Gând românesc
Revistă de cultură, ştiinţă şi artă

„De la Roma venim, scumpi şi iubiţi compatrioţi din Dacia Traiană. Ni se cam
veştejise diploma noastră de nobleţe, limba însă ne-am păstrat-o.”
MIHAI EMINESCU
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DORU POPOVICI

Laconicul volum – Despre viaţa şi moartea lui Nichita
Stănescu... de Virgil Şerbu Cisteianu, este o capodoperă!
Un muzician, care l-a „divinizat” pe Nichita Stănescu, într’o zi de
„toamnă bacoviană”, când... „şi toamna şi iarna coboară amândouă”, m-a
întrebat: „De ce consideraţi volumul lui Virgil Şerbu Cisteianu, o
capodoperă?”. I-am răspuns că, „O bibliografie fără cartea minunatului
scriitor, Virgil Şerbu Cisteianu, închinată fostului meu prieten – aniversat de
veşnicii – nu poate fi concepută!”. Opera lui Nichita Stănescu nu are vârstă;
ea este eternă, precum fluviile, munţii şi rotirea zorilor, într’o natură, aflată
într’o explozivă sete a înverzirii, într’o primăvară, „şiroind de vise”... În
zilele noastre, în România, atât de debusolată, unde deculturaţia, nu o dată,
triumfă, volumul lui Virgil Şerbu Cisteianu, îmi apare, cum ar spune latinii,
ca „Lux in tenebris” – („Lumină în întunecimi”). În calitate de muzician şi
scriitor, pot afirma, cu tărie, că, sublimul Nichita Stănescu, a adorat
corespondenţa spirituală, dintre literatură şi lumea Euterpei, adesea
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repetându-mi că, „Muzica şi poezia s’au născut împreună şi s’au despărţit,
ca să se reîntâlnească”...
***
Încep prin a cita un fragment din volumul, dedicat lui Nichita
Stănescu, conceput cu o christică smerenie:
,,Cartea de faţă cuprinde în paginile sale interviuri luate lui Nichita
Hristea Stănescu, precum şi mamei şi surorii sale, de diverse personalităţi
ale culturii româneşti, redactori de presă şi televiziune.
Dacă ar fi trăit, în acest an, Nichita Stănescu ar fi împlinit 81 de ani.
El a iubit Ardealul şi pe ardeleni.
A debutat la revista Tribuna de la Cluj, a cărei prim redactor-şef a
fost Ioanichie Olteanu, în chiar anul reînfiinţării acesteia, 1957, cu poezii.
Ca şi pe Eminescu, ca şi pe Blaga, ca şi pe alţi mari poeţi ai neamului
nostru, cititorii şi prietenii lui ardeleni, îl invocăm ori de câte ori avem
prilejul şi îl evocăm atunci când este necesar.
Revista „Gând Românesc”, de la fondarea noii serii l-a readus în
actualitate în fiecare an, în special prin studiile semnate de Terezia Filip şi
în numerele din acest an, de o tânără doctor în filologie, Rodica Sagaidac.”
Opusul lui Virgil Şerbu Cisteianu este şi un răspuns, dat,
neostaliniştilor, din Epoca Traian Băsescu, unde bugetul ţării este sub 1%,
încât, îmi vine a exclama:
Ruşine! Ruşine!! Ruşine!!!
Ca artist – am fost discipol al Universităţii de Muzică din Bucureşti şi
al Facultăţii de Artă Sonoră, de avangardă, de la Darmstadt, din Germania de
Vest – pot susţine că, într’un colţ înlăcrimat de inimă, am fost mult, foarte
mult, impresionat că, după anul 1989, tot felul de „neica nimeni”, au denigrat
pe creatorii, nemuriţi de popor, iar în acest climat satanic, nu pot a nu îi cita
pe nemuritorii: Eminescu, Enescu, Arghezi, Blaga, Voiculescu, Vulcănescu,
Eugen Barbu, Corneliu Vadim Tudor, Adrian Păunescu, şi, nu în ultimul
rând, pe Nae Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran şi, mai ales, pe orphicul şi
appollonicul Nichita Stănescu, − cel mai dotat creator al generaţiei sale, cu
sufletul „mai aprins, decât pădurile’n septembrie”...
Domnul Virgil Şerbu Cisteianu, în cartea sa, care are „România ca
meditaţie, răscolitoare”, reliefează în pagini dense, ca „mierea arsă”,
răspunsurile pe care le merită trădătorii de ţară, cei ce trebuie „tescoviţi”,
deoarece a-ţi trăda ţara, este, ca şi cum ai pune într’un con de întunecimi,
preceptele christice!
Aş fi nedrept, dacă nu l-aş cita şi pe Eugen Simion:
«Mulţi l-au insultat, în scris şi verbal, pentru că avea mai mare talent
decât ei şi mulţi nu-i iartă nici astăzi indelicateţea de a avea, scuzaţi vorba
urâtă, un maţ de zeu în el. Citiţi, vă rog, articolele înverşunate şi complet
nesărate (...) din ultimii ani şi veţi vedea ce ură înverzită dospeşte în
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pamfletele lor împotriva lui Nichita Stănescu şi Marin Sorescu, doi mari
poeţi postbelici. O ură abisală şi o inaptitudine organică de a se resemna în
faţa evidenţei. Evidenţa talentului, fireşte.
Neavând complex de nici o natură, Nichita Stănescu nu răspundea cu
aceeaşi monedă detractorilor săi, activi, intratabili ieri, ca şi azi”.»
***
În ce constă valoarea cărţii! Autorul porneşte de la sensul aforismului,
generat de „divinul critic”, George Călinescu, în virtutea căruia, „alegerea
unui citat este un act estetic”...
Volumul, conceput de un „scriitor român, filoromân”, poate fi
considerat nu numai o monografie, închinată poetului, − care, împreună cu
Eugen Barbu şi Fănuş Neagu, au adus mişcătoare inovaţii, în ramura limbii
române, − ci şi o istorie, − concepută „sine ira et studio”... – a literaturii
României secolului XX, care îmi apare, ca un „clar obscur,
rembrandtian”, în constelaţia culturii europene...
***
Citind şi recitând volumul închinat lui Nichita Stănescu, nu pot a nu
sublinia că, lucrarea lui Virgil Şerbu Cisteianu, vibrează’n consonanţă, cu
semnificaţiile aforismelor următoare, generate de sculptorul poet – Pavel
Mercescu – care l-a înălţat la dimensiune de mit, pe poetul intrat în
Eternitate:
«„Ars longa, vita brevis”. Doresc ca limitele noastre să învingă
nelimitele necunoscutului şi inculturii.
„Omul este ruina lui Dumnezeu pe pământ, dar noi ştim
Că omul este o lumină pentru locuitorii pământului.
Viaţa este un foc pe care trebuie să-l ţii în mână, chiar dacă te arzi.
Cel ce arde ca o flacără, călăuzeşte şi pe ceilalţi prin întuneric. Cine
nu are un Dumnezeu, nu are cine să-l ierte.”»
***
O... Virgil Şerbu Cisteianu...
Prin această carte,
Ai intrat în sufletul meu,
Când plin de „melanholie”,
Când senin, precum cântecul privighetorilor,
Într’o noapte limpidă de august,
De-mi vine a „muzicaliza”, pe cuvintele:
− Nichita Stănescu este numele cu care
Se iscăleşte România „Evului aprins”, într’o limbă,
Pe înţelesul
Tuturor...
Dorul Popovici,
Comandor al Italiei
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P.S.: În timp ce, impostori şi trădători de ţară l-au insultat pe Nichita
Stănescu, Eugen Barbu şi Corneliu Vadim Tudor l-au omagiat, în scrierile
lor, înscriindu-l în constelaţia, sublimilor creatori, din lumea literaturii, a
muzicii, a artelor plastice, a ştiinţelor, de o frumuseţe numerică. În ceea ce
mă priveşte, în revistele „Săptămâna capitalei” şi „România Mare”, i-am
dedicat mai multe eseuri, cu tema „Nichita Stănescu şi compozitorii
români”.
Atât Eugen Barbu, cât şi tribunul Corneliu Vadim Tudor, l-au
identificat pe poetul nemuritor – Nichita Stănescu – cu „o pasăre măiastră,
care a lăsat, cu discreţia, cu care a trăit şi a creat, ecoul prelung al unui
fâlfâit de aripi, parcă, nemaiavând timp să păcătuiască”…
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IRONIM MUNTEAN

Viața ca vis
Poetă (Despre ningiri și ningele, 2005) caligrafiind
cu mult rafinament un univers al visului, inocenței și
purității și dând vizualizare ideilor și corporalitate
abstracțiunilor, prin expresie esențializată și prin emoție
intelectualizată și prozatoare (Sub semnul Aspidei, 2009,
Bună dimineața o sută de gâște, 2011) ce definește
universul sufletesc prin sondajul abisurilor conștiinței, prin
capacitate analitică introspectivă definind dimensiunea
existențială prin proiecția visurilor în care se regăseau
eurile virtuale personale, cât și inconștientul colectiv al
omenirii – sursa miturilor și a basmelor. Roxana Pavnotescu dă prin Ploaia de sub
limba calului (Monopiesă în câteva acte răspândită în cuprinsul cărții pe muzică de
Led Zeppelin), Editura Junimea, Iași – 2014, o construcție în proză anevoios de
încadrat în specie literară clar definită. Noua carte a Roxanei Pavnotescu îmbină
forme ale dramaticului, liricului și epicului alcătuind povestiri, scenete, poeme,
eseuri în care narațiunea, evocarea, rememorarea, confesiunea, descrierea, dialogul
se îmbină într-un scenariu de tip cinematografic, aparent fără semnificație, derutant,
în realitate, complex și fascinant!
Aparent eterogenă, cartea este o creație de sinteză, subtil elaborată incifrând
în fabulos o viziune existențială originală, cu ecouri din vechile scripturi, dar și din
mitologie și folclor, asupra vieții, lumii și literaturii.
Declarată „monopiesă” de către autoare, scriitura curge pe muzică de Led
Zeppelin în șase acte dispuse simetric în trei dialoguri și trei monologuri între care
sunt intercalate cinci antracte și șapte narațiuni stranii, bizare, realizate expresiv cu
mijloacele literare ale simbolismului, suprarealismului, expresionismului,
absurdului.
Ploaia de sub limba calului este o carte unicat, în felul ei nu numai în
literatura română, ci și în literatura universală, fără să fie un experiment, cum am fi
tentați să o considerăm la o lectură fugară, încorporând în fantasticul scenariului
desfășurat între prolog („Început de sfârșit”) și un epilog („Sfârșit de început”)
răsturnate, șocante, paradoxale care-i dau circularitate fiindcă se deschide și se
închide cu imaginea personajului narator rătăcind fără țintă în spațiul urban al
copilăriei, spațiu labirintic, ieșind din ficțiunea livrească a scribidorului și intrând
pe scena lumii, a teatrului existențial în care fiecare-și joacă rolul hărăzit de Marele
Regizor, care-i decide druml, mișcarea, plimbarea cu țintă sau rătăcirea. Imaginea
existențială este difuză, topind realul cu iluzoriul printr-o confesiune încărcată de
simboluri: „Intră pe o străduță îngustă cu felinare de-o parte și de alta. Lumina e
crepusculară, dar felinarele sunt toate aprinse, degajă o lumină stranie, de mătase.
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Zidurile caselor par făcute dintr-o materie fluidă, un fel de pânză ce se mișcă
peristaltic, în culori și umbre fantasmate și iluzorii. Capătul străzii intra într-un
culoar întunecos și îngust ca un buncăr. Culoarul duce pe platforma unei scene
goale. Cortina e transparentă. Prin ea se văd deosebit de clar și pregnant
profilurile spectatorilor. Spectatorii au toți figuri foarte cunoscute. Niciunul nu-mi
evocă un nume pe care să mi-l amintesc, dar îmi par cu toții foarte familiari. Cred
că îmi seamănă, în măsura în care îți seamănă niște rude foarte apropiate. Au un
aer de familie. Seamănă cu M. și cu MM. (adevărata mea soție) sau cu M.,
băiețelul meu. Sala foșnește în timp ce cortina se ridică. Cortina e făcută din
aceeași substanță mătăsoasă cu cea a zidurilor de pe strada din prelungirea
scenei” (pp. 9-10). Mutându-și constant cartea într-o lume paralelă autoarea revine
cu personajele descrise în lumea sa, pendulând între scena lumii „imagine
cuprinzătoare, prin perspectiva ei asupra acestui veac de existență” (p. 12) și cea a
visului în care rămâne „confesiunea supusă întrebărilor și meditației”. „Lumea ca
teatru” și „viața ca vis” ca „Mare Trecere” sunt coordonatele ce definesc
arhitectura textului – rod al sincretismului creației în care sunt contopite elemente
din domeniul literaturii, în primul rând, dar și al muzicii, picturii, sculpturii ori
coregrafiei. Teatrul este fenomen sincretic, „Pentru unii teatrul e mai reprezentativ
decât viața”, întrebându-se „ce e mai real pentru noi, barul sau scena? Suntem pe-o
scenă într-un bar, sau într-un bar pe o scenă?” (p. 100). Alter-ego al scriitorului
personajul este plimbat „din carte în scenă și invers. Personajul e în text, dar e și în
afara lui, autonom. Când iese afară din carte, e interesant să-i auzim părerea.
Textul și interpretul sunt interșanjabile”. Între carte și scenă, între vis și lume
personajul „se simte mai mult cinematografic decât livresc” și-i spune
plăsmuitorului său: „Trebuia să faci un film, în loc să scrii o carte. Viața mea e
sporadică, fără consistență, făcută din frânturi, ca și iubirea...” (p. 8). Dar chiar
dacă personajul pare a avea autonomie, independență și statut de ființă reală și
scriitorul este o iluzie, tot scriitorul este esențial, din visele lui se conturează
personajele (le plămădește), sunt rodul delirurilor sale fiind personaj principal și
narator, le făurește cum dorește, le supune metamorfozelor după bunul său plac sau,
le ascultă sugestiile, le plimbă pe scena lumii sau istorisește despre ele în cele șapte
narațiuni stranii, dispersate între scenetele dramatice. Prima developează „Opt”
visuri ale personajului narator care va deceda în final fără a avea vreo identitate
civică. De ce cifra opt? Pentru că „... opt este numărul cabalei: înseamnă dispariție,
plecare, pierdere, decadență, moarte sau reconstrucție. Numărul opt ești tu...” (p.
9) și răsturnat (așezat orizontal, simbolizează infinitul).
Viața ca vis (dăruit personajului narator de prima sa iubită, pe care n-o
numește, ci poartă inițiala M. pe care o va aplica și pentru fiul său autist, rod al
căsătoriei oficiale cu soția legală: MM.) este substanța cărții în care „Memoria
viselor e totuna cu memoria vieților. Amalgamul lor te aruncă într-o stare de
confuzie, pentru că elementele de viață le trăiești mereu în vis sau uneori visele îți
configurează viitorul. Un vis consistent și abuziv ne trezește mereu în aceeași viață”
(p. 182). În vis curge viața, în plan oniric personajele, ce gravitează în jurul
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naratorului se dovedesc bisexuale și-și conturează portretele, ce se metamorfozează
când în soț, când în iubită masculinizată din timp în timp și ajungând gigantică
asemenea cu „Uriașa” lui Baudelaire „Jumătate de statură de om peste mine” (p.
13). Bisexualitatea lor organică, expresie a androginiei originare, este exemplificată
biologic și psihic prin animus și anima, dintre suflet și inimă, dintre trup și
conștiință, precum face constant în cele două romane anterioare ale sale. Roxana
Pavnotescu radiografiază subtil relațiile dintre personajele capodoperei lui Thomas
Mann Muntele vrăjit spre a surprinde o inversare a sexelor (în planul conștiinței)
prin „furtive manifestări ale animei, acea parte latentă, homosexuală a naturii
noastre (androginia originară n.n.) adânc îngropată, ce peste ani revine năprasnic
în reprezentări camuflate și cenzurate de spiritul nemilos și primitiv al legilor firii”
( în vis – n.n.) p. 31.
Suportul metafizic al operei Roxanei Pavnotescu este de sorginte
psihoanalitică, în varianta Jung, de care și pomenește în al treilea vis (Ugetsu
Monogatari) din cele „Opt” (rememorând un impuls homosexual pentru un coleg
„Era primul și singurul băiat pe care cred că l-am iubit. În mod ciudat, nu m-au
atras niciodată prieteniile cu alți băieți de vârsta mea” (p. 31) pentru a releva
funcția ordonatoare sau sincronistă a acestuia (a visului) în „Transgresarea
timpului de care credeam capabil numai subconștientul, pare rareori un fenomen la
îndemâna conștiinței noastre” (p. 30). Roxana Pavnotescu împlinește un imperativ
al creației aplicat și de Milan Kundera pentru care miza înaltă a marii opere era:
„Romanul nu examinează realitatea, ci existența. Iar existența este câmpul
posibilității omenești, tot ceea ce poate deveni omul, tot ce este capabil să facă”.
Scriitoarea explorează condiția umană, o contemplă curgând pe verticala timpului
într-un secol frământat selectându-se marile teme: viața, moartea, iubirea și
infuzează prin narațiuni sensuri profunde în Monopiesa în câteva acte răpândite în
cuprinsul cărții pe muzică de Led Zeppelin. În cea mai concisă și mai densă ideatic
și afectiv: Golubciki descrie „O felie de plajă îngustă, sălbatică și neumblată, cu
nisipul alb, neted și netulburat ca prima ninsoare a dimineții” unde zac „două
trupuri înlănțuite și inerte, parcă sculptate în nisip... Doi bătrânei dezbrăcați, ea
cuibărită în brațele lui, zăceau morți de o vreme și marea le scălda din când în
când călcâiele scorojite și înălbite de soare. Două trupuri costelive, cambrate,
suple au fost cândva frumoase, atunci când carnea se așeza elastic și armonios pe
oasele lungi, firave și elegante, ce se iveau acum prin pielea translucie și poroasă
ca într-o radiografie. Ea ghemuită într-o poziție fetală și el pliat, și răsucit peste
formele ei, cu fața ascunsă în ceafa ei. Și prin masca iluzorie a morții, chipul ei
destins exprima nesfârșită și deplină relaxare și fericire, iradia lumina albă a
zorilor. Iar nuditatea lor nu numai că nu deranja sau intriga, dar nu emana nicio
umbră de sexualitate ci impunea acea distațare și fulguranta realitate a tablourilor
simboliste. În apropierea țărmului coloane de pescăruși se deplasau în sus și în jos
uniform, ca niște gărzi în post păstrând deferență o oarecare distanță de trupurile
înlănțuite. Din când în când, câteva rupeau rândurile, se ridicau în aer și plonjau
năprasnic penetrând cu ciocurile lor războinice suprafața verde a apei”.
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Și astfel zbor de pescăruși eternizând nemurirea iubirii, sursă și sens
fundamental al vieții care se înalță în ciuda iluzoriei măști a morții: „Păsări fără
somn, adevărați războinici ai cerului și ai apelor, păzeau în solitudine memoria
unei autentice iubiri” (p. 52). Par a alcătui cuplul originar: „Ei au venit tocmai aici
să moară în speranța că vor fi supți și înghițiți de mare în pântecele ei. Poate erau
niște vechi ființe ale mărilor într-un ciclu prelungit, răsfățat de deliciile
pământului. Pesemne vântul și valurile le-au smuls întâi hainele animii pentru a-i
restitui morții într-o postură edenică – garanție a unui nou început” (p. 53).
Proiecția în mit este tipică Roxanei Pavnotescu și cea mai amplă rememorare
introspectivă din volum: Mă cheamă cal o dovedește, naratorul intră în
inconștientul colectiv și se identifică supraeul totemic în ipostază cabalină voce în
simfonia cărții, alter ego confesiv simbolizând instinctualitatea agresivă, conținut
al psihicului plin de contraste al omului. „Numenul cal pare să aibă o reprezentare
diversificată în inconștientul colectiv sau individual. Coborât din planul fizic în cel
psihic, calul își pierde funcția pozitivă de instrument de povară, deplasare sau
agrement, rămânând în acea de latura mercuriană sau apocaliptic-devastatoare a
sa”. În contextul visului, imaginea lui este exacerbată în sensul reliefării acestor
atribute cathartice: calul agresează, cotropește, distruge totul. În același timp
manifestă o forță de seducție și sexualitate”. Este generația de coșmaruri iar,
etimologic, în limbile nordice, conotația sexuală a cuvântului coșmar este de natură
feminină (coșmarul etimologic este un armăsar feminin incluzând ideea de călărit în
această conotație). „Coșmarul este mânzul visului ce-și ucide mama” (p. 136), iar în
limbile latine este demon masculin păstrând ideea de agresiune, sufocare, apăsare.
Terifiantă este „imaginea celor patru călăreți ai apocalipsei: pe cal alb
simbolizează libertatea și este antihrist săgetător... calul magic, năzdrăvan,
mercurian, servitor fidel ce apare ori de câte ori eroul este în cumpănă sau calul
războinic și înaripat (calul roșu al Apocalipsei sau Walkiriilor)” (p. 136). La fel de
expresive sunt reprezentările individuale și evocarea prietenei marine din tinerețea
naratoarei care „iubea viața, dragostea și plimbările în natură. Cel mai mult însă îi
plăcea să înoate goală în spațiile nesfârșite, să-și alerge «calul» prin volbura
apelor. Așa și vorbea ea despre sexul ei ultragiat, năbădăios și năvalnic, când
zburda și necheza de plăcere în apele estivale. Legătura între cal și sexualitatea ei
se refăcea în fiecare vară în proximitatea mării”. Acolo calul ei alerga liber și nud
cu grația și dezinvoltura Evei pe plajele sălbatice și strălucitoare... ca și cum ar
surprinde-o în fiecare clipă pe Afrodita cum survine dintre ape” (p. 137).
În plan oniric calul devine centaur și avea pentru fiul autist al personajuluinarator „chipul meu” sau „centaur-mixt-supraeul celor doi părinți – pesemne i-a
lipsit lui M. Cel mai tare” (p. 135); uneori est centaur-înger „nu este arhitect al
morții, al vieții, da” (p. 165). Centaurul ales este mitologicul Chiron „centaurul cel
înțelept, strămoșul antropomorf al calului sau ruda lui mitică ce uimea și
desăvârșea cu învățătura și iscusința lui pe însuși Apolo, fiul lui Zeus...: centaurul
cu «torso» de cal și grai de om, a reușit să-mi dea acea frenezie a liberului arbitru,
a timpului individual ce se dilată sau strânge după gustul meu” (p. 120). El îi
însoțește pe eroi, îi instruiește și-i călăuzește având rolul calului năzdrăvan din
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basme dându-le învățături practice, care-i permit o nouă percepție asupra lumii
(personajului-narator): „Prețuiește-i și deschide-te semenilor tăi și lumea se va
mula după dorința și așteptarea ta. Darul se întoarce expeditorului crescut ca un
cozonac de Paști” (p. 168). Personajul află cu sprijinul calului frumusețea ideală
întruchipată de Prințesa din Flori al cărei portret presupune: delicatețe, grație,
privire razantă, puternică, concentrată în ochi căci „E o întâlnire ochi în ochi cu
bucurie” care știe valoriza natura și viața și integrarea „ritmurilor ei autentice”,
independența, mișcarea liberă prin lume și „să guverneze ca o regină viitoare” spre
a fi „o bucurie în viață” și când va înceta să iubească va rămâne „prietenă și
confidentă, dacă știi cum să procedezi. Afecțiunea ei rămâne eternă, iubirea e
altceva”. Alături de prințesă „te simți ca un zeu rătăcit în mrejele tainice ale
iubirii”, fericit pendulând între „sublimul atingerii acestei ființe celeste și efemerul
zilei de mâine, în care, fie eu, fie ea, vom dispare” (p. 159), moartea fiind
liniștitoare, Marea Trecere fiind iminentă „moartea nu mai constituie o amenințare.
Iar teama ei n-am arătat-o niciodată. În reprezentarea mea a fost întotdeauna o
trecere pentru care nu am fost gata până acum. Experiența vitală și epuizantă a
iubirii te pregătește oare pentru moarte, ca o etapă a unui ciclu normal? Ea te
poate arunca în moarte direct atunci când sufletul nu se poate vindeca de durerile
iubirii. Concluzia este evidentă: ... moartea poate fi liniștitoare atunci când ea se
întâlnește cu completitudinea ființei. Și iubirea este una din experiențele necesare
completitudinii” (p. 162). Calul învață călărețul „cum să trăiască frumos”.
Centaurul preia în final atributele lui Pegas, (calul înaripat care a slujit zeilor) și
apoi muzelor și ajuns constelație, în călătoria din exoticul Galapagos (unde află
povestea fidelității albatroșilor în cuplu), când zboară la cer ca Măiastra lui
Brâncuși care „zboară vertical ca o navetă... și are ceva extra terestru, cosmic,
etern. E o pasăre a viitorului. Sculptura, cea mai împietrită și aparent stabilă dintre
arte, exprimă aici o colosală mișcare. Pare nesfârșită de atâta mișcare, de zbor, ca
formă supremă a mișcării” și-l înalță în slavă și pe narator.
În narațiunea Ţapul este portretizat animalul omonim în ipostaza sa
mefistofelică, prietenul din copilărie al iubitei naratorului, cu care călătorește întrun autobuz și provoacă un vis în care, naratorul, acum în ipostază feminină, este
purtat avându-l ca ghid psihopomp pe Ţap, în lumea cealaltă, pe celălalt tărâm, un
spațiu fără timp, unde l-a descoperit pe tatăl său defunct survolând ca umbră cu
mască în apropierea alteia a cărei ființă e difuză. Revine din vis „purtată pe patine
cu șine pe oase de amicul meu psihopomp și în câteva minute terestre m-am regăsit
în locul meu de la fereastră unde ne aștepta mama. N-a fost deloc surprinsă să ne
revadă nici impacientată” (p. 86).
În „tărâmul ce nu e nici cer, nici pământ, nici infern... Doar o lume
suspendată, o dimensiune în moarte a lumii noastre” naratoarea a rămas „egală cu
sine dar transfigurată într-un act expresiv de relaționare cu inefabilul, ascunsul,
nerostitul iubirii” (p. 85) ca-n lirica blagiană.
De altfel, substanța livrească a cărții este impresionantă, ca și cea
mitologică și filozofică (predominantă e psihanaliza lui Jung) toate componente ale
unui scenariu fascinant în care meditează asupra vieții și morții care se interferează,
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asupra iubirii, fericirii, asupra condiției umane „Între două lumi, între vis și moarte,
între viață și reprezentare, între lumea cărții și cea a scenei. Cu alte cuvinte, mă
aflu și în carte și pe scenă în același timp, cu ajutorul acestui careu...” (p. 193).
Finalul este optimist, cuprins în câteva rostiri memorabile: „viața e
frumoasă așa cum e”, „iubiți viața, luați ce e frumos din ea să vă bucurați de orice.
Să nu lăsați în urmă neluat... Dacă ceva nu vi se pare îndeajuns de frumos sau
urât, înfrumusețați-l. Atunci o să vă aparțină, căci devine creația dumneavoastră.
Nu în sens material sau posesiv, ci pur afectiv... Mergeți încet, și priviți... cât mai
încet... cu excepția dansului, dansul poate avea un ritm foarte rapid, poate fi o vrie,
o învârtitură nebunească, un catharsis” (p. 194). Dramatică, epică, lirică, simbolică,
gnomică, Ploaia de sub limba calului este o amplă meditație confesivă asupra
existenței, asupra ființei prinsă într-o piesă fără început și fără sfârșit, ce devine
(cum ar spune C. Noica) sub nenumărate măști.
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Virgil Şerbu Cisteianu
MEDITAŢIA POEZIEI ÎNTR-UN ,,TEMPLUL RUINAT”
În cronica literară dedicată antologiei: Din
lirica feminină a Basarabiei, reputatul critic şi
istoric literar albaiulian Ironim Muntean spune că
poezia Tatianei Dabija este „Acut reflexivă este
poezia pentru care curgerea timpului lasă sufletul
în lumină, omul găsindu-şi rostul prin iubire, viaţa
fiind o Vale a deşertului asupra căreia veghează
ochiul divin, poetul refugiindu-se dincolo de
moarte”.1
Pentru cine parcurge poezia sa, constată uşor
că este un muzeu al meditaţiei prin care poeta vorbeşte de real şi ireal. Pentru ea
meditaţia e un fruct al memoriei, care divulgă prin elemente concrete, un sens
acumulat şi adâncit, al universului prin care actualizează potenţele semnificative ale
lumii noastre:
„Sigur…
în mijlocul rădăcinii bătrâne
sufletul îşi desface aripile
şi zboară spre ţintă…
închis în spaţiul său,
tot sufletul
desprins de realitate
aruncă povara lacrimilor
în hău…
spre viaţă…”
(Meditaţie, p. 27)
Pentru poetă, imaginea este un prag de viziune, care sugerează
dincolo de datele care intră în componenţa ei o altă faţă a universului uman, misterul
lui inepuizabil, atât în ordinea obiectivă a lucrurilor, cât şi în cea subiectivă, a
„spaţiului dinlăuntru”:
„Îmbătrânesc ca frunzele-n grădină
Şi toate par a fi în urma mea fântâni,
Zăpada cade plină de rugină
Şi-n jurul meu nu se mai văd lumini,
Doar lumânarea ce o ţin în mână

1

Vezi revista„ Gând românesc” nr 4 (72) p. 27 şi urm.
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Şi multe parc-ar fi în lucru,
Dar foi pe care să pot scrie nu găsesc
Şi nu s-aude vocea-mi când vorbesc,
De parcă microfonul mi se surpă
Şi toate-n mintea mea se lâncezesc.
(Monolog imaginar, p.22)
Poeta nu se joacă cu cuvintele. Acestea nu sunt pentru ea cristale
sonore prin care ,,timpul trece fără rost” şi ,,cuvintele nu spun nimic”. Ele devin sfere
ce închid în ele gânduri:
„Cu sau fără noi−
Ziua de mâine
Trece şi vine−
Cercul închis de cuvinte”

Desigur, poemele Tatianei Dabija din acest volum vorbesc în orizontul
absolutului temporal, poeta încearcă să-şi croiască un drum în timp, dar cu
timpul şi nu pe deasupra lui fiindcă ştie că odată şi odată:
„Cenuşa tăcerii se lasă peste noi
Nu mai există morminte,
Nu mai există mâine şi apoi
Nu mai există lacrimi
Şi nici cuvinte”
(Apocalipsa, p. 49)
Aşadar, Tatiana Dabija preţuieşte ,,atenţia” faţă de timpul care rămâne,
iar noi trecem. Pentru că ,,Atenţia – aşa cum afirmă Kafka – este rugăciunea
naturală a sufletului” învesteşte poeziile sale cu o deschidere statornică spre
ceea ce se înrădăcinează: timp şi sens, sensul timpului care:
„Parcă [… ] trece fără rost
Şi se scutur frunzele departe
Parcă lacrimile se transformă-n piatră
Şi cuvintele nu spun nimic”
(Rătăciri, p. 21)
Există la Tatiana Dabija un peisaj sufletesc cu un suflu multiplu din care
izvorăşte o disciplină poetică proprie care dezvoltă o poezie de un indubitabil
interes pentru cititor. Poezia devine, în acelaşi timp, suferinţă, joc imaginativ
şi experiment verbal. Se postulează cu o intimă, original a spiritului şi a lumii
şi parcă spune aidoma lui Novalis: ,,Vom înţelege lumea, dacă ne înţelegem pe
noi înşine, căci noi şi lumea suntem sămânţă dumnezeiască”. Concepţie
panteistă, pe care poeta gânditoare o va adânci prin înţelegerea evolutivă a
universului:
„Ne-mbolnăvim de tristeţi
Pe-alocuri uitând,
Că toate-şi au rostul
În mintea Divină
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Şi chiar de ni-e greu
Alături simţim,
Cum Dumnezeu ne ţine de mână.”

(…Şi Dumnezeu, p. 25)
Aşadar, poezia Tatianei Dabija înfăţişează o lume, iar lumea şi sufletul
uman se răsfrâng într-o proteică înfăptuire; bucurie a vieţii triumfătoare şi sentiment
al morţii; elegie şi poem filosofic; mărturie de înţelepciune; frământare a sufletului
potenţat prin nelinişti metafizice, etc.
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IONELA COZMESCU

Dosarele cu năbădăi – în întâlnirea documentului
cu literatura
În acelaşi timp erezie şi
dogmă, literatură şi document,
copioasă delectare şi tragicomică realitate, cartea lui Ion
Dumitru este provocare pentru
lectorul modern şi avizat,
tentaţie pentru cititorul simplu,
atras de faptul divers şi continuu
prilej de reflecţie pentru exeget.
Sub aparenţa (controlată) a unui
eclectism debordant, operând
decupaje vizibile în spaţiul bine
delimitat al unei lumi puţin
revelate încă literaturii – cea a
juridicului – autorul reconstituie,
din interior, o faţă nouă, şi nu
doar subiectivă, unei realităţi −
mereu parcă aceeaşi − căreia îi
amplifică savoarea prin accentul
umoristic
şi
îi
explică
adevărurile, printr-o experienţă
avizată. Descrisă cu farmec artistic şi tranşată, în aceeaşi măsură, de raţiunea
fără greş a expertului, această lume se revelează caleidoscopic, tumultuos, în
ritmuri susţinute, mereu inedită şi imprevizibilă, creând modele, contestând
carenţe şi propunând soluţii, în maniera unui didacticism subtil aşa cum
numai umorul de bună calitate poate să promoveze.
O percepţie fragmentară a textului i-ar putea reduce valoarea doar la
umorul savuros, de departe perceptibil, care nu numai că destinde, ci creează
o stare de spirit şi consacră un număr impresionant de replici. Lectura de
adâncime revelează, însă, noi sensuri şi atestă liniile de forţă ale substratului
ideatic, ce transpare, instigând la reflecţie, chiar şi când râsul pare să nu mai
lase loc şi altei abordări a textului.
Urmărind arhitectonica pe cât de diversă, pe atât de riguroasă a
textului, prima parte, Dosare cu năbădăi, este, în primul rând, istorie. O
scurtă, interesantă şi documentată prezentare a instituţiei duelului, cu date
concrete, dublate de opinii personale ce subliniază, cu duritate, snobismul
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celor care îl practică şi spectacolul de multe ori regizat, deschide o
tulburătoare pagină de istorie ce pare să aibă doar ca pretext statutul juridic
al Peleşului. În fapt, întâlnirea cu documentul autentic, este marele şi
tulburătorul favor pe care cititorul îl primeşte, cu uimirea a ceea ce înseamnă,
în epică, marile răsturnări de situaţie, căci cine s-ar fi aşteptat ca, într-o carte,
care încă din titlu satisfăcea orizontul de aşteptare al celui dornic să râdă
sănătos, să devină, martor viu al mesajului testamentar transmis de Regele
Ferdinand şi Carol I. Paginile impun o lectură pioasă şi se constituie, dincolo
de specificul acestui document într-o mare lecţie de viaţă pe care ne-o
propun în forma ei originală, în afara oricărei intervenţii, şi pe care ar trebui
să o primim cu plecăciune. Prezenţă discretă în aceste paragrafe, naratorul se
constituie în instanţă narativă în evocarea figurilor celor două personalităţi,
statuate în cuvinte puţine şi prin fapte care au scris istorie. Incisivitatea
justiţiarului transpare, însă, prin ironie, în conturarea personalităţii lui Carol
al II-lea şi pregăteşte o amplă argumentare a unui proces de actualitate –
moştenirea castelului Peleş. În câteva pagini cartea ne poartă, aşadar, dinspre
trecut spre prezent, dinspre mit spre o hilară şi condamnabilă realitate pe care
o distruge cu argumente incontestabile.
Camuflată în spatele faptului divers care devine, mai întotdeauna,
secvenţă comică, realitatea justiţiei se conturează prin toţi actanţii săi –
avocaţi, judecători, procurori, miliţieni − personalităţi de marcă sau aproape
anonimi autori ai unor procese-verbale copioase prin eticheta inculturii − şi
are girul adevărului pe care îl confirmă, de fiecare dată, prin multiplele
nuanţe ale discursului narativ, autorul. De la scurtul istoric al şcolilor juridice
de doi ani pentru muncitori şi tineri ţărani semianalfabeţi numiţi apoi în
funcţii de conducere ale instantelor şi parchetelor, explicarea unor termeni
juridici uzuali (Fine de neprimire) şi până la ridiculizarea unor judecători
care, din ambiţie, vor să devină, în sfârşit, „judecător de-adevăratelea” cartea
este documentul autentic, parafat, din interiorul acestui sistem, de însuşi cel
care consemnează. Dedesubturile muncii în instanţă, cu farmecul şi greşelile
ei sunt mărturii provocatoare pentru cititorul neavizat, care, pe lângă faptul
că îşi însuşeşte, involuntar, o listă întreagă de termeni specializaţi şi se educă
juridic prin trimiterile făcute de text la articole precise ale unor legi (art. 3,
lit. C din Legea nr. 10/2001, de exemplu), ajunge în posesia unor informaţii
care uneori şochează, cum sunt cazurile cu autori necunoscuţi. Promovând,
pe tot parcursul cărţii, marile şi mereu aceleaşi, valori moral-spirituale
(subliniind dimensiunea didactică, moralizatoare, educativă a mesajului
artistic) autorul nu ezită să condamne uneori atitudini şi abordări piezişe ale
adevărului, cum este recurgerea oamenilor legii „la tot soiul de subterfugii,
chiar vădit ilegale, de a scăpa de astfel de dosare (n.n. cu autor necunoscut),
chiar dacă aruncă fapta asupra unui om total nevinovat”.
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Dincolo de aceste imagini, profilul celor care judecă se impune prin
prestanţă, definit, în aceeaşi măsură, de teamă şi respect. Ineditul
microportretelor este dat, însă, de latura lor umană, pe care autorul o
subliniază, pentru a convinge, în mod indirect, prin fapte şi situaţii la care a
fost martor. Cazul Miţei Biciclista care şi-a pledat elegant cauza, „la auzul
acestor cuvinte toată asistenţa lăcrimând, inclusiv cea care o judeca” scoate
în evidenţă omul din spatele judecătorului intransingent, care se
emoţionează, filtrând cu sufletul. Uneori, pentru a convinge, exemplele se
convertesc în literatură, făcându-se apel până şi la subiectivismul deciziilor,
justificat firesc, atunci când cel care judecă un caz de viol se gândeşte la
propriile fiice (Nu mă lasă legea).
Adevărul consemnat riguros, ca în pagină de proces-verbal, rămâne
nota de fond a cărţii. Având ca atu experienţa personală şi viziunea coerentă
din interior, autorul creează documente, evitând cu grijă rătăcirile subiective,
şi când este un simplu „culegător” de portrete evocatoare (în Adenda – Mari
maeştri ai barei româneşti), dar şi atunci când le configurează particularizat.
De altfel, portretul este cel care leagă documentul de literatură, căci arta
portretistică, definită de amănuntul bine ales ce fixează profilul unei
personalităţi, devine marcă a stilului. Încet, personalităţile devin personaje şi
faptele se îmbracă în imagini artistice, creând o literatură aparte, prin cuvinte
simple şi evenimente inedite. Portretul axat pe detaliul vestimentar şi pe
ţinută al Miţei Biciclista dărâmă un mit – cel al femeii simple, chiar frivole –
şi scoate în prim-plan, la limita dintre obiectiv şi subiectiv, imaginea unei
doamne „încă frumoasă, trecută bine de 70 de ani, arborând o ţinută
britanică, îmbrăcată într-o rochie neagră, care-i accentua şi mai mult nota de
nobleţe dar şi de demnitate”. Personaj-legendă, aceasta este pentru autor
prilej de evocare a atmosferei unei epoci, pe care o conturează prin
enumerarea şi a altor personaje ale Bucureştiului de odinioară – Taica Lazăr,
Gogu Scăricică, Nae Tondoi, Leana Boganoada, cu preocuparea vizibilă de a
conserva farmecul unui timp.
Remarcabile sunt portretele lui Ionel şi Păstorel Teodoreanu, realizate
prin contrast (Păstorel era „dungos şi totdeauna caustic”, Ionel „incorigibil
romantic”), care aduc în sfera biografiei literare imaginea celor doi avocaţi,
completate prin atitudinea lor la bară, prin ineditul discursurilor şi,
bineînţeles, prin paginile de literatură pe care le-au creat. Alături de acestea,
evocarea unei personalităţi cum este cea a lui George Ivaşcu – gazetar, critic
şi istoric literar, prin portret fizic şi intelectual, prin note biografice şi fapte
de viaţă, ne păstrează în sfera istoriei literare.
Ineditul evenimentelor consemnate este întotdeauna urmărit,
prezentat în nuanţe multiple (atât la nivelul temei cât şi a reacţiilor pe care le
stârneşte în plan social, ca în O dramă a inocenţei) şi lasă, întotdeauna, loc
unor explicaţii juridice, întemeiate şi susţinute de lege, trădând adevăratul
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profil al scriitorului. De cele mai multe ori, prezentarea unui fapt începe cu o
schiţă de portret a unui avocat, înlesnind etalarea, la nivelul limbajului
artistic, a unor sintagme aparte (avocatul Nicolae Ciobanu „ştia enorm de
multă carte, dar era, cum s-ar zice, o bibliotecă răsturnată”), este prilej pentru
ironii comice („tu eşti de două ori Aristide şi nici o dată deştept – Aristide
Aristide) ori statuează replici memorabile (cea a renumitului avocat şi
talentatului scriitor Jean Valjan − „vă rog să luaţi act că, între timp, eu mi-am
revenit” – Eu mi-am revenit). Această atitudine în ordonarea discursului
devine marcă a stilului şi alături de răsturnările de situaţie, mereu căutate
parcă, definesc un nou profil literaturii de frontieră.
Subtile nuanţe biografice explică, uneori, substratul antropologic al
cărţii, convertind naratorul în martor al întâmplărilor („eram angajat de
familia Tzigara Samurcaş într-un proces de abuz de încredere”) – şi,
întotdeauna, marchează caracterul erudit, impregnat paginilor.
Intertextualitatea devine, astfel, principala tehnică prin care se etalează
spectacolul unei personalităţi căci trimiterile de ordin cultural, intelectual
sunt o constantă. Autorul aminteşte de Puşkin sau Lermontov, educă prin
proverbe germane ori maxime din Publius Syrius şi Voltaire şi „recită”
deosebitele (multora necunoscute) epigrame şi catrene ale lui Păstorel
Teodoreanu.
Definit prin valorificarea spontană a detaliului semnificativ, prin
simţul critic şi justiţiar avizat să lanseze judecăţi de valoare, prin reiterări şi
completări ce au şansa de a nu fi obositoare (repetarea aceleiaşi structuri, în
caracterizarea lui Păstorel Teodoreanu – construia „cascade de metafore”, în
trei texte consecutive – Adversari – tată şi fiu, Stampe japoneze şi Războiul
celor două furci), încercând să fixeze informaţii de interes şi prin mărcile
intertextualităţii, stilul scriitorului promovează un tip de autenticitate aparte,
ce aduce laolaltă textul juridic şi pagina de literatură. Savoarea cărţii rămâne,
de departe, umorul copios, memorabil prin replici „geniale” („i-a spart ţeasta
ucrainiană”, „noi ca animale avem…”, „ţi-aş da mai mult dar nu mă lasă
legea”) în care intuim intervenţia autorului care nu se rezumă doar la a consemna.
Dosarele lui Ion Dumitru sunt documentele unei experienţe de o viaţă, cu
multiplele ei dimensiuni, pe care autorul şi le asumă cu responsabilitate (în
intervenţiile atât de categorice ale omului legii), cu gust amar (în tot ceea ce
condamnă, moralizator, ca neadevăr şi anomalie) cu alură de poet (în ample

incursiuni literare) şi, întotdeauna, cu zâmbetul pe buze.

21

TEREZIA FILIP
Ambiguitatea - punctul de start al imaginarului eminescian
Există în destinul poeților momente augurale când
vederea trece brusc în viziune iar viziunea devine
simptomatică pentru un întreg destin creator. Este un
fapt binecunoscut că imaginarul romantic în
ansamblul lui și cel eminescian deopotrivă prezintă
inclusiv o accentuată dimensiune mistică şi
religioasă. Acest aspect a fost însă mai puţin
recunoscut şi tratat ca atare în spaţiul criticii literare
româneşti, preocupată în deceniile următoare morții
lui Eminescu, de recuperarea scrierilor sale, de
reeditarea poeziilor, în special a ediției întocmite de
Maiorescu. Numai după Primul Război Mondial începe
o abordare critică substanțială a operei eminesciene.
Studiile anterioare sunt fără relevanță, cu excepția celor ale
lui Titu Maiorescu, Eminescu și poeziile lui din 1889 și a referințelor maioresciene
la Eminescu din alte studii. Adevărata critică eminesciană, consistentă, ce-i drept,
în anii de după Cel de al Doilea Război Mondial, a devenit însă treptat tributară
unor ani lungi de materialism şi ateism, nota mistică pe alocuri și religioasă a
creației poetice fiind ignorată. Deşi dimensiunea religioasă ori miraculoasă, onirică
ori fantastică, este uneori pregnantă, prezența și semnificația acestora au fost puţin
relevate de critica literară care l-a privit pe Eminescu mai ales printr-o grilă hermeneutică de tip estetic, mitic, filosofic, social-istoric, dacă nu, uneori, chiar ateu. În
ciuda acestei ignorări, latura mistică a poeticii există totuși la Eminescu, precum la
cei mai mulţi dintre romantici. Dar ce este această notă mistică?
Sentimentul pregnant al unei imanențe ireale în real, o stare de grație sau de
inspirație, un moment de comuniune a eului cu metafizicul, cu dublul său angelic
ori cu arheul, evenimente sufletești și vizionare ce iscă percepția poetică a
momentelor pe care le traversează poetul. Această stare se traduce uneori și în
momente de disperare sau de revoltă extremă, de negare a sensului existenței,
precum în poemele Renunțare sau Rugăciunea unui dac. Există, prin urmare, în
opera eminesciană, elemente de mare profunzime, vizionate sau apelate poetic în
anumite momente, iar îngerul, Madona, Satan, Dumnezeu, Ochiul divin, dublul,
reversibilitatea timpului, iubirea ca formă de atingere a perfecțiunii, a absolutului
țin de acest registru ideatic. Un moment vizionar dintr-o poemă de început poate fi
considerat punct de start al viziunii poetice.
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Iată poema: „Când sufletu-mi noaptea veghea în extaze,/ Vedeam ca în vis peal meu înger de pază,/ Încins cu o haină de umbre și raze,/ Ce-asupră-mi c-un
zâmbet aripile-a-ntins;/ Dar cum te văzui într-o palidă haină,/ Copilă cuprinsă de
dor și de taină,/ Fugi acel înger de ochiu-ți învins.//Ești demon,copilă, că numai cuo zare/ Din genele-ți lunge, din ochiul tău mare,/Făcuși pe-al meu înger cu spaimă
să zboare./El, veghea mea sfântă, amicul fidel?/ Ori poate!... O,-nchide lungi
genele tale,/Să pot recunoaște trăsurile-ți pale,/ Căci tu – tu ești el.” (Înger de
pază). De unde vine, în imaginarul eminescian, identificarea femeii cu îngerul ori cu
demonicul, de unde ambiguizarea și polarizarea angelic-demonic? Idolatrizarea
demonic oculară a iubitei îşi are sursele nu doar în gândirea romantică, în lecturile
cu care se va fi nutrit Eminescu în perioada sa vieneză şi în cea berlineză, ci şi în
reveriile de tip mistic şi religios, cu rădăcini profunde în imaginarul copilăriei.
Iubirea merge mână-n mână cu reveriile de tip mistic, întrucât tandrețea, frumuseţea
superlativă, farmecul, feminitatea nu puteau fi asimilate cu nimic mai presus decât
imaginile sacre, angelice ori cu cele virginale ale Fecioarei Maria. La fel, stările ce
presupun respingerea, revolta, conflictualitatea ireconciliabilă, asociază demonicul,
satanicul, îngerul căzut. Antiteza angelic–demonic se modelează uneori după
opoziția masculin-feminin ce revine frecvent, mai ales în poemele de început – „Ea
–un înger ce se roagă, El – un suflet apostat.” – (Înger și demon) dar ea disjunge
uneori în una și aceeași ființă ambele două ipostaze. Dacă bărbatul este revoltat,
contestatar, demonic, femeia adoptă când chip profan, de Veneră, când de Madonă.
Această esență mistică și duală a ființei este mult valorizată de romantici și de
Eminescu așijderea. Demonicul este atât o frumusețe seducătoare, nefirească și
ambiguă, devastatoare, cât și o esență umană rebelă ce ațâță marile revolte,
revoluțiile, dezordinea socială, conflictele. Feminitatea demonică este asociată unei
seducții irezistibile, subjugării ființei și anihilării talentului, gândirii, personalității
poetice. O poemă, Când te-am văzut Verena e relevantă în acest sens. Polarizarea
angelic-demonic, evident romantică, cu similitudini și echivalenţe în plan religios,
prezentă mai întâi în iconografie, este adoptată și în literatură.
Astfel de opoziții prezente simtomatic în grupajul de poeme publicate în
1871, în „Convorbiri literare”, vor funcționa mai mult sau mai puțin difuz la nivelul
întregii opere eminesciene. Așa cum feminitatea schițată în Venere și madonă 2
rămâne un tipar imanent pentru tot restul operei, iubita însăși apare când angelică
sau feciorelnică, aptă de-a instaura armonia, frumusețea, tandrețea, când pătimașă,
devastând destinul poetic. Aceste diferențieri și antiteze iscă în opera romantică și
marile aspirații și marile drame, căci în accepțiunea poetică, o legitate orice
fenomenalitate conține în sine și germenele propriei distrucții. Fata de împărat din
poemul Luceafărul ține de pământesc dar prin frumuseţe tinde spre planul cosmic,
efemerul are în sine nostalgia eternității, profanul tinde spre dimensiunea sacră.
Acest dualism poartă în el, dincolo de opoziția romantică, un aer originar mistic.
Frumusețea prințesei pământence, „Cum e fecioara între sfinţi/ Şi luna între
stele”, mai mult decât un indice al personalităţii feminine, este semnul unei
2

Venere și Madonă, publicat în 1871.
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dimensiuni omenești de sorginte divină și, totodată, o ispitire pentru însuși astrul de
pe boltă. După renascentiști, frumusețea indică latura divină a omenescului.
Frumusețea ei o distinge în lume, de semeni, pe fata de împărat, o face
contemplativă, solitară și melancolică. În toate amurgurile ea contemplă cerul cu un
fel de ardoare mistică. Adăstând seară de seară, „Lângă fereastră unde-n colţ/
Luceafărul aşteaptă”, ea ajunge la o comunicare metafizică cu astrul ce se aprinde
viu „spre umbra negrului castel” ori i se arată în vis frumoasei ce îl invocă ardent,
precum într-o rugă ori într-un ritual.
Visul, reveria, contemplarea şi fascinaţia transcendenței până la limita cu
miticul şi cu misticul conduc eul la revelații poetice sau vise fabulatorii. Meditaţia
crepusculară şi mistic-nocturnă a fetei ori călătoria fantastică a Luceafărului prin
straturile cerului, către centrul veşnic locuit de Creator reprezintă o sondare abisală
a existenței, fie o regresiune temporală, fie o ascensiune în eternitate. Ipostazele
angelic-princiare ale voievodului ceresc nu sunt doar forme ale imaginarului
romantic, oniric și fantastic. În esența lor există o tensiune mistică, o sete de
cunoaștere ivită tocmai din interferarea de câmpuri existențiale între o feminitate
pământească și un astru ceresc. Iubirea astrală și nostalgia cerului, melancolia
mistic-vesperală, de rugă ori descântec, frâng limitele și ating câmpul magnetic al
unei supremații cerești de neînțeles. „– Deși vorbești pe înțeles,/Eu te pot pricepe”,
spune fata. Tentaţia cunoaşterii instanței supreme îl conduc imaginar pe poet într-un
vârtej de fulger neîntrerupt până în centrul universului unde misterioase și
inepuizabile energii cosmice izvorăsc lumile: „Căci unde ajunge nu-i hotar,/ Nici
ochi spre a cunoaşte/ Şi vremea-ncearcă în zadar/ Din goluri a se naşte.// Nu e
nimic şi totuşi e –/ O sete care-l soarbe –/ E un adânc asemene/ Uitării celei
oarbe.” (Luceafărul). Atemporal și aspațial, imaterial, acest loc descris de
Eminescu reprezintă centrul originar al universului, un punct viu izvorâtor de timp,
de lumi și de energii ce se confundă cu însăși instanţa supremă, autoritate absolută
şi infailibilă, Dumnezeu, Creatorul, Părintele universului. Dialogul cu Dumnezeu
sub forma rugii fierbinți a Luceafărului, metamorfozele miraculoase ale astrului
îndrăgostit de pământeancă, frangibilitatea limitelelor pământesc şi ceresc, sunt și
formele unei străvechi gnoze mistice pe care Eminescu, el însuși în căutare de
absolut, o proiectează într-o anumită similitudine cu modele romantice din literatura
universală. Mistice sunt polarizările omenesc-divin, demonic-angelic şi autoritatea
infailibilă, atotvăzătoare și atotputernică din experienţa lui Dionis 3 . Arhitectura
divină a cerului, fascinant vizionată e copleşitor descrisă într-un imaginar cvasiidentic unui zbor supersonic, țâșnirii verticale a unei rachete, cosmosului, necunoscute lumii la data descrierii eminesciene, în 1883. Din niciun survol aeronautic,
nici măcar de joasă altitudine, par avion, privit prin hublou din carcasa vreunui
vehicul cosmic, sau prin luneta vreunui aero- sau astronaut, ori din vreun satelit
survolând pământul, omul nu văzuse încă la propriu cosmosul dar descrierea
eminesciană e magistrală: „Porni Luceafărul,/ Creşteau în cer a lui aripe/ Şi căi de
mii de ani creşteau/ În tot atâtea clipe.// Un cer de stele dedesubt,/ Deasupra cer de
3

Protagonistul din nuvela Sămanul Dionis.
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stele,/ Părea un fulger ne-ntrerupt/ Rătăcitor prin ele.” (Luceafărul) În acest caz,
parafrazându-l pe George Călinescu, aș spune: dacă literatura şi cultura română ar
fi avut spirite devotate şi interesate de promovarea ei în plan universal, ar fi putut
face cunoscută gândirea şi imaginaţia eminesciană, anticipative şi vizionare, prin
traduceri în limbile de mare circulaţie ale lumii. Viziunea poetică eminesciană ar fi
anticipat cartea americanului Carl Sagan despre univers.
Enigmele date omului spre cunoaștere pot fi accesate inclusiv prin intuiţie şi
inspiraţie de către mințile extrem de sensibile sau extrem de informate. Intelectul,
intuiţia şi inspiraţia iau locul gândirii mistice ori sunt forme ale acesteia, căi de
acces la tainele universului, la dumnezeire. Relația omului cu transcendența indică
nu doar că omul aspiră poetic și mistic spre Absolut ci și că Dumnezeu se apleacă4
spre omenesc, meta-fizic şi meta-cognitiv. Viziunea cerului în imaginea lui
fascinantă şi spectaculoasă înainte ca acest spectacol să fi fost văzut la propriu de
către ochiul omenesc indică modul mistic și inspirat de-a vedea „lucruri” pentru
care nu există alți conectori decât intuiția, imaginația, ardoarea poetică și chemarea
absolutului.
În accepțiune romantică iubirea pecetluieşte traiectoria eului în lume, dând fie
fericire și salvare, fie suferinţă și puniție. Modul în care se instalează în suflet
sentimentul la vârsta adolescentină, când eul e încă guvernat mental şi imaginar de
reveriile copilăriei, e decisiv. Mitice și fabuloase, religioase și mistice, fantasmele
copilăriei vin din „...poveşti şi doine, ghicitori, eresuri,/ Ce fruntea-mi de copil onseninară/ Abia-nţelese, pline de-nţelesuri”, după cum destăinuie poetul. Eresurile
sunt rezervorul sufletesc inestimabil, sporit la vârsta copilăriei în duioase povești și
alinturi materne. Iubirea decide starea de fericire, reveria și de tandrețea pe care le
dă ființei, precum copilăria 5 . Ca experienţă existențială, ea intervine în destinul
poetic în mod emblematic pentru imaginarul liric, pentru ceea ce devine ea în codul
poetic – o permanentă raportare la femeia iubită, ca la o instanţă ce decide fericirea
eului în lume. Dar cum se iveşte şi cum se instalează iubirea în destinul poetic? Iată
cum: în chip simbolic şi mistic.
O poemă eminesciană a incipitului poetic exprimă simbolic momentul luării
în stăpânire a eului de către o întruchipare fascinantă ce alungă și înlocuiește
instanța blând-veghetoare a copilăriei – îngerul de pază. Această fantasmă poate fi
iubita, himera poeziei ori muza însăși. Importantă în simbolistica eminesciană atât
pentru problematica erotică, cât şi pentru imaginarul feminităţii cu înrudirile lui
mistice şi mitice, Înger de pază reprezintă modul ambiguu în care se instalează
iubirea şi feminitatea în sufletul masculin și în imagiarul poetic. Instanța angelicdemonică se insinuează ambiguu în sufletul și în viziunea celui ce va opera mereu
cu întruchipările cețoase, de abur și fum ale imaginației. Poema apărută în 1871,
marchează trecerea de la vârsta candorii adolescente la cea a maturităţii şi a
experienței erotice: „Când sufletu-mi noaptea vegea în extază/ Vedeam ca în vis peal meu înger de pază/ Încins cu o haină de umbre şi raze/ Ce-asupră-mi c-un
Cf. M. Heidegger, care vorbește de-o dublă mișcare, a omului ce se arcuiește spre
Dumnezeu și absolut și a Absolutului ce se boltește spre omenesc.
5
G. Bachelard, Poetica reveriei, Editura Paralela 45
4
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zâmbet aripile-a-ntins.” (Idem) Imaginea se iscă din starea ambiguă a eului, între
veghe și vis, între real și fantasmele mistic-divine ale adolescenței. Vedenia
angelică blând-protectoare e specifică unui teritoriu mental şi sufletesc al adolescentului ce primise o educaţie religioasă şi o anumită cultură în conformitate cu
cerinţele timpului şi ale familiei. Îngerul păzitor veghind noaptea la capul patului
reprezintă o instanță creștină, ocrotitoare, asigurând armonia eului cu lumea, cu cele
văzute și nevăzute. Acest scenariu de catehism dădea confortul sufletesc și o bună
stare de spirit individului în lume. Imaginea de esență mistic-creștină explică multe
din reveriile poetice şi valenţele imaginarului erotic eminescian cu trimitere la
ipostazele angelităţii și divinităţii, dar ea sugerează în același timp și dimensiunea
sacră a iubirii.
O astfel de dimensiune a viziunii și a personalităţii poetice, căpătate prin
formaţie şi educaţie, se adaugă unui fond sufletesc înzestrat nativ cu o imaginaţie
prodigioasă şi o sensibilitate de excepţie. Toţi preromanticii şi romanticii europeni
sunt în bună măsură mistici şi mitici iar ca intelectual de sorginte europeană,
Eminescu se integrează evident acestei familii. Cercetătorii eminescieni începând cu
Titu Maiorescu şi până la George Călinescu recunosc acest fond prim al
personalităţii eminesciene peste care se aștern şi rodesc într-o alchimie unică,
experienţele de viaţă, cultura literară şi cea filosofică, mitologia şi istoria,
cunoaşterea vechilor credinţe, iubirea și suferințele felurite, adăugate ca straturi ce
întregesc fiinţa, o îmbogăţesc și reînnoiesc necontenit. Criticii post-călinescieni au
remarcat mai puţin sau deloc dimensiunea mistică şi esenţa religioasă a gândirii și
imaginației eminesciene din unele poeme. Aceasta se explică, probabil și prin epoca
cvasi-atee pe meleaguri românești a celei de-a doua jumătăţi a secolului al XX-lea
de care a fost atinsă și influențată inclusiv critica literară. După 1945 nu au mai fost
în vogă la noi nici libertatea de gândire în studiile critice, nici referinţele de factură
religioasă, mistică, onirică, hermetică etc. Iar după ’48 – multă vreme, nici surse
culturale și literare europene, de antropolgie, ontologie, mistică, psihanaliză. Se
traduceau cărți neutre despre teoria textului, sociologie, filosofie materialistă, atent
alese, ca nu cumva să influențeze intelectualii de „ereziile” din lumea capitalistă a
Occidentului.
Poemul Înger de pază invocă o dimensiune originară a fiinţei, în care eul
adolescent este vegheat blând şi mistic de instanța îngerului său de pază, menit să
ocrotească fiinţa de orice tulburări și intruziuni întunecate. Intersectarea tânărului
poet cu silueta feminină tulburătoare a unei adolescente care-l farmecă o clipă ori a
unei frumoase ce-i perturbă fiinţa alungă instanţa celestă şi pură insinuându-se
fantasmatic în suflet sau în preajmă, în locul îngerului. Momentul este un eveniment
al fiinţei ce devine inclusiv eveniment al imaginarului liric, și punct de start al unui
mod de-a vedea poetic lumea, de-a tălmăci simbolic propriile momente sufletești.
De aici încolo, 15 iunie 1871, când apare poezia în „Convorbiri literare”, va
reveni constant în poemele eminesciene când ipostaza femeii angelice învăluită de-o
aură mistică şi sacră, când cea a femeii demonice învăluită de umbre ce iscă tulburare şi suferință. Momentul e pentru fiinţă, unul inaugural, de ruptură între vârsta
edenică şi ferice, între puritatea și calmul copilăriei vegheate senin de înger, şi
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vârsta matură a iubirii, a intruziunilor străine în suflet, dătătoare de suferințe: „Dar
cum te văzui într-o palidă haină,/Copilă cuprinsă de dor şi de taină,/ Fugi acel
înger de ochiu-ţi învins.// Ești demon, copilă...” (Idem). Poezia, integrată inițial în
romanul Geniu pustiu6, nu dramatizează, ci doar indică simbolic metamorfozarea
înger-femeie, înrudirea imaginară a iubitei cu îngerul de pază al copilăriei. Viziunea
romantică ambiguă devine, ulterior, o caracteristică a lirismului eminescian.
Frumuseţea feminină ce va fi adoptat tiparul angelic prilejuieşte o perfectă suprapunere imaginară iubită–înger, femeie-înger, înger-copila îndrăgită. Acest moment
afectiv, de tulburare și ambiguitate insinuată în suflet e însăși sursa vederii poetice.
Amorul, fie şi numai ca imagine, este perturbator şi simptomatic.
Două instanţe, înger şi femeie, deşi nu par a încăpea într-unul şi acelaşi loc,
într-unul şi acelaşi tipar, se suprapun, una pentru a ocroti, cealaltă pentru a fascina şi
tulbura fiinţa, pentru a o acompania în existenţă ori pentru a o lua în posesie.
Această suprapunere de tipare va predomina întreaga poezie erotică eminesciană:
femeia-înger, iubita-înger, sau îngerul feminizat şi erotizat. Dacă feminitatea preia,
pe de-o parte, nimbul şi tiparul angelic, şi îngerul copilăriei adopta, pe de altă parte,
ipostaza și atitudinea tandru-feminizată, cu funcție ocrotitoare, matern-feminină.
Numai că acest moment este perceput de poet ca un fel de travesti feminin într-un
tipar nu tocmai propriu esenței omenești. De aici tenta demonică a feminității, mai
degrabă motiv de tulburare şi început de suferinţă, decât instanță dătătoare de
fericire şi împlinire. Versurile finale sunt anticipative pentru întreg imaginarul
feminității ce va succeda acestui început: „Eşti demon, copilă, căci numai cu-o
zare,/ Din genele-ţi lunge, din ochiul tău mare,/ Făcuşi pe-al meu înger cu spaimă
să zboare–//El – veghea mea sfântă, amicul fidel./O, închide lungi genele tale, /Să
pot recunoaşte trăsurile-ţi pale,/Căci tu eşti el.” (Idem) Ambiguitatea angelicdemonică iscă și drama iubirii.
Ce anticipă aici imaginarul eminescian al iubirii? Ipostaza angelică a iubitei
ce va reveni frecvent în imaginarul liric: „Și ca un înger între oameni/ În calea
vieții mele ieși” (Atât de fragedă) sau „Prea mult un înger mi-ai părut/ Și prea
puțin femeie,/ Ca fericirea ce-am avut,/ Să fi putut să steie.” (S-a dus amorul). Dar
și o frecventă identificare demonică și fascinantă a femeii iubite: „Și nu e blând ca o
poveste/ Amorul meu cel dureros,/Un demon sufletul tău este,/ Cu chip de
marmură frumos.” (Te duci) Suprapunerea aceasta ambiguă, iubită-înger, îngerfemeie, femeie-demon, polarizată şi contrastantă, se poate citi în versurile
eminesciene, când în manifestarea ei profană, dătătoare de suferință, când în
dimensiunea ei mistică ce alină sufletul. Însă niciodată atât de pură și ocrotitoare
precum în visele copilăriei.

Cf. A. Guillermou, Geneza interioară a poeziilor lui Eminescu. Traducere de Gh. Bulgăr
și Gabriel Pîrvan, Iaşi, Editura Junimea, 1977, pp. 96-99.
6
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RODICA SAGAIDAC

Valorificarea moştenirii literare în
Cartea de recitire7
Un exemplu interesant de raportare
a poetului la tradiţia literară îl găsim în
Cartea de recitire, care nu este o carte de
istorie literară, aşa cum ar putea fi
considerată, nici una de critică. O
apariţie cu totul unică cuprinde o colecţie
lirică de texte renăscute parcă din propria
cenuşă. Nichita Stănescu reciteşte cu
plăcere pe marii înaintaşi ai literaturii
române faţă de care nutreşte o profundă
admiraţie şi de care se leagă prin afinităţi
sufleteşti. El este şi cel care caută mostre
de trăire autentică într-o mare de opere a
trecutului, creând posibilitatea unei
valorificări
sui-generis.
Literatura
română devine, astfel, pretext pentru desfăşurarea de teme lirice. Artistul
trece prin filtrul propriei sensibilităţi lecturi memorabile, conferindu-le altă
adâncime şi alt relief. Tradiţia literară apare, astfel, personalizată. Trecutul
istoric nu există, există doar trecutul viu, înţelegerea operei predecesorilor
fiind una de ordin afectiv. Decuparea originală a lirismului din bagajul
cultural al scriitorilor secolelor precedente şi încorporarea lui în modernitate
este esenţială şi reprezintă noutatea acestei tulburătoare apariţii.
Să vedem, mai întâi, care sunt preferinţele lui Stănescu faţă de operele
precursorilor? Potrivit aşteptărilor, un autor modern ar trebui să se delimiteze de
trecutul literar. Cartea sa este în această privinţă un paradox. Admiraţia, asociată
cu elogiul şi chiar exaltarea în faţa unor nume ignorate de critică, este în acest
sens semnificativă. Referindu-se la versurile din Într-un copaciu zarifior nota:
„Cândva, cei desueţi şi mult învăţaţi cu nobleţea sonetului, ar fi găsit în aceste
versuri numai şi numai desuetudini (…) E destinul precursorului de a părea
desuet pentru viitorul întâi. Pentru viitorul doi însă, niciodată un precursor nu va
părea desuet. Dimpotrivă. Cu cât se învecheşte vinul, se ştie, e mai bun şi mai
ales. «Într-un copaciu zarifior» este un vin vechi. Îl bem cu picătura, altfel
ne-am pierde dintr-o dată, îmbătându-ne, mintea poetică.” Reactualizarea unor
experienţe poetice trecute este un act de o uimitoare relevanţă pentru prezentul
liric, care este în acest mod mult îmbogăţit: „Recitirea scriitorilor vechi, mă
Fragment din volumul Valorificarea tradiţiei cu mijloace moderne la Nichita Stănescu,
Marin Sorescu şi Mircea Cărtărescu, recent apărut la Editura Gens Latina Alba Iulia
7
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refer mai cu seamă la poeţii preeminescieni, este una dintre cele mai curioase
experienţe de lectură pentru insul cu sensibilitate modernă. Acesta va trăi un
dublu sentiment de tandră compătimire intelectuală faţă de naivitatea unor texte
lirice, aproape ridicole – şi de neaşteptată revelaţie a unor frumuseţi, mai ales
stilistice, încadrate în masa amorfă a aceloraşi producţiuni. Se pare că autorul
este interesat de limbajul poetic care determină o înţelegere superioară, diferită
de instrumentele criticii literare clasice. O critică poetizată reprezintă specificul
acestei cărţi. Întorcându-şi privirea către creaţia celor vechi, Stănescu încearcă
să dezlege misterul naşterii lirismului. Iată o afirmaţie relevantă în acest sens:
„Dacă nu ar părea o aserţiune prea riscantă, aproape că mi-ar veni să cred în
existenţa poeziei ca un fenomen de materialitate lingvistică tipic pentru existenţa
în lume a unui număr extrem de mare de limbi diferite.” Pornind de la această
premisă se face, pe rând, elogiul marilor înaintaşi. Remarcăm în această privinţă
emoţionantele poeme-eseu, care confirmă îngemănarea cu marii precursori. În
opinia sa, Cârlova este primul poet cu „intuiţia neliniştitoare a inefabilului”:
„Dacă tu vrei să comunici cu un copac ar trebui ca un braţ al tău să se facă
ramură cu frunze şi o ramură a copacului să se facă braţ cu degete. Ar trebui să
mori puţin ca om şi să învii ca plantă, iar planta să moară întrucâtva şi să devină
într-o parte a ei om. Numai la această linie de cedare reciprocă a specificului
poate exista comunicare. Eu sunt acel «nu ştiu ce», acel loc unde văzul se
transformă întrucâtva în auz şi auzul se transformă întrucâtva în văz, ca să poată
comunica între ele, eu sunt acel organ nemărturisit, de cuvinte care privesc
nu culorile, care aud nu sunetele, care gustă nu mirosurile…” Aceste
divagaţii lirice scot în evidenţă înţelesul profund al textului în cauză. Astfel,
portretele fizice nici nu mai contează, toate par a se topi sub numele de
„frumos”. Noţiunea de modern îşi lărgeşte în acest fel aria de cuprindere.
Este revelatoare în acest sens următoarea observaţie: „Un cititor obiectiv,
cult şi sensibil rămâne surprins de uluitoarea contemporaneitate a poemului
Ghilgameş, de fantastica înălţime de neatins a Odiseii. De la versul
hermetizant prin distilare al Divinei comedii până la rafinamentul răuînarmatului, dezarmantului Mallarmé, distanţa propune, mai degrabă, o fină
involuţie, decât o evoluţie de rafinament. Rafinamentul expresiei pierde în
versul acestuia, comparat cu versul dantesc, câteva nuanţe, iar viziunea se
turteşte nesuportând alăturarea. În acest sens, ideea de precursor, nu numai
că nu provoacă o pioasă şi superioară recunoaştere a unor germeni incipienţi,
ci, dimpotrivă, recunoştinţă şi veneraţie. În acest sens, nu putem concepe un
stadiu «naiv» al artei. Arta în genere, şi poezia în special, n-a fost niciodată
naivă. Descoperirea «naivităţii» în artă, gustul pentru «naiv», este un act
ulterior, rafinat şi decadent, minor şi răsfăţat, hedonist şi nabab. «Naivitatea»
artei, ingenuitatea ei, dacă nu este covârşitor ironică, nu are niciun fel de
valoare, extrapolându-se specificităţii esteticului.” Originalitatea acestor
eseuri este legată prin multiple fire subterane de o tradiţie vie, bogată în
sensibilitate şi trăire; cititorul este invitat să caute în textele vechi tiparul
sufletesc cu care se identifică.
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Recitirea depăşeşte citirea prin înţelegerea nouă, în pofida celei primare,
care urmăreşte desfăşurarea faptelor. Referindu-se la O samă de cuvinte de
Ion Neculce, autorul remarcă: „Meşterul nu-şi mai sacrifică temeiniciei
construcţiei soţia, ci sensul mitului se desluşeşte aici a fi acela că mai
puternică decât ideea celui care are ideea, nu poate fi niciodată ideea celui
care i-a înţeles ideea.”
Farmecul indiscutabil al acestei cărţi este discursul poematic, metafora
surprinzătoare suplinind intuitiv argumentul critic. Sunt relevante în această
privinţă temenele închinate clasicilor. Iată un exemplu edificator: „Îmi aplec
şira spinării/ Doar în faţa ta şi-a mării/ Adică/ Te sărut cel mai cuminte/ Pann
Antoane pe cuvinte,/ Pentru că/ Dumneata te ţii călare/ Peste substantivul
mare./ Şi/ Stai măreţ şi-ndrăgostit/ Cu fesul căzut în mit./ Precum e o vorbă:/
Rupe coada la cometă/ Că se face stea cochetă/ Sau/ Unde pupi şi unde
crapă/ Zice o icoană – fată./ Căci/ Cine le gândeşte/ Rău le isprăveşte/
Aşadar/ Anton Panne, Pann Antoane/ Te sărut peste icoane/ Deci/ Ca să am
parte de glorii/ Eu îţi pup şira spinării.” (Temenea la Anton Pann). S-a
afirmat, adesea, în critica de specialitate că predilecţia lui Stănescu pentru
balcanici nu este întâmplătoare. Se pare că numai îngemănarea cu acest
spaţiu este cauza tulburătoarei comuniuni pe care o realizează scriitorul în
această carte: „Cartea lui este o mică antologie de poet, susţine Nicolae
Manolescu, atât de organică, încât, până la urmă, autorii se deprind să simtă
ca el, ritmurile interioare se amestecă, într-o colaborare foarte firească. Te
întrebi ce le aparţine lor şi ce-i aparţine lui, ce este lectură şi ce este invenţie.
Sunt, apoi, părţile de poezie pe care le descoperă în opera marilor
înaintaşi. Este ilustrativ în această privinţă un fragment din Istoria ieroglifică
a lui Cantemir, prin care artistul relevă modernitatea gândirii şi a scriiturii:
„Au nu tu,/ odinioară,/ prin fundul mării plimbându-te/ şi spre vânarea
peştelui/ şipurindu-te,/ eu din faţa apei/ te oglindiiam?” (Au nu tu?) sau
imaginaţia modernă a unor texte: „ Bâtlanul/ pasire de apă/ sau peşte de aer
fiind,/ căci şi în fundurile apelor prin multă vréme/ şi prin aier nu mai puţin
decât alalte pasiri/ mare slobodzenie are,/ însă adevărul ce ieste să dzic:/
adevărat pasire ieste,/ macară că carnea la gust îi ieste/ ca a delfinului/ şi
macară că precum pri aer/ cu slobodzenie poate zbura,/ aşé şi prin fundul
apii/ să poată primbla,/ însă de multe ori mi s-au tâmplat a-l videa/ în
novoade ca peştii/ încâlcit/ şi de multe ori şi înecaţi/ şi de tot năduşiţi/ din
mreje îi scot,/ căci lăcomia astupându-i ochii,/ după peşti fără sine alergând,/
în loc de vânat el să văneadză.”(Bâtlanul) Plăcerea de a se recunoaşte în
întorsăturile de frază munteneşti de a mânui cuvintele în spirit modern este
relevantă. Şi aici poetul dovedeşte o capacitate uluitoare de a stăpâni
diversele registre ale limbii. El poate vorbi prin gura fiecărui înaintaş,
indiferent de felul în care acesta alege să se exprime. O extraordinară
mobilitate a minţii caracterizează această carte. Interesantă nu este, însă,
neapărat descoperirea farmecului unor anumite creaţii poetice, cât
comuniunea care se stabileşte cu fiecare artist în parte. Stănescu îi rescrie ca
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În dulcele stil clasic, când compunea în stilul vechilor romantici.
În concluzie, se poate spune că eseurile închinate marilor predecesori
sunt un profund omagiu adresat culturii româneşti în punctele ei esenţiale.
Prin legăturile pe care le stabileşte cu trecutul, scriitorul modern îşi regăseşte
forţa creatoare în stare pură, paradisiacă, necontaminată, ca o nobilă aventură
a spiritului aflat pe calea unei înălţătoare purificări.
Rescrierea parodică a tradiţiei
O tehnică recunoscută şi comentată în critica stănesciană o reprezintă
parodia, care, cum ştim, este o imitare caricaturală a unor teme, motive şi
mijloace artistice ale altei opere literare sau ale unui autor în scopul obţinerii
unui efect satiric sau comic. Alex. Ştefănescu este, însă, de părere că aceasta
este „atât de discretă şi capricioasă, încât chiar cuvântul «parodie» poate să
pară brutal şi impropriu pus în legătură cu stănescianismul (…) Poetul
priveşte nu cu ironie, ci cu umor literatura dinaintea lui. De altfel, în general,
cultivă nu ironia, ci umorul (atunci, bineînţeles, când nu este pur şi simplu
liric). El nici n-a fost vreodată un adept al ironiei, care, în afară de faptul că
se bazează pe o defăimare, mai şi presupune o relaţie vinovată, de
complicitate, cu cititorul. Nichita Stănescu preferă în mod evident umorul,
înţeles ca o jubilaţie a spiritului critic şi ca o propunere de comuniune
afectivă adresată lectorului. Aşadar, nu o denigrare a valorilor prestigioase,
ci un act de comprehensiune şi nu un vulgar semn din ochi făcut către public,
ci o tandră invitaţie la participare sufletească.” Alte interpretări, recunosc şi
atribuie parodierea temelor, formulelor poetice, strategiilor discursive etc.
unui modernism târziu, cu deschidere spre postmodernitate, o
postmodernitate neprogramatică, desigur. O poezie cu titlul Baladă, de pildă,
cum observă Oana Chelaru-Murăruş, este un joc parodic cu clişeele textuale
ale narativului. Poetul foloseşte formulele introductive consacrate ale
genului, fără ca poemul să fie o baladă („Îmi aduc aminte”, „a fost odată,
într-o pădure de tei”, „a fost odată ca niciodată”, adresările glumeţe către
cititori: „Femeia aceea tânără care i-a fost nevastă,/ cu sprâncenele negre ca
un arc,/ am întâlnit-o, cititori dumneavoastră,/ tot tânăr, fiind, într-un parc”
(Un pământ numit România).
Abolirea coerenţei semantice a „fabulei” („a fost odată, ca niciodată, un
fel,/ un fel de a fi ca o cascadă,/ în care curgeau miel după miel,/ floare după
floare, o turmă şi o livadă”) sau notarea detaliilor prozaice: („unchiul meu a
murit din tutun,/ din băutură poate” etc.) sunt şi ele trăsături ale
modernismului, fiind preluate ulterior de postmodernismul poetic.
Un poem precum Puşca, cum arată Ion Pop, parodiază descrierile
mimetice din ştiinţele exacte: „Puşca este compusă din trei părţi:/ partea de
sus/ partea de mijloc/ şi partea de jos.// Partea de sus este compusă din:/
partea de sus a părţii de sus şi/ partea de mijloc a părţii de sus şi/ partea de
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jos a părţii de sus.// Partea de mijloc este compusă din: partea de sus a părţii
de mijloc şi/ partea de mijloc a părţii de mijloc şi/ partea de jos a părţii de
mijloc.// Partea de jos este compusă din: partea de sus a părţii de jos şi/
partea de mijloc a părţii de jos şi/ partea de jos a părţii de jos. /– Foc!”
Între aceste exemple, prin care, de regulă, se justifică încadrarea
procedeului în postmodernitate, o pondere deosebită o are parodierea
stilurilor poetice ce-l plasează pe scriitor în tradiţie. Semnificativ este, în
acest sens, volumul În dulcele stil clasic, în care chiar poemul titular este o
„sinteză între elegantul stil trubaduresc şi lamentaţiile amoroase din timpul
lui Ienăchiţă Văcărescu: „Dintr-un bolovan coboară/ pasul tău de
domnişoară./ Dintr-o frunză verde, pală,/ pasul tău de domnişoară.// Dintr-o
înserare-n seară,/ pasul tău de domnişoară./ Dintr-o pasăre amară,/ pasul tău
de domnişoară.// O secundă, o secundă,/ eu l-am fost zărit în undă./ El avea
roşcată fundă./ Inima încet mi-afundă.”
Textul nu conţine în subtext nicio idee, combinaţiile aleatorii de cuvinte
sunt un indiciu în acest sens. Creatorul parcă sărbătoreşte abandonarea în
voia unei ritmicităţi.
În alt poem, Nichita Stănescu reconstituie monologul romantic, repetând
la începutul strofelor, pur retoric, interogaţia „de ce”. Forma slujeşte la
crearea unui ritm, de data aceasta solemn: „De ce nu m-aş putea uita înfiorat/
la braţul tău suav, când dormi,/ atât de bine tu mirositoarea,/ cu ochii închişi,
enormi.// De ce n-aş crede că vin zeii,/ călări pe lungi miresme,/ ca să-şi
depună umbra lor/ la tine peste glezne…// De ce n-aş crede că exişti/ tu ce
respiri în unde,/ tu singură, văzut-o doar cu ochiul/ triunghiular, din frunte”
(Mult vechii de romantici).
Remarcăm frumuseţea imaginii „vin zeii,/ călări pe lungi miresme” sau
aprecierea braţului ca „suav”.
Nu lipsesc nici trimiterile directe, cum vedem din titluri ca: Clipa cea
repede şi De din vale de Rovine, fără ca aceasta să presupună vreo legătură
cu modelul invocat. În poemul Clipa cea repede lamentaţia este convertită
într-un joc ludic, prin parafrazarea versurilor eminesciene: „S-a pus la
îndoială piatra/ ca vorbire.// Au zis de fluture că este/ o respirare,// de cartof,
de porumb şi de prună,/ strigăt de nefiind,// la fel de porc, de capră şi de
lună,/ fel de mestecând.// Ei n-au ştiut nici să citească/ leul în alergare,/ că
litera preeste şi zeiască.// N-au descifrat câmpia mare,/ marea cea mare,/
viaţa prea singura/ ce ni s-a dat…” (Epica magna) La fel şi De din vale de
Rovine, unde doar o metrică alertă trimite la Eminescu. La aceasta am mai
putea adăuga strigăturile, care, spre deosebire de amintitele poeme, seamănă
foarte mult cu originalul. Primul care a valorificat limbajul lor a fost, cum se
ştie, Tudor Arghezi. Şi la Nichita Stănescu ele apar rescrise de o manieră
foarte personală: „Ce-ai de gând cu cu tine, fă,/ subţire şi galbină,/ prună
mult şi paltină,/ icoane şi datină?/ Vrei să fii tu rază, tu,/ groasă cum e
mugetu,/ bătrână ca taică-tu,// şchioapă,/ roabă,/ slabă?…/ Ca şi geana
32

maică-tii,/ ca şi i dintr-un a fi?…/ Ce-ai de gând cu tine, fă,/ măduvă/ de
văduvă?/ Inimă de viperă,/ Vrei să fii, tu, liberă?…”
În acelaşi sens, mai amintim textele scrise în stil biblic, cum este, de
pildă Cântec: „Pe sub uşi, icoanele curgeau, doamne,/ aleluia, doamne,
aleluia.// Învinsesem şi plecasem,/ pe o piatră şezum şi plânsem.// M-a găsit
săgeata la-ntâlnire,/ a venit dânsa şi s-a sărutat cu inima mea.// Din ochii mei,
în ochii tăi, îmi cad lacrimile,/ se aude Dumnezeu de după codri lătrând./
Simt cum îmi creşte un mormânt./ Ca o sudoare de-necaţi îmi este muntele,/
ca o albeaţă, ca un vid.// Cucurigu, vă strig, dragii mei/ cucurigu, vă strig!”
(Opere imperfecte) sau Pierderea cunoştinţei prin cunoaştere, în care este
parodiată genealogia biblică: „Pentru că tatăl meu şi pentru că mama mea,/
pentru că sora mea mai mare şi pentru că sora mea mai mică,/ pentru că
diferiţi fraţi ai tatălui meu şi pentru că diferite surori ale mamei mele,/ pentru
că diferiţi iubiţi ai surorilor mele,/ închipuiţi sau reali,/ pentru că rudele
sărace şi rudele bogate,/ pentru că toţi erau de faţă în casa copilăriei mele,/
toţi erau de faţă, veniţi întocmai şi numai pentru mine,/ pentru că toţi se
sculară din somn/ şi aceasta se vedea…”
În afara tradiţiei, în opera stănesciană apar parodiate, cum s-a afirmat în
repetate rânduri, discursurile abstracte, haiku-urile, stilul tehnic al
prospectelor etc., rezultând poeme spectaculoase prin conţinut. Poetul
foloseşte abil stilul altora pentru a-l transforma în noutate.
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CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ

PROFILUL UNEI MELANCOLII RIGUROASE
Motto: „Nu întrezărim niciodată în exterior altceva decât anumite semne ale
pasiunii”
(H. Bergson,Teoria râsului)

Până nu voi ajunge a-mi sistematiza trăirile într-un mod aproape
matematic, astfel încât să-mi clarific aprioric sensul acţiunilor mele, să-mi
conştientizez adânc inutilitatea, descoperindu-mi neutralitatea existenţială
şi axiologică, degeaba îmi voi regreta visurile (sau visul). Să priveşti totul
cu o tristeţe adâncă, să plângi în faţa lumii cu o amărăciune de fier, să-ţi
anihilezi caracterul integrităţii în detrimentul forfotei sociale, să simţi
tragedia toamnei în semeni, în inima şi sufletul lor! Să porneşti de la 0 spre
ceva, la ce bun? Peste tot inutilitatea conştiinţei, peste tot dispreţul total
faţă de spirit, ridiculizarea entuziasmului, delăsare a fiinţei. Propun, totuşi,
să analizăm un sistem axiologic format din 5 axiome:
Axioma1: „Totul este deşertăciune”.
Axioma 2: „Totul este iluzoriu (iluzie)”.
Axima 3: „Totul este suferinţă”.
Axioma 4: „Totul este iubire”.
Axioma 5: „Totul este inutil şi absurd”.
Cum au putut oare Ecclesiastul, Budha, Iisus şi existenţialiştii
secolului al XX-lea să dicteze asemenea imperative? Cum au putut fi atât
de analitici în promulgarea axiomelor, atât de sinceri în sistematizarea
iluziilor morale? Ce-i drept, afirmarea unei demnităţi a existenţei, prin
impunerea unui sens, a fost inevitabilă. Un sens fie el dramatic, fie el
paradoxal. Se observă că din cele 5 axiome propuse, doar axioma 4 pare a
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aparţine unei etici a fericirii, unei morale paradisiace, unei utopii a
bunăstării interioare fondată pe o epistemologie a iubirii. Epistemologie, în
sensul acceptării exteriorului, ca definind starea interioară a fiinţei,
atingerea unei stări de graţie care să depăşească greutatea conflictului eulume. O stare ce asfixiază grotescul tensiunii şi eliberează conştiinţa de
tortura pierderii inocenţei primordiale. Numim epistemologie a iubirii, acel
sistem axiologic care are ca punct de plecare formalizarea relaţiei de
împlinire directă a eului în lume.
De ce să plângem ironia dezastrului? În fond, nu suntem decât nişte
fantome blânde ce bântuim prin imensitatea spaţiului. Toată adunătura asta
de sentimente, de emoţii şi trăiri ce ne tulbură conştiinţa este cea mai mare
inutilitate, cea mai „încurcătoare” chestie pentru existenţă. Nimic din
plăsmuirile conştiinţei nu va rezista în vâltoarea devenirii. Ce opreşte ca
revoluţiile lui Einstein şi teoriile sale, peste milenii să nu însemne mai
nimic? Poate, cine ştie, prin anii 3600 (să zicem), îl vom cerceta pe
Einstein, aşa cum încercăm astăzi să descifrăm scrierile vreunui oarecare
mag al evului mediu timpuriu, greu de recunoscut, de altfel.
Substanţa melancoliei, din care se hrănesc mereu poeţii şi spiritele
lucide, se naşte pe fondul unei tristeţi apofatice generate de agonia
singurătăţii. Melancolia riguroasă este, atunci, acea transpiraţie a Eului,
acea sudoare a conştiinţei prin care gustul eternităţii devine amar.
Melancolia riguroasă se clădeşte treptat, în virtutea unui program aprioric
de eradicare a chinului social, de eliminare a fiinţei din tragi-comedia
Neantului. Melancolia nu se poate defini mai bine, decât ca dor nemărginit
de fiinţă. Dor născut pe culmile dispreţului faţă de inutila decepţie a
iubirii. Nu dăm seama de teatrul pe care-l jucăm în iubire, acela de a reface
pierderea sensului inocenţei primordiale şi atunci nu ne rămâne decât un
sistematic şi dureros regret. În melancolie, ori nu ne e dor de nimic, ori
murim după preaplinul vieţii, înnebunind după redobândirea sensului. De
ce trebuie, dar, să fie melancolia riguroasă? De ce trebuie să ne
sistematizăm decepţiile şi regretele? De ce să nu ne lăsăm duşi de reveria
inconştientă a melancoliei, purtaţi de mecanismele organice ale tragicului
ei şi să zburdăm prin deliruri? Suntem prea sensibili, spiritul nostru n-ar
suporta greutatea regretului. Ne-am prăbuşi în deliruri şi am înnebuni, sau
chiar ne-am sinucide, crezând cu tărie că totul e inutil şi ireparabil. Ne-am
împotmoli într-o cădere ireversibilă, sufocaţi de gravitaţia tragediei. În
realitate, nu este nici o tragedie. Inocenţa doarme în noi şi este prezentă
până şi-n cele mai riguroase formalizări ale gândirii. Mai ales în
momentele noastre de creaţie, de înfrumuseţare a existenţei prin extazul
înfăptuirii, atunci când, purtaţi de jocul minţii şi al trăirilor, ne
entuziasmăm să zidim. Adevărul este că ne trebuie multă inocenţă ca să
continuăm a înfăptui.
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Putem vorbi, aşadar, de o funcţie epistemologică a jocului, de un
stimulent ontologic al autorevelării la fiinţa umană, care este joaca. Toată
constelaţia gândirii, toată structura intelectului nostru nu funcţionează
altfel decât prin exersare a jocului (de limbaj, de cunoştinţe), la fel şi
psihicul nostru. Aparatul psihic uman nu poate fi decât un joc determinat,
sau nu, al sentimentelor, al emoţiilor, dorinţelor, intenţiilor şi trăirilor
noastre imprevizibile, de altfel. Ce s-ar întâmpla cu noi dacă n-am fi
capabili să ne stăpânim? Dacă am fi neputincioşi în faţa trăirilor şi am ceda
la fiece decepţie, la fiece răutate ce ne întâmpină; dacă empatizăm cu fiece
frunză căzută prin parcuri când ne plimbăm, cu fiece câine flămând ce
schiorlăie pe străzi, cu fiece boschetar murdar şi cu fiece cerşetor inofensiv
în existenţa lui, unde am ajunge atunci? Excesul de empatie este, de
alminteri, cel mai grav atentat la adresa normalităţii conştiinţei. Doar
nebunii pot rezista în asemenea tensiuni emoţionale. Ei fac din aceasta un
act de vieţuire, un „modus vivendis” al lor, în care cred cu tărie şi de care
cu greu se pot despărţi.
De aceea, dacă vrem să ne menţinem în orgoliul normalităţii, într-un
orgoliu organic, ca nişă necesară de supravieţuire, suntem nevoiţi să ne
sistematizăm şi să ne ordonăm într-un mod cât mai elegant trăirile. Chiar
să mizăm, fără teamă şi fără ruşine, pe un program de analizare şi
stabilizare cât mai atentă a emoţiilor şi pornirilor. Nu putem trăi într-o
libertate deplină a existenţei, căci astfel ne-am pierde în nediferenţiere şi
ne-am aboli identitatea, ne-am slăbi (sărăci) în personalitate. Desigur,
această scădere a sincerităţii este înţeleasă dramatic, ca o ascundere a aşa
cum este-ului nostru, ca pe-o camuflare a identităţii.
Totuşi, trebuie să recunoaştem: este absolut necesară o astfel de
camuflare a identităţii, pentru a suporta fiinţarea în Marele Sens al
Existenţei. Graţia sensului descoperit continuu ne-ar anihila, ne-ar topi.
Iată de ce, faţă de melancoliile noastre, fie ele şi mici nostalgii ale unor
clipe de neuitat, trebuie să avem grijă să le supunem unui proces de
formalizare cât mai riguros. Aceasta nu înseamnă că dacă urmărim cu
fanatism sistematizarea trăirilor, având demenţa autocontrolului perfect
(absolut), nu o să putem claca la un moment dat. Căderea din sfera
înaltului este şi mai dureroasă decât lăsarea totală în preaplinul vieţii. Cum
ne vom redobândi, aşadar, demnitatea raţiunii de a semnifica existenţa?
În spirit analitic, toată această farsă a umanităţii, de a monopoliza
sensul fiinţei, povestea asta ridicolă a Daseinului, spre exemplu, credinţa
oarbă în puterea gândirii, în graţia contemplării, mistica ascunsă a
sistemelor, ar trebui să intrige. În sistemul axiologic reconstruit mai sus,
axioma 1 (a deşertăciunii) împreună cu axioma 2 (a inconsistenţei ontice),
alcătuiesc fondul materialist al scepticismului, raţionalismul nihilist al
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gândirii despre „cum e cu putinţă ceva nou”8. Atitudinea negativă asupra
fiinţei, în care i se recunoaşte devenirii caracterul indeterminat al
transformării, iraţionalitatea de esenţă a evoluţiei, anunţă totodată
radicalitatea ireversibilităţii din timpul lui Heinserberg, Ilya Prigogine,
Stephen Hawking şi a mecanicii cuantice moderne. Putem vorbi, astfel, de
un gen de imuabilitate a destrămării, de o rigiditate inconştientă a
descompunerii, care, probabil, stă la baza autogenerării fiindului. În acest
sens, „totul este iluzie” dă o altă interpretare creaţiei ex-nihilo. Nu totul se
naşte din nimic, căci astfel am admite inconsistenţa şi irealitatea
conştiinţei. „Totul este iluzie” poate fi înţeles în sensul că „totul este
indeterminabil”, totul se transformă într-un mod în care intelectul nostru,
fie şi în forma sa pură (transcendentală), nu mai are puterea de a ţine pasul
cu trecerea, cu devenirea în sine. Şi aceasta, în măsura în care intelectul, cu
impresionanta-i conştiinţă ce-l înconjoară, ca un câmp de atracţie a
sensurilor lucrurilor, se supune iremediabil legii devenirii. Încă o dată,
Heraclit, Budha, Eclesiastul şi vedantiştii au câştig de cauză. Parmenide
are importanţă doar în contextul viziunii integratoare, în momentul unei
necesităţi a ansamblului, adică a structurării totale a fiinţei. Viziune ce nu
poate fi realizată direct de către intelectul nostru limitat la o intuiţie
interioară a spaţiului şi timpului, la o semnificare contextuală a lucrurilor.
După cum afirmă şi Immanuel Kant, intelectul nostru, prin raţiunea sa
pură, nu poate vedea, oricât s-ar strofoca în trancendere, să vadă direct
„lucrul în sine”. Aceasta ar însemna o încălcare a principiului identităţii,
principiu pe care Immanuel Kant însuşi l-a pus la baza analiticii sale
trancendentale.
Un principiu care stă la baza sistemului său gnoseologic, ca un centru
de greutate al posibilităţii noastre de cunoaştere. Aşadar, primele două
axiome au un caracter pur gnoseologic, ce ţine de o atitudine realistă, dar
sceptică asupra fiinţei. Aceasta nu ar trebui să dăuneze sensului direct dat
existenţei, adică atitudinii religioase sau mistice asupra realităţii. Trebuie
depăşită interpretarea pesimistă făcută acestor formule (ce au, în realitate,
un sens pur gnoseologic) şi să trecem de pragul interpretărilor gramaticale
şi psihologice pentru a atinge stadiul reflexiv, adânc, al hermeneuticii.
Greşeala interpretării shleiermacheriene este, deci, analiza pur empatică,
pur intenţională a propoziţiilor. Noi încercăm, însă, o analiză logicoatomistă a propoziţiilor. Şi observăm un paradox, o inconsistenţă în primul
rând la nivelul conceptelor:
„Totul” se opune „iluziei”, respectiv
„Totul” se opune „deşertăciunii”
Expresie folosită de Constantin Noica, desemnând chiar tematica tezei sale de doctorat, O
scurtă istorie a lui cum e cu putinţă ceva nou.
8
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„Totul” nu poate fi „iluzie” sau „deşertăciune”, întrucât termenul
„tot”, din punct de vedere conceptual presupune ideea de integritate,
imuabilitate, consistenţă de structură. Observăm, deci, caracterul antinomic
al axiomelor. Analizăm acum, axiomele 3 şi 5: „Totul este suferinţă” şi
„Totul este inutil şi absurd”. La fel, propun şi aici depăşirea interpretării
psihologice de tip shleiermacherian. La prima vedere, axiomele ne apar ca
atitudini radical pesimiste şi negative, un apofatism ontologic şi
gnoseologic, în acelaşi timp. Iată analitica conceptelor în axioma 3.
„Totul” = existenţă + nonexistenţă
„suferinţa”= „accentul axiologic” tragic (dramatic) dat asupra
acestui tot.
Existenţa şi non-existenţa, în antinomia lor, prin transfigurare,
păstrează astfel intensitatea contradicţiei, ce se exprimă pur şi simplu prin
suferinţă. Aşadar, „Totul”, în măsura în care această luptă a contrariilor
ontice este încă activă, „totul” este contradictoriu în sine, dar se
autocorectează din lupta continuă a celor două contrarii ontice posibile.
Cât despre sensul axiomei 5 („Totul este inutil şi absurd”), se cuvine a lua
în calcul următoarele: pur şi simplu existenţialiştii secolului al XX-lea,
conştienţi de limitarea raţionalităţii umane, au gîndit şi au acceptat
oarecum într-un mod cât se poate de modest şi realist, că „totul este inutil
şi absurd”. Adică, este inutil să te strofoci a înţelege absurdul lucrurilor
care, în esenţa lor sunt contradictorii. Acceptarea acestui postulat nu
înseamnă o delăsare a cunoaşterii, un scepticism involutiv, ci, din contră, o
punere în faţă a unui „raţionalism critic”, în sens socratic. Este cu adevărat
înţelept să pui întâi în faţă, limita conştiinţei şi a reflecţiilor noastre
limitate şi să recunoşti inutilitatea deducţiilor, fie ele incontestabil de
riguroase. Revelaţia absurdului, generată în fond tot pe marginea atitudinii
negative asupra fiinţei (Sartre, Kierkegaard, Cioran) este, de fapt, o
atitudine cuminte şi sinceră în faţa imensităţii misterului sensului Fiinţei.
Problema a fost, însă, frumos clarificată de L. Wittgenstein, în Tractatus
logico-filosoficus: „6.45 Sentimentul lumii ca totalitate limitată reprezintă
ceea ce este mistic. 6.5 Enigma nu există”; şi în 6.51 „Scepticismul nu este
de necombătut, ci este evident absurd, căci vrea să se îndoiască acolo unde
nu se poate întreba. Căci îndoiala poate exista numai acolo unde există
întrebare; o întrebare există numai unde există un răspuns, şi răspunsul
numai acolo unde se poate spune ceva”9.
Conştientizând imposibilitatea raţionalizării în prealabil a
contradictoriului tranşant al realităţii „Totul” = existenţă + non-existenţă,
existenţialiştii secolului al XX-lea, fie că au fost literaţi, pictori, artişti,
Ludwing Wittgenstein, Tractatus logico-filosoficus, Bucureşti, Editura Humanitas, 1998, p.
24.
9
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gânditori ori matematicieni, cu toţii au acceptat preacuminte, poate,
absurditatea nu a conceptului de Fiinţă, ci a sensului raţional pe care
intenţonăm a-l acorda acesteia în calitatea noastră de limite existenţiale.
Aceasta a însemnat o încercare de depăşire iraţională a limitelor, adică a
deteminărilor noastre şi o aruncare pe un tărâm minat de explicare a
conceptului de mister al Fiinţei.
Bineînţeles, încercarea de a aborda o nouă problemă, ce nu se
îndepărtează prea mult de metafizica tradiţională, chiar şi supusă unei
interminabile vrăji a limbajului nostru (aşa-zis ipotetico-intuitiv sau, de ce
nu, mistico-inductiv), este un demers îndrăzneţ şi totodată dificil. Dar, cred
totuşi că cel mai frumos este să te bucuri de spectacolul existenţei şi să
exclami, orice-ar fi, ca şi Iisus (iar dacă nu se poate aceasta, măcar precum
Sf. Ap. Pavel, care i-a şi fost cel mai înfocat discipol al ideii de iubire, în
ciuda faptului că nici măcar nu a fost prezent în mod direct la
propovăduirea Adevărului), cum că „Totul este iubire”, sau „La început a
fost iubire”. Iubirea, în sens de dragoste ontologică, de revelaţie a
demnităţii Fiindului, întrucât: „Totul este iubire” sau „Domnul este iubire”.
Aşadar, deşi afirmăm caracterul contradictoriu al existenţei, el este
atenuat în mod absolut prin acţiunea iubirii. Acesta reprezintă „accentul
axiologic” în esenţă pozitiv acordat misterului de nepătruns al Fiinţei.
Singura certitudine, pe care, totuşi, nu o putem încă feri de principiul
falsificabilităţii popperiene. Acesta este de fapt, în prealabil, caracterul
contradictoriu al „Totului”. (Totul = Existenţă + Non-existenţă).
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GEORGE BACIU

DESPRE VICIU
Iubesc viciile, fiindcă mi-e frică de sfinţenie. Nostalgia dezmăţului duce
la adevăr. Iată de ce-l urăsc pe Kant, moralistul! Construieşte o lume fără
dezgust, fără geamăt. Existenţa pură e dincolo de „cerul înstelat şi de legea
morală-n mine”. Nuditatea amantei ce-şi desfată înclinaţiile e mai dulce
decât slova raţiunii. Doar ruina cărnii îţi trezeşte conştiinţa finitudinii. Te
scoate din ordinea lumii, desăvârşindu-ţi răstignirea între cer şi vulgaritate.
Aud clinchetul rugăciunii dispreţuindu-mi intelectul. Vreau să mă
tăvălesc în Eul pasiunii izbăvit de seducţiile gramaticii amorţite de obsesia
logicii. Sentimentul nu mă poate salva, ci ofili.
Să cuget pentru a crede că exist? Teologia viciului este un principiu etic
ce nu are nevoie de raţiune. Ea se relevă simţului, singurul altar în care poţi
gusta împărtăşania lăuntrică a Sinelui sinucis în imunitatea domestică a
Cuminţeniei.
Mă uit în metafora inimii mele şi simt cum Dumnezeu mi-atinge coasta
ca unui complice oarecare…
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EUGEN VIRGIL NICOAR[

SOFOCLE (496 î.Hr.−406 î.Hr.)
Considerat cel mai mare dintre autorii tragici greci.
Creaţia lui număra peste 130 de opere dramatice. Din păcate, din vasta sa
operă au ajuns până la noi doar şapte tragedii şi un fragment dintr-o dramă
satirică.
A obţinut cele mai multe premii – 25.
Remarcabil inovator al tragediei. Graţie lui, cel de-al treilea actor câştigă
un relief deosebit în structura operei dramatice. Iar aceasta este îmbogăţită în
principalele sale componente: conflictul dramatic dobândeşte mai multă
consistenţă, dialogul e substanţial amplificat, coliziunea dintre personaje mai
vehementă, fiecare dintre ele jucând un rol major.
Se afirmă încă din adolescenţă. La şaisprezece ani conduce corul tinerilor
atenieni care cânta victoria asupra invadatorilor persani. În anii deplinei înfloriri
îl întâlnim ocupând diferite funcţii publice încredinţate de marele om de stat
care a fost Pericle.
Tot timpul concetăţenii săi, atenienii, găsesc motive să-l admire,
preţuindu-l la superlativ.
41

Anul 468 este momentul primului concurs cucerit – trilogia Triptolem
fiind aceea care i-a adus râvnitul trofeu.
Victoria este cu atât mai preţioasă cu cât învinsul său de atunci se numea
Eschil. Un Eschil aflat la apogeul existenţei sale creatoare.
Alte contribuţii importante la dezvoltarea teatrului ne sunt semnalate de
Aristotel care îi atribuie lui Sofocle introducerea decorului în reprezentaţie,
devenită, astfel, mai spectaculoasă.
Tot el a determinat echilibrarea raportului dintre personajele tragediei şi
cor, accentuând funcţia dramatică a fiecăruia în parte.
Spre deosebire de Eschil a cărui trilogie constituia un întreg, Sofocle
concepe fiecare piesă de sine stătătoare, procedeu mulţumită căruia izbuteşte
să sublinieze pregnant problemele fiecărei tragedii, care devine astfel o
realitate umană cuprinzătoare.
1. OMUL CEA MAI DE SEAMĂ MINUNE A LUMII
Dacă, în cazul lui Eschil, putem vorbi despre descoperirea de sine a omului
prin intermediul tragediilor sale, în acela al lui Sofocle, înregistrăm un pas
înainte, tema centrală a operei dramatice constituind-o făptura umană văzută din
perspectiva de cea mai de seamă dintre minunile lumii.
Tema, enunţată de cor, în Antigona, o întâlnim formulată anterior în Oedip
rege, protagonistul acestei tragedii reprezentând o chintesenţă a omului aflat pe
pragul cuceririi unei conştiinţe superioare, de alt tip decât aceea înfăţişată cu
atâta măiestrie de Eschil în Prometeu înlănţuit. Acolo era vorba de o conştiinţă
cosmică, în vreme ce aici, conştiinţa este una specific umană.
Trei sunt stadiile acestui admirabil proces menit să ateste existenţa unei
condiţii umane vrednice de respectul zeilor înşişi. Stadiul interogativ,
reprezentat de Oedip, stadiul afirmativ, întruchipat atât de Antigona cât şi de
Creon, şi stadiul justiţiar personificat de Electra.
Fiecare dintre aceste nivele are rostul de a ne recomanda oameni care,
căutându-se pe sine, încep să trăiască tot mai convinşi că fiecare este un univers
ale cărui hotare nu sunt de natură limitativă, ci reprezentă terenul unei
neîncetate expansiuni care, în cazul lor, nu este oprită nici măcar de moarte. Au
trecut din momentul creării lor două milenii şi jumătate şi ele parcă sunt mai
tinere astăzi decât au fost în clipa apariţiei lor în lume. Este, desigur, unul dintre
numeroasele paradoxuri datorate artei superlative, care conferă propriile sale
accepţiuni unor noţiuni a căror libertate de manifestare este nemărginită.
Omul, în concepţia lui Sofocle, este tributar numai anilor pe care trebuie
să-i trăiască, ani, totuşi, infiniţi pentru cel ce ştie să-i preţuiască aşa cum
trebuie, pentru cel capabil să extragă filonul aurifer din galeriile de mină ale
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fiecărei zile. Amploarea marii creaţii a tragicului elin se constituie ea însăşi
într-un argument – poate cel mai important – al acestei salutare posibilităţi.
Şi meritul este cu atât mai mare cu cât personajele lui Sofocle, în ciuda
măreţiei lor, sau, poate, tocmai de aceea, recomandă firescul omenesc ca
reprezentând superlativul cosmic posibil.
2. OEDIP REGE SAU FASCINAŢIA INTEROGAŢIEI UMANE
Laios, regele Tebei, e avertizat de un oracol că va fi ucis de fiul său, iar
acesta apoi se va căsători cu mama care i-a dat viaţă.
Spre deosebire de eroul eschilian, pentru care hotărârile zeilor sunt
irevocabile, omul sofoclian, indiferent de stadiul de dezvoltare pe care se află,
Laios nefiind pe marile culmi, caută să corecteze destinul.
Noul născut e încredinţat unui păstor cu ordinul de a-l arunca de pe
muntele Citeron. Dar, păstorul însuşi demonstrează independenţă în felul său,
dându-l pe nevinovatul condamnat, altor păzitori de turme, cu tainicul gând că
acesta va ajunge pe meleaguri îndepărtate, unde i se va pierde urma.
Regele Corintului, Polib, şi soţia acestuia, Meropa, neavând copii şi
nemaisperând să dobândească unul, îl iau pe noul venit şi-l cresc ca şi când ar fi
fost propria lor odraslă.
La vârsta întrebărilor, Oedip, aţâţat de insinuarea unui curtean că ar fi doar
un copil de suflet, consultă oracolul de la Delfi, care îi revelează că-şi va ucide
tatăl şi se va căsători cu propria mamă.
Este rândul lui Oedip să dea dovadă de nesupunere faţă de verdictul zeilor.
Pentru a evita deznodământul prezis, pleacă de acasă. Pe drum, mai bine zis la
o răscruce de trei drumuri, element foarte important, având o pronunţată
încărcătură simbolică, răscrucea e totdeauna un labirint incipient, în urma unei
altercaţii urmată de bătaie, tânărul Oedip iese învingător, dar victima ucisă fără
să ştie, nu-i altul decât... Laios.
Drumul inexorabilei sale fatalităţi continuă. Pe parcurs, Oedip dezleagă
întrebările Sfinxului şi Teba scapă de sub teroarea monstrului.
Locuitorii, rămaşi fără rege, îi conferă iscusitului nou-venit prerogativele
acestuia.
Şi astfel se împlineşte şi al doilea capitol al prevestirii – căsătoria cu
văduva defunctului conducător, nimeni alta decât Iocasta, propria sa mamă.
Capcana, atât de mult dorit să fie evitată, şi de Laios, şi de Iocasta şi de
Oedip, a terminat să-şi înalţe zidurile şi bolţile insurmontabile.
Destinul putea fi satisfăcut. Nu-i destul ca omul să vrea să-l evite ca
strădania-i să fie încununată de succes ...
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Fazele interogaţiei investigative
În ordinea umană, firile interogative se recrutează de obicei din rândurile
oamenilor capabili să-şi asume o multiplă responsabilitate. Una, faţă de
societatea în care trăiesc, a doua, faţă de propria persoană, a treia, faţă de viitor,
a patra, faţă de diferite sancţiuni ale vieţii cosmice, a cincea, faţă de anumite
ramuri profesionale, a şasea, faţă de neprevăzut, a şaptea, faţă de interacţiunile
rezultate din cele menţionate, şi aşa mai departe, numărul unor astfel de
responsabilităţi putând să crească progresiv.
Asta nu înseamnă că naturile afirmative, prin excelenţă, nu sunt în stare
să-şi plătească tributul faţă de responsabilitate. Dar, trebuie să facem esenţiala
menţiune, că ele sunt deschise în mod frecvent numai faţă de un singur tip de
responsabilitate din cele amintite în paragraful anterior. Cu alte cuvinte, în timp
ce naturile interogative sunt apte pentru mai multe soiuri de responsabilităţi
simultan, celelalte, cele afirmative, polarizează într-un singur sens.
Evident, nu este vorba de o clasificare valorică în cazul celor două familii
de spirite, unele opţiuni unilaterale putând depăşi prin măreţia lor întregul
cortegiu al multilateralelor, cât mai curând de o departajare de ordin teoretic,
menită să contribuie la o mai temeinică limpezire a problematicii analizate.
Revenind la Oedip, acesta face parte, indiscutabil, din categoria oamenilor
ale căror valenţe întru responsabilitate sunt ramificabile la infinit. Şi aceasta
deoarece oamenii ca Oedip îmbină tipul de analiză exterioară cu aceea
lăuntrică, în vreme ce firile afirmative (şi vom vedea curând că un astfel de tip e
reprezentat de fiica nefericitului rege teban – Antigona, dar şi de unchiul
acesteia, Creon, fiecare în felul său având „dreptate”) au vocaţia univocului,
vocaţie cu nimic mai prejos când e vorba de marile personalităţi. De obicei,
construite pe o singură temelie. Una singură, dar perenă.
Pentru oamenii ca Oedip, atât lumea realităţii, cât şi universul sufletesc,
reprezintă tărâmuri complementare, una contribuind la definirea celuilalt,
proces de pe urma căruia câştigul aparţine şi celui ce practică această îmbinare
de planuri, şi celor ce asistă la tulburătorul şi durerosul conflict.
Oedip este cel dintâi explorator din galeria marilor căutători ai umanităţii,
galerie care îi va cuprinde cu vremea şi pe Hamlet, pe Don Quijote, pe Faust, pe
Hyperion. Fiecare pasionat lucid-înflăcărat al căutării, dar nu a oricărei căutări,
ci a celei care tinde să descopere adevărul asupra existenţei umane. Fără acest
adevăr (care, la rândul său, este constituit dintr-o suită de alte adevăruri de
„rang mai mic” dar nu mai puţin însemnate), viaţa individului, ca şi soarta
umanităţii, rămân pe dinafara propriului lor înţeles superior.
Oedip caută adevărul menit să salveze cetatea subminată de flagelul
ciumei, adevăr care pretinde celui lansat pe acest drum cumplite sacrificii.
Hamlet e însufleţit de gândul de a-şi izbăvi tatăl, şi prin el propriul popor, el
însuşi luând înfăţişarea căutării adevărului creată de situaţia-impas izvodită de
minciună şi de slujitoarele sale – linguşirea, ipocrizia, supuşenia – slujitoare în
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stare de mari ticăloşii, justificarea crimei fiind una dintre cele mai
reprezentative. Şi Hamlet va plăti, el însuşi, tributul suprem la capătul drumului
său, numit altminteri, ca şi în cazul lui Oedip, adevărul.
Don Quijote nu-i un mai puţin inspirat şi dârz căutător al adevărului decât
predecesorii săi. Ceea ce îl individualizează, însă, este aparenta haină de bufon
pe care o îmbracă spre a putea să-şi vadă de drumul său. Spun aparenta haină
de bufon, deoarece el, asemeni marilor personaje create de marele său
contemporan, Shakespeare, care purtau acelaşi vestmânt, este în întregime
înţelept. Or una din cele mai plăcute travestiuri ale înţelepciunii poartă blazonul
condiţiei amintite. Mască dindărătul căreia se pot formula şi difuza în lume
adevăruri care altminteri ar duce fie la cupa de cucută, fie la răstignire, fie la
spânzurătoare, fie la eşafod, fie în faţa plutonului de execuţie, fie pe scaunul
electric, fie la injecţia letală. Şi am citat doar câteva din infinitele modalităţi de
a curma viaţa căutătorilor de adevăruri.
Faust, la rândul său, încheind pactul cu diavolul, o face cu gândul tainic că
având în noua tinereţe întreaga zestre de înţelepciune acumulată de-a lungul
unei existenţe de savant autentic, de om care îmbină gândul cu fapta şi fapta cu
gândul, într-un proces de reciprocă îmbogăţire a fiecăreia în parte şi a celui ce-l
trăieşte în tot, va descoperi mult visata piatră filosofală a condiţiei umane.
Piatra filosofală echivalentă cu faimoasa descoperire a adevărului că demn de
numele de om este numai acela care zi de zi îşi cucereşte libertatea de a fi
săvârşind o acţiune utilă tuturor.
Hyperionul eminescian are propriul său absolut, de existenţa acestuia
depinzând toate celelalte. Absolutul său nu-i altul decât iubirea. Singura
realitate cosmică pentru care merită să-ţi sacrifici până şi calitatea de nemuritor.
Cu o condiţie însă. Ca partenerul sau partenera să nu alcătuiască împreună cu
tine un cuplu, ci o pereche. Cuplul se rezumă la coabitarea a două trupuri în
condiţii satisfăcătoare. Perechea presupune existenţa în două trupuri a unui
singur suflet. Hyperion n-are acest noroc. Dar aceasta nu înseamnă că el nu este
posibil.
Revenind la Oedip, la tipul de adevăr pe care el îl caută, trebuie să mai
stabilim câteva coordonate. Întâi, Oedip nu se trezeşte peste noapte în postura
unui astfel de căutător. De când se ştie, el a fost un asemenea „posedat”. Să ne
amintim că el consultă oracolul, adolescent fiind, preocupat de soarta părinţilor
săi, dar şi de a sa. Apoi, îl reîntâlnim pe poziţia celui care dezleagă enigma
Sfinxului. O performanţă menită să-l situeze cu mult peste media obişnuită a
condiţiei umane. Dovada – impresionantul număr de victime făcute de monstru
până la venirea lui. Ca şi sancţionarea corespunzătoare a faptei sale – conferirea
coroanei de rege, în ciuda evidentei sale juneţi. Pe urmă, ipostaza în care-l
regăsim odată cu debutul acţiunii în tragedia care îi poartă numele. Trecuseră
destui ani, avea flăcăi mari, fete nubile. Şi în al patrulea rând, în cele ce
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urmează din clipa în care îşi scoate singur ochii şi-şi începe peregrinările
eliberatoare – subiect al piesei Oedip la Colonos.
Avem patru stadii ale căutării adevărului, cifra patru nefiind deloc
întâmplătoare în filosofia anticilor greci. Teoria lui Pitagora conferea numărului
patru virtuţi superlative deoarece ea era echivalentul în litere al lui Zeus însuşi,
suprema zeitate a Olimpului şi baza faimosului tetractys (1+2+3+4=10). În
această accepţiune, patru însemna mai mult decât mesopotamianul şapte, şapte
reprezentând pentru îndepărtaţii noştri predecesori numărul oricărei veritabile
iniţieri.
Iniţierea de tip elen nu depăşeşte cele patru trepte amintite, ele însele
dovedindu-se îndestul de cuprinzătoare pentru scopul urmărit de erou.
Sintetizându-le, ele pot fi:
1. etapa căutării-curiozitate;
2. etapa căutării-revelaţie;
3. etapa căutării-asumate;
4. etapa căutării-purificatoare.
Fiecare din aceste faze este importantă, iar sărirea peste una din aceste
trepte fundamentale este întotdeauna riscantă. (Cocteau spunea – „Un artist nu
trebuie să sară niciodată trepte. Le va urca ulterior”. Observaţie profundă şi
avertizatoare. Mai mult timp se pierde cu sărirea treptelor care trebuie urcate
ulterior decât dacă le urci una după alta. Dar câţi cunosc această „taină
revelată”? Valabilă, în general, pentru tot ce este omenesc ...).
Oedip parcă ar şti el însuşi adevărul pe care autorul francez îl va formula
după aproape două mii de ani şi mai bine. Deoarece dacă alte soiuri de trepte
sărite pot şi trebuie să fie urcate ulterior, sub pedeapsa – dacă această revenire
nu se întâmplă – ca respectivul să rămână neisprăvit în vocaţia sa, saltul peste
una din cele patru stadii oedipiene este cu neputinţă să mai fie efectuat în viitor,
insul rămânând nu un neisprăvit, ca în primul caz, ci un autentic ratat al menirii
de om.
Cu alte cuvinte, ideea „Calvarului”, a „Golgotei” este o realitate umană
consubstanţială ivirii întru conştiinţă a omului, în particular, şi a umanităţii, în
general. O existenţă umană străină suferinţei – nu uneia întâmplătoare, la
îndemâna oricui, ci uneia de durată, mai puţin accesibilă – este sortită să
rămână nedesăvârşită.
O astfel de viaţă intră sub incidenţa „Turnătorului de nasturi” ibsenian,
personaj care umblă însoţit de cântarul acelei întrebări fatidice „Unde ai fost în
tot acest răstimp – în răstimpul în care ai trăit tu, omule?” şi, drept consecinţă,
în funcţie de răspuns, merită să fie trimisă la topit, ca un nasture oarecare, sau
să acceadă în eternitate.
Oedip se salvează. Tragică salvare, fiindcă orice salvare autentică este
tragică. Este nespus de costisitoare pentru cel care o trăieşte – a-ţi asuma destin
de orb şi a exista în mijlocul colcăitoarelor neputinţe legate de o astfel de
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condiţie nu-i la îndemâna oricui. Dar salvându-se, Oedip izbuteşte să
îmbogăţească întreaga omenire cu o nouă speranţă. Oricine e capabil să-şi
asume responsabilităţi superioare, chiar fără a fi silit să plătească tributuri
supreme, este salvabil la rândul său. Fiindcă aceasta este lecţia morală generată
de soarta oedipiană: stă în puterea omului cu vocaţie de a birui toate obstacolele
ivite în calea sa. Mai mult, în a le preface în trepte pentru cei ce vin, pentru
numeroşii urmaşi.
Fiecare din aceste etape are, la rândul ei, propriile sale trepte interioare. Şi
fiindcă ne aflăm la discutarea tragediei Oedip rege să încercăm să le distingem
pe acestea.
1. Treapta căutării obiective.
Ciuma este o realitate a Tebei. Este trimis un sol la oracolul din Delfi ca să
afle cauza molimei. În aşteptarea sa, Oedip, ca toţi oamenii conştienţi de locul
lor distinct în configurarea umanităţii (personajul spune: „Eu, cel numit Oedip,
vestitul între toţi”), este gata să-şi asume rostul de izbăvitor al cetăţii. Nu-i un
rol nou. Îl mai avusese cu aproape două decenii în urmă, când rezolvase
problema Sfinxului.
Cu bunăvoinţa specifică oamenilor străini de cel mai obştesc dintre
simţăminte – de invidie – li se adresează locuitorilor cetăţii: „Sunteţi cuprinşi de
vreun dor? Din suflet/ Vreau să v-ajut; altfel aş fi nesimţitor/ Când milă nu miar fi de rugăciunea voastră”.
Mâna întinsă e apucată ca un adevărat colac de salvare. Preotul spune:
„Oraşul, precum vezi tu însuţi, se cutremură/ Cumplit, acum, şi capul nu şi-l
poate trage/ Din hiolă-afar’ nici din talazul cel de sârguiri.”
Imaginea dezastrului e amplificată la maximum, descriere menită nu să
înfricoşeze, ci să arate cât de necesară este adoptarea unor măsuri fără echivoc:
„El piere-n germenii cei roditori ai gliei,
El piere-n turmele ce pasc, şi-n facerile
Sterile la femei; un zeu ducând pârjolul
Se-aruncă ciumă hâdă – pe cetate.”
Oedip, însă, nu-i luat prin surprindere, ca unul care ar sta deoparte (sau
chiar departe) de frământările oamenilor. El pare înşurubat în însăşi miezul
fierbinte al situaţiei care prevesteşte încă de pe acum greul obol pe care îl va
pretinde pentru a înceta:
„Sărmani copii, voi n-aţi venit a mă ruga
Ce nu ştiu eu, ci tot ce ştiu; căci eu văd bine
Ce suferiţi voi toţi, dar între cei ce sufăr
Nu e nici unul care suferă ca mine.”
Şi Oedip nu exagerează. O suferinţă, atâta timp cât este personală, oricât de
împovărătoare ar fi, poate fi – dacă nu dusă, cel puţin suportată. Dar există şi un
altfel de suferinţă, infinit mai greu de trăit. Este suferinţa celui care – dintr-un
motiv sau altul, motivul e doar pretextul, deci fără prea mare importanţă –
47

poartă o povară alcătuită din toate celelalte la un loc. Or, dacă primul tip de
suferinţă nu trebuie neapărat rezolvat (deşi ar trebui şi el, deoarece o suferinţă
mult timp încuibată ajunge să se manifeste ca un fel de putreziciune, afectând
întregul organism sănătos, şi încă într-un mod fatal), al doilea tip are absolută
nevoie de soluţionare. Şi nu într-un viitor ipotetic, ci cât mai curând posibil.
Orice amânare – nu-i amânarea unui monstru care se divide la nesfârşit?, la
începuturile ei mai poate fi învinsă, de la un prag încolo însă devine invincibilă,
pâlcul s-a transformat într-o armată uriaşă, – fiecare clipă irosită i-a îngroşat
masiv rândurile – orice amânare deci, complică sorţii de reuşită:
„Durerea voastră-atinge doar un singur ins,
Pe sine nu pe altul, sufletul meu, însă,
Jeleşte oraşul, şi pe mine, şi pe voi.”
Ca orice fire interogativă, Oedip este cu un pas înaintea oamenilor de
acţiune. Fiindcă în timp ce aceştia văd imediatul, şi adeseori nu din perspectiva
unei înălţimi, care conferă amplitudine viziunii, ci prin vizorul clipei de faţă, ori
ce se poate desluşi printr-o astfel de deschizătură?, şi dacă se desluşeşte ceva
acesta apare monstruos, imediatul dând dovadă de o hiperbolică receptare a tot
ce se petrece, firile interogative văd nu disproporţionat lucrurile, ci le conferă
detalii de care acestea nu sunt ele însele conştiente că le caracterizează. Este
ceea ce se întâmplă cu Oedip în acest moment de cumpănă generală:
„Nu m-aţi trezit ca pe un om ce doarme,
Ci să aflaţi că m-am văitat cu multe lacrimi,
Şi-am cercetat în gând căi multe de scăpare.”
„Gândul”, în cazul oamenilor ca Oedip, este o placă turnantă a tuturor
realităţilor ce nu sunt încă. Dar care pot foarte bine fi. Sau, încă mai propriu
spus, care nu sunt conştiente încă de existenţa lor deja constituită, ca zeiţa
Athena odinioară, când se ivea din capul lui Zeus învestmântată şi înarmată,
cum îi stă bine Înţelepciunii să fie – pudică şi gata de luptă. Trimiterea solului
la oracolul din Delfi era o consecinţă a lucrării gândului său, atunci când
celorlalţi nu le dăduse prin cap aşa ceva.
Şi iată că solul revine. După înfăţişarea sa luminoasă, rezolvarea pare
inevitabilă şi iminentă. Şi într-adevăr, ce putea fi mai lesne de aflat decât cine
fusese asasinul lui Laios? (Deşi trecuseră amar de ani de atunci!) Se descoperă
ei ucigaşii oamenilor neînsemnaţi darmite asasinii unui rege!
Creon, mai puţin liber sufleteşte decât Oedip, deci mai dedat cu ocolurile şi
cu tăinuirile, îl întreabă dacă nu vrea cumva să-i spună cele aflate doar lui, şi nu
şi celorlalţi adunaţi în faţa palatului.
Oedip, însă, se ştie prea pur – nimic din cele omeneşti nu are de ascuns,
privilegiu rar, dar şi handicap serios pentru un conducător de cetate. Privilegiu,
deoarece un astfel de om este incoruptibil de felul său, calitate aproape inumană
prin unicitatea cu care se manifestă, puţine sunt generaţiile care au câte un
asemenea ales în rândurile lor, şi handicap deoarece cel pentru care nu există
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preţ pentru a fi cumpărat este capabil să meargă până la ultimele consecinţe ale
unei probleme. În cazul de faţă, curmarea năpăştii sociale abătute asupra Tebei.
Astfel ajungem la:
2. Treapta căutării intensive.
„Mi-e dat acum să fac din nou lumină”, spune Oedip după ce aude
răspunsul oracolului din Delfi înfăţişat de Creon. „Din nou” nu trebuie să ne
surprindă, deoarece lucidul rege mai fusese în situaţia de limpezitor, de
dezlegător de enigme, atunci, în prima sa tinereţe, când l-a încolţit întrebarea
Sfinxului.
Atunci, însă, viaţa şi moartea atârnau de un singur răspuns, şi principalul
actor al piesei era el, numai el. Pe când acum, problema, deşi mai simplă, putea
să se dovedească insolubilă dacă termenii nu erau puşi cum trebuie (se ştie că
orice problemă, oricât de dificilă, e rezolvabilă pentru cel ce ştie aşeza
componentele ei cum trebuie, dar câţi sunt înzestraţi să o facă?), iar actorii erau
nenumăraţi – oricare individ din cetate putea fi făptaşul oribilei crime.
Cu încrederea în sine pe care o au oamenii deprinşi cu marile dificultăţi,
deprinşi să trăiască în magmaticul lor miez, acolo unde incandescenţa nu
încetează o clipă, Oedip îi asigură pe concetăţeni:
„Mă veţi vedea stând şi pe mine-ntr-ajutor
Spre-a răzbuna deodată ţara şi pe zeu,
Eu, doar, nu pentru nişte prieteni de departe,
Ci pentru mine însumi voi spăla pângara (...)
Ori vom fi fericiţi, ori ne vom prăbuşi!”
Fabulos crez! Eternul principiu al ieşirii din toate catastrofele abătute
asupra umanităţii – „toţi pentru unul, unul pentru toţi” –, osia tainică a oricăror
iremediabile impasuri, este clamat şi de Oedip. Mai bine zis este pentru prima
oară formulat de încă mulţumitul rege al Tebei.
Parte esenţială a întregului, Oedip se simte chemat să nu mai amâne cu
nicio clipă descoperirea făptaşului:
„Oricărui dintre voi ştie pe-acela
Ce l-a ucis pe Laios fiul lui Labdacos
Îi poruncesc să-mi deie mie toată seama!”
Bun cunoscător al psihologiei umane, psihologie în care frica joacă rolul
fundamental, reuşind să-l desfigureze până şi pe cel care părea o zeitate în
condiţii „normale”, dar care îndată ce nefirescul se întronează se dovedeşte încă
mai precar decât mediocrii de până atunci (e ciudat dar prea verosimil ca panica
stârnită printre liniştiţii cuprinşi subit de teamă, să anihileze orice „colaborare”),
bun cunoscător al sufletului omenesc, deci, Oedip dă cele mai necesare
asigurări:
„Iar de se teme însuşi de pedeapsă, eu
Îl cruţ pe-acesta: el nu va îndura nimic
De ne-ndurat, ci va pleca din ţară teafăr...”
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După cum, tot o componentă a abilităţii psihologice, întâlnim în dispoziţia
de a recompensa pe cel care contribuie la elucidarea acestei încâlcite probleme:
„Iar dacă cineva cunoaşte că făptaşul
Din altă ţară este, să nu tacă, fi’ndcă
Eu îl voi răsplăti şi-l voi ţine în milă.”
Nimeni din cei de faţă însă nu ştie mare lucru. Doar Tiresias, profetul, ar
putea cunoaşte mai multe. Este adus, dar vorbele lui prevestesc apropierea celei
de a treia trepte:
„Vai, vai, cumplit e să cunoşti, când a cunoaşte
Nu-ţi este de folos...”
Atitudinea lui Tiresias, o atitudine de menajare a celui implicat direct, e
tălmăcită de Oedip nu ca un act de delicateţe – vai!, ce rost ar mai avea acest
articol sufletesc bun poate doar pentru vremuri fireşti, dar cele de faţă nu-s
deloc astfel – ci ca o dovadă a vinovăţiei acestuia faţă de Laios.
Dialogul dintre Oedip şi Tiresias este unul dintre cele mai pline de
substanţă din câte au fost scrise vreodată.
Se înfruntă nu numai două inteligenţe aflate în fericita situaţie de egale,
deci străine ipocriziei (ipostază care îndepărtează cel mai mult de adevăr, mai
mult chiar decât cea mai abjectă minciună), străine linguşirii (ipostază care
creează abisuri între participanţi, linguşeala fiind totdeauna odioasă), străine
vanităţilor de tot felul (ipostază care îi transformă pe luptători în nişte radicali
caraghioşi), ci două firi umane în care nu-i loc pentru atât de obşteştile vicii (nu
sunt ele porţile mereu uitate întredeschise atunci când asediile obişnuite n-ar
avea nicio şansă de succes?).
Oricând se întâlnesc asemenea puteri omeneşti totdeauna situate peste
forţele naturale înseşi, mai curând poate fi împiedicat un cutremur să se
producă, un val uriaş gata să măture totul din calea sa, un munte s-o ia razna,
decât ca adevărul – eterna miză a unor astfel de încleştări – să nu iasă la iveală.
La capătul discuţiei cu Tiresias putem vorbi de cea de-a treia treaptă: a
căutării penetrate de viermele dubiului.
Omul care se considera pe sine – avea toate motivele s-o facă, existenţa sa
fusese doar ireproşabilă – cel mai departe de-a fi putut fi bănuit că se află la
originea prezentului dezastru, se clatină. Nu sub greutatea poverii brusc apărute
în sufletul său, ci sub apăsarea celei mai paradoxale dintre vinovăţii, vinovăţia
fără vină.
Vinovăţia întemeiată îşi are propriile sale legi de sancţionare a culpabilului.
Şi ele sunt, într-un fel, suportabile deoarece coeficientul de implicare personală
în dezastrul provocat îl face mai uşor asumabil.
Vinovăţia fără vină, însă, are spontan sentimentul că trăieşte într-un
balamuc, că lumea întreagă este o casă de nebuni în care ea, cea mai puţin
nebună dintre toate făpturile aflate acolo, este constrânsă să urmeze tratamentul
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cel mai bestial cu putinţă, cu atât mai bestial cu cât ea nu-i îndreptăţită prin
nimic să-l suporte.
Tot ce se întâmplă de aici înainte va fi o subtilă împletire între speranţă şi
teamă. Între speranţa că nu-i el totuşi vinovatul şi teama că totuşi este.
Discuţia cu Creon, o altă mostră de măiestrie dramaturgică printre cele mai
elevate din câte au fost vreodată scrise, e o permanentă alternare a celor două
stări. Amplificate, amândouă, de insinuarea convingerii că, poate Creon este de
rea-credinţă, că vrea să-i ia locul. Ca şi dialogul cu Iocasta, cu menţiunea că el
pare să-l absolve pe Oedip de culpabilitate, dar, în fond, nu-i altceva decât
ultima oprire pe buza prăpastiei, oprire care anticipează inevitabilul salt în abis
al protagonistului.
Ajungem, astfel, la cea de a patra treaptă când locul dubiului e ocupat de
certitudine.
Este încă un moment deosebit de semnificativ, deoarece eroul mai are
ocazia de a se salva pe sine în detrimentul cetăţii.
Un mediocru aflat într-o astfel de situaţie-limită ar face tot ce i-ar sta în
putinţă ca să-şi scape propria piele. Da. Dar niciodată viaţa unui mediocru n-a
devenit subiect de tragedie. De vodevil, berechet ! Dar nu şi de tragedie. Şi n-a
devenit tocmai pentru că el procedează, totdeauna, în sensul propriei salvări. În
cazul mediocrului, forţa dominantă a firii sale nu-i alta decât instinctul de
conservare. Ori acesta ce altceva poate născoci decât ceva care asigură
perpetuarea sa.
Omul cu destin, şi Oedip este un astfel de om, are ca principală putere
dominantă conştiinţa – cea individuală şi cea universală – siamezitate, care
imprimă existenţei sale legi înscrise mai curând pe orbita realităţilor cosmice
decât în sfera mereu restrânsă a terestrului. Iar omul cu destin numit Oedip nu
va face excepţie de la acest tip superior de legislaţie, legislaţie unde cel mai de
seamă capitol îl reprezintă nevoia de armonie şi toate cele care decurg din buna
funcţionare a acesteia.
Şi această armonie oedipiană are în vedere atât făptura umană şi
îndatoririle avute faţă de ea, cât şi umanitatea şi datoriile pe care aceasta le
insuflă celor aflaţi sub generosul ei steag. Din conjugarea îndatoririlor faţă de
sine şi a datoriilor faţă de omenire, rezultă, întotdeauna, nu o greutate
insurmontabilă, cum ne-am putea aştepta, ci o pereche de aripi în stare să-l
poarte pe erou şi pe toţi cei care-i seamănă, în zboruri fără sfârşit pe tărâmul
eternităţii.
În anumite clipe fericite, aceasta în care au fost scrise aceste rânduri, îl
putem identifica şi localiza, deoarece zborul său răspândeşte în jur lumina
specifică tuturor celor care, sau pentru care, mai presus de ei înşişi a fost
întotdeauna umanitatea.
Salut întru veşnicie, rege Oedip!
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Ionel Neamtzu
Atenţie mărită10
Sublocotenentul Brosu îi invită
Sâmbătă seara la el. Soția lui era plecată
în provincie și el găsi prilejul nimerit să
respire aerul libertății, convocând la
locuința sa pe toți camarazii, în vederea
unui chef. La fiecare sfârșit de săptămână
se întruneau pentru a petrece la câte unul
acasă, prin rotație. Acum venise rândul
lui Brosu. El îi preveni de la început.
- Dar să știți că nu am pe nimeni;
servitoarea e plecată cu soția mea.
Trebuie să preparăm noi totul.
- N-ai nicio grijă. Mâncare să fie, căci de preparat o preparăm.
- Să facem de pe acum diviziunea muncii, așa cum scrie în Economia
Politică.
- Eu prepar salata de roșii și de vinete, zise Bizu.
- Eu frig carnea, se oferi Călărescu.
- Eu așez masa și servesc, zise Brosu. Tu ce faci Mișki.
- Eu aduc dame.
- S-a făcut.
Casa lui Brosu era bine aranjată. Avea mobilă, dând camerelor o
înfățișare elegantă.
Băieții se puseră pe treabă, fiecare îndeplinindu-și rolul distribuit.
Bizu, cu șorț de bucătar înainte, era foarte preocupat să așeze artistic feliile
de roșii pe o farfurie lată, în timp ce Călărescu se îndeletnicea cu carnea,
pe care o așeza în tigaie. Brosu și cu Runcan se duseră să cumpere brânză
și fructe. Peste câtva timp, sosi locotenentul Berazin și sublocotenentul
Pintea, amândoi tineri și fercheși, plesnind de sănătate și voie bună. Erau,
amândoi, ofițeri activi. Li se dete și lor o atribuție și li se încredință
mânuirea vinului. Ei alergară de colo până colo, zângănind din pinteni și
făcând pe zeloșii, însă nefiind deprinși cu treaba, căci aveau ordonanțe
acasă, mai mult încurcau lucrurile. La sfârșit, când totul fu terminat, apăru
și Mișki, ca un boier, gata să se așeze la masă. Băieții îl priviră mirați.
10

Fragment din romanul cu acelaşi titlu.
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- Unde sunt fetele?
Mișki se lovi cu palma peste frunte.
- Auleo, am uitat. Nu-i nimic, lasă că prind eu ceva imediat de pe
stradă.
- Fii serios, o să ne aduci vreo stafie din alea vopsite!
- N-aveți nicio grijă, aduc ceva bun.
- Dacă alegi după gustul tău, atunci femeia cu care vii, n-are să poată
intra pe ușă.
- O să aduc una slabă pentru voi și una grasă pentru mine.
Mișki plecă. Peste câtva timp se înființă cu o fetișcană, nici grasă,
nici slabă, care ar fi putut satisface ambele gusturi. El o prezentă
ceremonios, clipind șiret din ochi:
- Domnișoara Mariana, o foarte distinsă fiică a Ardealului.
- V-ați cunoscut mai de mult? întrebă Călărescu ironic.
- Nu, acum ne-am cunoscut pe stradă, răspunse fata cu simplicitate.
- Ei, atunci să bem pe chestia asta.
Băieții goliră paharele în mijlocul uralelor zgomotoase. Fiecare
căuta să fie în apropierea singurei femei ce o aveau între ei. Fata nu era
cultă, dar avea o ținută modestă și nu părea deloc o femeie prinsă pe stradă.
Era durdulie, cu ochii căprui, păr pieptănat pe spate și un corp frumos.
Atmosfera se învioră. Runcan se ridică și ținu câteva discursuri,
Călărescu debita bancuri, Berazin săruta mereu mâna Marinei, iar Mișki
cânta cât îl lua gura:
Dar Oleteanu e voinic
Nu se teme de nimic...
Mișki era mândru de originea lui oltenească, de care făcea totdeauna
mare caz. Acest cântec făcu să se discute contribuția fiecărei provincii.
Mișki susținea că Oltenii au dat pe cei mai mari oameni. Oameni, după
concepția lui, nu erau poeții și scriitorii, pe care Moldova i-a produs din
belșug, deținând întâietatea, ci oamenii politici, marii negustori și
întreprinzători și șmecherii de pretutindeni. El era, totdeauna, partizanul
abilității și niciodată al talentului. Fiindcă i se reproșa că Oltenia nu a prea
dat poeți, el răspunse:
- Ce-i trebuie Olteniei poeți, domnule, ca să moară de foame? Nu
vedeți ce papă-lapte sunt Moldovenii, din cauza prea multor creatori, care
i-a învățat să simtă intens și să nu facă nimic. Oltenii sunt plini de energie și
activiști. Fără ei, Țara Românească ar fi ca bucatele fără sare.
- Așadar, voi sunteți numai sare, zise Runcan.
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- Ba mai sunt și piperul, de aceea sunt așa iuți, zise Rămășescu, care
era Moldovean. Eu prefer, însă, bucatele chiar fără sare și piper.
- Am și eu o preferință, zise Brosu, care băuse binișor și era în plină
vervă. Prefer pe Mariana, dar fără Mișki.
Băieții strigară în cor.
- Dați la o parte sarea, vrem numai bucatele!
Mișki fu îndepărtat și instalat la celălalt capăt de masă, spre necazul
lui. Mariana fu luată în primire de Brosu și de tinerii locotenenți. Îi făcură
tot felul de propuneri, dansară cu ea, o ciupiră, ceea ce făcu să fie foarte
indignată la început, dar la urmă zâmbea cu indulgență. Se dădea un atac al
masculilor asupra femelei. Acest lucru nu putea să o supere.
La un moment dat, Brosu își dădu drumul și acoperi pe toți cu
puterea glasului său. Roșu la față, cu pieptul umflat, el scoase tonurile cele
mai variate, apoi articulă câteva melodii din Trubadurul, Traviata, Carmen
etc. Camera răsuna de trilurile ce le dădea și pe care le ducea foarte sus,
încât aveai impresia că în curând îi vor plesni coardele vocale. Băieții îl
ascultară din politeță, văzând, însă, că nu mai termină, începură să cânte
fiecare cum îl tăia capul, indiferent că avea sau nu glas. Se făcu un vacarm
de nedescris; nu mai înțelegeai nimic din ceea ce se cânta, ci auzeai numai
sunete stridente și vociferări.
Mișki, care nu avea nicio vocație artistică, se gândi să profite de
absorbirea celorlalți, punându-și în valoare șmecheria oltenească. Se duse la
Mariana, o luă d mână și se pregăti să dispară cu ea. Brosu observă gestul la
timp. Se repezi ca un leu căruia i se ia prada și prinse pe Mariana de cealaltă
mână. Trase fiecare de ea, încât biata fată începu să țipe de durere. La urmă
veniră și ceilalți, voind fiecare să-și împartă prada.
- Eu am adus-o, eu plec cu ea, zise Mișki, invocând un argument.
- Da, dar ai adus-o pentru toți, răspunseră băieții. Aceasta nu e
camaraderie să ne-o iei și să ne lași cu buzele umflate.
Brosu nu acceptă, însă, nicio împărțeală. Băuse atât de mult, încât
noțiunea de camaraderie nu mai era pentru el decât o formulă goală. El voia
să aibă fata numai pentru el. Dădu pe toți afară, spunându-le să plece, căci e
târziu. Mișki tot se mai milogea, făcându-i propunerea să rețină fata
amândoi, având dreptul la aceasta, el în calitate de achizitor, iar Brosu ca
gazdă și propietar al locuinței. Brosu nu înțelegea, însă, la ora aceasta
argumentele lui Mișki. Temperamentul său sangvinic, răscolit de băutură, îl
făcea inapt pentru orice înțelegere. Trânti ușa în nasul lui Mișki și o încuie
cu cheia. Acesta plecă supărat, împreună cu Runcan, murmurând:

54

- Nu mai există nicio recunoștință pe pământ! Le faci bine oamenilor,
te sacrifici pentru ei și ei te dau afară. Unde pui că la ora aceasta nu mai
găsești nimic bun.
Noaptea îi înghiți pe amândoi; în tăcerea ei nu se auzeau decât pașii
lor. Nu vedeai nicăieri niciun trecător. La colțul de stradă se despărțiră,
apucând fiecare pe drumuri diferite. Când ajunseră acasă, se iveau zorile.
VI
Motea era mare amator de cinematograf. De câte ori putea, o ștergea
după birou la o reprezentație. Cinematograful lui preferat era Omnia unde se
alegea totdeauna cu un profit. În mediul acesta amestecat, își arunca undița
la singur și pescuia totdeauna câte ceva. Tactica lui era să se așeze lângă
saunul în care descoperea o femeie singură și după ce se instala cu aer
inofensiv, încetul cu încetul începea să-și pună în funcțiune mâinile la
adăpostul întunericului. La început se apropia încet cu cotul, apoi o atingea
cu mâna și dacă ea nu și-o retrăgea pe a ei, prada era prinsă. Dacă nu avea
succes, sau dacă fata îl repezea, atunci schimba locul, ducându-se în altă
parte unde avea mai multe șanse.
Deși era însurat, lui Motea îi plăcea să se țină de astfel de drăcării.
Acțiunile sale și le justifica față de sine, prin aceea că e concentrat.
- Atâta timp cât simt haina militară pe mine, nu pot să fiu cuminte,
spunea el prietenilor săi. Imediat ce-mi dau drumul acasă, devin alt om și-mi
văd de treabă.
Într-adevăr, când era desconcentrat, nu-l vedeai nicăieri. Toată ziua
lucra în întreprinderea ce o avea, fără să-i pese că în București mai sunt și
alte femei decât a lui. Ducea viață de burghez și era om de familie. Cât ce
îmbrăca, însă, haina militară, se săvârșea în el o schimbare. Părea că această
haină e fermecată, ca și pielea ursului din poveste, căci contactul cu ea
producea o transformare completă a persoanei. Era ca o dedublare, în care
apărea o altă viață și un alt caracter, fără nicio legătură cu viața și cu
caracterul precedent.
Perioadele de concentrare erau de trei luni și alternau cu cele de
lăsare la vatră, formate din tot atâta timp. Motea făcea trei luni, lua parte la
toate greutățile și la toate bucuriile vieții de soldat; după împlinirea
termenului, dădea un chef de desconcentrare, la care participa și Tudorică,
înlocuitorul lui, apoi nu-l mai vedeai decât când era concentrat din nou.
Atunci venea, plin de energie acumulată, ca să și-o cheltuiască în mijlocul
camarazilor. Aceștia îl apreciau mult, fiind un suflet bun și devotat, dar, mai
ales, pentru că în tovărășia lui se mânca și se bea bine.
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Runcan și Mișki, care erau concentrați permanent, din cauză că
exercitau funcțiuni speciale, abia așteptau să vie Motea, ca să refacă
tovărășia celor trei.
În ziua aceea Runcan și Mișki nu venise la birou după masă. Fiecare
se aranjase cu câte o misiune în afară, dar în fond trăgeau chiulul. Motea se
plictisea. Se răsuci pe scaun, deschise registrul de evidențe, scotoci printre
hârtii, închise registrul, îl deschise iară. Biroul îi păru mort fără prietenii săi,
mai ales că ceilalți ofițeri primiră o lucrare de făcut și nu-și mai ridicau
nasul dintre acte. Motea se ridică deodată, șopti lui Mutu că dacă îl caută
cineva să-i spună că e la Batalion, apoi strecurându-și capela sub tunică, o
șterse tiptil pe ușă afară. Ajuns în stradă, se îndreptă spre Omnia. Mergea cu
pași repezi, plin de înviorare. În cinematograf găsi aceeași lume pestriță, ce
constituie un element foarte potrivit pentru pescuitorii în apă tulbure. Sala,
în formă de semicerc, cu aspect de teatru, având loji și balcoane suprapuse,
gemea de public. Era lumea mahalalelor care-și dădea întâlnirile aici:
Rahova, Ferentari, Sebastian, 13 Septembrie, Panduri, etc. Oamenii râdeau
cu poftă de cele petrecute pe ecran – un râs zgomos, care nu-l supăra deloc
pe Motea, ci îi deschidea și mai mult pofta de aventură.
Când pătrunse în sală, era întuneric. se așeză la margine, lângă o
femeie ce i se păru tânără și apetisantă, pe un scaun eliberat în clipa aceea.
Imediat își puse în mișcare mâinile, fără a da vreo atenție filmului. Manevra
reuși. Fata, la început evită atingerea, dar la urmă nu-și mai retrase brațul.
Motea putu să i-l strângă, când încerca, însă, să o privească, pentru a o
descifra mai bine în întuneric, observă că de partea cealaltă a ei un alt bărbat
exercita aceeași manevră. Fata, ca să-i împace pe amândoi, se preta la acest
joc dublu, dăruind fiecăruia o parte din ea însăși – mâna – urmând ca la
urmă, când se va face lumină, să aleagă pe cel mai chipeș, sau să se ducă cu
amândoi. Motea se făcu roșu de necaz; nu renunță la luptă. Trebuia să i-o
smulgă tipului cu orice preț. Dacă va vedea că e o perversă, o va alunga;
triumful trebuia să fie, însă, al lui. Prin întuneric, ea arăta destul de bine,
ceea ce îl determina să ducă războiul mai departe. O capitulare i-ar fi
zdruncinat nu numai încrederea în el, în puterea lui de cuceritor, ci l-ar fi
făcut să regrete că scapă o pradă bună. Nu era deloc dispus să cedeze. De
aceea își dublă forțele și întreprinse un nou atac. Mâinile sale lucrau ca o
mașină de treierat, se răsuceau și se încolăceau, având tendința de a ajunge
cât mai aproape de scop. În același timp, se aplecă asupra fetei și-i vorbi. Ea
nu-i răspunse. El se apropie din nou și-i șopti la ureche, propunându-i să
părăsească cinematograful și să meargă împreună la restaurant. Propunerea
concretă surâdea fetei, căci ea își retrase mâna de pe poziția adversă, lăsând
pe individ cu buzele umflate. Își concentră acum toată atenția de partea lui
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Motea, dar nu zise încă da. Tratativele continuau, iar individul, de cealaltă
parte, se zvârcolea pe scaun și formula contrapuneri la a doua ureche liberă
a fetei. Situația deveni încordată. Din film nu vedea nimeni nimic și nu
observară că e pe terminate. Deodată, se făcu lumină. Motea surprins într-o
poziție neconvenabilă, se reculese repede:
- Mișki!
Concurentul său, de partea cealaltă, nu era altcineva decât Mișki,
care auzind pe Motea vorbind mereu de Omnia, veni și el să prindă ceva
nou. Întîmplarea făcu ca cei doi prieteni să se găsească chiar în aceeași linie
de bătaie, asediind o fortăreață comună. Surprinderea lui Mișki fu tot atât de
mare:
- Ce faci, măi golane? Nici aici nu scap de voi? Mi-ai stricat tot rostul.
- Ba tu mi l-ai stricat pe al meu, zise Motea râzând.
- Tu ai venit peste mine, nu eu peste tine. Dar nu face nimic. Avem și
așa nevoie de un bancher, căci vreau să fac o invitație la restaurant duduii.
Mergem?
Fata se uită la el întrebător, neștiind ce să facă. Era de statură
mijlocie, cam grăsuță, cu ochii verzi și părul negru, ondulat. Motea îi
contemplă formele pline, apoi îi spuse lui Mișki:
- Trebuia să-mi dau seama imediat că tu ești de partea cealaltă a
firului, după obiceiul ales.
Mișki râse. Luă fata de braț și o târî afară din cinematograf, însoțit
de Motea. Se îndreptară spre localul Mihai Bravul, unde era vin bun și o
muzică cu discuză. Pe drum fata întrebă:
- Ați înțeles ceva din film?
- Da, răspunse Mișki. Am înțeles că trebuie neapărat să vii cu noi.
- Dar sunteți doi...
- Ei și, unul plătește iar celălalt se pricopsește.
- Ba să avem iertare, protestă Motea, nu vreau să joc numai rolul de
platnic. Ce, sunt Turc?
- Bine, atunci tragem la sorți. Dar de ce să mai umblăm cu fleacuri, ne
înțelegem noi până la urmă și rămânem amândoi.
Fata se împotrivi revoltată:
- Drept ce mă luați? Eu sunt fată cinstită. Și apoi cum faceți așa
socoteala, fără cârciumar.
- Are dreptate, duduia, confirmă Mișki, ia să intrăm nițel aici să
vorbim mai întâi cu cârciumarul. După un pahar de vin, altfel ies socotelile.
Intrară bine dispuși în local, unde câțiva lăutari și o acordionistă
cântau un tango la modă. Se așezară la o masă liberă, într-un colț,
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comandară băutură și o gustare, apoi începură al doilea atac mare, asupra
fetei. Rezultatul fu că la sfârșit Motea se alese cu plata, iar Mișki cu fata.
VII
Motea îi invitase pe Duminică la o nuntă, la care era naș. El era un
fel de naș de meserie, calitate pe care o deținea cu multă pestanță. Nunțile
sale erau nunți cu dar de obicei; fiind om bogat, lumea săracă îi căuta foarte
mult nășia, știind că se alege cu un ajutor prețios. Era o adevărată plăcere
să-l vezi prezidând adunarea, ceremonios și elegant, îmbrăcat în smockingul
său negru, care-l prindea foarte bine. Punctul culminant era, însă, când făcea
totalizarea sumelor strânse și cu teancul de bancnote în mână se ridica
radios, ținându-și obișnuita cuvântare, ce nu cuprindea mai mult de câteva
cuvinte:
- Domnilor, Doamnelor și Domnișoarelor, vă mulțumesc că ați
răspuns atât de frumos apelului nostru. Suma ce s-a strâns este de... trăiască
mireasa și mirele și să trăiți cu toții la mulți ani!
Cuvântrea aceasta o repeta aproape stereotipic la toate nunțile. O
rostea, însă, cu suficientă elocință, așa că dacă l-ar fi ajutat mai mult darul
improvizației, ar fi scos-o bine la capăt. Totuși, și aceste câteva cuvinte
produceau o impresie destul de puternică asupra asistenței. Motea ieșea,
totdeauna, cu fața curată, achitându-se conștiincios de misiunea
încredințată. După ce înmâna darul de bani, prin acest gest părea că-și
depune și mandatul, începând pentru el o a doua perioadă, în care nu mai era
obligat să stea țeapăn și ceremonios, ci putea să-și arunce ochii și la câte o
fetișcană din sală.
Mișki primi numaidecât invitația la nuntă și făcu propagandă printre
colegi, chemând cât mai mulți.
- Vii Runcane? se adresă el amicului său.
- Nu știu ce să fac. N-am fost niciodată la o nuntă cu dar.
- Lasă că aranjăm noi cu darurile. Strângem de la colegi banii și îi
prezentăm ca o singură sumă, în numele tuturor. Pe ei îi vom face să dea
mai mult, iar noi dăm mai puțin, sau deloc. De altfel, eu am să strâng banii,
așa că va avea impresia că eu sunt donatorul.
În sala de festivități a Teatrului Muncă și Lumină era multă
animație. Mesele erau întinse și lumea, nerăbdătoare, aștepta sosirea miresei
și a mirelui, care erau la fotograf. Tinere perechi dansau în mijlocul sălii și
nu erau preocupați decât de propria lor plăcere, fără să dea atenție
spectatorilor. Femeile erau îmbrăcate unele cu rochii lungi, altele cu rochii
scurte, neținând seamă de cerințele modei, care în acest mediu se prezenta
după gustul și posibilitățile fiecăruia.
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Prezența lui Mișki la această nuntă era justificată prin aceea că se
mânca bine și i se oferea posibilitatea de a prinde ceva pe gustul său.
Calculul lui era făcut: mânca de 1.000 lei și dădea 500 de lei dar de nuntă,
sumă în care intra și mâncarea femeii pe care ar fi pus ochii. Această femeie,
în altă parte, l-ar fi costat mai mult, căci ar fi trebuit să o ducă la restaurant,
la cinematograf, etc. Aici avea mâncare, băutură și distracție. Mai lipsea
ceva, dar acest ceva el era gata oricând să-l ofere, mai ales că nu-l costa
nimic. Totdeauna i-a plăcut să pescuiască în elementul tulbure al localurilor
și petrecerilor ocazionale, în care se prindea foarte bine prada.
Ochii lui străluciră când intră în sală. Descoperind câteva femei
grase ce se roteau conduse de bărbați slabi și urâți, (majoritate bărbaților
bine croiți erau pe front), Mișki zâmbi satisfăcut. Era stăpân pe situație. Nu
erau în sală concurenți serioși, care i-ar fi putut strica planurile. Se dus la
Runcan, care venise mai de vreme.
- Ești de mult aici?
- De o jumătate de oră.
- Ai găsit ceva bun?
- Încă nu. Mai trebuie să vină, însă, lume.
Mișki roti o a doua privire cercetătoare, apoi zise brusc:
- Știi, am adus pe Pitia. E afară și mă așteaptă. Nu știu dacă va conveni
unei femei atât de distinse să coboare între noi, dar am reușit să o conving.
Runcan simți o emoție adâncă. Pitia, femeia misterioasă și
aristocratică, despre care îi vorbise Mișki că e o cucerire excepțională, se
află la doi pași de el și o va vedea?
- O las în grija ta, zise Mișki. Te rog să te ocupi de ea, căci vreau să
fiu liber astă seară. De altfel, sunt hotărât să lichidez cu ea: a început să
slăbească. Ține cu orice preț să facă siluetă. Ți-o cedez ție.
Pitia îi aștepta în hol. Când o văzu, Runcan avu o ușoară decepție.
Nu era femeia pe care și-o închipuise, era, însă, o femeie frumoasă,
îmbrăcată bine. Mișki clipi șiret din ochi când făcu prezentările.
O conduseră înăuntru și Runcan nu se mișcă de lângă ea, deși avea
presentimentul vag al unei trișări. Se legăna, totuși, în iluzia că stă de vorbă
cu o femeie distinsă, din înalta societate.
În timpul acesta, Mișki puse ochii pe o fată grasă, îmbrăcată în
rochie de bal, la care-i săltau sânii plini în ritmul dansului, ca două mingi.
Era fascinat de această priveliște. Așteptă liniștit până se termină dansul,
apoi se apropie de scaunul ei:
- Dansați foarte bine, dudue.
- Nu tocmai, domnule. E prea mare înghesuiala și nu te poți mișca.
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- Nu vreți să ieșim nițel, să ne răcorim? E prea cald aici. Sau poate
vreți să dați un telefon? În cealaltă parte a curții se află telefonul.
- Nu, mulțumesc, domnule, nu vreau nici să mă răcoresc, nici să dau
telefon, zise femeia, devenind neîncrezătoare.
- Păcat. Eu aș fi dorit să dau un telefon și mi-ar fi părut foarte bine să
mă însoțiți.
- Dar d-ta nu poți merge singur?
- Nu, căci mi-e frică că vă pierd dacă plec de lângă d-voastră.
- Lasă-te, domnule, de bancuri.
- Nu e banc, domnișoară, vorbesc serios.
- Ei aș, m-ai văzut abia astă seară și vorbești ca și când m-ai cunoaște
de câteva luni.
- Așa sunt eu, dudue, un element foarte bun pentru amor Coup de
foudre. Știți franțuzește?
- Nu.
- Atunci să vă explic cum devine chestia.
- Explică, domnule, dar fără să pui mâna pe mine.
Un forfot se produse în sală. Muzica își schimbă deodată partitura,
intonând un ceremonios Mulți ani trăiască. Grupurile se deteră deoparte,
formând două rânduri. În ușă apăru mireasa și mirele. Lumea se îngrămădi
în jurul lor să-i felicite. Mireasa era drăguță, iar mirele era un bărbat bine.
Aveau amândoi copii și abia acum se grămădiseră să cimenteze unirea lor
printr-o căsătorie legală. Motea îi îndemnase demult să se căsătorească;
simți în el imbolduri filantropice și era totdeauna pregătit să patroneze astfel
de ceremonii. Avea credința că orice menaj liber pe care îl determina să se
pună în ordine prin actul căsătoriei legale, îi aduce noroc. Mirele ezitase
mult timp să îndeplinească aceste forme, dar când îi veni ordinul de chemare
pe front, găsi în el puterea necesară să ia hotărârea supremă. Alergă într-un
suflet la Motea și-l rugă să-i fie naș. Acesta îl felicită pentru buna lui
intenție și se bucură că a reușit să întoarcă pe drumul cel bun o oaie rătăcită.
- Îți va ajuta Dumnezeu să scapi, îi zise el cu bucurie. E frumos că
te-ai gândit să faci nuntă. Acum, copiii tăi vor avea un tată adevărat. Dacă
cumva se va întâmpla să mori pe front, ei vor fi copii de erou, pe când altfel,
te-ar fi blestemat că i-ai lăsat încurcați.
Se așezară toți la masă, lihniți de foame. Așteptarea fusese cam
lungă și stomacul dădea semne de nerăbdare.
Mișki își alese locul lângă Motea, Runcan și Otto. Otto stătu tot
timpul deoparte. Era logodit și nu voia să-și înșele logodnica nici măcar cu
privirea. De aceea, numeroasele fete din sală erau pentru el inexistente.
Când ispita era prea mare și nu mai putea rezista să nu se uite la ele, atunci
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scotea fotografia logodnicei din buzunar, o privea cu extaz și se întărea
sufletește ca și călugării care alungau pe diavol făcând semnul crucii.
Această fotografie o arătă tuturor. Semăna cu Christina Söderbaum și era
foarte mândru de acest lucru. aștepta ca toți să admire poza. Mișki, care nu
găsea nimic în făpturile slabe și blonde, nu dădu nicio atenție fotografiei.
Spuse, totuși, cu jumătate de gură că e frumoasă și își văzu de mâncare.
Otto devenea sentimental la băutură; simți, deodată, că-l podidesc
lacrimile. Mai scoase o dată portretul din buzunar și-l arătă tuturor vecinilor.
- Cine e aceasta? întrebă duduia de lângă el curioasă.
- Logodnica mea, răspunse Otto cu candoare.
- Cum, ești logodit? făcu ea decepționată.
Otto dădu din cap în semn afirmativ și ochii se opriră asupra
formelor sinuoase ale vecinei sale. Descoperirea aceasta îl făcu să bage
repede fotografia în buzunar. Nu mai vorbi toată seara nimănui despre
logodnică.
După mâncare începu obișnuitul ceremonial al strângerii darurilor.
Mai multe cumetre săltau printre mese, rostind strigături ocazionale și
cuvinte cu două înțelesuri. Una dintre ele ducea pe tavă o găină, pe care o
plimba pe la nasul fiecăruia cu aer ștrengăresc. Lăutarul se apucă să strige
pe fiecare donator cu sumele dăruite. Oamenii scotea paralele și le depuneau
pe farfuria lăutarului, care se plimba cu emfază printre mese, vorbind tare și
agitând bancnotele strânse, ca un agent electoral.
Mișki, simțind că în curând îi vine rândul, zise lui Runcan și Otto:
- Dați încoace banii! Cât dai Otto? Tu ești bogat, poți da mai mult. nu
uita că te-am adus într-un loc, unde te-am făcut să uiți de logodnică. Hai,
repede, scoate paralele!
- Cât să dăm? întrebă Otto cu naivitate, nedeprins cu astfel de
ceremonii.
- Dă și tu 500 de lei.
Fără nicio obiecție, Otto scoase 5000 lei și-i dădu lui Mișki.
- Așa, foarte bine, zise acesta cu satisfacție, apoi se adresă lui Runcan.
- Dă și tu ceva, măi!
- Eu nu pot să dau mai mult de 1000 lei.
- Bun, dă-i încoace.
Când fu în posesiunea banilor, adaogă și el 500 lei apoi îi prezentă
lăutarului, spunând că vin din partea a trei cavaleri.
- Trei cavaleri donează 6500 lei, strigă lăutarul, arătând spre donatori.
Mișki se îndreptă din spate și privi înainte. Lumea avea impresia că
el este donatorul întregii sume.
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Otto, care era ocupat cu vecina sa, când observă trișarea, se supără.
Dar nu mai era nimic de făcut, căci actul se consumase și Mișki ședea
triumfător în bătaia privirii cucoanelor.
La un moment dat, Motea își începu discursul de patru-cinci cuvinte,
apoi luă în primire cadoul mirilor: o pijama și o cămașă de noapte. Când o
desfăcu și o arătă, toată masa izbucni în urale.
- Trăiască nașul, ura!
Mișki, care avea totdeauna imboldul de a ține un discurs în
asemenea împrejurări, dar pe care nu-l prea ajuta debitul verbal, se ridică
solemn, privi în jurul său cu aer de maestru al cuvântului, apoi zise cu vocea
lui nazală:
- Trăiască nunta mare, trăiască nunul mare, ridic paharul în sănătatea
nunilor.
Se produseră râsete în sală și o bună dispoziție contagioasă. Cu
același aer solemn, Mișki se așeză, fără să se sinchisească de înțepăturile lui
Runcan, care nu-l mai slăbea cu ironiile la adresa discursului rostit. După
câtva timp, se ridică din nou, roșu la față, transfigurat de băutură și făcu
semn cu un deget pentru a atrage atenția că vorbește:
- Doamnelor și Domnilor, Vita nostra brevis est, brevi finiretur, sau
cum ar spune Românul, ce poți face astăzi, nu lăsa pe mâine. Să bem deci
până nu e prea târziu.
- Vezi, așa se conduc masele, zise el lui Runcan. Eu știu, căci am fost
pe vremuri în campanie electorală. Îi arunci mulțimii o frază, pe care nu o
înțelege, de preferință un dicton într-o limbă străină, apoi spui câteva
cuvinte substanțiale. Efectul e sigur.
- Într-adevăr, ai vorbit foarte substanțial când i-ai îndemnat să
golească paharele!
După terminarea mâncării, mesele se dădură din nou la o parte și
începu dansul. De astădată, perechile se înlănțuiră cu mai multă frenezie,
fiind încălzite de băutură. Un bătrân cu barbă sărea ca un țap, învârtind o
fată de șaisprezece ani. Otto, care uitase complect de logodnică, era în
tandrețe cu Nelly, vecina lui. Runcan solicita Pitiei un rendez-vous. Se
fotografiase cu ea și îi cerea să-i indice adresa pentru a-i aduce fotografiile.
Spre ziuă, petrecerea deveni zgomotoasă. Cumetrele începuseră să
discute tare, bărbații vociferau, și chiuiau, tinerii dansau. La un moment dat,
se auzi o înjurătură. O voce de femeie țipa indignată:
- Tâmpitule, idiotule, măgarule, nu ți-e rușine să te legi de femei cu
bărbat?
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Un individ cu mustăți groase, apucă pe altul de ceafă. Mai mulți
săriră în ajutor să-l scape. Se produse o încăierare, care amenința să
degenereze în bătaie.
- Vai ce nenorocire, la nunta mea să se bată oamenii! se văicărea
mireasa. Acesta nu e semn bun. Mișule, Mișule, desparte-i!
- Ce țipi așa, femeie? Lasă-i să se răcorească, strigă mirele.
- Ah, cine dracu m-a pus să mă cunun? Mai bine trăiam împreună
necununați!
Mișki, care avea instinctul de conservare foarte pronunțat, spuse lui
Runcan:
- Haide s-o ștergem.
- Pe mine mă amuză spectacolul acesta. De ce să nu asistăm la
deznodământ?
- Fii serios, mai ajungem și pe la Poliție. În definitiv, scopul ni l-am
atins; am mâncat bine cu bani puțini, l-am fraierit pe Otto, mi-am dat câteva
rendez-vous-uri. Ce profit aș mai putea avea? Mâine trebuie să fim
dimineață la serviciu.
- Cu Pitia ce facem?
- O duci tu acasă dacă vrei. Stă pe Ferentari și nu o cheamă Pitia, ci
Valerica.
- Afurisitule, de ce m-ai înșelat?
- Fiindcă tu ești romanțios. Dar la ora aceasta nu se mai face
romantism. Ia-o cu tine și fii practic.
Își luară rămas bun de la nași, care regretau incidentul și plecară pe
neobservate, însoțiți de Valerica, care ar fi dorit să afle motivul pentru care
s-au luat la ceartă invitații.
VIII
Oamenii nu credeau în eventualitatea unui bombardament. Trăiau în
iluzia că vom fi menajați, deoarece Americanii știau prin agenții lor că
suntem cu ei. N-ar fi fost deloc util să strice acest curent de opinie publică.
Dar războiul e război.
Trezirea la realitate fu crudă. Încă nu se desprimăvărase bine, când
într-o zi, la amiazi, se auziră sirenele șuierând. Deoarece avusese loc
dimineața un exercițiu de apărare pasivă, oamenii circulau nepăsători pe
stradă și își vedeau de treabă. Fuseseră atâtea exerciții până acum, încât
deveniră indiferenți la acest fenomen. Era ca mincinosul din poveste, care
striga mereu că vin lupii, fără să fie adevărat, iar când lupii veniră, lumea
nu-l mai crezu și nu se duse să-l scape. De astă dată lupii veniră; lumea avea
să plătească scump încredulitatea ei.
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Runcan și Mișki tocmai coborau scările Comandamentului, mergând
spre casă, când auziră sirena sunând. Văzură că se agită câțiva ofițeri, ceea
ce îi făcu să zâmbească; nu se sperie nimeni de un simplu exercițiu!
Zâmbetul lor pieri când li se spuse că se închid porțile și că nu e lăsat
nimeni să iasă.
- Ce dracu ne ține aici degeaba? zise Mikși supărat. Ne ia și puținul
timp liber pe care-l avem.
În același timp, răsună vocea comandantului batalionului, care striga
în curte:
- Toată lumea intră la adăpost!
Adăposturile din curte erau niște găuri subterane, unde nu puteai nici
să răsufli, nici să te miști. Aveai impresia că ești într-un mormânt. Când se
îngrămădeau ostașii în ele, atmosfera devenea sufocantă.
Invitația de a intra în adăpost nu fu deloc pe placul lui Mișki, care-și
muncea creierul pentru a găsi o modalitate ca să dispară. Toate porțile erau
păzite, iar ofițerii toți erau î curte. Era imposibil să le înșeli vigilența.
Așteptau nedumeriți, neștiind dacă trebuie sau nu, să intre în adăpost.
Dilema lor se rezolvă repede, căci, deodată, începu bătaia antiaerienei, care
produse un freamăt prin mulțime. Era primul sunet al războiului ce se
abătuse și asupra capitalei române. Emoția îi cuprinse pe toți și cât ai clipi,
oamenii intrară în adăposturi. Mișki le repetă exemplul, mai repede decât
l-ai fi crezut în stare. Era cu el și Otto, care înjura într-una că nu e lăsat să
plece acasă. Nemulțumirea acestuia se manifesta tot mai zgomotos, când se
văzu silit să intre în șanțul îngust, aproape lipsit de aer, îngrămădit alături de
ceilalți, fără putința de a se mișca. Bombăni tot impul, ceea ce enervă pe
Runcan, care dorea să aibă liniște în împrejurări atât de grave. El însuși se
simțea foarte prost; o teamă groaznică îl cuprinse, făcându-l să-i bată inima
și să i se înmoaie genunchii. Senzația de a aștepta moartea sub pământ, era
insuportabilă. Era apoi la prima încercare de acest fel, cu care avea să se
obișnuiască mai târziu, încât să devină pentru el chiar o distracție. Această
primă zi de bombardament fu, însă, cea mai grozavă; era prima întâlnire cu
moartea. Gangul subteran îți mărea impresia de mormânt. La persoanele
nervoase, lipsa de spațiu și neputința de a te mișca, le crea o stare vecină cu
nebunia. Lui Runcan îi venea uneori să împingă pereții mai încolo, să
lărgească celula, ca să poată respira. Simțea că se înăbuşă înăuntrul ei.
Antiaeriana bătea afară nebunește. Deasupra se auzea un zgomot de
avioane. Cerul părea un ocean ce clocotește.
- Sunt deasupra noastră, zise un maior ce se afla înaintea lui Mișki. Nu
se disting bombele de loviturile de tun.
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Mișki tăcea; stătea aplecat, cu capul înfundat în spatele vecinului.
Runcan simți că i se taie respirația. Ar fi dorit să iasă, dar nu putea, fiind
îngrămădiți unul într-altul, ca o turmă. Era imposibil să răzbați până la gura
adăpostului, care era și ea blocată. Puteai să mori aici, nu de bombe, ci prin
asfixiere; nimeni n-ar fi fost capabil să-ți dea vreun ajutor. Strâmtoarea era
așa de mare, încât pe toți îi treceau nădușelile. Un miros greu de piele și de
pământ încărca atmosfera. Deodată se auzi o explozie în apropiere.
Adăpostul de cutremură. Soldații se aplecară spre pământ, mărind și mai
mult înghesuiala. Era gestul instinctiv ce-l făceau când se aflau sub cerul
liber, pe câmp deschis, în momentele de bombardament. Acest gest era de
prisos acum în adăpost, totuși, ei îl făceau. De fiecare lovitură apropiată,
tresăreau și executau aceste mătănii.
- Sunt bombe, zise maiorul. Să știți că ne-au descoperit. Stați liniștiți,
băieți, nu vă agitați!
Cuvintele lui erau calme, totuși, trădau o adâncă emoție lăuntrică.
Ele răscoliră întregul adăpost, în care începu neastâmpărul.
- Vrem să ieșim afară, strigară câțiva din fund. Lăsați-ne să ieșim, nu
vrem să murim aici.
Maiorul, cu toată stăpânirea de sine, nu fu în stare să oprească
panica. Ceilalți ofițeri voiră și ei să iasă. Dinspre fund, se produse o
mișcare, care împinse afară oamenii, cum ai împinge aerul din pompă.
Curtea se umplu de sodați, care ieșiră și din celelalte adăposturi. Generalul
țipă la ei:
- Intrați înăuntru, nenorociților, vă vede de sus!
Dar nimeni nu se mișcă, ci fiecare căuta să se ascundă pe lângă
ziduri. Preferau moartea pe față, în aer liber, decât în adăpost. Autoritatea
comandantului nu mai era de niciun efect în aceste clipe. Judecata oamenilor
era simplă: dacă va cădea o bombă în curte, în adăpost sau nu, tot vor muri.
Era de preferat să moară afară, decât terciuiți înăuntru.
În curte era un furnicar de soldați și ofițeri. Unii stăteau impasibili,
cu mâna streașină la ochi, scrutând cerul; alții, alarmați, căutau un ascunziș.
Nimeni nu voia să mai intre în adăpost. Coloane de fum se vedeau în
apropiere, ridicându-se ca un nor negru. Geamurile din curte, erau toate
sparte, din cauza presiunii aerului; bucăți mari de sticlă se aflau pe jos, care
trosneau sub bocancii grei.
Runcan și Mișki stăteau tupilați lângă zidul cel mai îndepărtat de
clădire și așteptau cu groază apariția unui nou val. Scăpați din vizuină, erau
galbeni la față și cu trăsăturile contractate. Niciunul nu vorbea. Până și Otto
tăcea. Motea, care fusese pe front, avea singur curajul să deschidă gura. Era
calm și liniștit. Atitudinea lui era identică cu a tuturor soldaților ce făcuseră
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frontul, în timp ce ceilalți, își pierdeau cumpătul. Populația din curte se
împărțea în aceste două categorii: fricoși și curajoși. Cei dintâi reușeau
totuși să zdruncine calmul celor din urmă, prin nervozitatea lor.
- Cred că s-a terminat, își dădu Motea părerea.
Într-adevăr, nu se mai auziră decât răzlețe bătăi de tunuri. Mitraliera
de pe acoperișul cazărmei care lătrase ca un cățeluș neputincios, tăcea acum,
în timp ce mânuitorii ei, priveau fuduli la cerul limpezit, ca și când ei, cu
instrumentul lor, ar fi monștri. Lumea, totuși, nu îndrăznea încă să se miște.
Se înjghebară mici discuții, comentarii și exclamații. Viața începea încet,
încet, să pulseze. Când sună încetarea, parcă se ridicase o piatră de pe inima
tuturor. Prinseră puteri și toți se înviorară. Acum fiecare era curajos.
Lui Runcan clipele petrectute i se părură o veșnicie; acum se mira
cât de repede au trecut. Mișki, care înainte își băgase capul în pământ, îl
ridică de astă dată sus de tot, privind semeț în jurul său. Începu să fredoneze
cântecul:
Noi suntem eroi
Eroi de la război.
Porniră spre oraș, veseli și bine dispuși. Scăparea dintr-un mare
pericol făcea să le crească elanul vital. Merseră în direcția fumului ce se
vedea și aici dădură cu ochii de dezastru. Casa unde locuia Otto, era la
pământ. Când acesta văzu ce noroc avusese că nu plecase acasă, își făcu mii
de cruci, deși nu era Român.
- Te plângeai că nu erai lăsat să pleci! îl luă Mișki în primire. Dacă
erai acasă, nu mai trăiai acum. Zi bogdaproste destinului, căci mare noroc ai
avut! Dar te pomenești că Americanii te-au căutat tocmai pe tine, fiindcă
ești Neamț; n-au știut că nu ești acasă. Dacă ar fi știut că ești cu noi, ar fi dat
bomba în locul unde ne aflam. Altădată nu te mai luăm cu noi.
Bietul Otto privea cu jale la dărâmăturile unde îi erau îngropate hainele și
lucrurile. Mișki îl îmbărbătă, trântindu-i o altă butadă. Îl lăsă pe locul sinistrului
să-și plângă pierderea și plecă să vadă ce s-a mai bombardat, atrași de mulțimea ce
se îngrămădea spre centru.
Cotiră spre Calea Victoriei. Athenee-Palace-ul și hotelul Splendid erau în
flăcări. Geamurile de la ferestre și vitrine erau sparte. Sute de obiecte de valoare
zăceau pe jos. Din multe case ieșea fum și pompierii erau ocupați cu stingerea
focurilor. Armata venise să facă ordine, interzicând accesul publicului în zonele
lovite. Numeroși sinistrați își aruncau lucrurile pe geam, salvând ceea ce puteau
salva din clădirea atinsă. Familii întregi ședeau pe baloturile de haine adunate și
plângeau. Tabloul era tragic. Mișki își pierdu cheful:
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- Haide să mergem acasă, zise el, cine știe ce o fi și pe la noi!
Se despărțiră, plecând fiecare în direcția lui pe jos, deoarece tramvaiele nu
circulau. Ajuns în Calea Dorobanților, colț cu Romana, Runcan văzu o groapă
mare în mijlocul drumului și un bloc dărâmat pe jumătate. Două vagoane de
tramvai erau răsturnate, iar lângă ele un cal înhămat la o căruță, trăgea să moară
într-un lac de sânge. Ochii săi sticloși, resemnați, cerșeau implorare. Din când în
când, închidea pleoapele, apoi iar le deschidea, mustrător și blajin, părând a da
iertare acestei omeniri crude.
Imaginea aceasta a calului muribund, îl urmări toată ziua pe Runcan. Era
însăși imaginea suferinței lumii întregi.
IX.
Victima primului bombardament fu un căpitan tânăr, pe care toți îl stimau
și iubeau. Era blând, bun și muncitor. În ochii săi descopereai o umbră de
melancolie, datorită unei suferințe ascunse, pe care o suporta cu resemnare.
Căpitanul Marcu fusese pe front, unde se alesese cu o schije în plămâni; aceasta îl
supăra necontenit. Prezența ei îl făcea să simtă suflul morții, să-și dea seama că
viața nu e decât suferință. În timp ce ceilalți ofițeri se simțeau bine în pielea lor, el
știa cât îl costă această piele. Prețul plătit pentru ea era prea mare. Suferea în
tăcere, fără să cârtească, avându-și privirile ațintite mai mult spre lumea de
dincolo, decât spre cea de aici. Se ținea, totuși, bine și își făcea conștiincios datoria.
Din înfățișarea lui, n-ai fi bănuit niciodată că este un om suferind. Avea ținută
miliărească, cu toate că i-ar fi stat mai bine să îmbrace o haină de preot.
Runcan îl întâlnise adeseori și de fiecare dată avu loc între ei un schimb
amabil de cuvinte. Când se dăduse alarma, îl văzu mergând spre poartă. Nu-și dădu
seama că acest drum îi va fi fatal. Câțiva ofițeri încercară să-l oprească, spunându-i
să intre în adăpost, dar el dădu din umeri zâmbind și-și continuă drumul. Părea că
răspunde unei chemări căreia nu i se putea împotrivi. Cu pași mari și hotărâți,
mergea spre acest destin implacabil, ca și acei eroi antici, care se supuneau sorții.
Aceasta își rosti verdictul la întretăierea străzii, unde îl surprinsese
bombardamentul. Marcu stătu lipit de zidul unei case, așteptând să treacă valul, dar
o bombă căzu tocmai în apropiere și-l ucise.
A treia zi avu loc încinerarea lui la crematoriu. Veni foarte multă lume cu
flori, prieteni și cunoscuți, între care mulți ofițeri. Dacă nu s-ar fi golit orașul de pe
urma spaimei trase cu bombardamentul, ar fi venit și mai multă lume.
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De departe apăru crematoriul, sumbru și plin de mister, părând un masiv
templu egiptean. În această casă a morții avea să se petreacă ceremonia arderii
corpului neînsuflețit.
Întins pe catafalc, Marcu asista impasibil, izbăvit de suferință, la săvârșirea
slujbei religioase. Pe fața lui palidă, puteai zări aceeași resemnare stoică, ca și în
viață. În sfârșit, își avea calmul și liniștea dorită și, în același timp, avea și
dezlegarea enigmei care chinuia mintea omului.
Runcan și Mișki veniră la înmormântare din simpatie pentru dispărut, dar
și împinși de curiozitatea de a vedea o încinerare. Nu mai fuseseră la crematoriu și
profitară de acest prilej pentru a se documenta asupra acestei sinistre invențiuni.
Stăteau într-un colț și priveau impresionați la mort, așteptând să vadă ce o să se
mai întâmple cu el. Era ca la o experiență de laborator, unde asiști curios la
transformarea sau dislocarea elementelor. Bietul Marcu va fi și el descompus în
elementele sale acțiunea purificatoare a focului. Dar ce se întâmpla cu sufletul? Va
arde și el? Sau își va lua zborul spre necuprinsul albastru, „acolo unde nu este
durere, nici întristare”? Teologii și filozofii au dat răspunsuri diferite, dar lumea a
rămas tot nelămurită. Misterul n-a fost dezvăluit nimănui. Numai Marcu îl
cunoștea, dacă, bineînțeles, mai poseda facultatea de a cunoaște. Morților le este
dat să afle adevărul, sau să-l trăiască în esența lui. Prin ei se sparge hotarul dintre
cele două lumi, făcând o trăsătură de unire între ele.
Cam aceste gânduri umblau prin capul lui Runcan, în timp ce preotul își
continua slujba cu glas tărăgănat, iar corul dădea răspunsurile, făcând să răsune
sala, care avea o acustică foarte bună. Soția mortului se zbătea în spasme de plâns
lângă catafalc; trebuiă să o susțină câțiva ofițeri ca să nu se prăbușească. Era albă
și fragilă ca de porțelan, învăluită în culoarea sumbră a doliului. Părea o fantomă
zguduită de durere, coborâtă din altă sferă în eterna vale a plângerii.
După terminarea slujbei, câțiva ofițeri rostiră discursuri, apoi se cântă
Veșnica pomenire. Asistența întreagă avea lacrimi în ochi. Deodată se făcu liniște.
Toate privirile erau ațintite asupra sicriului, care avea acum capacul pus și era
acoperit cu flori. Așteptau parcă să se întâmple ceva miraculos, o așteptare
chinuitoare și groaznică. Din fund, se auziră deodată suntele unei muzici triste,
sfâșietoare. Era marșul funebru al lui Chopin. În ritmul acestei muzici venită parcă
din altă lume, sicriul și catafalcul se scufundară în neant. Era o mașinărie drăcească
aceea care funcționa în subsol și care făcea ca mortul să dispară încet sub planșeu,
ca un Deus ex machina. Ea făcea ca lumea să aibă impresia unei dispariții
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fantomatice, fără ciocli și gropari – o trecere dintr-o lume în alta. Dar când te
gândeai că jos la subsol, așteaptă cuptorul încins, care va desăvârși această operă, ți
se încrețea pielea pe tine.

- N-am văzut în viața mea ceva mai tragic! exclamă Mișki, care avea
și el o lacrimă într-un ochi.
Runcan, care era foarte emoționat și cu ochii umezi, nu răspunse. Privi la
locul unde fusese sicriul și unde nu era acum decât lespedea rece. Părea că s-a
întâmplat o minune, făcând să se crape pământul și să cuprindă catafalcul. Rudele
mortului plângeau cu hohote, iar soția lui leșină. O scoaseră cu grijă afară și-i
plimbară o sticluță pe la nas. Impresia de durere era covârșitoare; chiar și cei mai
calmi dintre ofițeri aveau o figură posomorâtă, deși văzuseră mii de morți pe
câmpul de luptă, îngropați în groapă comună. Această înmormântare, regizată cu
atâta artă rafinată pentru a provoca durerea și a arăta granițele dintre ființă și
neființă, îi impresionase și pe ei, cu toate că aveau inimi împietrite.
Publicul se scurgea încet afară, tăcut și trist. Mișki, care nu voia să scape
niciun amănunt al reprezentației, coboră jos la cuptor să vadă și mecanismul
lucrului. Era ca un spectator, care nu se mulțumește cu ceea ce se petrece pe scenă,
ci se duce și după culise. Se învârti în jurul cuptorului încins, îl studie cu
minuțiozitate, privi printr-o găurică unde se vedea flacăra pâlpâind. Își băgă nasul
în toate părțile. După ce se documentă îndeajuns, luă pe Runcan de braț:

- Să mergem. Nu mai e nimic de văzut.
Când ieșiră, văzură o femeie îmbrăcată în negru, care făcea rugăciuni în
fața unei urne. Aveai impresia că se închină înaintea unui idol sau fetiș.

- Iată ce a mai rămas din om! zise Mișki dezabuzat. Mă băiatule, viața
aceasta nu plătește două parale.
- Numai acum ai aflat lucrul acesta?
- Ba o știm de mai demult, dar nu-mi venea să cred. Trebuie să bem
ceva. După un astfel de moment, simți nevoia de a te întări nițel.
Intrară într-o cârciumă, pe Pieptănari, unde băură câteva țuici. La sfârșit
Mișki plăti toată consumația, ceea ce era un fenomen rar la el. Era, însă, prea
copleșit de zădărnicia vieții, ca să nu facă un gest larg.
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Dumitru Mălin

APĂ DIN CLOPOT
Casa în care am văzut eu lumina zilei (într-o noapte, vorba unui
amic, bun epigramist), nu mai există. Tata a dărâmat-o, după ce tot el, cu
mâna lui o clădise, din nimic. Cu bani puţini, dar cu multă trudă şi sudoare,
la care s-a adăugat, fireşte, şi sudoarea tinerelor mâini ale mamei. Când au
văzut, însă, că li se înmulţeşte familia, când le veniseră pe lume deja trei,
din cei cinci copii, pe care îi vor avea până la urmă împreună, s-au hotărât.
Cu aceeaşi râvnă şi sudoare au construit lângă prima (formată doar din
două odăi mici şi un coridor lung) o alta mai mare şi mai încăpătoare, cea
pe care şi azi o ţinem ca pe un dar de suflet moştenit de la dragii noştri
părinţi. Au trudit din greu pentru a o vedea ridicată şi acoperită, au făcut-o
din piatră şi lemn, materiale aflate mai la îndemână acolo în munte, unde
cărămida şi alte materiale de construcţii nu prea aveau căutare.
N-au chemat meşteri, doar el şi mama au săpat şanţuri, au cărat
bolovanii pentru temelie, au înălţat ziduri, var şi piatră, piatră şi var - au
cioplit şi încheiat lemnele aduse cu caznă din munte.
Când casa cea nouă a fost gata, pe cealaltă au dărâmat-o şi în locul
ei au construit o şură cu două poieţi, să aibă unde ţine vacile şi oile şi
fânul. Tata şi mama erau tineri, puternici, sănătoşi, aveau, credeau ei pe
atunci, o viaţă lungă de petrecut împreună, ca buni gospodari ai satului. Nu
putea nimeni bănui atunci că bietul tata se va stinge, va deveni nefiinţă la
doar 38 de ani, iar mama va fi văduvă la doar 36 de ani.
Felul cum au construit ei cele două case eu n-am cum să mi-l
amintesc. La prima nici nu eram venit pe lume, la cea de-a doua eram prea
mic să fi putut ţine minte ceva. Mama, însă, îşi amintea cu drag de heirupul acela frumos, tânăr şi ameţitor în care şi-au întocmit cuibul vieţii. Iar
vizavi de acest cuib, dincolo de râu, pe pieptul prăpăstios al Coastei
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Carului, îşi legăna în vânt coroana rotundă, a cărei frunză, credeam noi, nu
cădea niciodată, Fagul Împăratului. Dincolo de râu era Fagul Împratului.
În prima casă, în cea mică, doar cu două odăi şi un coridor lung,
acolo am deschis eu pentru prima dată ochii şi am trimis un ţipăt să mă
spună lumii.
Pe atunci femeile muntence nu năşteau la spital (nici nu se zicea „a
naşte”, ci „a făta”), fătau acasă, ori pe unde le apuca, de multe ori singure,
sau asistate de o „moaşă”, care putea fi, şi de cele mai multe ori chiar era,
cineva, o altă femeie, de obicei mai în vârstă, trecută prin asemenea
experienţe, din vecini sau din familie.
În cazul meu, „moaşa” s-a întâmplat să fie chiar mama mamei
mele, bunica Maria, „mama-bătrână”, cum i-am spus mai apoi eu şi toţi cei
cinci fraţi ai mei. S-a întâmplat ca ea să fie prin preajmă, tocmai când
mamei îi venise sorocul. Sau poate venise într-adins, îşi lăsase gospodăria
din satul vecin şi pe moşu, bărbatul ei, singur şi hotărâse să stea lângă
mama, ştiind ce urma să i se întâmple. Cert este că mama-bătrână a
ajutat-o să mă scoată la lumina lămpii cu petrol, ea i m-a arătat ca pe
primul ei copil născut viu (mama, cu un an înainte, mai avusese o fată, dar
aceea se născuse moartă, doar a născut-o şi au îngropat-o).
Exista la bunica în sat o credinţă, o superstiţie, una dintre miile de
superstţii, care încă mai împresurau satele din munţi, aceea că dacă nouluinăscut îi pui pe buze, îi dai să bea, imediat după naştere, apă dintr-un
clopot de „badic” (aramă), copilul acela avea să cânte frumos, vocea lui
avea să răsune ca badicul, adică precum un clopot fermecat.
Numai că mama-bătrână nu ştia, în zăpăceala aceea, unde ar putea
găsi, pe la noi pe acasă, un asemenea clopot, pe care nu-l pregătise
dinainte, nu se gândise. „Ilină, unde aveţi un clopot de badic, trebuie,
musai, să-i punem copilului apă din clopot de badic pe buze, trebuie să
cânte frumos ca tine, ca mine, ca mama şi ca tot neamul nostru”. „Nu ştiu,
mamă, nu ştiu! Nici nu cred că avem pe la îndemână un clopot din acela”,
se văita mama, încă sleită de recentele chinuri ale facerii. Numai de apă şi
clopot şi badic nu-i mai ardea ei în asemenea situaţie.
Dar mama-bătrână nu se lăsă, ieşi prin curte, pe la coteţe, căută şi
tăbărî peste un clopot, e drept nu de badic, ci de tablă, o talangă mare,
numai bună pentru gâtul lânos al oilor. În lipsă de altceva pune în el apă
dintr-o doniţă, dar, ce să vezi, clopotul nu ţinea deloc apa. Era şi spart. A
umplut ea cum a putut spărturile cu degetele mâinii sale şi a venit cu
clopotul, aşa spart cum era, în care reuşise, totuşi, să ocrotească o scânteie
de apă şi mi-a vărsat-o pe micuţul obraz ori undeva pe buze, pe unde s-a
nimerit. „Ca acest clopot să cânţi, dragul mamei, ca acest clopot să cânţi”,
îşi rostea bunica vorbele rituale.
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Mai târziu, s-a dovedit că superstiţia nu era lipsită de temei. Apa
din clopot şi-a făcut efectul. Nu am niciun pic de voce. Cânt precum o
talangă crăpată. Sunt afon, iar atunci când, totuşi, mă încumet să cânt, când
vreau să încerc, aşa îmi răsună glasul: precum al unui clopot spart.
Şi, doamne, cât mi-ar fi plăcut să am voce, să pot să cânt frumos,
ce-aş mai fi doinit încât să răsune toţi munţii şi toate văile mele de-acasă.
(„... i-auzi valea, cum răsună valea/ şi mândruţa-mi ţine calea/ i-auzi valea
cum răsună/ eu cu mândra n-o duc bună...”).
Aş fi cântat frumos toate cântecele lumii. Că, încă de pe atunci, de
foarte mic, s-a dovedit că aveam o memorie de invidiat. La versuri. Tot ce
auzeam ca fiind spus (mai târziu scris) în versuri cu rimă îmi rămânea în
cap, chiar fără să vreau. Mulţumesc cerului şi vântului că încă şi azi am
aceeaşi memorie. Dar numai la versuri. N-am putut, altfel, ţine minte
niciodată formula trunchiului de con, sau de piramidă, ori aria triunghiului.
Mama îmi povestea că şi-a dat seama devreme, pe când aveam doar vreo
trei anişori de acest dar al meu. Şi cum? Fusesem cu părinţii la o nuntă.
Acolo în sat la noi. Nu m-au putut lăsa singur acasă. La nuntă, ca la nuntă.
Muzică, joc, strigături. Strigăturile erau, evident, în versuri. Dintre toate
îmi plăcuse, cel mai tare, probabil, una:
„Iacă-t-o câtu-i de mare
Şi-am cerut şi-o zis că n-are
Ş-o să cer la una mică
Şi să vezi că-mi dă o ţâcă”
Toată săptămâna ce-a urmat după nuntă eu strigam prin curte
strigătura aceasta. Nu mă putea nimeni opri s-o spun. Oricine venea la noi,
povestea mama, trebuia s-o audă. Trrebuia, musai, să i-o „strig”. Până la
urmă a intrat la noi în curte şi vecina Tina, vecina noastră de peste uliţă.
I-am strigat-o şi ei. Asta, femeie tânără pe atunci, m-a întrebat: „Da, ce-ai
cerut măi, dragul lelii, şi o zis că n-are? Ce nu ţi-o dat?”. Zicea mama: ai
stat puţin şi te-ai gândit. Şi dintr-odată i-ai răspuns: „Un pic de ţâţă!”.
Ştiam orea de pe atunci că pe acolo pe undeva bate strigătura asta, sau
eram prea aproape de „vremea ţâţei” ca să-mi fi venit în minte altceva.
Oricum, răspunsul meu a provocat nu doar hohote de râs, dar şi uimire. Şi
o poveste pe care mama o repeta mereu când mă lăuda cineva câte versuri
ştiu.
Da, aş fi cântat, încât n-ar fi cântat nimeni ca mine. Vorba lui moşu
meu, bărbatul mamei-bătrâne, moşu Dumitru Gutiu: „Măi, nepoate, dacă
aş fi ştiut eu cânta din fluier, apăi nu cânta nimeni ca mine”. Dar el nu ştia
deloc!
Iar dincolo de râu era Fagul Împăratului.
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NICU VĂTAVU

Femeie
M-aş toarce-n fir de aur
Să-ţi împletesc cunună
Pe care să cos lauri
Din mici bucăţi de lună.
Ca Ana m-aş zidi
În soclu, pentru tine,
Ca tu, să poţi privi
Spre zările senine,
Acolo sus, Femeie,
Tronând în veşnicii,
Până-n Calea Lactee
Mereu iubită fii.
Ofrandă îţi închin,
În cupele florale
Polen de aur fin
Şi clipe ancestrale.
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În sunetul de corzi
Al harpelor divine,
În fiecare zi
Eu te-aş cânta pe tine!

Geometrie
Mergând liniştit pe cărarea din vale
Mi-a sărit pătratul ipotenuzei în cale.
Dintr-odată, din tufişuri, cochete,
Îi sar în ajutor cele două catete,
Să mă convingă pe mine, în cor,
Care-i rostul lor.
Doi paşi înapoi, eschivez,
Nu cumva să le enervez.
Mă-ndepărtez în zig–zag, unghiuri drepte,
Zicându-mi în sine că-s înţelepte.
Cu paşi grăbiţi , ca de nătâng,
Pornesc spre Pitagora ca să mă plâng,
Să-i spun, (că-i dimineaţă, pe rouă)
Vreo două.
Că… ce am eu cu teorema lui,
Poţi să-mi spui?!
Mai lasă-mă-ncolo frăţioare!
Că nu mi-e de folos în nicio-mprejurare…
Inţeleptu-mi iese senin în prag,
Neştiind să mă port firesc cu un mag.
Intimidat de aura lui, o cotesc,
Îngânând ceva stupid şi prostesc,
Doar atât putând pronunţa:
-Să trăieşti, Măria Ta!
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Iceberg
Ca o umbră de înger se plimbă prin noi,
Sfântă, mlădiţă nobilă pe port-altoi,
Descântec în noapte înstelată,
Cu lună, de greieri treierată.
E mai mult decât lumină,
E dar de la puterea divină,
Te-ajută să ţii ochii larg deschişi
Ca să poţi vedea cu ochii închişi.
Iubire, lumină, răsucite,
O taină cu răspunsuri zidite.
Binelui, răspunzându-i mereu cu –da,
Te-ajută la greu să rămâi în şa.
E gândul, respiraţia, seceta, belşugul cu ploi,
Este parteanevăzută a aisbergului din noi,
Nu-l conştientizăm destul:
E sufletul.
Sufletul curge prin noi
Sau noi navigăm prin suflet spre Lumea de-apoi?
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Urme de paşi
Pe cărări bătute de stele
Pleacă gândul.
Într-un moment de inspiraţie,
Un astronom observă
Urmele paşilor lui
Prin colb de stele,
La câteva mii de ani-lumină:
-“Unde te duci gândule?”
Îl întreabă, privind prin lentilele telescopului,
Dar gândul nu răspunde,
Mergând mai departe...
-„Ai grijă să nu te rătăceşti!”
-„Nu moreu când vor stelele!
Glumeam, n-ai să vezi nicicând o stea
Să dorească moartea mea.”
Că e bun sau chiar de nu-i,
Orice gând cu steaua lui.
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ADRIAN NICOLAE POPESCU

Când imaginaţia îmbracă sutană
Privesc pe geam, încercând să anticipez secunda pauzei de masă…
Pare-se că deasupra norilor, divinitatea s-a apucat să facă curat în imaculatul
rai; îngerii în goana lor bătând prea tare din aripi… Patru zile în care oraşul
s-a afundat, treptat, în puful pierdut de interpreţii la harfă… Doar fumul,
singurul ce repugnă din spaţiile ocupate de cei care au savurat mărul
cunoaşterii confirmă caracterul adaptabil al zvârliţilor dincolo de porţile
celeste.
Avântul imprimat structurii supraponderale prin care mă exteriorizez,
reuşeşte, într-un final, să deplaseze stratul alb depus ce bloca uşa de la
intrarea în locuinţă. Din fericire, lopata de zăpadă ce va deveni în ceasurile
următoare o extensie a membrelor superioare se află într-un loc inspirat ales
pentru depozitare. Prin mari intervenţii şi achiziţionată direct din ţara
producătoare, utilajul manual cu un nume cât se poate de sugestiv: „Inima lui
Stalin” se dorea a fi conexiunea cu exteriorul în cazul instaurării mult
mediatizatei ierni a mileniului.
După aproximativ trei ore de purificare, mă autoevaluez ca biruitor în
confruntarea meteo-umană; bucuria indusă de sunetul motorului maşinii
pornite la sfert de cheie devenind un surogat al cupei de şampanie închinate
în cinstea victoriei. Deschid larg porţile, sprijinindu-le temeinic cu două
pietre solide rămase surplus din vara trecută, când pavasem aleile din curte şi
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mă strecor labirintic navigând pe străduţele continuu desfundate, spre
magazinul cel mai apropiat. Ultime detalii înainte de lăsarea întunericului
când, copiii îmbujoraţi ai vecinilor, considerându-mă un bun creştin îmi vor
cere pe aceeaşi linie melodică scoasă de la naftalină la sfârşitul fiecărui an, să
le deschid uşa.
Cu lista dinainte pregătită, împăturită cu grijă şi înţepenită în
agăţătoarea de la pix, încerc să mă „şerpuiesc” printre rafturi şi printre
ceilalţi semeni ai mei întârziaţi şi ei în ale pregătirilor. Prezenţa majoritară a
sexului masculin îmi dă încrederea şi speranţa că nu voi zăbovi foarte mult la
casă; listele lungi din mâinile lor şi stângăcia cu care cercetează rafturile
certificându-mi oarecum supoziţia.
După ce neutralizez prin linie îngroşată toate însemnările de pe bilet,
avansez uşor şi ezitant către locaţia introducerii PIN-ului pentru a achita
contravaloarea conţinutului coşului cu fisă. Răvăşit de sentimente ambigue
ca cel al necunoaşterii sau al neîncrederii, regăsesc, într-un final, şi pe card
acelaşi spirit al sărbătorilor. După alambicatele clipe petrecute printre
codurile de bare, mă afund în scaunul tapetat cu piele ecologică, savurând
bucuria aceluiaşi sfert de cheie ce repune în mişcare autovehiculul galben.
Conduc la fel de precaut, înaintând anevoios înapoi spre casă. De-o
parte şi de alta a drumului surplusul de zăpadă depus, în exilul lui la
marginea trotuarelor descrie imaginaţia foştilor proprietari luând aspectul
unor piramide, cămile cu două cocoaşe sau gigantici oameni cu mătură şi nas
carotenoid, ce par a străjui intrarea în curte. În contrast cromatic total cu
panelul unicolor, asemeni unui naufragiat pe o insulă pustie o siluetă
longilină încearcă discret şi, totuşi, insistent să atragă atenţia, la vederea
oricărui ansamblu cu patru roţi destinat locomoţiei.
Automatismul instalat în fiinţa celui uzat de caruselul pedalelor şi al
schimbătorului de viteză, dar şi diluarea în frământările cotidiene converg
către anihilarea câmpului vizual nativ, deformându-mi, totodată, şi percepţia
realităţii. Frânez brusc, nerealizând pe moment existenţa altor vehicule în
trafic; semnalul trimis de către subconştient suprimându-mi orice răbufnire a
logicii. Accelerez în retur, până când în dreptului geamului de la portiera din
dreapta reapare silueta longilină omisă anterior.
Nu, nu am fost trădat! Singurul care mi-a rămas fidel de la
începuturile descătuşării lui şi până în prezent, el, subconştientul servil nu
m-a înşelat nici astăzi! Expresia christianică a celui care declarându-se
visător şi îndemnând la visare cânta la pian, imaginându-şi dincolo de miopia
sa cu lentile mici şi perfect rotunde o lume în armonie deplină; îmi zâmbea
paşnic dincolo de parbrizul uşor aburit.
Desfătându-mă într-un relativ comfort termic al interiorului maşinii,
trăiam instantaneu ipotetica senzaţie de căpitan al submarinului aflat în
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submersie în marele ocean îngheţat…Un căpitan al unui submarin galben,
scufundat în imensul simbol al liniştii depline.
Văzându-mă blocat în miraj, lăsându-mă să-mi savurez clipa de
revelaţie până aproape de final, făptura în haine cernite, îmi bătu cu evlavie
uşor în geam. Apreciindu-mă ca fiind ancorat din nou în realitate, cuteză să
mă întrebe prin gesturile binecunoscute ale celui care aşteaptă maşina de
ocazie dacă nu mă îndrept la stânga, spre mănăstire.
Aflat, încă, într-o fază diploidă a trăirilor interioare, derivând între
confuzie şi nelămurire, reuşesc, într-un final, să-mi comunic traiectoria,
lămurindu-l într-un mod inexplicabil pentru veşnicie: mâna dreaptă indicând
cu degetul arătător, în sus, către providenţă. Cu acelaşi zâmbet calm pe faţa-i
palidă, făcând un pas înapoi, măturând cu straiele negre şi lungi până în
pământ zăpada cernută pe trotuar înclină înţelegător din cap şi mă
binecuvântă făcând semnul crucii asupra gândirii mele scufundată în
elucubraţie.
Acelaşi sfert de cheie… aceeaşi repunere în mişcare… melanj ideatic
în trup de creştin pornit să deschidă uşa la lăsarea întunericului…
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EUSEBIU CAMILAR

POEME DIN 1001 DE NOPŢI

TADMORA
În numele lui Alah, al nostru adăpost,
Tadmora sultăniţa, în vremuri vechi, am fost,
Am cunoscut măreţe seraiuri şi splendori.
Am subjugat popoare şi-am adunat comori!
Urmaşă glorioasă de mari sultani eu sînt,
Şi-avut-am cea mai mare putere pe pământ...
Am stăpânit imperii şi-am înălţat cetăţi,
Şi-am fost mărinimoasă şi dreaptă-n judecăţi,
Dar s-a stârnit asupră-mi nemilostivul cer,
Şi-a fost, ca împreună cu-al meu popor, să pier...
Întâi, veni năprazna printr'un fierbinte vânt,
Şi nici o picătură de ploae pe pământ
N-a curs atâta vreme, şi apele-au secat,
Şi arborii şi firul de iarbă s-au uscat...
Cumplit, ca o pedeapsă, cum seceta bătea,
S-a însoţit de-odată şi foametea cu ea,
Când am sfârşit şi pâinea şi apa... Într-o zi
Peste cetate, corbii au prins a croncăni !
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Năprazna înainte de a ne fi ucis,
Cumpărători la alte popoare am trimis,
Să cumpere şi pâine şi apă, cât de cât,
Dar s-au întors trimişii cu lacrimile-n gât,
Căci bântuia pe lume scumpete fără frâu
O piatră preţioasă costa un bob de grâu...
Văzând apropierea îngrozitoarei morţi,
Am hotărât, îndată, să punem drugi pe porţi,
Şi-aşa muri în veacuri străvechi, în ani prea grei
Tadmora sultăniţa cu tot poporul ei!
În numele lui Alah, străine, nu mai sta!
Pătrunde în cetate şi ia ce poţi lua !
Cu pumnii strânge perle, şi agate şi cercei,
Căci ţi le dă Tadmora cu tot poporul ei,
Cu pumnii strânge perle şi vinde-le-n câştig
Dar nu-mi lua veşmântul, că-n veşnicie-i frig...

UNDUITOARE CREANGĂ TRUPUL EI
Unduitoare creangă trupul ei!
Şi stelele i-s la urechi cercei!
Voi n-o cunoaşteţi pe iubita mea!
În svelte ierburi n-o zăriţi pe Ea?
Nu-i desluşiţi mijlocul diafan
În ramurile arborelui Wan?
I-s negri ochii, iar obrajii Ei
De anemone sînt. Cântaţi! Cântaţi!
De lună i-s obrajii luminaţi
Iar stelele i-s la urechi cercei!
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OBRAJII TĂI, FRUMOASO...
Obrajii tăi, frumoaso, totdeauna
Să ţi-i slujească soarele şi luna!
Iar ramurile ucenice fie
La marea şi nespusa-ţi gingăşie!
Şi în a vremii cale, neştiuta,
Vreau robul tău să fiu să-ţi port lăuta,
Şi când va obosi de câte-o spune
Cu genele să o desmierd pe strune...
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LARISA PAŞCANU

Zâmbete…
Râsul ei făcea ca lumea să fie măruntă faţă de sufletul Carei care emana atâta
bunătate. Încă şapte ani au trecut, aceşti şapte ani aducând cu ei maturizarea lui
Carl, evoluţia Carei, care avea acum zece ani. Era o zi de duminică, opt iulie. Un
porumbel alb a trecut prin faţa fetei. Şi-a dorit atât de mult să-l atingă, încât l-a
urmărit până când s-a depărtat foarte mult de casă. A ajuns la marginea pădurii, întrun loc unde nu îşi mai amintea să fi fost vreodată singură. I se părea atât de cunoscut
acel ţinut. Într-un loc anume era o urmă rotundă, care nu dispărea. Fata o privi cu
multă atenţie. Aceasta atinse urma şi răscoli pământul până ce găsi în interior ceva
negru, atât de strălucitor, încât îţi lua ochii. Era o piesă, o bucată din ceva. O atinse
cu degetele. În acel moment ceva fantastic se petrecu. Piesa neagră, de un luciu
nemaivăzut, îi pătrunse în palmă. Speriată, fugi, la fel ca porumbelul alb care
dispăruse de mult. Alerga spre căsuţa mamei sale. Intră în încăpere. Se uită peste tot.
Îşi privi palma pe care se afla semnul. Era doar o jumătate, sub forma unui ,,c”
alungit. I se părea că ceva lipseşte, dar nu ştia ce.

83

Uşa se deschise şi atunci Alla intră în casă.
− Cerul e atât de întunecat, cred că afară va fi o furtună cum nu s-a mai pomenit
vreodată.
− Mamă, unde e Carl?
− Nu e cu tine în casă ?
− Nu, în cameră sunt doar eu.
− Să sperăm că va ajunge înainte de a izbucni furtuna, care sunt sigură că nu va ierta pe
nimeni. Cerul îmi inspiră teamă.
Se auzeau trăsnete ce făceau ca inima Carei să bată tare, dar nu asta era ceea ce o
înspăimânta, ci fulgerele, arcuri luminoase care brăzdeau pământul. O clipă şi puteau
răpi viaţa unui om. Nu se mai putea gândi la altceva decât că fratele său era plecat, iar
trăsnetele şi fulgerele zguduiau ţinutul.
Ploaia începu. Din picuri mici se transformau în stropi mari ce biciuiau pământul crud,
fără milă.
− Haide la mine, Cara ! Carl se va întoarce, pentru că el întotdeauna se descurcă.
Nu-ţi fie frică!
− Mamă ...
− Spune.
Voia atât de mult sa-i spună ceea ce i s-a întâmplat astăzi, dar nu putea. Îşi luă
inima în dinţi şi o întrebă:
− Ce semnifică acest semn din palma mea? îndrăzni Cara.
− Eu nu văd nimic, doar pielea ta albă şi catifelată.
Fata nu-şi putea explica asta. Îi arătă mâna în care avea semnul, dar mama sa nu îl zări.
Cara se ridică şi se îndreaptă spre fereastră. Ploaia se domolea, formând un joc fantastic
din care chipul unui băiat chipeş şi înalt se ivi. Ochii fetei sclipeau tot mai tare când îl
văzu, pentru că era fratele ei.
− Mamă, Carl e aici!
Zâmbetul reveni pe chipul celor două. Cara îşi îmbrăţisă fratele, iar acesta o sărută
călduros pe frunte. Spera ca niciodată să nu mai simtă ce a simţit atunci un gol imens,
ca şi când el nu s-ar mai fi întors întotdeauna există speranţă este exact ceea ce a simţit
ea în acele momente.
Speranţă...
Speraţi la o lume mai bună, la un loc în care fiecare om e împlinit. Un tărâm în
care orice anotimp vă poate aduce bucurie.
Speraţi că, într-o zi nu vor mai fi războaie , că pacea va aduce liniştea tuturor.
Speraţi că integritatea va triumfa, în cele din urmă.
Speraţi, că faceţi alegerile corecte, dar vă înşelaţi pe voi înşivă.
Speraţi că divinitatea nu vă va judeca, pentru că vă e teamă.
Speraţi că veţi deveni erudiţi, dar fără a munci pentru asta.
Speraţi că veţi ajunge cineva şi că totul va fi exact cum v-aţi dorit.
Speraţi că pizma nu va mai exista, solitaritatea va fi doar pentru unii şi melancolia nu
va mai dăinui în sufletele voastre.
Speraţi că unele calamităţi vor dispărea, deşi voi nu faceţi nimic pentru a le opri.
Speraţi în exuberanţa copiilor voştri, chiar dacă nu vă găsiţi timp pentru a discuta cu
ei.
Speraţi că, într-o zi, va răsări soarele pentru voi.
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Dar ştiţi ce sper eu? Eu sper ca, într-o zi, iubirea să devină nemurire.
Sper ca nemurirea să vă amintească faptul că, în fiecare răsărit şi apus de soare există
iubire. Cineva m-a întrebat odată : ,, ce toată lumea are și nimeni nu o poate
pierde?”. Nu am ştiut ce să-i răspund în primul moment. Apoi m-am uitat la infinita
boltă albastră, am tras în piept aerul pur ce îl respiram şi apoi am răspuns: Ce toată
lumea are și nimeni nu poate pierde?
Este inocenţa copilului din fiecare, iubirea de la Dumnezeu, nemurirea, şi nu în ultimul
rând, speranţa.
Speranţa că într-o zi, orice s-ar întâmpla voi rămîne doar eu, aceeaşi Cara, la fiecare
răsărit şi apus de soare.
***
Cerul şi soarele se oglindeau în lacul de safir. Totul era atât de frumos! O fată
înaltă, slăbuţă, cu pielea albă, neavând niciun fel de teamă, înota în apa destul de rece
lăsa impresia că nu simţea răceala lacului. Dar, după un timp, simţea că aerul îi
lipseşte. Cineva o scufunda. O împingea atât de tare la fund şi ea nu avea cum să se
împotrivească. Doar dădea din mâini. Lupta cu moartea, dar nu putea să o învingă.
Ochii săi negri, încă deschişi, puteau vedea o brăţară formată din două culori: alb şi
negru. Semăna cu un cerc, asemeni unui glob pământesc. Dar nu-l putea atinge.
Pentru că, dintr-o dată, mirosul de ciocolată caldă pe care Alla o pregătea o trezi din
coşmarul pe care l-a avut. Doar un vis urât, acest coşmar nu o să se împlinească. Se
uită cu atenţie la semnul său din palmă. Atunci observă că, dacă mai desena un
semicerc alb, forma brăţara din visul ei. Dar, din fericire, prin împrejurimi nu se afla
niciun lac. Era dimineaţă: o zi de duminică. Cara şi Alla au hotărât să facă o plimbare
prin pădure , fiindcă nu obişnuiau să facă acest lucru. Duceau o viaţă liniştită şi
frumoasă, feriţi de orice pericole. Aproape în fiecare duminică mergeau la biserică,
bucurându-se de credinţa creştină. Alla nu ar fi făcut niciodată rău nimănui, sufletul ei
fiind inocent şi pur la fel ca al unui copil nou-născut. Chiar dacă nu mai era tânără, pe
chipul acesteia încă se mai păstrau trăsăturile unei femei frumoase cu ochii verzi ca
smaraldul.
− Mamă, cred că e timpul să plecăm! striga Cara.
− Imediat! Ai puţină răbdare.
Cara nu ştia că Alla a găsit-o la marginea pădurii abandonată într-un coşuleţ roşu, iar
mama ei adoptivă s-a gândit că nu îi va spune niciodată acest lucru. Ea nu trebuia să
se simtă inferioară celorlalţi copii. La rândul ei, fata îi povestea Allei lucruri
înspăimântătoare, la fel ca în prima zi când a fost nevoită să-şi cunoască colegii de
clasă, deoarece putea să vadă pete negre pe chipurile lor, ce nu ştia cum să le
interpreteze. Ştia doar că dacă îi atingea, simţea tot răul ce zace în ei , un rău ce nu
putea fi ţinut în frâu. I-a povestit mamei sale, de-a lungul timpului a observat scene în
care copii îşi minţeau părinţii cu zâmbetul pe buze. Dar ele nu au spus nimănui despre
asta, nici măcar lui Carl, pentru că Alla a observat de mult timp că fata ei nu era la fel
ca restul, era specială.
Uşa casei se deschise. Cele două plecară în drumeţie. Paşii lor se îndreptară spre
pădure. De mult nu au mai fost în acel loc amândouă. Cara a insistat, dar Alla nu îşi
dorea să ajungă acolo cu ea. Erau tot mai aproape de marginea pădurii. Ajunseră în
locul în care se afla semnul rotund în care Cara a găsit piesa neagră, pe care, şi astăzi,
o avea în palmă.
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− Mamă, urma asta e aici de mai bine de cinci ani! Vântul, ploaia, furtuna,
nimic nu a putut să o facă să dispară.
Alla îşi amintea şi acum ziua în care a salvat-o, faptul că urma coşului roşu era acolo
de cincisprezece ani. Era ceva ce femeia nu îşi putea explica. Era magie sau
binecuvântare cerească? Pentru ea era o minune .
− Nu cred că e de atâta timp, Cara! Doar ştii că aşa ceva nu e posibil! minţi mama
fetei, crezând că o protejează.
− Ştiu că e de mult timp aici. Voiam să-ţi arăt şi ţie, dar dacă nu vrei să înţelegi...
− Cara, câteodată viaţa nu e dreaptă, îţi joacă feste, fiind la fel ca un joc...
Jocuri...
Vă jucaţi cu sufletele nevinovate ale celor care vă iubesc.
Vă jucaţi cu vorbele, le aruncaţi şi apoi nu mai contează urmările.
Vă jucaţi cu focul, uitând că vă puteţi arde.
Vă jucaţi cu sănătatea şi cu propria voastră viaţă.
Vă jucaţi cu propria conştiinţă, contează doar câştigul.
Vă jucaţi inutil,în fiecare zi, la fiecare oră.
Jucaţi roluri de însemnătate mare.
Jucaţi jocuri decente, până ajungeţi la apogeu.
Mama s-a jucat cu mintea mea ce era prea fragedă pentru a forma legături, a crezut că
mă protejează minţindu-mă, dar întotdeauna e mai bine să spui adevărul, chiar dacă
doare. O clipă, şi destinul meu s-a schimbat. Momentele sunt incerte, pentru că pot
înlocui totul, pot distruge totul, la fel şi jocurile voastre care mă fac să realizez cât de
mică şi îngustă e lumea aceasta în care mi-e sortit să trăiesc... Acum vine clipa când eu
vă voi propune un joc. Jocul în care eu voi stabili regulile, iar voi veţi alege. Primul
pas e să vă închipuiţi că modelul vostru în viaţă se află lângă voi.
Al doilea pas e să-i alcătuiţi portretul moral şi fizic.
Urmează al treilea pas, se spune că e cel mai important. Dacă ar fi să-i oferiţi ceva, ce
i-aţi da ?
Al patrulea pas e să vă priviţi în oglindă şi să vă gândiţi ce aveţi în comun cu persoana
respectivă.
Ultimul pas e să realizaţi că sunteţi doar nişte piese dintr-un joc, doar nişte pioni. Dacă
nu veţi mai fi, jocul nu se va opri. Dar trebuie să ştiţi când să vă opriţi din jucat. Pentru
că, sunt nevoită să vă spun că nu voi alcătuiţi jocul, ci Creatorul...
Dacă mi-aţi făcut jocul, vă veţi da seama că viaţa însăşi e un joc pe care trebuie
să-l jucaţi cum ştiţi mai bine.
Jucaţi, trăiţi şi împliniţi-vă destinul!
Am avut ocazia să joc cartea cea mare, să-i vorbesc, dar nu am putut, am trăit o
clipă şi apoi s-a dus. Nu am ştiut să joc la fel de bine ca ceilalţi, pentru că eram diferită
şi puteam să lupt cu răul, din cauza asta m-am oprit. Pentru că... O poveste e la fel ca
un izvor ce se scurge lin, la fel ca un vis ce poate semnifica reprezentarea unei alte
lumi...
Păşea pe nisipul moale, bolta infinită era atât de senină şi globul de aur îi zâmbea.
Atmosfera era liniştită, nimeni nu se afla pe plajă, doar ea. Vântul îi mângâia şuviţele
părului negru, şi odată cu el, ceva îi şoptea:
− Ce este iubirea?
Fata nu ştia ce să răspundă. Atunci începu o ploaie măruntă, stropii erau atât de calzi şi
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totul era perfect: o atmosferă de poveste. Marea şi cerul se întâlneau formând linia
infinitului, atât de sempiternă. Iubirea este o ploaie măruntă care cade blând, în schimb
naşte torente şi aduce minuni. Încet, încet ploaia se opri. Curcubeul îşi făcu apariţia pe
cer. Aceasta era dovada iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Îşi ridica braţele spre cer. Ştia
că în acele momente timpul trecea, paşii săi nu se vedeau în nisip. Putea să observe
paşii unui băiat. El mergea încet, apropiindu-se de ea. Era ceva tainic, deoarece nu putea
vedea nimic pe chipul său, nici pete negre, și nici eternitate. Fata observă cei mai
frumoşi ochi pe care îi văzuse vreodată. Două pietre de culoarea safirului, ce
reprezentau calmul, reveria, liniştea şi seninătatea. Albastrul acela închis o îndemna la
visare, o făcea să-şi dorească să-l atingă. Pentru ea era atât de frumos încât părea ireal.
Se apropia tot mai tare.
− Nu-mi spune nimic, Cara! Doar atinge-mi mâna.
A observat că băiatul avea acelaşi semn ca şi ea, un ,,c” alungit, doar că al lui era
alb.Când l-a atins, mâinile lor au format un glob pământesc, un scut ce parcă îi proteja
de tot ce era în jur. O lumină puternica se vedea peste tot. Cara închise ochii. O clipă şi
băiatul cu ochii albaştri şi chip angelic dispăru.
A lăsat în urma sa dragoste. Pentru că în sufletul fetei în acele momente, era doar iubire.
Paşii săi încă se mai vedeau în nisip ...
Cineva a întrebat-o, odată, ce este iubirea, iar ea a răspuns: iubirea este nemurire, la
fiecare răsărit şi apus de soare.
Deschise ochii. Fusese doar un vis, chiar dacă dorinţa sa era ca, într-o zi, să devină
realitate. Adormise pe aşternutul smaraldiu întins cu grijă pe iarbă. Alla se afla lângă ea.
Căldura mamei sale era tot ce îşi dorea în acele momente. Cuibărindu-se în braţele sale,
o întrebă:
Ce voi simţi când mă voi îndrăgosti prima dată?
− Când aceasta se va întâmpla, vei avea impresia că tot ce te înconjoară este dragoste,
vei zâmbi, vei râde chiar şi fără motiv. Vei crede că eşti cea mai fericită persoană de pe
pământ, pentru că asta aduce iubirea, bucurie eternă, indiferent de vreme sau timp. Să
iubeşti, Cara! Iubirea te va face mai bună .
− Tu l-ai iubit mult pe... tata? Ştiu că nu te-am întrebat niciodată în cinsprezece ani
despre el, dar unde e?
− Tatăl tău, Cara, a fost un om minunat, dar a murit cu ceva timp înainte de naşterea ta.
El mi-a oferit iubire necondiţionată, m-a învăţat ce înseamnă dragostea adevărată.
− Aş fi vrut să-l cunosc... Îmi pare rău. Mamă ai urât vreodată pe cineva?
− Viaţa e prea scurtă şi frumoasă pentru a găsi vreme pentru ură...
***
Iubire...
Am învăţat să iubesc tot ce mă înconjura, chiar dacă nu eram îndrăgostită.
Am învăţat că trebuie să iubesc indiferent de vreme sau timp, de circumstanţe sau
împrejurări.
Iubirea te face mai puternic, te face să realizezi că tot ce e în jur ne poate oferi
dragoste: de la porumbelul alb ce reprezintă puritatea, până la infinita boltă albastră.
O rază de soare poate să-mi umple inima de iubire. Depinde dacă eu îmi doresc asta cu
adevărat...
Voi ştiţi că întotdeauna există un mâine care ne poate aduce mai multe şanse, alte vise
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şi alţi oameni care să ne iubească. Eu mă rog să văd lumina fiecărei zile de mâine
pentru a putea iubi în continuare.
Iubesc lumina, soarele şi cerul.
Iubesc azi mâine şi oricând.
Pentru că fiecare zi în care ştiu să iubesc e presărată cu zâmbetul unui îndrăgostit şi cu
puritatea din ochii băiatului cu chip angelic.
Sper ca iubirea să vă amintească de unde aţi plecat şi unde aţi ajuns. Să vă amintească
prezenţa unor oameni ce rămân în sufletul nostru pentru totdeauna, indiferent ce am
face pentru a-i uita. Şi, nu în ultimul rând, să vă amintească că atunci când vă uitaţi în
sus vedeţi iubire, iar când vă uitaţi în jos vedeţi dragoste. O clipă şi dragostea se poate
transforma în ură. Din victimă te poţi transforma în judecător, din cerşetor poţi deveni
rege.
***
Ura...
Am învăţat că nu trebuie să urăsc pe nimeni, indiferent de ceea ce a făcut.
Am învăţat că ura este doar pentru oamenii slabi, ce nu-şi pot înfrunta temerile, nu ştiu
să lupte cu ele.
Dar pentru cei slabi aceasta este o modalitate de răzbunare şi de răzvrătire. Dacă ar şti
că se răzbună pe ei înşişi! Fac în aşa fel încât sufletul lor să fie plin de întuneric. O
clipă... Şi ura te poate transforma dintr-un om frumos într-un om urât, dintr-un
porumbel alb într-un corb.
Totuşi, de unde vine ura aceasta? La fel ca iubirea, e o parte din fiecare, ne frământă,
ne face slabi, dar noi trebuie să ştim când să ne ridicăm. Pentru că dacă nu ne vom
mobiliza la timp, ne vom cufunda în obscuritate.Ura este chiar întunericul din noi, răul
ce se ascunde înăuntrul nostru, cu acesta luptăm în fiecare zi. Nu putem realiza că cei
pe care îi urâm atât de mult suntem chiar noi înşine. Deoarece nu am luat deciziile
corecte, nu am luptat suficient, deoarece au fost obstacole pe care nu le-am putut
împiedica.Eu am urât obscuritatea şi o urăsc şi în zi de azi. Voi ... Nu vă irosiţi viaţa
urând, iubiţi din plin!
Învăţaţi din greşeli şi nu le lăsaţi să vă doboare!
Acceptați-vă soarta așa cum e și luptați în continuare!
Nimic nu e atât de greu atunci când sufletul vostru e plin de iubire, iar ura va rămâne
ascunsă,
Și totuși, nimic nu se putea compara cu iubirea ce mi-o împărtășeau Carl și mama...
draga mea mamă.
***
Era prima săptămână de școală în clasa a X-a. Cara crescuse atât de mult, încât în
fiecare clipă în care Alla o privea își amintea de ziua în care găsit-o, dar șaisprezece ani
au trecut de atunci. O fată înaltă, slăbuță se îndrepta spre liceu. Avea mult de mers,
deoarece fratele ei, Carl, nu putea să o conducă azi spre clădirea imensă. Fata învăța la
cel mai bun liceu din oraș. Carei nu-i plăcu ideea că trebuia să meargă pe jos, așa că se
gândi să ia autobuzul. Se îndreptă cu pași repezi spre stație. Acolo aștepta încă un copil
ce o privi îndelungat. Dar ea nu se uită la el. Băiatul avea o tunsoare destul de ciudată și
niște ochi căprui, la fel ca ai fratelui ei. Era îmbrăcat în haine obișnuite. O privi pe fată
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în continuare. Dar ea nu-și ridică ochii din pământ. În secundele următoare, Cara
observă că pe chipul băiatului ce o privea insistent erau foarte multe pete negre.
,,Nu din nou” își spuse în gând.
Autobuzul sosi. Se auzi vocea controlorului :
− Biletele, vă rog!
După ce dădu tichetele, fata se așeză în cel de al doilea rând, iar băiatul luă loc chiar
lângă ea. Cara făcu o figură ce exprima nemulțumirea în acele momente. Nu îi era frică
de el, doar știa că la cea mai mică atingere va vedea tot răul ce zace în acesta. Se uită în
toate părțile. În spatele lor nu se afla nimeni, iar în autobuz mai era un singur om, un
bătrân îmbrăcat în haine albe, care nu îi prezenta interes deoarece nu putea face niciun
rău pentru că nu avea foarte multe pete negre. Liniștea fu ruptă ...
− Cum te cheamă? O întrebă băiatul cu tunsoare ciudată.
− Cara. Pe tine?
− Alex. Încântat să te cunosc.
− Plăcerea e de partea mea.
Băiatul îi dădu mâna în semn de amiciție, iar ea nu avu încotro și trebui să-l atingă.
Atunci văzu o răutate, cum nu mai observase înainte. O invidie ce îl măcina, își dorea să
fie mai mult decât este. Voia chiar și ghiozdanul albastru ce aceasta îl avea în spate. Ea
își trase mâna înapoi, dar el zâmbi în continuare. Apoi adaugă:
− Nu cred că ne-am mai întâlnit, ești cumva de la liceul din apropiere?
− Nu... spuse el cu jumătate de gură.
− Și atunci ce cauți în acest autobuz?
El nu răspunse. Era momentul în care coborau.
− Poate că ne mai întâlnim! Eu mă voi opri aici! zise Cara din politețe.
− Nu, voi veni cu tine!
În acel moment i se înmuiară picioarele. ,, Ce voia de la mine?” Dorea să gândească
pozitiv, să creadă că era un băiat amabil ce voia să o însoțească până la liceu. Dar cu
atâtea pete negre pe chip, optimismul îl putea lăsa deoparte. Se dădură jos din autobuz.
Ea merse în drum spre liceu, iar el o urmărea. Era chiar în spatele ei. Îi era frică. Ce să
facă? Mai avea zece minute pâna la școală. Strada pe care mergea era pustie, nici
țipenie de om. Respiră încet. Spera ca minutele să treacă mai repede, la fel ca pașii săi
care erau tot mai grăbiți. Atunci văzu un magazin și intră în el, sperând că băiatul nu o
va mai urmări. Dar nu făcu decât ca și acesta să intre după ea. El o întrebă ironic:
− Vrei să-ți cumperi ceva?
Ea se uită urât și ieși din acel magazin. Se opri și îi spuse:
− De ce mă urmărești? Ce vrei ?
− Nu știu ce îmi doresc... Poate că ghiozdanul tău albastru sau poate că...
Dar nu mai apucă să spună nimic fiindcă, fratele Carei, Carl ajunse la timp. Opri
mașina în fața băiatului și acesta fugi speriat. Cara respiră ușurată, spunându-i:
− Întotdeauna ajungi la timp!
− Orice pentru tine! Te las o singură dată singură și deja dai de necaz.Ce mă fac eu cu
tine...
Amândoi râseră în acele momente. Cara ajunse la liceu. Ziua decurse normal.
Fata avea o singură prietenă pe Anca, o fată bună, care nu-și purta eternitatea pe chip,
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dar cu ajutorul copilei, Anca devenea din ce în ce mai bună în fiecare zi. Pentru că,
odată, Cara a atins-o pe față și toată răutatea care zăcea în ea a fost înlăturată. Chiar
dacă ochii săi au devenit închiși și înspăimântători, ea și-a asumat acest risc pe propria
răspundere. Când sosi acasă, Alla o aștepta în pragul ușii, îmbrățişând-o. Apoi a
întrebat-o:
− Ce s-a întâmplat azi?
− De dimineață?
− Da.
− Un băiat m-a urmărit, dar apoi a apărut Carl și a fugit.
− Asta e tot ?
− Nu chiar... Petele sale negre de pe față ... erau atât de multe, mamă.
− Cara, îmi spui că eu nu am nicio pată neagră pe chip?
− Ești singura persoană pe care o cunosc care își poartă eternitatea pe chip.
− Dar Carl?
− Carl are doar urme mici, neînsemnate. Dar mai e ceva... Este un moment când nu pot
vedea nici pete negre, dar nici eternitate. Atunci nu-l pot citi, mi s-a întâmplat acum un
an, un vis, un băiat cu chip de înger.
− Nu cred că pot înțelege, dar pot face o asemănare: nu-l poți vedea, nu-l poți citi la fel
ca viitorul.
− Dar prezentul și trecutul?
− Nu ai știut în trecut cine era băiatul cu chip de înger, nu poți ști nici în prezent.
− Nu... dar pot aștepta viitorul ca să aflu.
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Galina Dragalina

Filozofia Chimiei în Rondelurile Galinei Furdui
În cuvântul însoţitor la cartea O sută de Rondeluri (Ed. Gens Latina,
Alba Iulia, 2011) de Galina Furdui, scriitorul şi editorul Virgil Şerbu
Cisteianu menţionează că autoarea „trăieşte într-o altă lume a creaţiei”, că
aplică un gen literar deosebit, foarte rar practicat. Explicaţia rezultă şi din
faptul că ea (colega mea de şcoală, dar şi de idei) a ales o cale deloc uşoară
pentru a ajunge în această sferă deosebită a poeziei.
Elevă fiind, ţin bine minte, studia profund toate disciplinele, deşi
dragostea ei cea mare erau limba şi literatura (pe atunci – moldovenească),
ceea ce ne părea tuturor un pic straniu, pentru că, de obicei, liricii neglijează
mai mult sau mai puţin ştiinţele reale. Acum, la o bună depărtare de ani, am
înţeles ce anume îi permite poetei Galina Furdui să se deosebească de alţi
condeieri.
Având (de la începuturi) o bună pregătire în toate domeniile ştiinţelor
reale şi umaniste, poeta practică o poezie multiaspectuală. Opera ei este
pătrunsă de frământări şi ascunzişuri ce-şi găsesc (sau ar trebui să-şi
găsească) răspunsul în diversele probleme ştiinţifice: matematică, istorie,
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fizică, astronomie, mitologie, chimie, pedagogie, etica vie (a se consulta
cartea Galina Furdui şi transcendenţa gnostică, Ch., Ed. Labirint, 2007,
autor Ion Vornicu), muzicologie (a fi consultată şi volumul Estetica
romanţei. Studiu în baza cărţii Mi-e dor de-o seară cu romanţe de Galina
Furdui. Autor: Andrei Tamazlâcaru. Ch., Notograf Prim, 2013), iar aceasta
nu este altceva decât un îndemn ca cititorul să caute, atras fiind de
magnificul poeziei, dar punând în funcţie nu numai sentimentul, ci şi
intelectul, întregul arsenal al fiinţei avidă de noi înţelesuri.
Diversă prin conţinutul său, poezia Galinei Fuirdui este diferit
recepţionată nu doar de diferiţi cititori, ci şi la diferite etape ale lecturii, ale
vârstelor omului. Textul este concentrat astfel încât, revenind la el, prinzi o
altă nuanţă, un alt înţeles, o altă viziune, mai profundă, mai extinsă. În
creaţia poetei simţi diversele aspecte ale fenomenelor confirmate de legităţi,
de multe ori doar în proces de argumentare ştiinţifică.
Şi nu sunt, aceste legităţi şi fenomene, cele însuşite de eleva Galina
Furdui pe băncile şcolii. Ea n-a avut cum parcurge studiile respective
aprofundat universitare ce vizează aceste multe şi diverse disciplini. Şi
atunci... De unde vin ele în versurile poetei? Profesorul Procopie Raicev
scrie o foarte curioasă şi unicală carte (Galina Furdui – Poezie şi
matematică, Chişinău, Ed. Pontos, 2004), unde explică detailat prezenţele
matematice în versurile scriitoarei. Zice profesorul: „Poeziile Galinei Furdui
(rondelurile în special) sunt îmbibate cu formule matematice. Meditaţi, vă
rog, la sensul sintagmei „întregul – bucăţi” şi veţi avea în faţă Universul –
cel de dinafară şi cel din noi, lucrând. La cursul de matematică superioară iau
cartea şi citesc studenţilor:
Voi, cei conştienţi de altitudinea
Unde se-ngână finitul cu infinitudinea…
N.B.: explicăm ideea derivării funcţiilor, adică a Vitezei, a schimbării ca
fenomen real şi care se întâlneşte în mai multe poezii din cărţile Galinei
Furdui. Cităm:
Viteză şi nemişcare mai sunt
Când Cerul se-ncruntă privind spre Pământ.
Autoarea explică în limbaj artistic unele idei din teoria relativităţii
(Einstein). Bănuiesc că scriitoarea cunoaşte aceste stări matematice”, susţine
profesorul Procopie Raicev.
Citim şi noi mesajul de la pag. 52 din cartea O sută de Rondeluri:
„Stropi vii de secundă şi poate de veac...” Cu certitudine, aici poeta stă de
vorbă cu Einstein, renumitul autor al Teoriei Relativităţii, despre care un alt
savant, J. Gleick, a spus: „Nici un romancier, fizician sau filozof nu a oferit o
viziune atât de frumoasă despre ceea ce este sau ar putea fi timpul”… O
putem raporta şi la sintagma poetei, evidenţiată mai sus, ca şi la versurile
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„Einstein şi Heraclit or fi avut dreptate,/ Dar nu pentru secunda când uiţi,
când uiţi de toate” (Rondelul 15).
Că poeta polemizează cu mulţi dintre savanţi, cu iluştri reprezentanţi ai
culturii şi artei universale, luând drept suport conceptual diverse teorii,
legităţi… o demonstrează întreaga ei creaţie. Au susţinut-o toţi cei care au
citit cele circa treizeci de apariţii editoriale semnate de Galina Furdui. S-au
scris până în prezent 8 cărţi care au în obiectiv viaţa şi activitatea scriitoarei,
dar şi multe zeci de recenzii, opinii, cronici, materiale de analiză şi sinteză…
Reproducem doar câteva opinii: „Greu îmi pare a stabili ce se manifestă mai
mult în creaţia poetei Galina Furdui – poezia sau ştiinţa. Versurile ei posedă,
din interior, o forţă modernă, modernistă chiar, venind a comasa în mod
artistic diverse discipline, printre care matematica, astronomia, filosofia,
psihologia, etica, retorica, etc. E formula care cere nu doar încântare, ci şi
logică, rezolvare, disecare atentă. Prin aceasta, cred, se şi deosebeşte scrisul
autoarei de cel al tuturor poeţilor de la noi, ba chiar şi din Ţară.”
Mina Lozanu,
doctor habilitat în biologie, prof. univ., om emerit în ştiinţă
„Cred cu tot bunul meu simţ şi cunoştinţele pe care le am că arta
poetei se află sub semnul organicului. Organicul este coordonata principală a
consistenţei poeziei Domniei sale. El apare ca un crez izvorât din străfundul
unui suflet împătimit de credinţă”.
Dumitru Batâr,
doctor habilitat în chimie, prof. univ., laureat al Premiului
„Mărturisirile sosiei lirice furduiene sunt marcate nu numai de
francheţe, dar şi de deschiderile sapienţiale ale lui Sesam zăvorătorul,
ferecatul în şapte pereţi: „Piatra desface-n pieptu-i Adevărul - / Un pom cu
frunze simple – Bucuria” sau: „Nu poate fi al tău decât ce ai creat”. De aici
şi credinţa în profunzimile ameţitoare ale cuvântului scris, în pagina
„crescută” (citeşte: în poezia) cu Dumnezeu”.
Tudor Palladi,
critic literar
„Poezia Galinei Furdui se axează pe o voinţă susţinută de a repune
părţile dezmembrate sub semnul întregului. „Suntem cu toţii un postscriptum.
Parte / Ce de întreg prealesne se desparte”, spune poeta în cartea Întoarcere
în Marele Volum. Odată produsă, această fisură fenomenologică între parte şi
întreg, este căutată soluţia regeneratoare, mântuitoare, căci de o mântuire în
sens religios-creştin este vorba”.
Mihai Cimpoi,
Academician
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„Autoarea îmbină armonios ştiinţa, cultura şi credinţa. Potenţialul ei
creativ ca scriitoare şi capacitatea de percepţie, cea de valorificare a tot ce
este ştiinţific, cultural, religios, literar, omenesc are un efect de excepţie
asupra atmosferei spirituale, saturând-o cu bunătate, sinceritate, dragoste şi
respect faţă de om”.
Boris Melnic,
acad., doctor habilitat în biologie, prof. universitar
„Faptul însuşi al abordării rondelului o face pe poetă să se aplece
asupra motivelor de ordin filosofic, după cum e această extrem de tristă
meditaţie asupra efemerităţii vieţii, care ne-ar indispune, dacă n-ar fi
adevărată şi, mai ales, n-ar fi exprimată cu multă îndemânare propriu-zis
literară, artistică:
Suntem stăpâni aici şi-acum pe vreme,
Dar provizoriu. Strict relativist.
Se deapănă în timp şi spaţiu gheme
Şi tu rămâi fidelul lor copist.
Tragi firele – abile apoteme,
Storci clipe în culori de analist
Şi eşti stăpân acum şi-aici pe vreme,
Dar provizoriu şi relativist...
De la o strofă la alta rondelul îşi adaugă sunete şi imagini sclipind de
frumuseţe lingvistică şi de idei asupra existenţei umane, care se afirmă fără
să dăuneze rigorilor acestei forme fixe de poezie: Strălucitor încondeiate
steme / Cresc pentru Azi (vezi utilitarist). / Acolo, în registru colorist, /
Poemele au glas de alte teme..., iar distihul de încheiere este deosebit de
expresiv şi de adevărat sub aspect filosofic:
Suntem, o da, stăpâni aici pe vreme,
Dar, Doamne, pe-un fragment atât de trist...
Ion Ciocanu,
doctor habilitat în filologie
„Încerc să mă adâncesc în structura energetică pe care ne-o prezintă
cuvântul scris şi care ne îndeamnă la Întoarcere în Marele Volum. Mă
interesează factura energetică ce determină personalitatea scriitoarei.
Experienţa, dar şi cunoştinţele acumulate îmi permit să deduc că în cazul
poetei noastre atestăm curăţenia care permite accesul la informaţia sacră, la
informaţia cosmică”.
Marcel Cuşnir,
cosmoenergetician
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„Rondelurile Galinei Furdui ne vrăjesc prin rotunjimea lor ideatică şi
estetică, prin geometrizarea dezinvoltă a gândurilor şi formulelor, prin ziceri
aforistice norocoase, prin laitmotivele şi poantele bine „jucate” artistic, prin
întregul lor organic constituit din teze, antiteze, sinteze”.
Mihai Dolgan,
acad., doctor habilitat în filologie
„Zicea cineva că e greu a delimita ce predomină în versurile Galinei
Furdui – poezia, ştiinţa sau filozofia şi-mi readuc în memorie formula
polimerului („Formula vastă-a polimerului onest”, notează autoarea în unul
din rondeluri) pentru a diseca chimia gândului expus. Mi se pare că se
căznesc, ca şi mine, şi matematicienii, şi filozofii, căci din multe formule şi
coduri sunt ţesute aceste poezii.
Motivul Spaţiului şi al Timpului ocupă un loc deosebit în creaţia
Galinei Furdui. E tema tratată preponderent şi în cadrul Eticii Vii. Acolo,
Sus, consideră adepţii acestei ştiinţe, aceste două noţiuni nu există. Aici, pe
pământ, zic ei, ele sunt materiale, deşi timpul e invizibil, iar Spaţiul, scris cu
majusculă, înseamnă Totul ce există dincolo de sfera terestră sau, mai corect,
incluzând-o pe aceasta. Afirmaţia poetei „Simt Spaţiul. Văd Timpul” ţine de
ceea ce numim clarviziune şi depăşeşte senzaţiile generale, obişnuite. De
aici, credem, şi concluzia: „Stă înţeleptul şi plânge-adânc în barbă / Căci anţeles cum vine de cântă frunza-n plopi”. Există, deci, şi alte registre ale
simţirii, mai subtile, „peretele” din rondelul 13 fiind cel al inimii în care bat
simţurile şi e unul alcătuit din altă materie decât cea pe care o cunoaştem noi
– aici şi acum”.
Ion Dediu,
acad., prof. univ., doctor habilitat în biologie
„Crucea este o scară care-ţi dă putinţă să urci la cer. „Sunt scara
uimirii”, scrie poeta Galina Furdui, şi intuim că a făcut trimitere la scara lui
Iacov, semnificaţia căreia este descrisă concludent în Cartea Sfântă.
În rezultatul suferinţei se căleşte voinţa şi se fortifică puterea: „Ştiu
bine, mai întâi a fost durerea / Din ea apoi s-a frământat puterea”, susţine
scriitoarea. Simbolul Crucii, atestăm, e îndeosebi de frecvent în cărţile
semnate de Galina Furdui. Multiple sunt şi semnificaţiile sugerate”.
Alexandru Iamandii,
protoiereu
„... e o poezie neordinară prin conţinut, dar mai ales prin formă, prin
construcţia frazei, expresia extrem de concisă, dar multpreaplină de
semnificaţii. E scriitoarea cu multă carte, sau, precum a numit-o pe Galina
Furdui unul dintre colegii de breaslă – e poetul-cărturar”.
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Maria Cosniceanu,
doctor în filologie, AŞM, Inst. de lingvistică
„Meditând asupra cărţilor Măriei sale, mă întreb: ce predomină în ele –
filosofia sau poezia? Naivă întrebare, îmi zic, şi merg mai departe, căci
adevărata poezie este măreaţa filosofie, precum adevărata filosofie este
poezia sufletului uman”.
Trifan Miroliubov,
director, Societatea Ştiinţifică „Omul şi Universul”
„O constantă esenţială a poeziei rămâne interesul permanent pentru
fiinţa lăuntrică a omului, pentru spirit. Impregnată de un romantism
specific, poezia ei îşi are un profil destinat de poezie a Fiinţei şi a
Spiritului”.
Eliza Botezatu,
dr. în filologie, critic literar
„Există în rondelurile poetei un grad în exclusivitate cosmic, de
legătură cu Divinitatea, în faţa căreia nici cea mai sintetică ştiinţă,
Cibernetica, nu are valoare. Comenzile ciberneticii în faţa Celui de Sus, Il
Dio, cum spuneau latinii şi astăzi spun italienii, sunt nule. Poeta ne aduce
aminte de sintagma biblică: „Pământ eşti şi în pământ vei merge, ajungând o
şoaptă de argilă”. Ce metaforă frumoasă, ce stilizare minunată!
Moto-ul ...un clopot strigă-n pagina scripturii, nu numai că ne cheamă
la meditaţie în liniştea catedralelor, a bisericilor, dar ne îndeamnă să
deschidem Cartea Cărţilor, să-i parcurgem paginile, să culegem învăţătura
necesară drumului vieţii fiindcă: De partea cealaltă a ecuaţiei, [...] Minţi
multe se-avântă cu abnegaţie, iar învăţăturile din biblie sunt: Stropul
căzând… un decisiv Apel.
Rondelurile din toate ciclurile, ne îndeamnă să învăţăm Cuvântul,
care a fost la început, să Dezghiocăm silogismul şi aforistic să ... ţesem raza
transmisă prin ereditate.
Virgil Şerbu-Cisteianu,
scriitor
Directorul Editurii „Gens Latina”, Alba Iulia,
„Nu ştim dacă Galina Furdui este o iniţiată în materie de ştiinţe
deosebite, înalt vibraţionale, dar materia lirică pe care o denotă inspiratele
sale rondeluri cu suflu vădit atemporal şi aproape nepământesc vorbeşte-n
cauza ei ca la nimeni dintre poeţii noştri contemporani”.
Ion Vornicu,
critic literar
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Am extras aceste opinii din câteva materiale despre poeta Galina
Furdui, publicate în diferite apariţii editoriale şi ediţii periodice.
Întru susţinerea acestor relatări venim şi cu câteva secvenţe spicuite
din versurile poetei concentrate în 5 cărţi de rondeluri:
Lumini răsfoind, Svedenborg
Mi-înalţă durut către pleoape
Explozii...
(Rond. 39/116)
... şi paradoxul (Chesterton) te prinde
În plasa lui de strâmbă temelie...
(Rond. 23/100)
Uitând de scop, mijloacele-ţi prefaci
Strâns închingat reflex pavlovian
(Rond. 12/89)
Justificat, se sting concepte-n pipă,
Ci Brahma altă veşnicie înfiripă
(Rond. 10/87)
În embriogeneză repeţi filogeneza,
Dar creşte osu-ţi, sparge, depăşeşte...
(Rond. 7/84)
Orbecăim dodecafonic, susţinând
Precum Buflon, că omul e păcatul
(Rond. 5/82)
A fost şi nu mai e. Sintagma mai concisă
Nu ştiu. Or, X-ul – bumerangul aritmeticii…
(Rond. 7)
Aceleaşi lucruri, altă legitate
Alcătuiesc altă finalitate.
(Rond. 16 (v.)
Învăţ cuvântul. Dezghioc silogismul
Şi-absenteismul – vervă actuală.
(Iar prin Camus – existenţialismul
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Şi prin iezuiţi – aripa liberală).
(Rond. 57/134)
Văd cum materia antimaterie devine,
Ca să-şi explice-n termen naşterea sa, din hău
(Rond. 7/315)
Sunt toate-n jur protecţii. Aceleaşi, sau mai noi,
Venite dinspre-o axă ce nu poţi s-o îndoi.
(Rond. 75/383)
Pe drumul dur de x-valent
Prin y spre-un z concludent...
(Rond. 60/214)
Formula arcuită în timp cu rost finit
(Aşa precum deprins-am a-nţelege)
E-o lecţie...
(Rond. 58)
E, într-adevăr, o mare lecţie lectura unor astfel de versuri, extrase şi
ele din rondelurile semnate de poetă: Da, punctul critic cere-o rezoluţie, /
Dar nu pe cea dictând o substituţie (Rond. 52); Totalitar? Dar e o teorie
socială / Cu-atracţia spre finiş. Atracţie fatală. (Rond. 23); Orientând
diformul spre perfect, / Cunoşti, de fapt, ce-a fost cândva Lumină. (Rond.
8/85); Acolo, Sus, îţi aminteşti? Un cerc vibra / Şi cibernetica rămâne-aici,
umilă... (Rond. 9/86); Expuşi suntem metodei de percuţie – / E veacul ce nenchide-n rezoluţie (Rond. 15/92); Ideile nu varsă sânge – / În luptă e
păcatul (Rond. 32/109); Leibniz (şi Kant) croiesc ispită / Scutului meu scris
anaforic. (Rond. 36/113).
Numărul exemplelor ar putea fi continuat şi iar continuat. Personal,
vroiam să subliniez că un câmp larg de interese îşi găsesc în cărţile Galinei
Furdui şi chimiştii. Vom veni cu câteva disecări. Astfel, la pag. 10 a cărţii
nominalizate poeta ne convinge că De partea cealaltă a ecuaţiei / Sensul
valorilor se inversează, moment cert pentru meditaţie.
Obiectivul de bază al chimistului este ca, prin ecuaţie, să ajungă la
produsul final, care să fie unul nou, deosebit de cel iniţial, cu proprietăţi mult
mai utile. Astfel putem avansa. Poeta are dreptate când spune că anume
aceasta e Formula valabilă civilizaţiei, întru prosperare – prin contrapunere
spre armonie. În Chimie, însă, sunt frecvente şi ecuaţii reversibile, când în
funcţie de condiţii, coexistă ambele părţi. Sunt curioasă să ştiu ce ar vedea în
asemenea situaţii poeta.
E larg şi optimist îndemnul: Deschide-te-n sinteză. Din miezul ei
solemn, / Susţii. O taină sau poate un consemn... (pag. 13). Cu adevărat,
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pentru chimişti rezultatul sintezei este o căutare, o aşteptare predestinată, sau
o taină, o speranţă pentru noi descoperiri, pentru noi mecanisme, tehnologii
sau produşi valoroşi. Poeta suprapune realitatea, fenomenele sociale de
distrugere pe cazuri concrete de transformări chimice. De exemplu, Rugina
sparge fierul (pag. 33). Printre rânduri citim că noi, cei care înţelegem
situaţia, când ne roade molima nedreptăţilor de diversă natură, nu urmărim
neputincioşi, situaţiile. Tot aici vine şi soluţia: Şi totuşi piatra... Material ce
trebuie să reziste tuturor intemperiilor, piatra e temelia. În versuri – temelia
e îmblânzită. Are loc o perfectă fuziune a factorului emotiv cu cel ştiinţific.
Aici lucrează Cugetul Inimii, vorba poetei.
Expresia Pace cristalină (pag. 32) este una rarisimă. Poeta putea conferi
cuvântului pace alte caracteristici: pace luminoasă, aurie, aşteptată, râvnită,
stăpânită, etc. În chimie, obţinerea substanţei solide sub formă de cristale
este o biruinţă, o reuşită ce permite a studia pluriplan substanţa, a intra în
tainele structurii şi proprietăţilor ei. Astfel, Cristalinul se asociază perfect cu
Pacea.
Aici chimia are tangenţe cu alchimia, nuanţele filozofice conferind
mesajelor policromie, esenţe ale adâncurilor, conducând spre înţelesurile
complexe ale lumii, în continuă evoluţie, transformare.
Ne-am referit succint în cele de mai sus la terminologia utilizată de
scriitoare. Importantă, însă, e structura interioară a cărţilor poetei, care e
una ce ţine de formula deloc simplu de descifrat până la capăt. Mă refer la
capacitatea de a concentra esenţele, la arhitectonica versurilor, la aşezarea
cărămizilor semantice în cadrul edificiului cu temelie de sensuri. Sintagmele
complexe, doldora de informaţii ce ţin de stările ancestrale, dar şi
transcendentale, sunt încărcate cu valenţe ce-şi vor afla, cred, deschidere
desfăşurată doar prin generaţiile ce vin. Intuiesc că anume pentru ele sunt
scrise.
Revenind la cele rostite de Virgil Şerbu-Cisteianu în zicerile despre cele
O sută de Rondeluri, evidenţiem o frumoasă şi importantă afirmaţie:
Fluiditatea şi limpezimea expresiei sunt remarcabile. Pusă pe picior de
chimie, această relatare ne conduce spre o metamorfoză generalizatoare –
Limpezimea, deci Ecologia expresiei. Aceasta presupune ecologia
gândurilor, a credinţei, a relaţiilor omeneşti. Către ele ne îndeamnă mereu
poeta în versurile sale.
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Vlad Ciubucciu

O VREDNICĂ COPILĂ A NEAMULUI NOSTRU11
Discurs rostit în cadrul Homotecii Radio, întrunire cu titlul „Spaţiul
interactiv pentru Nucleu”(Chişinău, 16 august 2014)
De fiecare dată, în cadrul unor întâlniri de suflet cum e sărbătoarea de
astăzi a Galinei Furdui, îmi revine în memorie un mic incident în timpul unei
prelegeri universitare la cursul meu preferat de filozofie a istoriei. Pe parcurs
l-am citat pe Socrate – „cunoaşte-te pe tine însuţi”, această nevinovată
adresare promovată pretutindeni cu iz de erudiţie de intelectualii noştri, fără
intenţia de a sugera vreo modalitate de a soluţiona problema ce ar putea să
apară.
Această stare de lucruri a fost instinctiv sesizată de un învăţăcel de al
meu din sală care a ridicat mâna:
– Domnule profesor, dar cum, cum să mă cunosc pe mine însumi?
Mulţi ani în urmă la Arhiva Naţională a Moldovei, fondul Seminarului
Teologic Chişinău, am lecturat o substanţială compunere şcolară scrisă cu
sincere intenţii de creştin ortodox cu genericul „Cum să mă cunosc pe mine
însumi?” Influenţat, se prea poate, de acea tentativă de a da un răspuns

11

² Cf. Vaslui (Vasa + suf. –l(ea)= Vaslea + suf. –ui) sau Copcui, Caracui, Covurlui,
Guţuţui etc. etc.
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concret la această chestiune, am împăcat curiozitatea studenţească, vorba
veche: dixi et salvari anima mea.
În drum spre domiciliu, am observat că sunt urmărit de acel intrigant
„cum?” Şi această senzaţie a durat. A durat, până când însuşi bătrânul
Socrate mi-a întins o mână de ajutor. Aplecând fruntea asupra pasajului
integral al textului socratian, am citit cu surprindere de învăţăcel:
„Cunoaşte-i pe alţii şi printr-înşii, cunoaşte-te pe tine însuţi”.
Astăzi, la homoteca consacrată activităţii creatoare a scriitoarei şi
omului de cultură Galina Furdui, am ascultat cu interes şi profundă
satisfacţie mesajele binevoitoare ale vorbitorilor, care cu lux de amănunte au
caracterizat sărbătorita, am avut senzaţia că, în esenţă, cunoscând pe Altul
(pe Alta!), pe Galina Furdui, m-am cunoscut pe mine însumi. Concomitent,
am constatat că şi cei din sală, alături de mine, au avut un prilej neobişnuit de
a se cunoaşte pe ei înşişi, în stil socratian.
Vorbitorii, rând pe rând, au elucidat frumoase trăsături de caracter şi
originalitatea activităţii doamnei scriitoare Galina Furdui.
Subsemnatul, în sală cu sufletul la gură, aşteptam clipa istorică când
cineva din admiratorii Galinei va atinge, fie cât de tangestic, taina geneticogenealogică a sărbătoritei. Iar în plan exegetic, şi profunzimea filozofică a
creaţiei ei poetice.
În consecinţă, am constatat că contemporanii noştri nu au ţinut în mână
cartea trilingvă (română, franceză, rusă) cu crochiul geneaologic al Galinei
Furdui¹. Aici să nu dăm vina pe faptul că semenii noştri sunt peste cap
angajaţi în viaţa lor social-particulară, sau că nu au observat apariţia în
lumină a cărţii în cauză, sau că s-au pomenit ahtiaţi de farmecul modern al
computerului. Mai degrabă, aş zice (cu dreptul ce-mi aparţine de genealogistinstigator al memoriei istorice din familie şi al dorinţei sincere de a scoate
din umbra uitării numele strămoşilor proprii), e momentul să constatăm o
indiferenţă faţă de istoria neamului propriu, deci un sub-nivel de cultură
genealogică (contrar ciracilor din alte ţări, cu tablou genealogic
multisecular).
În acest sens, cu satisfacţie, de-a lungul câtorva decenii, intenţionând
să elaborez arborele genealogic al mai multor personalităţi de la noi
(scriitori, pictori, medici, pedagogi, politicieni etc., peste 7000 de elaborări),
înainte de a ataca fondurile Arhivei Naţionale, luam ca punct de reper
informaţia cunoscută a persoanei (de regulă, cunoaşterea străbunilor până la
… bunic; şi atât).
Să ne oprim asupra primei pagini din cartea nominalizată mai sus –
capitolul „Şi-n fiul meu se-nalţă”:
„Galina Furdui se vădi mai iniţiată decât eminescianul Călin al lui
Călin, că, diferenţiind cu claritate lumea unui „Zburător cu negre
plete”, n-a simţit necesitatea să întrebe şi ea:
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– A cui-s mamă?
S-a întâmplat aşa că, având o bună orientare în timp şi spaţiu, ea a
simţit, la un moment dat, că rămân totuşi nelimpezite unele lucruri şi
atunci semnele de întrebare începură să bată la poarta înţelegerii. De
aceea, acum câţiva ani, mă întrebă:
– Cine mi-au fost strămoşii?
– Dar a cui eşti?
– A lui Pantelimon Furdui şi a Mariei Topolinschi din Vărăncău –
Soroca.
– Dar pe bunici cum îi chemau?
– Tănasă Furdui şi Vasile Topolinschi.
– Pe străbunici?
– Zău, nu ştiu… Ba da, pe linia mamei – Macar Topolinschi. Şi cam
atât…
Într-o zi, deja în mileniul III, doamna mă sună şi, bucuroasă, îmi
comunică:
– Ion. Ion Furdui… am aflat. E străbunicul… Presupun că ar fi fost fiul
lui Gheorghe…
Mai voia să-mi pună o întrebare. De fapt, m-a întrebat de mai
multe ori:
d e u n d e v i n e n u m e l e F U R D U I?”
De menţionat că mai mulţi semeni m-au întrebat – ce sens are şi de
unde a apărut acest nume?
Şi de fiecare dată mă gândeam că de ce nu ar fi curioşi, dacă aceşti
furduieşti, precum se adeveri, populează mai multe sate din Moldova:
Dubna, Domulgeni, Cotiujenii de Jos, Cărpineni, Geamăna, Puţuntei,
Răduleni, Temeleuţi – Soroca, Cioara – Lăpuşna, Hligeni – Şoldăneşti...,
timp de multe secole. O fac fără a se lăuda că ar putea fi rude ei între ei.
Cu lux de amănunte – probe istorice incontestabile, am expus
etimologia numelui Furdui.
E un nume neaoş, preferat de strămoşii noştri pelasgo-daci, la botez. Şi
acest nume, la începuturi, a fost să fie un nume mic de persoană – nume
precreştin (păgânesc). Peste veacuri, acest nume, în condiţii sociale inerente,
se transformă în patronimic ca, în definitiv, în secolul al XIX-lea să devină
nume de familie.
Evident, acest nume mic a fost Furdea, şi contactat de un sufix de
epocă – ui, ² a produs derivata Furdui.
Obârşia precreştină se explică prin faptul că acei strămoşi pelasgodaci secole la rând au onorat o religie păgânească. Prin secolele II şi III după
Hristos, în continuare, îi constatăm creştini.
Aşa dar, creştini fiind îşi botezau odraslele cu nume tradiţionale,
precreştine – proces care a durat până în pragul sec. XX, când s-a încheiat
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complexa misiune a bisericii noastre de substituire a numelor păgâneşti cu
nume canonice.
Numele precreştine, străvechi, au dispărut din onomasticonul
bisericesc oficial, însă cu recalcitranţă s-au cramponat în toponime,
hidronime, oronime, iar, în particular, în nume de familie.
*
*
*
Cunosc creaţia literară a Galinei Furdui chiar de la primele ei plachete
de versuri sau publicaţii răzleţe în presa vremii.
La fel cum procedam, de regulă, cu toţi tinerii condeieri.
Dacă scriitorii consacraţi figurau în programe şi manuale şcolare (cel
puţin 1 oră pe săptămână), debutanţii nici să viseze aşa ceva. Însă reuşitele
lor artistice de moment nimereau în atenţia autorilor de manuale la limba
română pentru clasele primare. Aceştia (trecuţi acum în anonimat) – oameni
cu gust estetic rafinat, în cadrul scrierii sau reeditării manualului, selectau
din creaţia tinerilor propoziţii întregi, introducându-le izolat în textul cărţii
cu fixare imediată, în paranteze, a numelui norocosului poet.
Subsemnatul, eram la curtent, de fiecare dată, în amănunt, cu atare
operaţiuni spontane ale autorilor de manuale, deoarece fiecare carte didactică
era cu atenţie „citită” şi aprobată la Ministerul Învăţământului. În calitate de
şef al subdiviziunii ministeriale (timp de circa trei decenii) susţineam cu
plăcere această mică politică de atenţionare a publicului şcolar asupra
creaţiei debutanţilor.
La faţa locului, în cadrul lecţiei şcolare învăţătorul (în clasele mici) sau
profesorul (în clasele superioare) propunea învăţăceilor săi să scrie pe tablă
şi în caiete propoziţii culese din cărţulia unui debutant, insistând să se scrie
în paranteze numele poetului vizat.
Am procedat la fel în primii mei ani de dăscălie la Vorniceni, în clasele
superioare. Înainte de a dicta propoziţia ce urma să fie scrisă pe tablă, adesea
citeam un fragment sau întreaga poezie din placheta cuiva (recent cumpărată
la magazinul din sat). Bunăoară, alegeam pentru „analiză gramaticală”,
următoarele versuri: „Peste zări vremile răstoarnă / Talazul serilor de
argint / Luna-nşfacă noaptea-n coarne / Şi noaptea cade pe pământ”
(Anatol Codru). Pentru o fericită comparaţie, dictam, cu interes, alt tablou al
înserării: „Pe un deal răsare luna ca o vatră de jăratic / Luminând străvechii
codri şi castelul singuratic” (M. Eminescu)
Aici nu pot să nu menţionez că a doua zi pe banca aproape a fiecărui
elev din clasa respectivă era „expusă” placheta cu versuri a cutărui poet
(mare sau mic) pe care ieri o ţineam eu în mână.
Erau ani patriarhali, când ici-colea observai antena unui televizor, iar
de computer – nici pomină.
Copiii citeau. Ştiau alfabetul...
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Opera literară a Galinei Furdui m-a surprins deja peste ani, când poeta
atinse maturitatea estetică şi filozofică.
* * *
Mesajul sincer şi limpede al operei sale se află, pare-mi-se, în legătură
organică cu caracterul profund şi original al activităţii în funcţie de profesor
universitar. În acest domeniu, am observat: calităţile omului de creaţie se
confundă în mod fericit cu o metodologie didactică originală care se
manifestă prin claritate şi spirit captivant.
Principiile sale estetice şi, anume, filozofice, sunt ad-hoc coborâte la
nivelul de înţelegere a învăţăceilor ca, în definitiv, ei să-şi cultive
independent cutezanţa de a încerca, în particular, urcuşul spre sferele înalte
ale cunoaşterii.
M-a surprins plăcut şi faptul elementar că doamna poeta Galina Furdui
stăpâneşte şi un fin simţ al umorului, inteligent şi cu poantă neaşteptată, de
altfel sesizabilă doar de interlocutori cu nivel respectiv de înţelegere. În acest
sens, nu pot uita bancul Dumneaei cu privire la afirmaţia marxistă „Religia
este opium pentru popor”. Chipurile, patriarhul bisericii ortodoxe ruse,
aruncat în umbră de regimul sovietic, a obţinut o audienţă la Nichita
Hruşciov. Acesta îl preîntâmpină chiar de la bun început: „Numai nu cumva
să te străduieşti să mă convingi că Marx nu are dreptate!”.
– Dar eu consider că Marx are dreptate...
– Cum adică?! – rămase surprins N. Hruşciov.
– Păi, oricine ştie că opiumul e o substanţă curativă, o găseşti în orice
farmacie şi are calităţi calmante...
Înţelegând ce vrea să sublinieze patriarhul, Hruşciov se întoarce energic
spre consilierul responsabil de Compartimentul Religie:
–
Почему не доложили?...
* * *
În cadrul homotecii nominalizate mai sus cineva dintre vorbitori, pare-se,
domnul acad. Val. Canţer, sintetizând locul şi rostul activităţii doamnei
Galina Furdui, susţinea că ea este Inima Societăţii ştiinţifice „Omul şi
Universul”.
E bine spus, însă subsemnatul am precizat: Inimoiul, căci inima ei mare
încape şi foarte mult cuget, intelect. Inima ei gândeşte.
Îmi amintesc, am intitulat crochiul genealogic al lui Gr. Vieru „Copilul
cel Mare al Neamului”. În cazul de faţă, cu referire la doamna Galina Furdui,
pe dreptate face să afirmăm cu toţii că ea este o Vrednică Copilă a
Neamului Nostru Românesc.
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GALINA FURDUI

CINCI RONDELURI

***
… Dar prăbuşirea din fiinţa ta?
Dar lacrima? Dar patimile toate
Ce sunt? Durerea de-a cânta
Sau rănile durerii necântate?
E-n luptătoarea-ne condiţie o stea.
Saltul. Cresc spaţii luminate.
Dar prăbuşirea din fiinţa ta?
Dar ţăndările vieţii spulberate?
Pot fi, o, da, pot fi-nvăţate toate
Doar suferinţa nu. Cărări sofisticate,
Idei şi lumi pot fi simplificate,
Ce e, însă, durerea de-a cânta
Cu prăbuşirea din fiinţa ta?
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***
Ani mulţi la rând, ani de noroc,
Viaţa-mi păru un simplu joc,
Dar ani s-au dus şi-n plete-a nins,
Decoru-i rupt. Lumini s-au stins.
Se zbate,-ncins, vântu-n ghioc,
Mă arde-un foc. Dar ce e-un foc
Când anii strânşi toţi launloc
Rotesc un joc ce nu e joc…
Cupa iubirii-n palme-am strâns –
Că viaţa scurtă-i cine-a zis?
Că-amară-i floarea cine-a scris?
Vezi? Colo-n stele s-au aprins
Fără soroc, ani-busuioc…
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***
Şi scapără lumina în căderea ei.
În jur se scutur aştri călători,
Vin îngeri, vin alături vestitori
Stropind cu rouă gândul ce deschei.
Se tot perindă-n zare epopei
Cu ţări şi regi tereştri, trecători,
Coboară lin lumina în iubirea ei
Spre tâmplele pândite de ninsori.
A mai rămas doar un preatrist crâmpei
Din toate ce numim aici candori,
Simt inima zbătându-se-n condei,
De sus mă urmăresc ochi păzitori,
Supraveghind lumina în jerfirea ei.
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***
Nu există timp, nici loc,
Nici cădere, nici noroc –
Doar un foc şi doi ochi blânzi,
Doar un Cer în care cânţi,
Doar un Cer unde cuvânţi
Precând steaua mi-o descânţi
Şi unde nu-i timp, nici loc,
Nici durere-soliloc…
Cine-a zis de ani că-s frânţi
Într-un joc, pe la mijloc?
Răscolesc viaţa-n ghioc
Şi-aşa cum mi-o cânţi-descânţi
Nu există timp, nici loc –
Doar un foc fără soroc.
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***
Se zbate printre frunze timpul meu.
Eşti tu care mi-l cânţi, iertându-i firea.
Se zbate printre stele timpul tău
Şi-s eu care invoc, invoc iubirea.
De-alături, calm, porneşte-un curcubeu
Şi creşte din adâncuri amintirea
Ce spală de eroare timpul meu.
Eşti tu care mi-l cânţi, păzindu-i firea.
Merg pe acelaşi, dar pe-un alt traseu,
Pe margine tu mângâi presimţirea
Şi plângem ocrotiţi de-acelaşi zeu,
Şi râdem printre lacrimi de iubire.
Se zbate-n tâlc de file timpul meu.
Eşti tu care mi-l ierţi, cântându-i fire
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OXANA CÂRLAN MUNTEA

Caut
Merg prin zăpada neîncepută
și caut urmele gândului
în mine.
În visul Tău
Caut zorii dimineții
veniți peste inima noastră,
caut roua stelei
ce m-a determinat să pictez neliniștea Ta
pentru lumea singuratică.
Va veni clipa perfectă
Când sufletele noastre
Se vor întâlni
în lumea imaculată
a zăpezii neîncepută!
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Vreau
Vreau să zbor la tine-n gând
să răsfoiesc fiecare filă de lumină
să obosesc citind,
apoi liniștea să mă-nfășoare
cu sărutul Tău de creație!
Într-o clipă mă cuprinzi cu
substanța curgerii de izvor
cu nuanța culorii de filosofie
în prag de armonie
și mare bucurie.
În vârf de munte ne-am gândit
În stea de-azur ne-am contopit
și în lumini pe veci ne-am izvodit! (contopit)
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Simt durerea Ta
Simt durerea Ta cum mă cuprinde
de brațul inimii și-mi sfâșie
firul fiecărei părți din mine,
simt neliniștea Ta cum mă atrage
în cursul ceasului de viață
și ne apleacă peste marginea mării.
Focul arde-n pieptul meu
Pentru durere,
Lacrima curge din sânge
În largul vremii
Priviți!
Noi am creat o lume nouă!!!
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Sărut
La tine alerg acum
prin văzduhul eternității
să cuprind,
largul vremii noastre,
privind câmpia-nflorită
și lumea liniștită.
la care alergăm acum
și-ntotdeauna!!!
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Îți scriu
Pe fila zăpezii imaculate
Îți scriu o poezie de lumină!
Tu mi-ai contopit lacrima cu marea,
mi-ai scos tristețea din sânge
cu foșnet de frunze.
Anii pleacă doar cu Iubirea TA,
ce-mi cade pe suflet
și-mi topește inima.
Inima mea e-n pieptul Tău
Sufletul tău în gândul meu
Prinde inima în gând
Cu izvorul cuvântând!!!
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Umbra
Aștern umbra pe zăpada cerului,
În suferința vieții de meditare
Totuși, toate fug pe furiș
În cerul ce nu trece nicicând.
Noi trăim printre păsări,
Acolo unde e dragostea noastră trezită
În zorii zilei!
Înconjurată fiind de calde miresme!
Ah, florile, florile noastre
Tremură în mâna vântului!!!
Vreau să fiu în lumina ochilor tăi
Un joc de cuvinte și,
În clipa noastră
Să mărim tăcerea
Cu glas tămăduitor,
căci lacrima e clopotul nostru!!!
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EFIMIA ŢOPA

Veghea lui Dumnezeu
Dumnezeu ne urmăreşte peste tot.
Privirea Sa infinită ne calcă pe urme.
Deageaba încercăm să ne ascundem
după deget, după copaci,
în dormitor sau în baie...
Dumnezeu vede totul.
E atent la fapte
şi mai ales la greşeli,
pe care le facem
cu nemiluita.
De aceea, în fiecare seară,
înainte de somn,
îl rugăm într-un cor,
să ne ierte nouă greşalele noastre...
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Frumusețea din amiezi
Ce bine e! Am ajuns pe pământ
și nu obosesc să mă încânt
de frumusețea cea din amiezi,
la sânul căreia mă înfiripez.
Soarele poartă plete aurii,
cerul poartă umbrelă albastră,
câmpia poartă basmauă galbenă,
piatra poartă mantauă gri,
pădurea poartă cămașă verde,
iubirea poartă o floare roșie,
speranța poartă drapel străveziu.
Rămân aici, îmi place mult
cântecul frunzelor să îl ascult,
parcă aș fi într-un muzeu
înființat de Dumnezeu.
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Dincolo de fericire
Fericirea întotdeauna e dincolo.
Dincoace e doar ecoul ei răguşit.
Bucuria, plăcerea, belşugul şi gloria
sunt nişte clipe
spre care râvnim îndelung.
Fericirea-i pe vârful de munte
şi noi, ca Sisif,
ne căznim să o ajungem.
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Punţile destinului
Arhitectul divin
mi-a pus în destin
prea multe punţi.
Cele mai vechi
pe care le ştiu,
sunt:
între Dragoste şi Ură,
între Adevăr şi Minciună,
între Viaţă şi Moarte.
Am traversat aceste punţi,
cunosc traseul,
dar de ce iar şi iarăşi apar?
Trecerea lor e primejdie,
ocolirea e imposibilă.
Când le trec,
parcă am
dinamită sub limbă.
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Toamnă cu îndrăgostiţi
Lângă soarele blând și înalt,
toamna-și arată chipul său cald:
frunzele dansează ușor,
păsările se îndreaptă spre nori,
lume grăbită,
hărnicie împrumutată de la furnică.
Sunt zile de aur,
ca în poezia Rapsodii de toamnă
de George Topârceanu.
Natura e atât de frumoasă acum,
încât îndrăgostiții se apucă de mâini
și pornesc împreună la drum.
Ajung în Grădina Eden
și, asemeni lui Adam și Eva,
gustă din pomul cunoașterii
binelui și răului.
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NINA SOROCEANU

Regina vieții, dragostea
Plecarea ta mă doare ca o rană.
Uitarea ta ar fi ca un blestem.
Și-mi bate-n geam tristeţea ca o toamnă,
Dar sper să mai revii, şi te mai chem...
E scumpă viata, şi n-o dau pe ură.
Mai bine-o cheltuiesc, toată! – pe dor:
Să-mi ardă inima, pân-a fi zgură,
Pân-a veni şi ceasul de-am să mor.
Parcă aud dorul cum se-ntoarnă.
Ştiu că-l auzi revenind şi tu
Când vechea romanţa – superba Doamnă
Vine s-aline iar sufletul.
Și sufletul se umple de lumină.
Iar inima se-nalţă parcă-n zbor...
În viată, totuşi, dragostea-i regină! –
De vrea, dă fericire tuturor.
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Acum, că te-am uitat...
Atât, cât te-am iubit, atât ai fost al meu...
Acum, că te-am uitat, de tine nu-mi mai pasă,
Nici că mai vreau să ştiu care-i destinul tău,
Şi ce durere, poate, te apasă...
Atunci, când te iubeam, tu nu doreai să ştii
De dragostea mea sfântă şi curată;
Acum, când vin regretele târzii,
Ai vrea să te iubesc, ca altădată...
Ce nostim eşti acum, când mă implori
Să-ţi mai şoptesc cuvinte de iubire...
Iar eu le-am alungat, cum vântu-alungă nori
Din inimă, din vis, din amintire!
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Din când în când...
Din când în când mă mai gândesc la fericire,
Din când în când de tine-mi amintesc
Ca despre o romanţă de iubire
În care am visat cândva să vieţuiesc.
Şi pare că răsare-o stea în faţa-mi, călăuzitoare
Și se destramă ceaţa, și părerile de rău...
Atunci revin, cuminte, la izvoare,
S-ascult şi din ţărâne glasul tău.
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Urare pentru Îngerul de lumină
Peste fruntea ta senină
Gânduri triste să n-apese:
Tu ești înger de lumină,
Tu ești zbor semeţ, pe creste.
În inima ta de floare
Mereu crini să înflorească;
Iar a dragostei candoare
Sufletul să-ţi ocrotească.
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Când inimile noastre înfloreau...
Când inimile noastre înfloreau
Cum înfloreşte pomul, primăvara,
Atunci viorile de dragoste-mi cântau
Şi partitura inima-mi ştia, mai bine ca vioara.
Cu gândul la acele primăveri
Când înfloreau şi inimile noastre
Ca nălucirea unei învieri
Iubirea mi-a bătut, sfioasă, la fereastră.
Iar eu eram plecată hăt pe mări
Unde furtunile mă încolţiră.
În naufragiul unei disperări
Viorile și inima îmi amuţiră.
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Aurel Sebastean TRIFU

IOAN MAIORESCU – 150 – UN ARBORE GENEALOGIC

Înapoi, spre obârşii…
Mă numesc Trifu Sebastean Aurel şi m-am născut în anul 1945 în
comuna Bucerdea Grânoasă. De la Aurel a derivat prenumele de Relu cu
care eram apelat în mod obişnuit. De la început vreau să spun că într-un alt
mod de prezentare eram „Relu lu Milu lu Pătru a lui Vâsâlia lui Adam care
era văr bun cu Titu Maiorescu, fiul lui Ioan Trifu Maiorescu”. Reiese deci că
sunt descendent din familia lui Ioan Trifu care, aşa după cum se ştie, acest
nume a suferit modificări în timp: Ioan Trifu Maioreanu, Măiorescu şi în
final Ioan Maiorescu.
Cei care mă cunosc ştiu, de asemenea, că obişnuit mi se spunea Trif
cum de altfel şi pe unele documente eram trecut în mod eronat cu aceeaşi
formulare (fără „u” la sfârşit). Pentru a înlătura orice suspiciune referitor la
nume aduc ca argument trei cruci din curtea bisericii cu hramul Cuvioasa
Paraschiva din Bucerdea Grânoasă: una ridicată în memoria unui strămoş,
cu inscripţia: „Aici odihneşte Trifu Vasile a lui Adam zis Licu (diminutivul
de la Vasile)”, una ridicată în 1946 în memoria bunicilor mei cu inscripţia:
„Trifu Petru şi Istina”, se poate depista uşor având în ea un lăcaş cu un înger
care se roagă, şi o a treia ridicată de mine în memoria părinţilor, cu
inscripţia: „Aici odihnesc Trifu Emanoil şi Ana”. Pe toate trei se repetă
acelaşi nume: Trifu. E clar că şi numele meu este Trifu.
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Nu dintr-un orgoliu personal am scos în evidenţă cele menţionate mai
sus; mai sunt şi alţi descendenţi din familia Ioan Trifu Maiorescu, în fond
personalitatea lui depăşeşte graniţele familiei, a satului său, ajungând ca prin
întreaga activitate să devină o figură luminoasă a poporului român, apreciată
de contemporani şi de generaţiile următoare. Am făcut menţiunile de mai sus
pentru a justifica motivul pentru care am fost solicitat la o colaborare în
vederea apariţiei unei noi lucrări în care va fi vorba de Ioan Trifu Maiorescu,
solicitat fiind deci în calitate de descendent din neamul acestuia.
Nu mi s-au cerut date referitoare la activitatea sa, aceasta este
cunoscută bine prin apariţia mai multor lucrări dintre care ultima şi foarte
bine documentată Ioan Maiorescu – ilustru fiu a satului Bucerdea
Grânoasă, autor Szilagy C. Mihai. Mi s-au cerut în schimb dacă pot oferi
date suplimentare într-un domeniu mai puţin cunoscut acela referitor la
familia lui Maiorescu. În acest sens m-a abordat şi provocat acest
neastâmpărat al scrisului, acest „rara avis” cum foarte potrivit îl
caracterizează prof. univ. dr. Ion Buzaşi, acest fost autodidact şi fost elev al
nostru, în tentativa lui de a elabora o nouă lucrare. Mihai Szilagy scrie
într-un timp relativ scurt mai multe lucrări, unele cu caracter biograficdocumentar, altele cu specific monografic, şi chiar volume de poezie, sub
pseudonimul Mihai Târnăveanu. Mă opresc puţin asupra lui, pentru că la
început, când i-a apărut prima lucrare a constituit pentru mine o surpriză,
surpriză care cu timpul a dispărut înţelegând că tot ceea ce face este o
menire. Cei care nu-l cunosc pot crede că e de etnie maghiară. De fapt,
provine dintr-o familie mixtă şi asigur neavizaţii că este mai român decât
mulţi alţii. Ştie să colaboreze cu cei care pot să-l sprijine, ştie să treacă peste
complexe reuşind să-l determine pe Arhiepiscopul Lucian să-i aprobe să
urmeze cursurile Institutului de teologie Greco-Catolică (apropo, de numele
său de maghiar, la fel şi de faptul că reuşeşte să se apropie de prof. univ. dr.
Ion Buzaşi care-l îndrumă şi-l sprijină în finalizarea lucrărilor pe care le
abordează; în aceeaşi ordine de idei se implică în activitatea Astrei devenind
preşedintele cercului cultural Astra „Ioan Maiorescu”, câştigă şi încrederea
binefăcătorilor). Personal, a reuşit să mă facă să colaborez la monografia
satului cu partea geografică, ca de altfel şi pe soţia mea, cu o reflecţie
inspirată din perioada când a funcţionat la şcolile din Crăciunel şi Bucerdea
Grânoasă, intitulată „Din iubire pentru cei ce mi-au îmbogăţit amintirile”.
Mă bucur că mi-a fost elev.
Revine, deci, în prezent cu gândul unei noi lucrări. De data aceasta cu
dorinţa de a afla noi date despre familia Ioan Trifu Maiorescu şi a urmaşilor
familiei sale. Nu puteam să-l refuz chiar dacă date în plus nu prea aveam nici
eu. Mi s-a spus că orice amănunt este important. În acest sens am luat
legătura cu unii care, într-un fel sau altul, având afinităţi cu familia lui Ioan
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Trifu Maiorescu puteau furniza unele mici amănunte. În acest mod am reuşit
să refac fragmente din ceea ce reprezintă arborele genealogic al familiei.
Lucrurile stau cam în felul următor:
În anul 1811 se naşte la Bucerdea Grânoasă Ioan Trifu din părinţii Ion
şi Maria, fapt poetic remarcat şi de Mihai Szilagy în versificaţia Biografie.
Ioan Trifu mai are un frate, Trifu Vasile zis Bazil, despre care acesta
vorbeşte într-o scrisoare către Bariţ, trimisă din Viena în 17 iulie 1850.
Ioan Trifu are doi copii, Titu şi Emilia.
Titu Maiorescu are o fata, Livia, din prima căsătorie, şi un fiu, Liviu,
născut în 1862 şi mort în 1872.
Trifu Vasile (Bazil) are la rându-i trei copii: Trifu Nicolae, Trifu Vasile
zis Licu şi Trifu Adam.
Cu cei trei fii începe latura Adămeştilor. Trifu Vasile a lui Adam este
strămoşul meu, respectiv moşul lui tata. Unul dintre ei intrând în ramificaţia
neamului numiţi de-a lui Noci, iar celălalt ajunge solgăghirău undeva spre
Turda şi nu are copii. Din această cauză la moartea lui, celălalt frate, Vasile,
merge să vadă ce moştenire a rămas în urma lui.
Trifu Vasile a lui Adam, zis Licu, are la rândul lui mai mulţi copii:
1. Trifu Ion – cu doi copii, Nicolae şi Auriţa − plecat în America
timp de 18 ani de unde trimitea bani cu care fiul său şi-a cumpărat tractor şi
batoză. Soţia acestuia, a lui Nicolae, mai trăieşte şi mi-a povestit ceea ce i-a
spus soţul ei, că Titu Maiorescu ar fi făcut o vizită în Bucerdea Grânoasă
unde a ţinut o cuvântare pe o stivă de lemne de la poarta lui Trifu Petru, în
locul numit de bucerzeni „în uliţă” şi că l-ar fi cerut la maică-sa să-l lase ca
să-l ducă în Bucureşti. Mama lui mai avea doar o fată şi, cu toate că bărbatul
era în America, nu a fost de acord. Dacă ţinem cont că băiatul lui Titu
Maiorescu murise şi că Nicolae Trifu era descendent din viţa familiei tatălui
său, e posibil. Dacă lucrurile s-au întâmplat aşa, perioada în care s-a produs
vizita ar fi după anul 1903 când acesta, Nicolae, se naşte.
2. Trifu Maria, căsătorită Oarga, cu trei copii – Gheorghe, Armeana
şi Măricica.
3. Trifu Petru – moşu Pătru – avea o personalitate puternică motiv
pentru care se bucura de un deosebit respect în sat. După două plecări în
America se întoarce realizând o avere considerabilă.
4. Trifu Sofia, căsătorită Juncan în Geoagiu, cu doi copii.
5. Trifu Măricica, căsătorită Oarga, cu urmaşi.
6. Trifu Cincu, cu urmaşi.
7. Trifu Ana, căsătorită Mihu, cu copiii Pavel si Oănu.
8. Trifu Vâsâlica, tatăl profesorului Bunţi Crişan.
Revin la Trifu Petru (poziţia a treia) – moşu Pătru – are şase copii:
Trifu Emanoil (tatăl subsemnatului); Trifu Cornelia, căsătorită la Pajida, fără
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copii; Trifu Maria, fără copii; Trifu Istina, căsătorită Andrei, fără copii;
Trifu Sebastean (Sevestian) rănit la Cotul Donului în abdomen, trecut apoi în
spatele frontului unde devine erou-martir. A rămas o fată, Riţa, căsătorită
Oargă; Trifu Ana căsătorită Mihu cu trei copii: Ion, Chiva şi Nicolae.
Trifu Emanoil, a avut trei copii: Trifu Mircea Petru, Trifu Maria,
căsătorită Luduşan şi Trifu Sebastean Aurel, zis Relu.
Prezentarea celor menţionaţi va fi făcută şi sub forma unei schiţe
genealogice.
Despre Ioan Maiorescu, în mod deosebit despre activitatea lui s-a scris
mult. Vreau să mă refer însă la faptul că am folosit de mai multe ori numele
de Ioan Trifu Maiorescu. Consider că e potrivit să se revină la această
denumire chiar dacă se va produce doar pe plan local, adică strada
Principală, revenindu-se, ca printr-o întemeiată hotărâre a Consiliului Local
al comunei Bucerdea Grânoasă, să fie numită strada Ioan Trifu Maiorescu,
iar şcoala, şcoala Generală cu clasele I-VIII să se redenumească Ioan Trifu
Maiorescu. El însuşi şi-a schimbat numele de-a lungul timpului: Ioan Trifu
Maioreanu, Ioan Trifu Măiorescu, Ioan Maiorescu. Aşa după cum se ştie
terminaţia „-escu” în numele din Ardeal nu prea există, ori el a fost Ardelean
de bună seamă, din Bucerdea Grânoasă. Admiţând propunerea îl readucem
într-un anumit fel în satul lui, iar noi când trecem pe strada principală o să ne
aducem aminte că suntem consăteni cu o personalitate marcantă a istoriei
naţionale.
De elogiat şi dorinţa administraţiei locale de a se ridica un bust lui Ioan
Trifu Maiorescu urmând exemplul celor din Pănade (ridicând bustul lui
Timotei Cipariu) şi din satul Lupu (care au ridicat un bust lui Aron Cotruş).
Invit organele locale să mediteze la această propunere.
Despre Titu Maiorescu, fiul lui Ioan Trifu Maiorescu, se cunoaşte
aproape totul. Se naşte la Craiova în 1840, urmează şcoala primară la
Craiova, gimnaziul în Schei – Braşov, pleacă la Viena unde urmează
Gimnaziul academic, intra apoi în Academia Thereziană pe care o absolvă în
1858, iar în anul 1860 îşi ia la Paris diploma de licenţă în drept. Se întoarce
definitiv în ţară în anul 1861, devine procuror, predă filozofia la Iaşi, în 1864
înfiinţează „Junimea”, iar în 1867 apare revista „Convorbiri literare”,
organul Junimii, ajunge apoi rector de universitate, susţine discursuri la
Academie, se remarcă şi în politică, devenind în perioada războaielor
balcanice prim-ministru şi ministru de externe. Din anul 1855 începe
notaţiile în Jurnalul personal, ţinut până în iulie 1917, format din 42 de caiete
cu însemnări zilnice aflate la Academia Română şi Biblioteca Centrală din
Bucureşti. În cadrul Societăţii „Junimea” erau citite poeziile lui Eminescu,
iar în „Convorbiri literare” erau publicate. Personalitate complexă cu o
cultură vastă, Titu Maiorescu a îndeplinit funcţii importante în domeniul
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învăţământului, şi după cum spuneam în plan politic şi cultural. Să nu
uităm că „gena” acestei mari personalităţi a răsărit din Bucerdea Grânoasă, şi
reuşita în tot ce a făcut se datorează cu deosebire educaţiei primite şi din
partea tatălui său, a consăteanului nostru Ioan Trifu Maiorescu.
Eminescu Mihai ştiind că în Bucerdea Grânoasă s-a născut tatăl lui
Titu Maiorescu, în timp ce se întorcea de la Alba Iulia, se întâlneşte la
trecerea Mureşului cu un anume Oarga, află că acesta este din satul în care
s-a născut tatăl lui Titu Maiorescu, merge cu el acasă unde rămâne peste
noapte. Am putea spune că după naşterea lui Ioan Trifu Maiorescu un al
doilea eveniment foarte important pentru locuitorii satului nostru ar fi tocmai
această vizită a lui Mihai Eminescu.
Trifu Vasile a lui Adam zis Licu, fiul lui Trifu Vasile (Bazil) frate cu
Ioan Trifu Maiorescu, era văr bun (dulce) cu Titu Maiorescu. Tata îmi
povestea că era un om puternic din punct de vedere fizic. O întâmplare
oarecum comică pe care o povestim aici spunea că mâncau din aceeaşi
farfurie, tata cu moşul lui. Bunica le punea în farfurie, pentru el un cârnaţ
mai mic şi pentru moşu unul mai mare. De multe ori moşu îi mânca şi
cârnaţul lui, până într-o zi când şi el i-a luat cu furculiţa cârnaţul mai mare.
Din acel moment fiecare şi-a mâncat cârnaţul.
Despre Trifu Petru, pe lângă cele spuse mai adaug că avea o
gospodărie printre cele mai bine puse la punct din vremea respectivă, a
susţinut financiar construcţia Monumentului eroilor, a avut funcţii în cadrul
Comitetului bisericesc greco-catolic, lucra pământul cu ţiganii (o dată i-a
închis în grajd de seara până dimineaţa să fie sigur că a doua zi are forţă de
muncă, şi pentru a se achita de datoriile de peste iarnă). El a fost cel care a
ţinut să mi se pună numele de Trifu Sebastean Aurel, Sebastean în memoria
fiului său dispărut pe front.
Cel mai mare fiu a lui „moşu Pătru” a fost Trifu Emanoil, tatăl meu,
care aşa după cum spuneam a avut trei urmaşi: Trifu Mircea Petru, Trifu
Maria şi Trifu Sebastean Aurel. Este cel care, nu de puţine ori, ne amintea
despre Ioan Trifu Maiorescu, fiind şi cel care a acordat interviul profesorului
dr. Vasile Frăţilă din Sâncel, cadru didactic superior al Universităţii de Vest
din Timişoara; este cel care a fost bucuros când o delegaţie a liceului „Ioan
Maiorescu” din Craiova a venit la Bucerdea Grânoasă şi a discutat cu ei
despre cel care pentru Oltenia şi olteni a însemnat foarte mult în planul
iluminării.
În viaţă, de pe latura neamului „adămeştilor”, mai sunt: fratele meu
Mircea, subsemnatul Sebastean Aurel (Relu), Ion Mihu, Mihu Paraschiva,
Riţa, căsătorită Oarga, şi urmaşii noştri.
Bucerzenii nu trebuie să uite să-şi respecte înaintaşii, să nu uite că din
satul lor a plecat să lucreze pentru Ţara Românească şi România, şi a lucrat
bine, Ioan Trifu Maiorescu.
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REZULTATELE CONCURSULUI
În urma jurizării lucrărilor sosite la redacţie în cadrul
concursului organizat de revista noastră, pentru faza finală, au fost
selectati următorii concurenţi:
1. Ionela Mădălina Grosu- Todireşti-Suceava-poezie
2. Diana Frumosu- Criuleni - Basarabia-poezie
3. Mihai Florin Donţu – Reşiţa - Proză
4. Mihai Florin Donţu – Reşiţa -poezie
5. Maria Ana Gîbu – Dorohoi - poezie
6. Alexandra Maria Bogdan – Craiova -poezie
7. Tania Ioana Marcea – Făgăraş - proză
8. Tania Ioana Marcea – Făgăraş - poezie
9. Jeny Georgiana Căciulă - Slobozia
10. Silvia Maria Brassoi – Făgăraş – proză
11. Elena Costache- Bucureşti - poezie
12. Ciprian Iulian Şoptică- Botoşani- eseu
13. Ciprian Iulian Şoptică- Botoşani poezie
14. Şterfan Cătălin Topliceanu-Vaslui-poezie
15. David Luceac - Rădăuţi – proză
Pentru secţiunea de critică literară şi Istoria literaturii
române, nu s-a primit nici un material.
Toţi cei nominalizaţi mai sus, vor fi anunţaţi telefonic şi prin
revistă despre data când va avea loc cea de a IVa sesiune naţională a
Cenaclului literar ,, Gând Românesc” , în luna noiembrie 2014 în cadul
căreia se vor înmâna premiile la Alba Iulia.
Toţi concurenţii sunt rugaţi să ne trimită grabnic o
fotografie alb negru sau color şi 2 poezii, 1 proză scurtă şi un eseu
pentru a fi publicate în revista Gând Românesc din luna noiembrie a.c.
Premiile vor consta în bani, obiecte, publicarea unui volum
la editura ,, Gens Latina”, publicarea în paginile revistei şi abonament
gratuit pentru 6 luni la revista ,, Gând Românesc”.
Comisia de acordarea premiilor.
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ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR!
Toate materialele trimise spre publicare vor fi tehnoredactate şi corectate
de către dvs. respectând următoarele:
1. format JIS B5
2. redactare cu diacritice româneşti (ă î ş ţ â)
3. font titlu: Times New Roman, caractere de 16 Bold (Aldin)
4. font ,,nume autor”: Times New Roman, caractere de 14 Bold (Aldin)
5. font text conţinut: Times New Roman, caractere de 12 (Aldin)
6. margini: stânga: Sus: 3 cm, Jos: 3 cm Stânga: 4 cm, Dreapta: 3cm,
7. text nota de subsol: Times New Roman, caractere de 10
Toţi colaboratorii noştri sunt rugaţi să trimită CV-urile şi o fotografie.
Lucrările care conţin fotografii, fie le puteţi insera dvs. în text, fie le
trimiteţi separat. De preferat fotografiile să aibă o rezoluţie cât mai clară.
Redacţia nu are corectori. Atenţie mare la corectură. Vă rugăm să
respectaţi indicaţiile de redactare precizate. Manuscrisele în caractere pe care nu le
recunoaşte programul Word nu vor fi publicate. Manuscrisele nepublicate nu se
restituie. Revista nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul materialelor.
Această responsabilitate, revine autorilor.
Revista se poate procura de la redacţie contra cost: 15 RON prin rezervare
anticipată.
Revista apare lunar la data de 30 a fiecărei luni. URMĂTORUL NUMĂR AL
REVISTEI, APARE ÎN DATA DE 20 noiembrie 2014 MATERIALELE VOR FI
EXPEDIATE PÂNĂ LA DATA DE 10 noiembrie 2014 INCLUSIV.
Abonamentele se pot face direct la redacţie, costul unui abonament anual fiind
de 120 lei, plus 50 lei taxele poştale. Nu se fac decât abonamente anuale.
ADRESA REDACŢIEI: Alba Iulia, str. Arnsberg nr.3 Bloc B1, ap.30, judeţul
Alba.Telefoane:
0734/198447
sau
0741/721601
Adresa
Internet;
virgil_serbu_cisteianu@yahoo.com
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