Marta Petreu, Constantin Abăluţă şi Gheorghe Grigurcu, despre
primii doi putând să s pun că, din punctul nostru de vedere,
chiar meritau, dar, din păcate, nu sunt destul de vizibili în raport
cu sprijiniţii şi băgăreţii din literatura noastră. 

N-au fost surprize anul acesta: premiile au plecat în sistem,
ambele pe filiera Bucureşti. Dacă despre Anatol Grosu, probabil,
mulţi nici n-ar fi auzit dacă publica la o editură neinfluentă sau
din teritoriu, de laureatul premiului Opera Omnia nu ne mirăm
deloc, doar el es te om de încredere al preşedintelu i scriitorilor şi
persoană influentă, prezentă mereu în d iverse jurii şi comisii.

Ar fi instructiv de recitit idealistul jurnalist Mihai Eminescu,
care sus ţinea exact opusul a ceea ce s e practică acum zona de
sus a lumii noastre literare. S-a produs o centralizare supărătoare
şi un sis tem clientelar tenace, bazat pe reciprocităţi, t rafic de

Premiul Naţional de
Poezie “Mihai
Eminescu”

in fluenţă şi cumetrii, care, în  caz că “bombonica” pensiei
suplimentare va dispărea, vor produce implozie, regionalizări,
enclavizări, tribalizări ş i conflicte pe o rizontală şi pe verticală.
Ele vor marca definitiv o generaţie, iar cele care vor veni vor
funcţiona într-un sistem tot mai îndepărtat de literatura română
unitară şi clasicii ei.

În noiembrie la Târgul “Gaudeamus”, a avut loc festivitatea
de premiere a câştigato rilor concursulu i Trofeul Arthur pentru
literatura pentru copii, adresat atât scriitorilor debutanţ i, cât şi
celor consacraţi.

Câştigători:
- poezie: Calin-Andrei Mihăilescu , Poezoo . Ce fac

animalele când le faci;
- proză s curtă: Laura Grünberg, Să creştem mici;
- roman (ex aequo): Daniela Kluz, Alfie, Ancuţa Maria

Milch iş, Clubul de vacanţă;
Trofeului Arthur: Florin Bican, Reciclopedia  de poveşti

cu rima şi fără tâlc.
Pe lângă premiile în bani (între 500 şi 2000 euro), câştigătorul

Trofeulu i Arthur urmează să fie publicat la editura cu  acelaşi
nume, la  începutul anului 2013.

Organizatorii au anun ţat şi a doua ediţie a Concursului
Trofeul Arthur, care se desfăşoară înt re 1 decembrie 2012 - 1
iulie 2013. Participanţii sunt rugaţi să trimită manuscrisele pe
adresa concurs@editura-art.ro, până pe 1 iulie.

La secţiunea poezie se va trimite un volum de versuri între
50 - 150 de pagini, la p roză scurtă maximum 10 proze scurte, în
total înt re 100 - 200 de pagini, iar roman  creaţia literară va avea
minimum 100 de pagini.

Textele, trimise în sistem motto, vor fi în limba română,
editate în WORD, vor conţine diacritice, caracterul Times New
Roman, mărimea 12, iar spaţiul între rânduri va fi de 1,5.

Concurs de literatură
pentru copii
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invitat special

DUMITRU
RADU
POPESCU

În zilele noast re albast re, validate cu
seninătate de Curtea Constipaţională, este
o indecen ţă să ai sen timentu l că timpul
devine s paţiu, iar spaţ iul devine timp, atâta
vreme cât  legăturile  de prietenie cu  un
conjudeţean nu s-au destrămat de peste o
jumătate de veac! E o indecenţă mai ales
atunci când anii s-au perindat cum au putut
şi ei, fără s ă te ţină într-o  mânăst ire cu
vederea spre paradis ul p lin cu paradaise
coapte!

Saizescu, mehedinţeanul get-beget, m-
a uluit  pentru prima oară atunci când ne-a
dus  să-l întâln im, în  locuinţa sa de lângă
Telev iziune, pe olteanul-oltenilo r, Tudor
Arghezi! Atunci, parcă, funcţiunile gândirii
u top ice des pre Artă ş i Literatu ră au
descoperit, pe viu, utopia creatorulu i divin:
Tudor Arghezi exista în carne şi oase! Da,
am băut chiar un ceai împreună, ne-a vorbit
părinteş te, fără p ic de arogan ţă s au  de
ironie!.. Trebuie remarcat fap tul că geniul
vocabularului său inconfundab il a  vib rat
grozav când, calm, despre o crainică de la
televiziune, care toca vorbele, substantivele
şi adjectivele ca pe nişte boabe de piper, ne-
a spus: „Asta mănâncă vorbele cu noduri în
gât, greu , de parcă ar avea gâlci!”

Fiind de mai multe o ri în preajma zeului
Tudor Arghezi, într-un  anotimp scopit, când
umbra guriţei palide a scânteistului Sorinel
încă nu se topise, realizând chiar un film
inspirat  de o proză a Maestrului, sunt sigur
că Geo Saizescu a învăţat legile perspectivei
spaţiale, externe, sociale, şi ale pers pectivei
interioare, uneori mist ice, care, împreună, te
fac să înţelegi că orizontul nu este închis,
opac, oricâtă ceaţă ţi-ar învolbura şi îngreuna
privirile! Brucaniada, în ani, n-a putut dovedi
că Tudor Arghezi este hulitul întemeietor al
putrefacţiei poeziei şi al poeziei putrefacţiei,
aşa cum nici Hamlet, deşi era ceva putred în
Dania, nu poate fi nici măcar bănuit că ar fi
edificat putrefacţia Danemarcei şi Danemarca
putrefacţiei.

Iată cum brucanii vechi şi no i cad unul
după altul de pe culmile muntelui pe care
singuri şi l-au construit cu vrăji şi cu oase –
iată-i cum se ros togo lesc, împreună cu
diavolii ideologici din ei, în pu treziciunea
istoriei. Saizescu a avut viziunea fericită de
a-şi lega soarta de Tudor Arghezi, ş i, mai
apoi, de Fănuş Neagu, împăratul metaforei,

de Ion Băieşu, urmaşul, în cuget şi simţiri, al
domnulu i Carag iale, de rigoarea
ardelenească a lui Titus Popovici, ieşit din
ADN-ul lui Slavici, Agârbiceanu şi Rebreanu
– , de Fănuş, Guţă şi Titus ! –  scriitori
înnobilaţi de ideea de a descoperi în cotidian
noi orizonturi, chiar ş i atunci când toate
potecile  de pe orizontală par să nu ducă
nicăieri, atât fiind de moarte!

Mai ar trebui să adaug ceva important:
Saizescu , în tot ce a realizat, a fost tributar
spiritului inconfundabilului Păcală, cel adus,
de o barză, din cer, în tr-o ţară fără istorie,
mitică. Păcală nu  aşteap tă să ajungă la o
vârstă a tuturor înţelepciunilor, ca să încerce
să înfăptuiască o utopie cu umanoizi cu piele
albastră, nu, Păcală nu este nici măcar un
protocronic postrevo luţ ionar, cu  ju rnale
false şi cu memoria în toarsă pe dos, nu,
Păcală este un fel de Papaiani insolit, ce nu
doreşte nici împlinirea unui comunism sau
capitalism galactic, nu , Păcală Papaiani este
un fel de ţăranometru cu mercur care ştie să
ia pulsu l climei, făcând pe prostul, într-un
univers  fără relig ie, fundamentat de o
creş tinare –  colon izare –  evanghelizare
desăvârşită cu sabia, iataganul şi puşca. Da,
Păcală poartă masca fină a prostiei, într-o
lume prostită cu adevărat de istorie – într-o
lume degringolată chiar şi până în zilele
noastre de ortodoxismul pur al procurorilor
cu Biblia la subsuoară, ce propovăduiesc
singurul lo r ideal al bunăstării personale:
ştergerea memoriei!

Cum românii nu prea sun t un popor
războin ic, decât în u ltima vreme, când vor
să civ ilizeze cu drepturile  omului Irakul şi
Afganistanul, nici Păcală nu putea fi un erou
războinic, sângeros, îngălat în  sacrificii
umane. Păcală nu este însă nici ucen icul lui
Cristos, gata să ierte  şi să răspundă răului
din lume doar cu binele!.. A, nu, Păcală ştie
că nimic nu este doar al său, binele s au răul,
aşa că t ratează fiecare individ după măsura
fiecăru i ind iv id! Păcală nu  este n ici Făt
Frumos, nici Don Quijote, deşi are în ADN
ceva comun cu aceşti doi năuciţi de existenţa
magică a binelui şi a fericirii – fiecare, însă,
cu  utopia sa personală!.. Făt Frumos, în
egoismul său intrauterin, înnăscut, vrea să
împlinească fericirea doar pentru propria sa
viaţă, iar Don Quijote doreşte, în s acra sa
nebunie, să împlineas că binele pent ru toţi
semenii!.. Făt Frumos şi Don Quijote, fiecare
după foaita sa, visează Absolutul! Dar morile
de vânt  sunt mai viclene decât  balaurii,
făcând imposibilă atingerea Absolutului, iar
ţara tinereţii fără de bătrâneţe şi a vieţii fără
de moarte se dovedeşte a fi o grăd ină
luxuriantă a p lictiselii şi a  ratării, în care
singura bucurie – ilicită! – poate veni din
petrecerea unui anumit timp în nişte esca-
pade vânăto reş ti, caragh ioase, în  care
vânatul niciodată nu poate muri, trăind şi el
în ţara fericirii! Doar când, la o  vânătoare,

Păcală
şi barza
divină

Fost preşedinte al Uniunii Scri-itor ilor,
academicianul Dumitru Radu Popescu
este, totodată, unul dintre prozator ii şi
dramaturgii români contemporani cei
mai importanţi.
A fost laureat de cinci ori cu Pre-miul
Uniunii Scriitorilor, precum şi Premiul
Academiei Române, la care se adaugă
Premiul cinematografiei pentru
scenariul la filmul “Un surâs în plină
vară”, şi în urmă cu cinci ani, cele patru
premii UNITER obţinute de protagoniştii
unei piese ale sale – „O batistă pe
Dunăre”.
A fost redactor la  revista “Steaua”,
redactor-şef al revistei “Tribuna”,
redactor-şef al revistei
“Contemporanul”, iar de şase ani este
director al Editurii Academiei Române.
Deşi a  avut mereu poziţii care-i
consumau timpul, Dumitru Radu
Popescu a scris mult şi la un nivel
ridicat, având o operă impresio-nantă:
22 de volume în proză, 19 romane, 20
de piese de teatru, 9 scenarii de film,
un volum de poezie şi unul de eseuri.
Împreună cu Marin Sorescu sau Fănuş
Neagu, face parte dintr-o generaţie
care a spart canoanele şi a creat o
literatură ce a asigurat continuitatea
valorii într-o epocă în care mulţi
“curajoşi” de acum n-ar fi produs decât
banalităţi.
Cine a văzut “Dirijorul” sau “Studiu
osteologic...” ştie asta...
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greş eşte, depăşind  o graniţă in terzisă, ce
des parte v iaţa de moarte, Făt  Frumos
redevine – repetăm, din  greşeală! – om,
simţind cum reînvia în el memoria!.. Ţara
tinereţii fără de bătrâneţe şi a vieţii fără de
moarte era un fel de împărăţie fără memorie,
ca o moarte veşnică şi fericită!

Păcală nu  păt runde în  in ima
Absolu tului, nu, nu lasă în  urmă t impul,
devenind mai sărac, p recum Făt Frumos, nu
ajunge nici, precum Don  Quijote, doar în
nebunia sa sfântă, în preajma Absolu tului –
ce-i rămâne de neatins! – nu, Păcală, sub
iepângeaua unei neadap tări tembele la
realitate, fără să fie, totuşi, tăntălău, asemeni
lui Tândală, fără să fie postmodern, venit
din duhul cărţilor, ca Don Quijote, ca o
ilustrare idilică a binelui întâlnit în cultură,
Păcală, analfabetul, descoperă, în realitatea
vieţii, un fel de utopie absurdă!

Dacă Tândală, coborât probabil şi el
din cer, adus de o barză, poate fi numit un
fel de Prometeu al prostiei cu care a înnobilat
omenirea, Păcală, al domnului Gheorghe
Saizescu  vine spre noi din raiul cu miere de
albine –  Prisăceaua Mehedinţului, vine
mereu , adâncindu-ne parcă în tr-o
implacab ilă neştiinţă a  despărţirii binelui de
rău, a râsului de plâns, aşa cum le stă bine
adevăraţilor descendenţi din Adam şi Eva,
miorit icii de pe meleagurile  danub iano-
pontice.

Spaţiul danubiano-carpat ic poate fi
circums cris  în tre cel pu ţin  pat ru  mituri
fundamentale: „Mioriţa”, „Meş teru l
Manole”, „Făt Frumos” şi „Păcală”! Din
păcate, Păcală nu s-a bucurat de o receptare
adecvată, fiind  cons iderat, uneori, un
personaj anecdotic, absurd, fără o filosofie
clară, căzut chiar în derizoriu!..Dar şi Don
Quijote este un personaj uneori anecdotic,
cu falii de absurdităţi joviale, o caricare a
basmelor doldora de s uliţ i, cai, săbii şi
cavaleri neortodocşi... Mai este ceva: Don
Quijote nu este un erou tânăr: tânăr e doar
în dulcea sa nebunie venită din atâţia ani de
lectu ri! Şi Don  Quijote in t ră –  călare,
desigur! – într-o lume putrezită, alunecoasă,
doldora de perico le! Dar aces t un ivers
scăpătat vine mai ales din dulcea u topie a
cavalerului de la Mancha de a aduce pe
pământ binele! Păcală vede lumea aşa cum
este, realist, aşa cum o vede cu duioşie şi
scut ierul cavalerului tris tei figuri... Don
Quijote, cu toată lumina bunelor sale idei,
nu are energia de a despărţi realitatea de
ficţiune, considerând  adevăr absolut doar
ce i s e pare lui că este adevăr abso lut...
Morile de vânt nu exis tă pentru el, ci doar
pentru Sancho Panza. Sau: mai degrabă am
putea s pune că Adevăru l pen tru  Don
Quijote este o iluzie... Pentru Păcală adevărul
nu este o iluzie, drep t pentru care nu ezită
s ă-i dest rame prosteş t ile  s ale părţ i
componente. Pent ru Don Quijote nu mai

există n icio lumină raţ ională care să-i spună
că alta  este lumea cea adevărată – faţă de
lumea închipuită prin care trece el călare, cu
un castron pe cap... Cavalerul de la Mancha
am putea spune că trăieşte într-un v is – în
care nimeni nu-l poate convinge că utopia
din mintea sa este în afara realităţii. Păcală
nu separă ceea ce vede, aude şi trăieşte de
ceva care i s-ar putea părea că vede, aude şi
trăieşte. Ficţ iunea d in materia cenuşie a
cavalerului de la Mancha se răsfrânge asupra
realităţ ii, înghiţind-o! Păcală posedă un fel
de instinct istoric al vieţii, haios uneori, crud
alteori, dar niciodată confundat cu umbrele
donquijo teşt i ale unei lumi ideale. Don
Quijote consideră că există o singură lume
şi o singură viziune asupra lumii – a sa!..
Toată realitatea este doar el, Don Quijote,
iar dincolo de el nu există nicio altă realitate!..

Altceva! În fond, după cum se ştia, Don
Quijote, Făt Frumos – şi chiar Ulise! – sunt
nişte călători!.. Ulise chiar intră, în drumul
său od is eic sp re Ithaca, şi în lumea de
dincolo! Şi Păcală, am putea spune fără drept
de tăgadă, întreprinde o călătorie p rin lume
şi descoperă aproape la fiecare pas  noi
geografii sufleteşti, contradictorii, ridicole,
pe care nu mai are prea mult timp să le com-
pare înt re ele, căci mecanismul gândirii sale
e asaltat  în fiecare clipă de numeroas e
dezechilibre între diverse viziuni deformate
despre v iaţă – ale întâlniţilor în cale şi pe
cărare! Dacă Făt Frumos ne este prezentat
şi în eternitatea aurorală a fiinţării sale – din
ţara fără de bătrâneţe (o eternitate aurorală
searbădă, fără  gânduri şi sent imente!),
Păcală, aflat  mereu în  cen t ru l tu turo r
întâmplărilor, nici măcar nu visează să ajungă
într-un spaţiu mirific, fără de moarte, ci îşi
trăieşte prezentu l la intensităţ i maxime...
Păcală, des coperind  clipă de clipă no i
întrupări ale sucelilor şi arderilor neortodoxe
ale prostiei omeneşti, nu are aproape nimic
din tihna lui Ulise, care, oricât ar fi de ispitit
de varii oportunităţi fericite ş i de glas uri
sublime de sirene, nu poate fi oprit din dorul
său de casă, de Ithaca, de Penelopa!.. Păcală
parcă nu râvneşte să mai ajungă în n icio
ţară a veşniciei, în nicio altă patrie!.. Tot ce
întâlneşte în  cale, de obicei împotriva
dorin ţei s ale, îngus tează o rizon tu rile
geografice p rin ofertarea cam a aceluiaşi
nucleu al prostiei omeneşt i... Balaurii şi
morile de vânt pentru Păcală au acelaşi fes:
prostia! Prostia pe care n-o poţi ocoli sau
învinge – dacă faci pe înţeleptul! Războiul
hilar cu prostia omenească – iată cheia de
boltă a călătoriilor celui adus pe pământ de
o barză. Păcală nu se îndoieşte de ceea ce
întâlneşte în cale, nu filosofează plin de sine
– cuget, deci exist! – fiindcă e sigur că există
şi el şi prostia lumii, iar dacă s-ar îndoi de
prostia lumii, cu siguranţă ar trebui în clipa
următoare să se îndoiască de el însuşi!

Apoi: Păcală nu are nicio  clipă

s ent imentu l că a ajuns  în t r-o  lume a
in fernu lu i: nu , nu s imte că a p ierdu t
Paradisul! Nu, el n-a pierdut nimic! Aşteaptă,
desigur, o lumină dezmierdătoare, o prezenţă
fericită, aşteaptă ceva ce sigur absentează!..
În drumul său aleatoriu nu este dornic să
dea lecţ ii de pedagogie, dar nu se sfieşte să
mai ap lice defectelo r de caracter, s au
genetice, întâlnite în cale, pe cărare, câte o
scatoalcă – măcar ca pe o acadea morală,
ce-ar pu tea duce la o t rezire a virtu ţilor...

Nu, nu, Păcală nu vrea să fie măsura
lumii!

Dar, spre deosebire de Don Quijote,
care este rodu l propriilor sale lecturi, ce-l
fac să u ite să trăiască, Păcală nu uită  o clipă
să se implice în toate năstruşn iciile lumii,
trăindu-şi viaţa nu în ficţiuni, ci cu adevărat!
Chiar dacă în nenumăratele sale exerciţii de
sinceritate – când zăpăciţilor le mai serveşte,
cu as upra de măsură, repetăm, câte o
scatoalcă inedită, abs olută, nemoralizatoare
sută la sută – Păcală, spre deosebire de Don
Quijote şi de Făt Frumos, mai apropiat fiind
de scutierul Sancho Panza! – vrea să ne
spună că realitatea unui adevăr este cu atât
mai concretă cu cât e contrazisă de absurdul
ei. Pent ru scutier, îndrăgitul său cavaler era
cu adevărat o realitate în carne şi oase, deşi
era atinsă de absurd...

Repetăm: Păcală, nu, nu, nu v rea să fie
măsura lumii!

Păcală ne propovăduieşte o singură
morală: „Veniţ i să cunoaş teţi adevărata
viaţă, sau  nu veniţi după mine, rămâneţi
singuri, în lumea cont rafăcută a istoriei”.

Azi, nu doar la televiziuni şi la tribunele
de p iaţă întâlneş t i generali ai armatei
invizibile, colonei şi mirese sub acoperire:
găseşti la tot pasul, îngâlceviţi, fanatici cu
false gâlci ideologice – pe umerii cărora parcă
se sprijină responsabilitatea vieţii şi a fericirii
pământenilor!

S-au dus v remile zăpezilor de altădată!
Dacă Făt Frumos, îndemnat de vis ul visat în
burta mamei sale, pleacă spre ţara fără de
moarte, călare pe un murg năzdrăvan, Păcală,
adus de o barză divină, vine din cer în ţara
cu moarte, înnobilatătă de prostia absurdului
co tidian miorit ic , dorind , cumva, pent ru
oameni, măcar un orizont mai senin!..

Saizes cu le, st rigă-l pe Păcală –  pe
încărunţitul Păcală Papaiani, să vină din nou,
adus de barză, pe pământ!

Alo! Saizes cu  Gheorghe, o t
Prisăceaua?!

La mulţ i ani, bă, prietene!
Sâmbătă
9 Novembrie
2012 –
dimineaţa
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blue velvet
(se ded ică lui bobby winton)

ea purta o  rochie de catifea albastră
(ca în cântecul lui bobby  winton)
el nu ştia dacă sunetul b lues sau
culoarea vibratto lumina noaptea
necazului său
ea era femeia cu care începeau toate
cu epiderma de catifea albastră
el era doar domnul singurătate
căruia îi erau adres ate toate scrisorile
agenţiilor matrimoniale
(rămase fără răspuns)
încăpăţânatul domn singurătate
încremenit în pipăiala albastrului d in acea
rochie “blue velvet” nepământesc de reală

el iubea o  femeie înfăşată în catifea
albastră
(ca un ochi învineţit cu  pumnul)
atât de s ălbatic el iubea o femeie
încât fibrele acelea (textile)
nefiresc de străvezii
îngreunate de culoare
i se depuneau dimineaţa rezidual
ca o  memorie în  care nu  eş ti nicicând
conşt ient
cearcăn albastru
înconjuru l ochiului boţit de nesomn
când trezirea este doar aşa
ca o încercare de a pipăi aerul
cum pruncul orientându-se după ţâţă
steaua polară a neajutorării lui

el iubea o femeie albastră!

poem pentru ieri - pe drumul damascului
(mi se dedică)

ascult g rieg - morgenstimmung şi
ochiul meu este decupat în  alt ochi
decât ochiul tău în alt  timp decât timpul tău
cum o fereastră în alte ziduri
cum un castel englezesc decupat
în gazonul pajiştei de la stonehenge (was
erected
odată cu visul lui dumnezeu)

aşteptând mereu aştep tând şi mai mereu
aştep tând
aşa e p rivirea mea prin decupajul ochiului
ca o fereastră la care stă  dumnezeu
dumnezeul care nu există dar care
stă acolo ca o lumânare de taină ves tind
ziua
în care fiecare covrig va fi penetrat de o
coadă de câine
fluturând veselă din  animalul cel sincer
şi lăt rător
şi ochiu l meu ca o fereastră la care atârnă
rufăria unei dulcinee mereu întârziate

mereu în căutare de iubire abstractă
poezie cu  poalele-n cap aşteptând la
strunga poeţilor şi rămânân veşnic nemulsă
oaia stearpă a tristeţii mele ca o  eczemă

şi ochiul îngreunat cu un prunc de lumină
când în u rma mea arunc izvorul şi
pădurea de cremene şi codrii de argint
şi întreagă copilăria mea încărcată de plâns
cum lâna berbecului de aur plină de
mătreaţa zilei de alaltăieri şi de n icăieri
cum cofa junelor încărcată de lacrima
junilor s ecerători

un amurg dens şi material
doar atât ne mai pândeşte
când lăcus ta clipei de azi va înghiţi
vacile g rase şi viţeii de aur
când eu ca un fiu risip itor de cuvinte şi laic
pe propriile urme mă voi întoarce în mine
pasăre cenuşie şi mută
şi scurtată de clipe
ca o cucuvea am să urlu
că timpul şi trupul de carne
raniţă de suferinţă nu mi-au ajuns
pentru t recerea prin aceste simple ţ inuturi
pe drumul damascului am să strig
acest poem întârziat!

în fiecare dimineaţă o noapte

în fiecare dimineaţă
la trezire
camera mea se lăţeşte cu o jumătate din mine
pe frângh iile de rufe agăţătorile
albastre, galbene, portocalii, violete
stau ca nişte rândunele (rândunici/patru mari
şi două mici!)
le văd p rin geam
când în tunericul se destramă ca o  amantă
transpirată şi rece
şi camera ca un corset
se mai lărgeşte cu o jumătate din fiinţa-mi
patru pereţi de var se sprijină-n mine
ca patru ţagăre de ceas
arătând  nordul
cenuşa care-mi ninge cordul

în fiecare dimineaţă ochii

mi se deschid în acelaşi tavan de aer
văruit
impersonal
încât au început să-mi plesnească
pe la colţurile cerului

inima mea arată nordul
ş i gheara de ger ca o  montură de o ţel
cenuşiu
o strânge din ce în ce mai bătrâneşte

închipuiţi-vă o culoare pulsând
pulsând roşie-macră
în strânsura cu luciu metalic
cenuşiu
măreţie a zăpezii frigul
impersonal
imaterial
care doare răstigneş te care
încremeneş te timpul
în clipa crăpată de ger

altfel despre epifanii

oamenii frumoşi sunt  timizi
ei adună sensibilitatea în
broboane de sudoare
în gesturi neterminate
bâlbâite  nearticulate şi pure

în oamenii frumoşi
dumnezeu face cuib păsării sterpe

din veştetedele crengi ale copacului vieţii
i-l clădeşte

Ioan
 JORZ
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în oamenii frumoşi fecioara îşi naşte pruncul
fără dureri
iisus hris tos îşi leapădă lemnul crucii
şi flori roz (ce se vor transforma în  măceşe)
se-aprind în cununa de spini
cum coada de pulbere a stelei
vestind epifania

în oamenii frumoşi dumnezeu îşi face cuib
iertând

n-am să mai scriu

n-am să mai scriu despre plopii
cu frunza t remurândă!

despre păsările cenuşii
desperechiate
fără cuib şi pui
despre păsările fără cer
n-am să mai scriu!

am să scriu despre cum mă târăsc
ştergând tâmpla asfaltului
în oraşul copilăriei
nevro tic.

despre felinarele făclii
care aprind ceaţa murdară
şi cerul murdar
boltit
ca un coviltir
deasupra oraşului meu!

fetus avortat
(de slinoasa de noapte)
ziua aceasta
în care am hotărât
să nu mai scriu despre plopi!

apocalips a dejà vu

ce carne păcătoasă se scutură pe mine
cum tremurătoarea frunză în vântul
îngălbenirii?

ca un rug arde toamna
anotimpul cenuşă

toamna nu este un anotimp
nu este!
aproape ţip în urechea de os  a păsării
cenuşii
pasăre de chirpici în care m-am născut
alăptat la s ânul mariei
cuiele îmi străpungeau  palmele
în care ţineam cerul

zborul ei ca un semn
negru
pe cerul de rugăciune boltit  cu sfinţi

şi cu apocalipsa după ioan
ioan jorz spun eu şi literele
când ocru, când portocaliu-roşiatice, când
albas tre,
sar ca niş te scântei
sub ciocan
pe nicovală limba mea
meşteră la cuvinte
lăţindu-se ca o ţagără de ceas
minutarul ridicând neputincios din
clipele oarbe!

anotimpul ioan jorz
unde după fulgere steluţele de zăpadă
sunt mătreaţa timpului
a depune mărturie despre trecere
e ca şi cum ţi-ai săruta propria mamă
cu semnul regăsirii

insomniile gălăgioase

nu mai aveam dimineţi
doar jumătăţ i de noapte
ca şi cum noaptea ar fi fos un pepene
albasru
cu miezu l negru
crăpând  de coacere în t r-o  bos tănărie
violacee
da, aşa îmi erau dimineţile
suprapuse peste perdeaua de noapte
poate de aceea trăgeam de ea
cum un prunc trage de ţâţă
cu ochii închişi
temându-s e de neaşteptata de noapte
când în  jurul său to tul devine de sticlă
şi se sparge în zgomot domestic.
sânul fecioarei devine stea polară
după care se orientează şi nelinişteşte
plânsul caută busola tărâşul în pat ru labe
scâncetul după polul nord al frigului
şi al s ânului
are măreţia unei uverturi scrisă de wagner
nu, nu s unetul este steaua polară, ci sfârcul
negru, umflat şi iritat
la capătu l omului aceată gânganie
egoistă şi insistentă gălăgioasă sughiţând
de lăcomie
în timp  ce-şi suge laptele ocupând spaţiul
în care eu mă albesc de moarte
cercănele îmi sugrumă lumina şi sărbătorile

şi pruncul gălăgios orientându-se după sfârc
ca după steaua polară

semne

oh, eu am văzut dis perarea
rânjind, îmbătrânind
transfigurată ca o pasăre de ceaţă
plutind peste un timp ş i un loc
imaterial şi pipăibil cu gândul

eu am văzut disperarea ştirbă
rânjind şi dumnezeul de ceară şi tămâie
la capătul ei
învelit într-un linţoliu  de abur
semn rău
semn că mi se-nfundă cărările
şi răspân tia nu mai deschide sensuri
ci este semnul crucii
femeie de cârpă este
prin ea curge absintul şi rătăcirea
are buze vineţii şi morţeşti
rujate cu  cărbune şi rictus mortis
doi arg inţi reci pe pleoape
cât preţu l pentru trecerea pe-aici
prin aceas tă noapte
atârnând deasupra de ape
m-a privit d rept în ochi
drept pent ru care am fardat-o  cu pumnul
şi am scu ipat peste mama ei de viaţă
eu am văzut disperarea drep t în faţă
şi de atunci o car
ca pe o  cocoaşă-n s pinare!

poemul care face valuri

erau valuri – a zis  orbul
altfel nu le  puteam auzi
spărgându-se-n spume

sigur erau valuri – a  strigat orbu l acela
si nu-i puteam înţelege d isperarea
din voce
disperarea aceea ca o sfâşiere de carne

sunt valuri a spus surdul
le văd des trămându-se pe limba aceasta
de nisip
ca o limbă-evantai de câine
spumegă pentru că vân tul le face nervoase
sigur sun t valuri
nu mă păcăliţi voi pe mine

a desenat nişte valuri mutul
ca nişte cocoaşe de d romader
albastre
atât se pricepea el la desen

şi am ştiut
doar mă izbeau în mâna vârâtă în apă
le vedeam le auzeam le simţeam mirosul
acela
de alge pu trezite de meduze descompuse
în genunchi pe nisipul fin cu mâna pe piept
încercând parcă să-mi localizeze cordul
şi umbra-mi ce arată nordul
ş i s t icla cu  mes aju l de la  dumnezeu l
simţurilor
plutind în derivă
sunt valuri...
şi ce-i cu asta?
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Este a patra zi de când nu a coborât
sub treizeci şi cinci de grade… Diluat pe patul
de cămin  şi cu privirea rătăcită la viile de pe
Dealu l Ciricu lu i aştept  s en t imentu l de
detaşare pe care îl inspir după fiecare exa-
men… Hainele s ub ţiri stau  aruncate în
geamantanul de sub pat , visând la atingerea
apei. În fiecare an, la s fârşit de mai îmi rezerv
o zi pentru pregătirea garderobei… Minutele
dint re examene s unt prea puţine…şi prea
scurte pentru a le îneca. Nu am disponibile
decât o  pereche de blugi groşi şi o  cămaşă
de in , cam bo ţită  care amort izează
incovenien tu l pan talon ilor… O ţ inu tă
improvizată şi adaptată pentru un final de
sesiune….

Din capătul celălalt al camerei, Cezar îmi
citeşte ceva din cursurile sale şi mă întreabă
dacă am auzit de termenii respectivi. Da, am
auzit…doar atât. Cu altceva nu-l pot ajuta…
Anatomia o studiasem în anul întâi… între
t imp  s cutu rasem plapuma memoriei ş i
făcusem loc sub ea altor materii…

Un ciocăn it  ferm în uşa camerei ne
revigorează pe amândoi… Era sunetu l pe
care îl aşteptam… un  rival al lehamitei.

— Merge, băieţi?
— Grozav…dar la voi?
— Păi, am sos it de cinci minu te… O

căldură de te topeşti, nu altceva… Noroc cu
teii de pe Copou, că mai ţin ceva umbră. Dar
n-ar da unu’ din frunze! Ai mei dorm tun în
cameră...  Mâine la op t… emoţii mari, foarte
mari!

— Eu mai am ceva speranţe la Sfânta,
spus e Cezar cu o  p rivire încrezătoare…
Mâine dimineaţă merg la Mitropolie…

— Uite la  el… enoriaş ul de
sesiune…Iarăş i începe să scrie dintr-alea:
„Cezar se roagă pentru reuşită la examene,
spor la  învăţătură…”, cum Doamne, iartă-
mă se cheamă, că mereu uit cum le zice…

— Pomelnice, spuse el ruşinat, dar să
ş t ii că aju tă! Măi, azi e  u lt ima zi la

Cucu ten i…Se termină
târgul!

— Oalele… aşa e…
Cât e ceasul?

— Opt.
— Oare mai p rindem ceva?
— S-ar putea. Cred că stau azi mai

târziu…să mai vândă ceva. Mergem?
— Eu aş  vrea să merg. Trebuie s-o

aştept pe Alina la gară, vine de-acasă şi m-
am gândit ca înainte să-i iau ceva de la târg.

— Păi, ziceau şi fetele de la cincizeci şi
cinci că vor să meargă. La cât  s os eş te
trenul?

Mă uit la ceas. Până la zece ş i jumătate
mai este ceva timp…

— Hai că mai am două ore şi ceva…
— Poate stăm şi la o bere…
— Eu mai am cincizeci de mii…

Tramvaiul până la gară… cinci mii, o bere…
cinşpe’... Cu treizeci găsesc vreo  ulcică sau
ceva decorativ?

— Da… cum să nu!
— Hai, fug i! Spune-le fetelor să se

echipeze… şi roagă-le să nu se întindă tare
mult, da?

— Irina era deja gata, iar Ioana se
ruja… Da’ să te îmbraci şi tu aşa, mai el-
egant… bine?

— Cred că n-am auzit  bine… Să mă
îmbrac „mai elegant”? Mă scuzi, fracul l-am
dat la curăţătorie, iar papionul are o mică
pată de la ultimul dineu… aştept altul de la
Paris… aşa că o să-mi iau blugi şi o  cămaşă
de in călcată… în picioare! Ţi-e frică cumva
că te vo i face de râs cu vestimentaţ ia mea?

— Hai, măi… Nu ştii de glumă?
Cobor la parter, cu speranţa că voi găsi

un duş liber… Norocul îmi surâde, pe ţeava
de la duş curge chiar şi apă caldă. Epuizată
de atâta caniculă, nici măcar ea, apa caldă,
nu cutează a urca până la ultimul etaj… Mă
îmbrac apoi, ş tiind că oricând  aş putea
concura cu vest itul băţ de chibrit aprins

înaintea soldatului, dimineaţa, când se strigă
deştep tarea.

— Tu ce faci după ce vine Alina? Rămâi
la ea sau te întorci în cămin?

— Vin sus , în cameră. Facem noapte
albă?

— Da, dar tot aşa ca anul trecut… până
la trei noaptea stăm amândoi, apoi o  oră tu,
o oră eu,ca să nu păţ im ca atunci când am
aţipit la şase şi nu am mai auzit ceasurile.
Bun aşa?

— Bun!
— Tudor când vine de acasă?
— Zicea că în seara asta…
— Oooo, vine mâncarea!
— Da’ ce? N-ai primit săptămâna asta?
— Ba da… Şi mâncare şi bani. Numai

că mâncarea s -a st ricat pe autobuz de la
căldura, iar cu banii am mai dat din datorii…

— Păi ş i eu la fel, aşa, mai de regim de
vreo două săptămâni… Pleacă frate-miu la
Olimpiada Internaţ ională de Biolog ie d in
Letonia şi ai mei trebu ie să-l pregătească şi
pe el…  Îţi dai seama, el poate să se înscrie
la orice facultate de medicină sau de biologie
din ţară, fără examen! A luat locul în tâi la
naţională şi are posibilitatea asta!

— Hai, măi Cezar, că şi tu ai fost olimpic,
nu?

— Da, dar nu ca ăsta mic…
Ieş im d in  cămin  ş i coborâm agale

Copoul… Înţeleg revolta deplină a firului
de nisip aflat în incandescenţă, la momentul
transformării lui în peliculă de sticlă şi afişez
instantaneu un zâmbet panoramic datorită
deshid ratării dentiţ iei. Forfo ta de la târg
accentuează starea de încordare pe care o
resimt din ce  în ce mai profund.

„Ăsta este al treilea an… Şi anul trecut,

Patruzeci de minute de
punctualitate

ADRIAN
POPESCU
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ş i celălalt, am cumpărat câte ceva din
ceramică, dar de fiecare dată aleg să fie din
altă  regiune a ţării!”, s e des tăinu ia o
bătrânică unui domn la fel de hipoacuzic.

Pictori au tohtoni şi sculptori anonimi,
care mai speră încă la un întârziat iubitor de
artă, cercetează din priviri fiecare admirator
fugit iv  al frumosului, întâmpinându-l cu
acelaşi banal  „Spuneţi, vă rog , ce v-ar
interesa?”… Dorinţa de  iniţiere spontană a
trecătoru lu i este inimaginab ilă, discuţ ia
putând atinge ch iar valenţe abstracte ca
limbaj ş i mod de abordare: „Vă putem face o
mică reducere sau puteţi să-l achiziţionaţi în
trei rate egale. Ce spuneţi?”. Simţindu-se
total nepregătit, dar cu dorinţa de a reflecta
la cromatica, res pectiv la  fo rma operei
expuse, admiratorul solicită o carte de vizită
deja uzată pe la  co lţu ri în  buzunaru l
maestrului, cu promisiunea că îl va contacta
în cel mai scurt timp…

Aleg, în cele din urmă, un coş artizanal
împletit din pănuşi de porumb, sub formă
de vază. Mă încadrez în cele treizeci de mii
alocate cadoului... Vedeam bucuria ochilor
mari ş i verzi. Putea acum s ă realizeze
aranjamentul pe care şi-l dorea atât de mult!
Uscase toţi trandafirii pe care i-am dăruit de
când ne cunoscuserăm şt iind că, într-o zi, îi
va putea transforma înt r-o bijuterie a  naturii
veşnice.

Mă uit din nou  la ceas şi realizez că
timpul alocat reh idratării a  expirat. Îmi iau
rămas  bun  de la  colegii din cămin. Mă
îndrept s pre staţie, cu s peranţa de a nu
aştepta foarte mult tramvaiul, fiind deja într-
o uşoară întârziere… Fusesem punctual doar
la prima întâlnire şi îmi doream să remediez
decalajul temporal ce tindea să se transforme
în defect.

Încă o  dată norocul empatizează cu
mine…Tramvaiul nu întârzie, însă e plin de
oameni. Atent, îmi fac cărare, spre a nu strivi
din neatenţie cadoul, compostez biletul şi
constat cu bucurie că pot beneficia de el şi
la întoarcere. Lângă mine, un domn înalt şi
voinic îmi surâde pe sub mustăţă, scoţând
cu  mâna dreaptă un ecuson pe care şi-l
prinde de buzunarul de la  cămaşă.

„Prezen taţ i, vă rog  biletu l s au
legit imaţia de călăto rie!”… După ce
scotocesc în buzunare, cu mâna disponibilă,
îi întind în cele din urmă documentul solicitat.
Văzând tremurul mult prea vizibil al biletului,
datorat poziţiei alambicate pe care o exersam,
cu o vig ilenţă evidentă, îmi face un  favor:
„La dumneata am văzu t, nu-l mai
scoate!”…Îi zâmbesc şi eu, fără mustaţă,

încercând s ă nu îi înţeleg logica actului
prestat anterior, ştiind că doar zece minute
mă despart de cei doi ochi mari şi verzi, veniţi
de departe.

Ajung în  gară. O linişte des ăvârş ită
păstrată de puţinii oameni de pe peron. Un
sentiment de neprevăzut  îmi răsări în  suflet,
îndrumându-mi paş ii s p re gh iş eu l de
informaţii…

— Fiţ i amabilă, la  ce o ră sos eşte
acceleratul de Timişoara Nord?

— Patruzeci de minute de la ora sosirii,
întârziere datorită restricţionării vitezei…

Patruzeci de minute! Şi fusesem chiar
mai mult decât punctual! Pentru prima oară
încerc condiţia celui care aşteaptă, nu a celui
aşteptat . Mă adaptez, îmi aprind o ţigară şi,
din echivalentul valoric al berii neconsumate
la  târg, îmi cumpăr o răcoritoare… rece!
Conş tien tizându-mi meritul, o  s avurez
discret până la ultima p icătură.

Încă t reizeci ş i cinci de minute, o
veşnicie pentru un neavenit în taina răbdării.
Pe bancă, alături de mine, un  bătrânel cu
nevasta lui beau câte o “Suceava blondă”…
Rece! Două frunţi arse de soare, cu mâinile
crăpate şi uscate de coada sapei, îmbrăcaţi
în haine domneşti primite de la neamurile de
la oraş,

— Da… o să avem grâu frumos anu’
ăsta, femeie!

— Să dea Domnu’!
— E bună şi căldura asta, da’ după

atâta căldură tre’ să plouă măcar vreo trei
zile înt runa, că altfel se usucă tot ce-i verde!

— E liber scaunul acesta?, întreabă o
doamnă firavă, cam la vreo cincizeci de ani.

— Da, doamnă dragă, e  liber!
— Vai, mă scuzaţi… V-am lovit! N-am

văzut cârja!
Într-adevăr, bătrânelul se ajuta la mers

cu o cârjă. Neatenţia  doamnei îmi arătă că
bărbatu l avea un picior bandajat, acoperit
cu un ciorap gros de lână.

— Nu-i nimic, nu doare…
— Da’ ce-aţ i păţit , dacă nu  e cu

supărare?
— Eh, am călcat strâmb prin arătură şi

l-am sucit. Da’ de-amu’ trece. Bine că nu-i
rupt. Mi-i cald cu colţunu’ ăsta de lână, da’-
l port că-i gros şi nu se rupe repede când
merg… Aşteptaţi Timişoara?

— Da, trebuie să-mi vină copiii. Da’ am
auzit că întârzie patruzeci de minute. Matale
la fel aş teptaţi?

— A, nu, noi am venit la Iaş i la nişte
neamuri şi le-am adus câte ceva şi lor, că nu-
i frumos  să vii cu mâna goală. E foarte greu

la oraş !Dacă nu ai bani, nu prea ai cum să
t răieş ti. Zicea nepo tu l ăs ta al meu că
în treţinerea pe iarnă l-a ajuns cam două
milioane şi jumătate pe lună. De unde,
doamnă dragă, să plătească dacă au fiecare
câte un million trei su te pe lună şi mai au şi
doi copii la şcoală? Şi nici pământ nu au! Îi
mai aju tăm aşa şi noi, oleacă, cum putem.

— Da’ oare de ce în târzie?
— Din cauza căldurii…
— Nu cred, am auzit că s-a s urpat ceva

iar la Vatra Dornei, la fel ca anul trecut!
— Nuuu! Sigur căldura e de vină!S-au

dilatat liniile, că s-au încins, iar ca s ă nu fie
acciden te au redus viteza.

— Aşa s ă fie?
— Credeţ i-mă, doamnă dragă…eu am

lucrat  o v iaţă în t reagă la  cefereu , la
întreţinere. Vagoanele şi locomotivele… Şi
nu erau ca acuma, Diesel sau pe curent, erau
pe aburi! Iarna, pe gerurile acelea, încălzeam
în  pauza de masă mâncarea la  aburu l
locomotivei! Da, doamnă, aşa era…

Am plecat de acasă la optsprezece ani!
Nici nu-i aveam împlin iţi… Dintr-un sat din
judeţul Botoşani, comuna Avrămeni, dacă
aţi auzit. Tata era om înstărit, avea hectare
de pământ tot atâtea câţi ani aveam eu când
am purces în lume. Nu  le munceam noi
singuri, aveam în tot anul oameni la clacă. Şi
la prăşit   păpuşoiul, şi la treierat, şi la cules.
Da’ au venit comuniştii la putere, iar noi am
fost consideraţi chiaburi! L-au luat  pe tata
şi l-au ţ inut vreo treizeci de zile la beci. Până
la urmă i-au dat d rumul, da’ pământul şi
animalele le-au luat la colectiv.

Am zis atunci că cel mai bine e să-mi
găsesc un rost în lume, în altă parte, să-mi
caut ceva de lucru. Tata, nu şi nu!... Că „lasă
că ne descurcăm noi, cum ne-am descurcat
şi până acuma”. Că „unde pleci tu în lume
de unu’ singur, când n-ai nici optăşpe’ ani?”
Că „nici armata n-ai făcut-o şi nici n -ai prea
multă ş coală”…Din  as tea, cum sun t
părinţ ii… Şi b ine am făcut  că nu l-am
ascultat ! Am făcut cum m-a tăiat capu’ şi a
fost foarte bine. Când am tras poarta după
mine, i-am spus tatei aşa: „Nu vin acasă până
nu am să am o slujbă ş i o să am în buzunare
bani câş tigaţi din munca mea!”.

Şi am plecat. Am luat cu mine un sac de
vreo treizeci de kile, am pus în el şi haine mai
bune şi haine mai rup te… Am spus că orice
voi găs i de muncă, aceea voi face! Am mai
pus nişte făină, un ceaunel aşa, mai mic, că
nu ştiam unde mă prinde noaptea, ca să am
să-mi fac o mămăligă, până oi avea bani să-
mi cumpăr singur o pâine...
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Am ajuns la gară… încotro  s-o apuc

eu, încotro  s-o apuc? Zic: „Măi, Bucureştiul
e mare, acolo se const ruieşte tot timpul. E
nevoie de oameni pent ru asta, oare n-ar fi
bine s-o apuc eu înco lo?”  Aveam doar bani
de tren… Am mers la şeful de staţie şi i-am
spus aşa: „Vreau un b ilet de tren până la
capitală, da’ să merg cu un singur t ren, nu
să oprească pe undeva şi să trebuiască să
schimb!” Eram eu mic, da’ ştiam cum să pun
problema! Mic, da’ descurcăreţ foc! Şeful
de gară m-a trimis la ghişeu, că de acolo se
cumpăra bilet şi să nu-mi fac griji că până la
Bucureşti ajung fără să schimb trenul.

— Aoleu, p icioarele mele, au  amorţit…
se ridică de-a dreapta bătrânului femeia care
i-a fost  alături o viaţă de om. Făcu  câţiva
paşi şi puse mâna streaşină la ochi, uitându-
se peste linii la fel cum se uita peste ogoare…

— Ce te u iţ i, s ă vezi dacă-i bun
păpuşoiu l? Amu dacă to t te-ai ridicat, ţine
douăzeci şi cinci de mii şi de-te de mai ia
două beri. Tot reci să fie! Mi-ai îmbătrânit,
mândro! Da, doamnă dragă, ş i eu am
îmbătrânit, şi matale o să îmbătrâneşti… aşa
e dat de la Dumnezeu . N-ai cum s ă te
împotriveşti.

Şi am ajuns la Bucureşti… Am coborât
în Gara de Nord. Auzeam eu prin sat de la
cei care au fost prin capitală, că-i o gară tare
mare! Am pus sacul jos pe peron şi m-am
gândit încotro s-o apuc. De ajuns, am ajuns
eu, da’ amu’ ce să fac? Şi cum stam eu pe
bancă şi mă gandeam, lângă mine sta un
bătrân, aşa cum stai matale lângă mine şi eu
lângă matale… Vedea el că stau îngândurat!

„Ce-i, flăcăule, ce te gândeşti? Eşti din
provincie, după cum se vede! Ai fugit cumva
de-acasă?”.

„Nu, domnule, am venit la capitală să
caut de lucru”.

„Şi ce ştii a face?”.
„Orice găs esc, nu mă feresc de nimic.

Numai s ă şt iu că ban ii d in buzunar s unt
munciţi de mine.”.

„Da’ ce calificare ai? Câte clas e ai
făcut?”

„Opt clase, domnule! Da’ dacă mai
trebuie, fac, că învăţam binişor la şcoală.”

„Măi, ştiu  eu ceva pentru tine…Ia zii,
ţi-ar plăcea să conduci t ramvaie?”

Când am auzit  as ta, am înlemnit de
bucurie. „Da’ cum s ă nu?”.

„Da’ să ştii că trebuie să mai faci încă
vreo trei ani de şcoală!”.

„Dacă trebuie, fac… Atât cât  trebuie!”
„Bun, atunci ne vedem mâine dimineaţă.

La ora opt, tot aici, şi mai vorbim, bine?”

„Da, domnule, aici mă găsiţi mâine la
opt!”.

Nu-mi venea a crede ce noroc a dat
peste mine! Să lucrez eu pe tramvai… eu
care mă gândeam că… Da’ totuşi, trei ani de
şcoală…Nu, nu că ar fi fost greu, da’ voiam
să fac bani mai repede!

Era deja noap te, t rebu ia s ă mă
culcuşesc şi eu pe undeva… Am luat-o pe
linii până am ajuns  la  n iş te vagoane
muncitoreşti. Acolo am întrebat un om unde
pot dormi până dimineaţă. A zis că pot dormi
cu ei, acolo, că mai erau paturi libere. L-am
în trebat  dacă şt ie şi ceva de lucru, aş a,
pentru mine…doar cu opt clase. „Dacă vrei,
poţi să lucrezi la întreţinere, că tot se caută
oameni, da’ trebu ie s ă faci un  an de
profesională!”. Era mult mai bine! După un
an de şcoală puteam câştiga şi eu banii mei!
Nu era deloc rău.

A doua zi m-am interesat la birou unde
trebu ia să mă adresez ca să mă înscriu la
şcoala profesională. Trebuia să aduc din sat
certificat şi foaia matricolă că am absolvit
opt clas e. Am scris acasă, la ai mei, să mi le
trimită. De la şcoala din sat au trimis la şcoala
din Bucureşti un dosar cu mai multe acte,
nu ştiu ce mai era prin el! Am început şcoala,
învăţam bine… La română mă pricepeam,
chiar dacă lucram la cefereu, da’ s e putea
întâmpla să ies cu vreo domnişoară şi era
tare frumos  să-i pot recita o poezie! Şi la
matematică mă descurcam, asta îi trebuie
oricui, măcar să poată a socoti şi a  număra
banii, dacă nu pentru  altceva. Apoi, când
am scris acasă şi le-am spus că sun t şeful
clasei, nu m-au crezu t! Cum să mă pună pe
mine, din provincie, şef de clasă printre atâţia
băieţi de la oraş? Şi eram şi cel mai mic de
statură, ca acuma… Mai înalt de atât, n-am
fost niciodată!

Toate bune şi frumoase, până intr-o zi,
când mă cheamă directorul în cancelarie:

„Uite ce scrie în dosarul tău, că ai tăi
sunt chiaburi!”.

„Da, tovarăş e d irector, avem, adică
aveam pământ şi multe animale acasă!”.

„Da’ tu de ce ai venit la Bucureşti? De
ce n-ai rămas la tine în sat?”.

„Ca să învăţ o meserie şi ca să-mi câştig
singur pâinea!”.

„Hai, bine, du-te înapoi în clasă…”
Şi nu mi-a făcut nimic rău, nici în viaţă

nu am avut de suferit din pricina as ta, da’
oriunde mergeam cu serviciul, la dosar era
specificat că-s chiabur şi la început  toţi mă
priveau  cumva chiorâş, până mă cunoşteau
cu adevărat...

Apoi, am terminat şcoala, am câştigat
primul s alariu, apoi pe al doilea şi de-abia la
al treilea am mers acasă. Când m-au văzut ai
mei, ap roape că nu le-a venit să creadă…
M-au întrebat daca nu am furat cumva banii.
De unde să-i fur, Doamne fereşte, că la viaţa
mea nu am furat un capăt de aţă! Dacă se
întâmpla să găsesc pe stradă o hârtie de zece
lei, cum era pe atunci, o lăsam s-o ia altul!
Banul nemuncit  n-a stat p rin buzunarele
mele!

„Trenu l accelerat 1835 d in  d irecţia
Timişoara Nord , pentru Iaşi, s oseşte în
staţie la linia doi  Iaşi Nord. Vă rugăm atenţie
la linia doi!”.

— Uite, doamnă, că vine…
— Nu soseşte mai devreme?
— Nu, exact cum l-a anunţat . Sunt eu

mai lung  la vorbă şi de asta…
— Sănătate, uite că-mi coboară copiii

din tren! Mă bucur că v-am ascultat!
— Sănătate, poate ne-om mai întâlni şi

vă voi povesti atunci de la armată încoace,
zise bătrânelul râzând.

Privesc din nou acelaşi ceas  cu cadran
aburit, de la mâna stângă. Exact patruzeci
de minu te. Caut şi zăresc prin mulţ ime cei
doi ochi mari şi verzi pentru care  am depăşit
punctualitatea, doi ochi cuprinşi de bucuria
revederii…

— M-ai aşteptat mult?
— Patruzeci de minute …
— Da, şt iu… în  Suceava s osise cu

aceeaşi întârziere. Ce ascunzi la spate?, mă
întrebă ea zâmbind in tuitiv…

— Ceva pen tru tine, de la mine, pentru
a-l umple cu ce ai de la mine pentru t ine! Te-
am zăpăcit? Ce-ţi lips ea ţie pentru a începe
aranjamentul floral din trandafiri…trandafiri
uscaţi…Gata, destule indicii!

— Ai găsit la târg, în Copou, un coşuleţ,
ceva confecţionat din pănuşi sau nuiele…
Asta e, nu?… Hai, arată-mi-l, te rog…

Îi dezvălui în sfârşit micul cadou. O mică
surpriză ce declanşează o mare bucurie. Sunt
bucuros că am fost amândoi pe aceeaşi undă
telepatică…şi fericit.

Mă simt calm, liniştit şi od ihnit… Din
nou cu p icioarele pe pământ, coborât  dintr-
o lume nu prea îndepărtată, pe care am aflat-
o numai din istorisiri şi reportaje, o  lume cu
valo ri morale s imple ş i pu tern ice, cu
suferinţa banului câşt igat prin muncă şi re-
spect pentru şcoală. Revin la un prezent în
care pulsez, asemeni unei săgeaţi plecate
din arcu l timpului, trecând prin perioade de
aplecarea spre carte de atunci şi până în zorii
zilei de mâine…
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Mi-a  apăru t sch iţa! Cumpăr de la
ch ioşcu l  d in  col ţ  opt  exemplare d in
numărul zece al revistei, avînd grijă înainte
să mă uit  dacă  schiţa mea  se găseşte în
fiecare exemplar. Gîtu it de emoţie o  citesc
dintr-o răsuflare. Şi primul lucru pe care îl
observ sînt cele trei săruturi. Trei săruturi
pe o pagină! Îmi bag cele opt  exemplare
ale revistei  în servietă şi mă agă ţ de primul
tramvai . Peste zece minute sună de intrare
şi s-ar putea să întîrzii de la prima oră dacă
nu mă grăbesc. Sînt surprins că în tramvai
nimeni nu-şi  dă  seama că s-a  urca t un
scriitor. Un scriitor într-o uniformă de elev

Recuperări

Trei săruturi pe o pagină
SORIN TITEL

cam scurtă  la mîneci, un scrii tor care a
crescut cam mult în ultimul timp, un scriitor
care se pregăteşte să-şi dea bacalaureatul,
un scri i tor în schi ţele căruia ero ii  se
săru tă . Geamuri le t ramvaiu lu i  sîn t
îngheţa te şi prin ele abea se zăreşte ziua
fumurie de afară, cea ţa albăstruie care se
lăsase deasupra  oraşu lu i , cea ţa uşor
luminată de soare, soarele care se vede alb
şi opac şi foarte aproape de noi. În tramvai
sînt şi alţi elevi, şi ei se gîndesc ca  şi mine
că dacă  tramvaiul stă  mai mult la un stop,
întîrzie de la prima oră. Tare aş mai vrea
să-i adun pe toţi, să  chiulim de la prima

oră, să mergem împreună  într-un parc
învăluit  în ceaţă şi acolo, cu glas tare, să
le citesc schiţa mea. Şi deodată mi se pare
că aud glasul redactorului cu care am stat
pen tru prima dată de vorbă, redactorul
acela care seamănă cu Shelley, care suferea
de stomac şi se văita  că are neurastenie.
„Un elev să fugă de la prima oră ! Nu se
poate ! La  pasag iu l  acesta  t rebu ie
neapăra t să renunţi”. „Dar bine, încep eu
să-i argumentez în gînd, eroul meu e fericit,
i -a apăru t  prima  sch i ţă , are doar
op tsprezece ani , speră  să  ajungă mare
scriitor, trăieşte acum cea mai frumoasă ei
din viaţa sa, uite, e în tramvai şi ar săruta
pe toată  lumea de fericire!... Redactorul se
face alb  ca o foaie de hîrtie înaintea uniui
scriitor lipsit de insp iraţie. Iară sărutări,
tovarăşe! Nu, nu e chip să mă în ţeleg cu un
asemenea redactor! Ş i în timp ce sch iţa
proaspă t apărută se odihneşte în servieta
mea devin răutăcios. Bine că redacţia a
scăpat de un asemenea  redactor, îmi spun.
Mă gîndesc fericit la întîlnirea mea cu noul
şef al secţiei proză, întâlnire care a avut
foc acum o lună. „Bravo tovarăşe elev, mi-
a spus redactorul . Schi ţa e foarte bună.
Ideea  că  mai trebuie să înlă turăm, d in
societatea noastră nouă, din socialism, tot
ceea ce e urît, tot ceea ce caută să se opună
fericiri i noastre, e foarte frumoasă . Mai ai
unele neglijenţe la sti l. Fi i atent. — Vă
referiţi  la, săruturi? l-am întrebat speriat.
Redactorul, mi-amintesc bine, a  început să
rîdă . După  dumneata  săru turi le  sîn t
neglijenţe de stil?

Am ajuns la şcoală. Am coborî t din
tramvai şi pentru prima dată simt că nu
mi-e teamă de nimic. E opt şi două  minute
şi ar fi  posibil să mă  întâlnesc pe coridor
cu tovarăşu l director, ba, mai mult, s-ar
putea ca însăşi dirig inta să mă aştepte în
faţa clasei a unsprezecea b, ar fi posibil ca
profesorul  de matemat ică , tovarăşu l
Nemeş, să fie prost dispus şi să-i scoată pe
întârzia ţi la răspuns. Sau, poate, cine ştie,
a venit  o circulară, conform căreia după
prima  în târziere să -ţ i scadă  non ta  la
purtare… Dar toate aceste ipo teze nu mă
sperie, pentru că azi  sînt  fericit, azi  am
publicat prima mea schiţă!... Intru în clasă
şi, cum profesorul n-a  venit încă, strig din
toţ i plămâni i mei de op tsprezece ani :
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„Fra ţi lor, a  apăru t  sch iţa”. Şi  ia tă-i
adunaţi pe toţi în jurul meu, fiecare în mînă
cu un exemplar. După aceea, băieţi i mă
ridică pe umeri. Iar după ce a început ora
şi profesorul a scos elevii la răspuns, acolo,
în ult ima bancă, stă un elev şi visează...
Elevul acela sînt eu. Şi fericirea e ca un
porumbeil, e ca o pasăre albă cu aripile
străluci toare în lumina soarelui. Elevii nu
sînt prea atenţi la oră. Din cînd în  cînd se
întorc spre mine şi  îmi  zîmbesc. Sîn t
prieten ii mei.

După aceea îmi aduc din nou aminte
cum am urca t  prima  da tă  t rep tele
redacţ iei. Redactoru l, oare semăna cu
Shelley, m-a poftit să iau loc şi cum avea
timp liber a început să-mi citească schiţa.
Avea în mîna dreaptă un creion roşu, foarte
mic, nu  părea ascuţit  şi din când în cînd
sublinia cu creionul  anumite pasagii din
manuscrisul meu.

— Nu merge, nu  merge de fel, îmi
spusese redactorul după un timp oft înd în-
durerat. Îmi pare rău. Dorinţa noastră e să
promovăm talente tinere. Tema e bună,
schiţa e actuală, dar... Şi redactorul face
un semn de neputinţă absolută.

— Dar ce?… întreb eu cu su fletul la
gură.

— Prea multe săruturi. Trei  săruturi
pe o pagină. Nu e admisibil. Ba un erou
bea şi rachiu mi se pare.

— Vin.
— Cu at ît  mai rău . Vinul  e  şi  mai

periculos la beţie. Dacă vrei să renunţi la
sărutări poate putem sta de vorbă.

— Dar nu se poate. Au ro lul lor în
schiţă, spun eu şi mă roşesc. La două să
zicem putem renunţa, dar ultimul e absolut
necesar.

Redactorul  mai citeşte o dată schiţa.
Faţa lui exprimă o adîncă suferinţă.

Săruturile mele i-au provocat dureri
de măsele, mii se pare.

— Uite, dacă eroul ar săruta eroina,
ar mai merge. Dar ea să-l sărute pe el? E
de-a dreptul imoral.

— Dar îl  iubeşte, argumentez eu.
— Şi ce-i  dacă îl iubeşte? Trebu ie

neapăra t să-l sărute?  Şi să-l îmbrăţişeze
pe deasupra! Ştii ce, am o ideie. Să zicem
că s-a împiedicat şi a  căzut din greşală în
braţele ei…

— Da, dar trebu ie să -l sărute, asta
cred că nu merge din greşală.

— Da, asta  aşa e, se dă  bătu t
redactorul... În tot cazul aşa nu merge. Este
imoral ceea ce povesteşti dumneatale. Treci
săptămîna viitoare. Pînă atunci am să mă
mai gîndesc ce putem face.

Săptămîna  vii toare nu l-am găsi t,
fusese sch imbat  aşa cum am spus mai
înainte, dar în după amiaza aceea cînd am
plecat  de la el am fost  tare nenoroci t.
Băieţii  mă aşteptau afară, aveam un meci
de volei cu şcoala medie nr. 3. Cînd m-au
văzut coborînd, faţa mea exprima  atî ta
tristeţe încît nu m-a întrebat nici unul nimic.
Ne-am îndreptat pe jos spre meci, era o zi
frumoasă  de toamna , şi  ca să  sch imbe
atmosfera unul din colegi a început să facă
pronosticuri pe seama meciu lui . Fetele
oare ne întovărăşeau să facă galerie au
început  să rîdă aşa d in senin şi destul de
repede atmosfera s-a înviorat. Totuşi meciul
acela a fast un meci ratat. Eu care ridicam
cele mai frumoase mingi întotdeauna, în
după amiaza aceea am jucat mizerab il. Iar
cînd s-a terminat meciul şi fetele de la şcoala
respectivă au năvălit fericite pe teren să-şi
sărute colegii, toate mi s-au părut  grozav
de imorale. În seara aceea m-am plimbat
mult de unul singur. Treceam uneori prin
faţa restaurantelor şi întorceam speriat
capul în altă parte. Toţi oamenii dinăuntru
mi se păreau imoralii . Şi în seara  aceea,

mi s-a întîmplat un lucru uimitor, un lucru
aproape neverosimil. M-am întîlnit din nou
ca redactorul. O întîln ire nu e un lucru
chiar a tît de neverosimil, se va găsi unui
să spună. Grabă însă fără rost. Era o stradă
destul de singuratică, strada pe oare mă
plimbam. Nu  se auzea  decâ t foşnetu l
frunzelor. La  co lţu l străzii , stă teau doi
îndrăgostiţi şi se săru tau. Şi cu toa te că n-
aş fi vrut să-i stingheresc, a trebui t totuşi
să trec pe lîngă ei. Şi cum se sărutau tocmai
în faţa unui felinar am putut să-i văd foarte
bine. Şi cum bărbatu l era în tors cu faţa
spre mine, am putuit  să văd că era chiar
redactorul meu.

— Ştiu că  am fost foarte nedumerit
atunci. N-am sărutat decât o fată în viaţa
mea şi asta o singură  dată. Pe fata  asta o
iubesc mult, mult şi sărutul acela este cea
mai dragă şi cea mai mare taină a mea. În
schiţa mea sînt mai multe sărutări decît în
viaţa mea . Dar eu şt iu că în viaţa asta
frumoasă, că în viaţă , oamenii se iubesc.
Şi în viaţă oamenii se sărută. Pentru asta
în schiţa mea pe o pagină sînt trei săruturi!

(Scrisul bănăţean, nr. 1/ 1963)
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suplimentul
poeziei
timişorene Ion Pachia Tatomirescu
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VLADIMIR STREINU:
«[...] Unul este Ion Pachia-Tatomirescu [...] E desigur un
„ghiocel“, nu pentru că n-am mai auzit de numele lui, ci
fiindcă se aruncă în discursul liric fără reţinere,
încredinţându-se asocierii libere a cuvintelor şi unei
inspiraţii despletite. Într-un lung poem de versuri tot lungi,
deşi intitulat „Destinaţii confidenţiale“, aria lirică e
planetară, asociaţia metaforică sare de la o paralelă a
globului la alta şi, până la urmă, aflăm că ne vorbeşte un
glas îmbătat de el însuşi, „de lângă o poartă de uraniu scurs
din pletele crunte ale Dacilor“. Vorbeşte deci un pui de
Dac, în a cărui minte saltul spaţial de la „pinguinii... care
îşi bat clopotele pieptului“ şi „au aripile îngreunate de
ţurţuri“, la „vânturile toride“ şi la „crocodilii... din văile
Nilului“, ca şi saltul temporal de la „pasărea Arheopterix
(care) cântă pe năsălia secolului“, la „alba noapte a Troiei“,
de aici la „scheletele din Hiroşima, din Vietnam“ şi apoi la
boala contemporană a tuturor continentelor, pare chiar
legea propulsorie a unei inspiraţii [...]» .

Mircea IORGULESCU:
 «[...] poemele de început ale lui Ion Pachia-
Tatomirescu aduc mărturia unei erupţii lirice de
mare autenticitate prin îndrăzneală asociativă şi
dinamism interior, traducând zbaterile şi elanurile
unei sensibilităţi adolescentine înfiorată de a se
descoperi pe sine şi tulburată de presimţirea unei
ordini cosmice: „Mamă, ce caută-n casele
noastre timpul / cu şerpii lui de fildeş, / cu
viscolul ăsta crud, pe dragoste, / în pietrele albe,
înflorite...? // – ... când mai avem de străbătut /
atât ocean cu artere albastre, / când mai avem
puii cerbilor / de purtat în soare, / când plutesc
sub noi, asediate, / piramidele atâtor cranii... // –
De ce ne îneacă şerpii de fildeş, mamă, / la
răscrucea trupului, / la răscrucea fântânilor...?“».

Cu inima caligrafiind de-nzoriere...

Astăzi, eu rostesc semnificantul Iubire –
ce se-alcătuieşte-ntr-un trup-semnificat,
foarte palpabil, cald, cu mere-sâni, cu ochi-
stele,
cu pavilioane armonice, cu dinţ i albi, de
mărgărint,
cu păru-ngenunat, cu obraji din răsărit marin,
cu genunchi de rafie, de-un alb împurpurând
retinele
din boabele strugurilo r de-ananas, cu inima
cât o  pară incandescentă, bătând – şi cu
toate celelalte,
denumite pe părţi, aşa cum este Dumnezeu
al Zalmoxianismului, Dumnezeu din care şi
noi
suntem parte –, caligrafiind de-nzoriere...
Şi iar e  destul ca eu rostesc
numai cuvântul Iubire –
ş i Cuvântu l să mi s e-n trupeze-n  rai-
grădină…!

Poem în şapte sinestezii paradoxiste...

De as tăzi, mândra mea cea de toate
dienocurile,
îţi propun să te declari podgorie:
v reau  s ă-ţ i culeg  s t rugurii-mpurpuraţi,
tămâioşi,
din burebistanul soi desemnat
prin compusul pelasg, „Ţâţa-Oii“...!

În  toamnă aurie, v reau s ă-ţi mai degust

mustul
buzelor –  cu  parfumul acela,-n  etern de
Cogaion,
cu fragranţă-n priveliştea fiinţei b rumării,
ori vinul-ananas, uşor împelinat,
sau zaibărul de-Alutuania…!

De astăzi, draga mea de sud, îţi dau sugestia
de a mi te declara căpşunărie-n  poală de
Vezuviu,
încon jurată, as ediată, de gardu l v iu  al
afinilor
dintre guşterii ce-au  de gând să-ţi sărute
fragii îniu lieniţi...

Îţi las şapte şopârle verzui-diamante de pază
când ies  în amontele gândului,
nu să-mi pun mască de soare,
ci de lună-n pistruii înrouraţi
ai vocalelor tale…!

Pot, de d ragul tău, s ă sparg  în  d in ţ i
bronzatele
alune ale s telelor, aidoma celo r de pe
dealu rile
mele sălbatice, din copilărie, cu ventilatoare-
fazani
printre păduceii roşi de-atâta ninsoare de
fotoni,
printre porumbarii-n rumeguş de genune…!

De astăzi, d raga mea, ca-n  voinţa rostirii
dintâi,
în livadă de meri, pot  să-ţi pândesc sublima

coacere
a ionatanelor, împurpurându-mi echinocţiul,
înviorându-mi cele şapte meridiane
din curcubeu...!

Ş-apoi, foaie verde peste număr, mândra mea,
mendruţa mea, să-ţi muşc verbul stâng, de
umăr,
iubita mea de nord, sălciindu-mi
râul privighetorii, cu ochii prelungi
ai frunzelor, în arcuit in finit...!

Verde ca brotăcelul-sticlă…

Te-am văzut bine:
erai transparentă
ca brotăcelul-sticlă
şi inima ta carmin
bătea ca un ceas minuscul
în celalată clorofilă…!
De-acum, e cazul
să nu mai asmuţi
sarcofagul tău de chihlimbar
pe propria-ţi mumie…!

Ultimul dialog al sols tiţiilor

„– N-am senzori pentru  tine, sol călător din
solst iţiul
de vară – mi-a spus cu  accent grav, ori cir-
cumflex,
mai degrabă –, n-am organe pentru a-ţi spori
înzecit respiraţia
cosmică, deşi nenumărate sărbători terestre

NOUĂ POEME DIN CEL DE-AL
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din tine-şi trag seva,
din dacicul tău brad cu zece mândre ceruri,
din pagoda-i de ramuri…!“
„– Sunt mai jigărit decât leul – i-am strigat
detaşat, obiectiv –,
sunt mai puţin înzestrat decât pasărea-colibri,
sunt mai puţin
dotat decât delfinul, decât fluturele, decât
mierla,
decât atolul, decât diamantul cu care mă tot
laud…!“

„– Du-te şi dă la înger de mâncare – s-a auzit
imediat, ca un ecou
din bucătăria solstiţial-iernoasă, iluminată
de-aburoasa roată
de locomotivă a lunii –  şi o cafea tare, că-i
obosit
de lucrarea de aur din dienocul trecu t, în
partea de es t a Raiului,
ch iar lângă măru l cu  ş arpe deocheat ,
îndrăgostit şi-apoi înghiţit
de focoas a lui cobră-maharajah…!“
Amin…!

Poem crucificat…

Poem crucificat…
Lacrimi din sângele meu curg în vocale,
stalagmite d in sângele meu  s e zvân tă-n
consoane,
sângele meu  îşi zbârceşte vişinele-n livezi…

Poem crucificat…

Limba mea de om tăiată cu o foarfecă de vie,
limba câinelui retezată de satârul
                                    unui guvern bezmetic,
limba lebedei smulsă de cleştele
                unui stomatolog căzut din  ceruri…

Poem crucificat…
Soarta gâfâie pe masa de disecţie
a celor trei ursitoare, destinul st rănută:
îi intră făină de stele
pe nări,
nunta se mută din mlaştină-n cer…

Eugrafie

Îmi pâlpâie-n faţă
livada-nflorită a merilo r pentru cidru şi Verb.
Eu l mi se-aş terne-n zăpada petalelo r de
nufăr-pagină,
primenind ş-acest cosmos de mâl matinal,
ch iar dacă-i vorba de-o  s implă meserie,
eugrafia,
neapreciată de vreun deputat  de beton,
nici de vreun senator de carton…

În infinirea secundă…

Un infinit de subiecte
s-a născut
pentru infinirea
predicatelor mele.
Un infinit de subiecte
s-a zămislit
pentru infinirea

 65-LEA OCOL AL SOARELUI
predicatelor tale
şi ale lui,
şi ale ei, şi ale lor.
La infinit, celelalte
părţi ale Logosului
îşi iau  zborul
în infinirea
secundă.

Din marginea mea cât o mirişte…

Pe vârful muntelui: s oarele…
Pe suprafaţa-armonică a râului: lăstunii…
Din pieptul dealului,
arici cu mere-n ţăpuşte
se rostogolesc
până-n pâlcul de maci
din marg inea mea cât o mirişte…

Pereţii-eunuci pentru o vară-Nobel…

Nu mă leg  de crocodil, ci de barză,
nu mă leg  de ploaie, ci de zăpadă,
nu mă leg de floarea de tei, ci de fragranţa
fotonilor ei …
Vine iunie şi vreau
să-mi castrez pereţii,
să-i fac eunuci imperiali
pentru o vară-Nobel…
Se coc cireşele
şi vreau să-mi dai aripi
de ciocârlie, Doamne…!

Laurenţiu ULICI:
 «Încă de la început  poetul şi-a proiectat un univers
coerent, populat de elemente mitologice autohtone,
între care semnificative prin ele însele, dar şi prin
recurenţă, erau Muntele, Matca, Fluviul, Curcubeul;
intenţia acumulării acestora era de a contura [...] o
geografie lirică a spaţiului carpato-dunărean, de nu chiar
consacrarea mitologiei dacice în registru liric; fiecare
carte adaugă ceva universului astfel gândit, de unde
unitatea de viziune şi coerenţa de lanţ a tuturor. De la
instaurarea unui climat cosmogonic într-o abundenţă
vegetală, în special florală, evocatoare, analogic, de
mari prefaceri în ordinea naturală a lumii, la propunerea
de concepte personale, „zoria“ bunăoară, cu derivatul
verbal „a înzoria“ şi la ordonarea materialului
mitologizant într-o viziune integratoare [...]».

 ROMULUS VULCĂNESCU:
Mergând pe urmele lui L. Blaga, substituie matricea
(stilistica) prin matcă, aplicând-o la elemente de
geografie mitică (referitor la iad şi rai). (...)
Termenii, alegorie şi simbol, care deţin un loc im-
portant în gândirea mitică, sunt evidenţiaţi. Combate
teoria abisala a „spatiului ondulatoriu“ deal-vale
a lui Lucian Blaga, înlocuind-o cu teoria
semantismului sincretic a spaţiului spiritual
zigzagat, creastă de munte – abis – creastă de munte
(...); constată că ritmicitatea creastă – abis – creastă
îşi are corespondenţa în poezia populară română. Iata
cum: închipuie o poetică inedită sub raportul
studiului ritmicităţii la români, în care este vorba
despre anumite tipuri de versuri  (...). Ideea
oralităţii culte (care în fond este ceremonială de
curte regală sau culturală de regim pontifical)
constituie o idee forţă folosită de autor».
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«Recentul volum de versuri al lui Ion Pachia-
Tatomirescu, Elegii din Era Arheopterix
(Ed. Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011), nu este
o experien ţă întocmai suprinzătoare nici
după evo lu ţia în  s ine a  poetu lu i de la
volumul său de debut (Munte, Ed. Eminescu,
Bucureşt i, 1972) până la cel recent apărut,
dar nici după titlurile lucrărilor, dacă avem în
atenţie volumele: Haiku (Porto, Ed. Fundaţiei
Fernando Pessoa, Bruxelles, 1994), Bomba
cu neuroni (Ed. Aethicus, Timişoara, 1997),
Aforismele apei (1999), Fulgerul sferic
(1999), Salmi – pentru „Premiul Nobel“ al
rândunici lor (Ed. Aethicus, Timiş oara,
2000), Ultimele poeme hadronice (2002), ori
Compostorul de nori (2004). Că au torul
acestor volume de poezii este un erud it
incon testab il, afirmat  sub  g iru l unor
semnături precum cea a lui Vladimir Streinu,
a lui Mircea Iorgu lescu, a lu i Romulus
Vulcănes cu ş. a., se constată în spiritul său
enciclopedist , după cum se poate reţine
văzând ş i celelalte  lucrări care apar s ub
aceeaşi semnătură (Dacia lui Regalian – o
isto rie a  pelas g ilo r /  v lah ilo r; Nichita
Stănescu şi  paradox ismul  –  es eu
monografic; Colegiul Bănăţean – pagini
monografice; Zalmoxianismul şi p lantele
medicinale – studii interdisciplinare de
istoria limbii pelasgo-thraco-dace în nume
de p lan te medicinale cogaion ice, de
etno iatrie şi medicină zalmoxiană; Istoria
religiilor, vol. I – din paleolitic / neolitic până
în mito logia pelasgo-daco-thracă – sau va-
lahică / dacoromână; Diţionar estetico-lite-
rar, lingvistic, relig ios, de teoria  comuni-
caţiei..., Timişoara, Ed. Aethicus, 2003 etc).
Pentru  toate aces tea, Ion  Pachia-
Tatomirescu, membru al Uniunii Scriitorilor
d in Romania (d in  1980), es te membru

remarcab il şi al Societăţii Române de Haiku
(1990), al Asociaţiei Istoricilor Bănăţeni
(1992), al Société des  Poetes et Art istes de
France (1999), al Societăţii Literare „Tristan
Tzara“ Moineşti / Romania – Zürich / Elveţia
(2005) sau al Cercului „Lumina“ din Panciova
– Serbia (2007). Şi chiar dacă nu aş fi ştiut
toate cele de mai sus despre Ion Pachia-
Tatomirescu , acest  d in urmă vo lum de
versuri mă face să-l abordez cu un interes
special, încercând să las la u rmă cele trei
citate de pe coperta a IV-a pentru a nu-mi
marca lectura, fiind s emnate de Vladimir
Streinu , de Mircea Io rgu les cu  ş i de
Laurenţiu  Ulici.»

IULIAN CHIVU

«Paradoxistul creator al salmilor („P“-ul
Celest ocultat !) şi vajnic teoretician al traco-
zalmoxian is mulu i miorit ic, Ion  Pach ia-
Tatomires cu, este un  poet „de rasă”. Da,
poeţii autent ici fo rmează o ras ă terest ră
aparte – există şi se manifestă altfel şi supe-
rior, faţă de ceilalţi locuitori ai planetei Terra.
Spre exemplu, noul volum, Elegii din Era
Arheop terix, dovedeşte că Poetul îşi poate
depăşi limba, pentru un limbaj care, dacă i-
ai crede pe unii, este „specia lizat“: limbajul
poet ic . Ei bine, Ion  Pachia-Tatomires cu
„vorbeşte poezie” ca un MAG-DEMIURG
întru LOGOS (nu doar în sens ul că-şi
„permite” jocuri demiurgice-creaţii-inovaţii
de Cuvinte – unele paradoxal-mirab ile: „În
urmă cu câteva secunde / s-a născut verbul
a (se) peşteriza” – cf. A (se) peşteriza) – nu
ca „specia list”, ci ca Homo Poeticus (sunt
sigur că Ion Pachia-Tatomirescu face parte
din rasa atlanteenilor, despre care, cu mare
desfătare de Duh, face vorbire părintele
ant roposofiei, Rudolf Steiner!): ad ică,

„vorbeşte poezie” - aşa cum respiră.”
ADRIAN BOTEZ

“Ceea ce n i se transmite (comunică
elevat ) d in  poezia lu i Ion  Pachia-
Tatomirescu, este dar din har, reumplere de
mister „al rostirii de leac“, incantatorii (pe
care o  relevă a fi deja perimată  în
tehnocrat ismul agresiv  al „erei neo-
arheop terix“) şi (ro )mantice des fătări
sofianice. Mofturile elitiste ale „noului Age“
al criticii occidentale, nu vor avea organonul
de a primi şi eventual împărtăşi – necesar
empat ic – un astfel de dis curs, în acest
ACUM al…rezonan ţei Schuman. Toate
Codurile –  cheie (mantrele, Peş tera lu i
Platon, Orfeu , Prometeu , Lab irintu l,
Mandalele) – par a  fi depăşite, caduce, în
plină Mutaţie…Una care precipită athanoric
– tomografic, nu doar Fiinţa heideggeriană,
ci şi organicul. Prin aceea că noii s acerdoţi
(sacerdocţi!), ai neo-barbarbarismului sunt
undeva în catacomba paralelă...”

EUGEN EVU

“De-aici şi aprop ierea lirico-atitudinală de
Adrian Păunescu, de-aici şi, cum s puneam,
indiv idualitatea ş i pers onalitatea
inconfundab ilă a  poetu lu i. Pachia-
Tatomirescu este un poet important, un poet
de a cărui maturitate artistică nu putem avea
dubii, ci doar certitudini. Acest nou volum
de vers uri – Elegii din Era Arheopterix, ce
titlu sudat de conţinutu l cărţii!, deşi la prima
vedere nu ar părea – constituie, cel puţin
pentru mine, o ieşire în decorul semnificativ
al literaturii române care nu trebuie să treacă
neobservat de critica literară…”

DUMITRU HURUBĂ
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Fericirea pură cu

peisaj marin şi nud
Cornel Nis tea  rev ine în

peisaju l literar cu  romanul
“Întâlnirile mele cu Orlando”*,
un roman  s o lid , s erios, care
aduce o tuşă importantă în  ce
priveş te v iaţa in telectualu lu i
român înainte de anul 1989, un
an de referinţă şi pentru s criitorii
d in  România. Cartea t ratează
viaţa artistului în perioade dificile
din is torie, când arta pare a fi
uitată între neces ităţile sociale şi
jocul pu terii în câmpul magnetic
al destinului. Temele pe care le
ridică romancieru l sun t
p rofunde, esenţ iale şi mereu
actuale, pe de altă parte. Există o
fantă în istorie când lucrurile trebuie spuse pe nume, se definesc şi
devin mai clare. Cornel Nistea este un lucid , vede t recutul prin
perspectiva viitorului, unele teme vor fi mereu actuale, con textul va
fi altul, deschiderile altele, oportunităţ ile sub o altă dimensiune.

Romancierul ştie şi poate să realizeze atmosfera vieţii în sine
ca viaţă, trăirile personajelor sunt reale, necesităţile omului sunt
clar definite, forţa sa es te pusă în lumină. Rezultatul, însă, depinde
de societatea în care trăieşte artistul, st rict determinat în timp şi
spaţiu.

Sunt pus e în lumină dest inul artei şi al artistului, legătura cu
divinitatea, cu oamenii, cu natura. Se face o paralelă între artistul
care trăieşte în mediu catolic, specific unei părţi a Europei şi artistul
care trăieşte într-un mediu ortodox. Romancierul insistă  pe tema
iubirii ca legătură importantă a existenţei, între necesitate şi realizare.
Iubirea este lentila prin care viaţa se vede potenţată, viaţa prinde
contur, s ens, dramă. Relaţ ia bărbat-femeie, mai ales în mediul artis-
tic, pare a fi esenţială pentrucă declanşează energii nebănuite.

Romanul începe cu un moto: „Iubirea este singura aducătoare
de fericire pură.” Textul este preluat din Bergson, acţiunea romanului
se focalizează pe această perspectivă, mereu istorică şi an istorică.
Artis tul căuta iubirea pentru că este călător spre fericirea pură.
Dacă resorturile sunt declanşate, găsire ei în starea pură, pare o
problemă intangibilă pentru artist. Şi totuş i iubirea este cea care dă
forţă omului şi în special artistului, îl maturizează prin s uferinţă.

Acţiunea are ca prim-plan  iubirile în paralel, în oglindă, ale lui
Horaţiu –  romancier, în principal, şi Anamaria, apoi Orlando- pictor
şi Diana. Cupluri simetrice, văzute din unghiuri diferite. Preocupările
femeilor sunt în sfera intelectualului, res pectiv psihologie şi artă,
acest lucru face acţiunea mai interesantă, mai palpitantă din punct
de vedere sp iritual. Aceste cupluri dinamizează acţiunea, tensiunea
dintre iubirea ideală aş a cum o doreşte Horaţiu Codru şi iubirea
carnală, frus tă ş i pragmatică aş a cum o trăieş te Orlando  s e
materializează în  lungi dialoguri, reflecţii, acţ iun i impulsive şi
realitatea care le limitează mereu.

„Eram gelos pe relaţia lui cu Diana, În  mintea mea se crease un
adevărat complex al unui incest, dar mai era şi altceva, poate dorinţa
ascunsă de-a mă afla măcar o vreme în locul lui şi nu-mi puteam
deloc po toli t icăloş ia asta mizerabilă. Dar oare relaţia mea cu
Anamaria ce era? Nu era oare bazată tot pe nimicnicie? Nu , nu, era
altceva! Şi-mi părea aşa de rău că îndrăznisem să gândesc o asemenea
aberaţie. Ei, nu, relaţia mea cu Ana era deasupra tuturor mizeriilor,
se afla într-un Eden şi acolo nu-o puteau atinge răutăţile, geloziile
de niciun fel.”

Cornel Nis tea pune în balanţă, lucru  cel mai important ,
comunicarea artistului cu lumea fie prin imagine (Orlando), fie prin
cuvânt (Horaţiu). Aici se centrează tensiunea romanului. Scriitorul
comunică prin cuvinte, modul de înţelegere a operei scrise este mai
complex, mai dificil, romancieru l pare angoas at , tracas at  de
neputinţele sale, de geloziile sale, de lipsa de înţelege a celo rlalţi.
Picto ru l comunică p rin  imagine, imag inea v răjeş te lumea,
declanşează vitalitate în jur, femeile par atinse de farmecu l stârnit
de culoarea care formatează un destin.

Romancierul visează la o artă angajată, opera sa ar t rebui să
reflecte lumea aşa cum este, să nu înfrumuseţeze, să fie  oglinda
adevărului. Pictorul este un estet, peisajul, nudul, tabloul care picură
frumuseţe de dragul frumuseţii atrage ochiul, mintea, trupul. Pictorul
nu se complexează, pictează nuduri pentru că este divin, lumea a
fost creată frust, iar trupul femeii reflectă frumuseţea şi perfecţiunea
creaţiei, în background es te creatorul. Femeile acceptă (şi asta într-
o epocă d ificilă) să pozeze, indiferent de starea socială în care se
află pen trucă sunt vrăjite de ideea eternităţii: peste ani lumea va şti
că ea a fost modelul artistului. Un gând din copilăria lumii, modelul
care trăieşte prin opera artistului. Motivaţiile ţin de orgoliul feminin,
uneori cu  argumentele credinţei, ipocrizia pare a semnul acceptării
paradis ului pierdut: trupul este templul Duhului Sfânt.

Pictorul instituise un adevărat ritual pentru  a atrage şi a picta
femeile în atelierul său de boem, atingerile devin argumente pentru
o estetică a frumosului. Epoca, însă, vrea altceva: imagini frumoase,
peisaje la mare…peisaje din natu ra pat riei, portretul s ănătos  al
muncitoru lui, ale femeii mature… Fiecare îşi va avea premiile lui -
pare s ă fie mesajul, uitând  că vremurile trec, epoca se schimbă,
oamenii d ispar, noi personaje apar în planul secund, apoi în prim
plan.

Romancierul s e doreşte un apărător al adevărului, t itlurile
romanelo r sale sunt sugestive: Destine, Mizeria, Umilinţa cea de
toate zilele… Frica de scris este sinonimă cu frica de moarte şi
totuşi raţiunea vieţii este de a se realiza ca artist depăşind condiţiile
subiective momentane care apar inerent în viaţa cotidiană. Tangenţial
se pune p roblema relaţiei cu Dumnezeu, mai ales în perioada în care
romancierul se afla  la  Praga înt r-un  studiu aprofundat despre
condiţia umană în comunism.

Romancierul, ca personaj important, visa la o viaţă împlinită
alături de Anamaria, timpul petrecut în Cehoslovacia (stat unic în
perioada comunistă) îi va dovedi contrariu, va trăi o frumoasă
perioadă de dragos te alături de Katerina, fiica unor demnitari
comunişti care locuiau acolo . Experienţa este unică, Horaţ iu
descoperă o altă lume, ar putea să evadeze în lumea liberă dar rămâne
prins în plasa subtilă întinsă de sistemul comunist în viaţa artistului.
Nu poate evada… Faptul că, la un  moment dat, Radio Europa
Liberă îi face public un fragment din romanul său, în loc să-l aducă
aprecieri, este privit cu suspiciune, devine inamic. Orice faptă a sa
pare un element într-un joc ciudat al sistemului de putere comunist
care tindea să controleze totul, viaţa int imă dispărea, omul părea o
piesă înt r-un puzzle dinainte anunţat… Viaţa îl va împinge într-un
spital de boli nervoase, mare evadare devine marea rătăcire, sistemul
punea o  pecete irepetabilă pe conş tiin ţa artistului: nebun… O
întâmplare îi va permite evadarea la … Paris , un joc al marilor puteri
în care individul este captat până la an ihilare…

Cornel Nistea reuşeşte să descrie perioada grea din netimpul
comunist, privaţiunile cetăţenilor, dramele scriitorului, compromisul
zilnic care devenise mizerie morală, o lumea fără Dumnezeu . Într-un
fel autorul reuşeşte o sinteză a epocii, lăsând deschisă oportunitatea
unei viitoare analize a vieţii artistului după anul 1989 în România şi
temele par a fi extraordinare: ce mai îns eamnă nudul într-o lume a
pornografiei, dar dependenţa artistului de sistemul de putere şi de
jocul pe piaţa liberă a artei, dar impactul informaţiei în viaţa de zi cu
zi, apoi d iferenţele dintre indivizi…
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Gheorghe Vidican şi

ostensiotica lui Pant*a
Rhei …

Editura Brumar, a eminen-
tului ei mentor Robert  Şerban,
îi editează poetului bihorean
Gheorghe Vidican o carte de
poeme  (“Aspru sângele meu“,
Timişoara, 2012) de o eleganţă
cumva în  ton  cu subs tanţa
cărţii, departe de mine orice
eufemis m. “As pru  s ângele
meu” este, după “Genunchii
Tamis ei”, încă o  bornă a
itinerariului celui “strigător la
cer”, al “strigătului făgăduit”
– în care poetomul împrejmuie
o incintă a mitului pers onal, în
care cartea se menţine obiect
de cu lt , altar s acrificial ş i
o raco l, ca rost ire, îns ă una
trans modernistă, cu puseuri
ironice şi parafrazic-livreşt i;
altfel spus, o rostire a redefinirii
ars-poeticii, aforistice şi semi-
es eice, una fluen tă pe
orizon tală, eludînd cu  totul
majuscu lele ş i  punctuaţia , s ângele fiind  de fap t  cu rgerea
comunicantă, dinspre seve spre sângele animal, apa, substanţa
primordială: “sângele meu prelinge mirosu l cafelei în vârful
degetelor înainte de somn literele Braille stau în faţa ochilor ca
un foşnet încep să germineze în ochi i orbilor adulmec urletul
valului locuit de un peşte de pradă neguţătorii de icre impart
lumină sirenelor insomni i biblice în cântecul lor aspru  sângele
meu  lumină în st rigă tu l  făgădui t apa  întoarce în og lindă
germinaţia seminţelor vederea orbilor ascunde în mirosul trupului
bucăţi de carne…” (Aspru sângele meu).

Ai zice nu carne, ci carte. O astfel de descripţie este a unei
curgeri care este o altă definiţie a arderii, anume a fluidelor elementare
prin şi întru logos-ul decaptivat. Discursul astfel eliberat, din sine,
tinde a călători fluvial, poem-fluviu, fără cascade şi praguri,
campestru . Totul este demilizat spre a se redimensiona mitic, cu o
forţă transfigurativă remarcabilă. Sintaxa  transferă morfologiei, la
modul ludic propriu remarcat  ş i d in  alte cărţi, îns ăş i limbajul
plast icizant , cu cromatici şi reflecţ ii expres ion iste, s urrealiste,
ingnorînd  dar şi tolerînd – oximoronic! – o rice inhibiţie a lexicului
vâscos , prozaic, pe care îl înglobează în  text cu  nonşalanţă şi
ambiguitate anume  depoetizantă, anume destructurantă, suprizător
în stilu l  subcurentelor “agonice”, şi ale fracturismului maliţios, act
aproape parod ic, parafrazic, livres c, ca în tr-un  caz/  gest  al
“automutilării” dintr-un celebru roman; aici traseul devine bandă
ru lantă, discurs ul este curgere al apelor s upraterane, dar cu
“abisalul” celor din caverne, ale subcort icului… epifanic; poemul
se autocomentează,  solilocvial şi absurdizat din chiar valpurgia lui
mecanică, cumva bilocativ, ficţionist, “paranormal”. Cuvintele devin
carnaţie  şi substratu l textualist  se răsuceşte conto rsionat, ca
vrejurile  sau plantele târâtoare, chinuite spre răsărit, spre lumină,
spre revelaţie, într-un suspans cvasi-lexical, de iederă şi verbine –
ce susţin… zidul sau ruinele sale de templu păgân:

“Şiretul bocanculu i t rage tro tuarul pe t recerea de p ietoni
cerşetoru l e o mână ce dă apă trecătorilor formă ambiguă s cârţâitul

Întâlnirile romancierului cu Orlando sunt  ocazii de a emite idei,
stări, definiţii, concluzii, nelinişt i, concluzii incomode.

„— Bine, Horaţiu! Hai să vorbim atunci despre ce-i acela succes.
Ai hoinărit prin lume, ai sedus femei, ai scris romane. Ce bine mai
mare ţi-ai putea dori. Apoi îţi mai spun ceva: Succesul e o chestie
absolut înşelătoare, care adeseori provoacă victime. Trebu ie să fii
un om fericit că n-ai avu t experienţa celor care au trăit  succesul
totdeauna efemer şi iluzoriu. Ce să-ţi spun, după ce un artist are
succes, cum acesta îl părăseşte, trăieşte o dramă de neimaginat,
pătimeşte mult mai tare decât cei care n-au avut succes de-a lungul
timpului, dar şi l-au dorit.”

Interes an te s un t dialogurile  romancieru lu i cu  iub ita sa,
Anamaria, o intelectuală de rasă, detaşată, realistă, care se va realiza
altundeva, înţelege epoca, se desprinde din plasa ideilor fabricate
de propaganda comunistă. Dar şi întâlnirile lui Horaţiu cu  alte
persoane importante ale vremii s unt  in teres ante, incitante  şi
declanşează stări spirituale de excepţie, ca o fractură în  sistemul
politic al epocii, o fantă prin care se zăreşte epoca în toată goliciunea
ei (nud-ul vremii).

Cu toate aceste, Horaţiu, până la un moment dat, este un ales
al destinului (titlu de roman) beneficiază din plin  de beneficiile
sistemului, dar nu reuşeşte să se împlinească, ajunge matur fără
familie, copii… Iubirea es te o iluzie în epocă, o nălucă… Este aici şi
drama art istului căzut în  capcana întinsă de sistem pentru  cei care
îndrăznesc să viseze şi să caute es enţele…

„Creatorul de artă e un însingurat ce-ş i trăieşte drama fără să
se poată vindeca vreodată de iminenţa eşecului” – iată o idee despre
destinu l intelectualu lui într-o lume căzută din miracol…

„…am după mulţi ani prilejul să mă în tâlnesc cu Dumnezeu şi
nu ştiu ce să-i spun.” – Drama artistului în faţa eternităţii pure…

„…omul poate fi fericit fără a fi negreşit creator de mari valori…”
– O temă incitantă pentru un  psiholog.

„…omul are datoria să încerce să fie fericit?” – Întrebarea care
macină conştiinţa scriitorului.

„Ti-am cit it ultimele capitole despre Reacţiile întârziate şi-am
descoperit acolo o analiză dintre cele mai originale asupra nepăsării
şi trândăviei sociale…” – Gânduri interzise într-o lume captivă.

„Nu mă tem de nimic altceva mai mult  decât prostie . Nu-i o
noutate că ne ascundem de oamenii ignoranţi şi răi.” – Instinctul de
apărare într-o societate bolnavă.

„Laşitatea omului de rând.” – O direcţie imposibilă în epoca
dictatu rii comuniste pentru intelectual.

O altă temă interesantă într-un sistem social închis: „Disertaţie
despre lene, laşitate şi trădare.”

Cornel Nistea a fost în atenţia criticii ş i este privit ca un impor-
tant romancier. Tudorel Urian notează: „Bruscarea unei conştiinţe
prin revelaţia  produsă de o s chimbare radicală şi ireversibilă,
pet recu tă în p lanu l cot idianu lu i, dev ine as t fel leit -mot ivu l
povestirilor lui Cornel Nistea. Această iluminare de conştiinţă este
întotdeauna dublată de o t răire emoţională foarte înaltă. De altfel,
afectivitatea este simţul la care apelează în primul rând Cornel Nistea,
scrierile  sale fiind, din acest punct de vedere, apropiate de poezie.
Ca şi în  cazul poeţilo r, la autorul în discuţie scriitura este, în  acelaşi
timp, revelaţie şi trăire afectivă a acelei revelaţii.”

Romanul reuşeşte să fixeze esenţa vieţii în momentul în care
iubirea este văzută ca un vehicul spre fericirea pură, ca năzuinţă, ca
speranţă, ca detentă spre desăvârşire… Cornel Nistea a s imţit că
tema centralã a vieþii este iubirea… O temă creştină, un iversal
valabilă şi luminoasă. Artistul o are la îndemână, totul este să o
intuiască la timp şi s ă o poată trăi ca experienţă într-o relaţie unică,
divină, în mediul social concret care i s-a dat…

CONSTANTIN STANCU
* Cornel Nistea, Întâlnirile mele cu Orlando, Editura Unirea,

Alba Iulia, 2012.
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uşii mută murmurul tramvaiului în privirea minusculă a vătmăniţei
zdrenţele din lumina felinarelor mângăie călătorii trecerile de pietoni
au personalitate juridică strânse de menghină devin cerşetori” etc.
(Trecerea de pietoni, pag. 20).

 Parcurgându-şi etapele curgerii – ardere, epuizare şi eliberare
iluzorie, prin cuvântu l ieşit din matca răbdării, irepresibil ca energie
subtilă, Gheorghe Vidican (se) experimentează cu o dezinvoltură,
vorba lui Aurel Pantea, nimicitoare. Animalul poetic al lui Stoiciu a
redevenit sacrificial, iar în “facerea şi corpul” acestei gesticulaţii,
numită de I. Popescu Brăd iceni, ”ostensiotică, se agită   “moartea
ireală a unui semafor miop călătorii adulmecă des compunerea
sângelu i în lumina roz incadescentă a arcului electric”.

Din astfel de “butuci” hermetici, ţîşnesc, paradoxal, lujerii tineri,
vlăstarele unor arte poetice pe care generaţia nouă abia de le
intuieşte… Vidican rămâne un poet de sine – singur, însă patetic –
disimulat -conectat la mis terul mareic al… sângelui. Endimion este
aici frate cu Onir, Sisif redescoperă piat ra care curge, despre care
Mitul tace… Ca să comentezi lirica lui Vid ican, ai nevoie de “orga-
non” poetic  ş i de lent ile  in t ros pect ive, de ech ipament…
multifuncţional, plurisemantist adică. Exotismul este o s tare de fapt
a Rozei, în călătoria ei cultivată sp re… trandafirul englez.

 * nu am scris Pantea !
EUGEN  EVU

Resurecţia
postmodernismului,
privind secţiuni din
creaţia poetei Rome
Deguergue

Cititorul permeabil poeziei
contemporane franceze s -a
bucurat succesiv, asimilând texte
şi teme ale câtorva volume de pe
vert icala timpului. Cităm doar
două d in tre ele: Couleurs &
Reve de la  femme arlequ in şi
…de par la Reine… a marcher
dans la  couleur du temps…, la
care poate fi adno tat  recentul
volum …de pluies & de saison…
apăru t la  editu ra timişoreană
„Artpress”.

Un  prim poem luat în
discuţie, intitulat: În campie se
desch ide ochiu lu i un peisa j
grimat, de o dârzenie senzorial-ontică, relevat, pe de o parte, ca un
portret corp la corp/ om – natura / iar pe de alta parte – în tonul unei
„estetici de curbură” (v. studiul lui Jean  Burgos despre imaginarul
poetic/ apare acea ep ifanie încarnată în „eternitatea prezentului
prezen tu rilo r”/sintagma aferen tă poeziei.) Iată, deci, câmpia,
generalizând şi afect iv statutul poetului!

Totul elaborat într-un expresionism ravisant, susţinut, à rebour,
de versuri strict-interiorizate. Ex: „ierburi stivite amprente” – poezie
şi volum, întregite, pe alocuri, de tonusul unui parnasianism delicat,
precum acel „o, fast al lumii, van-cutremur!”, vers al lui J. du  Bellay
din poemul acestuia: Vis ori viziune  (Pleiada franceză, curent care
prepară Renaşterea). Aceeaşi-câmpie promovând  din „ramură în
ramură” adieri simpatetice în şi dintre lucruri!

În finalul poemului, „câmpia” dezvoltă planul înclinat al raţiunii

ş i sent imentu lu i, elemente de st ructură, cimentate pu tern ic.
Comentariul la a doua poezie din numitul volum, Valea l ichidă,
reţine, încă din titlu, caracterul expresion ist al „fluidului poetic”.
Urmează acea s imetrie sintactică: „Chem-v in / Trăies c-mor!”.
Existen ţa umană, sus pendată între limite dure, îşi are în această
simetrie drama sa. Ni se sugerează, condescendent, o metafizică a
ritmului imprudent al traseelor maxime, ritm în care eul liric e  obligat
să respire. Natura însăşi pare „dusă” cu zeul, într-o secretă hierofanie
de p lan secund, în  care zeu l se retrage  –  în  s ine –  în deus
absconditus! Aici, eul creator suporta o dublă singurătate: în faţa
limitei „trăiesc-mor” şi în faţa zeu lui aflat în recluziune „chem-vin”.
Astfel, Valea l ichidă rămâne poemul modern, dureros, penetrat de
un s arcasm filos ofic în esen ţă, fiind vorba des pre singurătatea
omului în lupta cu devenirea. Expresion istul german G. Benn se
pare că putea să proclame, fundamental, faptul că: „orice poem/ al
fiecărei epoci/ îşi are problema sa homerică”. La nivelul frazării lirice,
„lichefierea” văii conduce către o natură capilară, care suportă
presiunea cu ltică a spaţiului şi timpului – id est –, aceea a „muntelui
ud”, invocat, abrupt, de poet.

La coordonata locului, invocaţia e o adevărată „oră a rumorii”
nietzscheană, din „Aşa g răit-a Zarathus tra”. Muntele „ud” fiind
nimeni altul decât muntele-vid, durata fără existenţă, „umezită” doar
de primul impuls, de acel nihil sine Deo, leibnitzian. Poezia, în întregul
ei, „închide brusc” într-un vârtej languros, atât limitele, cât şi „fastul
templu al umbrelor reci” în care „a fi fericit e jenant” (v. Platon,
Legile). Observaţi, stimaţi prieteni ai condeiului, câte valen ţe vor a
se insinua în „problema homerica”?! Valenţele concorda în tot atatea
toposuri cu ltu rale şi s pirituale, pe care patos ul (v. şi sens ul
etimologic al termenului!) artistic al creatorului le pune în operă,
prin dedublare!

Acelaşi arlechinaj (din titlul volumului anterior) este transferat,
cu-aceleaşi conotaţii, în poemul “celo r şap te planete”, integrat
volumului al doilea de poezii amintit mai sus. Acelaşi dans, cu ritualul
său  cos mic adiacent este executat  planetar, cele şapte planete
semnând ‘patronimic’ întreg spectru al “încăperilor regale”. Materia
stelară conservă universul, iar foşnetul de trenă al astrelor induce
“muzica s ferelor”. Avem, deci, nodul gord ian susţinut de un foşnet
subtil. Este spectacolul din umbră al unui zeu retras: impresionant
pas aj ideat ic , impregnat  textu lui poetic şi – de asemenea –
impresionantei poezii, în genere! Coexistă, astfel, teocentrismul
asumat înt r-un timbru iluminist-ironic.

Este acesta (şi) jocul comunitar al lui homo ludens. Enunţul
numeric al planetelor reprezintă caracteru l comunitar (v. ş i studiul
de referinţă contemporan-estetică, a eseistului Johan Huizinga!).
Dansul sferelor “joacă”, în toată gravitatea, chiar destinu l omului,
karma sa, planetele consemnând chiar numele noastre proprii. Ironia
react ivează îns ă, sinele răs tu rnat: planeta-om, relat iv izand ,
totdeodată, o definiţie actuala a ironiei: ‘je ne suis pas loin de le
faire, pour de vains contorsions de l’esprit’ (Vincent Delecroix, Petit
eloge del ’ironie, Galimard, 2010). Artistii-pictori intrati p rin enunt
in  textu l poet ic, po ten ţează pos tu latul lui Picas so: „nu p ictez
simboluri, ci imagini”. [citat dintr-o monografie despre marele pictor,
apăru tă în an ii ’60 la Editura Albin Michel, Paris.] De la “t ichia
albastra” până la “omul cu pometii ascutiti” (Picasso), portretul
moral dev ine replică a st ructurilor sociale, replica trangresata de
“flăcările gloriei culorilor” (citam versul poemului în discuţie!) ce
strabat Franţa, iluminând-o (trecând şi prin Delacroix, cu  ale sale
celebre “Femei din Alger”). Aerul artiştilo r pictori, vibrează mereu,
chiar dacă “în muzee e mereu răcoare”, cum spune E. Degas , în una
din “scrisorile” sale. Pereţii fundamentali, tablouri fosfo rescente,
pictori confluenţi ş i poetul care priveşte şi decide liric  asupra
înt regu lu i, s un t elemente ce converg  s pre finalu l poemului,



Orient Latin pag.30

Un roman
contemporan:
Dascălii, dascălii, de
Marian Drumur

Aidoma tuturo r scrierilor
acestu i p rozato r talentat ,
inteligen t şi instruit (trei volume
de proză scurtă: Omul  dublu,
1980; Povest i ri , 1997; Într-o
singură d imineaţă, 1999;  un ro-
man: Soldatu le, mergi îndărăt,
2004), recenta sa carte, Dascălii,
dască l i i  (Ed itu ra Eubeea,
Timişoara, 2012), prilejuieşte mai
multe tipuri de lectură, date fiind
complexitatea şi p rofunzimea
dis curs u lu i – fond, expres ie,
s tructură compoziţ ională. Ba
chiar, am spune, de data aceasta,
Marian  Drumur dă măsura
deplină a capacităţilor s ale creatoare, oferindu-ne o most ră
exemplară de ech ilibru  în tre o  referenţ ialitate (even tual)
recognoscibilă şi independenţa estetică a semnului (a textului în
întregul său). Nu vom prelungi acest cuvânt introductiv. Transcriem

(rezumând şi adaptând la  împrejurarea de faţă) ceea ce am rostit
vineri, 2 noiembrie 2012, în Sala de cenaclu a Filialei din Timişoara a
Uniunii Scriitorilo r ş i a rev istei “Orizon t”, cu prilejul lans ării
volumului, în prezenţa autorului, a conducerii Filialei şi a unui foarte
numeros auditoriu (la “Ziua Editurii Eubeea”).

Cea dintâi, din unghi cronologic, cea obligatorie (şi singura
ingenuă) este lectura anecdotică. Citim cartea, pagină de pagină,
ş i reţinem evenimentele şi personajele  ce umplu , ce an imă
cronotopu l Colegiului Mediu Tehnic din Stânişoara, acum, în zilele
noastre, în cea mai strictă actualitate.

În ce priveşte evenimentele, vom constata că avem a face cu
macro-întâmplări (douăsprezece la număr, indicate de cap itole: Se
prevesteşte deschiderea, Primul consiliu profesoral, Simpozioanul
cadrelor didactice, Examene şi inspecţii, Încheiere situaţiei anuale
etc.) ş i de micro-întâmplări (care alcătuiesc substanţa celorlalte,
sunt foarte numeroase, cvasi-separate unele de celelate – deşi subtil
înlănţuite, şi se derulează galopant, într-o viteză halucinantă. E vorba
de întâlniri şi conversaţii, la catedră, la cancelarie, pe coridoare, de
mici (o ri mai mari) petreceri, de intrigi, aran jamente, colportări,
examinări adesea trucate, fictive – altfel spus, cotidiana agitaţie a
unei atare instituţii (p. 60, 68, 74, 83, 120 – 122, 145, 291 etc. etc.).

 Personajele (profesori, maiştri, pedagogi, elevi, secretare ş.
a.) se impun  prin, cel puţin, trei caracteristici, puternic definitorii:
lipsă de ideal şi de onestitate; inadecvare la statut; onomastică
(Otânjoiu, Deşelatu, Babarău, Lăpăitu, Feşteleiu, Făţăitu, Ştergăroiu,
Marţafoiu, Muşmulă etc.). Aceşti ipochimeni hilari şi maloneşti,
aceste măşti, sunt, pe de o  parte, foarte vii, foarte credibili, uneori
de-a drep tul memorabili (Bobleţ, Măgădău, Deşelatu, prof. univ. dr.
Lăpăitu Zenoviu,  Areta Făcăianu, Iolanta Babarău ş. a.). Pe de alta,
sunt anulaţi, şterşi, anihilaţi de propriul nume (care e aluziv, alegoric,
trimite (ş i) la altceva decât la indiv idul des emnat, recuperează
gândirea, are ceea ce se cheamă “formă internă”). În consecinţă,
într-o a doua treapta de contact cu personajele, atunci când li s-a
traversat aparenţa, ele ne fac a bănu i că  sunt, de fapt, funcţii, nu
entităţi, într-un mesaj ce comunică mai mult (şi mai multe) decât s-
ar părea. Tacit, din penumbrele-i s emnificative, textul ne avertizează
că perspectiva drumului spre tainele sale e vastă. Deocamdată, însă,
reţinem doar că, împreună, personaje şi evenimente construiesc un
carusel ameţitor, hilariant şi, în cele din urmă, întristător, disforic. La
acest nivel, acţionează, aşa-zicând, ironia, deriziunea, s arcasmul:
Colegiul Mediu Tehnic, cu  toate ale lui, e o lume sancţionată prin
satiră, p rin zâmbet, prin hohote de râs – care, trebuie spus , nu sunt
rele, nimicitoare, ci pline (ori, măcar, acompaniate) de o superioară,
şi discretă, compăt imire.

Stârniţi de construcţia problematică a eroilor şi, mai ales, de
caden ţele fabulei, determinaţi, aş adar, de aces te surse de
autopropulsare textuală, abordăm, ca pe-o necesitate, impusă de
asimilarea intelectuală a mesajului (întrucât, sesizându-i, intuitiv,
profunzimea, dorim să-l scrutăm mai atent şi să-l înţelegem), cea de
a doua lectură – cea structural-funcţională. Aceasta lasă deoparte,
lasă în urmă, anecdotica şi, dat fiind că ţine de teoria literară, caută
configuraţii şi mecanisme. Aşa s e face că un  studiu cât de cât
aplicat ş i răbdător va releva, drept model al nucleelor p rozastice
(micro-evenimentele pomenite mai sus) cercul; şi drept  model al
dinamicii textuale – cercul în rotire, lunecând pe axa inexorabilă
a timpului.

Sinteza dintre linearita te (curgerea vremii) şi circularitate
(complexu l evenimenţ ial) es te eşafodajul edificiu lui romanes c.
Cercurile  întâmplărilo r mărunte s e succedă pe axa timpului,
vărsându-se în macro-evenimente. Acestea, la rându-le, însumându-
se, după acelaşi tipar, alcătuiesc tabloul global – haotic, gălăgios,
ro titor, rizib il, dar, mai ales, redundan t, în a-moralitatea s a, în
umanitatea sa pervert ită, în goana sa spre anean tizare.

Două elemente compoziţ ionale împing lectura spre u rmătorul

culminând cu versul “curând. Care curând?”. Dincolo de “hazardul
cuvintelor care opun rezistenţă” (Valery), preexistă aici, “curandul”
incifrat , de factură existenţială – acel “vin-mor” din valea “lichidă”.
Observăm cum inconştientul creator extrage dramaticul!

În versuri, în totalitatea volumelor poetei Rome Deguergue,
se resimt  tiparul şi spiritul liricii franceze postmoderne (v. studiul
lui Lyotard despre postmodernism!), tipar ş i spirit rezutate din acea
luciditate d ilemat ică, dub lată de un  s enzoriu pruden t. Dacă
“arlechinul” semnează, impregnandu-şi criptograma prin  “dans”,
rămane definitoriu, pentru  lectorul contemporan , acel vers de o
interogaţ ie abruptă: “care curând!”

Înainte de a încheia aceste puncte de vedere sublimate, privind
creaţia poetei Rome Deguergue, hotăram în  forul nostru in terior şi
o scurta p rivire asupra volumului “... de pluis & de saisons...”,
apărut, de curând, la Editura Artpress Timişoara, România (version
plu rilingue) şi lansat, deopotrivă, în  aula mare a “Orizontulu i”,
revis tă şi spaţiu ale Uniunii Scriitorilor şi Timişoarei. În volum,
rămâne pregnant acel ludism al geopoeziei, sintagmă şi construcţie
hibride, care deno tă barocu l activ, reactivând “s erios ” teme
fundamentale ale creaţiei sale, ca, de pilda, în versul “circulaţie/
fixaţ ie : dubla enigmă a fiinţei”, din poemul omonim. Eleat ismul
sumar, cât şi dedublarea eului creator (“cei mari se dedub lează!” –
afirma marele ezoterist Guenon), dedublare ce serveşte, într-o vastă
progres ie, echilibrului structural al întregii creaţii.

Cu respectul textului generic, am putea înţelege că s-ar distinge,
aproape în forţă, câteva din strateg iile lirice în  creaţia integratoare
a au toarei: sp irit “bân tu it” de cont radicţ ii; inerţ ii lirice bine
con jugate; versul-eseu  conturând , cu distincţie , stări de spirit
“concentrice”; cosmografia grimata a textului poetic; expresionism
concrescu t (aproape material); preţiozitate neolog ică; energ ia
verbului înţelept-temperat; imaginarul afectiv moderator;  insertul
cultural în interiorul poemului.

Es te oare aces ta port retu l st rategic al risipito rulu i risipit,
reîntors esenţial, revenit la sine?!

                                         MARCEL TURCU
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nivel, spre lectura semantică. Primul este exact onomastica, asupra
căreia, de altfel, ne-am oprit. Într-adevăr, într-un context extins acum,
şi aprofundat, oferit de abordările anteriore, actanţii, foarte prezenţi,
cum ziceam, ne apar, deopo trivă, şi concomitent, nu doar inutili, ci
ireali, deliranţi, cvasi-inexistenţi. Definiţia lor ontologică este inte-
gral negativă: imorali, străini de p ropriul s tatu t, purtând nume
(antroponime) nedesprins e cu totul de apelative.

Personajele, ezită între excesul de relief şi vidul de semnificaţie.
Al doilea element ce favorizează un nou pas spre meandrele

textului este ratarea. Anume, cercul even imentelor (mici s au mari)
se încheie, în marea majoritate a cazurilor, cu un eşec. “Consiliul
profes oral” , “Simpozionu l cadrelor didactice”, “Concursul de
directori”, “examenele”, totul, absolut to tul, este zadarnic. Totul,
absolut totul se derulează în van, fiindcă intenţia declarată şi punerea
în scenă se dovedesc, în final, simple exerciţii mimetice. Există, din
câte ne-am dat seama, o singură excepţie: scena de la pagina 125, în
care profesoara Feşteleiu , în conversaţia sa cu şoferul Nâţ, refuză
să-şi anuleze, prin compromisurile obişnuite, examenul. Sub raportul
construcţiei (ecou al conştiinţei artistice, al priceperii scriitoriceşti),
episodul e foarte importan t: el sparge rutina şi relansează interesul
cititorului. În rest,  personajul vid (marioneta stridentă) şi acţiunea
eşuată generează, la  recep to r, ca reacţie emoţ ional-afectivă,
frustrarea, după cum, la primul palier, era generată hilari tatea. În
plus – şi cu deosebiree –  cercul evenimenţial eşuat şi personajul
ireal (pe cât de real), inexistent (pe cât  de pregnant) sugerează că
sensul micro-lumii acesteia este vidul. În termeni de semant ică (şi
semiotică), putem afirma că, în situaţia dată, semnificantul este
Colegiul Mediu Tehnic din Stânişoara, iar semnificatul este nimicul.
Un semn straniu, deci, a cărui evoluţie desenează o nesfârşită rotire
în gol, un “bâlci al deşertăciunii”. Iată o mostră, între numeroase
altele:

“— Să trăiţi, dom’ profesor, deranjez?
— Dacă m-ai aflat e în regulă, replică profesorul Grumaz. Cu ce

ocazie la  cabinet?
— Păi, am lucrarea la  dumneavoastră şi...cum o rezolvăm?
— Stai să te bifez pe lis tă... aşa. Ai două variante, o elaborezi

singur sau ţi-o face careva. Eu vreau doar s-o văd depusă la termen...
în două exemplare.

— Dom’ p rofesor, abia de scap de la serviciu, unde sunt în
ture, când o  mai scriu?

— Pot s-o scriu eu... dar costă... cam cinci euro pagina, că
trebuie să mă documentez, s-o proces ez... am şi eu  limite!

— Nu contează, dar să fie  cum trebuie... nu-i problemă cu
banii!

— Mai treci peste vreo  săptămână, să-ţi dau exemplarul per-
sonal... vorbim atunci!

— Vin, dom’ profesor, mulţumesc, să trăiţi!
Astfel că dascălul coborî la secretariat, de unde împrumută

aparatul de îndosariat cu inele de plastic  (doamna Smârcoiu  îi zicea
spiralator), apoi reveni la etajul al doilea, în cabinetul inginerilor;
extrase din dulapul ticsit cu tipărituri diverse un proiect trecut şi se
apucă s ă-l bricoleze cu atenţie” (p . 145).

Constatarea din urmă (v idul dominator) rezonează puternic şi
dezvoltă, aproape imperios, o lectură simbolică, intens d ilematică:
ori tot ce se întâmplă e un vis (un coşmar?), ori Colegiul Mediu
Tehnic este doar un model al vieţii sociale, al vieţii în  general.
Realismul dur al expunerii se orientează, pare-se, şi ne conduce,
spre cea de a doua variantă. Şi într-o parte (model), şi în  cealaltă
(viaţă socială) nu există ideal, ţel, proiect, sens, nu există morală, nu
exis tă nici urmă de elan spiritual, deşi, evident , se pretinde, cu
neslăbită  vehemenţă, că toate acestea ar exista. Nu există, de fapt,
nimic, în  afara unei copleşitoare absenţe a  valorii.

În fine, forţând, puţin, interpretarea, putem întrezări, pornind
de aici, un orizont şi mai îndepărtat, şi mai adânc, indiferent dacă

autorul a dus dezbaterea până într-acolo deliberat, sau, mai degrabă,
instinctiv –  purtat, cons trâns, eventual chiar în pofida in tenţiilor
sale programate, de logica intimă  a imanenţei.

Mai exact , prin mijlocirea unei lecturi metafizice, desluşim, la
temeiu l ultim al acestei zbateri fără nici un înţeles, cercul fatalei
“vanitas vanitatum”, cercul (mlaştina, cloaca) Samsarei, monotonia
teribilă – comică, tragică, jalnică, vânzoleala inutilă, exasperantă,
insuportabilă, a existenţei, în integralitatea ei. Perceptibile, toate
aces tea, ş i de nedorit, pentru eul meditativ, pentru  inteligenţa
discriminativă şi detaşată; dezirabile, toate acestea, pentru  actorii
pasionaţ i ai Samsarei, pentru implicaţii ignoranţi ş i avizi.

Întotdeauna se află, d in fericire (d in nefericire?), o  priv ire
înţelepţită, ce contemplă, cu amară ironie şi distantă compasiune,
agitaţia zadarnică a celo r mânaţi de micime sufletească, lăcomie,
invidie, ură, gelozie, goană după slavă deşartă.

Privirea auctorială din  acest roman este o asemenea privire.
EUGEN  DORCESCU

Ion Cristofor – un
poet crepuscular*

Când îl apucă dorul de satul
satal Geaca, aflat în judeţul Cluj,
Ion Cristofor (poet, critic  literar,
traducăto r) călătoreşte pe un
carto f zburăto r –  v iziune
catalogată drept artă naivă de
sorginte rurală ori copilărească,
deşi aparţine mai degrabă feeriei
basmulu i, mult  uzitată de
scriitorii hispano-americani şi de
pictori (emblemat ic fiind Marc
Chagall). În altă poezie, „luna se
ridică enormă ca o navă cu
pânze”. Tabloul care ilust rează
coperta cărţii, realizat de poetul
deven it picto r, intitulat „ultima
vânătoare de toamnă”, reprezintă un vânător cu puşca pe umăr,
îns oţit de câinele său, porn ind s pre pădurea mutată pe o pară
enormă, p lutind prin văzduh, deasupra dealurilor albastre. Uimirea
curată, specifică poeziei lui Ion Cristofor şi care constituie o riginea
poeziei adevărate, provine din copilăria mirifică petrecută la sat,
unde Calea Lactee se vede mai mare şi mai strălucitoare, p rin aerul
mai puţin poluat ş i din hoinărelile pe dealurile zonei natale. Datorită
acestei componente mirifice, revolta poetului faţă de condiţiile
sociale tot mai sălbatice, induse de oligarhia politico-economico-
financiară autohtonă şi mondială, mafiote, se păstrează în zona
lucidă şi estetică. Promovarea non-valorii la nivel guvernamental
este descrisă cu tristeţe sarcastică: „Bliţu ri, gorile agitându-se/ şi
fetele vesele ale televiziunii centrale.// O limuzină goală/ opreşte în
faţa clăd irii guvernu lui./ / Din  maşină coboară/ domnul p rim-
minist ru” (O limuzină goală)

Criza morală din lumea contemporană, transpus ă liric, mă
determină să-l cataloghez pe Ion Cristofo r drept un poet crepuscu-
lar. Semnele apocalips ei care s e apropie s un t  detectate de
întunecarea continuă a lumii, de câmpurile şi grădinile pustii, de
crengile uscate ale arborilor: „Pe câmpul pustiu/ printre plante de
tutun/ îngălbenite de vreme/ întunericul ne îmbrăţişează ca o femeie”
(Pe câmpul  pustiu)

Sfârşitu l lumii este prefigurat de imagini cosmice de sorginte
rurală: „În liniştea nopţii/ se-aude secera lunii foşnind peste mirişti
pustii”  (Sub luna  roşie)
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Moartea devine un pers onaj principal: „Noaptea uneori/ abia

foşnind/  moartea trece p rin mine ca un p ieptene/ prin părul unei
prinţes e.” (Noaptea uneori).

Tristeţea a devenit starea sufletească specifică poetului: „Doar
mie, Doamne, mi-ai dăruit  doi ochi plini de tristeţe/ Cu care admir
minunile create de t ine” (Privesc); ea va cuprinde întâi bestiarul,
întruchipat de câinele pământului ce urlă a moarte, apoi întreaga
lume: „Uneori tristeţea se mută din s paţiul trupului meu/  de om
obosit/ în trupul prelung  al unui tânăr ogar/ sub pielea de tobă a
unui câine/ ce latră ş i urlă îngrozitor” (Uneori tristeţea)

Tăcerea neantului pare aproape.
În lumea mercantilă poetul este tot mai mult marginalizat. Totuşi

poezia reprezintă consolarea prin care poetul nu devine d isperat:
„nestingherit de nimeni nemernicul ăsta ţine/ un borcan uriaş pe
balcon/ imaginaţi-vă un borcan de sticlă/  în care bestia asta ţine
nepedepsită de lege/ captivi câţiva nori.” (Borcanul cu nori)
Amintirea copilăriei şi iubirea ţin de acelaşi registru consolator.

Poezia care dă t itlul volumului, rep rezintă alegoria vieţ ii
artistulu i în lumea rece, meschină, alunecând spre dezast ru: „Or-
chestra de jazz/ cu bateristul negru al trupei/ cântă netulburată pe
un gheţar// Stau cu hublou l deschis/ şi cânt şi cânt şi cân t/ închis
într-un imens Titanic de cuvinte// Afară se face deodată toamnă/
afară bate cumplit un vânăt vânt// Cuţitu l ce-mi taie beregata/ nu
mă poate opri ca să cânt//  Cu precizia cu care se sting stelele/ vom
răsări şi noi din pământ” (Orchestra  de jazz)

Datorită  răutăţii oamenilor, Iisus nu  ne-a putut mântui: „Un
tânăr con testatar cu barbă/ a fost executat/ de forţele d eocupaţie/
cu complicitatea autorităţ ilor locale, se pare.// Nu se cunoaşte prea
bine numele tânărului rebel/ unele agenţii de presă/ spun  că ar fi
fost vorba de unul pe nume isus/ ucis pe o ridicătură a muntelui
golgota.” (Ştire de u ltimă oră)

Prima caracteris t ică s tilis tică a lu i Ion  Cris tofo r es te
originalitatea. Ea constă în transpunerea valorilor tradiţ ionale în
mediu l citad in ş i în  lumea crepus culară. În  poezia s a,
postmodernismul a lăsat u rme vagi.

Ca şi în mitologia indiană, universul se îndreaptă spre sfârşitul
unui ciclu temporar, kaliyuga. În viziunea poetului, ne s ituăm în
epoca fierului, ultima. Amin!

 LUCIAN GRUIA
* Ion Cristofor, Orchestra de jazz (Ed. Napoca Star, Clu j-

Napoca, 2012)

Fumuri de „palian”
„Dan Orghici aparţine unei

urbe cu tradiţie publicistică, ceea
ce poate fi ş i o  povară, ca
memorie cultu rală, dar ş i un
ps iho-s t imul. Proza s curtă,
evocarea, evenimentul ce tinde
a fi semnificant-semiotic, notaţia
scurtă compozitivă, fac dinamica
atractivă la lectu ră”, scrie  Eugen
Evu  într-o „Pseudo-prefaţă” la
acest volum*.

În tr-adevăr, aceas tă carte
con tu rează pers onalitatea lu i
Dan Orgh ici: sp irit po lemic,
constanţa sa atitudinală faţă de
realitatea aceasta anormală – cu
o  faţă g ravă ş i res ponsabilă,
cooperant  şi flexibil, cu  un accentuat simţ al umorului, dar şi cu
vădite chemări spre spiritul creştin. Vom pătrunde în aceste varii
ipoteze, ilustrându-le selectiv cu „piese” ale volumului, pe care l-
am fi dorit mai puţin divizat.

Ca jurnalist, Dan Orghici s-a impus la „Expresul de Orăştie”(11
mart ie-22 iu lie2009), p rilej de a-ş i d ivers ifica p reocupările
publicist ice, pentru a face nu numai reportaje sau interv iuri, dar
abordând şi eseul s au p roza scurtă. Experienţa acumulată şi-a
fructificat-o  în reviste precum „Vis ul”- revista on line, „Repere
culturale”, „Calea, Adevărul şi Viaţa”, „Gazeta de Hunedoara”.
Articolele sale, ancorate în realitate, conferă savoare textelor pe
care le publică.

Preocupările  sp irituale ocupă un s paţiu larg  în  economia
volumului: Calea crucii, evocând  drumul dramatic al Golgotei şi
pledând pentru post, fapte creştineşti, rugăciune, pentru  a evoca,
în  p ioase cuv inte, pe „Regina familiilo r”, Fecioara Maria, cu
misterioasele apariţii, precum cele de la Lourdes, Fatima, Guadalupe,
citând p riceasna dedicată Sfintei Fecioare.

Din grupajul „Reacţii de creştin” se desprind: pelerinajul greco-
cato licilor din Orăştie s pre Zlatna, serile de colinde onorate cu
concerte susţinute de grupuri de clerici, motivarea opţiunii de a fi
creştin, omagii duse papei  Benedict al XIII-lea, pledoaria pentru
buna cooperare cu o rtodocşii, popasul relicvelor Sfintei Rita de
Cascia la  Biserica Greco-Catolică din Orăş tie, Sfânta Înviere a lui
Hristos, vizita Episcopu lui Alexandru Mesiandin Lugoj, pentru a
încheia cu „misiunile popu lare destinate mirenilor”.

Puternic ancorat în realitate, spiritul crit ic şi justiţiar al lui Dan
Orghici îmbracă forma art istică a pamfletului, operând benefic cu
umorul.

 Haiducul este una din piesele incitante ale autoru lui. Este
vorba, desigur, despre „Haiducul modern”, care: „are la d ispoziţie
sălile de fitness”, „ţine hăţurile cailor putere ce pun în mişcare o
limuzină (fără T.V.A.)”, „se ia la trântă cu legea (…) o şi învinge,
ciupind de unde se poate şi de unde i se dă locul”.„Haiducul mod-
ern (…) ia de la stat (…), înfruptându-se (…) din despăgubirile date
de tribunalele internaţionale în numele «dreptăţii» sale”.

Electora le am putea intitula o suită de „piese”, menite să
stigmatizeze metehnele moştenite de pe v remea marelui Caragiale.
Astfel doar„Vocea urnelor s-a făcut auzită din nou”… aflăm cum
„cetăţenii(…) au făcut din  nou să tacă politica, urmând ca cei aleşi
să-şi ducă la bun sfârşit promisiunile”. Şi mai precizează că „numai
cu edili buni se dezvoltă cetatea” şi „numai încrederea concitadinilor
poate da puterea deciziilor”. Autorul mai face câteva consideraţii
de bun simţ, realizând portretul robot al unui primar benefic: „să
cunoască proiectele, să aibă deschidere către firmele din oraş”, să
facă „politici sociale”, „să fie gos podar,  un om pe al cărui cuvânt să
te poţi bizui”, şi mai ales, „să fie şi creştin”. A legerile prezidenţiale
îl derutează, neştiind cine ar putea merita  înalta funcţie, pentru că
nici un candidat nu a oferit vreo „idee vizionară”. Chiar dezamăgit,
îi îndeamnă pe concitadini să voteze cu acei candidaţi care „Vibrează
pe aceeaşi lungime de undă” cu poporul.

Cât priveşte Societatea civică, merită relevate câteva constatări
la care ajunge autorul:  învăţăm (…) din exemple negative, ne dorim
echilibru l ca pe o „taină a vieţii”, „greşeli de nepermis pe stradă”.

Două pies e intitulate identic, „Din dragoste pentru cetate”, îl
îndreptăţesc pe Dan Orghici să afirme, pe drept cuvânt, că „Amintirea
trecutulu i este ca o piatră de hotar pentru  viitor. Nu poţi trece mai
departe(…) de nu te uiţi la  semnele pe care înaintaşii le-au lăsat”. În
consecinţă, jalonează succint „devenirea” Orăştiei: ridicarea la rang
de oraş (1860), deputaţi orăştieni în Dieta de la Budapes ta(1865-
1868), monumentu l ridicat în cins tea victo riei eroice da la
Biskupitz(1866), datorită „bravilor flăcăi români”, „corul de la
Orăş t ie”. Naşterea lu i Aurel Vlaicu(1882) Bin ţ in ţ i, apariţia
tipografiilor şi librăriilor „Franz Schass er” şi „Carl Furhman”,
„Societatea de lectură” (1883), ASTRA (1890), Tipografia „Minerva”
(1891), „Reuniunea meseriaşilor” şi  ziarul „Activitatea” (1899), foaia
săptămânală „Libertatea” (1902), revista „Tovărăşia” (1906), revista
„Cos ânzeana” (1911), „Convorbiri ştiinţ ifice” (1917), „Cucul din
Ardeal” –  revistă umoristică, „Frăţia” (1926), la fel „Hai să râdem”
(1921) ş i o serie de alte reviste şi calendare.

MARIA TOMA-DAMŞA
* Dan Orghici, Fumuri de „palian”, Ed .  Emma, Orăştie, 2012.
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Poezia lui Andrés
Sánchez Robayna – o
metafizică a luminii

Andrés Sánchez Robayna
(Las Palmas,  Ins ulele Canare,
1952), p rofes or de literatu ră
spaniolă la Universiatea din La-
guna, Tenerife, t raducător  şi
traducto log, unul dintre cei mai
importanţi critici literari ai Spaniei,
deopotrivă    distins creator de
poezie, oferă, acum, cititorului
român , prin  efo rtu l de
transpunere al poetulu i  Eugen
Dorces cu , o  foarte frumoas ă
cu legere de vers uri: Umbra şi
aparenţa  (La sombra   y   la
apariencia, Tusquets  Editores,
Barcelona, 2010), volum bilingv,
Editura Mirton, Timişoara, 2012 (traducere şi p rezentare: Eugen
Dorcescu ; pe copertă, concepută de auto r – A. S. R., desenul La
Pyramide fatale et croix  de Constantin Brâncuşi).

Versiunea românească reţine o parte  d in volumul orig inal, “o
s elecţie”, reprezen tat ivă, p recizează traducăto ru l, un număr
apreciabil de  texte,   a căror lectură  relevă un  poet original, o
sensibilitate distinctă, bine definită estetic, o voce importantă a
lirismului  spaniol şi european modern.

Poemele, distribuite în mai multe cap itole, stau sub semnul
motto-u lui, o  meditaţie  extrasă  din scrierile lui Pero López de
Ayala:  Aşa precum  umbra  se trece viaţa noastră.  Melancolia
acestei constatări, cu străvechi rădăcini în Ecclesiast, adevărul ei
situează discursul poetic al lui Andrés  Sánchez Robayna într-un
discret context metafizic. Oricare ar fi su rsa inspiraţiei, o măruntă
floare de ciulin (“UMBRA ta doar/   apasă pe lut/  mai puţ in decât
tine.//  Şi încă mai puţin decât umbra-ţi,/ pasul nostru-n ţărână”),
priveliştea ruinelor miticului, faimosului odată, Delos ( “...în pietrele
tale nu rămân decât   semne/  ale nimicului şi ale n imănui”), ori
grupu l s tatuar al card inalu lui Ludovico Ludovis i d in  Palazzo
Altemps, Roma (“Nu  există distrugere, ai  zis. Ne vom întoarce/ la
sânul stelei, în ţinutul / originii  şi al sfârşitu lui , la  materia/
nemuritoare şi  maternă ...”), at itudinea lirică e aceeaş i: a
contemplării, a privirii întrebătoare, care cunoaşte secretele adânci,
perene ale lumii.

În viziunea lui Andrés Sánchez Robayna, poetul este cel care
vede şi înţelege, este ochiul  înţelept, ce răzbate dincolo de aparenţe.
Iar actu l es tetic , rezultatul  reflectării celor prinse de retină pe
ecranele meditaţiei. Ca u rmare, instrumentele producerii textului,
jocul s ensurilor lui  aparţin, cu precădere, în tr-o primă instanţă,
zonelor senzoriale, vizibilului. Pas iunea autorului, cunoscută şi
performată, pentru  artele plastice, dialogu l pe care-l instituie (cum
s-a observat, de altfel) în tre “scriitura dis cursivă şi  simultaneitatea
plastică” imprimă  stihurilor  o structură originală, deopotrivă  cursivă
şi statică.

În acest sens, e de reţinut  numărul mare, în idiolectul autorului,
de  termeni circums crişi văzului, privirii (contemplative): substan-
tive – ochiul, imaginea, oglind irea, reflexul, vederea (“jindul,
care-i o formă/ a vederii”),  vizibilul etc; verbe sau locuţiuni verbale
- a descifra, a ieşi la iveală, a întrezări, a orbi, a privi, a răsări, a
reflecta, a vedea, a nu vedea, a zări etc. În acest periplu,  adjectivului
orb, cu sinonimul său, lipsit de vedere, are o  întrebuinţare strict
figurată (“aerul  orb”, “pe verticala aerului lipsit de vedere”).

Ocuren ţa lexemelor  din acest  regist ru nu  limitează îns ă aria
enun ţurilor lirice (a tablourilor) la regis trul pictural. “Peisajele”,
descrierile,  micile schiţe stilizate (poeme scurte, de mare fumuseţe)
sunt, cum poetul însuşi  notează, în  Scurtă  med ita ţie asupra
varului  şi a timpului:  “Secretă, surdă interioritate a vizibilului”.

Titlul volumului – Umbra şi aparenţa – se întemeiază pe o
subtilă ambigu itate (termenii sun t cvas i-echivalenţi, în p lanul
concret, al vederii, dar se opun în s fera retoricului, a enun ţului
artistic). Comparabile, interşanjabile, cu  proiecţia,  cu umbra lor, în
perspectiva înţelegerii  raţionale, lucrurile ce populează universul
material  sunt doar  aparenţe. Ochiul  înşelător nu vede decât umbre
ale puzderiilor de aparenţe ce ne înconjoară şi din care noi înşine
facem parte.... : “ca sosită  din rămurişuri celeste,/ frunză  veştedă,
cazi pe pământul/ splendorii/../ Şi tu cazi mută, fără a şti./ Cazi în
tăcere, asemenea nouă./   Aidoma unui  trup nimici t cazi/  pe
verticala  aerului lipsit de vedere”. Analogia frunză (veştedă) –
om  nu este  doar o figură plastică, ci şi o metaforă intelectuală,
rezultatul translării  comparaţiei, din zona s ensitivă,  în aceea a
raţiunii, care ştie că legile oarbe, imuabile (“aerul lipsit de vedere”),
ale natu rii  sunt aidoma celor   ce guvernează destinul uman. Pe
acestă dualitate,  productivă în plan artistic, se întemeiază, după
opinia mea, poetica lu i Andrés Sánchez Robayna, dramatis mul
reţinut  al versurilo r sale.

Locu itor al unui spaţiu încercuit  de imensitatea oceanu lui,
poetul es te, aproape fatal, confruntat cu ceea desemnăm prin
insulari tate. Andrés Sánchez  Robayna vorbeşte despre această
componentă fundamentală a “revelaţiei poetice”. Insulele (inclusiv
cele  greceşti, ale lumii elenistice), spune el,  “acutizează sentimentul
spaţiului” şi creează ambianţa spirituală  a “experienţei insularităţii”,
a “sen timentului oceanic” – “sentimiento ocean ico”, aşa cum îl
numeşte,  în  care sunt cuprinse percepţia copleşitoare a  mării,
frumuseţea şi ritmicitatea  ei tulburătoare, imposibila desprindere
din capcana farmecului  ei permanent şi indicibil (v. interviul acordat
lui  Carlos Javier  Morales;  cf. şi Cuaderno de las islas, lucrare
publicată de A. S. R. în 2011). Obsesia oceanului se tans formă, în
cele din urmă, în  obsesia timpului. Contemplând mişcarea neostoită
a valurilor, zbaterea lor la  marg inile  falezelor, poetul descoperă
nimicnicia (“ÎNVEŞMÂNTEAZĂ-TE  cu  acest nimic, t rup  d in
umbră”).

Înt r-un succint cuvânt  de p rezentare a creaţiei lu i Andrés
Sánchez Robayna,   Eugen Dorces cu  vorbeş te des pre “trei
nemărginiri”, ce întemeiază versurile aces tuia: elementele (“marea,
oceanul, dar şi cerul, văzduhul”),  cultura (“antică îndeos ebi”), şi
adâncurile conştiinţei (“sondată...până la ultimile ei profunzimi, până
la lumina bazală, până la fundamente, până la intuiţia non-dualităţii
a tot ce există, până la întrezărirea vacuităţii”)*.

La convergenţa acestor trei borne, aparţinând deopotrivă lumii
materiale, fizice, şi celei sp irituale, supramundane, înzestrat   cu
multiple valenţe semantice este cuvântul lumină. Esteticeş te, fun-
damental, pent ru configurarea discursu lu i, lexemul parcurge
numeroase trepte s emnificative,  rafinându-ş i înţelesul, de la
accepţiunile comune, uzuale  (radiaţ ie  - solară,  a flăcării, s ursă de
claritate, de  bucurie, de  înţelegere), la sensurile complexe,  figurate.
Lumina acoperă, opunându-i-se, marele  gol, rămas în u rma lucrării
distrugătoare a timpului, anulează  nimicul, vacuumul, v idul univer-
sal:  “ERA un cimitir/  lângă mare. Devastate,/  pietrele dăinuiau/
în aerul cald.//  Dăinuiau, tăcute,/  şterse. Au naufragiat/ în lumină.
Le-ai văzut/   rezistând, încă, asemenea astrelor”. Sau: ”Şi n imic
nu moare în tine,/  nimic în afară de tine însăţi,/  în pietrele tale
nu  rămân decât semne/   ale nimicului şi ale nimănui. Rămâne/
numai  lumina” .
Luminozitatea marchează meditaţiile metafizice ale poetulu i, este
izvorul ce  umple lumea, deschizând-o spre înţelegere, este eternul
lăcaş al sacralităţ ii: “TU CARE ai iubit  soarele/   şi centrul, şi care
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doreşti/  a pătrunde-n lumină,/   în rocă  şi în prezenţă/ /,  nude,
invincib ile,/  şi care pe nisip/   asculţi    zvâcnirile/  trupulu i şi ale
pământulu i//  vizibile, invizibile,/  dă g las, de asemenea,/  umbrei
şi aparen ţei/  întredesch ise, în lumina lumilor”.

Poet al luminii, Andrés Sánchez Robayna este,  totodată, un
cântăreţ al păcii, al lin iştii, “păstor de tăceri” - cum se numeşte pe
sine. Tăcerea, prielnică meditaţiilor şi  producerii actului artistic,
stimulează, totodată, reflecţiile asupra artei, asupra mecanismelor
ei, exers ate, de altfel, ş i  de vocaţia pro fesorului.  Aşa s e face că
metatextul intersectează, d iscret, enunţul poetic (susţinut  de
competenţa lui A. S. Robayna în domeniul şt iinţei textului, dar şi de
practica sa de comentato r plastic). Aflat în  Muzeul Morandi din
Bolognia (v. ciclul Alianţa), poetul “celebrează” puterea  artei de a
transforma materia, vizibilul, în stare  de s uflet, în  act reflexiv:
”...mâna ce-a putut   atinge  indivizib ilul/   s-a liniştit pentru o
clipă , nu mai răscoleşte/   în culoarea  vasului, pleacă, în tăcere,/
în afara lumii, în desăvârşire.//  O, trup al  alianţei,/ materie ce
refaci materia lumii,/ în pigmentul tău se celebrează deschiderea”.

Prinse între  marginile unu i areal încercu it de nemărginirile
oceanului concentrate şi elip tice, alcătuite din structuri verbale
purificate, esenţ ializate, versurile  lui Andrés Sánchez Robayna
comunică o experienţă lirică de profundă trăire spirituală.

Traducătorul, el însuşi poeta “doctus, dar nu artifex” (aşa cum,
într-un interviu mai vechi, se autodefineşte, şi aşa cum, în  amintita
prezentare, îl caracterizează  pe confratele spaniol), cunoscător  ex-
act şi simpatetic al castilianei, propune cititorului român o tălmăcire
fidelă, expresivă şi, simultan, creativă, o lucrare  a cărei  apariţie
reprezintă, în opinia sa, dată fiind , în primul rând , puternica
personalitate a lui Andrés Sánchez Robayna, “un eveniment edito-
rial cu totul neobişnuit, pe care, mai devreme sau mai târziu, lumea
literar-culturală românească îl va recepta ca atare”.

OLIMPIA BERCA
*Cf. Catalogul de apariţii al Editurii Mirton, Timişoara, 2012.

Iar ca sentiment, un
cristal…

 La an ii când  vârs tele
decantează elevat/ teandric, de
o forţă expresivă unică, patosul
arderilor la focul alb al erudiţiei,
suprasaturată de mitos şi livresc
sceptic, introspective şi alhimic,
poezia Gabrielei Pachia este de
descoperit cu mensura propriei
semiotici, de înaltă măiest rie…
Versu l ei es te incan tato riu
redefin it în  modern itate,
colorând  spectaculos, “dincolo
de năzăriri”, o simfonie de oglinzi
care aud ş i văd, scânteiază şi
fas cinează. “Chei ale paradi-
su lui”, într-o lume gorgonică,
desfrid izările – irepresibile, propun o paradigmă revelatorie prin
cuvântul mantric, psihedelică, exotică şi uluitor de lucidă: pe registre
deopo trivă afo ristice ş i eseiste, polemice: versul tăios res pinge
misitica şi deliru l mistagogic, jubilând un raţionalism de actualitate;
plasticizarea este instrumental ei cel mai rafinat şi sugestiv, discursul
revalorificând spontan substanţa poieion a Cogito-ului:

“Avem atâtea chei şi-un singur rai, dar oamenii cumpără tot
felul de uşi să închidă d incolo de năzăriri – oţel netot –  foşninde
iluzii cireş ii con tuzii –  aproape s imt cum creş te Tit irezu l
magalomaniilor sub priitoare deş te”…” Cordialul d iuretic”. “Îmi

vine-b ine aces t s ofis m? La poalele avânturilor se vor lamenta
meşterii cei mari... Ne moare livada-n trup şi se va tupila s ub brazdă
armonica diftongilor, triftongilor”…

 O atare cultură,  a spunerii prin volu te imprevizibile , este a
îmbrobodirii, a ornamenticii ce izbucneşte şi se metamorfozează în
poeme, ca un recurs  al patosu lui suspendat în  hieratis mul
plurisemantic al unei învăpăiate empatii… Fierbin ţeala polemică
atinge, uneori, ca un cuţit acetilenic, falsitatea şi decadenţa în retorici
pseudo-cratice sau interminabil divergente, privind noima existenţei,
cu ţinta histrionismul (care ţopăie) – a “morelismului”… O academie-
labirinth  de roiuri semant ice face vraja unei cărţi unice, de esenţe
tari, deş i mătăsoare ca velurul:  “Recunosc o durere de calitate/
caravelă ghemuită în butade” ( pag. 132). În sprinţare distihuri, dar
şi în alboarea contrapunct ică a versului liber, Gabriela Pachia este
aceeaşi, o poetesă- filos of, o încântătoare ludică, o poeseistă, o
“magiciană” a limbajului românesc, cu  s trat ificările cele mai
tezaurizate ca poesie/ semnificată,  transsubstanţială, revalorificând
melosul miriadelor de irizări ce redau nemărginire marelu i mister:
Cuvântul ca motor de căutare al Fiinţei. Adrian Botez o defineşte pe
aceas tă plurilingvă în athanorul românesc, “ rafinată şi seismo-
sensibilă”…Ceea ce arde în această epopee întreruptă  de titluri “
explicitare”, este strălucitor şi rece, ca s cânteierea stelară, într-o
vălurire ce nu îşi mai regăseşte acalmia… Întru totul, travaliul poezic
al Gabrielei Pachia este al dezgreunării Memoriei telurice ş i al unui
cathars is  exemplar, al unei îndumin icări s ufleteşt i de o unică
feminitate.

 Elit is ar spune “iar ca sentiment, un  cristal”… Care curge
melodios… Rar am citit o poezie în care rezonanţele astrale să răsune
atât de monadic, într-o atât de mirabilă regăsire prin scrutare cvasi-
filologică a Sinei, în sfericitatea Textului.

Exaltarea, cu impulsiuni de “furor” al t ransei “divinato rii” sau
diatrib ice,  eglog ice, a poetei Gabriela Pachia, este semnul unei
impetuoase, irepresibile energii ce se auto-consumă într-un veritabil
spectacol semantic. Fulminantele “reciclări” sunt, vorba lui George
Ţărnea, ale “raiului şubred”, din indignarea juvenalică resimţită,
uneori, la proporţii terifiante, cuvintele devenind  nano- paratrăznete.
Umorul es te dinamitard, ţ inta demitizantă, cu scop imunitar. Rima
parvine prin instantanee, causitică, polemică, într-o cetate a “viselor
injectab ile”, injectabile dreams, aşadar ale patologiei massificante.
Es te aici răbufnirea unui simţ  civ ic de rezistenţă, imposibil de
capturat. Pamfletul este vag subordonat ritmului rostirii, stare de
agitaţie eliberatoare şi eventual, prin “ exotism”, comunicab ilă :
“hieratice orare perfide”, într-o incintă ce îşi revarsă catacombele
terorii mentale, în cascade de magme şi orbecăiri arterio-co laterale.
Un tratat  de descompunere, un buimac as alt la  conglomeratele
psihopatice ale omului  “flămând al veacului”. Nicio reţinere spre a
spăla cu cianura adjectivelor fetişismul, ipocrizia, mistagogia, ca,
de altfel, şi  “criticul” en vogue, acel s pecimen numit de Călinescu
“scriitor ratat”.

Declinările abjecte ale decaden ţei morale a societăţii, in ex-
tenso, ale auto-înrob irii prin  prostie şi, cumva, pu lsiune sado-
masochistă, ale aşa-zisei relaţii “victimă-călău”, , sunt incendiare…
Suntem în in fern, însă tripla alegorie dantescă a devenit o năruire în
care purgatoriul nu mai există, există numai raiadul. În mulţ ime
colcăie, cumva, o p ropensiune sp re auto-înjosire, un consimţ al
prea-răbdării, ca laşitate motivantă, n ivelatoare, aplatizantă.

     Suprasaturaţia de informaţie-transfer, este flash-ul halucinat
al unei Mutaţii în care s chimonosirile sun t doar ogive sau  ferestre
zidite, paradigme mutilate,  ale unui valpurgic lazaret, s căpate de
sub cont rolul unui ubicuu “Atotîmpărţito r”, hidos şi prădător al
propriei opere, una golemică. De o uluitoare cultură mito-poetică şi
psihologică, poeta ne oferă, de departe, în tr-adevăr, discursul seis-
mic, într-o sforţare  fără egal de a diferen ţia elementele, de a asuma
un purgato riu recuperatoriu, mântuitor.
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Versiunea engleză aparţin îndu-i autoarei – printre cele mai

avizate din România – , sun t convins  că depăş eşte dificultatea
echivalenţelor lexicale, mai ales că, terminologic, originalu l neo-
latin, ca fond, impregnat de influenţele ramificate în spaţiul european,
este de o bogăţie intimidantă… În acest “ciclotron semantic”,  poeta
este, implicit, un semiotician şi un psiho log de admirabilă cultură.

E. EVU

 

Modelul poetic al
Centrului în discursul
lui Ioan Barb din
Babilon

Cartea lu i Ioan  Barb ,
“Babilon” (publicată la  Editura
Brumar, Timişoara, 2011), este un
argument în favoarea autonomiei
şi originalităţii estetice, într-un
acord  s impatet ic  cu funcţ ia
logos u lu i ş i p ro iecţ ia  în
s t ructu rile  imag inare ale
Centrului. A titudinea art istică,
p recum ş i s ub terfug iul în
paralaxa poeticului devin, în
volumul acesta al lui Ioan Barb,
charismă a motivaţiei estetice, o
implozie a actului discursiv, emer-
gent categoriei interpretative a
s imbolurilo r. Cu loarea ş i
sines teziile poetice se const ituie în  metamorfoze ale arhitecturii
liricului, reprezentările şi complexitatea actu lui d is curs iv  s e
contopesc într-o organicitate transparentă şi fluidă a psihoticului.

Există la Ioan Barb o psihoză ce guvernează forma ş i sensul
poet icităţii, iar momentul afirmării imag inaru lui, în  st ructu rile
culturalului şi impresionismului pictural, gestionează focalizarea într-
un spaţiu cenzurat, al proiecţiei şi definirii unui topos al neîmplinirii
şi al fragmentării prin rechizitoriu (est)etic: „marsupiul meu este o
cochilie/  o gaură neagră/  adăpost pe caz de război/ pentru oameni
şi zei”. (clona) Această clonare este, în fapt, o amplificare a activităţii
sinelui t raumatizat de spaimă, o teamă excesiv definită în interior,
printr-o mişcarea modelatoare şi creatoare a unei lumi necunoscute,
incisive şi uimitoare, o cunoaştere suplimentată de grefa artistică:
„spaima se înşurubează în carne/  mă ghemuiesc/în lumea vâscoasă/
simt cum se întinde împrejurul meu/ cu trup voluptos de femei”.
Gravitatea reprezentării este obiect al Cen trului unei proiecţ ii în
imaginar, un exerciţiu al divizării adamice, identităţile se suprapun,
se contopesc şi se dezintegrează prin urletul fiinţei, prin acordul
tacit al fatalităţii cu excesul de catharsis: „atunci strig după ajutor/
emit un semnal de alarmă/ mai e puţin  şi mă voi dezintegra”.

Timpul (re)memorării es te sup liment  al modelului poetic, o
identificare şi aplatizare a elementelor filmografice, reconstituite din
scenarii duplicitare. Ioan Barb propune reafirmarea actului discursiv
al revenirii la matricea-obiect, prin fuziunea dintre model ş i simbol,
deoarece încercarea memoriei este refulare a unor stări care, diluate
într-un s cenariu confuz, „curentul în adânc” şi „somnul închis într-
o coajă de nucă”, substituie fantasmagoria moderatoare a poeticului
pentru că: „porii memoriei se vor dilata/ în găuri se va împlânta
timpul/ p rin vârful de crater deschis spre v iitor”. (ultimele picături
de tandreţe)

Plasarea în cotidian a reabilitării momentului reprezentării ţine
de o coordonată fictivă, de o argumentare a programului estetic pe

care poetul îl desfăşoară pragmatic prin dizolvări de simboluri, cratima
exerciţiu lui de laborator în care „noap tea îş i şterge lacrimile cu
batista” devine constantă a procedeului poetic  de traversare a
Centrului prin auditiv, organic şi dinamism al verbalizării în poemul
duios anotimpul iubirii trecea: „auzi cum ne picură din ochi frunzele/
se ascund prin răn ile asfaltului”. Ins erţia  elementului lichid, în
substratu l cognitiv, ţine de complexul cultu ral al afirmativu lui şi al
relaţ ionării artistului cu modelul şi topos ul modern ităţii, cu  acel
sincretism al revenirii la acelaşi perpetuum mobile al condiţiei
organice a creatorului de frumos: „amintirile sună în bănuţii de argint/
risipiţi de un visător/ sub oglinda fântânii arteziene/din cen trul
oraşu lui”.

Imaginea ch itaris tului şi clinchetu l damnării p robabile se
clasifică într-o poveste completă de nuanţare şi focalizare într-un
atipic al negaţiei ludicului pentru că jocu l şi jocurile unu i pseudo-
trubadur modern al lumii imaginate de Ioan Barb se simplifică în
acordurile naturale şi duplicitare de sub „streaşina cuvintelor”. Ploaia
şi argumentul fluctuaţiei poetice se răsfrâng într-un amor pentru
himera din spatele măştii, iar limbajul şi metaforizarea s e complac
înt r-un  discurs sublim şi afectiv al unui pasaj spre delăsare şi
neîntinare, spre aşteptare ş i levitaţie , într-o transcendenţă către
ficţiune şi poetizare, manifest şi dorinţă, plasticitate şi paralizie a
simţurile şi sentimentelor: „chitaristul avea privirile înşurubate/ sub
pleoapele toamnei când cânta/melancolia îi devenise amantă/ intra
dimineaţa pe porţile  lui/străbătea aleile/ aprindea lampadarele în
fiecare amurg/aburea s en timentele în  oglinzi/ deşira o  nouă
poveste”. (ploaia se rostogolea de pe streaşina cuv intelor)

Căutarea programatică a funcţiei logos ului, precum şi cadenţa
poetică în structurile eposu lui Centru lui se just ifică în zâmbetul
fermecăto r al Dalilei, printr-o croşetare a puzzle-ului caracteristic
fiinţării unui homo relig iosus , încadrat în tipologia aritmetică a
transgres ării spaţiului ag lomerat de obiecte şi subiecte. Se practică
o poezie gradată şi fragmentară prin temporizarea actului d iscursiv,
prin patimile şi cuvintele care se jertfesc înaintea unei fiinţei tutelare,
agonice şi proteice, iar negaţia unei dinamici suplimentare intervine
tocmai pentru acapararea în complexitatea tematică, lucidă şi perfidă
a elementelor vitale, apa şi focul, nimicirea şi arderea se justifică
prin „ochii orbului ce-mi ţin calea”. Eroul trăieş te într-un spaţiu
fictiv, al temniţei imag inative în care fusese aruncat de „femeile
umbrei în noaptea adamică”, ademenirea în p res upus a horă a
domniţelo r, din imagistica folclorului, este un lanţ al culpabilităţii
împlinite pentru că: „slujitorii au pus mâna pe mine/ punând gândurile
în butuci/ aveau înfipt în fiecare ochi o gheară”. Percepţia, prin
intermediu l reflecţiei, este decelabilă  la  n ivelu l s emant ic al
silenţiosului, sintagma estetică a numenului Centrului este arbitrară
categoriei liricului. Astfel cuvântul conchide, în artera art ificiului
tehnic al aducerilor aminte, funcţia revenirii la matcă, la acea matrice-
obiect a unei maternităţi nenumite – ochiul concentric, numit şi
justificat al fiinţei tutelate căreia poetul i se supune necondiţionat:
„Cuvân tu l/aprinde în noapte s cânteile/  de aducere amin te/
întunericul înfige colţii în pietrele de tăcere// şi ochiul Tău percepe
în mine/o fereastră”.

Poezia lui Ioan Barb, d in iluzii în umbre, evoluează spre un
discurs al valorificării conş tiin ţei prin imagis tica imperfectă a
umbrelor, a vocilor care sfârşesc înt r-un act al cău tării şi regăs irii, al
negaţiei şi al afirmării unei identităţii în cetate, în spaţiul complex în
care int rarea este redefinire a „ceru lui interior” ş i a unei vieţi în care
tanaticu l este intensitate a focalizării eului într-un ritm trăit  pe dos:
„dar vei putea deschide porţile cetăţii/ mai întâi vei tremura îngânat
de umbrele/ care îţi vor străbate cerul in terior/ de la un  capăt la
celălalt îţi vor s triga/ că este mort/apoi se vor chema unele pe altele/
în calea ta insistând să nu le eliberezi/ vor insinua că fac parte din
viaţa ta trăită pe dos”. Stigmatizată într-un punct terminus, un tanatic
pe dos, sincretic şi ermetic, lirica textu lui infuzează ideea unei
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complicităţi în sfera iluzoriului, într-un corp cavernos şi maladiv, ce
naşte experienţa unei arte a fugii compromise şi actualizate într-o
„cetate cât o inimă moartă într-un trup” pentru că „mă trezesc cu
gândul acesta/mi-e teamă că voi face ceva rău în  somn”.

Oraşul ş i oamenii, personajul liric şi actualitatea unei poveşti
„capsate între coperţi/îmbrăcate în piele albastră” din poemul bloc
notes se concep în semantismul funcţiei estetice a logosului, Centrul
este utop ie argumentată p rin deschiderea spre un alt univers, fie
ludic prin suficienţa lirică şi transmiterea mesajului osaturii estetice
unui obiect nedenumit („mi-am adunat/zilele albe şi zilele negre”),
fie printr-un fel de automutilare a gândului („îmi plăcea să mă rănesc
singur/ un vech i obicei păgân/ deschideam cu stoicism venele
gândurilo r/ când sângerau  privirile”), un  fel de plăcere şi obicei
păgân ned isecat de simbol şi trăire, o mutaţie a dorinţei dejucate în
focarul traversării cercului interpretativ: „oamenii îşi aprindeau
candelele/ doar prin beciuri şi poduri/ în fiecare casă respira o insulă/
de aceea primăvara nu putea începe/ şi oraşul avea rănile  nelinse/
stătea tolănit în uitare/ ca un rănit pe patul său de campanie”.

În poemul când sufletul trece prin mine ca un prieten, s trigătul
este venit din spatele unei existenţe care a început să numere zilele,
imaginea aceasta este aceea a unei conces ii estetice pe care actul
artistic este nevoit să o facă în momentul când „în piept a crescut o
piatră” şi „sub umbra ei şi-a găsit cu lcuş şarpele”. Este un text
amplificat în ecoul neauzit de nimeni altcineva decât de sufletul
căutat şi regăsit în pacea în care „cuvântu l în crăpătura stâncii” se
constitu ie unealtă , material al so lidităţii pe care divinitatea din
discursul lu i Ioan Barb „aprinde din  candelă fitilul”: „la s trigătul viu
din  mii de bucăţi/ vo i simţi în piept o inimă nouă/ pregătită  să
primească oaspeţi/ cu un sunet de clopoţel/ la atingerea nopţii”.
Căderea în  somn es te, de facto , s ubtilizarea ideii de agonie şi
resus citare a eroulu i liric, un fel de aprop iere ş i depărtare de
finalitatea artistică, astfel modelu l utopic se substituie cunoaşterii,
motiv care face din  textul insomnii o artă a trecerii în spatele cortinei
existenţ iale prin acceptarea compromisu lui. Comprehensiunea, de
care pare a nu fi capabil poetul, se defineşte drept recunoaştere a
obiectulu i şi subiectului unui discurs actual şi psihotic prin vocile
stigmatizate ale dinamicii unei alte prezenţe, poate chiar pro iecţia în
interior a personajului, acel suflet neîmplinit şi singur a cărui existenţă
este greu  perceptibilă: „nu poţi să înţeleg i/ deşi simţi căldura unui
cuib/din care te alintă insomniile/ îţi spun pe nume/chiar dacă nu le
mai recunoşti/ parcă te întorci pe un drum cunoscut/paşii te însoţesc
singuri/ te ţin de mână”. Este, aşadar, proiecţia în imaginar şi iluzie,
în tanat ic şi fluid, într-un arhetip fictiv al trecerii spre un dincolo de
cortină, spre modelul Centrului.

Naşterea în universu l lui altundeva const itu ie elementul
actualizat al utilităţii imaginarului, ochiu l din viscerele unui topos
indiscret , scufundat în lichid, în materia fluidă care se scurge în
oceanul secat, acest reflex al gândirii şi al limbajului este o justificare
a superbiei umane, nu a negaţiei, ci a factorului pozitiv al polilor
interpretativi ai modelării spaţiale a noului pământ. Naufragiul eului
este ademenire în altă lume, o retranscriere şi retrasare a poeticului
prin acceptarea unu i adamism superfluu, aşadar o simplificare a
justificării ecoului ce răzbate dintre cărămizi în mlaştină şi „altă zidire”:
„de ce mă balansez pe cen trul universului/ când închid ochii/ când
împrejuru l se afundă în mine/ simt cărămizile aşezate pe o mlaştină/
în adânc ascund urmele naufragiulu i/ un ocean a secat în viaţa mea/
rămas din  altă zidire”. (oceanul din cealaltă zidire)

Sistemul estetic al poeziei lui Ioan Barb este o anulare şi o
revenire la matricea terminus a fluctuaţiei scenice, în fapt, ob iectul,
pe care poetul îl utilizează, se jus tifică prin existenţa unei d inamici
nenumite uneori, alteori ea este denumită p rin identificarea ei drept
element al solidităţii obiectului reprezentat. Amintiri din cuşca leului
se constituie exemplu al acestei argumentări care defineşte o fiinţă
lirică su ferindă, teama es te plasată în priv ire, în ochiul unui Cerber

Joc şi viziune
poetică în K. pete de
Opera ludi.K

“K. pete de Opera ludi.K” a
lui Răzvan Nicolae, publicată la
Editu ra Limes (Clu j-Napoca,
2012), se constituie într-un efort
al limbaju lu i de a t rans cende
funcţia poeticului intelectualizat.
Lectura cărţii denunţă ideea de
sfo rţare a motivelor şi temelor
care nasc complexul izolării în
matricea pos t -t raumat ică a
art ist icu lui, în t r-o  v iab ilitate
es tetică a sciziunii ermet ice la
nivelu l conş tiinţei. Poezia lui
Răzvan  Nico lae p ret inde a
cons t ru i o  amforă deas upra
euforiei textuale, p rint r-o
îndrăzneală a poetu lu i de a
demarca paradigma noţională de tumultul identităţii. Existenţa unei
noi magii, a unui verb iaj ce împlineşte, în acorduri tacite, triluri ale
efervescenţei modelulu i poetic t rans-ludic, s e ident ifică într-o
asumare inteligentă a mobilităţii dis cursive.

Privită din exterior, poezia lui Răzvan Nicolae creează impresia
unui text  neîmplinit, cu  reverberaţii ce se extind sp re traumă
conceptuală, o căutare estetică în iţele ludice ale fragmentării. Poemul
Autoportret 3:D E, text care deschide volumul, magnetizează trăsături
de autoironie, de complex nesatisfăcut al artei pentru că scindarea
este decriptare a simbolului propriei creaţii, a s implităţii ce ascunde
îndemnul lecturii şi al cunoaşterii în mrejele ficţiunii: „Mă prezint: O
carie/Din  a vieţii arie,/ Pergament ajuns să fie/ Dintr-o velină (Klar
cea mai fină),/ AScuns sub s cufie,/  Să nu s e iţească (nu pleată
domnească:)/ Ci visele – vele/ De navigat  (Klar pe uscat).” Acest
prim text este o int roducere în paradoxul decelării limbaju lui, un
autoportret din care trans pare cea dintâi s ecvenţă a viziunii poetice
a psihismului liric în care aria muzicală şi tumultul existen ţial sunt
precep te ale configuraţiei tematice. Ludicul nu rămâne blocat în
actul poet ic, ci este eliberat în spaţiul traumatic ficţional, în vederea
unei cenzurări ulterioare, iar visele-vele (muzicalitate a interludiului)
se contopesc într-un spect ru identitar în călătoria „Klar pe uscat”,
în tr-o îns cenare a strategiei actulu i d is cursiv  prin sublimarea
mecanis mului reprezentării.

Imaginea balului, a măştii din Bal Mascat (Sus la palat) ascunde

modern ce aşteaptă momentul strigătului din neant. Imaginea leului
care atacă nu este o amplificare a unui gest animalic oarecare, ci
organicitate într-o lume care se schimbă, iar metamorfozele fac parte
din aceeaşi ecuaţie a schemei simbolice a luminii şi strigătului din
interior, neauzit de nimeni: „numai să nu-mi scoată ochii/ s ă răsfire
în ei cenuşă şi sare/ să p lângă în inima mea/ trec gânduri negre/ pe
o cărare de orb/ leul se aruncă asupra lor/ le înghite”. Pariul estetic
al lui Ioan Barb este câşt igat de funcţia culturală a limbajului, iar
proiecţia  imaginii, prin improvizaţie, nu  înseamnă pragmatism, ci
etică transparentă şi lucidă, poetică şi fictivă a Centrului pen tru că:
„prin fumul arderii zborul se întoarce în cer/ aşa cum viaţa omului se
reîntoarce/ la despărţirea de trup/în Dumnezeu”. (zborul se întoarce
întotdeauna în cer) Adevăr şi provocare, într-un homo religiosus
de vibraţie lirică!

PETRU SEBASTIAN HAMAT
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şi pro iecţia lui în construcţia imaginarului. Trecerea de la  acord
princiar al accesului la motivaţia ludicului, prin adaptarea limbajului
şi imaginilor la reabilitarea fugitivă a mimului, p recum şi a istoriei ce
trebuie s chimbată prin înlocuirea arhetipurilor deja uzitate, se face
prin gesturi anonime, neîn ţelese şi nejustificate estetic: „tac, că e
mai bine aşa/ să nu rescriu istoria atât de trist, de beletrist/ încât să
vină un alt mim/ cu tac-ul şi cu tic-ul lui/ şi cu largi gesturi s ă devin/
un anonim” (Reverse).

 Viziunea poetică devine proiecţie a unei complicaţii în  timbrul
unui moment prezent, articulat de mecanis mul verbalizării, astfel
tonalitatea liricului se exprimă înt r-un joc simplu, superficial chiar,
pentru că atitudinea şi complexul anunţat din start al poemului lui
Răzvan Nicolae, Swiss made sunt: „Menite să-ţi dea idei fixe şi
scurte/ Nu despre timp ci despre t rucuri”. Este propusă o identitate
a geometriei estetice a actului liric prin „Cadrane întregi rotitoare şi
arcuri sau fluturi”, pentru ca punctul culminant al reprezentării să
se realizeze prin plasticitatea imaginilor, a sensurilor care transcend
funcţ ia unui poet străin  de trucuri obiş nuite, de glisări într-o
spaţialitate a privitorului vrăjit cu „slow motion şi blurr/ Fără contur/
Dar precis ca un vis de chirurg”.

Psihismul din viziunea poetică a joculu i lui Răzvan Nicolae se
contractă într-o: „Expresie/ Absolut vulgară/ A interesului/ marelui
creier/ De a se juca” (Ps ycho), o  joacă argumentată aici prin
scindarea limbajulu i. Funcţ ia logosu lui este supusă traversării
centrului iluzoriu, enunţat programatic în  alt poem, Pictură murală,
în care n imbul este fulgurant, dinamitat în acorduri şi tonuri diluate
estetic, ceea ce rămâne este sensul ludic, paradigma poet ică fiind
subsumată unei agonii abs olute, unei căutări în puzzle-ul concep-
tual al realităţii şi întâlnirii cu un celălalt  arhetipal: „culmea! Realizez
terifiat/ nici urmă de sfânt anexat,/ dau bună seara şi plec mai departe/
în arte, în noapte,/c a o rază de lună/ lumina div ină-mi străluce/ şi-n
umbră mi-arată că-s/ singur cu nimbul/ ce parcă de-o viaţă se ţine
de mine/ scai”. Virtual este redefinirea identităţii unui personaj străin
în interiorul actu l discursiv, este, oarecum, o readaptare la subiectul
poetic care, în tenebrele ficţiunii concepute ca un pans eu („Mă
trezesc d imineaţa/ Uitându-mă în  oglindă”), adresează întrebări
des pre „mine şi viaţa mea”, un chestionar banal, trans -ludic şi
acceptat formal deşi: „Nimeni nu-mi ştie nici nume,/ nici urme/ pe
unde am fost”. Ecuaţia lirică consemnează o acceptare a s ituaţiei,
un fel de absolvire de temeri şi proiecţii sine qua non în  sistemul
rememorării subtile  şi fragmentare („Resemnat, mă afund printre
drumuri,/ prin brusturi şi ierburi văd luminişul unde/ copii/mă salută
râzând”), într-o res emnare cvasito tală, cu trimiteri inexpresive la
tehnologia modernă: „Nenea, n-ai cont pe facebook!”

Scenariul melodramatic din finalul volumului lui Răzvan Nicolae
denunţă o revenire la imaginile flamboaiante ale părinţilor, bunicilor,
drept alternativă la gradaţia limbajului (auto)ironic din alte texte,
scenariul este cel al căderii în utopia unui: „mic univers pus într-un
vers” (Părinţi), iar arderea, nepăsarea şi supărarea în mediul or-
ganic, fictiv şi imprevizibil din Elemente defineşte o sensibilitatea
specifică unui nimb plasat  în  subst ratul estetic al iubirii care
înmugureş te, copaci ce par a se identifica numai în imaterialitatea
singurătăţii, într-o plăs muire poetică a neacceptării sinelui supus
transfuziei ideatice: „Iar flăcările ard feştile/ Când nu-mi mai aflu
locul,/ Cu flăcările în pupile/ Trăiesc şi ard, şi totul…” În poezia lui
Răzvan Nicolae, totul se află într-o relaţia afirmativ-polarizantă de
anticipare estetică, alternativa fiind provocată de viziunea poetică
supus ă limbaju lui ironic ş i auto ironic, uneori în tr-un exces al
decuplării de la normele s ub lime al joculu i verbal. Timidă şi
fragmentară, afirmativă şi ludică, atitudinea din vo lumul “K. pete de
Opera ludi.K” este un argument pentru o  deservire sistematică a
poeziei moderne conceptuale.

P. S. HAMAT

în  spatele ei elementul neu tru  al concepţ iei art ist ice. Ipostaza
muzicalităţii, a apropierii de fatalitatea ce pândeşte condiţ ia umană,
este un  exerciţiu desemnat să argumenteze agonia joculu i, nu a
cuv intelor încarcerate în ermetis mul limbajulu i, ci a t răirii unor
sentimente capricioase ale existenţei recognoscibile dincolo de aria
mobilităţ ii: „Lumina arată cum niciodată/  Nu s-a văzut (de când am
fost lut)/ Arhangheli şi Îngeri/ Fără de plângeri, numai/  Cu aripe
aeru-n valmă ajută şi-l sfarmă/ Începe să-l n ingă/ Şi fulgii-s ca roiuri
întregi” (de lilieci). Viziunea poetică finalizează discursul problem-
atic al textului printr-o reiterare a dinamicii şi a s imbolului p rin
retragerea în toposul organic, iar râsul s traniu, diavoles c este în
îngemănare de atitudini şi gesturi, de perspectivă şi ingen iozitate:
„Ne ascundem de/la umbră/ (ce buni sunt copacii!!)/ — Vezi?:/ facem
ce facem şi râdem ca d racii”.

Mesaju l t rans mis prin evocarea specificităţii cot idiene se
constitu ie în  poezia Din (I)- POD într-o îmblânzire a liricului şi
conceptului de ludic pentru că strategia abordată este una a noutăţii,
a t raversării limbajulu i prin refularea ideii şi mot ivului în sfera
sincroniei estetice. A reflecta este la Răzvan Nico lae un timp al
juxtapunerii şi al conjuncţiei dintre acord şi acces la superficialitatea
dialogulu i cu himerele ironiei şi mimeticu lui: „În pod şterg praful
care se va pune/ Pe toate cele care o s ă fie/ Cum plug & play e
game-ul cu stafie/ Mă las (se)dus de jocul de-a speriatul/ Şi-n
scrinurile de sub ude haine/ Stau mii de rozătoare ca să-mi toarne”.
Jocul şi posibilitatea unei prezenţe ce va modela percepţ ia asupra
artei, ştergerea prafului din pod, este o anticipare a dest inului şi
reprezentării imaginarulu i (post)modern pentru că: „Serios mă cam
gândes c:/  e t impul să s incronizez!” Sincronia ş i reflecţia sunt
concepte ale inters ectării rep rezentării cu modern itatea într-o
translaţie spre autoironie şi punere în abis  a retrospectivei estetice.
Astfel camera cinematografică admite prezenţa neclară a revenirii la
poveste, la curgere calmă, apatică, a prezentului prin reg lementare
iluzorie şi dorinţă răsfrântă în atitudine indirectă: „să-ţi fi dorit (poate
prea mult);/ te ţii de poveşti până-ţi striveşti/ neclarul cu clarul de
luna şi-n  van/ te strigă vatmanul/ tramvaiul dorinţă prin  mână îţi
curge alene/ şi geme” (Aerials).

În  Arca lu i Noe, parad igma limbajului sincopează gestul
poetu lui („As cuns  s tau  în  cală/uşor clandes t in”) care îş i
interpretează sugestia ademenitoare de confecţionare a puzzle-ului
liric într-o sintetizare lucidă a realităţii dezlănţuite în focarul ludicului
şi receptării discursive în actul problematic al indeciziei pentru că:
„Râsul râde de mine şi-mi spune că n-ar/ vrea să contamineze întreaga
corabie,/ Dar/ Maimuţa s călâmbă-mi trage complice cu och iul/-Re-
lax man! aicea ţi-e locu l!” Elementul uman  şi viziunea poetică
superficială în redarea mesajului denunţă, în final, incapacitatea de
(re)adaptare la mizeria şi excursul polarizant al dialogului, prezenţa
unei alte persoane cu zâmbet reflexiv, înţeles ca d ist incţ ie  a
coloritului reprezentării, este o afirmare a situaţionalului: „Prin lemnul
frecatei podelei încerc/ desluşesc/ o barbă/ cu zâmbet marinăresc/
— ‘Neaţa, cop ile! Cu valuri aud./ E NOE salvând / pământul de
pământu l ud”.

Dicţia ş i funcţ ia exp loatată exces iv a limbaju lui denotă o
implementare a viziun ii poetice în tr-o umoristică artificială, jocul
liric d inamitează ast fel aroganţa poetu lui ş i agresiv itatea, uşor
patetică, în poemul Gong. Delirul aplauzelor şi materialu l propus
unor succinte descrieri ş i rememorări, diluate de sens, contrafac
efectul de scenă şi reprezentare, deziluzia şi sintagma prefăcătoriei
devin unitate de reevaluare a elementelor motrice prin care se pun
în mişcare fenomene şi oameni, s tări şi atitud ini s ub incidenţa
simulacru lui: „Cortina retina velina şi ş ina pe care Ea/ picura de
parcă ar/ vedea/ Actorii, dresorii, tenorii şi norii/ joacă de parcă ar/
juca”. Actul (re)scrierii desemnează amplificarea stării de tensiune
în care se manifestă cu predilecţie poeticul, obiectul, prin intermediul
căruia Răzvan Nicolae se joacă de-a preludiul estetic, este cuvântul
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Laurian
Lodoabă

Corăbii  de fum

corăbii de fum
se depărtează
în larg
cu vântul de toamnă
proaspăt  trezit
pe mal un bătrân marinar
ruginit de trecut
sta ghemuit obosit
lângă podul de lut
şi făcea
ce demult n-a făcut
cu pitpalacul tăcut
cu privirea în ceaţă
spre faleza de vată
unde do i tineri se iubeau
fără viitor cam banal
bătrânul marinar
îi privea de pe mal
ca-ntr-un you tube carnal
 tineri trec pe cheiul nocturn
fără să-l vadă
pe marinarul nebun
adormit ghemuit
cu-n ochi  albinos deschis
pe care zăresc
cum trec
rând pe rând
(ca-ntr-un ciob de oglindă concavă)
corăbii de fum.

Visul  tău

deasupra cerului
vreau să te revăd
după moartea mea
la periferia stelelor
am să-ngenunchez
…………………..
pe ramura v isului tău
voi altoi
lacrimile mele
să înţelegi
că deşertul în care mă aflu

este numai şi numai în visul tău.

Lemn de fluier

din piciorul de lemn
al bun icului
am cioplit fluiere
pe care le-am aruncat
în apa râului
în fiecare zi
rând pe rând
au crescu t sălcii
peste anii neştiuţi
care se vor frânge
la un moment dat.

Sunetul Marelui Canion

în faţă templul
dincolo misterul
încremenit
în pana vulturului
arşiţă în deşertul roşu
spiritele indienilor Navajo
au oprit
timpul
spre moarte.

Timpul s-a oprit aici

un soare albinos
lovea g igantul
ieşit ca o fregată
din placenta de ceaţă
ocean înroşit de stânci
scrâş nesc
între cer şi atlanţii de piatră

ascuns ş erpuieşte Colorado River
copaci dezrădăcinaţi ca indienii Navajo
plâng după pământul pierdut
printre
dinţii de stâncă
ca o umbră
alunecă
gheara vu lturului.
       (Gra nd Canyo n, Arizon a, sept.2011)

***

sunt prea multe uşi
pentru o singură cameră
numai una are o scară
ghicesc şi o urc
să-mi ciocnesc cupa de vin
(alaturi de Th. Damian)
cu o stea nemuritoare.

Nostalgică

deschid fereastra
nici un glas
n-a rămas pe
                      terasa Taifas
Lugojul e pustiu
lugojeanu l chefliu
stă singur la ceas
e seară târziu
……………..
Timişul curge
tot mai departe
în liniştea fără ecou
care-l soarbe
cu trista libertate
ce ne-a rămas de pe
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                         terasa Taifas
ce-i ce au fost
cântăreţi şi poeţi
nu mai sunt
un bătrân ş i-a amintit
cineva cu ,,G’’
nu mai ştiu
cânta un imn hazliu
tinere fete făceau
semne d iscrete
de pe Podu l de fier
el trecător efemer sau rebel
nu mai ştiu
a căzut ca o stea
de pe cer în eter
în clipe uitate
şi nopţi îngheţate
o chitară cânta monoton
mai jos cu un semiton
nostalgicu l lor cant
şuiera prin ter gheţuri
de pe Podu l de fier
pe cel de beton
închid fereastra
e vânt nis ip şi ger
numai toamna ca o iubită
mi-a (mai)rămas
şi amin tirea serilo r de la
                                      Taifas
      (Ultim a seară la  t erasa Tai fas, 4 .10. 2011)

Trepte s pre o mansardă anonimă

mi-aduc aminte
de epiderma arămie
de sânii ascuţiţi ş i tari
cum se spărgeau atomii din lichide
şi cât de obosiţi noi ne iubeam
pe scară nu mai urcă nimeni
iluzia stăpâneşte-n mine
cuvintele pe trepte goale
şi paşi străini se adâncesc
în lemnul moale
printre perdelele de fum
jarul e  stins
paşi nu  se aud
prin cenuşa moale
ca o aripă de fluture
o insulă din sufletul meu
a dis părut
în mansarda goală.

Ochiul meu liber

ochiul meu stâng
condamnat  să vadă
înafară
ochiul meu drept
liber s ă vadă
înăuntru
au obosit

ca-ntr-o rană veche
durerea dev ine uitare
uitarea devine obiş nuinţă
până la despărţirea definitivă.

Din nou copil

eu nu sun t de vină
că-mi s are moartea-n  ajutor
şi devin frate cu jertfe d in pangar
voi fi din  nou copil
voi mângâia din nou
cercul cu sârma îndoită
prin prafu l colbuit
de pe mormântul poetului.

Scrâşnet de cumpănă

anii s-au dus
prin ciutura fântânii
fantome ierbivore
trec rând  pe rând
prin ceaţa atârnată
în dintele de foc
spre ochiul de apă secat
scrâşnet de cumpănă
încă răsună
prin marea câmpie din  Banat.
                                         ( 16.09.2 012)

Mitul l iniştii

Linia apusului
Urcă la deal prin brazi,
Inima lupu lui caldă,
Pe potecă, luna abia de se mai zăreşte,
Fratele meu vântul,
Nu-şi arată sufletul.
Pomeţii obrazului, se frâng de frică,
Pădurea nebună,
Mitul linişt ii, stelele,
Ochii tăi în culori de lac,
Despetind pletele de lumină,
La uşa d răgătorilor de iubire.
De ce oare necunoscutul din noi,

E ceva straniu şi în ţelept,
Cum  păs ările în fântân i plouă,
Cu rănile  din piept, întunericul.
Când lutu l se face, suflet  de frig,
Sunt poate poemul, din care te strig.

În ciorchini de struguri, vinul învierii

Ascund och ii lumina,
Dincolo de soare,
Pătrunde liniştea de oţel,
Ultrasentimentele din steaua canopus,
Cu vederea spre frig.
Îşi gândeşte mâinile şi le duce la moarte,
Ca o pasăre întruchipată în beznă.
Îmi fac din lut o mască,
O sfin ţesc,
Mă adaug cu puţin roşu cu pu ţin verde,
Urmele se scutură şi se adâncesc,
Întratâta lumină, decum vorbesc,
În zumzet pietrele.
Mă cuprind  cu iarbă,
Şi nu-ţ i mai înţeleg  ochii,
Caut să-mi scap sufletul,
Întorcându-ţi sărutu l şi drac de femeie.
Până la toamna, dezbrăcată de mâini,
În ciorchini de struguri, vinul învierii.

Petrecăreţii

În cadenţa de nouri

Petrecăreţii către marele vânt
Aleargă, ucid
De parcă s-ar juca cu ochii
Fac şi desfac noaptea
Esenţa bobului de muştar, verzuie
Poartă s âmbetele
Înebunind o fântână de foc.
Parcă asemenea unui lut fără mâini
Adio, gondolă
Sunt toţi morţi ca la frângerea pâinii
Ramură de copac, neînverzind.
Strângerea mâinii
Mă închid gol între pereţii de plută.

Trupeşte nu-i nimic

Trupeşte nu-i nimic.
Doar flo rile în ochii eg retelor,
Strălucesc,
„Pe mine, mie redă-mă”
Din pământ şi al pământului,
Cum ziua din naştere,
Fuge din colţii frigului,
Frimitură cu  frimitură,
Bob cu  bob,
Pe o s oaptă,
Depărtarea,
Pune zăpadă,
Hulubi roşiatici,
Până la des compunerea,
Metaforei.

Lorin
Cimponeriu
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Une idee dans un sonet, c’est une goute d ’essense
                dans une  l’arme de cristal.
                                                                   Saint Beuve
ÎNCEPUTUL VISULUI

Pe mine nevrednic mângâie-mă apa
Turnule cu  vârf atemporal unde respir
Captiv e cerul într-o pasăre-i agapa
Ochiul meu fugar veghează-n delir.

Smulg numele lumii s ă-l pitesc în  efemer
Când nimic nu mai începe în lipsă de loc
Când noap tea forţelor amorfe şi-a ploilor din cer
Ucide fiarele-n pădure şi mie îmi dă foc.

Gonit de vâlvătaie ce mă fac cu toate cele
Pe care le-am văzut ş i le-am simţit  rebele
La rădăcina cuvintelor unde putrezeşte-u cap de om

Când zburat-am pe loc s tând ca furat de somn,
Spuneţi-mi, roză ne-nficată, tu lacrimă şi tu cocor,
Tu vaiet de păsări şi al tristeţii-n zbor?

TURN DE CRANII

Tu vaiet de păsări şi al tristeţii-n zbor
Nume cu  nonsens de după moarte, och i-pelin
Asta nu-i iubire, ci e  o ruşine şi-i un chin
Când ecourile-nghit locuri şi ţărmuri uşor.

Vântul subteran îi adoarme pe cei ce dorm în floare
Intrarea-i păzită de trei linişti şi de-o stâncă
Asta nu-i iubire, ci-i o schingiuire-adâncă
Când în cranii putrezeş te şi steaua lucitoare.

Dispar veghez mă prefac în timp şi-n  voce
O floare cât nopatea şi  un val feroce
Să ştiţi voi stelelor ce mă-ncălziţi de sus

Cărora le-am schimbat  ochii şi numele pus
Şi tu corabie plină de uitări şi vânturi fără spor
O lume-i subjugată azi de umbre-ngrozitor.

REFUZUL SUSPICIUNII

O lume-i subjugată azi de umbre-ngrozitor
Află tu robule al muntelui greu şi-al negru lui muget

Târziu e să ne-ndoim de ceea ce ne este în cuget
O viaţă-ntreagă cuvintele ne-au dus ameţitor.

Tu iubire ratată a privirii şi-a iluziei t remurânde
Aşează-mă într-un ţinut mai ospitalier
Unde cuvânt înseanmă s oartă şi gând cu fler
Unde impozante sunt şi  umbre şi-obiectele plâpânde.

De va fi să-mi pierd vederea noţiunea unde duce?
Copiii ce vor să creas că nască-se sub cruce
Pentru s ensul tainei şi-al Nălucei visătoare.

Tu fluiere agitat în un iversurile-ţi nesenine
Când îi dăruiesc eu soare focului inventat de mine
Ce e acel ceva ce ascunde-n cântece agapa?

ÎNCEPUTUL CĂLĂTORIEI

Ce e acel ceva ce ascunde-n cântece agapa
Când aceeaşi bucurie când răsare când apune?
Asunde-mă tu depărtare-a somnului din genune
De piat ra cea din ceruri oarbă precum apa.

Văile îmbietoare s-au p refăcut în hăuri, iată,
Aici în cântu-mi fără tihnă şi-nviere.
Inima p rin beznă îngeri păzitori îşi cere
Ca să vegheze marea cea amară, deghizată.

Tu velă neagră-a vântului, tu orbă plutire
Aroganţei mele mare din neştire,
Primejdie a simetriei fără de vestire,

A lumilor descoperite  prefăcute în nefire,
Cui să te alătur când te-am pierdut în glie
Zi a mea frumoasă, cu iz de elegie?

ÎNCEPUTUL CĂUTĂRII FIINŢEI

Zi a mea frumoasă cu iz de elegie
Acum că Fiinţa e o umbră mică, mică
Rătăcesc prin lacrimi şi-s cuprins de frică
Cu inflexiuni stelare pierdute-n suburbie.

Nelegat de revelaţie nimeni încă nu s-a
Descoperit pe sine, lume, în panorama ta,
Restituie-mi ziua dacă mai există ea
Neştiut pământ când şarpele şi craniul supus-a.

BRANKO
MILJKOVIĆ

  sonete
tragice

traduse de Ivo Muncian
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Într-un  timp uitat capetele redescoperite
Cele ce-n zadar gândesc şi mai cuvântă
Îşi bănu iesc doar chipuri din pietre ivite.

Te caut pe coama vântului ce se avântă,
Pe tine cuvânt rostit  pe-o lume nezidită,
Caut începutul, luciu l şi ora-ncremenită.

IDENTIFICAREA FIINŢEI ŞI A CUVÂNTULUI

Caut începutul, luciul şi ora-ncremenită
Să-mi trăiască viaţa, s-o  învie-n vise
Din resturi de-adevăruri pierdute pare-mi-se
Prin deşert cum vrerea pare adormită.

Repet şi-acum cuvinte mie date-n voie
De-o floare de-o piatra de-o pasăre rară
Din nimic ivită şi-un soare de-o seară
Stă desupra lumii alese de bunăvoie.

Ascult cu speranţă prin puncte cardinale.
Şi timpul apune prin lumile astrale.
Mai presus  de toate Cuvântu-i Cuvânt.

Se stins e ziua de amoruri oarbe, zvăpăiată,
Dar luă cu sine lumea fermecată
Când ţi-a dat pasărea tristă eterniatea-n vânt.

ISPĂŞIREA VISULUI

Când ţi-a dat pasărea t ristă eterniatea-n vânt
Răbdarea s paţiului şi chipul său damnat
Cap de treptă neagră, să poţi trece-n salt
Peste ziua supliciulu i cu focuri în cânt?

Acolo jos e soare şi timpu-i numai foc.
Unde e ecoul? E-n inimi, e-n moarte?
Martorii mării învinşi de crude soarte
Visară tihna şi valuri stând pe loc.

Lumea este timpul  zmeului cel rău răpit
De focurile tandre şi incoerenţe dureroase.
Nimeni nu e condamnat la  infinit

Cu toţii v isează prin grădini frumoase.
Şi teama de şarpe s-a scurs în pământ
În faţa uşii unde spaţiul e  înfrânt.

AMINTIREA RĂPOSATULUI

În faţa uşii unde spaţiul e înfrânt
El e un galben fâstâcit  şi-o creştere confuză
Cuvântu l ce-aşteaptă-n adâncuri şi refuză
Măduva să ne-ncolţească din pământ.

Cine să-l mai afle-n vâlvăiata porn ită mut
Să cânte. Din numele său iarba creşte feroce,
Salvarea doar e trează, el e numai  voce,
Auzitu-l-au dar nimeni nu l-a şi văzut.

Spaţiul şi timpul între toate câte sunt
Cu glas u-i sigur se transformă în  lumină
Când ard o raşele cu vâlvătaie cumplită.

El e o s tea, o voce-n hău ce descoperă crunt
Soarele captiv precum genunea cris atlină.
Amintirea pierdută hrăneşte deşertul prin sită.

ÎNCEPUTUL UITĂRII

Amintirea pierdută hrăneşte deşertul p rin sită
Lângă tu fişul de foc cu  o pasăre în zbor ucisă
Aici trăieşte tot cei viu şi-n lume se agită
Şi persis tă la-nceputuri p recum ceaţa cea p roscrisă.

Totul e doar nume, totul e  cuvânt. Timpul este minim
Cu soare şi alte nişte stele poticnite-n mers.
Noaptea s e va ivi din mare şi se va trezi în inimi
Şi-o cometă va promite beznei - pumn de rouă şters.

Cuprins de rotirea cerului ce ne macină oasele-n pâine
Pe când înţelepţii lumii deapănă minciuni despre un mâine
Vezi tu oare tot ce vrei să aperi ca o  stâncă?

Că nu există iubire stau mărturie apa şi malu l damnat.
Putrezesc rămăşiţele vaporului blestemat
Lângă focu l pe care ziua nu-l mănâncă.

INVENTAREA LUMII

Lângă focu l pe care ziua nu-l mănâncă
Sunt doar forme cam d iforme cu esen ţe tari
De vise ş i hăuri. Adevărurile mari
Toate în  Cuvânt sunt ş i sunt tăinuite încă.

Lumea, cea cu vânturi pe sub frunze în amurg
Ce prin  stele se sfârşeşte peste munţi în loc să crească
Cu un monstru în săruturi silit să se ş i nască,
Noi am inventat-o prin venirile în burg.

Ne pândeşte-naltul unde sensurile-s pale
Unde esenţa-i rotundă ş i forma-i egală cu sine
Rămas-au  doar cuvinte d in toate câte-au fost.
Culorile? Sunetele? Se pot săruta agale
Dar fără iubire. Întâmplarea nu mai vine.
Bocete-ngropate şi comori ascunse-s fără rost

MAGIE

Bocete-ngropate şi comori ascunse-s fără rost
Să afli, tu rouă, aici unde ne-am scufundat
În farmece  întârziate de care n-am aflat
Căci ap lele-adormit-au şi ne părea anost

Tot ce n-a-ncetat să fie. Ţinuturile fură despărţite
De ecoul vorbei. Orologiile s -au oprit.
Valurile peste hăuri au încremenit.
Căzut-a tot realul în mrejele aparenţelo r finite

Ori conşt iinţa fugară cu foşnet de iluzii e  hrănită?
Deşertule în soare să existe oare-n galantar
Nisip mai fin cu inimi şi înfinituri adormit?!

Care din patru puncte cardinale e un dar
Când veghezi tu stea sihas tră ţinutul cel  scornit,
Amor al meu cel mort ce dăinuie-n ispită?
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Luchescu (m. 2011)
 1 ianuarie 1954 — la Sân tana, j. Arad, s -a născut Mircea Mihăieş
 1 ianuarie 1951 — la Urdari, j.
Gorj, s -a născut Doru  Macriş
 2 ianuarie 1945 — la Timişoara,
s-a născut Ioan Radin (m. 2010)
 2 ianuarie 1945 — la Anina, j.
Caraş-Severin , s -a născut  Ion
Răşinaru
 3 ianuarie 1953 — la Timişoara,
s-a născut Roxana Nubert
 4 ianuarie 1929 — la Roman, j.
Neamţ, s -a născut Ion Iliescu
 4 ianuarie 1936 — la Cociuba
Mare, j. Bihor, s-a născu t Ioan I.
Iancu (m. 2004)

 4  ianuarie 1943  — la
Timişoara, s-a născut Mandics
György
 4 ianuarie 1945 — la Timişoara,
s-a născut Eugen Bunaru
 5 ianuarie 1935 — la Arad, s-a
născut Coleta de Sabata
 6 ianuarie 1906 — la Sas ca
Montană, j. Caraş-Severin, s-a
născut Mihai Novac (m. 1977)
 6 ianuarie 1923 — la Bocşa, j.
Caraş-Severin , s-a  născu t
Claudius Myron Işfan (m. 1966)
 6 ianuarie 1984 — la Reş iţa, s-a

născut Oana Raluca Topală
 8 ianuarie 1942 — la Plosca, j. Teleorman, s -a năs cut Mariana
Sperlea
 8 ianuarie 1961 — la Caransebeş, s-a născut Gheorghe Cionoiu
 9 ianuarie 1947 — la Lugoj, s-a născut Dan Floriţa-Seracin
10 ianuarie 1958 — la Timişoara, s-a născut Dan Emilian Roşca (m.
2005)
12 ianuarie 1951 — la Wels, Austria, s -a născut Johann Lippet
12 ianuarie 1985 — la Curtici, j. Arad, s-a născut Andrei Mocuţa
14 ianuarie 1917 — la Moldova Nouă, j. Caraş-Severin, s-a născut
Sofia Arcan  (m. 1992)
14 ianuarie 1941 — la Cârnecea, j. Caraş-Severin, s-a născut Timotei
Jurjica (m. 1993)
14 ianuarie 1962 — la Timişoara, s-a născut Marian Oprea
15 ianuarie 1897 — la Şoşdea, j. Timiş, s-a născut Ioan Ciucurel (m.
1955)
16 ianuarie 1927 — la Lugoj, s-a născut  Gheorghe Vuia (m. 2005)

Calendar literar 16 ianuarie 1943 — la Nicolinţ, j. Caraş-Severin, s-a născut Ignea
Loga (m. 2012)
16 ianuarie 1954 — la Reşiţa, s-a născut Olga Neagu
17 ianuarie 1924 — la Ineu , s-a născut Radu  Theodoru
17 ianuarie 1921 — la Din iaş, j. Timiş, s -a născut Svetomir Raicov
(m. 1995)
17 ianuarie 1949 — la Tichileşti, j. Brăila, s-a născut Gheorghe Novac
18 ianuarie 1949 — la Timişoara, s-a născut Marin Lupuşoru
18 ianuarie 1953 — la Petroman, j. Timiş, s-a născut Ion Monoran
(m. 1993)
18 ianuarie 1975 — la Oraviţa, s-a născut Cos min Pincu
19 ianuarie 1962 — la Belobreşca, j. Caraş-Severin, s-a născut Liubiţa
Raichici
19 ianuarie 1941 — la Pet ia, jud. Suceava, s-a născut Mihai Leonte
20 ianuarie 1952 — la Timişoara, s-a născut Constantin Cozmiuc (m.
2007)
22 ianuarie 1947 — la Reşiţa, s-a născut Doina Iliasa-Frigură
23 ianuarie 1944 — la Timişoara, s-a născut Corneliu Mircea
24 ianuarie 1947 — la Timişoara, s-a născut Viorica Bălteanu
24 ianuarie 1911 — la Ileni, j. Braşov, s-a născut Octavian Metea (m.
1973)
24 ianuarie 1948 — la Boldur, jud. Timiş, s-a născut Ioan Iovan
26 ianuarie 1920 — la Ciuchici, s-a născut Ion Frumosu (m. 1986)
26 ianuarie 1952 — la Felnac, jud. Arad, s-a născut  Lia Alb
27 ianuarie 1920 — la Saravale, j. Timiş, s-a născut Vladimir Ciocov
(m. 1986)
27 ianuarie 1968 — la Ciacova, j. Timiş, s -a născut  Simona
Constant inovici
28 ianuarie 1952 — la Moraviţa, j. Timiş , s-a născut  Alexandru
Samoilă
29 ianuarie 1948 — la Cioflani, jud. Olt, s-a născut Dumitru Velea
29 ianuarie 1960 — la Reşiţa, s-a năs cut Emilian Roşculescu
31 ianuarie 1940 — la Braş ov, s-a născut Titus Suciu
31 ianuarie 1941 — la Lunca, j. Bistriţa-Năsăud, s-a născut Vasile
Ţâra
31 ianuarie 1947 — la Obreja, j. Caraş -Severin, s-a născut Ioan
Kaleve

FEBRUARIE
 1  februarie 1953  — la Cluj-
Napoca, s-a născut Ana Corcea
 2 februarie 1950 — la Timişoara,
s-a născut Lucian Alexiu
 2 februarie 1960 — la
Caransebeş, j. Caraş-Severin, s-a
născut Ioan Jorz
 3 februarie 1958 — la Timişoara,
s-a năs cut Mihai Alexandru
 4 februarie 1932 — la Giulvăz, j.
Timiş, s -a născut Simion Mioc
 4 februarie 1944 — la Oradea, s-
a născut Fikl Nagy Klara
 5 februarie 1939 — la Forotic, j.
Caraş-Severin, s-a născut Petru
Oallde (m. 1994)
 5 februarie 1945 — la Bobda, j.
Timiş, s-a născut Gheorghe Jurma
 6 februarie 1951 — la Tincova, j.

Caraş-Severin, s-a născut Maria Bologa

ROXANA
NUBERT

MANDICS
 GYÖRGY

ANA
CORCEA
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 6 februarie 1950 — la Timişoara, s-a năs cut Delia Şepeţan Vasiliu
 8 februarie 1961 — la Bistriţa, s-a născut Florian Mihalcea
 8 februarie 1965 — la Buchin, j. Caraş-Severin, s-a născut Sorin
Olariu
 9 februarie 1978 — la Tomeşti, jud. Timiş, s-a născut Monica Stănilă
 9 februarie 1936 — la Berzovia, j. Caraş-Severin, s-a născut M.
Murgu Cucu  (m. 1990)
 9 februarie 1939 — la Gherteniş, j. Timiş, s-a născut Ioan Albu
10 februarie 1929 — la Pojejena, j. Caraş-Severin, s-a născut Cedomir
Cionca Clisuraţ (m. 1982)
10 februarie 1949 — la Timişoara, s-a născut Felicia Vlad
12 februarie 1884 — la Ciclova Română, j. Caraş-Severin, s-a născut
Dumitru  Brânzei (m. 1970)
12 februarie 1947 — la Belobreşca, s-a născut Ţvetko  Krstici
12 februarie 1950 — la Topolovăţu Mare, j. Timiş, s-a năs cut Ion-
Viorel Bo ldureanu
13 februarie 1978 — la Timişoara, s-a născut Cristina Chevereşan
13 februarie 1927 — la Zerveşti, j. Caraş-Severin, s-a născut Nichifor
Mihuţa (m. 1982)
13 februarie 1922 — la Bobda, jud. Timiş, s-a născut Simion Giurgeca
(2008)
13 februarie 1968 — la Lugoj, s-a născut Adriana Weimer
13 februarie 1957 — la Bocşa , s-a născut Constantin Tufan-Stan
14 februarie 1946 — la Arad, s-a năs cut Marcel Pop-Corniş
15 februarie 1950 — la Beceni, jud. Buzău, s-a născut Nico lae Jinga
15 februarie 1920 — la Pecica, j. Arad, s-a născut Lucian Emandi (m.
1983)
15 februarie 1930 — s -a născut Romulus Zaharia (m. 2006)
15 februarie 1931 — la Peciu Nou, j. Timiş , s-a născut Pet re Stoica
(m. 2009)
16 februarie 1936 — la Mădăraş, j. Bihor, s-a născut Stela Brie
16 februarie 1940 — la Caransebeş, s-a născut George Suru (m.
1979)
16 februarie 1940 — la Bucureşti, s -a născu t Iosif Costinaş  (m.
2004)
16 februarie 1930 — la Sutjeska, R. Serb ia, s-a născut Ion Miloş
16 februarie 1947 — la Tatomireştii de Jos, s-a născut Ion Pachia-
Tatomirescu
16 februarie 1960 — la Timişoara, s-a născut Mariana Cernicova-
Bucă
17 februarie 1922 — la Turnu Severin, s-a născut Virgiliu Şchiopescu
(m. 1993)
17 februarie 1932 — la Reşiţa, s-a
născut Doru Popovici
17 februarie 1942 — la Petra, j.
Mehedin ţ i, s -a năs cu t Ion
Gheorgheosu
17 februarie 1950 — la Doclin, j.
Caraş -Severin , s -a năs cu t
Octavian  Doclin
18 februarie 1962 — la Vulpeşti, j.
Neamţ, s -a născut Dinu  Olăraşu
19 februarie 1953 — la Peştişul
Mare, j. Hunedoara, s-a născut
Ioan  Evu
19 februarie 1939 — la Fitoneşti,
j. Vrancea, s -a născu t  Ioana
Cioancăş
19 februarie 1959 — La Lugoj, jud.

Timiş, s -a născut Dorin  Murariu
20 februarie 1938 — la Lovrin , j. Timiş, s-a născut  Annemarie
Podlipny-Hehn
21 februarie 1940 — la Boiu, j. Mureş, s-a născut Marcu Mihail
Deleanu
21 februarie 1942 — la Timişoara, s-a născut Felicia Giurgiu (m.
2005)
22 februarie 1957 — la Sagna, j. Neamţ, s -a născut Constantin Ro-
man
23 februarie 1923 — la Brădeşti, j. Dolj, s-a născut Gheorghe
Vâlceanu
23 februarie 1949 — la Godineşti, Gorj, s-a născut Vlad Cernea-
Jerca
23 februarie 1953 — la Bârda, jud. Mehedinţi, s-a născur Alexandru
Stănciulescu-Bârda
26 februarie 1909 — la Turda, s-a născut Anavi Adam (m. 2009)
26 februarie 1957 — la Grădinari, s-a năs cut Gheorghe Hobafcovici
28 februarie 1941 — la Lugoj, s-a născu t Mircea Belu (m. 2002)
28 februarie 1950 — la Timişoara, s-a năs cut Gheorghe Pruncuţ (m.
1995)

MARTIE
 1 martie 1976 — la Izv in, j. Timiş, s-a născut Horiana Ţâru
 1 martie  1946 — la Covăs ânţ, jud. Arad, s -a născut Iuliana Petrian
 3 martie 1939 — la Dalboş eţ, j. Caraş-Severin, s-a născut Ion
Budescu
 3 martie 1940 — la Sâncel, j. Alba, s-a născut Vasile  Frăţilă
 4 martie  1937 — la Iablaniţa, j. Caraş-Severin, s-a născu t Richard
Sârbu
 5 martie  1969 — la Şieu, j. Bistriţa-Năsăud, s-a născut Laura Cheie
 6 martie 1943 — la Zalău, s-a născut Francisc Marton
 7 martie  1950 — la Mileş tii de Jos, jud. Bacău, s-a născu t Valeriu
Bârgău (m. 2006)
 7 martie 1941 — la Sculia, jud. Timiş, s-a născut Dimit rie Acea
 8 martie  1935 — la Timişoara, s-a născut Radu Ciobanu
10 martie 1940 — la Oreşaţ, Serbia, s-a născut Slavco  Almăjan
10 martie  1944 — la Borlova, j. Caraş-Severin, s-a născut  Nicolae
Cristescu
10  martie 1953  — la
Belobreş ca, j. Caraş-Severin, s-
a născut Slavomir Gvozdenovici
10 martie 1957 — la Oliş cani, R.
Moldova, s-a născut Igor Isac
11 martie 1955 — la Sânnicolau
Mare, j. Timiş, s-a născut Duşan
Baiski
12 martie  1940 — la Bucureşti, s-
a născut Virgil Nemoianu
13 martie  1900 — la Pătaş , j.
Caraş-Severin, s-a născut Grigore
Popiţi (m. 1980)
13 martie 1936 — la Oradea, s-a
năs cut  Alexandra Indrieş  (m.
1993)
14 martie 1911 — la Mănăstirea
Horecii, Cernău ţ i, s -a năs cu t
George Drumur (m.1992)
14 martie  1920 — la Vrăniuţ, j. Caraş-Severin, s-a născut  Pavel P.
Belu (m. 1988)

IOAN
 EVU

SLAVOMIR
 GVOZDENOVICI
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14 martie 1955 — la Sălciua, jud. Alba, s-a născut Ioan Vasile Marcu
15 martie  1929 — la Saravale, j. Timiş, s-a născut Neboişa Popovici
(m. 1997)
15 martie 1942 — la Timişoara, s-a născut Ildico Achimescu
15 mart ie 1971 — la Timişoara, s-a născut Marius Lazurca
16 martie  1946 — la Băile Herculane, s-a născut Sabin Opreanu (m.
2010)
16 martie  1938 — la Macovişte, j. Caraş-Severin, s-a născut Vasile
Tudor Creţu  (m. 1989)
17 martie  1946 — la Arad, s-a născut Alexandru Deal
17 martie 1950 — la Timişoara, s-a născut Smaranda Vultur
18 martie 1929 — la Arad, s-a născut  Ovidiu Vuia (m. 2002)
18 mart ie 1942 — la Târgu Jiu, s-a născut Eugen Dorcescu
18 martie 1949 — la Timişoara, s-a născut Ondrej Stefanko
19 martie  1951 — la Vârfu ri, jud. Arad, s -a născut Carolina Ilica
19 martie  1941 — la Tormac, jud. Timiş, s -a născut Esztéro Istvan
20 martie  1952 — la Mureş enii de Câmpie, jud. Cluj, s-a născut Ioan
Moldovan
21 martie 1964 — la Timişoara, s-a născut Daniel Zăgănescu
22 martie 1983 — la Timişoara, s-a născut Petra Curescu
23 martie  1940 — la Teregova, j. Caraş-Severin, s-a născu t Nicolae
Popa (m. 2007)

24 martie 1932 — la Po iana, j.
Suceava, s-a năs cu t Vas ile C.
Ioniţă
25 martie  1901 — la Timiş oara, s-
a născut  Aurel Cosma (m. 1981)
27 martie 1923  — la Ticvaniu
Mic, j. Caraş-Severin, s-a născut
Ion Drăgoi  (m. 2008)
28 martie  1952 — la Timiş oara, s-
a născut Lucian Ionică
29 martie  1948 — la Băteş ti, jud.
Timiş, s -a născut Ion Căliman
30 martie  1901 — la Ierto f, j.
Caraş-Severin , s -a născut  Ion
Curea (m. 1977)
30 martie 1939 — la Armeniş, j.
Caraş-Severin, s-a născu t Florin
Bănescu (m. 2003)

31 martie  1924 — la Uzdin , Iugoslavia, s-a născut George Bulic (m.
1990)
31 martie 1948 — la Feneş, j. Caraş-Severin, s-a născut Iosif Caraiman

PETRA
CURESCU

Arhivă literară

Întâlnire, în urmă cu un deceniu, sub semnul poeziei: Grigore Vieru, într-una din peregrinările
lui prin România a ajuns şi la Timişoara. Un mare poet s-a întâlnit cu un mare actor, Mircea

Belu, poet şi el, dar şi unul din cei mai valoroşi recitatori pe care i-a avut urbea. Nu ştiau că, în
curând, aveau să plece la îngeri...
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capitală culturală

europeană!




