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EDITORIAL
Cu gândul la vechea normalitate

A

r

putea

fi

parcurs a fost unul cu un impact foarte mare

considerată asupra culturii și sectoarelor culturale și creative.

o abordare pesimistă Sărbătorirea celor 250 de ani de la nașterea
să amintim de vechea marelui compozitor Ludwig van Beethoven a
normalitate, o situație fost amânată cu un an, iar în 2021 au fost aprinse
care

pare

a

stopa 251 de lumânări. Pionierii muzicii electronice,

evoluția și a conduce Kraftwerk, au amânat aniversarea a 50 de ani de
spre o întoarcere către activitate. Amânarea unor importante festivaluri
trecut. În zilele din de film sau a lansării unor filme îndelung
urmă discutam cu un coleg despre o viitoare așteptate a completat imaginea tristă a anului
lansare de carte; acum mă gândesc la o secvență 2021. În ceea ce privește lectura, accesul la carte
cunoscută a unei astfel de manifestări - sesiunea poate fi analizat prin translarea târgului de carte
de autografe. Cu toate că majoritatea celor care de la Leipzig din martie la finele lunii mai. Târgul
participă la lansările de carte văd momentul ca pe de carte de la Frankfurt, considerat principalul
o etapă banală a evenimentului, de fapt sesiunile eveniment dedicat cărții, a fost realizat într-un
de autografe au o latură emoțională aparte. Este format mixt offline și digital. Timișoara trebuia
o situație fascinantă și îmbucurătoare totodată că anul acesta să fie Capitală Culturală Europeană;
cititorii doresc să includă în intimitatea lecturii, manifestarea a fost amânată însă pentru 2023.
alături de scriere, și o parte din identitatea
autorului.

Se pare că nici începutul noului an, 2022, nu
ne așteaptă cu auspicii mai bune decât 2021. Mă

Bibliotecile, prin colecțiile pe care le gândesc din nou la cititorul pasionat de lectură,
gestionează, sunt păstrătoare a mii de cărți cu

care ar dori alături de volumul scris de autorul

autograf. Da, cărți cu autograf! Destul de rar

preferat să mai poată citi pe pagina de titlu a

analizăm faptul că aceste volume sunt de fapt volumului câteva înscrisuri: Spre plăcută lectură,
niște containere care înmagazinează deopotrivă Cu prietenie sau Cu admirație.
autograful ca element de corespondență dintre

De aceea privesc acum încrezător spre vechea

autor și cititor, dar și autograful reprezentat de

normalitate, când va fi să se întoarcă aceasta…

volumul în sine, ce conține într-un fel expresia 2021, poate 2022 sau poate…
gândirii autorului respectiv.
Suntem la finele anului 2021 și, de cel puțin
doi ani, cititorii brăileni nu au mai avut bucuria
de a se întâlni cu autorii preferați. Statisticile

Dragoș Adrian NEAGU,
Manager Biblioteca Județeană Panait Istrati
Brăila

nu sunt deloc îmbucurătoare. Anul pe care l-am
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OPINII
Panait Istrati ca prieten

Ș

tefan Gheorghiu, cunoscutul militant
socialist și sindicalist, născut în 1879, a
rămas în amintirea contemporanilor prin suflul
inspirat muncitorilor de a crede în rolul mișcării
socialiste. Ceea ce îl inspira era de același soi,
semăna cu ceea ce îl anima pe Panait Istrati.
Un gazetar descria prezența lui Gheorghiu în
mijlocul lucrătorilor mai vorbăreți sau mai
retrași: Se înșiruiau, masă lângă masă, zeci de
camarazi, prieteni, înghemuiți ca sardelele și, în
înfierbântarea întețită de ceai, se discuta frățește,
se comenta(u) cărțile citite, se recita, se declara
până la ziuă și celor de tot timizi dezlegânduli-se limba, fiecare fiind îmboldit să cunoască,
să știe, să înțeleagă, ispitit de pilda frumoasă,
de cunoștințele variate și adânci pe care le
răspândea Ștefan în discuții din îmbelșugatele lui
lecturi. (A. Gălățeanu, Ștefan Gheorghiu, Facla,
anul 8, nr. 260, 7 martie 1926, p. 1)
Prietenia lor s-a format pe terenul dur al portului,
acolo unde hamalii și alți muncitori duceau un
conflict surd cu vătafii, intermediari oportuniști
puși nu atât pe supraveghere și plata promptă, cât
pe autoritatea poziției lor, ceea ce le permitea să
fie un fel de tirani ai Brăilei. Întâlnirile, drumurile
obositoare, programul extenuant își pun amprenta
și, prin 1911, neobositul militant socialist începe
să sufere condițiile bolii care avea să îl chinuie
și pe prietenul său și se va interna la sanatoriul
pentru tuberculoși de la Bârnova, aproape de Iași.
Dar scurtul repaos fu repede înlocuit de munca
istovitoare, așa încât, în 1912, el însuși declara:
Eu am absolută nevoie de o lună de repaos. Toți
medicii pe care i-am consultat sunt de părere să
mă duc undeva în țară pentru 30 de zile. (Tribuna
Transporturilor, 6 martie 1915, p. 5) Atunci, arată
M. Gh. Bujor, apare Panait Istrati cu propunerea
călătoriei în Egipt.
Relatarea
avocatului,
jurnalistului
și
socialistului Mihail Gheorghe Bujor (1881-1964)
diferă de cea a mai tânărului lor tovarăș, Panait
Istrati. Cel pe care îl evocăm astăzi punctează cu
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afecțiune și respect în egală măsură munca lui
Gheorghiu în cadrul mișcării socialiste, în special
la nivelul mișcării sindicale a muncitorilor din
Brăila. Istrati scrie: Îi sugerez îndată ideea de a
merge cu mine în Egipt, unde să stea un an întreg.
Pe atunci, credeam că Ștefan e o speranță nu
numai pentru pârliții de muncitori, dar și pentru
oamenii din mișcare care pot sacrifica, la un loc,
o mie de franci pentru viața unui propagandist
(Panait Istrati, Amintiri, evocări, confesiuni,
1985, p. 229)

A doua latură care i-a unit temperamental
este lipsa meschinăriei, a calculului economic
la ultimul bănuț. În comitetul Sindicatului
muncitoresc, colegii socialiști propuseseră
înființarea unei a doua cooperative pentru a vinde
lemne la bucată, astfel încât localnicii să nu mai
străbată drumul lung până în Piața Poporului. Ce
a ieșit din această inițiativă ne povestește chiar
Istrati, adică un deficit previzibil pentru vechiul
său prieten, Gheorghiu:
De altfel noi am prevăzut aceasta de la
început, numai privindu-l pe Ștefan cum cântărea
lemnele.... Câți nu s-au stricat de râs când, suindu-

Opinii
se la tribună ca să se explice în mijlocul unei
atmosfere în care toți îi pricepeau încurcătura,
și-a început darea de seamă, izbucnind roșu
de supărare, silabisind cu ciudă prima frază și
imitând nervos gestul avarului care numără
banii: « Eu nu pot să cân-tă-resc!... Eu nu pot să
dră-mu-iesc!» (Amintiri, evocări, p. 231)
După o călătorie neplăcută, urmată de
perioada de carantină care pentru cei bogați era o
formalitate, în timp ce pentru un bolnav cu resurse
modeste un calvar, cei doi se întâlnesc și trăiesc
bucuria primei plimbări împreună pe meleagurile
Egiptului, unde Ștefan spera ca starea plămânilor
săi să se amelioreze pe parcursul iernii blânde:
El sălta în trăsură, parcă ar fi fost în șurub, mă
strângea de braț și mă întreba pe nerăsuflate
și fără să mai aștepte un răspuns, despre toate
minunățiile acelor străzi pestrițe de Orient:
cafenele cu fumători trăgând din ciubuc, căsuțe
dărăpănate cu rufe întinse pe terasă, prăvălii
cu mărunțișuri în culori aprinse, într-un spațiu
de doi metri cubi, zaharicale întinse pe plăci de
marmură, sute de cărucioare împinse cu mâna
sau măgăruși cu panerele-n spinare, purtând
toate neamurile de fructe și de trufandale strigate
de glasuri miorlăite și a căror explicație Ștefan
nu mai avea răbdare să o asculte. (Amintiri,
evocări, confesiuni, 1985 p. 236)
Scriitorul brăilean descrie amănunțit stadiul
bolii prietenului său, îngrijorat fiind de starea
morală a lui Gheorghiu. Banii promiși din țară
întârziind, existența lor depindea de bunăvoința
celor din jur. Grație prieteniei lui Herman Binder,
patronul micului local La Dorobanțul român,
vechi susținător al ideilor socialiste, viața lor a
fost ușurată pentru o vreme. În mijlocul clienților
lui Binder, dintre care mulți erau evrei din Rusia,
personalitatea lui Gheorghiu ieșea la iveală,
reușind fără să vrea să devină un interlocutor
iubit și căutat. Totuși, greutățile materiale trenau,
lipsa mandatelor poștale promise, dar netrimise
de vechii prieteni socialiști accentuând starea lor
materială precară. În aceste condiții, strălucitul
sindicalist și prieten al lui Istrati se va întoarce în
țară, dar și aceasta cu greu, pribegind cu vaporul
Dacia prin arhipelagul Dardanelelor o lună.
După întoarcere, s-a avântat din nou în acțiunile
Uniunii Transporturilor, iar când starea sănătății

s-a agravat, s-a internat la Sanatoriul Filaret.
Acolo avea să fie îngrijit și Istrati ca suferind de
aceeași afecțiune, peste aproximativ două decenii.
Textele scrise de Istrati aduc în prim-plan figura
lui Gheorghiu într-o manieră sinceră și plină
de căldură. Îngrijorările, nerăbdarea, suferința
fizică, dar și plăcerea discuției, ajutorul dat de cei
din jur în mod dezinteresat se detașează, ilustrând
liniștea sufletească pusă la încercare din cauza
lipsurilor bănești.
Amintirea lui Gheorghiu îi prilejuiește lui
Istrati o scurtă evocare și în textul intitulat Între
artă și dezrobire pe care i-l adresează pictorului
Alexandru Vodă-Ploiești și din care se desprinde
asemănarea a două firi, prietenii săi socialiști:
Tu ești ca și mine, un fiu al plebei. Încă de
pe vremea când în odaia ta, devenită han al
«nespălaților» mâncam brânză cu pâine și beam
ceai în tovărășia bunului Ștefan Gheorghiu – te
cunosc fire de boem și viteaz la îndurare. (Trecut
și viitor, 1925, p. 198)
Față de Constantin Mănescu și Gheorghiu,
Istrati însuși se plasa în grupul neserioșilor,
adică al celor care nu se înregimentaseră oficial,
acceptând ierarhia și lucrul în cadrul unui
partid, fie el și socialist. Efectele acestei decizii
ni le povestește el însuși: În ce mă privește, nefiind militant și neținând să fiu, - n-am avut
să sufăr de ostracizarea pe care ne-o aplicau
«serioșii» mișcării nouă, «neserioșilor». Dar
răposatul Ștefan Gheorghiu, precum și mult
necăjitul Costică Mănescu, amândoi suflete
devotate mișcării și care nu puteau trăi o zi
fără să lupte, la cot cu muncitorii, - au cunoscut
piedici și umilințe care, pe unul l-au dus la
groapă, iar din celălalt au făcut o epavă umană,
deși Mănescu a desfășurat o activitate și a dat
dovadă de-o cinste care trebuiau să-i asigure
un loc de frunte în conducerea destinelor clasei
muncitoare, rămasă azi pe mâna avocaților și a
«revoluționarilor» cașcavalagii, unelte docile
în mâinile guvernanților noștri. (Legătura cu
mișcarea muncitorească în Cum am devenit
scriitor, 1981, p. 163-164)
A doua evocare este diferită: nu a lui Istrati
față de un vechi prieten, ci una care i se adresează
lui, scriitorului brăilean, din partea poetei Otilia
Cazimir. La cinci ani după moartea lui Istrati,
3
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Otilia Cazimir publică articolul Prietenul nostru
Panait în revista Însemnări ieșene (1939).
În amintirea acesteia, cu 10 ani mai tânără
decât Istrati (născută în 1894), scriitorul apare
debordând de energia pe care le-o insuflă celor
din jur. Cu ani în urmă, aflându-se la Iași, Istrati o
poftise intempestiv la o masă oferită de profesorul
Mironescu lui Topîrceanu și Istrati. Iată reacția
lui Istrati după ce Topîrceanu recitase poezia
scrisă de Otilia Cazimir, intitulată Descântec de
dragoste:
- Să trăiești! – și Panait a sărit de la locul
lui. Cum ți-a venit în minte asta? «Sus, în tei,/
Iese-o stea cu puiul ei». Asta numai o fată putea
s-o spuie... o fată care stă cu maică-sa și care nu
întârzie sara-n târg de frică să nu se alarmeze cei
de-acasă. (p.420). Istrati repeta, astfel, mustrarea
pe care o făcuse tinerei poete cu câteva ceasuri
mai devreme, când aceasta credea că e nepotrivit
să vină fără a fi anunțat-o pe mama ei din timp.
Bineînțeles că povestitorul brăilean înțelegea
dragostea unei mame, dar aceasta nu justifica în
ochii lui o dependență pe care nu o vedea firească
în comportarea unui adult, adică tânăra poetă. De
aceea, cu naturalețea unui matur, găsește gestul
care să o îndemne să fie mai autonomă în faptele
ei, fără a răni sensibilitatea maternă:
Și scotocindu-se prin buzunare:
- Uite stiloul și o foaie... scrie-i mamei. Găsesc
eu o trăsură să ducă scrisoarea. Nu-i târziu... Și
nu fi supărată pe mine. Acum le-nțeleg: «Sus, în
tei/ Iese-o stea cu puiul ei...»
Ridicase un deget în sus, spre stelele din tei,
și-i râdeau ochii prin ochelari. (p. 420)
Fiindu-i familiare articolele lui Topîrceanu,
dar nu și poezia acestuia, Istrati asculta Balada
morții, așa cum notează poeta Otilia Cazimir,
adică cu tâmplele între palme. Ea consemnează
felul în care poezia se imprima adânc, răvășitor
în sufletul și mintea celor de față:
Și poate că niciodată n-a spus G. Topîrceanu
mai minunat, cu glasul lui învăluit și dulce,
balada favorită, ca-n noaptea aceea de ajun de
Bobotează cu ploaie la ferestre.
«Și de-atunci, lângă mormânt,
Plopi cu frunza rară
S-au zbătut ușor în vânt
4

Zile lungi de vară...»
A rămas apoi cu ochii pe file, cu fruntea
plecată, ca-n fața unui mormânt.
Doctorul [Mironescu] a oftat cu glas și și-a
scos ochelarii să-i șteargă. Panait s-a ridicat
încet de la locul lui, cu părul răvășit, cu ochii
umezi și a venit lângă cel care tăcuse:
- Frate...
Și l-a sărutat. (p.421)
Spre finalul amintirii așternute pe hârtie, poeta
îl descrie pe Istrati, trăsături desprinse în timp ce
el le istorisea povestea Neranțulei: Înalt și uscat,
cu ochelarii în rame groase negre, cu o șuviță de
păr căzută peste frunte, cu nu știu ce aristocratic
în ținuta lui – haimanaua străzilor își cânta și-și
dansa cântecul copilăriei, cântecul puilor de grec
din mahalalele Brăilei, sărind sprinten peste un
șanț imaginar (...) În ochii triști îi licărea, curată,
toată lumina copilăriei. (p. 421-422)
Finalul nopții petrecute împreună pune în
lumină prietenia profundă dintre cei doi scriitori
după ce gazda îi condusese și își luase rămas-bun:
Dar Panait Istrati și G. Topîrceanu nu ajunseseră
încă la o înțelegere ca să pună țara la cale. Cu
toată «Spovedania unui învins», Panait rezista
încă.
- Frate Topîrcene...
- Frate Panait... (p. 422)
Pe această notă, a apropierii profunde, se
termină reuniunea care începuse cu o seară
înainte. Tânăra Cazimir se întorcea, în sfârșit,
acasă, obosită, dar plină de bucurie. Prin burnița
care se transforma ușor în fulgi mari, păstrând în
minte starea de spirit care se imprimase micului
grup: doctorul Eugen Ioan Mironescu, George
Topîrceanu, Panait Istrati și soția sa, Margareta.
Între Ștefan Gheorghiu și Otilia Cazimir,
puține ar fi putut fi punțile de legătură, de bună
seamă, ținând cont de vârsta lor față de Istrati, de
mediul și experiența de viață atât de diferite... Și
totuși, descoperim că Panait Istrati este cel care
îi unește sufletește, pe linia pe care a acționat
întreaga sa viață: a frăției, a prieteniei, în fond,
a umanității. Prin aceasta rămâne, în continuare,
viu în sufletele noastre.
Daniela RADLER

INTERVIU
Doina Popescu Br`ila – scriitoarea ocolit` de banalitate

D

oamnă Doina
Popescu Brăila, sunteți o scriitoare care s-a inspirat adesea din viața
orașului în care locuiți. Ce înseamnă
Brăila pentru dumneavoastră?

multe de spus. Brăila este pentru mine și o carte
de vizită, o parolă și un cifru. Noi, brăilenii, avem
o vocație a prieteniei. Cineva, undeva, a avut un
coleg de facultate, un prieten brăilean, a făcut
armata aici; soacra brăileană iubită de gineri este
deja un brand de notorietate. Am anticipat că
oamenii vor fi intrigați și fascinați să afle de la
mine un crâmpei din magia Brăilei și spun, cu
bucurie, că nu m-am înșelat.

Ascultându-le pe
bunicile mele, Mihaica și Dobrița, Brăila a fost
o rană, un clin între imperii. Dacă mă gândesc
la voievodul Ștefan, la fiul Călțunei și negustorii
brăileni, pot zice că urbea noastră a fost patria
pamfletului. Dacă îl citim pe istoricul Constantin
C. Giurescu, Brăila a fost o pasăre Phoenix ce
s-a reclădit iar și iar din spirale de foc; după
romancierul Theodor Constantin, a fost un oraș
al misterelor. Discutând cu bătrânii orașului,
am aflat despre Julietele locului și iubirile lor
imposibile. În port am aflat despre măriri și
decăderi, brigandaje, haiducie, despre legendele
corăbiilor scufundate. Despre hoții Brăilei și
năzdrăvanul Terente a curs prea puțină cerneală.
Pentru mine, Brăila este Patria Magică.

Ce împrejurări v-au determinat să așterneți
pe hârtie gândurile dumneavoastră și de ce ați
ales proza?
Copil de cartier fiind, fără acces la biblioteci
și fără bani de librării, adulții îmi ofereau doar
cărți stupizele, gen Mihaela și notele muzicale.
Apoi am descoperit Căpitan de cursă lungă de
Theodor Constantin. Era și despre Brăila, m-a
incitat și personajul feminin, Ingrid. Totuși, am
simțit că aș fi putut s-o scriu mai bine. Aveam opt
ani... Am decis că voi avea o fată, Ingrid, și mi-am
zis că, dacă nu există cărți foarte bune, am să le
scriu eu! Este drept că în scurt timp am descoperit
marea literatură, vagoane de cărți bune, dar am
rămas credincioasă viselor din copilărie!

Cine este omul și scriitoarea Doina Popescu
Brăila? Ce vă definește?

Există o carte scrisă de dumneavoastră pe
care o simțiți mai apropiată sufletului decât
celelalte? Care considerați că este romanul cel
Ce mă definește? Curiozitatea! Știu povestea
cu pisica, dar ursitoarele m-au vrut așa! În plus, mai bine primit de public din tot ceea ce ne-ați
banalitatea m-a ocolit... Am Dunărea și Bărăganul oferit până acum?
în ADN, cu toate implicațiile de rigoare.
Cărțile scrise de mine sunt vizuale,
Care este istoria numelui dumneavoastră? cinematografice, posibile scenarii de film, dar
saga documentării și scrierii fiecărui roman ar
De ce Doina Popescu Brăila?
putea deveni o bază de pornire pentru un serial.
Despre nașul meu am mai vorbit în alte Răsfățații mei sunt Nițică din Trilogia Dunării
interviuri și nu vreau să mă repet. Dar ar mai fi (Copilul Dunării, Haiducul Dunării și Fericire
la preț redus), Corvin din Comisia Zürich, Mița
5
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Capră, Felix Zenzero și, evident, ingeniosul
haiduc din Terente - Zodia zmeilor. Ar fi nedrept
să-l uităm pe șarmantul Bubuici, din seria polițistă
sau pe Arina Cuțitaru, preoteasa năzdrăvană. Dacă
ne gândim la lipiciul la public, scorul este foarte
strâns. La cele amintite mai sus ar fi de adăugat
Cafeaua de După și Secretul lui Fabergé. Știind
de la colegii din alte edituri că versurile nu se
vând, succesul la public pe care l-au avut cărțile
de poezie Magie și cafea și Buzdugan și inocență,
publicate în 2021, a constituit o surpriză colosală.

pere cam tot ce luam pe mere. Mi-am pus în
minte să-mi iau o autorulotă, dar era exagerat
de scumpă. Și pentru că am avut o ambulanță
de tinichea, în copilăria mea săracă în jucării, și
pentru că am circulat cu alta în lungul drum de
acasă la spital, pe 1 ianuarie 2016 (nu, nu era o
problemă digestivă!), mi-am dat seama că dacă
iau din străinătate o ambulanță casată, pot să fac
o conversie în autorulotă. De la gând la faptă
au trecut doar trei luni, fiindcă, zicea cineva,
brăilencele sunt iuți!

Vorbiți-ne puțin despre modalitatea inedită
pe care ați ales-o pentru a vă promova cărțile.

Ce înseamnă să fii scriitor în vremurile
noastre? Ce implică acest lucru? V-a influențat
perioada prin care trecem activitatea?

V-am spus că am o puternică genă brăileană!
Prietenia, inima largă, cuvântul poznaș, ochiul
ager, pasul apăsat, cheful de aventură și înclinația
pentru comerț sunt scrise acolo. Trăim vremuri
vitrege pentru literatură. Librăriile se închid
făcând loc băncilor, păcănelelor și farmaciilor.
Cărțile se vând pe net, dar insuficient. Reclamă,
promovare, pe acest segment, își permit doar
editurile cu potențial. Târgurile de carte sunt
o variantă scumpă, dar indispensabilă pentru
circuitul cărții către cititor. De ce spun circuit?
Fiindcă dacă ai dus la târgul de carte un roman
bun, cititorul te caută și la târgul următor, te
sună, comandă prin poștă, o dă mai departe,
atrage și alți cititori în fan-club. Ca exemplu,
după Gaudeamus Timișoara am plecat la Expo
Arad. Timișorenii, care au luat cu prudență câte
o carte-două, după ce au apucat să citească și au
fost seduși de scriitura mea, văzând pe Facebook
că sunt atât de aproape, au venit săptămâna
următoare la Arad să-și completeze colecția.
La Eforie, seară de seară, o bunică mi-a
cumpărat toate titlurile. În toamnă, nepotul ei,
Răzvi de la Vulcan, cucerit de Copilul Dunării,
s-a urcat în tren cu mama lui și a venit la Deva, la
Salonul Hunedorean al Cărții; și el voia să aibă
colecția completă! Am înțeles cât de importante
sunt târgurile de carte, dar costurile cu tipografia,
motorina, taxele de drum, RCA-urile și plata
standului erau înrobitoare. Practic, dădeam pe

Pe vremea lui Ceaușescu aveam impresia că
trăim în afara istoriei. Acum avem atâta acțiune,
că n-o putem duce. În toate timpurile, dar mai
ales acum, scriitorul trebuie să se țină departe
de amvonul puterii, să rămână vigilent și lucid.
În acest scenariu distopic, suntem captivi întrun tren fără uși, fără gară, fără peron. Nădejdea
este la geamuri, trape, poate o fi și vreo frână
de mână. Momentan, Omicronul pare să fie
cel mai bun prieten al omului. Mai vedem...
Cum m-a influențat? În 2020, în noaptea de 17
februarie, pe la 1:15, când am terminat ultima
pagină la romanul Secretul lui Fabergé, m-a
luat... ambulanța. La spital, auzind simptomele,
medicul m-a luat în balon: De unde ați scos
lista aceasta de simptome, ați citit Formula As?
S-a amuzat cu lipsa gustului și a mirosului, dar
pentru că paralizasem pe stânga, m-a băgat la
tomografie. Cardioloaga dormea, neurologul
dormea, n-a avut cine să-mi citească rezultatul.
M-au ținut cu un sfert de perfuzie de Manitol, o
picătură la trei minute, până dimineața. Salonul
era mixt, femei și bărbați, ce mai aventură, m-au
mai sechestrat niște apași întorși din Italia. La
șapte și jumătate s-au trezit somnoroșii. Au găsit
trombi... Considerând suspecte simptomele,
precipitați, nervoși, cu o simplă rețetă m-au
trimis acasă, de parcă aveam râie. Farmacista
mi-a dat Betahistina de pe rețetă, dar a spus că
celălalt medicament are reacții adverse violente
și mi-a recomandat ca echivalent Tiolin Complex.
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Interviu
În plus, am luat și Paracetamol și un complex cu
zinc, calciu și vitamina D. Iată, prima schemă de
tratament pentru Carcalac a funcționat! Pe la ora
trei p.m. mă puteam deplasa în baston, fără să mai
cad grămadă. Cu bastonul drept roată de rezervă,
cu tușul proaspăt pe Secretul lui Fabergé, am turat
Ambulanța pentru Literatură. Pe 26 februarie
eram la Gaudeamus, la Teatrul Marin Sorescu.
Era Ziua Zero, la Craiova se anunța primul caz
oficial Covid în România. M-am reparat pe 3
martie când mi-au revenit și gustul și mirosul.
Atunci am înțeles că am furat startul pandemiei.
Restul de târguri, vreo treizeci, au fost suspendate
de autorități. În toamnă, primarul Brăilei a avut
curaj să organizeze Târgul de Carte la Brăila. La
Piatra Neamț, partidul de la putere a făcut miting
electoral cu peste 1.000 de persoane, așa că au
dat liber și târgului de carte Librex. În 2021 a fost
ceva mai bine, am prins vreo unsprezece târguri,
poate mai mult.
Ce vă inspiră atunci când scrieți? Aveți un
secret, o tehnică aparte pe care o folosiți și
despre care ați putea să ne vorbiți?
Mă inspiră poveștile de forță din viața reală,
personajele cu tușă groasă, copilăria, viața și
moartea, dragostea, regimul carceral, psihologia
fină a femeii. Tehnica mea? Îmi place să ascult,
să iscodesc, să dezleg mistere complicate sau
simple șarade, documentez piste posibile și
imposibile. Așa am funcționat din copilărie, am
fost un spiriduș. La geometrie în spațiu nu mă
mulțumeam niciodată cu o singură soluție.
Tehnica de lucru este foarte simplă, totuși
compromițătoare și, dacă vă zic, probabil voi intra
într-un bucluc. Treaba stă cam așa: personajele își
fac de cap, iar eu trag cu urechea și scriu replicile.

am remarcat că mă urmărește un Audi negru. Am
călcat violent pedala, dar pe la Huedin abordajul
era inevitabil. Am intrat în Lukoil și am cerut
ajutor benzinarului. Tancul german a parcat lângă
duba mea și necunoscutul s-a sprijinit ostentativ
de Ambulanță. Benzinarul voia să sune la 112, dar
am decis să înfrunt problema. Ce să vezi? Tipul
era cititor, voia cărțile cu autograf. De altfel,
era și cu partenera sa. În Cetate și-au propus să
cumpere cărțile la întoarcerea de la masă, dar eu
îmi strânsesem standul și plecasem. M-au regăsit
întâmplător în trafic și au ținut aproape, dar nu se
așteptau ca Fordul meu să le dea atâta bătaie de
cap. Am plecat bucuroasă. Aproape de Ciucea, un
șofer de tir m-a claxonat frenetic până am trecut
de Bucea, apoi, prin stație, m-a felicitat pentru
romanul Dumnezeu era-n vacanță și mi-a făcut o
recenzie excelentă cărții, ținând frecvența ocupată
vreun sfert de ceas. De regulă, camionagii trec la
mârlăneli dacă ții canalul cu povești, dar atunci
lumea avea chef de cenaclu literar.
Care considerați că este rolul cărții, al
literaturii în lumea noastră? Ce oferă cărțile
dumneavoastră cititorilor?
Rolul cărții este să-ți răscolească acele
întrebări pe care n-ai avut curajul să ți le pui singur
și să-ți ofere suficiente indicii ca să descoperi
răspunsurile! Cărțile mele oferă bucurie!

Vă mulțumim pentru timpul acordat, vă dorim
multă inspirație, cititori pe măsură și vă asigurăm
de prețuirea noastră!
A consemnat dr. Eduard Claudiu
BRĂILEANU

Aveți o amintire specială legată de cititorii
dumneavoastră?
În vara lui 2018, cu o lună înainte de incidentul
cunoscut, am plecat din Alba Iulia spre Oradea.
Începând cu Gaudeamus Cluj, în jurul meu
fuseseră mai multe incidente în lanț, o alarmă se
activase, devenisem precaută. La un moment dat,
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POEZIE

Cincisprezece... fără tine
S-au strâns cinsprezece, tată...
Ani... de dor și de-așteptare...
N-am uitat măcar o dată
Lipsa ta ce tare doare....
Însă ești și azi cu mine!
Simt cum mă găsești pierdută...
Mâna ta pe-a mea o ține...
Gura ta fruntea-mi sărută...

L

ivia Mihaela Frunză s-a născut la data de
8 iunie 1986, în Brăila. A absolvit Colegiul
Naţional Gheorghe Munteanu Murgoci din
Brăila, iar studiile universitare şi postuniversitare
le-a urmat în Bucureşti.
Debutează cu versuri publicate în ziarele locale
Brăila şi Ancheta, în revista Brăila eroică, apoi în
revistele Literatorul, Cervantes şi Spiritualitate
universală. A obţinut premii la concursurile de
creaţie literară din Brăila, respectiv Universul
copilăriei şi Radu Tudoran.
Participă la cenaclul Ioan Tecşa din Bucureşti
şi la emisiunea Portret de autor la Radio Shalom
România.
Debut editorial în antologia Armonii baroq,
Editura Granada, Bucureşti, 2007. Prezentă fie
cu versuri, fie cu proză scurtă în următoarele
antologii: Ȋnger şi demon, Editura Granada,
Bucureşti, 2008; Paradisuri înşelătoare, Editura
Granada, Bucureşti, 2009; Bal la palat, Editura
Granada, Bucureşti, 2011; Cerul de jos, Editura
Virtuală, Bucureşti, 2013 și Lacrimi de înger Remember Mihail Grămescu, Editura Betta,
Bucureşti, 2014.
În anul 2011 lansează volumul propriu de
poeme Ţărmul visurilor mele, Editura Granada,
Bucureşti, la Biblioteca Judeţeană din Brăila,
iar în 2015 a publicat volumul de poezie satirică
Picanterii burleşti, Editura Betta, Bucureşti.
În 2016 a publicat volumul Rezerve de suflet la
Editura Astralis, București.
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Și-mi aduci cum mi-aduceai
Ceva dulce, ՚mbrăcăminte...
Dar eu vreau să-mi vii din Rai
Și să-mi spui două cuvinte!
Tu, care-aduceai de toate
Și puteai orice, oricând...
Azi de ce nu se mai poate
Să-mi trimiți măcar un rând?!
Chiar și-o vorbă de dojană
Mi-aș face din ea balsam
Să mi-o torn, tată, pe rană Rana că nu te mai am...
Care ustură și doare
Tocmai când Crăciunul vine...
Ani... de dor și de-așteptare...
Cinsprezece fără tine...
Ultimul strigăt
Ne legănăm între un azi și-un mâine
Adeseori în oameni deghizați...
Ținând de colțul nost՚ de pâine,
Uitând de cei înfometați...
Și ne târâm ades prin întuneric
Stingând luminile din noi...
Ultimul strigăt parcă ni-i isteric
La cât suntem pe dinăuntru goi...

Poezie
O boală grea pe rând ne nimicește
Iar noi cu leacu-n mână tot murim!
Dar ce mai este omenește
În felu-n care azi trăim?
Când dinții-n colți s-au transformat,
Când unghiile-s gheare,
Când Adevărul tot l-am îngropat,
În cripte strâmte și murdare...
Ne legănăm între un azi și-un mâine
Neoameni ajungând să fim...
Din colțul nost՚ uscat de pâine
Numai mândria ne-o hrănim...
Și ne-ntrebăm din ce în ce mai rar
Ce rost mai are răsăritul...
Când tot ne pare în zadar
Și farmec are doar muritul...
Mai este timp?

Să vezi cum stă Nimicu-n plase,
Puținul cum se drămuiește
Vino să vezi și locu-n care
La un acordeon cânta
Țiganul dus în lumea mare Că n-avea cine-l asculta...
Pe dreapta-n colț, la brutărie,
Un turc a stat și el puțin
Ținând și birt și prăvălie
Pân-a plecat de-atâta chin...
La vale-n centru-n strada mare
Grecii zăbrelele le-au tras...
Plutește parcă o duhoare
De Moarte făr-un bun-rămas...
La Dunăre doar pescărușii
Se joacă-n voie ca și cum
La mal, în foșnetul cenușii,
Tot portul n-ar fi praf și scrum...

Mai este timp pentru Frumos
În graba asta mare,
Când oameni văd cum dau pe jos
Secundele din buzunare?
Mai este timp pentru Iubire?
Săruturi seci, mecanizate
Au pus pe buze stăpânire
Iar inimile-s demodate...
Mai este timp pentru Iertare
În goana de-a vâna păcatul
Și de a-l vinde-n piața mare
Pe-același preț cu condamnatul?
Dar timp pentru sinceritate?
Pentru decență și onoare?
Un timp cu ceasurile state
A început să ne omoare...

Ia-mă de mână! Hai și-n cimitir
Să vezi și morții-ntorși în groapă
Și cum te rog cuminți în șir
Pământul să li-l tragi c-o sapă...

Brăilei de azi

Mă iartă, copile, atunci când îmi pierd
Adesea răbdarea de a te-nțelege
Și-n loc să te-alin sau să te dezmierd
N-am vorbe duioase, dulcege...

Ia-mă de mână! Hai cu mine-n piață
Să vezi o lume cum n-ai mai văzut
Să vezi cum zâmbetul pe față
Sub măști de piatr-a dispărut
Să vezi cum biata florăreasă
Mai mult coroane împletește,

Vino să vezi și frica-n sân
Cum clatină din judecată
Și cum o frunte de român
De-o vreme stă doar aplecată.
Te-aș duce și la mine-acasă
Dar drumul nu-l găsesc, se pare...
Unde e strada mea frumoasă
Cu toți salcâmii albi în floare?
Mă iartă, copile!

Mă iartă și-atunci când mai aspră îți par
Și nu îți țin hangul la joacă,
Că nu pot ca tine să râd sau să sar,
Că-s zile în care mai sunt și posacă...
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Mă iartă, copile, că nu pot mereu
Să-ți cumpăr pe-atâta cât meriți și vrei
Dar martor în cer îmi e Dumnezeu
Că tu ești lumina ochilor mei.

Mă iartă, copile, că nu am plecat
Cadouri și bani să-ți trimit din afară
Dar gândul nicicând nu l-am suportat
Să nu-mi dormi la piept în vreo seară...

Mă iartă că nu sunt atât de frumoasă,
Nici slabă nu sunt și nici îngrijită...
Mă iau mai mereu cu treaba prin casă
Și uit să mai fiu pentru tine-odihnită...

Mă iartă că trece din nou săptămâna
Și n-am avut timp să te-nvăț cum să scrii
Mulțumesc, cu plăcere și un sărut mâna
Atât mi-am dorit de la mine să știi.

Mă iartă, copile, că prea mult muncesc
Și treaba mi-o fac pe cât pot de bine,
Dar munca mi-o fac să pot să te cresc
S-ajung să fiu mândră de tine.

Mă iartă, copile, că eu îți sunt mamă!
Prin tine azi curge sângele meu
Și mâine de n-aș fi, să nu-ți fie teamă!
Cu tine va fi mereu Dumnezeu!
Livia Mihaela FRUNZĂ
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Sonet
Prin puls, impuls în pentagramă
Îmi amprentez gându-n coloană
Creând lăstar divin din curcubeu
Îmi mistui timpul între rob şi zeu
Perpetuând matricea-n pântec
Talantul… pana şi-un descântec
Ploi înnodate-n irişi prin căinţă
Iertând sindromul Iuda în fiinţă.

V

alentina Balaban s-a născut în anul
1962 la Brăila și este cunoscută în
mediul cultural al orașului datorită activității
literare desfășurate începând cu anul 2007 și până
în prezent.
Cărți publicate: Copilul ca o primăvară Poezii pentru copii, Editura Enos, 2007; Salvaţi
copilăria - Poezii pentru copii, Editura Enos,
2009; Filosofia vieţii - Poezii, Editura Olimpiada,
2010; Lumea Ta… Poezii, Editura Danubius,
2011; Pe-o clipocire… Poezii, Editura Lucas,
2014; Plămadă stelară - Poezii, Editura Lucas,
2015; Sfere de vis - Poezii, Editura Lucas, 2016;
Taină săgetând rubin - Poezii, Editura PIM, Iaşi,
2017; Sincopa destinului - Poezii, Editura PIM,
Iaşi, 2018; Inscripţie pe ţară - Poezii, Editura
Lucas, 2018; Sub licenţă solară - Poezii, Editura
PIM, Iaşi, 2019; Dominoul clipei - Poezii, Editura
PIM, Iaşi 2020; Picături de timp - Poezii, Editura
Detectiv literar, București 2021.
De asemenea se remarcă prin colaborarea de-a
lungul timpului cu numeroase reviste culturale,
participarea la festivaluri de profil, apariții în
antologii literare și obținerea unor nominalizări
și distincții.
Este membră în Asociația scriitorilor români
din Austria, membră a Cenaclului Literar
CARP Ana Aslan Brăila și membră în Asociaţia
Universul prieteniei - Iaşi.

În rugă, gândul, oglindirea firii
Cununa cu speranţa nemuririi
Darul suprem, divin, fiul-iubirii.
Ai amprentat din pană-n carte
M-ai nemurit prin căi deşarte…
Am fost… voi fi cu voi… departe…

Pariez pe-un zar
Dăruiesc, primind talantul meu
Zidită, zidesc drumuri din ecou
Pana activez pe un gând hoinar
Visul capturez, pariez pe-un zar
Azi sunt pe terra, mâine nu ştiu…
Tot navighez şi-n stele eu scriu
Mâine, poimâine de-o să citiţi…
Voi fi aievea-n doruri fierbinţi
Viaţa e-n viaţă, urme… urmaşi…
Eu… anonima, scrisă prin paşi…

Praf de rai
Aş fura aripi stropite
cu praf de rai şi aş zbura
peste ţară, peste neam,
peste întreg pământul,
presărând cuvântul sacru
peste inimile împietrite,
blocate în ispitele rătăcirii,
11

Luceafărul literar și artistic
aducând zâmbetul angelic
pe altarul Luminii, ce
descătuşează pacea lăuntrică
înfrăţind totul cu talismanul
crucii cereşti spre noi poveşti
solare…

Simt…
Simt… vântul captat
Prin carcasă de tină
Pe-un cerc conectat
Energetică vină…
Simt… foc creator…
Ce zbuciumă dorul
Mă mistui în zbor
Iubindu-mi izvorul.
Simt… pulsu-nsetat
De nou şi Lumină…
E scurt Timpul dat
Iertarea-i sublimă.
Simt… lut tributar
Prin tainele firii…
Şi-un suflet amnar
Columna gândirii.

Ere…
Scap frâul gândului prin ere
Spre neumblatele mistere,
Spirale-n doruri efemere…
Sunt clipe, veşnice-n tăcere
Şi-mi ostoi’ setea cu plăcere
Să-mi ard păcatele-n durere
Să-mi dăinui lutul dintre sfere…
Să vin… să plec… ca o părere…
Şi duc clepsidra-n a Ta vrere.
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Geniului Emin
Un veac în dor de Eminescu
E-o clipă-n pana de maestu
Luminii să-i ajungă-n… slovă
Şi-n stea va fi o supernovă…
Că-i geniul pustiit din cale
Veghează-n rima penei sale
Străluce-n Mare, a chemare
Corăbii negre-l duce oare?...
Spre Cătălina-i preaiubită…
Şi-n steaua lui i-o face criptă?
Mă înclin… geniului Emin
Şi-n cer… poemele le-nchin.
Valentina BALABAN

Poezie

Mama cea cu glas duios cozonaci tămâie
Și rostește-așa pios rugăciuni ce suie
Către cerul depărtat unde-n nouri seara
Buna mea ne trimitea cea dintâi - scrisoarea
Ca în iernile-argintii, Dumnezeu s-arunce
Dragostea printre copii, apoi somnul dulce.

C

amelia Chirchiboi, cunoscută sub
pseudonimul literar Ana Sofian, s-a
născut în anul 1970, la Brăila. Este absolventă a
Liceului Pedagogic Costache Negri din Galați,
urmează cursurile Colegiului de Institutori din
cadrul Universității Petre Andrei din Iași, apoi
pe cele ale Universității București, Facultatea de
Psihologie.
În 2008 publică în antologia Noul Orfeu.
Scrie mai apoi în cadrul revistei Tânărul
scriitor în 2009.
Colaborează cu revista Marea noastră editată
de Filiala București a Ligii Navale Române.
Desfășoară activitate literară pe rețelele:
Bocancul literar, Cleopatra gândului, Confluențe
lirice, Însemne literare, Poezii esențe, Poezii bizz,
Agonia, wwweuropeea. ro.
Publică în antologiile literare: Vis și pasiune,
Editura Panfilius, Iași, 2011, Însemnele unei
tăceri, Editura Rovimed, Bacău, 2012, Confluențe
lirice, Editura Pim, Iași, 2012.
În 2019 publică volumul Imperfect solubil,
Editura Pim, Iași.
Chemare
Vor veni iar sărbători, tinda noastră plină
Va primi colindători, aducând lumină
Cântece cu leru-i ler vor să umple zarea
Le voi asculta stingher, neumblând cărarea.
Jos, în cămăruța mea, candela aprinsă,
Iar pe geamuri braț de flori, gheață-n frunze prinsă.

Azi sunt mai sărac ca ieri, mama mea-i departe
Buna e pe lângă ea, amintiri împarte,
Dar, în prag de sărbători, când colindul zburdă
Eu voi lăcrima ușor, rătăcit de turmă
Am crescut, m-am depărtat, viața mea-i pustie
Doamne, vin’ la colindat, preț de-o bucurie...
Rămâi...
O toamnă sunt, cu umbra-mpodobită
De frunze aurii sub soare blând,
Din ceață mă ridic cum o ispită
Atinge apa râului curgând.
Pe deget port inel de nemurire
Sunt un poem închis acum în teci,
O rădăcină prinsă în iubire
Care te ține-aici, să nu mai pleci,
Să nu mai rătăcești prin lumea oarbă
Cu pașii risipiți în cel noroi
Luminii de i-ai da puteri să soarbă
Am fi curați, am fi aceiași doi,
Ne-am vindeca de frigul iernii crude
Și păsări am zbura spre-același cer
Am colinda ținuturile nude
Și le-am îmbogăți doar cu mister.
Drum
Dinastii de frunze, toamnă fumurie,
Sufletu-mi anină de un trunchi uscat
Îmi presară-n palme-o zare aurie
Rătăcindu-mi calea-n veșnicul păcat.
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Sunt un om din lume, crucea mi-e povara
Potrivită mie într-un loc deschis
Sunt un om ce gustă dimineața, seara,
Praful de lumină, dar și ceru-nchis.
Dacă-ar fi să urce din noroi azi fulgul,
Aș întoarce lumea făr’ să știi pe dos,
Aș uda cu ape focul viu din rugul
Care-mi arde timpul preț de sus în jos
Dar sunt o nălucă, viața-i o clipită
Care se destramă ca un tort de tors
Vraja-i o poveste-n maluri risipită,
Răsărit cuminte în apusuri stors.

M-ai...
M-ai dezlipit țărână, un bulgăre mărunt
Un călător sihastru, în lumea asta mare,
Să-ți fiu zăpadă vie și frigul să-l înfrunt
Când stele-mpovărate îmi cad spre închinare.

Iar când va fi să vină, tulburător extaz
În viscolul iubirii, Tu, Doamne, iar m-anină
Să las secundei albe același sfânt răgaz
Și să-mi găsesc iertarea în pacea din Lumină.
Irosire
pe farfurii - melancolii
miroase-a toamnă dulce
un gust brumat de printre vii
spre tine, azi, m-aduce
pe ramuri frunzele din teci
au început să moară

știam că vii, știam că pleci
știam c-o să mă doară
rugină-n vânt și-un val de fum
acum mă înconjoară
mi-s pașii triști pe ochi de drum
iar sufletu-i vioară

M-ai rupt din rădăcină, din pântec Tu m-ai smuls
Și nicio întrebare, așa, din întâmplare
plecat-ai iar peste pustii
Nu și-a găsit lumina și n-a primit răspuns
cu soare-n tâmple albe
Oricât de încercată, oricât d՚ iscoditoare.
eu ți-am oprit vreo doi scatii
și cupele de nalbe
M-ai tulburat și-n mine, un cântec rătăcit
Și-a rostuit chemarea sub marginile zării,
le-am desenat pe-un portativ
Mi-era a neputință și-n pasul amuțit
a vară să îmi cânte
Am presărat culoarea-mi și umbrele-nserării.
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iar florile pe un stativ
le-am pus să mă descânte
căci neguri reci acum revin
și toamna mi-e aproape
mă simt stingher și-așa străin
cer frunzei să mă-ngroape
sub talpa ei să mă-ncălzesc
când iarna îmi va rupe
un dor hoinar ce zămislesc
și viața-mi întrerupe.
Rugină...
cât te iubesc, rugină,
în toamna desfrânată
ce-și lasă frunza stoarsă
sub pasul meu strident
cât te iubesc, rugină,
în fuga blestemată
a verdelui pădurii
ce moare-n accident
tu m-ai lăsat, rugină,
în râpa destrămării
acolo unde focul
îmi este confident
și te-am iubit, rugină
în culmea disperării
când ziua-mi era simplă
în iadul evident
și-am să rămân, rugină
copilul toamnei brune
al merelor cu vină
și-al brumelor târzii
și-o să mă strigi pe nume
și-o să te rogi de mine
să te cuprind o dată
cât arborii sunt vii...
Gând
aș fi purtat în mine-o mare
sfidând pământul prea puțin
m-aș fi strâmbat la tine, soare
că ești prea palid prin senin

aș fi cuprins în brațe stele
cu pinteni galbeni la picior,
dar urme roșii de mărgele
mi se scurgeau încetișor
din rana stinsă-n carnea crudă
când sabia mă judeca
sătulă de atâta trudă
dorind de moarte-a vindeca
tăcerile când marea verde
în mine valul și-a mutat
hai, soare, vino de mă pierde
sub un senin înveninat

Recurs la viață, judecată dreaptă
în mână țin balanța și înclin
să aleg cumva o cale înțeleaptă
ferită verdelui amar pelin
umbrite porți, pe-abacuri sentimente
le număr rar și le aștern încet
în lada cu plăceri impertinente
unde îmi las talentul de poet
dureri îmi curg, e vena-ntortocheată
și-n sânge simt că-i haosul deplin
îmi spune o nălucă deocheată
că-i semăn, dar eu cred că-i aparțin
nu-mi place tihna și iubesc războaie
sunt înarmată strașnic, până-n dinți
cu fiecare luptă ce mă-ndoaie
mai pierd câte puțin din cei arginți
un Dumnezeu mă scutură de umăr
nu știu de-i El ori chiar Al Său Trimis
apuc de braț pe ultimul călugăr
și rugă fac așa cum am promis
e ultima strigare în cuvinte
ce strânge-n brațe lucrurile sfinte.
În ton
în poala serii izbucnesc pe rând
amaruri grele, bolta e cernită
mă pustiesc și-mi fuge câte-un gând
la tot ce-am fost: femeie și iubită
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solară stea ce nu-și găsește drum
uitată într-un colț de amânare
un praf incert ca dinții unui scrum
căzut firav din culpele hilare

cu stele ne clătim pe dinți
avem emoții prea fierbinți
ciocnim de pietre nefirescul
la piept purtăm doar te iubesc-ul

măsor greșeli și făuresc un vis
de a-mi rosti în liniște plecarea
asemeni florilor care au nins
și v-au acoperit etern cărarea

poete dragă, de n-am fi,
copacii toți n-ar mai umbri
pământul unde calcă vara
și iarna-și scutură vioara

reneg măsuri și-mi amăgesc destin
în efemer plutind pân՚ ce nomade
s-or duce clipele ca-ntr-un declin
uitând de tot ce-am fost: simple pleiade

și, uite, cât de imperfecți
rămânem strașnici arhitecți
în temple, arcuri și volute
noi punem doruri absolute

nedespărțite-n ochi de dimineți
dar risipite preț de multe vieți

apoi așa de circumspecți
ne regăsim în noi – poeți.

Poem cu noi, cai și fluturi

Confetti, bragă, acadele

prin caii mei fugea o iarnă
și-n coama lor zăceau iluzii
pe margini fine de lucarnă
doar fluturii-și dregeau contuzii

brățări de-aramă și inele
pe gâturi strălucesc mărgele
și-n margini luturi în ulcele

ei alergaseră prin luncă
nebuni cu aripi iscălite
ce-n zboruri moartea și-o aruncă
fugind de-arhaice ispite
prin caii mei, absențe stinse,
galopuri șuierând furtună
cu aripi de-asfințit întinse
ce ziua vrea să ne răpună
suntem, poete, umbre albe
de nori plutind în cavalcadă
murim ca fluturii pe nalbe
și nimeni nu vrea să ne vadă
rămânem iarnă și confuzii
în lumea plină cu iluzii.

pe scoarțe păsări, floricele
crenguțe-n muguri, cărticele
cu rugăciuni și cruciulițe
și ii cu fluturi în altițe
rahat, fistic și baclavale
șerbeturi fine, mucavale
turcoaze-mpodobind tăișuri
împletituri pe învelișuri
lăute, cobze, mandoline
prin coșuri strălucind praline
e-un fel de furnicar pe stradă
și-n toate-aromele - grămadă
pocnesc în sunete stridente
e viață-n târg... Festina lente!
prof. Ana SOFIAN

Mărturisire
suntem, poete, imperfecți
ne credem tandri și adepți
ai dragostei fără măsură
dar... o luăm pe arătură
plantăm cuvinte în deșert
purtăm un titlu de expert
și-n epitete punem starea
ca să urcăm în noi visarea
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Carafele cu vin
beau apa ploilor
să-mi satur neliniștea
ce-mi cutremură trupul
nenuntit cu infernul

S
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sângele miroase-a deșert
iar ochii a piele de șarpe
timpanele sluțesc pustiul
ațipind genele colinelor
în ciorchini de nisip clocotit
fumegă nopțile-n scrumiere amare
cenușind bulgării de lumină ai lunii
lepădând ultimii stropi vlăguiți
pe coarnele cerbilor însetați
coborâți din chiliile munților
în văile juruințelor deșarte
pântecele câmpiilor gem
în craterul orizontului bolovănit
văile înhamă pietrele râurilor
la trăsura lui Dumnezeu
ne-au rămas moștenire gândurile
și petalele macilor însângerați
scuturate-n carafele cu vin...
În brațele mamei nu adorm greierii…
în brațele mamei nu adorm greierii
doar pruncii cu ochii de lapte
înfășați în scutece de lumină
ce caută în surâs copilăria
și deodată se trezesc adulți
deja e toamnă în părul mamei
iar mâinile îi sunt crăpate de aburii pâinii
tălpile ostenite de umbletul anilor
cearcănele coborâte pe sânii obrajilor
brăzdați de plugul ruginit
cu fiecare întâlnire tremură-n noi așteptarea
nu știm dacă mâine
cerul o va chema la întâlnirea cu îngerii
dar nici atunci nu-i departe de noi...
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Adormisem pe geana buzelor tale

Fatalitate

mi-am găsit zâmbetul în buzunarul iubirii
chemând ochii tăi la întâlnirea cu mine
cântau stelele în clopotnița lunii
de dorul serilor rubiconde

armele ce-aruncă în aer liniștea
nu-s mașini de război
ci cuvinte
ce rup cu viteza luminii
aerul din plămâni
expirându-l pe unicul horn
obosit de rafale de muniții
îngurgitând
glonț după glonț
activând scutul neputinței
violat mișelește
de rânjetul strecurat
printre caninii ghiftuiți
de roiuri de suflete…

îți lipeai genunchii de coapsele mele
despletindu-mi părul în zeci de șuvițe
îmbrăcându-mi neliniștea
în vitralii de cuvinte
îți ascultam tremurul pleoapelor
și strugurii translucizi ai sudorii
simțeam că numai noaptea
ne contopeam într-unul singur
în parfumul de vară târzie
fredonând un crâmpei de romanță
ai tresărit la neclintirea mea
adormisem pe geana buzelor tale...
Clocotul cerului
încrucișezi, poetule, cuvinte
născute din fotosinteza azurului
îți înmoi degetele în călimara sufletului
și-mparți cu noi clocotul cerului
cântând simfonia primăverii
la pianul crângului înverzit
îți ninge cu flori de tei peste umeri
amețindu-ți simțurile
te-arunci în vâltoarea scrisului
și nu te-oprești până ce
nu s-a scuturat și ultima petală
ce dulce ți-e versul
ce rotundă ți-e strofa
ce leac dumnezeiesc plămădești
pentru rănile dureros înmugurite…
îți legi ochii de felia de-argint a lunii
și-i deschizi când curcubeul ți-a tăiat respirația
plouă cu soare în inima ta…
condeiul ți-e șuvoi de lumină
ce pâlpâie în mucul undelemnului încins…

18

Herghelie de fluturi...
mi-ai furat un ciob din suflet
și l-ai prins butonieră la sacoul de duminică
să-ți fiu aproape când departele doare
nu-ți fie teamă că ploile mor
atunci când sărută pământul
acoperă-ți trupul cu umbra-ți șireată
s-audă văpaia pietrelor încinse
dezleagă din hățuri iubirea
și-nhamă herghelia de fluturi
la trăsura bălaie din poiana narciselor
e nuntă-n seraiul cu flori
în diminețile ninse cu rouă
îmbie-mă-n pletele crude-ale ierbii
și n-o să-ți înșel așteptarea
cu ochii-ți ca șaua murgilor sălbatici
cuprinde-mi privirea și fă-o să-ți fie mireasă...
M-am întâlnit cu mine...
m-am întâlnit cu mine
în buzunarul necăptușit al zenitului
îi urcam treptele anevoioase
cu mâinile descălțate de ridul văzduhului
încremenit în Crivățul sălbatic
butonierele le scămoșasem
când m-am decis să le probez intimitatea
fluturându-le nasturii

Poezie
pe tunica nepieptănată matinal
căutam infinitul în tunelul timpului
ca un șarpe de apă încolăcit pe-o salcie
boldindu-mi privirea în oglinda mătuită de aporie

mă-mbrac cu tine-n fiecare noapte
să-mi ții de frig și de urât
să nu mă lepezi până ce focul
va stinge și ultima scânteie...

la Masa tăcerii rămăsesem singură
despicând clipa cu linia orizontului
împletind din lumină lampadar pentru orbi
iar din cânepă
măști pentru Cumințenia Pământului...

în pliul cămășii de borangic
ținem ascunsă iubirea
îi auzim fâlfâitul agitat al aripilor
și tropotul bătăilor de cord...

Porumbeii amurgului
cădelnița lumina în crepuscul
brodând butonierele cămășilor purpurii
cu firul mătăsii zdrențuite
de carambolul bumbilor lenticulari
perdele urșinice cădeau
dincolo de buza orizontului
smulgând beznei catargele argintii ale stelelor
străluminând puntea corabiei naufragiate
de zborul dezinvolt al pescărușilor
cochilii golașe ațipeau
pe puntea albinoasă a nisipului
tremurând sub briza îndărătnică a mării
porumbeii amurgului
spulberau zbuciumul candelei pâlpâinde
vărsând canciocul nopții
din luxurianta doniță a universului
peste gogoașa regalian cerneluită...
Tropotul bătăilor de cord...
despic grâul ce-ți crește pe umeri
și-l adun într-un snop al înserării
să le-ofer stelelor clipa-ndoielii
e-atâta vară în ochii tăi
și totuși respiri a gutuie...
privesc vârful pantofilor albi
și-aduc toamna mușcatelor roșii
mai aproape de riduri și farduri
ascult de pe balconul amurgului
chemarea iernii-ndepărtate
ce-și înfoaie penele aurorelor boreale

Cearcănele ploii...
mi-e sufletul exilat în canionul gândurilor
secondate de neuronii fumigeni
adormiți în condurul cu stele al nopții
e liniște pe lama ascuțită a orizontului
nu dansează nici felia albotină a lunii
nici coconul rubiniu al răsăritului
numai visele sparg banchiza de gheață
în așchii de lumină hialină
curg țurțuri de fluturi pe pleoape
descălțându-mi irișii hăituiți de tăcere...
mi-am urcat sentimentele
în turnul de fildeș al izbăvirii
pierzând nasturii cămășii timpului
între zdrențele lumânărilor topite...
mi-am cusut teama cu firul de mătase al ierbii
opintindu-mi lacrimile în cearcănele ploii...
Se scutură sarea în bobul de ploaie
Îmi gâdilă fruntea un stol de cuvinte,
Asfaltul mi-l arde și-alerg în trecut,
Mă-ncearcă o vară aproape fierbinte
De-mi fulgeră ochii în ceasul tăcut.
Mărgele de rouă topesc în văpaie
Pe genele oarbe, de aburii-ncinși,
Se scutură sarea în bobul de ploaie
Uscându-se iarba de norii aprinși.
O altfel de umbră m-apasă frenetic,
S-aprind nepăsarea ar fi în zadar,
Bocancii-s de tablă și sânii de gheață,
Să beau, nu mi-e sete din niciun pahar.
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Sunt semne pe oase gravate ironic,
Lupoaice șirete la colțuri pândesc,
Se-nlănțuie clipa și-atacă demonic
Cenușa mocnindă-n vulcanul ceresc.
Tatuaj pe geana clipei
Mi-a rămas nescrisă umbra când de mine urma-și
prinse
Șarmul pielii unei vidre ce bea sânge din copită,
Cu nesațul unui vultur ce-arde scrumu-n nări
încinse
De-abandonul unei muze ce se vrea a fi ispită.
Curge-arcușul de vioară pe rochița unei lacrimi
Gâfâind când dealu-l urcă printre grinzile de fier,
Cât supliciu-mi dă târcoale cern grădinile de
patimi,
Iau sacâzului mirosul și-l prind floare la rever.

Ies șopârle otrăvite din Vezuviu, cu stupoare,
Adormind în iahtul clipei insomniile și crapii.
Se topesc de plâns ghețarii, în pocale smălțuite,
Inundând caverna arsă de-un incendiu inutil,
Demoni caută-n morminte oseminte travestite
Să mimeze-n a fi îngeri, deghizați în mod subtil.
Nu e cale de-mpăcare, cât prin vene curge sânge,
Și-n amprente diferite toarce-o singură ursită,
Haina-n fibră poleită minte sufletul și-l strânge,
Și-l aruncă fără știre, uneori, în grea ispită.
Între două acolade stau la pândă-n haită lupii,
Alergând să prindă urma rănilor nevindecate,
Hăituiesc bezmetic tihna precum secetele stupii,
Spălând cerul de-ntuneric, iar lumina de păcate.
Feminitate

Curtenesc oglinzi stelare delta ochilor sălbatici,
Deșiră-ți zâmbetul, femeie, nu-i vămui a lui
Pe furiș grăbesc lumina, să-mi descalțe răsăritul,
candoare,
Cu furcoiul de otavă smulg din cer ciulini apatici, Când totu-i gri, tu dă-i culoare și-mbracă ceru-n
În hambarul judecății își găsesc curând sfârșitul.
curcubeie,
Înflăcărează-a ta scânteie, clătește-ți buzele-n
Am pășit descumpănită, din senin trosneau
izvoare,
cărbunii, Să radieze cu ardoare și bolta stelelor mereie.
Pieptănându-mi tivul pleoapei în intimitatea
prispei Pictează-ți pleoapele-n gutuie și păru-n cojile
Am furat secretul ploii de-am știut să-i plâng
castanei,
furtunii, S-ascunzi capriciile toamnei sub coviltirul cu
Încrustez cu biciul umbrei... tatuaj pe geana
alune,
clipei. Ascultă magicele strune, închină-ți sufletul
icoanei,
Așază crinii-n fața stranei și patimile vor apune.
Între lacrimă și noapte
Ești focul viu ce arde veșnic și când pământul
Între lacrimă și noapte e-un amurg ce stă să cadă
a-nnoptat,
Ca o ploaie de suspine biciuite de-un ciclon,
La pieptu-ți pruncii-ai alăptat uitând de tine și de
Osteniți în pleoape ochii șiroiesc ca o cascadă
ornic,
Căutând motiv de luptă c-un puiandru de frison.
N-ai arvunit să-ți fie vornic Luceafărul ades
Se ciocnesc străjerii umbrei de pumnalul ironiei
cântat,
Decojind de-amărăciune meteori plesniți în coajă, Nici luna ce te-a alintat fiindu-ți tainicul ibovnic.
Se destramă universul sub călcâiul vijeliei,
Iar ciulinii dau năvală în plămânii galaxiei.
Gingașă fire, blândă zee, presară stropi din ochii tăi,
Și-aruncă lacrima în văi, valsând din șold ca o
Sub copite oțelite solzi apatici nasc rumoare
maree,
Alungând în iadul fricii puii patimilor capii,
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Pornește lunga odisee și scapă lumea de văpăi,
De lupi sălbatici și călăi și fii lucină de-azalee.
Ibovnică toamnă, femeie golașă!
Ibovnică toamnă, femeie golașă, în tremurul ploii
strănuți,
Căzând în ispită, te lepezi de frunze, pământul pe
sâni îl săruți,
Storci boaba de struguri, bați nopții potcoave și
vinzi crizanteme la târg,
Urci prafu-n coșarce, bați nucile-n coajă, ștergi
ceara gutuii în pârg.
Rugina ți-e haină, ți-e foșnetul suflu, iar ochii-ți
pictați curcubeu,
Roșcați ți-s pantofii, mănușile-ți fine și-adânc e al
tău decolteu,
Lungi bucle de-aramă sporesc strălucirea-ți, dar
cad uscățive pe mal,
Te-nvârte în horă, te prinde în vrajă, furtuna ce-ți
cântă la bal.
Te uită cocorii, ți-e delta pustie, doar busturi de
trestii rămân,
Îndeasă castane în coapsele pernei și urcă-le-n
snopul de fân,
Revino mireasă, tangouri dansează și-alungă și
ultimul dor,
Cu trena zbicită, cu voalul de ceață și buzele arse
de-amor!
În umbletul discret al palidelor frunze
În umbletul discret al palidelor frunze
Răsună plânsul verii ostenitor de trist,
Prin codrii-ngălbeniți chircesc bătrâne muze
Ce-ademenesc în șoaptă un suflet de artist.
Se clatină mesteceni sub leagănul aedic
Pictându-i toamnei trena în galbene culori,
Clopotnițe de ceară în zări aprind frenetic
Ferventele idile ce freamătă-n fiori.
Vătaf al ploii, cerul își scutură strănutul
În clipa-n care norii plesnesc împătimit,
Strălucitoare raze înduioșează scutul
Însuflețind văzduhul de soarele-mblânzit.

Sacoul șifonat al pajiștilor sure
Și-nmoaie căptușeala în zorii îmbrumați,
Ecoul grav al umbrei pogoară în pădure
De foșnetul energic al codrilor uscați.
Cad frunze roșcate-n ispită...
Ce așchii de ploaie mocnită
Plesnesc sub copitele toamnei,
Cad frunze roșcate-n ispită
Roșind ochii blânzi ai icoanei.
Așteaptă-mă-s numai rugină,
Te uită, mă-ngroapă-n tăceri,
Ies aburi buimaci din retină,
Dezbracă-mi iubirea, de ierni!
Ia dorul și-l leagănă-n brațe
S-adoarmă, cât încă te scriu,
Pe frunte, din vreascuri de ațe
Țes dragostea vieții, să-ți fiu.
Nu uit, nu m-ascund în iluzii,
Mi-s tălpile goale și-alerg,
Nu-mi toarce-n ureche aluzii,
Nimic din ce-i ars, n-o să șterg.
Nu-i pune iubirii căpăstru,
E vie și moartea n-o vrea,
Castelul de taină-i al nostru,
Sărutul din zori și-o cafea.
Te vreau, dar nu te cer!...
Privindu-mă-n adâncuri, atlant iubirii sacre,
Frisoane-ncingi smintindu-mi ardentele porniri,
Rupi nasturii cămășii de-amorul ce-ți colindă
Prin umerii aortei ce pacea nu ți-o iartă.
Deșiri fuiorul minții, ademenindu-ți ochii,
În sânii copți ai lunii, potrivnic, cazi ispitei,
Cerându-ți să-i săruți, știindu-te că-mi ești
Iubirea scrisă-n stele, din vremuri neștiute.
Împarți secunda-n două, să-mpaci fiorul clipei,
Dar inima-ți șoptește să creionezi iluzii,
Sămânța geloziei dezlănțuie furtuna,
Pe pleoapa nopții cad grenade fumigene.
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Cedez în fața lunii, în vis mă vreau iubită,
Te urcă-n zepelin, să-ți împlinești chemarea,
O ultimă dorință, s-arunci cu praf de pușcă,
Oricând ți-aduci aminte de buzele-mi fierbinți.

Stinge jarul, ce mocnește într-o coastă de țigară,
Și dezbracă-te de vină, tu, gingașă castelană,
Stoarce-i viperei veninul, soarbe ceașca ta amară,
Revenind la porți de zâmbet, ca o zee pământeană.

Rămân, rămân cu mine, te vreau, dar nu te cer,
Te știu iubit de lună, din strălucirea-i castă,
Cobori din când în când și-mi bate în fereastră,
Și voi deschide ochii să-ți cuceresc privirea.
Te-ai zidit ca pe o Ană
Zori brumați îți storc lumina, fiică-a ploii înfiată,
Mătuindu-ți steagu-n bernă, atârnându-ți soarta-n cuie,
Zațul ceții te-mpresoară, prefăcându-ți în statuie
Glezna nopții desfrunzită de o toamnă emigrantă.
Evadezi între eclipse și-n maree-ți cauți leacul,
Să îți vindeci fantomatic rănile pe cord deschis,
Cantonată-ntre planete, soarbe lacomă caimacul,
Și aruncă-n iad ibricul, de cafea, ce te-a ucis.
Te-ai zidit ca pe o Ană, în pereți ciopliți în ceară,
Ancorându-ți tinerețea-n cheiul lespedei tristeții,
Primăverile ți-s blânde, vara, pielea ta-i polară,
Ca o stâncă arzi în gheață și în flăcările vieții.

Clipele hăitașe
Când focul din artere se-mprăștie vulcanic,
În carnea ce mă arde se rup fiori în așchii,
Tu vino și m-aruncă în ochiul tău oceanic,
Să simți, clocotitor, cum tremură rărunchii.
În scrâșnetul de oase, când noaptea prăvălește,
Nici apă, nici pământ, nici foc n-o să dezbine
Ce-a fost să fie dat, temeinic sfredelește,
Amoru-i vinovat și stă pe cord, ciorchine.
Un dinte mă încolțește și-un altu-mi dă de știre,
Că-mi ești atât de-aproape, dar ți-e piedută calea,
De-ți bați dilema-n cuie, o văd ca pe-o zidire,
Între pereții sorții și-o halbă de iubire.
Cu ochii către stele, în piept trag aer cosmic,
Hoinare-mi umblă-n vise săruturi pătimașe,
Desculță-ți caut urma, de-oi fi pădurii pustnic,
Mă mint c-ai fost nălucă, iar clipele hăitașe.
Sibiana Mirela ANTOCHE
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ngela BACIU
s-a născut pe
14 martie în Brăila,
România. Este poetă,
prozatoare, publicistă,
trainer. Membră a
Uniunii
Scriitorilor
din România, Filiala
Iaşi. Membră PEN
CLUB România. A
publicat 20 de cărţi,
printre care: Maci în
noiembrie (1997), Trei
zile din acel septembrie
Foto: Adrian Mociulschi
(2003), Tinereţe cu o
singură ieşire (2004), De mâine până mai ieri
alaltăieri (2007), Mărturii dintre milenii (2012),
Despre cum nu am ratat o literatură
grozavă (2015), 4 zile cu nora (2015), mai drăguț
decât dostoievski (2017) - carte scrisă împreună
cu Nora Iuga, Hotel Camberi (2017), Charli. Rue
Sainte – Catherine 34 (2017), Mic dejun la Frida
(2020), Spiegel scrie peste tot (2021).
Spectacole: mai drăguț decât dostoievski adaptare după poemul dramatic cu același nume
(carte publicată la editura Polirom), de Nora
Iuga și Angela Baciu; regizor Chris SimionMercurian - în cadrul Festivalului Internațional
de teatru Independent Undercloud, ediţiile din
2018 și 2020, București; ce-i aia apă verde pe
cerul gurii – text de Nora Iuga și Angela Baciu,
scris pentru Grivița 53; regizor Chris SimionMercurian - în cadrul Festivalului Internațional
de teatru Independent Undercloud, ediţia 2021,
București.
Selecție premii: 2008 - Premiul Uniunii
Scriitorilor din România, Filiala Iași, pentru eseu
și publicistică volumul Mărturii dintre milenii;
2015 - Premiu pentru Publicistică la Concursul
de Creație Literară Vasile Voiculescu (Buzău);
2016 - Marele Premiu la Festivalul Internaţional
de Literatură Lucian Blaga (Sebeş-Lancrăm);
2016 - Premiul Balcanica pentru poezie
românească la Festivalul Poeţilor din Balcani,
ed. a X-a; 2017 - Premiul I la Concursul Național
de Poezie Lidia Vianu Translates - în urma căruia
a fost publicat volumul de poezie Charli. Rue
Sainte-Catherine 34 în ediție româno-engleză;
2018 - Premiul Uniunii Scriitorilor din România,
Filiala Iași, pentru calitatea operei și activitatea
scriitoricească; 2021 - Premiu pentru volumul
Mic dejun la Frida la Festivalul Național de
Poezie George Coșbuc.

Prin cocul ei trecea un pe]te
obiecte pentru stângaci. 1 cu care mână să
deschidă ușa apartamentului? în dreapta are o
sacoșă plină, laptopul pe umăr, sub braț pachetul
de la poștă, florile și factura de la vodafone, în
stânga hainele de la curățătorie și geanta cu de
toate. sub nicio formă nu va deschide cu dreapta.
că a tot obosit să se plângă că nu se găsește un
desfăcător de conserve și pentru ea, un ibric,
un decojitor de legume, poate un cuțit de tăiat
pește sau măcar un pachet de cărți de bridge, nu
mai spun de o forfecuță de cuticule (ce îi place
cuvântul ăsta!) sau un ceas de mână pentru
stângaci.
obiecte pentru stângaci. 2 în clasa întâia doamna
învățătoare mă tot bătea cu rigla de lemn la palmă
de ce nu ești și tu normală precum ceilalți copii,
uite, toți scriu cu mâna dreaptă. pe urmă, vecina
de pe dumitru chicuș, evreica aia cu ochii mari,
leibovici parcă o chema, dădea mereu din cap
când mă vedea cum scriu cu stânga pe genunchii
zdreliți de atâtea căzături. la școală stăteam în
ultima bancă, să nu vadă ceilalți cum mă scobesc
în nas cu mâna stângă. lingura-se-ține-în-dreaptafurculița-în-stânga. ei aș, cine a mai scornit și
asta? oricum, nu se vede. că, acolo pe facebook,
nu scrie asta. nici că mănânci cu stânga, nici dacă
porți 42 la pantofi (nu poartă!), acolo toată lumea
e frumoasă, e bună și deșteaptă. toți își dau likeuri și emoticoane cu zâmbete, ador și inimioare.
mi-ar plăcea să mănânc pe facebook.
dacă un cuțit nu are zimți, înțelegeți odată că
e foarte greu pentru stângaci, pentru că: – nu pot
tăia cozonacul – venele – un pepene roșu – plicul
de la anaf – oameni buni, lăsați zimții să vină la
mine. și cozonacul ăla să fie cu nucă. hotărăște-te,
zimții sau dinții.
unghiuțe cu gel sau ojă semi & pedichiură
semipermanentă scrie pe ușa blocului. dar, aici
locuiesc eu. așa o să scrie aici a locuit angela
baciu născută în 1970 – decedată în… dimineață
de vară în atelierul ei din Coyoacan din Mexico
City. Frida pictează. Troțki plânge. pe pânză
piciorușe și găurele.
deschid dulapul rupestru din casa bunicii:
o poza din CroMagnon, un muc de lumânare
arsă, șervete de bucătărie home sweet home,
un canaf verde, ceas de mână stricat oprit la
ora 13:22, degetar, a, uite și niște ace de cusut,
lista cu materiale electrice și piese de televizor
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dickens-defoe-dostoievski-dumas-descartes.
Dacia, proces-verbal teren anul 1943, obiect de
măsurat timpul (cred), decizia nr. 17.02.1952 de nu mai știu cu litera d. zi tu. danilov. whiskey time
pensionare, o lamă de ras, chibrituri arse, sfoară, to drink ne fotografiam noaptea pe ochiurile alea
de lumină din piața mică. o făceai pe cocoșatul de
un bilet de tren… dar, unde-s zăpezile?!
la notre-dame, paharul stătea pe pervaz și râdeam
nevoia ta de detașare alimentează nevoia mea ca nebunii. ai f de la fazan, mai joci? da. zi cu
de afecțiune atât am reținut din filmul ăla prost, e: esop-esenin-epicur-eluard, mai știi? da. cine?
bine că n-ai vrut să-l vezi. ai citit Postăvarul și eminescu.
Piatra mare. apoi, iar te-ai apucat de integrame.
la legend m-am adăpostit ieri de lapoviță (tu
ce sunt? m-ai întrebat. am schimbat patul cu
un aragaz, dacă o țin tot așa, mă fac bucătar. ai rămas acasă, n-ai vrut să mergi cu mine la
mandarinul miraculos cu șorț de bucătărie. Iași), chelnerul roșu la față zbiera la zidar. eu
flexibilii au rămas în șifonier la loc de cinste. beau cafea tu bei cafea, ei/ele zidesc. pe Ana.
pe spate scrie: 46. când am ajuns la Pietrele lui dar m-am îndepărtat de la subiect. pe stâlpul din
Solomon m-am împiedicat. căscam gura aiurea. mijlocul cârciumii 5 potcoave atârnau, ca să vezi.
m-ai lăsat acolo să-mi scot bocancii n-ai înțeles un aperol spritz, vă rog. de cai morți. sau cai
niciodată de ce fac asta și să mănânc mărul. lupul verzi pe pereți.
din tine și-a continuat drumul până hăt sus în
mai știi când ne-a prins ploaia lângă Cibin
defileu. erai fericit.
eu alergam cu sandalele în mână fără să ne pese
în după-amiaza aia cu tine am ținut pentru că era marți trei ceasuri rele. am mers cu toate
prima dată în mână un bumerang. vânzătorul trenurile cu inter city cu rapidul (ce o mai fi
îmi explica cum să-l țin. pentru stângaci n-aveți? făcând Pancu?) cu personalul nu am mai mers de
n-aveau. dar, puteam să încerc. o dată, de două mult. am scris pe genunchi în cușete de dormit pe
ori, degeaba, bumerangul meu se ducea direct bănci în dormitorul Irenei pe foile din bonierul lui
în copacul din fața castelului, odată era să te Adi de la casa magică (ce era să fac îmi pierdeam
nimerească chiar în frunte. râdeai. balerin ucis de ideea). am mai scris și în Vamă când te duceai
bumerang titrau ziarele. la cimitir era pus lacătul. după țigări și ascultam comandante Che Guevara
cum mama mă-sii era închis. limuzina neagră se beam absint fumam trabuc și făceam prostii.
oprește în dreptul porții nu tu dric nu tu mort. ca
la vagonul de clasa I merg în picioare de 6 ore,
un cod morse farurile se joacă. pe bancheta din
le-am
numărat. cum dracu să mai scriu. mănânc
spate femeia nu poartă chiloți.
o gogoașă rece. nu e ca aia mâncată în portul din
balcic cu gem de cireșe amare. de acolo mi-ai luat
pălăria mare de paie. era pe manechin în vitrină
drumurile noastre toate/ se vor întâlni vreodată/
drumurile și iubirea/ gândurile, fericirea… dan
spătaru n-a murit, piesa asta este hit!
am ajuns la această pagină și mă gândeam să
mă opresc. ce e puțin e mai bun, când renunți
primești. nu știu de ce mi-am adus aminte de
glasul mierlei de la Pogor. era una frumoasă și
arțăgoasă, îi spuneam Ira. curios, nu știam că Ira
înseamnă ură. pe 14 martie m-am născut prematur
cu o aluniță pe mâna stângă între degetul inelar și
arătător, de ce n-o mai am acum? mama Liz îmi
spunea că ăla e norocul meu.
mușc din covrig devine 9 întors. mă uit prin el
ca într-un caleidoscop cioburi multicolore. cât teai mai chinuit să-mi scoți ciobul ăla din călcâiul
stâng (știi cumva dacă stângacii au mersul altfel?)
și tânărul ofițer avea pantaloni cu vipușcă roșie.
îți propun un joc: acoperă-ți ochiul stâng cu
mâna stângă, doare celălalt? acoperă-ți ochiul
drept cu mâna dreaptă ce vezi acum? apoi leagăți mâna stângă la spate scrie cu dreapta și invers
apoi sari într-un picior. ce scrie pe cartela de
metrou? cât de sus se înalță zeppelinul? dulce ca
pelinul. în piața huet măturătorii strâng frunzele.
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îl știi pe Stempeniu al lui Salom Alehem, întrun fel seamănă cu tine, T., ți-ar trebui o vioară.
am uitat. tu ai în schimb coup de pied! în sfârșit.
a venit cineva să repare ușa vecinei de palier.
era prietenă cu Mutti, bunica ta. Mutti a emigrat
demult, acum are 105 ani. mda, am trecut și de
Crasna, mai am mult de mers.
am apucat cratița de coadă, se perpeleau și pe
o parte și pe alta bucățile de carne. îți plac făcute
în sânge. ce mai sfârâia uleiul. și cortegiul trecea
încet pe partea ailaltă. erai cu spatele la mine,
lăcrimam, tăiam ceapa julien și îmi povesteai de
frollo. și iar m-am ars, tot pe mâna stângă.
mai știi ne plăcea să bem un pahar de vin în
curte. și jucam table. tot acolo era și trabantul ăla
ruginit în care înflorise o ferigă creștea așa prin
volan scaune precum vrejul de fasole. lăsați, vă
rog, cheia sub tavă, și drum bun mi-a scris ultima
dată madame orendi că plecase la plimbare cu
câinele ei negru. și acum se aud zarurile.
am trecut de o haltă mică părăsită groapă de
gunoi peturi de toate soiurile sticle de vin goale
resturi de mâncare haine ponosite șlapi rupți o
căciuliță cu urechi strict interzis scrie pe plăcuța
murdară. ciori flămânde șobolani cât pisicile
uite și o căprioară strig privirea ei mă țintuiește
pentru o clipă.
(Fragmente din volumul Mic dejun la Frida,
Editura Tracus Arte, 2020 – carte premiată la
Festivalul Național de Poezie George Coșbuc,
2021)

***

spiegel scrie peste tot. spartă în mii de cioburi
nu îmi pasă vreau doar să îmi fac sprâncenele
dar creionul nu merge pe linia știută de mine
ci după cioburi un colț mai sus unul mai jos o
mică acoladă un semnul întrebării un punct ca o
aluniță creionul dermatograf tot desenează forma
cioburilor pe sprânceană arcadă obraz nu mai văd
bine parcă e un caleidoscop sau o pictură cubista
zice T., nici nu mă pot opri până unde voi ajunge
ăsta nu mai e machiaj și pe fruntea mea scrie
spiegel și în tavan și în farfuria goală rămasă de
la prânz (a fost supă de roșii) începe să mă usture
litera s că doar n-oi fi apăsat prea tare cu vârful
proaspăt ascuțit. nu e decât un simplu machiaj
asta fac în fiecare dimineață totul pare să fie la
locul lui sprâncenele genele părul dar din litera p
începe să curgă un firicel de sânge n-am cu ce să
mă șterg nu-i nimic se va usca de căldură totul e
aburit chiar nu mai văd nimic nici fața mea nici
oglinda spartă nici literele, oricum s-au amestecat
e peste l, g peste i… ești egipteancă? ești
egipteancă? masca bărbatului așezată pe speteaza
scaunului spiegel spiegel spectacolul a ajuns la
final nu mai pot să-mi desenez sprâncenele au
dispărut dracului cu totul.

Nu este o carte-lecție, nu se citește doar sâmbăta,
nu e o carte despre covid, nici despre medicină și
foame, e despre noi. O călătorie-roman într-un an
sabatic (întâmplător început în pandemie) făcută
într-o cameră cu cinci pereți, care nu e colivie cu
ușa închisă, ci viață trăită între real și imaginar.
Se dezvoltă auzul, mirosul, văzul. Apoi gustul.
Obișnuința cu propria locuință, descoperirea și
întoarcerea în sine, cotidianul. Zilele se împart
între cafele pe balcon, reclame tv, filme vechi și
seriale polițiste, zeci de feluri de mâncare și alte
nimicuri. Nopțile (ca în O mie și una de nopți)
Șeherezada se dezvăluie misterios în vise scurte
și intense. În viața de zi cu zi întâlnim potcoave
de cai morți, orașe pustii, criză de medicamente,
teama zilei de mâine, sirene de ambulanțe și, mai (Fragmente din Spiegel scrie peste tot, Editura
ales… o oglindă ce ne însoțește peste tot. Aflăm Charmides, 2021)
și că în Toronto au apărut coioți și vulpi, iar un
african pe nume Anikulapo cu șireturile legate la
Angela BACIU
încheietura mâinii, întâlnit în tren, apare obsesiv
peste tot, chiar și în vise. Căci visele înseamnă
călătoriile de dincolo de cei cinci pereți. O carte
despre cunoaștere, reîntoarcerea în normalitate,
un dialog sincer despre viața de aici, de oriunde
și, în final, despre moarte…
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EPIGRAMÃ

Soțul frustrat
Nevasta-mea-i bucătăreasă,
Îmi face supa foarte grasă
Din orice lucru se irită
Și, mai mereu, e morcovită.
Diva
Un păr bogat,
În roșu viu
Și-un trup sculptat
Din bisturiu.
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Edilii

Clientul și vânzătoarea

La cârma țării sunt cu anii.
În iarna rece, zbuciumată,
Nu stau, pun mâna pe lopată
Dar numai să-și întoarcă banii.

Intra pe la chioșc, mereu,
Cumpăra țigări, jeleu,
Doar să fie lângă ea
E îndrăgostit lulea!

Amantlâc

Hipersensibilitate

Pe Jeni-o duce-acasă,
Cu Jeni la terasă,
Cu Jeni la arenă
Chiar n-are nicio jenă?!

Pe cine, oare, să iubesc?
C-un medic vreau să mă-ntâlnesc
Să fie rafinat, direct,
Să mă trateze cu respect.

Vacanță în Caraibe

Parazitul

A cam luat-o gaia,
O întreagă vară:
El mânca papaya
Ea mânca papară.

Ziua pare să mijească,
Și-a propus un țel,
Cât îi place să muncească
Alții pentru el!

Chefliul

La tribunal

Se strecoară prin balcon,
Fără bască și palton
Soața știe unde-a stat
Că se scuză dezlânat.

Nu e ușoară viața-n doi,
Că, fie tineri sau trecuți,
Mai calcă strâmb și-ajung, apoi,
În Sala pașilor pierduți.

Epigramă
De la Adam încoace

Uniune

Eva, dulce, i-a zâmbit,
Mâna i-a trecut prin păr
Și c-un fruct l-a ispitit
De-asta el o bate măr?

Iubitul, despre-a lor unire,
Ajuns-a foarte să se mire
Că doamna asta fuse șic
Și dânsul fuse… ca să zic!

Corupție în sutană

Eminescu

E chemat la-nmormântare
Dar familia bani n-are,
El nu face nici doi pași
Fără slujba sa nu-l lași?!

Cu foaia-n față, când stătea
Și inspirație n-avea,
Mi-nchipui, Creangă că-i zicea:
Să biem șieva, în pana mia!

Profesorului de limba română

Electricianul

Dl. Vasile Ioan Zbarcea
M-a învățat ce e adverbul,
Apoi, cum se conjugă verbul
M-aș duce și acum la școală
Dar pentr-o extraconjugală.

Tabloul s-a stricat,
Îndată l-am chemat,
Zâmbesc, dar în zadar…
Tu-i lampa mă-sii dar!

Umoriștii la munte
Mă duce la pădure,
Culegem fragi și mure,
Îmi pun pe mine tanga
Și plec, cu dânsul, creanga.
Bahică
Vine tot nervos acasă,
Bate iar cu pumnu-n masă:
Tot ce s-a-ntâmplat să știe!
Și-o susține cu tărie.
Ginerele
Când se pregătea să plece,
Brusc, o veste a primit:
Cum că soacra i-a murit
Asta o să-l lase rece.

Călătorii
Fete dure sau mai fine
Duse sunt prin țări străine
Contu-n bancă să-și mărească
Orizontul să-și lărgească.
Compatibilitate
Cuplu consacrat
Care face casa,
El - licențiat
Ea - licențioasa.
Pe capita
Nicu e flăcău frumos,
Unde pui, că-i și vânjos
Nime-n sat nu se încurcă
Numai mândra-i dă de furcă.

Accesorii

Sex neprotejat

Mă-ntreabă toți confrații-n cor,
De ce-am brățară la picior
S-o port acolo, la ce bun?!
Mă simt mai sexy, când mi-o pun!

Fusta roșie, plisată
Vreau s-o pun pe mine,
Sunt deja îngrijorată:
Dacă nu-mi mai vine?!
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Limbi străine

Bețivul

Îmi place foarte mult engleza,
Vorbesc puțin și-ador franceza,
Și spaniola sună bine
Dar nu-s ca limba cu măsline.

Vine pe-nserat
Și e cui de beat,
Încă bea, că poate;
Cui pe cui se scoate.

Șeful de salon

Mai - luna iubirii

Când cristalu-l șterge,
Nu prea cred că merge
Nici să-l ții de vorbă,
Nici să-i sufli-n ciorbă.

Soare, nuduri
Lângă lac,
Zbor de fluturi
...în stomac.

Cofetarul

Fata de măritat

Îmi face creme și glazuri,
Budincă, frișcă, tort de mere,
Mi-aduce multe prăjituri
Și gem… sub dânsul de plăcere.

C-un deget fin și subțirel
Se tot așteaptă la inel
Adânc în suflet îi pătrunde,
El după deget se ascunde.

Colindul hoților

Fiicei mele, Andreea

Cât de mult ne bucurăm,
Vine iarna cea pufoasă,
Pe la case-o să intrăm,
Când boierii nu-s acasă!

Mai fac, în umor, înc-un pas,
Cu limbă de moarte îi las:
Doar cărți de pomană să-mi dea,
Cu lacrimi să râdeți aș vrea.

De sărbători

Consumatorul

Când nevasta l-a-ntrebat:
- Cine e la noi în pat?!
El sări ca un nebun:
- Mi-a adus-o Moș Crăciun!

Tavă după tavă scoate
O hangiță mărunțică,
Ce tentat e de bucate!
Sau mai mult de bucățică?!

Țăranul furios
Ulița la pas a luat-o,
De-ale gurii a uitat
Și nici rufe n-a spălat,
A bătut-o de-a zvântat-o.
Vernisaj
Culori pastelate
Atent finisate,
Veniți să vedeți!
Cai verzi pe pereți...
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Dulcegării
Se-alintă noaptea, reciproc
Și se iubesc cu dor și foc
(S-au cunoscut la o cafea)
Amarule... îi zice ea.
Pompierul petrecăreț
Nu vrea să se-angajeze
Ci doar să se distreze.
E bun la foc, petarde
Dar de nimic nu-i arde...

Epigramă
Ucenicie la croitor

Dragoste rustică

Măsori de două ori, croiești,
Atunci când tai, să nu greșești,
La grabă să renunți puțin
Și merge treaba ibrișin!

Crângul îi chema odată
Și-și trăiau iubirile.
Azi, pădurea-i defrișată.
Le-au tăiat cărările...

Suportera înfocată

Hoțul și poliția

La meciuri, nicidecum n-adorm,
Le-aș face, orișicând, cadouri,
Că fotbaliștii-mi plac enorm,
Când trec la schimbul de tricouri.

Cu un comportament febril,
El motivează pueril
Și-și dă identitatea nulă.
Că e cu musca pe... cagulă?

Maica și cutia milei

Pescărească

Să se roage, ar cam vrea
Ea - preafericita
Să se strângă bani în ea
Cu nemiluita.

Ne povestește ce-a pățit,
Pe când era la pescuit:
Mărimea peștelui o saltă!
De ce n-o fi lăsând-o baltă?

Nutriționistul antipatic

Omul de zăpadă

Dădea tot fructu-n pârg,
El învăța cu sârg,
Profesional promite
Dar cine îl înghite?!

Oala-n creștet îi vom pune,
Năstureii din cărbune.
A ieșit așa drăguț!
Morcovul nu-i cam micuț?

Unui meteorolog
Vai, se crede cel
Mai de pe pământ
Însă după el
Nu mă dau în vânt!

Stela ȘERBU-RĂDUCAN,
Cenaclul Umoristic Ștefan Tropcea
Cenaclul literar-muzical Casa Speranței
Brăila

Vecina
La stradă, tot mereu, bârfește,
O chem la prânz, am borș de pește,
Doar doi chitici i-am pus-atât,
Rămâne-i-ar un os în gât!
Politicienii de Paști
Se-ntâlnesc și se apucă,
De mâncat
Cozonaci cu multă nucă
Și rahat.
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Despina
Natura-și suna podoaba în libertatea-i
nedisimulată aruncând pe poteci dalbe flori șiși mătura-n vânt miresme proaspete de mărțișor
strigând lumii întregi: Iubiți-mă cumpătat și
măsurați-vă pașii ca și când v-ați privi continuu
în oglindă, iar imaginea proiectată v-ar aduce
câștig de cauză; nu-mi furați și nu-mi murdăriți
podoaba, căci e tot ceea ce aveți mai de preț,
iar nesocotința va aduce pagubă tuturora, mai
ales urmașilor voștri, iar cine nu privește și-n
perspectivă trăiește amorf și periculos.
La colțul casei lui Tase, vechiul și singurul
cizmar din câți au fost în sat, bătrânul cais își
unduia ramurile peste modestul atelier de cizmărie
făcut din paiantă în urmă cu peste treizeci de
ani, odată cu cele trei camere în care Tase își
ducea traiul împreună cu nevastă-sa, o blondă
spălăcită, cu ochi mici duși în fundul capului, cu
picioare subțiri ca două lujere defoliate și lovite
de copitele animalelor ce cărau după ele un trup
disproporționat, cu șolduri mari și brațe lungi
bălăbănind în toate părțile când mergea, făcut
parcă să respingă mai mult, decât să atragă.
Dar Tase nu făcea nazuri și-i zâmbea larg ori
de câte ori îi apărea în prag întrebându-l dacă
n-are cumva trebuință de ceva, ca el să nu-și
piardă vremea ridicându-se din scaun din te miri
ce. Grijulie peste măsură, Despina se mișca de
parcă tot fugea, cu privirea plecată de ai fi zis
că a pierdut ceva și nu-nceta a căuta, apărea și
dispărea ca o arătare, iar mâinile nu-i stăteau o
clipă, trebăluiau întruna căci ziua trecea la iuțeală,
iar lucrul nu trebuia amânat.
Așa învățase de la mă-sa, să fie harnică și
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supusă, căci omul harnic și supus are cătare
chiar dacă nu-i cadră și de foame n-o să moară,
ba mai mult o să aibă și ceva pus deoparte. Se
măritase cu Tase într-o doară, nici ea nu crezuse
că va mânca zeci de saci de sare laolaltă cu el,
fecior de neam bun, râvnit de mândrele din sat
și împrejurimi, chipeș și bun meseriaș. Avusese
neveste pe alese, le făgăduise luna de pe cer și
le crease speranțe făcându-le să nu pună geană
peste geană nopți întregi, iar el râdea în sinea lui,
căci muiere frumoasă pentru casă nu cuteza a
gândi vreodată că va avea. Le privea cu drag și mi
le gâdila pe toate părțile, le fura câte-o hârjoană
determinându-le să chicotească-n draci, iar el săși vadă de-ale lui, apoi să se scuture ca un cocoș
țanțoș și să dispară la iuțeală de n-ai fi crezut că
pe-acolo a trecut și el vreodată.
Și-ntr-o zi de joi pe la amurg, când umbrele
se jucau de-a v-ați ascuns prin frunzișul timid
al primăverii, se-ntorcea Despina de la mătușăsa din satul vecin ducând după sine un val de
lână numai bună de tors; mergea agale de parcă
înserarea ar fi fost departe, cu capul în pământ
după cum îi era datul, tăcută, dar senină. Mult nu
mai avea până să intre în sat, să mai fi fost vreo
500 de metri când Tase o ajunse din urmă.
- Da’ ce faci, Despină hăi, nu ți-e grea legătura
aia, ești slabă ca vai de tine și te încumeți la așa
drum?
Despina de-abia ridică privirea și răspunse
răspicat:
- D-apoi… altă treabă n-ai, băiete, decât să-ți
faci vorba cu fete ca mine? Cată-ți de drum, nu
ești tu de teapa mea, eu după alte legi mă conduc!
Cum Tase nu era învățat cu astfel de răspunsuri,
se opri în loc, o privi mai cu băgare de seamă și
se gândi o clipă dacă merită să mai lege vorba cu
ea ori ba. Cum adică, el nu era de ea sau invers,
ea nu era de el?
Oricum ar fi sucit-o, ceva nu funcționa cum
trebuie, simțea o chemare nebună, altfel decât

până atunci, așa că se așeză în fața Despinei, o sili
să lase legătura jos, o apucă de umeri și-o zgâlțâi
ușor spunându-i aspru:
- Nu calci tu prin fața mea și nici vorba să numi întorci căci, dacă mă pun cu tine, acasă teafără
n-ai s-ajungi!
- Nu cu mine să te pui, Tase, ci cu mintea mea
și-atunci vom mai vedea, încearcă numa’! zise
ea, în timp ce mâinile ei vânjoase apucaseră deja
valul de lână.
Ridicat în aer și așezat cu dibăcie pe umeri,
vălătucul acela părea mai degrabă un fulg între
palmele ei, iar Despina porni îmbufnată la drum
fără a privi o clipă înapoi.
Ațâțat, Tase făcu un pas, dădu să mai spună
ceva, după care se opri locului și-ngăimă:
Afurisită codană, n-ai zice că e în stare de-așa
ceva și parcă… nici așa de hâdă nu este, după
cum îi merge vestea! Mai bine s-o las în plata
Domnului, vorba bătrânului meu, de ce să mă leg
la cap, dacă nu mă doare?
Cu toată împotrivirea părinților, din seara aceea
Tase nu și-a mai luat gândul de la Despina până
în ziua în care a făcut-o nevasta lui și de-atunci
toată viața. Nu se-nșelase și asta-l satisfăcea, căci
femeia lui avea ceva ce n-avusese niciuna până
la ea, iar trupul ei cu miros de busuioc se unea cu
mintea-i ageră și hărnicia-i excesivă și-mpreună
au făcut din el bărbatul cel mai fericit.
- A-nflorit caisul, Tase, și-a-nceput a ninge
din el, trece vremea! zise femeia, în timp ce se
sprijinea de tocul ușii mlădiindu-și sfios trupul.
Își vârî o mână în sân, ca și cum ar fi căutat ceva
de preț, iar cealaltă o duse la obraz plimbând-o cu
mișcări domoale spre tainice ispite.
Bărbatul privi surprins spre femeia lui, lăsă
botina din mână și zise:
- A-nflorit, Despină, și-o rodi după cum am
rodit și noi, dar ce-i cu tine, femeie, s-a-ntâmplat
ceva? Pari tare îngândurată…
- Nimic, Tase, nimic rău, doar că ne-a mai
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trecut un an din viață și… cine știe câți or să mai
treacă, sănătoși de-am fi!
- Sănătoși și voioși, femeie, că nici pân-acum
nu ne-a fost rău, dar… tu Despină, ce-i cu tine,
parcă nu ești tu!
Despina continua să se legene ușor coborânduși privirea ca o fetișcană, după care dădu să iasă,
apoi zise hotărât:
- Iubitu-m-ai vreodată, Tase, căci de pus în
ramă n-am fost niciodată și nici la joc n-am rupt
horele?
Bărbatul rămase fără grai o clipă, își șterse
mâinile pe șorțul care-i proteja îmbrăcămintea șintinse brațele către nevasta lui adăugând:
- Pricina asta te tulbură, Despină? Ia vin’ tu
o țâră lângă mine, căci vreme de lucru mai este,
poate de iubit s-a scurtat și n-am băgat de seamă!
Și-nvățase femeia tot de la mă-sa, ca niciodată
să nu-ntoarcă spatele bărbatului său și singură nu
va fi în veci.

- Știi tu, Pină, căci așa o dezmierda din când
în când, iar ei tare mult îi plăcea și-așa îi afla
pornirea, îți amintești tu seara ceea… și-acum
trăim o altă primăvară, iar caisul ne ninge și ninși
ni-s anii noștri…
Femeia tăcu și se lăsă ușor pe genunchii lui,
iar el căută de zor locul pe care ea-l încălzise de
cum apăruse în prag.
- Despină, tu ești aleasa mea și-am știut cealeg, căci poză de pus în ramă pot tăia dintr-o
revistă, dar pentru suflet poza aia nu-i bună de
nimic! Cum să nu te iubesc, Pină, oare nu cu tine
am clădit o viață și-odată cu noi rodit-au pomii
an de an…
Femeia zâmbi și căzu în îmbrățișarea lui
Tase, așa cum n-o mai făcuse de multă vreme,
iar palmele ei muncite mângâiau neîncetat chipul
bărbatului rămas la fel de arătos ca odinioară…
O adiere de primăvară, și-ncă una, iar petalele
albe ale caisului pătrundeau curioase prin ușa
întredeschisă a cizmarului făcându-se părtașe
la clipele de iubire ale celor doi, iar aroma lor
se amesteca provocator cu mirosul de busuioc
răspândit din sânul Despinei.
*
…Nu-i frumos ce-i frumos, ci-i frumos ce-mi
place mie, iar când te-ntrebi dacă și de ce iubești,
deja nu iubești!
(Fragment din volumul Să fim aproape, chiar
dacă suntem departe, Editura ROTIPO, 2021)
prof. Angela BURTEA
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Poveste din Calea Regal`
Ultima seară de decembrie găsea Calea Regală plină de oameni ce sărbătoreau, cu pahare de
șampanie în mâini, răposatul an 1925.
Călin stătea ghemuit lângă o sobă din teracotă,
crăpată de timp și privea prin ochiul unei ferestre ce dădea chiar în bulevardul de promenadă al
brăilenilor.
Era frânt de oboseală, toată ziua dăduse zăpada dimprejurul casei unde locuia și încă mai la
vreo zece, după ce, cu o noapte înainte, ninsese
strașnic.
Dar era fericit, își strângea în ambele mâini
căciula ponosită și începu să rânjească privind la
domnițele ce se învârteau prin zăpada subțiată de
lopata lui. Ba chiar râse cu un hohot grav când
uneia dintre domnițe i se aruncă în cap multe panglici din hârtie colorată.
- Pesemne că se mărită anul ăsta, gândi flăcăul, ridicând ușor din umeri. Umeri lați, mari, ce
atârnau pe lângă ei două brațe vânjoase, înăsprite
de greutățile vieții ca slugă la boier.

Era îngrijitor la hotelul Bristol. Avea grijă de
focul din sobe, de ploștile din holurile camerelor
și de așternuturile mușteriilor. Nu era plătit bine,
chiar dacă muncea din zorii zilei până după miezul nopții, dar mai primea ciubuc câte un bănuț
de la clientela mai înstărită.
Ascundea paralele într-o cutie de tablă pe care
scria Lulu Biscuits – Leferve utile, pe care stătea
impunător un băiețaș cu bonetă albă pe cap, o
mantie albastră cu căptușeală roșie și ghete negre,
strălucitoare.
- Într-o zi o să mă îmbrac și eu așa, gândea
sărmanul argat de câte ori deschidea cutia pentru
a arunca în ea monedele strânse peste zi.
Clădirea în care lucra era impunătoare, cu
două etaje, construită de un arhitect mare al timpurilor, Paul Mihail. Inițial, casa de modă a fraților Geavide a fost cumpărată de un negustor
înstărit pe nume Hirschhorn, care i-a schimbat
întreaga fațadă și a decorat-o cu mobilă adusă
tocmai de la Berlin, făcând din Bristol locul de
popas al multor călători cu bani ce treceau prin
vechiul oraș de pe malul Dunării. La parter se găseau Magazinul de stofe Lober, Orașul Londra,
în vitrinele cărora se vedeau manechine îmbrăcate în costume englezești, loteria Norocul și o casă
de schimb valutar.
Călin avea norocul să locuiască în una dintre
cele mai frumoase clădiri ale orașului, aflată pe
multe cărți poștale ale vremii. Norocul... e cam
mult spus, pentru că își odihnea oasele într-o
mică, întunecată și insalubră cămăruță de la demisolul clădirii.
Primele ore ale anului treceau fără prea multe bucurii pentru îngrijitorul locului. I se păru de
vreo două ori că bate cineva în fiare, semn că trebuie să mai bage lemne pe foc în acea cameră, dar
nu s-a adeverit.
Noaptea liniștită își sticlea lumina lunii prin
gerul îndesat în geamurile hotelului.
- Regele a abdicat! îl trezi din somn glasul matinal al băiatului cu ziare...
- I-auzi, nene, gândi Călin, i s-a urât cu binele...
Se ridică în capul oaselor de pe lavița îngustă
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ce-i servea drept pat, își trosni zgomotos spatele
și dădu să-și ia paltonul vechi agățat într-un cui
bătut în tocul ușii. Se opri din mișcări când își
aminti că e prima zi din an și sigur piața de pește
e închisă azi.
Avea un ritual. În fiecare dimineață, se trezea
odată cu zorile și apuca înspre portul de la malul
Dunării, la Piața Pescăriilor Statului, unde tarabele erau înțesate cu prada ce se zbătea încă.
Lua fie un ciortănel, fie un cărășel sau un șalău mai mic, îl săra bine și îl punea la afumat în
spatele sobei. După ce se usca bine, îl smulgea
din frânghia pe care stătuse atârnat și îl mânca cu
mămăligă și ardei iute.
Așadar aerul cămăruței purta impregnată aroma bălților Brăilei.
- Hai să ies, să iau o gură de aer nou, se îmbărbătă bărbatul, poate iau și gazeta să văd ce zice
despre rege.
Ridică capacul cutiei din tablă, apucă o monedă și ieși din cămăruță. Trecu printr-un hol îngust, ce avea legătură cu bucătăria hotelului, și
ieși afară din hotel pe o ușă lăturalnică. Numaidecât dădu nas în nas cu un ger teribil de aspru.
- Ștefănuț! Ia dă-te mai aproape!
Băiatul ce ținea un maldăr de ziare la subțioară se
apropie bucuros de el.
- Să trăiești, nea Căline! La mulți ani!
- La mulți ani! bâigui bărbatul cu ochii aținți
pe prima pagină a Universului.
Un militar cu o mustață neagră și cu pieptul
încărcat de medalii privea impunător de pe bucata de hârtie.
- Ăsta e, mă, regele?
- Ăsta e...
- Și nu mai e rege?
- Nu mai e...
- Păi de ce?
- Cică nu a mai vrut el...
- Cum nu a mai vrut? Da’ ce? Ori a bolânzit?
- Cică e o muiere la mijloc, nene…
- Aaaa… o muiere… păi d-aia… Ia dă gazeta
aia încoace.
Moneda poposi în brațele băiatului în timp ce
interlocutorul acestuia deslușea cu glas tare vorbele celui ce părăsise tronul țării.
Declar prin aceasta că renunț irevocabil la
toate drepturile, titlurile și prerogativele de care
în virtutea Constituției și a Statutului Familiei
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Regale m-am bucurat până astăzi. Ca principe
al României și ca membru al Familiei Regale.
Renunț, totodată, la drepturile ce mi-ar reveni
prin legile țării asupra fiului meu și averii sale.
Mai declar că nu voi avea nicio pretenție asupra
drepturilor la care am renunțat de bunăvoie și
din proprie inițiativă și mă angajez, pentru binele tuturor, să nu mă întorc în țară timp de zece
ani, iar după expirarea acestui termen să nu mă
mai întorc fără autorizația Suveranului. Milano
28 decembrie 1925
- Vezi tu, mă Ștefănuț, ăștia au dreptul să facă
ce vor ei și nu-i judecă nimeni! Cum ar fi să mă
duc eu acuma la jupân și să-i spun că de mâine nu
mai lucrez la hotel?
- Io știu, nene?
- Nu știi, că nu ai de unde să știi, îl completă
bărbatul, dând din mână a lehamite. Mă duc sămi fac turul de dimineață. Te aștept după prânz
aicea.
- Ai ceva pentru mine, nene?
- Așa ar trebui, a fost sărbătoare mare azinoapte. Poate or mai fi rămas vreo câteva mere
sau vreo câteva boabe de struguri… Sau poate o
felie de tort.
Băiatul începuse să țopăie de bucurie
- Mulțumesc, nea Căline!
- Îndeasă bine căciula aia pe cap, că buline nu
lasă ăștia pe aici ca să pot să-ți dau….
- Am înțeles!
Intră în hotel și deșertă pe rând ploștile din
fața camerelor. Pașii domoli ce atingeau cu grijă
podeaua scârțâită se amestecau cu gemete scurte
ce năvăleau din camere unde domnițele fuseseră
trezite dis-de-dimineață de vârtoșenia domnilor
de lângă ele.
Coborî apoi în bucătărie, unde îl aștepta un
castron de colărezi cu lapte, tocmai luați de pe
foc. O bucătăreasă grasă, între două vârste, cu
părul strâns într-o basma albă îl scrută cu privirea.
- Ia de mănâncă, Căline!
- Mulțumesc, tanti Smarandă!
Înfigea lingura în amestecătura aproape
fiartă de lapte, zahăr și făină, privind cu
venerație la mâinile femeii care frământau
o cocă perfect rotundă ce urma să fie băgată
în formele din cuptor pentru a coace pâinea
servită la masa de dimineață.

Proză
- Ghiaurule, ți-ai făcut cruce înainte să te
așezi?
- Nu... răspunse rușinat bărbatul.
- Măcar fă-ți după ce isprăvești de mâncat.
O cruce mare plecă dinspre fruntea sătulului,
strânsă între primele patru degete, coborâtă largă
pe umeri și apoi înspre brâu.
- A fost bună?
- A fost, răspunse îmbătat de aroma fină a
scorțișoarei.
- Eh, să-ți fie de bine!
- Mulțumesc!
- Acum, nu te duci tu până în spate să spargi
niște lemne, că mi se răcește cuptoru՚?
- Mă duc!
Se ridică greoi de pe scaun, își îndesă pe cap
căciula ce o lepădase înainte de a se așeza la masă
și porni cu pași mărunți spre grămada de lemne,
ca un osândit la ocnă înspre muntele de sare.
Scuipă abitir în palme, apucă toporul și începu
să lovească cu putere în mijlocul bucăților de
plop, ferind gura ascuțită a lamei de fier să nu se
ciobească în vreun nod.
Zgomotul puternic al unui automobil îi asurzi
timpanele. Crezând că venise boierul, o luă la
fugă înspre treptele de la intrarea în hotel. Dar
nici țipenie de stăpân. În schimb, peste drum, în
fața casei Protopopescu, ce stătea de câteva luni
goală după ce murise și văduva colonelului, era
parcat un autoturism impunător, negru, ce avea
scris pe grila rotundă din față numele Duesenberg.
Din el coborî o femeie tânără, frumoasă,
îmbrăcată cu o haină din blană albă, în timp ce
un șal mov îi acoperea creștetul capului. Șoferul
căra valizele multe și grele, zorit parcă de o voce
invizibilă ce îl mâna de la spate să descarce mai
repede încărcătura. Femeia se juca cu un bulgăre
de zăpadă, strângându-l între mănușile ei imaculate, făcute parcă din cea mai fină piele din lume.
Șalul i se dădu un pic la o parte dezvelind un
păr negru ca abanosul ce mângâia obrajii albi și
delicați, aprinși de ochii albaștri ca marea.
După o vreme, cei doi intrară în curte, iar din
hornul din camera de la stradă începu să se înalțe
un fum alb, ce parcă anunța un Abbiamo papa,
așa cum citise Călin într-o gazetă.
- Frumoasă mai e... strașnică femeie, de ținut
trează toată noaptea, gândi bărbatul și plecă,

aproape rușinat de ce îi trecuse prin minte.
Se apropia ora prânzului, ora la care mușteriii
plecau. Cără lemnele sparte în bucătărie și începu
să curețe camerele. Scotea întâi cenușa din sobe
într-o găleată mare din tablă și le umplea la loc cu
lemne frumos rânduite spre a încălzi noii clienți.
Apoi lua fiecare cameră la rând, o mătura
atent în timp ce Olga, fata cea mare a bucătăresei
schimba așternuturile și le așeza la loc, într-o
ordine draconică. Când găsea, pe sub pat, câte o
piele de pește încărcată de seva bărbăției vreunui
mușteriu ce nu pierduse degeaba noaptea,
drăcușorul de fată zâmbea și chicotea.
- Și ăștia au avut multe de pătimit azi-noapte!
- Or fi avut, a fost Anul Nou... cine să-i judece?
- Ei, vorbeam și eu așa cu gura mea proastă...
Olga se apropia de majorat și se vedea asta
după sânii ce ieșeau mult din bluza strânsă ostentativ chiar sub ei.
Roșcată, cu părul cârlionțat, cu mâini puternice și fese arcuite, fata atrăgea multe priviri prin
mahalaua Comorofcei, unde locuia alături de
mama ei și cei doi frați.
- Căline, da՚ tu ai fost cu vreo muiere?
- Vezi-ți de treabă, mucoaso, întinde bine
plapuma aia și bate bine pernele!
Bărbatul abia trecuse de 25 de ani, dar greutățile
vieții îl arătau mult mai bătrân. Se născuse din
iubirea unui învățător din Pisc și a unei eleve
venite de la țară. Cum niciunul nu a vrut să-l
recunoască, a crescut la orfelinatul de pe strada
Bolintineanu. Carte nu făcuse prea multă, vreo
trei clase, dar citea și socotea cu o repeziciune
nemaîntâlnită. Când avea vreo 12 ani, a fugit
de la orfelinat din cauza bătăilor primite de la
băiatul directorului, un copil răsfățat și needucat
ce venea după ore special pentru a-i mai arde o
mamă de bătaie și pentru a-l lăsa nemâncat toată
ziua. A pătimit multe, dar a trecut peste toate și
într-o zi a avut norocul să fie văzut de boierul
Hirschhorn descărcând la Obor o căruță încărcată
cu saci de grâu.
- Ce e cu tine aici, flăcăule? îl întrebă domnul
îmbrăcat în straie frumoase ce străluceau în soare
ca icoanele din biserică.
- După cum vedeți, boierule! Descarc căruța
asta... și mai am încă două până la amiază.
- Ai casă?
- Nu, boierule!
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- Familie?
- Nu... doar eu și Dumnezeu!
- Și unde dormi?
- Unde mă lasă negustorii... pe scândurile tarabelor. Mi-a dat unu՚ o pătură să-mi ție de frig.
- N-ai vrea să ai camera ta unde să dormi,
mâncare caldă și o simbrie din care să îți pui și tu
deoparte ca să îți faci un rost în viață?
- Aș vrea, boierule, cum să nu!
- Atunci ia curcanii ăștia la subțiori și vino la
Bristol.
Așa a ajuns Călin băiatul bun de toate în hotelul ce domina Calea Regală a Brăilei.
După ce termina de aranjat toate odăile, o urma
pe Olga în bucătărie. Făcea mă-sa un borș de te
lingeai pe degete. Sorbeau împreună din farfuriile de lut, ca într-un tandem al gurilor flămânde
după câteva ore bune de muncă.
În acea zi de început de an, Smaranda îi întinse
o cupă încărcată cu un lichid fără culoare care
bolborosea scoțând o aromă puternică de strugure dulce.
- A rămas niște șampanie de aseară. Ia de bea!
- Nu vreau!
- Vreau eu, mamă! Să mă lăfăi și eu ca doamnele adevărate!
- Apuci și tu pe drumuri strâmbe, o certă femeia, întinzându-i cupa.
- Niște sifon ai, întrebă bărbatul?
- Am! zise și umplu un pahar de cristal cu apa
ce sărea afară din el.
- Da’ pentru Ștefănuț?
- Iar îi faci pachet pungașului ăluia cu ziarele?
îl certa Smaranda, întinzându-i mai mereu, întro foaie de ziar, dinainte pregătită, fie un copan
de pui cu un cartof copt, fie o bucată de slănină
înroșită de boia lipită de o felie mare de pâine sau
cine știe ce alte delicatese rămase de la mesele
bogaților.
De data asta, bucătăreasa avea un festin pentru băiatul cu gazetele… așezase frumos într-o
bucată de tifon, o bucată mare de piept de rață
gătită în sos de varză roșie cu ulei, cimbru și
pătrunjel.
- Pune-i și un măr!
- Pune, pune… pentru tine nu vrei… îi dai tot
lui!
- A rămas tort de aseară? continuă bărbatul,
nebăgând în seamă cuvintele ei.
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- A rămas!
- Vreau și eu! ceru Olga, înfierbântată de alcoolul din cupă.
- Porția mea dă-i-o lui!
După ce își termină treburile, se retrase în cămăruța lui, mai aruncă câteva lemne pe foc și citi
gazeta din scoarță în scoarță.
Adormi greu, după miezul nopții, dar somnul
îi fu dulce, iar visele îndreptate spre domnița ce
locuia acum vizavi de camera lui.
Ca niciodată fu trezit de bătăile puternice în
ușă ale Smarandei.
- Trezește-te, puturosule, e ora 6 și a venit directorul cel nou! A chemat după tine! Te așteaptă
în holul mare.
- Directorul cel nou? întrebă bărbatul buimac,
crăpând ușa cămăruței.
- Da, da, jupânul s-a mutat la munte, în Austria, să se trateze la plămâni. A adus pe cineva să
se îngrijească de treburile hotelului.
Numaidecât, Călin se îmbrăcă și dădu fuga
spre locul unde îl aștepta cel lăsat de boier să cârmuiască peste avuția lui.
În hol stătea sfătos un tânăr înalt, bine îmbrăcat,
cu o mustăcioară neagră, răsucită înspre gură și
cu dinți albi ca cei de lapte ai pruncilor.
Îl recunoscu din prima secundă și împietri cu
pumnul încleștat a răzbunare. Era fiul directorului
de la orfelinat, Vadim, cel care îi transformase
într-un calvar copilăria.
Tânărul țipa nervos la Olga și la Smaranda,
fără niciun temei, ci doar pentru a-și etala supremația.
- De azi înainte, ascultați orbește de vorbele
mele! Eu sunt acela din a cărui mână primiți bucata de pâine ce vă hrănește! Ați înțeles?
- Am înțeles! bâiguiră femeile printre lacrimi.
- Iar tu cine ești?
- Îngrijitorul, conașule, Călin mi-e numele.
- Domnule director, pentru tine!
- Mă scuzați, domnule director!
- Treburile se vor schimba aici! De azi înainte
vreau să știu tot ce se întâmplă în acest hotel!
- Cum doriți! Dacă boierul v-a lăsat în locul
lui, înseamnă că a fost întreg la minte!
- Ce vrei să spui, mojicule?
- Nimic rău, doar că boierul a avut motivele lui
să vă numească director!
- Bineînțeles! Și nu e treaba ta!

Proză
- Nu e... așa e, răspunse încet sărmanul, bucuros că nu a fost recunoscut de călăul din copilărie
- Acum, la treabă! încheie urlând arogantul în
care creștea un tiran.
În drumul spre locul lor, Olga se agăță de
brațul lui Călin.
- Mi-e frică de el!
- Nu-ți fie! Doară nu ne plătește el.
- Asta cam așa e!
Mergea cu mâna lipită de pieptul lui și se simțea mai mult decât protejată. Nutrea pentru el
ceva ascuns, încă de când venise să lucreze aici.
Într-o zi, pe nesimțite, îl pândi în dușul din baia
angajaților și văzuse pentru prima dată cum arată
bărbăția unui om. I se încălziră aproape instantaneu coapsele și ar fi vrut să fie pătrunsă de el.
Când se atingea singură, noaptea, în camera ei,
doar la el se gândea.
Spre mijlocul zilei, frumoasa doamnă, ce tocmai se mutase vizavi de hotel, apăru în holul cel
mare de la intrare, unde era și recepția. În spatele biroului mare din lemn masiv, pe care erau
inscripționate tarifele camerelor, stătea Vadim,
bucuros de apariția ei.
- Ne aduce cineva două cafele? strigă noul șef.
- Imediat, răspunse Olga. Cu caimac?
- Și lapte!
- Da!
- Spune-i îngrijitorului să aducă o măsuță cu
două scaune, că doar nu vom sta în picioare!
Călin auzi discuția și până să strige Vadim la
el se îndemnă înspre ei cu o mesișoară în trei picioare și două taburete.
Frumoasa tânără sorbea delicat cafeaua, în
timp ce bărbatul cu mustăcioară îi prezenta
planurile noii sale slujbe.
- Cred că în partea asta ar merge un bar mare,
cu mese și scaune, despărțit de o perdea mare,
roșie, ce coboară din tavan.
- Interesant, ai avea și mai mulți mușterii.
- Dar tu ai fi mulțumită, inima mea?
- Cum nu, puișor? Păi cine mă face pe mine
fericită?
- Știi cine e domnița? îl întrebă Olga.
- Am văzut-o că s-a mutat de dimineață în casa
Protopopeștilor, de peste drum.
- Deci nu știi cine e...
- Tu știi?
- Da, a lucrat în bordelul tantii Elvira, era cea

mai căutată, intrase în grațiile prefectului și ale
altor oameni importanți, dar a ales să cadă în
brațele ăstuia de ne-a venit ca stăpân.
- E ibovnica lui Vadim?
- Cică i-a mâncat deja din averea familiei și
gura lumii spune că nu se lasă până nu o mănâncă
pe toată.
Lucrurile începuseră să capete sens în mintea
bărbatului.
- Da՚ cum o cheamă?
- Ștefania, cică e venită de peste Dunăre, de la
Măcin.
Lumina înserării, căzută devreme, îi orbi
gândirea ce își căuta, posomorâtă, înțelesurile
privitoare la o asemenea frumusețe. Dezamăgirea
se citea pe chipul lui, aproape desfigurat de aflarea
unor asemenea vești.
Noaptea venea albă peste mintea lui ferecată
în gânduri negre.
- O fată de salon... nu e altceva decât o
ușuratică, se trezi Călin vorbind cu voce tare.
Se foi până dimineață, ațipi de vreo câteva
ori, dar mereu îi apărea în minte imaginea ei și se
trezea, de fiecare dată, nădușit și respirând greu.
Dimineața, când intră în bucătărie, dădu iar
ochii cu Olga ce îi zâmbi triumfător.
- A dormit în hotel aseară, în camera din colț,
de la etaj, aia mare.
Fără niciun pic de poftă de mâncare, apucă
înspre camera unde aflase că înnoptase femeia
din visurile lui.
În întunecimea holului lung, îi desluși
silueta unui bărbat înalt, ce într-o mână ținea o
haină groasă, iar cu cealaltă își aranja bretelele
pantalonilor, sus, pe umeri.
- Bună dimineața, conașule!
- ՚Neața! îi răspunse bărbatul, așezându-i în
mână o monedă ce strălucea pe jumătate sub
lumina aproape oarbă a lămpii de pe perete.
Ușa camerei era întredeschisă și o văzu prin
crăpătura ei pe Ștefania, întinsă în pat, așa cum o
făcuse mă-sa. Goliciunea ei îl făcu să zăbovească
o secundă cu ochii întemnițați de trupul ei diafan.
- Băiete, vino încoace!
Vocea aceea caldă îl făcu să îi tremure inima.
Femeia își acoperi formele apetisante cu un
halat din mătase roșie ce o cuprindea precum
mantia unui mareșal.
- Vin, coniță!
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- Strânge repejor ce e de strâns de aici din
cameră și aruncă orice urmă a ceea ce s-a
întâmplat azi-noapte aici, îi porunci desfrânata,
punându-i și ea o monedă pe marginea patului.
- Cum doriți!
Dialogul dintre ei continuă într-o direcție ce-i
îngheță sângele în vine.
- Tu ești cel ce mă privea dimineață de pe
scările hotelului?
- Eram doar curios cine s-a mutat peste drum.
- Ehh, atunci să știi că numele meu e Ștefania
și că o să mă mai vezi pe aici.
Femeia se schimbă în hainele ei muierești, fără
nici un fel de inhibiții. Bărbatul se simțea ca într-o
cameră de tortură a Inchiziției, silit să privească
sacrilegiul clipelor petrecute alături de ea.
- A venit Vadim?
- Nu l-am văzut, domniță!
- Ștefania, să-mi spui Ștefania, mai devreme
ți-am spus cum mă cheamă!
Călin termină de strâns după războiul de peste
noapte și luă moneda de pe pat, ascunzând-o
în gaura buzunarului hainei ce zăcea lărgit de
toceala mâinilor ce intraseră în el, în timp ce
femeia părăsea țanțoșă locul bătăliei.
Din acea zi, viața lui Călin se schimbă radical.
Ștefania venea și de două-trei ori pe zi în hotel
însoțită de câte un bărbat, iar Vadim o aștepta la
plecare de fiecare dată, deslușind că nimic nu se
întâmpla în acel hotel fără știrea lui. Ba chiar îl
vedea pe călăul din copilărie ieșind satisfăcut din
camera de la capătul holului, la braț cu Ștefania.
Olga îl tot bătea la cap.
- Ai văzut, mă, a plecat jupânu՚ și ăștia au
transformat hotelul în bordel. Ce om întreg la minte
își vinde iubirea în brațele oamenilor cu bani?
Ar fi trebuit să fie mulțumit, primea bănuți,
umpluse aproape cutia de tablă, ba chiar își
permisese să își ia un pardesiu nou de la casa de
modă din hol. La un preț mai mic, ce-i drept, că
era descusut sub mâneca dreaptă, dar i-l îndreptă
imediat Olga cu un ac.
- Arăți și tu a om, Căline! Că urât nu ești!
Nici nu asculta vorbele tinerei cameriste,
gândurile lui se adânceau în dorința din ce în ce
mai arzătoare de a fi, măcar o noapte, cu Ștefania.
Încet, încet își pierdea mințile, nici cu Ștefănuț
nu mai vorbea, iar Olga îl dojenea pentru asta.
- Ce ai cu sărmanul băiat? I-ai fost ca un tată
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atâția ani și acum se tot uită după tine, măcar de
l-ai băga în seamă.
- Nu am timp de el, îi răspunse sec.
- O să am eu, că e mai demn ca tine, afemeiatule!
Zilele treceau, la fel și săptămânile, iernile,
primăverile și pe rând, ca într-un carusel al vieții,
toate anotimpurile. Rând pe rând, anii treceau,
Olga își găsi bucuria conjugală în brațele lui
Ștefănuț. Rămăsese grea, așa că nu mai venea la
hotel, iar mă-sa, Smaranda, se lăsă de bucătărie
când îi apăru nepoata.
Călin rămase singur cuc, părul lui negru se
colora în fire albe, atât pe tâmple, cât și în barbă.
Cu noii angajați nu schimba prea multe vorbe,
nici prin bucătărie nu mai trecea așa de des.
Universul lui se învârtea în jurul Ștefaniei.
Când ea mai rămânea peste noapte cu un bărbat,
în hotel, îi ducea dimineața în cameră cafeluța ei
cu lapte și caimac.
Într-o dimineață, Ștefania, cocoțată aproape
despuiată în vârful patului, îi răvăși mintea cu
o întrebare pe care se gândea că nu o va auzi
niciodată:
- Căline, da՚ ție ce ți-ar plăcea la o femeie?
- Eu știu… Să arate a femeie…
Tânăra explodă într-un râs puternic și își
ridică mâinile în aer dezvelindu-și sânii rotunzi
și exotici ca două rodii pârguite, gata să muști din
ele și să îți umpli gura cu sucul lor.
- Adică să aibă țâțe, așa ca mine?
- Da... așa... ca tine...
- Deci îți place ce vezi, zevzecule?
Bărbatul dădu ușor din cap și plecă capul în
pământ, rușinat până în vârful urechilor.
- Cu ăștia fac o grămadă de bani, continuă
femeia, mângâindu-și provocator sfârcurile.
Călin se ridică și părăsi în grabă camera, fără a
mai scote niciun cuvânt.
Toată ziua se perpeli, cu mintea captivă unui
gând ce îl putea apropia atât de mult cât își dorea
de frumoasa femeie.
Se întâmpla să fie iarnă, așa că asfințitul
devreme al soarelui cobora înroșit pe geamurile
casei de peste drum. Călin bătu cu putere în
poartă, cu o singură mână.
Ștefania ieși în pragul casei, uimită de
vederea lui.
- Ce e cu tine, Căline? Intră, că îngheț aici!
Bărbatul intră spășit în pridvorul casei,
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descălță bocancii și o urmă pe femeie în camera
ei. Tot timpul ținuse o mână la spate, ascunzând
parcă ceva de ochii ei frumoși.
- Ce ții la spate? Ce ai acolo?
Mâna lui groasă scoase la vedere o cutie de
tablă, care, ridicându-i capacul, arătă o grămadă
de bănuți.
- Ce e cu asta?
- Și eu pot să plătesc...
Ștefania începu să râdă iar, ca de dimineață, și
închise capacul cutiei.
- Nu am cum să iau eu bani de la tine. Tu ești
prietenul meu, confidentul meu.
- Dar...
- Nu există niciun dar între noi. Dacă am
ajunge amorezi, totul s-ar strica. Și plus de asta,
Vadim se crede bărbatul meu, doar știi cât de
gelos este. Sigur ar face vreo prostie dacă va afla.
Pleoapele bărbatului se închiseră într-o durere
sfâșietoare ce parcă îi frânse inima în două.
Femeia înțelese gravitatea refuzului ei și încercă
să îndulcsească un pic momentul.
- Dar uite, mâine e Ajunul. Poți să mă colinzi!
Vrei?
- Îhî... bâigui năpăstuitul și ieși din casă
strângând la piept cutia din tablă.
A doua zi de dimineață, Ștefania, care rămase
iar peste noapte în hotel, de data asta cu Vadim,
îl așteptă până spre prânz pe Călin să-i aducă
cafeaua.
- S-o fi supărat, oi fi fost prea aspră cu el, gândi
ușor întristată... când ochii îi căzură pe o bucată
de hârtie ce zăcea pe podeaua din fața ușii.
Se repezi înspre ea, o ridică și o citi cu râvnă:
Te-oi colinda, Ștefanio, singur cuc, pe la
ferestre,
Despuiat de vanitate, încolțit de sentimente,
Sub un ger ce-mi cere trupul, gol, de-a dreptul,
realmente,
Ca o formă dansatoare din picturile rupestre,
Te-oi colinda, Ștefanio! Și din suflet,
totalmente!
Nu îi veni să creadă frumusețea acelor cuvinte,
așa că le mai citi încă o dată.
- Doamne, nimeni nu mi-a scris așa frumos!
Niciodată!
Sărută răvașul și, strângându-l în brațe, începu
să se rotească, ca într-un vals imaginar, purtată pe
aripile dragostei ce începea să îi încolțească în suflet.

Se îmbrăcă repede, părăsi hotelul și se retrase
în intimitatea ei.
Toată ziua inima îi bătu nebunește ca a unei
adolescente prinse în mrejele amorului pentru
prima dată.
Tresărea la fiecare bătaie în poartă și de fiecare
dată, cobora ochii dezamăgită când vedea o altă
ceată de copii ce întreba dacă primește cântecele
Nașterii Domnului Isus.
Noaptea se lăsa, cu perdeaua ei opacă peste
Calea Regală.
În lumina tăcută a lunii, o bătaie puternică în
poartă sparse liniștea în care zăcea biata domniță.
Se aruncă înspre fereastră și îl zări. Era el,
noul stăpân al întregii ei ființe.
- Am venit să te colind!
- Te-am așteptat!
Călin intră în casă, ca un rege în castelul ce
tocmai i s-a închinat la picioare, obosit, după
cearcănele de sub ochi, semn că nu dormise de
ceva vreme.
Nu schița niciun gest, ci privea adânc în ochii
frumoasei femei de parcă ar fi vrut să-i citească
sufletul.
- Nu zici nimic? Niciun colind?
- Colindul meu este secretul ce ți-l port în
inimă de atâta timp de când te-ai mutat aici.
Ștefania se topi sub vorbele aprinse, simțind că i
se înmoaie picioarele.
- Așa de tare mă iubești?
- Ba chiar mai mult! Nici nu-ți poți închipui...
- Mă dorești?
- Mai încape vorbă ?
Buzele lor se uniră într-o pecete a iubirii, iar
mâinile umblau obraznice peste trupurile ce își
doreau despuierea.
Patul din mijlocul încăperii fu rugul dezmățului
ce avu loc în acea noapte.
Spre dimineață, bărbatul se îmbrăcă domol,
semn că ritualul împerecherii era pe sfârșite.
Femeia zăcea sleită de puteri, înfierbântată
încă de caznele la care a fost supusă.
- Puiule, de când nu ai mai fost cu o femeie?
- Acum, cu tine, a fost prima dată, mărturisi Călin.
Ștefania căscă ochii mari...
- N-are cum! Ești cel mai bărbat dintre cei pe
care i-am avut vreodată!
- Eu n-am cu cine să te compar...
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Femeia roși la auzul acestor vorbe și îl chemă
înspre ea.
- Vino, înainte să pleci, să mai stau o clipă
în brațele tale. Vreau să-ți mai gust încă o dată
buzele.
Odată cu acel sărut, timpul indecenței își consumă
clepsidra ce aștepta să fie răsturnată în seara
următoare.
- Diseară vii iară?
- E Crăciunul... Vadim va vrea să fie cu tine...
- E un mojic, profită de mine și de trupul meu...
Eu pe tine te vreau.
- Atunci voi veni.
Și de atunci, până înspre primăvară, Călin
venea aproape seară de seară în casa Ștefaniei.
Pasiunea puse stăpânire pe vechiul domiciliu al
Protopopeștilor. Nopțile erau din ce în ce mai
fierbinți, iar când Ștefania avea acele probleme
muierești, stăteau de vorbă ore întregi, ea
efervescentă, el mai molâu în vorbe.
Ștefania își neglija ocupația, la fel și pe Vadim,
de fapt nu mai avea timp decât pentru Călin.
Stăpânul hotelului se apucase de băutură și nu
se mai dedica destoinic slujbei lui. Făcuse, întradevăr, barul din hol, dar nefiind bine întreținut,
era gol de mult timp. După ce plecă Smaranda,
bucătarul adus nu se ridica la standardul culinar
recunoscut la Bristol.
Oaspeții erau din ce în ce mai puțini, iar hotelul
se degrada atât fizic, cât și moral, cu fiecare zi
care trecea.
Într-o însorită zi de martie a anului 1930,
Vadim bău de unul singur două sticle de șampanie
La Victoire - ediție 1922, sub motivul întemeiat,
pentru el, de a fi refuzat temeinic de Ștefania.
Amețit bine de aburii bahici, se apucă să îi scrie
o poezie:
Când gândesc la dumitale
Mi se pune ghiont în șale,
Venele se umflă toate
Și din față și din spate.
Bolânzesc, jândind la tine
Și m-aș vindeca, știi bine,
De ți-aș prinde-ntr-o zi mâța
Și-aș căzni-o, sărăcuța.
Dar nici urmă de pisică!
S-a ascuns, moartă de frică?
Auzit-a dânsa, oare,
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De-al meu mâț și-a lui dotare?
Șoareci mulți și-alte jivine
În casa fără feline...
Nu mai pot răbda o viață
Chiar acu՚ mă duc la piață,
Să-mi iau două, nu doar una,
Că m-am săturat cu mâna
Să tot mângâi pisoiașul
Ce tot zbiară, nevoiașul,
Că-i miroase a pisică,
Dar ție, dragă, ți-e frică!
(Vadim - bărbatul tău)
Strecură scrisoarea pe sub poarta casei ei. Când
o găsi Ștefania, se simți ofensată de hilaritatea
versurilor.
- Ce mitocan! Da’ poți să-ți iei și zece curve,
cui îi pasă? Cum de am stat eu atâția ani cu un
derbedeu ca ăsta? se trezi vorbind de una singură.
Din clipa aceea nu se mai arătă în fața fostului
ibovnic, nici în hotelul lui, iar asta îl făcu pe
Vadim să o pândescă precum un jandarm ce caută
să prindă hoțul desenat în afișele de la fiecare colț
de stradă.
Se mută într-o camera mică de la etajul clădirii,
ce dădea chiar înspre stradă și veghea din zori
de zi până în miezul nopții cine intră și iese din
Bristol.
Astfel văzu că sluga hotelului traversa Calea
Regală în pragul nopții și revenea în zorii zilei.
Drumurile argatului se îndeseau, zi după zi, ca ale
unui doftor ce se îngrijea de-al lui pacient, spre
a-i aduce vindecarea.
- Neghiobul ăsta să mă facă pe mine? gândea
cu voce tare perdantul.
Într-o dimineață, când încă răsăritul nu
ascundea stelele din jurul lunii, îl văzu pe Călin
deschizând poarta de peste drum.
Îl așteptă tolănit pe un fotoliu din hol.
- Pe unde ai umblat, mă? se răsti la argat.
- Pe ici, pe colo… am avut ceva treabă…
- Ce treabă?
- Am păzit hotelul… ca să doarmă lumea în
liniște…
- Liniște zici, ah? De unde liniște, mă, când tu
ai ieșit de la Ștefania?
- Am trecut pe la dânsa, să văd dacă petrecerea
de aseară din balconul de la etaj i-a deranjat
somnul, răspunse omul ce simțea în cel ce tot îi
punea întrebări un rival.
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- Minți, tu-ți anafura mă-tii, și se ridică
amenințător, cu pumnul ridicat înspre el.
Vadim încercă să îl lovească, dar se trezi
împrăștiat în colțul celălalt al holului.
- Nu te iei tu de măicuța mea, ți-a greșit ea cu
ceva de o suduiești?
Cu sângele clocotindu-i din nas și buza de sus
desfăcută în două, jupânul, speriat, după câteva
secunde în care nu a mai știut pe ce lume este, se
transformă într-un miel pregătit pentru sacrificiul
Paștelui, căruia tocmai îi trecuse cuțitul pe lângă
beregată.
- Nu e rostul acum să ne certăm, Căline, știi
doar că tu îmi ești ca un frate mai mare…
- Tu, fratele meu? Un bețiv ca tine nu are ce
căuta în familia mea!
Paznicul hotelului, o namilă de om ce atingea
cu fruntea candelabrul din hol, fost jandarm,
pensionat după ce a fost rănit pe front, veni
aproape de director.
Prinzând curaj, Vadim ridică vocea:
- De azi înainte, nu mai lucrezi aici! Fă-ți
bagajele și pleacă!
Călin nu căuta scandal, știa că aici se va
ajunge dacă a ales să trăiască cu Ștefania. Erau
și alte hoteluri în Brăila ce îl așteptau cu porțile
deschise, printre care și Hotelul Splendid din
Piața Sf. Arhanghel, rivalul lui Bristol, aflat la
cinci minute de mers pe jos.
Îmbrăcă degrabă paltonul lung și apucă înspre
piața de pește de pe malul Dunării, spre a-și
împlini ritualul matinal de zi cu zi.
După ce împături cu grijă într-o foaie de ziar
două scrumbii ce băteau în albastru sub lumina
dimineții, zăbovi mai mult ca altă dată. Căscă
gura la marfa așezată frumos pe tarabe.
Găseai aici toate felurile de pești, de la caras
până la păstrugă și toate uneltele de pescuit de la
prostovoale până la năvoade.
Făcea câțiva pași înspre Vadul Budurului,
când se lovi de măreția Morii Violattos, cea mai
mare moară de grâne din partea asta a Europei. Se
minună și mai tare când văzu că vapoarele intrau
direct în clădire ca să își descarce încărcăturile.
Acum înțelese cuvintele pe care la citise odată
în gazetă: Brăila este locul în care se stabilește
preţul cerealelor pentru toată Europa.
Se liniștise după cearta avută cu stăpânul
Bristolului și acum îi părea rău că îl lovise.

În acest timp, Vadim trecu strada și bătu cu
putere în poarta de peste drum.
- Ștefanio, deschide!
Lumina din camera dinspre bulevard se
aprinse și în jocul ei strălucit apăru și forma
femeii îmbrăcate sumar.
- Ce vrei, Vadime?
- Nu mă mai chinui, hai să vorbim!
- Ce vorbe mai ai tu cu mine?
- Vorbe de iubire, puișor!
- Du-te la naiba cu vorbele tale… în ultima
scrisoare voiai doar mâța mea, caută-ți slobozeala
în altă parte!
- Dacă nu mă lași în casă, fac rău, Ștefanio!
- Nu ai ce căuta aici!
- Dar pe argat îl primești în fiecare seară!
- Nu e treaba ta! Pleacă acum sau trimit după
jandarm să te judece că mi-ai tulburat somnul.
- Nu e treaba mea? O să vezi tu…
Vadim intră în hotel, apucă înspre camera lui
Călin și, dându-i ușa de perete, intră în ea. La
capătul laviței zăcea liniștit toporul ce despica
lemnele din curte, menite a încălzi camerele
Bristolului. Îl apucă de coadă, străbătu ca un
nebun holul spre ieșirea din hotel, trecu strada
și împinse cu putere în poarta casei de peste
drum. Vechitura de fier ruginit cedă fără niciun
fel de zgomot, deschizându-i drumul spre casa
Ștefaniei.
Femeia, împietrită de spaimă, începu să urle
cât o țineau plămânii.
- Săriți că mă omoară!
- Nu țipa, târâtură, că spăl lama asta în sângele
tău spurcat!
Femeia ieși în curtea casei, îmbrăcată doar
într-o cămașă de noapte ce ținea piept doar
camerei încălzite unde își desăvârșea somnul.
Cămașa de noapte, ce trecea de gleznele
ei dezgolite, se opri într-o tufă de trandafiri,
culcând-o la pământ.
- Nu da, Vadime! Ești om! Te vede Dumnezeu!
Călin auzi țipetele de la capătul străzii și o
rupse la fugă înspre zgomotul lor.
Nu deslușea de unde veneau... așa că se aruncă
prima dată pe scările hotelului. Dar aici, era
liniște, doar pe la vreo două ferestre se vedeau
umbre. Una dintre ele scoase un țipăt sfâșietor.
- A pălit-o, nenorocitul! Nu mai mișcă biata
femeie.
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Îngrozit, sări strada numaidecât și trântind
poarta cu putere își văzu iubita trântită, în mijlocul
curții, într-o baltă nesfârșită de sânge. Lângă ea,
Vadim stătea împietrit ținând încă toporul în
mână.
- Ce-ai făcut, nenorocitule? strigă înspre fostul
lui stăpân, încercând să-i ia toporul.
- E doar vina ta! se opinti criminalul,
încleștându-și și mai tare palmele în jurul bardei.
Tu ai omorât-o, nu eu, ți-a trebuit muiere tânără!
E vina ta! și ridică peste cap lama ascuțită ca să
lovească și în cel ce îi furase iubirea.
Călin se feri, cu o mișcare iute îi smulse
toporul din mâini și îl lovi cu atâta putere, încât îi
desfăcu pieptul în două.
O liniște de plumb se lăsă peste casa din
mijlocul străzii Regale.
O sirenă pițigăiată destrămă liniștea funebră în
care zăceau cele două cadavre.
Un căpitan înalt și bine făcut apucă de umeri
bărbatul ce ținea încă arma crimei în mână.
Jandarmii îl înconjurară cu puștile încărcate
spre el.
- Stai potolit! Nu mișca și aruncă toporul!
Pușcăria din strada Carantinei îl primi jegoasă,
plină de mucegai și de păduchi. Caraliii stăteau cu
ochii pe el toată ziua, dar nici nu-i băga în seamă.
Mâncarea era proastă, se trezea dimineața cu
gustul colărezilor tantii Smaranda în gură, din
mațele chiorăite de foame.
Viața lui se năruise din clipa în care Ștefania
părăsise această lume. Simțea că nu mai are de
ce trăi, un singur lucru îl ținea în viață, acela că
ucigașul ei putrezește în pământ și că moartea ei
a fost răzbunată.
Ura ploaia și întunecimea norilor ei. Se simțea
cu adevărat prizonier când privea printre gratiile
ruginite mohorâtele depărtări ce ascundeau
cântecul paserelor. Într-una din acele zile, o
matahală de om se apropie de el și îl lipi cu trupul
lui de perete.
- Tu ești, mă, băiatul de la hotel ce ai trimis pe
lumea aialaltă pe stăpân și pe ibovnica lui? Ți-a
venit și ție rândul!
Scrijelindu-și umărul de ridurile ascuțite
ale pereților celulei, scăpă din prinsoare, apoi
își înfipse palmele groase în gâtul celui ce îl
amenințase.
- Da, eu sunt! Mai degrabă ți-a venit ție rândul,
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zise apăsându-și degetele și mai adânc în venele
beregatei.
Cu o ultimă sforțare, namila începu să urle.
- Gardieni, mă sufocă! Săriți!
Caraliii intrară în celulă și în câteva secunde
Călin leșină sub loviturile bastoanelor lor.
O căldare întreagă de apă, aruncată înspre el, îl
trezi ca după un somn lung.
- Nici aici nu te liniștești, haimanao? Nu mai
vezi lumina zilei curând!
Carcera întunecată îi era ca un mormânt.
Începuse să vadă pe recii pereți forma Ștefaniei
valsând grațios pe o muzică doar de el auzită. De
la o vreme umbra mișcătoare îi vorbea, mai ales
când vântul șuiera rece prin ungherele temniței.
- Te iubesc, Căline!
- Și eu, Ștefanio!
Se hrănea cu imaginea ei și zâmbea de fiecare
dată când apărea lângă el. Asta, până într-o zi
când ușa de fier ce îl ținea închis în întunericul
mai negru ca un iad se trânti de pereți.
Zări silueta a trei gardieni ce se repeziră înspre
el, încătușindu-i încheieturile mâinilor și ale
picioarelor.
- E ziua judecății, otravă! Îți începe drumul
spre spânzurătoare! strigă unul dintre caralii.
- Eu zic să-i facem felul de pe-acuma, rosti alt
caraliu, pregătit să îi vâre un căluș mare în gură.
- Lasă-l! Îl așteaptă judecătorul la tribunal să îi
aleagă pedeapsa!
Afară era cald, semn că vara pusese stăpânire
peste lume. Călin pășea greoi, sub puterea
lanțurilor ce îl mușcau de glezne. Dar zâmbea,
zâmbea ca un izbăvit, ca un atlet ce trecuse la
olimpiadă, primul, linia de sosire.
La tribunal fu așezat într-o cușcă de fier
priponit de niște drugi și păzit atent de aceiași
gardieni care l-au adus până aici.
Sala era aproape plină, majoritatea brăilenilor
huiduindu-l și aruncându-i vorbe de ocară.
- Liniște în sală! strigă judecătorul Toni Pilat,
lovind cu putere ciocanul de masă.
Aprodul scrută cu privirea încruntată întreaga
mulțime.
- Inculpat Călin Astălinoaiei, ești acuzat de
uciderea lui Vadim Teodorescu și a Ștefaniei
Dumbravă! continuă judecătorul. Cum pledezi?
- Nevinovat, domnule judecător! Nu eu am
ucis-o pe Ștefania, iar când am dat peste ea moartă
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în curte, Vadim a ridicat toporul asupra mea, iar
eu m-am ferit, i l-am smuls din mâini și l-am lovit
cu el. Bag de seamă că se spune legitimă apărare.
- Legitimă pe dracu, bâigui printre dinți
procurorul Rodianu.
- Onorată instanță, am dovezi că el este autorul
dublei crime!
- Să le văd! ceru magistratul.
- O chem ca martor pe Olga Coboleanu,
camerista hotelului Bristol, cea care îl știe cel mai
bine pe inculpat.
Olga intră spășită în sală, se îndreptă spre
tribuna martorilor pe care stătea Biblia. Jură cu
glasul sufocat că va spune doar adevărul și numai
adevărul.
- Recunoști acest topor? fu prima întrebare a
magistratului către martoră.
- Da, îl recunosc!
- Al cui e?
- A՚ lu՚ Călin.
- Îl vezi aici, în această sală?
- Da, e acolo, între fiare, zise arătând cu mâna
spre condamnat.
- De unde știi că e al lui?
- Are scrijelit pe lemn înspre lamă un C mare.
L-am văzut de când am intrat.
Procurorul ridică toporul înspre tavanul sălii
deslușind vorba Olgăi.
Rodianu continuă întrebările către martor:
- Este adevărat că nimeni nu punea mâna pe
acest topor în afară de Călin?
- Așa e, răspunse grăbit muierea. Dormea cu el
la capu՚ patului.
Judecătorul întoarse capul înspre acuzat.
- Recunoști că e al tău?
- Da, domnule judecător, e al meu!
- Admiți că doi oameni au fost uciși cu el?
- Doar unul am văzut eu.
Judecătorul se aplecă în hârtii. După un sfert
de ceas începu să vorbească, în termeni din care
fostul slujitor al Bristolului nu pricepea mai
nimic. Desluși doar sentința ce îl lovi ca un fulger.
- Drept urmare, inculpatul Călin Astălinoaiei
este condamnat la moarte prin spânzurătoare,
fără tăgadă, sentință ce se va îndeplini în nu mai
mult de 90 de zile.
Procurorul zâmbi triumfător, arătându-și dinții
albi și mărunți, ca ai unui miel de lapte.
Zilele treceau, iar începutul verii anului 1930

își vărsa căldura printre gratiile ruginite, uscând
pereții încărcați cu tusea plămânilor răciți de frig.
Călin devenise un cadavru mergător, ce rar
mai scotea câte un cuvânt.
Își aștepta cuminte sfârșitul, resemnat și
pierdut în amintiri.
Într-o zi de iulie, un vuiet luă cu asalt întreaga
pușcărie.
Ușile temnițelor se deschiseră larg, lăsând toți
prizonierii liberi.
- S-a întors regele și ne-a grațiat pe toți! urla
mulțimea înnebunită de fericire.
Călin se ridică mirat în capul oaselor și apucă
domol spre poarta larg deschisă a închisorii,
trecând nepăsător pe lângă caraliii ce acum
câteva săptămâni își doreau să-l vadă atârnând în
ștreang.
- Ai scăpat, nenorocitule! Dacă nu se întorcea
Carol, în câteva zile te mâncau viermii.
Rătăcea stingher pe străduțele pavate cu pietre
din vecinătatea falezei. Portul Brăilei și vapoarele
ce se odihneau la malul fluviului nu se sinchiseau
să îi cerceteze pașii.
Libertatea asta, fără Ștefania, îi părea
insuportabilă. În jurul lui, oamenii erau niște
umbre ce fugeau haotic dintr-o parte în alta, mute
și fără nicio îndemnare.
Privind luciul albastru al apei i se trezi în cap
ideea că dincolo ar fi mai bine...
A doua zi, Dunărea îl scotea la mal, între
pontoanele pescăriei. Purta în ochii sticloși,
înmărmuriți într-un rânjet deja vânăt, izul de
pește al dimineții ce, împins de adierile bălților
Brăilei, ajungea până înspre Calea Regală.
Adrian MATEI
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ÎNSEMN~RI
Crosa de golf

R

- Poftește în casă, am aflat mai devreme de
la vecina Marț că vei trece și pe la mine, rogu-te
frumos, ia loc pe pat.
Doamna Dik rămăsese singură-singurică.
Soțul îi murise de multă vreme, iar cei trei copii
erau răspândiți prin lumea largă. În casă, o
curățenie - sticlă de lampă! Pe un perete, agățată
de un cui, o pendulă cu un design fantastic bătea
ora 12. Îmi întorc întrebător privirea, iar doamna
Dik îmi răspunde că e o amintire de la tatăl
ei. Tatăl dumneaei? Fost profesor universitar,
diplomat la Roma, proprietarul unei vaste păduri
și a zeci de hectare de teren arabil în zona de
graniță cu fosta Iugoslavie. Ține să-mi arate o
fotografie de familie sepia. Ea, doamna Dik?
S-a născut la Roma, a avut guvernantă, a învățat
germană, engleză și franceză. Tatăl ei avea harul
poeziei. Doamna Dik se apucă și-mi recită pe
nerăsuflate o poezie de vreo cinci strofe. Apoi îmi
arată un manual de drept din anul 1901. Luați-l
dumneavoastră, îmi zice, eu îl știu pe de rost. O
veioză cu încrustații orientale e prinsă de carafta
patului.
Îmi povestește de-a fir-a păr cum a ajuns să
trăiască aici. Și cum de n-a plecat înapoi la ea acasă,
în Banat. Notez cu înfrigurare. Și-așa frumos, dacă
pot spune așa, povestește doamna Dik!
Îi mulțumesc doamnei Dik, îmi iau rămasbun și, când să tragă poarta în urma mea, o aud:
Așteptați, nu plecați, vreau să vă mai arăt ceva!
Se întoarse grăbindu-se cu ceva în mână ce
semăna cu un băț. E o crosă de golf. Tatăl meu a
fost campion.
...Singur, doar cu gândurile mele, am ținut
cale-ntinsă până la șosea.

ubla
anului
1995, aprilie,
în pragul sărbătorilor
de Paști. Un vânt
ușor, călduț, abia trezit
din somn, cutreieră
hai-hui peste Câmpia
Vizirului, vestind vreme bună. Din șoseaua ce
duce către Însurăței, pe jos, fac la dreapta pe un
drum pietruit către o îngrămădire de clădiri ce
se zărește în zare, un fost sediu al unei ferme a
I.A.S. De acolo, o tai în plin câmp, pe drumuri
desfundate de tractoarele ce-și făceau datoria față
de glia Rublei.
Ajung la Rubla, o așezare de foști deportați.
Din zecile de locuitori aduși cu forța în vara
anului 1951 tocmai din Banat, n-au rămas decât
vreo 10-15, în case răsfirate până la un colț de
pădure. Curioși din fire, oamenii au ieșit pe la
porți, întrebându-se ce caut eu în mijlocul lor, așa
tam-nisam, ca picat din Lună. Le spun că sunt
reporter și că am venit să scriu despre ei. Mi-am
umplut carnetul de notițe. Câte n-am aflat! Fiecare
dintre cei rămași mi-a povestit prin ce a trecut.
Am scris o pagină de ziar la vremea respectivă.
Dar, din tot ce am văzut acolo, un lucru mi-a
rămas întipărit în minte ca un fulger în noapte:
acasă la doamna Dik m-a primit un câine care, în
singurătatea aceea, se gudura pe lângă mine, semn
că nici el nu mai văzuse oaspeți de multă vreme.
În curte, o căruță cu o roată lipsă, un morman de
gunoi pe care își făceau veacul câteva găini, iar
Povestea pepenilor cu \epi
din grajd se auzea mugetul unei vite în așteptarea
(a]a
cum a sim\it-o Ionu\ al lui
unui braț de coceni. Doamna Dik mi-a ieșit în față
Babulac)
cu un lighean plin de zoaie pe care l-a aruncat în
spatele casei, aranjându-și cât de cât hanțele de
În vara trecută, pe după sărbătoarea Sfintei
pe ea: o pufoaică fără nasturi, soioasă, un fes tras
Mării
Mari, așa cum ne e obiceiul în sat la noi, la
aproape pe ochi, niște trapalogi în picioare plini
Ibrianu, m-am urcat în căruță alături de bunicul
de glod.
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Proză
meu și am plecat la bostană să adunăm pepeni.
Nu eram singuri pe drumul ce ducea spre Valea
lui Dirivici, acolo unde pe fâșiile de pământ
frumos rânduite, gospodarii cultivaseră pepeni,
dovlecei, roșii, dar și ceapă, fasole sau mei
pentru mături. Se spărgea bostana, adică lumea
dădea buluc pe aceste locuri, culegând și punând
în căruțe toată recolta de peste an. Am adunat
pepeni mari cât banița, dar și pepenași numai
buni de pus la murat. Călare pe acest morman
de pepeni ne întorceam spre casă obosiți, dar
bucuroși de munca de peste zi. Cât pe ce s-adorm.
Bunicul mă înveli cu o pătură și, parcă ghicindumi gândurile, se apucă să depene o poveste, după
ce-și aprinse, tacticos, o țigară:
...Cică, odată, în vremuri demult trecute, un
flăcău chipeș, dar sărac, din Gradiștea de Sus, se
îndrăgosti de o fată din satul nostru, Ibrianu,
frumoasă ca o floare de primăvară și bogată.
Părinții fetei aveau gospodărie la marginea
satului. Oameni harnici, își sporeau averea an
de an. În ograda-i largă, găinile, gâștele, rațele,
curcile, porumbeii se pierdeau printre picioarele
oilor, caprelor, porcilor și vițeilor care așteptau
nerăbdători ca mamele lor să se întoarcă de
la cireadă și să se repeadă la ugerele pline cu
lapte. Hambare cu grâu și porumb gemeau în
lungul gardului. La o căruță trăgeau două iepe
albe, mari, cu copitele ferecate în potcoave de
oțel, pe care Dumitra, fata gospodarului, le putea
struni doar cu vorba dulce. Îi plăcea să le înhame,
să le țesale, să le pună clopoței și funde roșii la
urechi și apoi să se piardă pe drumul colbuit al
Văii lui Ostahi, din coasta Bălții Amara, de unde
culegea mănunchiuri de sunătoare, mușețel, flori
de păducel, lămâiță și alte ierburi de leac. Dumitra
avea un glas frumos încât și păsărelele cuibărite
pe malul apei se opreau pentru o clipă să asculte
minunatele cântece ce le îngâna de răsuna valea
toată, până hăt-departe, spre Băile. Cântecele
erau și un semnal pe care Dumitra îl trimitea
peste câmpuri, prin zarea vălătucită de aburii
pământului, iubitului ei, Dumitru, flăcăul
chipeș din Gradiștea. Se cunoscuseră la horă
toamna trecută, se plăcură, dar părinții fetei se
împotriveau. Ei voiau să-și dea fata unui holtei din
Racovița, putred de bogat. Dumitra se întâlnea pe

ascuns cu iubitul ei, așa cum o făcu și în ziua în
care se hotărî, în numele iubirii lor neîmplinite, să
fugă de-acasă, să-l ia pe Dumitru și să apuce mai
apoi calea Râmnicului spre un sat de munte unde
trăiau bunicii ei. Își făcuseră socoteala că acolo
își vor putea încropi o gospodărie frumoasă, că
vor avea copii și că vor trăi în pace.
Numai că soarta le fu potrivnică. Se întâlniră
taman când, ca din senin, peste câmpuri se porni o
furtună cum rar se mai văzu. S-au urcat repede în
căruță, au dat bice cailor, dar vremea câinoasă deafară i-a făcut să se oprească și să se adăpostească
într-o colibă de la marginea unei bostănării. Nici
n-apucară bine să intre, când, un fulger ca o săgeată
străpunse acoperișul de stuf și izbi în plin inimile
celor doi îndrăgostiți, curmându-le viața. Cu toate
că ploaia nu mai contenea, coliba arse din temelii,
odată cu cele două trupuri. A fost jale mare în sat,
pe amândoi i-au dus să se odihnească pe veci cu o
singură cruce la căpătâiul lor.
La bostănăria din mijlocul câmpiei, acolo
unde părinții celor doi iubiți au ridicat și sfințit
o cruce și o fântână, s-a petrecut, după urgia din
vara aceea, o întâmplare neobișnuită: pepenilor
de pe tarlaua cu pricina a început să le crească...
țepi. Țepi mari, ca ghimpii de roșcov, dar care
semănau, Doamne, cu lacrimi. Fu zarvă mare
atunci în sat. Însuși preotul veni să slujească o
citanie, cu speranța că pepenii vor înceta să mai
lăcrimeze. Nici gând. Doar când s-a spart bostana,
așa cum am făcut noi astăzi, pepenii și-au șters
șuvoaiele pline de suferință. Drept dovadă,
preotul satului a luat un pepene și l-a așezat în
biserică, ascuns de ochii curioșilor. Multă vreme
a stat pepenele acela în biserica noastră. Asta-i
povestea, poveste adevărată, să știi. Hai, că acum
ajungem acasă, până diseară mai avem de treabă.
Cu povestea asta spusă de bunicul meu plecam
de multe ori la culcare, nu înainte de a-mi pune o
întrebare: Să-l cred sau să nu-l cred? E adevărată
povestea asta? Ca unul care trece des pragul
bisericii, mi-am luat inima-n dinți și am aruncat o
privire mai atentă pe după tablourile cu sfinți, pe
sub scaunele încrustate cu numele enoriașilor, ba
chiar și prin altar. Nici urmă de pepene! Povești
de adormit copiii, îmi ziceam, dar nu m-am lăsat
până nu l-am întrebat despre povestea cu pricina
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și pe nenea Lică, băiatul mamei Neaga, vecina
noastră, om de la oraș și cu carte. După ce îi
spusei povestea pe nerăsuflate, nenea Lică mă
mângâie pe creștet și, ca răspuns, mă invită în
casă. De pe un raft plin de cărți scoase una, nu
prea groasă, scrisă de mână: Pierdut în Balcania.
Autorul ei, nimeni altul decât moș Fănuș Neagu,
feciorul drag al satului nostru! Chiar din primele
rânduri am descoperit misterul pepenelui cu țepi.
Vă citesc și vouă, știu că sunteți nerăbdători, ca
să mă credeți că povestea spusă de bunicul meu e
adevărată: «În biserica de la Ibrianu se ivise un
pepene plin cu sute de ghimpi de lemn, lungi și
ascuțiți cât cei de roșcov.»

Primul ziar br`ilean, postdecembrist... în direct
Pe 22 decembrie 1989, printre gloanțe, am
participat la apariția primului număr de ziar din
Brăila acelor vremi.
Despre evenimentele petrecute în decembrie
1989 s-au scris multe. Mulți au relatat în felul lor
iar eu, unul, le dau crezare tuturor. M-am gândit
să scriu despre cum am participat la apariția
primului număr de ziar brăilean Înainte - organ
al Frontului Salvării Naționale, în noaptea de 22
decembrie 1989, fără să comentez, fără a arăta cu
degetul, fără să-mi asum mai știu eu ce merite.
...Pe atunci lucram ca redactor la ziarul
Înainte, organ al Comitetului Județean Brăila al
P.C.R. Absolvisem facultatea în 1985. Până a fi
student, lucrasem la termocentrala de la Chiscani,
ca electrician principal la camera de comandă la
grupurile energetice de 210 și 330 MW, cu un
salariu lunar de 3.800 de lei. Ca redactor, în 1989,
primeam în mână 2.460 de lei.
Știu, și noi, gazetarii acelor vremuri, încă mai
suntem etichetați ca foști ai fostului regim. Cu
viața însă nu te pui, ăsta mi-a fost destinul: să
ajung (și) gazetar. Am absolvit, la zi, Facultatea
de Ziaristică de la Academia Ștefan Gheorghiu.
De-aș fi urmat Facultatea de Energetică, aș fi
avut diplomă cu antetul Institutului Politehnic...
Gheorghe Gheorghiu-Dej...
Am avut parte de un colectiv redacțional familie, cu gazetari de primă mână, care, încă din
studenție, m-au primit în mijlocul lor cu brațele
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deschise. Mă axasem pe tineret, economic,
viață de organizație, agrar. Ca reporter de teren,
m-am simțit în largul meu. Băteam județul în
lung și-n lat. Vară sau iarnă, primăvară sau
toamnă. Cunoșteam fiecare sătuc, străbăteam
ulițe și câmpuri nesfârșite, îmi făcusem prieteni
peste tot. Insula Mare a Brăilei, cu puzderia-i
de ferme, îmi devenise ca o familie. Eram
de-al casei în Șantierul Naval, la C.P.L., în
Progresul, la Combinat, la Stânca, la Navrom, în
Termocentrală, pe șantierele de muncă patriotică
sau la ICAR. Am coborât la 1.200 de metri sub
pământ la Uricani, scriind despre brăilenii noștri
mineri. Am mâncat din aceeași conservă cu
dragliniștii brăileni de la I.E.L.I.F. ce trudeau
la porția lor de Canal Dunăre-București. Poate
că am fost primul brăilean care a intrat în reactorul
nuclear, la rece, de la Cernavodă. Am jurizat
zeci de întreceri tinerești, însoțindu-i chiar și pe
platouri de filmare. Am lucrat cot la cot cu frații
noștri tipografi la apariția a mii de numere de
ziar. Fiind și cel mai tânăr din redacție, evident,
anumite sarcini cădeau de la sine în spinarea
mea. Cel puțin o dată pe săptămână luam drumul
Galațiului, la zincografie. Ori al Casei Scânteii,
atunci când era vorba de numere de ziar festiv.
Într-o asemenea deplasare mă aflam în
prezilele evenimentelor. Prietenul Negrea,
maestrul tipograf de la Zincografie, mi-a zis
atunci când ne-am despărțit: Tai-o mai repede la
Brăila, s-ar putea să te prindă «vremea rea» pe
aici. Din 20 decembrie, toată redacția era în
alertă, de parcă dăduse cu DDT prin birouri.
Simțeam că ceva se întâmplă, nimeni nu se sfia
sau se ferea să vorbească în clar despre cele auzite
la Europa liberă. Pe 21 dimineața, la prima oră,
Corneliu Ifrim, fostul redactor-șef, ne convocă pe
toți în biroul cultură al lui nea Sile Rusescu și al
doamnei Oană. Fraților, orice s-ar petrece, noi,
gazetarii, trebuie să ne facem meseria. Pe la 11,
după întreruperea emisiei TV, cu toții ne-am dat
seama că nu-i a bună, că sfârșitul se apropie. Pe
hol apăru Alexandru Coadă, fostul secretar cu
organizatoricul pe județ, care, franc, ne spuse că
nu miroase-a bine ce se petrece în țară. Nu ne-a
dat niciun fel de indicație pe linie de partid.
Dimineața, pe 22, la prima oră, pe drumul către
redacție, m-am intersectat cu mașina primului-
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secretar, ce mergea, după cum mi-a făcut semn
șoferul, la Uzina Progresul. M-am aruncat în
primul tramvai și m-am oprit într-o hală ticsită de
muncitori ce-l așteptau pe tataia. Dintr-un birou
am telefonat la redacție, de unde am primit
ordinul expres de la Corneliu Ifrim să mă prezint
urgent la Combinat. Am sărit gardul și am luat
tramvaiul spre combinat, însă, la Casa Albă am
coborât. Pur și simplu simțeam că nu mai am aer.
Am respirat de câteva ori, am băut puțină apă, dar
simțeam că ceva nu e în regulă cu mine. Aceeași
senzație am avut-o și în liftul ce m-a dus la etajul
al patrulea al palatului administrativ, unde își
avea sediul redacția noastră. Când să intru la
secretariat, am simțit că mă prăbușesc. M-au
sprijinit nea Costel Darie, foto-reporterul și
Corneliu Ifrim. Simțeam o placă de beton cum
mă presa pe piept. Poate că dacă aș fi leșinat, ar fi
fost mai bine. Dar cum nu-mi pierdusem
cunoștința, simțeam cum mă pierd. Corneliu
Ifrim m-a ajutat să cobor. Am urcat într-un
Trabant al unui coleg de la fostul U.T.C. și ne-am
îndreptat către Spitalul 3. Acolo m-a luat în
primire doctorul Stanciu. La difuzorul din perete
se intonau, încă, imnuri patriotice. L-am chemat
lângă mine pe Corneliu Ifrim pe care l-am rugat
să oprească difuzorul, invocând că nu-mi place
deloc melodia asta. O asistentă mi-a făcut un
calciu în venă, după care mi-am revenit miraculos.
Totuși, am fost instalat într-o rezervă. La 12:30,
în difuzorul din perete, am auzit despre căderea
dictatorului. Am pus haina pe mine și am fugit
din spital către restaurantul Ascunsa, unde lucra
soția mea. Strada începuse să se anime. Am luat-o
de mână pe soție, am ieșit în Barieră, mergând
către Casa Albă. Pâlcuri, pâlcuri, lumea se
îndrepta către fostul sediu al partidului. Deja pe
platou, lumea se agita. Mașinile claxonau, fără
însă să oprească. În alveola de la Casa
Agronomului am dat de Gigi Grozea, fotoreporter, colaborator al ziarului. Împreună cu încă
un cetățean, mulți îl știu de Stănilă-taximetristul,
s-a așezat în fața unui autobuz articulat, care a
oprit. Șoferul s-a dat jos după ce a blocat
carosabilul. Gândul meu era să ajung cât mai
repede în redacție, sus, la etajul al patrulea. Între
timp, lumea a buit în clădire. De la geamuri
începeau să zboare fel de fel de hârtii, broșuri.

Nea Dinu, de la administrația clădirii, se lupta cu
niște țigani care deschiseseră o fereastră la etajul
1 și aruncau tot ce le cădea în mână. În balcon
deja era agitație. Pe platou lumea se aduna,
numărul persoanelor sporind de la minut la minut.
M-am salutat cu Toni Crețu, fost coleg și bun
prieten din termocentrală. La balcon, alături de
Gabi Dămăroiu (după mine, number 1 în
evenimentele ulterioare), a apărut juristul Nicolae
Constantin, BeBeu, cum îi plăcea să i se spună.
Lângă el, o doamnă de la spital, Sile Rusescu și
Stan Munteanu, ziariști, colegi de-ai mei și alții
pe care nu-i cunoșteam. Primele cuvinte rostite la
microfon, la Brăila, au fost: Sunt Nicolae
Constantin, jurist la Insula Mare, nemembru de
partid. N-a mai continuat întrucât de pe platou
s-au auzit invective la adresa acestuia. După un
moment de rumoare, a zis ceva referitor la căderea
lui Ceaușescu și la crearea unui comitet. A început
să strige niște nume. Între ele pe al ziaristului Sile
Rusescu, care pe loc a refuzat. Apoi pe al
ziaristului Stan Munteanu. M-am strecurat către
intrarea principală. Soția a plecat către serviciul
ei. Ușile erau închise, lumea se bulucea să
intre. Un cetățean, mi s-a părut că purta salopete,
s-a proptit în fața ușilor de la intrarea în prefectură
spunând: Sunt colonelul de miliție Ivan, restul
vorbelor fiind acoperite de mulțime. Poate ne
spune dânsul ce a vrut să zică. Am dat roată
clădirii cu gând să intru prin spate. Privirea mi-a
fost atrasă de un avion ce săgeta Insula Mare a
Brăilei. În spate, la cantina partidului, începuse
devastarea. Mi-a fost ușor să ajung pe scări la
etajul 1, unde am dat de Corneliu Ifrim, fostul
redactor-șef al ziarului Înainte. A rămas surprins
când m-a văzut, zicându-mi să plec acasă, să-mi
văd de sănătate. Nu l-am ascultat. Între timp, pe
hol apăru un grup de militari, comandați de către
un ofițer superior pe care nu-l cunoșteam. Era
indecis, întrucât lumea striga Armata e cu noi!,
iar el probabil că nu știa ce ordin să dea. Am aflat
de la un subofițer de la gărzile patriotice că e
vorba de șeful Comisariatului militar, Marin
Pancea. Ezita. Corneliu Ifrim i-a sugerat să iasă
în fața mulțimii să anunțe fuga dictatorului și
disponibilitatea armatei de a sprijini evenimentele
ce începeau să se deruleze. Încă ezita, noi simțind
că nu prea știa ce să zică. Am intrat împreună cu
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Pancea, cu Corneliu Ifrim și cu alte două persoane
în fostul birou al lui Alexandru Coadă, (de față și
secretara acestuia), cu gând să-l ajutăm să
încropească ceva pe o hârtie. Îi tremurau mâinile.
Am aruncat o privire scurtă către Corneliu Ifrim,
am luat o coală și ne-am apucat amândoi de
redactat apelul lui Pancea către lumea adunată pe
platou. Pancea a luat hârtia, a ieșit la microfon,
am stat lângă el, iar lumea a salutat cele scrise de
mine. I-am luat hârtia din mână, am împachetat-o
și am băgat-o în buzunar. (Într-o cărțulie despre
revoluție, profesorul Ionel Ștefan Alexandru
consemnează doar numele colegului Ifrim. Dar
s-ar putea să aibă dreptate când scrie că la
microfon a fost colonelul Rizea, și nu Pancea.
Așa mi s-a spus, așa l-am receptat). Am urcat la
etajul 4, în redacție. La fereastră flutura un drapel.
Peste tot, vraiște. Gigi Grozea fotografia tot, cu
un ochi avizat. Au apărut colaboratori, tineri,
reținând pe Adrian Matetovici și pe Crina Ifrim.
Dar și pe alți tineri revoluționari care se angajaseră
să ne apere?! (Pe această bază unii au devenit
revoluționari). Începuse să se însereze, nu mă
simțeam tocmai bine și m-am îndreptat către
casă. În Hipodrom, la Microhală, dintr-o Dacie
staționată, un cetățean striga cât îl ținea gura că
apa în Brăila e otrăvită de teroriști. Atunci am
auzit pentru prima dată vorbindu-se de teroriști.
Acasă, am dat telefon la Termocentrală, fostul
meu loc de muncă. Mi-a răspuns Lipoveanu,
maistrul electrician Ion Stoian, prin intermediul
căruia am consemnat un raport operativ despre
cum decurgeau treburile acolo. Am încropit o
informație pe care am transmis-o telefonic la
tipografie, acolo unde colegii mei se străduiau să
scoată ziarul. Mai spre miezul nopții, neavând
stare, am plecat pe Faleză, la tipografie. Am făcut
și eu corectură. Acolo era adunată toată redacția:
Ifrim, Rusescu, Petică, Turtoi, Munteanu,
Dobrescu, Dobre, doamna Oană, Avram; pe lângă
noi, mai erau poetul Buricea și profesorul Ionel
Ștefan Alexandru, care nota meticulos într-un
caiet nu știu ce. (S-ar putea să fi fost și alți
colaboratori, dar nu-mi aduc aminte). Am coborât
la calandru, unde Sarcoșel, tipograful, randaliniza
plăcile de plumb. Ziarul, în format mic, purta
titlul Înainte, organ al Frontului Salvării
Naționale sau cam așa ceva. Pe la orele trei
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jumătate ne pregăteam să plecăm acasă. Răpăieli
sacadate de mitralieră, venite de pe șenalul
Dunării, sparseră liniștea zorilor. Credeam că
sunt artificii de victorie. Am stins lumina în
tipografie. De la rotativă am înhățat un braț de
ziare calde și am tăiat-o, împreună cu Sarcoșel,
aplecați, pe lângă restaurantul Marinarul cu gând
să urcăm vadul de pe Împăratul Traian. Cum am
dat colțul, o ploaie de gloanțe s-a abătut asupra
geamurilor localului. Ne-am trântit instantaneu,
tremurând de frică. Ne-am târât de-a bușilea până
am ajuns sub o copertină din tablă, unde ne-am
ghemuit. Într-un moment de acalmie am luat-o
tiptil pe lângă ziduri, ajungând în centru. La Casa
modei - cordon de militari care ne-a culcat la
pământ, cu picioarele desfăcute. Dracu ne-a pus
să luăm ziare cu noi! A trebuit să dea telefoane, să
ne legitimeze (n-aveam decât legitimația de
ziarist la mine), noroc, credeam eu, cu un maior
care a venit, recunoscându-mă. Aiurea, mi-a zis
verde-n față că știe el, eu sunt comunist, ceea ce
era adevărat, asemenea dumnealui, că am la bază
Ștefan Gheorghiu, că lucrez la Casa Albă și-s
terorist. Am înghețat. Cu greu am reușit să-i
conving. Am aruncat ziarele cât colo, să nu mai
deranjăm și alte patrule, de-acum mixte, cu
revoluționari. Am făcut-o pe bețivii, eram deja
nițel aghezmuiți și așa a ajuns fiecare la casa lui.
...Pe seară eram din nou, amândoi, în
tipografie. O grupă de soldați era încartiruită în
depozitul de hârtie. Unul dintre ei pretindea că
este nepotul Doinei Cornea.
La plecare, pas de mai luam vreun ziar cu noi!
P.S. Cu ceva vreme în urmă, în Piața Mare,
m-am salutat cu Sarcoșel. Cât ne-am cinstit cu
una mică, am adus vorba și de noaptea primului
ziar. Și-a făcut trei cruci mari: Să mă pice cu
plumb topit, îmi fac plinul, trag zăvorul, astup
ferestrele și fac și eu ce au făcut mai toți: mă uit
la proști cum fac revoluție în direct.
  
Virgil MATEI

ESEU
Georgeta Musc`-Oan` - Mitul personal

T

răim
într-un
context socialpolitic și pandemic care
forțează la o repliere,
la un fel de autism
social, la un anumit
gen de alienare. Pare
că întreaga societate a
intrat într-un proces de
rinocerizare și că Africa
de sub frunte ocupă tot
mai mult spațiu.
Contrar celor semnalate, poeta Georgeta
Muscă-Oană continuă să scrie, să publice volum
după volum. Este nedrept ca un număr așa mare
de volume de versuri să rămână necunoscut
cititorilor de poezie indiferent de vârstă. Mesajul
poetic din cele 17 volume și din versurile
publicate în antologii colective sau personale se
adresează deopotrivă celor mari și celor mici.
Ne propunem să identificăm mai întâi și
apoi să descifrăm prezența unui scenariu liric
în discursul poetic, pentru a pune în relief
valoarea artistică a versurilor, argument suprem
pentru a fi cunoscută, citită și apreciată. Scopul
acestei investigații este de a evidenția trăsăturile
mitului personal al autoarei, concept definit de
Charles Mauron, reprezentant al unei orientări
de critică literară numită psihocritică în lucrarea
De la metaforele obsedante la mitul personal.
Psihocritica valorifică tehnicile psihanalizei,
pentru a identifica un model intern al operei, o
schemă, o semnificație profundă a discursului
scriitoricesc încifrat în estetic. Temele, motivele
poetice, structura, imaginile, simbolurile reiterate
obsesiv conduc la sistemul de complexe și la
mecanismele inconștiente deghizate, încifrate
în haina artistică, în estetic. Accentul în această
orientare critică este pus pe estetic, pentru
că literatura este artă a cuvântului. Rețelele
asociative de termeni nu sunt decât expresii ale
unor fantasme latente în operele creatorului.

Și psihocritica, ca și psihanaliza, admite
forța proceselor inconștiente, bază pe care se
construiește orice produs literar, opera literară fiind
produsul conlucrării între conștient și inconștient.
Mitul personal, după opinia lui Mauron, are trei
moduri de interpretare: psihocritic (imaginea
lumii exterioare prezentată prin limbaj),
psihanalitic (orice operă literară poartă amprenta
unor conținuturi ale inconștientului) juncian (ca
expresie individualizată și complexă a miturilor
colective). Investigația noastră critică este mai
mult decât temerară. Fr. Nietzsche afirma: Omul
este foarte bine apărat împotriva sa, împotriva
cercetării și asedierii de către sine însuși; de
obicei, el poate percepe doar lucrurile exterioare.
Cetățuia propriu-zisă îi este inaccesibilă, chiar
invizibilă.
Punctul de plecare al acestui demers critic este
lectura integrală a operei. Urmează apoi o etapă
a suprapunerii tuturor textelor poetice pentru a
identifica metaforele obsedante ale creatorului.
Vom descoperi de ce creatorul liric selectează,
operează cu anumite cuvinte și nu cu altele,
sub aspectul sensului, dar și al formei fonetice,
de ce reiterează cu obstinație anumite imagini
care solicită anumiți centri senzoriali și nu alții,
ce ascund interogațiile frecvente, ce ascund
enunțurile asertive, tăcerile frecvente.
Toate cele 17 volume de versuri publicate
ale poetei Georgeta Muscă-Oană susțin ideea
că se impun două metafore obsedante, metafora
luminii și a apei. Cheia de pătrundere a sensurilor
deghizate, a semnificațiilor profunde aparține
cuvântului, poate chiar a treia metaforă simbol,
sub aspectul sensului, al formei, al sonorității.
Poate nu este lipsit de importanță dacă amintim
că eul și supraeul s-au format și structurat
armonios într-un mediu familial tradițional.
Normele morale, creștin-ortodoxe s-au transmis
prin patronajul părinților, dar și al bunicului
preot, formarea sa intelectuală și culturală fiind
atent urmărită.
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Ceea ce afirma Emil Cioran despre sine
se potrivește perfect cu studiul nostru de caz:
Sunt izbânda și înfrângerea ei, fiica devenind o
prelungire a mamei, a ființei materne pentru ceilalți
membri ai familiei după dispariția prematură a
acesteia. Eul creator își interiorizează pierderea,
durerea refulată va fi apoi defulată, transferată
unui eu liric, apoi proiectată și sublimată în
creație lirică. În momentele de inspirație din
inconștientul excavat vor fi actualizate, activizate
numai conținuturi, imagini, percepții, senzații,
care se vor organiza într-un protest implicit al
morții, într-o negare a morții. Eul liric optează
pentru eliberarea de humă, își dorește o haină de
lumină, o depășire a condiției umane, o topire
în lumina veșnică. Mesajul liric se coagulează
într-un catharsis, o eliberare sub formă de
emoție artistică a unei reprezentări refulate
în inconștient. După elaborarea discursului
liric, eul poetic se eliberează de suferință și, cu
ajutorul contemplației, se contopește cu esența
divină, cu lumina. Nirvana intelectuală îi readuce
echilibrul, seninătatea stenică. Sarcina noastră
este de a identifica complexul de imagini, de a
stabili conexiuni imaginative, dar mai ales de
a releva semantica acestor imagini. Bachelard
vorbește de un simbolism imaginar, iar G. Durand
propune o investigație antropologică din care să
rezulte geneza reciprocă între pulsiune și mediul
înconjurător material, familial, social. Imaginația
este originea unei defulări și este importantă nu
prin ceea ce ascunde, ci prin florile poetice și
mitice pe care le scoate la iveală.
Murmur dunărean, ultimul volum publicat al
poetei, vine în sprijinul celor afirmate până acum.
Universul imagistic poartă amprenta unor drame
personale, este generat de o criză existențială,
profesională. Metafora luminii și cea a apei sunt o
prezență continuă în toate poeziile, omniprezența
lor fiind detectabilă printr-o abordare pe verticală
sau liniară, orizontală.
Lumina, ca metaforă obsesivă, este prezentă
de la debutul editorial (Pe frunte-mi plânge clipa,
2007) la următoarele două volume (Vibrând
pe clape de lumină, Soarele copilăriei, 2012)
apoi în toate care au urmat, Regine efemere
(2013), Rătăciri (2014), Stai, toamna mea
grăbită! (2016), Punte peste timp (2017),
Murmur dunărean (2019). Lumina apare în toate
ipostazele: lumina fizică, percepută senzorial
(22 iunie, 1954), lumina morală, a cunoașterii,
a supraeului, lumina credinței, lumina divină,
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lumina din sămânța divină de la increat la creat,
la ființa umană. După Gilbert Durand (Structuri
antropologice ale imaginarului) eul poetic al
autoarei se simte lejer în imaginarul diurn, dar și
nocturn, pentru că lumina solară, selenară implică
întotdeauna prezența antitetică a întunericului,
obscurului, iar la nivelul semnificației, căderea
este în opoziție cu ascensiunea, cu aspirația.
Cuvântul cheie, lumina, apare încă din titlul
operei în multe cazuri: În căutarea luminii,
Solia luminii, Furișat în călimara luminii (vol.
Stai, toamna mea grăbită!), Lumină de-nceput
să-ți fiu, Cântecul luminii, Lumina înțelegerii,
Dor, lumină alergând (vol. Armonii brumate),
Înmoaie penița-n lumină, Cuvântu-mi este
hrană, lumină și destin, Lumină-n orice anotimp,
Lumina poeziei (vol. Regine efemere). Lumina ca
percepție vizuală și auditivă, descărcare, eliberare
a unei emoții puternice este exprimată prin titlul
unui întreg volum, Vibrând pe clape de lumină.
Eul poetic selectează verbul la modul gerunziu
(vibrând) pentru a exprima ideea de continuitate,
iar prin fonetică cuvântul susține, potențează
sensul sintagmei clape de lumină.
O constatare care se impune cu obligativitate
este aceea referitoare la cuvânt, mijloc lexical
cu care eul creator construiește, clădește,
meșteșugește. Spre exemplificare, supunem
atenției un enunț asertiv: Cuvântu-mi este hrană,
lumină și destin. Reține atenția dativul posesiv
(mi) care exprimă și dragoste pentru cuvânt,
dar și un fel de amenințare la adresa celor
care ar avea ceva de contestat. Substantivele
hrană și destin au forma nedeterminării, sunt
gramatical nearticulate. Semantic pot fi decodate,
interpretate ca hrană spirituală, cognitivă, care
definesc, singularizează, departajează un destin
unic și dedicat creației. Eul poetic conștient de
menirea lui este orgolios, un narcisist nedeghizat,
un autocrat al textului.
Poezia este o artă poetică, exprimă o
profesiune de credință, un crez poetic. Nimic
mai clar, mai categoric, excluzând parcă orice
fel de comentarii și în De n-ai fi fost tu, poezie,
Penița-mi este suflet, Învață să asculți simțind,
Primăvară interioară, Catedrala poeziei. Eul
liric este euforic, în pornirea narcisistă deja se
consideră creatorul unui univers cosmogonic.
Se vorbește despre un izomorfism semantic
al cuvântului și al luminii. Cuvântul, ca și
lumina, este ipostază simbolică a atotputerniciei.
Cuvântul, omolog al puterii, este izomorf

Eseu
semantic cu lumina și cu suveranitatea de sus. La
început a fost cuvântul este un enunț asertiv ca și
Iisus Hristos este Lumina lumii. Originea divină
a celor două simboluri metaforice este exprimată
printr-o imagine vizuală plină de originalitate. La
masa poeziei face dovada trecerii de la abstract,
impalpabil, la concret, la palpabil. Discursul liric
asociază termeni din planul afectiv și cognitiv
(har, cuvânt, gând, împlinire, iubire). Nucleul
comunicării este în metafora simbol rai care
coagulează toate elementele universului poetic:
Când harul m-a chemat la masa poeziei,/
Cuvântul mi-a fost rai, supremă împlinire/ S-a
așezat discret pe banca dintre gânduri/ Și l-am
primit docil, slujindu-l cu iubire. Pentru eul liric
creația este hrană spirituală, o adevărată nirvana
intelectuală.
Travaliul creației implică dăruire, sacrificiu,
înverșunare, cuvântul este smuls din tăcere,
învestit cu sensul căutat. Asocierea implicită
cu munca unui sculptor nu este întâmplătoare.
Travaliul poetului parcă este și mai greu, stânca
este palpabilă, se supune parcă mai ușor artistului.
Cuvântul este abstract, se supune mai greu
controlului creatorului mai ales în context liric.
Cuvântu-mi este hrană, lumină și destin devine
o deviză a eului creator de la care nu se abate.
Înfrângerea profesională, personală, familială,
sănătatea fragilă au devenit generatoare de
creație lirică, au propulsat-o în planul creației.
Ca un fel de compensație a golului rămas,
ca o reparație a supraeului, eul liric a trecut la
cucerirea și stăpânirea domeniului artistic, ceea
ce a făcut din autoare o învingătoare. Punte peste
timp, o antologie personală, exprimă sintetic și
metaforic aspirația poetei. Căderilor multiple pe
toate planurile le-a opus ascensiunea, aspirația
orgolioasă a creației. Cuvântul evoluează de la
tăcere la comunicare: …fulgi de litere caută cu
înfrigurare/ gândurile care viscolesc în penița
timpului./ În palme mi se zbat cuvinte care se
preling în poezie. Cuvântul în discursul liric al
poetei capătă atribute umane, devine prieten,
aliat, iar când dă semne de nesupunere este
disciplinat, așezat cu autoritate într-o topică dorită
și cu o sarcină precisă. Imaginarul este inedit,
plin de surprize estetice. Trecerile de la abstract
la vegetal, la palpabil, apoi la lichid și mineral
presupun muncă înverșunată. Când te aștepți mai
puțin, dintr-o comunicare lirică care parcă ar curge
cu ușurință, un verb, un substantiv sau un adjectiv
își dezvăluie noi conotații spre surpriza lectorului

avizat. Desferecai timid tăcerea!, vers dintr-o
poezie în care Eros este triumfător, își dispută
victoria față de Thanatos, Iubirea, ascensiune
spre lumină, conține o astfel de surpriză estetică.
Verbul prin conținutul contextual, cu nuanță
arhaică exprimă un moment al îmblânzirii
cuvântului, al docilității lui, iar prin forma de
perfect simplu lasă impresia unui act poetic care
se desfășoară aproape sub ochii cititorului. Săți sculptezi trăirea în cuvânt este un vers deviză
dintr-o poezie, Secretul primăverii, în care Eros
și Thanatos își dispută întâietatea. Aceeași idee a
luptei cu expresivitatea cuvântului o identificăm
și în versurile din Sonet alb: Mă chema iar slova
care luneca pe-al foii ten,/ Herghelia de cuvinte
o struneam într-un catren.
Verbele, chema, luneca, struneam, la timpul
imperfect, vin în sprijinul ideilor de mai sus,
creatorul este stăpân al acestui proces artistic,
nimic nu iese de sub controlul său. Psihanaliștii
sunt de părere că orice operă literară este produsul
conlucrării dintre conștient și inconștient. Poetul,
prin fiecare volum publicat, a revenit obsesiv
asupra ascensiunii spre înalt, spre nemurire.
Puternic introvertită, poeta rareori vorbește
despre laboratorul poetic: Prin poezie pot
schimba lacrima în zâmbet, pot smulge lumini
din bezna nopților, convertind o lume a durerii
în una a iubirii… Inconștientul, această subterană
a fiecărei ființe umane (lacrimă, bezna nopților,
durerii) printr-un proces de defulare trimite în
zona conștientului conținuturi refulate cândva pe
care creatorul le conceptualizează, le transformă
în perle artistice ca într-o adevărată alchimie a
cuvântului:
O vreme-am stat în stâncă, sperând să fiu
izvor,/ Am fost o simfonie cu irizări de dor;/ Spre
inimă de soare am încercat să zbor?/ Iar uneori
dorit-am pe-un colț de stea să mor…
Dacă în citatul de mai sus am aplica grila
de interpretare psihanalitică, sensul manifest
al substantivului stâncă devine, la nivelul
semnificației latente, metaforă simbol al
inconștientului.
Cea de-a treia metaforă obsesivă a textelor
poetice, apa, impune în primul rând atenției o
confesiune a poetei:
Am senzația că am fost cândva doar apă,
deoarece apa îmi vorbește în graiul său și eu o
înțeleg.
Volumul Murmur dunărean are un motto
care vine în sprijinul celor afirmate mai sus.
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Trecătorule!... meditează și contemplă în tăcere
maestatea străvechei ape - Fluviul Rege - pe
care lumea antică îl diviniza ca pe o sacră
personalitate.
Apa este o metaforă subiacentă luminii pe
care, de fapt, o potențează, o amplifică, prezentată
în imagini vizuale, dinamice, cromatice, acustice,
rezultat al celor doi centri senzoriali, ochiul și
urechea. Semnificația profundă a metaforei simbol
o găsim în primul rând la nivel semantic. Ca lichid
curgător o decodăm ca o mare trecere, călătoria
fără întoarcere a omului. Apa poate semnifica
și izvodire, naștere, apă generatoare, vitală
eului liric, dar și curățare, primenire, înnoire. În
volumul Murmur dunărean, mai ales, găsim apa
ca oglindă care potențează lumina celestă, solară,
selenară. Cum putem explica această prezență
insistentă a apei în discursul poetic? Punctul de
plecare ar fi într-un inconștient colectiv, totalitate
a inconștientului personal. Psihanaliza trimite
la lichidul amniotic, etapă a preistoriei ființei
umane. Orice ființă umană are nostalgia uterului
matern, înainte de trauma nașterii, de trauma
ruperii de sânul matern. O altă explicație poate fi
identificată în apa botezului creștin-ortodox care
rupe păcatul adamic, condiție a protecției divine
și a sacrificiului cristic. Apa râului din apropierea
satului natal, apoi apa Dunării fac parte din
universul infantil al poetei: Orice-ai spune, apă
sfântă, cu-al tău glas trudit de ploi,/ Te ascult,
dar știu că-n lume, nicăieri nu-i ca la noi!
Într-un cadru acvatic, vegetal, celest, eul liric
contemplă și meditează:
Pe chipul umbrei se oprește-o rază,/ Dar
lunecă în apă abătută,/ În liniștea căzândă spre
amiază,/ Durerea ierbii talpa îmi sărută.
Tu, Dunăre, privești sfioasă, calmă,/ Cum
zările înghit subit cocorii,/ Cum prind netihna
frunzelor în palmă/ Și-nchid în mine strigătul
culorii. (Strigătul culorii)
Versurile dovedesc osmoza regnurilor,
prezența antitetică lumină/ umbră/ întuneric,
iar Dunărea este ca o zeitate antică, devine
interlocutor pentru eul liric.
Spune-mi, Dunăre! conține șapte interogații
retorice, este concepută ca un dialog prin prezența
pronumelor personale eu-tu, dar în realitate este
un monolog al eului liric pe malul Dunării.
Verbul la modul imperativ imprimă textului o
tonalitate categorică, acela care inițiază acest
dialog ce invită la mărturie este stăpânul acestui
univers dunărean. Ideea de apă ca o mare trecere,
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ca purificare este exprimată prin verbele la timpul
prezent spală și curg. Cele trei construcții în
cazul vocativ, Dunăre bătrână, Dunăre albastră,
sfântă apă, umanizează Fluviul Rege și imprimă
textului o mare încărcătură afectivă:
Spune-mi Dunăre bătrână, peste tot de unde
vii,/ Tot așa grăbită-i clipa să ne arunce-n
veșnicii?/ Tot așa e și iubirea, cu trădări, cu
patos orb/ Sau din cupa armoniei sufletele tihnă
sorb?/.../ Orice-ai spune, sfântă apă, cu-al tău
glas trudit de ploi,/ Te ascult, dar știu că-n lume,
nicăieri nu-i ca la noi.
Imaginea apei este asociată cu bruma, izvorul,
ninsoarea, ploaia, roua, fulgii și cu lacrimile.
Lasă-mi lacrima să curgă constituie încă o dovadă
a coexistenței celor două metafore simbol:
Lasă-mi lacrima să curgă, n-o opri din drumul
ei,/ La izvor n-o poți întoarce, nici amarul să i-l
bei!/ Și de-o simți cum risipește un oftat prelung
arzând,/ Doar ascultă-i glasul umed, șipotind pe
văi de gând! Poate-i zbor și nu cădere sau un
crâng uitat de veri,/ Strop de cântec și lumină,
spaimă scrisă de tăceri;/ Nu-i doar fiică a durerii,
nici al ne-mplinirii sol,/ Pe trăirile nocturne e ca
luna-n pas domol…/ Lasă-mi lacrima să curgă
pe un iris neînvins-/ Rod de primenire pură în
copacul vieții nins!/ În priviri sfințite - rugă, prin
celestele livezi,/ Lacrima îmi este zâmbet, dacă
știi s-o descifrezi…/ Când furtuni mă licitează, în
minut meschin și trist,/ Lasă-mi lacrima să curgă,
să-nțeleg de ce exist.
Întreaga poezie este o dovadă a transferării
unui conflict latent în artă a cuvântului. Eul liric
afirmă clar cum durerea este sublimată în planul
creației. Discursul liric se organizează într-o
sferă semantică a cuvântului lacrimă (izvor,
amar, oftat, spaimă, durere, furtuni) ca apoi să se
realizeze saltul la semnificația profundă a creației
(zbor, cădere, rod de primenire, zâmbet, strop de
cântec și lumină).
Considerăm că nu este lipsit de importanță
să punem în evidență prezența motivului literar
al păsării. Scenariul liric ne propune în Lebăda
serii o altă metaforă simbol în strânsă legătură
cu acelea semnalate anterior. Lebăda, pasăre
de apă, pasăre solară, prezintă de data aceasta
ascensiunea înaripată.
În vara din suflet, prin clipe bătrâne,/ Din
pumni de dorințe se scutură crinii,/ Din pasul
teluric nimic nu rămâne/ Și sete îmi este de zborul
luminii…/ Cu brațe domoale și timpul m-atinge,/
Din ochii iubirii las umbra să-mi scape…/ În

Eseu
zborul luminii, când setea se stinge,/ Sunt lebăda
serii pe mistice ape!
Zborul luminii își află geneza în pasul teluric,
în colbul terestru cu care intră, în același timp, în
opoziție. Eul liric creează o cosmogonie inspirată
de lumină, dominată de o divinitate uraniană
a luminii solare, selenare, pură, albă, regală,
verticală. Dacă Regele Fluviu este, după Jean
Bart, o personalitate sacră, lebăda este după Jung
manifestarea mitică a izomorfismului semantic
al luminii. Lumină, apă, pasăre, cuvânt toate
semnifică în întregul discurs poetic ascensiunea,
aspirația la nemurire prin creație, o Punte peste
timp pe care autoarea ne-a propus-o nouă ca
lectori mai mult sau mai puțin avizați.
Dunărea ar putea fi o proiecție a mamei
dispărute prea devreme, iar fiica nu a putut
decât să-i preia sarcinile. Imagoul matern
se poate descifra în prezența protectoare a
Dunării. Imagine primitoare, maternă, martoră a
confidențelor poetice, Dunărea poate fi un arhetip
al inconștientului colectiv, chiar dacă discursul
liric conține mărcile gramaticale ale persoanei I
singular. Apelativul, ca și sintagma putere sacră
atribuie fluviului puteri magice de ființă mitică:
Iubite fluviu, lasă-ți răcoarea-n palma mea/ Și
din puterea sacră dă-i inimii să bea!/ În fiecare
seară, la malul tău revin/ S-ascult cum sună
valul…/ Aș vrea să îl rețin./ Să nu-l mai sfarme
malul ca într-un joc de doi/ Iar din tumultu-i
tainic să strâng doar plâns de ploi./ Alerg prin
iarba udă și-mi pare că-i firesc/ Să-mbrățișez
copacii, să spun că îi iubesc…/ De trunchiuri
obosite, urechea îmi lipesc/ Și sub tăceri uimite,
când păsări ațipesc,/ Ascult cum curge seva, în
sunetu-i regal,/ Iar noaptea îmi devine un cântec
vegetal.
Eul liric este oarecum exuberant, vrea de data
aceasta o descendență acvatică și vegetală. Alături
de metafora apei apare și metafora luminii, dar
prin opoziție cu întunericul, cu noaptea. Lumina
este potențată de prezența apei ca oglindă și are
aceeași semnificație a renașterii, a ascensiunii, a
purificării. Am evidenția de data aceasta prezența
epitetelor simple, adjectivale, în topică normală,
după regent (putere sacră, tumultul tainic,
trunchiuri obosite, tăceri uimite, sunetul regal,
cântec vegetal) și doar o singură inversiune
(iubite fluviu).
Putem concluziona că am identificat mitul
personal al poetei Georgeta Muscă-Oană.
Plecând de la teoria lui Ch. Mauron, am definit

trăsăturile mitului personal prin toate volumele.
Am identificat metaforele obsedante, le-am supus
unui algoritm de lucru conform teoriei lui Freud
din lucrarea Interpretarea viselor. Am căutat
sensul latent ascuns în sensul manifest, apoi
am elaborat semnificațiile profunde ale tuturor
volumelor de versuri publicate. Originalitatea
versurilor este generată de ineditul imaginilor
vizuale, auditive, cromatice, dinamice, tactile,
olfactive. Toate au la origine conținuturi ale
inconștientului excavate, proiectate în exterior,
transferate prin har scriitoricesc și încifrate în
imagine artistică. Fiecare discurs liric în parte
este o proiecție și o reparație a eului creator cu
o istorie personală nu totdeauna favorabilă. Dacă
profesional, lumea cifrelor a refuzat-o, universul
cuvântului pentru care a fost hărăzită a răsfățat-o
și din stâncă a transformat-o în izvor.
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CRITICÃ LITERARÃ
Comedia Valah`, Nicolae Grigore M`r`]anu
Iubiri ]i Martiraje; Baladele din |ara Crucii; Eudaimonia, memoria pierdut`

D

estinul omului
este creația.
Poetul este nu atât
un mânuitor, cât un
mântuitor al cuvintelor.
El scoate cuvintele din
starea lor naturală și
le aduce în starea de
grație. (Lucian Blaga)
Așa cum arată însuși autorul - poet, scriitor,
eseist, jurnalist - Nicolae Grigore Mărășanu,
în Mărturisire, epopeea Comedia Valahă este
împărțită în trei volume, acestea formând o
trilogie extraordinară: Iubiri și martiraje;
Balade din Țara Crucii și Eudaimonia,
memoria pierdută. Ciclul întreg este, într-un fel,
o rememorare literară ce zugrăvește spațiul sudestic, în care universul dunărean îmbrățișează
pământul Bărăganului, transformând totul într-o
lume de poveste, ce naște legende și balade.
Aceste volume sunt tipărite la Muzeul Brăilei
Carol I, Editura Istros, Brăila, 2018. Ca tot ceea
ce lucrează această prestigioasă editură, cititorul
are în față trei volume frumos aranjate, elegante,
cu o copertă tematică atrăgătoare, sugerată de
criticul literar Viorel Coman, copertă ce tentează
și aduce taine de demult, dintr-o altă lume. O
lume a legendelor, a baladelor, ce întoarce gândul
cititorului spre trecut, invitându-l la o călătorie
în urmă, spre rădăcini, o activare a memoriei
ce părea la un moment dat pierdută, după cum
precizează acesta.
O trilogie masivă, de mare valoare literară,
publicată în anul 2018, la 650 de ani de la
atestarea documentară a Brăilei și la 100 de ani
de la înfăptuirea Marii Întregiri a Neamului,
Alba Iulia, 1918, lucrarea a primit Premiul
pentru Cartea Anului, oferit de Uniunea
Scriitorilor din România, Filiala Sud-Est, la
Festivalul Internaţional Antares, desfăşurat la
Galaţi, între 16 şi 21 octombrie 2019. Comedia
Valahă aduce date rememoratorii ale unui colț de
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plai sud-estic, cu tot ceea ce a putut cuprinde în
ani și ani, o jumătate de mileniu: istorii de viață,
tradiții, limbă și obișnuințe, întâmplări deosebite,
ce au călcat cu galenții începuturilor prin praful și
cenușa timpului. Și, mai ales, cu destinul omului
din sud-est, trăitor într-o zonă mirifică, rezultată
din împletirea apei, pământului și spiritului
uman. Poetul însuși este născut în Balta Brăilei,
la Măraşu, iar poezia sa a pendulat constant
între temele din universul legendar, mitologic al
Brăilei şi al Dunării de Jos cu lumea ei de pescari,
haiduci, lipoveni şi paşale din trecute vremi.
Însăși perioada istorică și socială de secol
XIX și început de secol XX țesea Brăilei o aură
de originalitate nebănuită, datorată melanjului de
Orient și Occident, dezvoltării sale economice
ulterioare și multelor etnii, dornice a poposi în
acest loc, a trăi împreună cu localnicii și a se
stabiliza pe aceste pământuri. Au împrumutat
multe obiceiuri locale, dăruind altele noi și
neașteptate.
Autorul Nicolae Grigore Mărășanu, care
a debutat în anul 1973 cu volumul Insula, este
cunoscut cititorilor prin multele sale scrieri
(douăzeci de titluri până la apariția acestei
trilogii), fiecare în parte reprezentativă, debordând
de originalitate și zvâc. Este prezent în antologii,
tradus în mai multe limbi (macedoneană, indiană,
maghiară, bulgară, sârbă etc.), onorat cu multe
premii pentru poezie, dar și stea între stele,
deoarece primind Premiul Internaţional Steaua
de pe cer, oferit de Enciclopedia WHO’S WHO şi
Registrul Internaţional al Stelelor, Elveţia, 2007,
ca o consecință meritorie, steaua Hercules s-a
redenumit cu numele poetului.
Trilogia Comedia valahă a primit o frumoasă
pledoarie intitulată Întoarcerea baladierului și
o Cronologie, ambele semnate de criticul literar
Viorel Coman, care, cu bucuria descoperitorului
de comori literare, acceptă ideea că poetul Nicolae
Grigore Mărășanu a adus literaturii noastre, în
dar, o nouă Poveste a vorbei, pornită din timpul
mitic, o poveste atent plimbată prin timpul istoric,
rezultând o poezie a apei și o poezie a pământului,
o poezie a aerului și o poezie a focului, în fiecare
dintre acestea excelând pana condeierului.

Critică literară
VOLUMUL I
Iubiri și Martiraje; 207 pagini
Primul volum al trilogiei Comedia Valahă se
intitulează Iubiri și martiraje și, după ce se așază
gospodărește în două capitole, primul intitulat
Iubiri și cel de al doilea, Martiraje, fiecare cu mai
multe subtitluri, reprezentând câte un personaj
de legendă, pornește pe drumul istoriei. Chiar
dacă poetul plimbă cititorul în lumea misterioasă
cu turci, pașale sau frumoasele vremii și ale
locului, precum Călțuna, Chira Chiralina, Pena
Corcodușa, Elvira din Lacul Dulce, cu povești de
iubire arzoaică și răzbunări de foc, întotdeauna
din poveste nu lipsește omul mărunt, pescarul,
păstorul, sau harnicul plugar.
Se presupune că poetul a pătruns adânc în
timpul mitic-istoric, a peregrinat prin timpul
trăirii și, descătușat, a poposit în timpul spunerii.
Cele șase balade din prima parte a volumului,
Iubiri, intitulate: Balada Călțunei sau de
ce a incendiat Ștefan Vodă Brăila; Balada
Chirei Chiralina; Baladele Elvirei; Balada
Penei Corcodușa; Balada preotesei Tahuchi;
Dansatoarea hiperboree și cele din partea a doua,
Martiraje: Balada Domniței Bălașa; Balada
Caloianului aduc o bogăție de întâmplări, în care
fantezia și presupusul învăluie într-o maramă de
mister, în tainică dezvăluire, o lume de demult,
cu taine și comori de viață.
Cititorul neavizat ar putea presupune că
autorul a coborât întâmplător în istorie, scotocind
în lumea de demult, dacă se poate spune așa, cu
haiduci și hetaire, ori în pegra cu hoți, pungași și
fete atinse de zburător și acolo descoperă, culege,
acumulează. Doar atunci când i se relevă faptul
că a agonisit o comoară ce trebuie arătată lumii,
este impresionat de nucleul Logosului și își așază
versurile pe plai de legendă, pe picior de baladă,
în neuitarea timpului, învăluindu-le în caftan
boieresc, cu paftale argintate și tighele aurele.
Atmosfera de epocă, misterioasă, terifiantă
uneori, desuetă mai ales, o lume de mult apusă,
cu turci, paşale şi Chire Chiraline, cu Elvire şi cu
lipoveni-pescari întregesc liric spectacolul iubirii,
dar relevă şi o dragoste neîngenunchiată pentru
Logosul originar, de la care metaforele poeziei
sale s-au cristalizat în scânteieri de diamant, ce au
creat o atmosferă misterioasă, inconfundabilă, ca
tot ceea ce a scris poetul cu originalitatea proprie
a condeiului său, cu stilul reconfortant al unei

lirici ce-l definește pe Nicolae Grigore Mărăşanu
ca un trubadur cu totul modern, care a mântuit
cuvântul, așa cum ar fi spus Lucian Blaga.
Capitolul întâi, intitulat Iubiri, este o
adevărată istorie de Ev Mediu românesc, în
care jocul extrem iubire - moarte configurează
câteva întâmplări tragice, fiecare cu aceeași
soartă neașteptată, desfășurate în timp, fie că
este vorba de povestea Călțunei și iubirea ei cu
domnitorul Ștefan cel Mare, în urma căreia Vodă,
supărat pe brăileni, poruncește arderea Brăilei,
incendiu din care nici Călțuna nu are scăpare,
chiar dacă: Fuge/ Călțuna prin luncă/ pe Vodă
să îl ajungă,/ să o scape de arsură. (pg.30) Fie
că este vorba de Chira Chiralina ademenită de:
…negru arap/ cu solzi mari pe cap/ și ochi de
tăciune (pg.52), pedepsită pentru acceptarea unui
ibovnic păgân. Fie că istoria merge mai departe
și baladele celebrei Elvira din Lacu Dulce
copleșesc locul până în zilele de astăzi, când încă
i se mai fredonează cântecul La noi, la Brăila,
la tanti Elvira… Nici Pena Corcodușa nu are o
soartă mai bună, deoarece povestea ei de iubire
cu ducele Serghei se sfârșește tragic prin moartea
iubitului împușcat în luptă și ea înnebunește,
devenind: Nebuna,/ strigoaica,/ tușa,/ zuza,/
Pena Corcodușa. (pg.126) Preoteasa armeancă
Tahuchi trăiește, de asemenea, o tragică poveste
de iubire, pe care i-o refuză dogelui din Genova.
Ea: După șapte popi,/ vădană (pg. 137) sfârșește
în fața sfântului altar, dându-și foc, împlinind,
parcă, blestemul dogelui: Ai să arzi, stirpe
plebee. (pg. 135) Cea care încheie prima parte
a acestui volum este Dansatoarea hiperboree: E
brăileancă!/ Brăileancă, toată (pg. 155), ființă
parcă nepământeană, care sucește mințile tuturor:
Trupul ei fiind flacără,/ fiind idee!
În capitolul Martirajele, două titluri: Balada
Domniței Bălașa, ce face referire la un fapt tragic
din istoria noastră, și Balada Caloianului, ce
reamintește un vechi rit inițiatic, dramatic, cu
plurivocitate arhaică de substrat (pg. 191), cum
îl prezintă însuși autorul și care este cunoscut și
în zilele noastre.
Balada Domniței Bălașa conduce cititorul
în lumea neamului brâncovenesc, care a avut
un destin fulgerat de suferință și jertfă (Viorel
Coman). Nunta domniței brâncovenești cu un
grec din Fanar, petrecută pe la 1708, are toate
semnele unei nenorociri și prevestește urgia ce va
urma, când: Brâncovenii legați sul/ duși în săbii
55

Luceafărul literar și artistic
la Stambul (pg. 167) vor plăti cu viața credința
lor în Dumnezeu și dragostea pentru țară, iar
ea însăși pătimește, știind că: La Stambul în
răscruce,/ nici scurtați de cap, valahii/ nu s-au
lepădat de Cruce! (pg.178) În memoria ei, s-a
ridicat pe apa Dâmboviței biserica Domniței, ce
a avut aceeași soartă de risipire, ca întregul neam
brâncovenesc, dar și cu urmări dureroase pentru
cei ce au pângărit-o.
Volumul Iubiri și Martiraje, semnat de poetul
Nicolae Grigore Mărășanu, este o întreagă
poveste de iubire, cu mirese nenuntite, cu miri
care se transformă (unii!) în căpcăuni și cu final
tragic. În fapt, un dulce fagure de miere, cu care
poetul ademenește cititorul pentru ceea ce va
urma în continuarea trilogiei, invitându-l să facă
parte din poveste.
VOLUMUL II
Balade din Țara Crucii; 254 pagini
Acest al doilea volum al trilogiei, intitulat
Baladele din Țara Crucii, este împărțit în opt
capitole (Baladele din Țara Crucii; Baladele
spălătoreselor de lână; Comedia Valahă;
La Căruța brăileană; Terente și alte balade;
Baladele Prințului de Pana Corbului; BaladeInvocații; Baladele Baladierului) și are 122 de
titluri.
Baladele cuprind o cronică atroce a realului
românesc, în perioada situată în anii instalării
comunismului, așa cum arată criticul literar Viorel
Coman. După ce transhumanța, Spre mândra
Țară Valahia, unde ne cheamă didahia (pg. 57),
mitosemne și urme, prinde statornicie odată cu
trecerea timpului: ...primăvara e a mieilor/ Vara
e a tunsului și a mulsului. /... / ...se ridică toamna/
cu hore de aripi .../ Apoi, în galop de cal alb vine
iarna, /.../ când timpul ciripește și scoate pui (pg.
58), bătrânii citesc Psaltirea și povestesc despre
ce a fost și ce-o să fie, încât: ...Zamolxe râde și
zice: Iată, Verbul se întrupează!/ Logosul e în
Fire și rodește! (idem). Iar spălătoresele de lână
spală lâna, pe râul de lână, scărmănând, torcând,
înșirând și deșirând firul cu care se țese o poveste
nouă. Sunt singure, bărbații și fiii au plecat pe
rând la război și în urmă: Râde pustia. (pg. 65)
Ele duc o viață grea și nedreaptă peste care, după
câțiva ani, vine altă urgie, ce va schimba din
temelie destinele oamenilor: A căzut frontul la
ruși!/ Cotul Donului e-n groază! (pg. 71)
56

Trecerea la baladele din volumul acesta se face
cu Veche baladă, în care se reia aceeași temă a
năvălirii turcești, ce vine: să pună feciorii în lanț/
să ne prade stânele,/ să adune zânele/ în arcan,/
cu laț la glezne. (pg. 7) Toți se răzvrătesc. Nici
zâna dadei Dochia nu are o atitudine submisivă,
e hotărâtă să se răzvrătească: ne-ntinată să se
culce/ lângă alte cinci morminte/ cu vlădici de
oseminte (idem), după ce va străpunge cheptul
siluitorului și se va sinucide. Mai bine piere-n
moarte, decât ar trăi în necinste.
Volumul acesta cuprinde unele întâmplări
auzite doar sau chiar trăite, ca făcând parte din
categoria acelora ce au lăsat amprente adânci
în memoria autorului, care acum simte că este
necesar să le dezvăluie, îmbrăcându-le în forma
de baladă. Toate câte au fost. Și au fost multe,
variate... Mai rar un om atât de atent, care să
observe tot, să înțeleagă tot, să rețină tot și cu o
măiestrie anume, atât de specială, să le aștearnă
într-o haină de vorbe noi și atât de vechi. Se
simte îndatorat a le spune și o face cu voluptatea
descoperitorului, care n-a pregetat timp
îndelungat să le caute, să le afle și, generos, să
le dăruiască: Moșteniți, prieteni, cântecele mele!/
Doruri lungi,/ vechi patimi ard pe sub cuvânt!
(coperta 4)
Între aceste întâmplări este reluat mitul morții
și al durerii ce urmează acesteia. Întotdeauna,
mamele plătesc prețul durerii pentru pierderea
suferită. Și în celelalte risipiri de viață (Călțuna,
Chiralina etc.) vor fi existat mame care și-au plâns
durerile, însă poetul nu a accentuat, a lăsat să se
subînțeleagă doar. În baladele din acest volum
apare chipul mamei îndurerate. Este Miraria,
care hotărăște să dea foc trupului fiicei sale
înecate: Să se mărite cu focul,/ dacă alt n-a fost
norocul. (pg. 203) Este Dolorosa Miraria: Plângi
Dolorosa Miraria,/ că iată unic fiu îngropi/ în
cripta pregătită pentru tine! (pag.209) Este DalbCernita, care: povestește în amănunt moartea/ de
Prinț de Pana Corbului. /... / Râde, plânge, iar
râde și iar plânge/ și vezi cum durerea îndoaie și
strâmbă mintea omului. (pg. 213)
După ce, în primul volum, cititorul le-a
cunoscut pe Călțuna, Chira și pe toate celelalte
vestale ale iubirii și martirajul Domniței Bălașa,
după ce a intrat în volumul doi prin baladele
din Țara Crucii cu spălătoresele de lână, care
cântă și descântă pe râul de lână, într-un fel de
ritualic cele rele să se spele, după ce a poposit
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prin hanurile drumeților (Hanul Scoicii, Hanul cu
oase, Hanul lui Circe...), apoi, în cârciumile zonei,
mai vechi sau mai noi (Căruța brăileană, Crâșma
lui Roadevin, Geamuri late...) și, la gura focului
de seară, stă de povești cu întâmplări despre hoți
de cai, braconieri, pescari, ascultând pe Gheorghe
Aflorii, ultimul lăutar al Brăilei, și balada de la
Măcin, ajunge la capitolul cinci. Acesta este, în
primul rând, casa haiducilor. Terente, ultimul
haiduc din Balta Brăilei, nu putea rămâne în
afara atenției autorului. Cu mereu și mereu alte
întâmplări și alte variante, Terente este cunoscut
până în zilele noastre.
Închinarea către antecesori, părinți, bunici este o
reverență târzie, statornică și înduioșătoare. Ori: Lui
Bunea Chiriță Grigore, zis Scarlat, tatăl meu (pg.
152), ori: Părinților Bunea și Elena-Ileana (pg.51),
ori maica-mare: o văd pășind în meși pe maicamare,/ ducând un boț de brânză-ntr-o ulcică/ pe la
cei morți.// Și-mi zice mie,/ cică,/ ar tot umbla peacolo și bunicul. / ... / Pe dâmb de nori,/ pe un călcâi
de soare,/ o văd pășind pe cer pe maica-mare,/
nălucă dulce ori bogată mană,/ ducând, pe la cei
morți,/ niscai pomană. (pg.186-187)
Dacă toate celelalte balade aveau o
caracteristică de apartenență sentimentală și,
pe alocuri, parenetică, ca o învățătură, cele din
penultimul capitol al volumului au o trăsătură mai
personală, mai dureroasă decât orice, deși poetul
învățase de la tata că: durerea trece/ cu una și mai
mare. (pg. 225) Este vorba de capitolul intitulat
Balade – Invocații, cel ce cuprinde rugămintea
disperată a unui suflet de copil de pescar către
tatăl său doborât de boală, aflat în ultimele
clipe ale vieții. Cele opt invocații au un ritm
de maturizare a înțelegerii, cu care fiul privește
acest act ireversibil. La început, rugămintea are
amăgelile unui copil, aducând diferite pretexte,
motive convingătoare, crede el: E ger smintit șii, tată,/ pământul înghețat.// Fluviul e deal de
sloiuri,/ în preajmă urlă lupii.// Să nu ne mori!
Așteaptă/ cât iarba-ți face pat. (pg. 223) Scoală,
tată, din somn,/ zorii merg să se culce// Acum
mugurul trece/ din amar către dulce./ ...Scoală,
tată, din somn/ te aștept lângă plute. (pg. 226)
După ce fiul se află în fața tristei realități: Îți
adunai de moarte/ dar nu credeam să mori (pg.
228), realizează adevărul, se împacă greu cu
gândul că: Dar tu ești respirare/ între pământ și
cer. (pg. 232) și hotărăște să se mângâie împreună
într-un anumit fel: Îți voi trimite, tată,/ năvoadele

în cer// Să cred că nu în moarte,/ ci doar în bălți
ești dus...// Și cât ești dus, uitarea -/ prezența să
nu-ți spele! (pg, 233) Poetul încearcă astfel săși depășească durerea acestei pierderi: Dar n-am
știut că timpul/ și osul ivoriu// Se pregătea să-mi
dee/ din pilde cea mai mare// Tata să mă-nvețe/
în urmă cum se moare. (pg. 236) și aduce pioasă
închinăciune și rugă: Și odihnește-L, Doamne,/
pe tatăl meu în veci. (pg. 238)
Cele șase poeme din ultimul capitol al acestui
volum cuprind crezul creatorului de baladă, care:
Taie-n verb baladierul/ și zidește în baladă.//
Și crede că e vreme/ și vocalele se-nnoadă, /.../
Sparge-n logos cuib/ și-n slavă/ se închide în
baladă! (pg.246), creează, transmite și așteaptă
din partea cititorului acestei trilogii: descoperirea
valorilor și frumuseților ei ascunse!
Volumul acesta cuprinde și cântece închinate
unor personalități literare, cum sunt Fănuș
Neagu, Cezar Ivănescu, Stere Bucovală (Stelu
Bucovală), prieteni de condei și de suflet. Pentru
fiecare dintre aceștia poetul are cuvinte încărcate
de amintiri emoționante, adunate atunci când au
luminat clipa întâlnirii cu pudra de aur a prieteniei.
Baladele din Țara Crucii este un volum bogat,
cuprinzător, ce trezește adânci momente de
revelație despre lumea trecutului și a prezentului
nostru, pentru care versurile au îmbrăcat
veșmântul protector, călduros al baladelor.
VOLUMUL III
Eudaimonia, memoria pierdută; 164 pagini
Volumul acesta începe cu o analiză făcută
de autor asupra Logosului nostru, aducând ca
mărturii spusele lui Constantin Noica și Martin
Heidegger, referitoare la limba unui neam.
Poetul aduce lămuriri despre Semn, Mitosemn,
Logosemn, Logomagie și Efect logomagic,
noțiuni ce stau la baza acestui capitol, ca și a
întregii trilogii, de altfel.
Cele șase capitole ale volumului trei, Reverii
în meandrul Tiriplic (Argument); Ibrailul la
porțile Vavilonului; Logosemnele; Noimele;
Arpegii în grădina cu pitici; Vise și vămi, sunt
peregrine prin treptele de transformare a limbii
române, constituind un valoros studiu lingvistic,
datorat faptului că în această zonă ocupația turcă
a influențat limba și astfel s-a născut concluzia
că: Isterizați de-un declic/ nu-și mai știu limba de
veacuri/ toți și toate… (pg. 32)
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În acest volum este vorba despre o întreagă
poveste a devenirii logosului, atunci când Influența
trecerilor istorice peste un neam este atât de
puternică, astfel încât poetul, pentru a-și susține
explicațiile acestui fenomen îngrijorător, și-l ia ca
ajutor pe bufonul Tiriplic, un ghem, ca o metaforă
a limbii, a vorbei încurcate și de nerecunoscut,
o umbră, un Eu intim, pe care îl plimbă prin
evoluția limbii, fără a ezita să treacă prin termeni
argotici, înjurături, descântece, preziceri, ziceri,
realizând descâlcirea acestuia, după ce explică
toate influențele subjugătoare. Ibrailul apare ca
o revelație abia după nașterea sa literară, când
vine în ajutorul poetului și împreună întocmesc o
altă înțelegere a limbii, cum, la început: Ibrailul
se-nnodară/ cu niscai consoane turce. (pg.61)
De aceea, harnic, poetul trudește, cercetează,
află logosuri - cuibare, semne, mitosemne și
logosemne, dezvăluind o adevărată logomagie și,
astfel, efectul logomagic nu întârzie s-apară: Cu
suveica am bătut/ Ibrailul l-am țesut /…/ Apoi,/
puii prind să zboare/ în răscruci românioare. (pg.
63), până când: Ibrailul,/ logos mare,/ iese din
ascunzătoare/ și învață cum să zboare. (pg. 68),
hotărât să se afirme, chiar dacă, asemeni poetului,
este nevoit să-și modeleze scrierea: Schimnic,/ dă
să-și dreagă versul. /.../ Disperat/ aruncă file/

...alfabetul de pe ie;/ de pe cămeșa de noapte,/
pe colaci/ prescuri răscoapte./ Ori,/ pomelnice
în stivă/ pecețile pe colivă./ Sus,/ pe tâmple de
biserici,/ pe odăjdii pentru clerici. (pg. 81), sunt
caracteristice fiecărui neam și au valoarea unei
memorii, ce trebuie păstrată, ca: Logosemn -/
dar dat în dar/ chiar de Logosul primar. (pg.84)
Nici obiceiurile, descântecele, ursitoarele și toate
câte nu se mai știu: Ce vor rămâne-n tâlcuri/
închise/ și/ impare! (pg.90) nu pot fi excluse, de
unde rezultă o finalitate meritorie: Dar menitul,/
de departe,/ tinde mâna către Carte!// Și parcele
din umbrar,/ înțeleseră că-i har,/ de la magul
iconar.// Și-l meniră cărturar! (pg. 94)
Iată cum, impresionat, un gând al poetului
pleacă în istoria locului și a timpului, o află, o
deznoadă din încurcăturile sale și, fericit, creează
un adevărat manual de istorie lingvistică. O
istorie a logosului, la care poetul se consideră
martor, căci a trecut prin toate, a purtat fes, a bătut
geampara, iar apoi, hotărât că trebuie făcută o
schimbare, a coborât vocalele din pod: Am în pod/
nescărmănată,/ lână,/ șapte saci, de oaie (pg. 71)
și le dăruiește Ibrailului, care s-a modernizat: Cu
joben și cu cravată Ibrailul se arată/ și, sprintuț
din cale afară/ sare,/ și deochiul crapă! (pg.70) și
va ști cum să le folosească: Scrie - o strofă/ încă

suie-n iambi,/ cade-n dactile./ E mânjit până la
coate/ în cerneli și clorofile. (pg. 69)
Logosul se exprimă, desigur, prin semnele
grafice aflate în alfabet, dar, mai ales, prin
logosemne, simboale și mitosemne. Logosemnele,
cu vechimea lor, înflorite odată cu evoluția omului:

una./ Plânge - râde,/ scrie-ntruna!/ Înflorește,/
parcă-l ară/ un pogon de primăvară! /.../ Brusc,/
începe să cuvânte,/ înțelept./ Face poezie! /.../
Logologie! (pg.73)
Arpegiile... aduc amintiri de copil, de școlar,
care-și petrecea timpul în raiul descoperirilor
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oferit de Grădina primitoare, plină de amintiri, ce dau
buzna și creează ispita poeziei rămasă până astăzi
moștenire de-o viață, dar într-o lume: În care, plâng
poeții/ și râd pe tron nebunii! (pg. 112)
Vise și vămi, un alt capitol ce aduce experiențe
noi, cu trecerea prin vamă spre istorica Moldovă:
Vama-mi rupe doru-n două/ și mă scaldă în
sudalme /.../ Ca și când/ n-ar fi Moldova/ rana cemi sporește chinul. (pg. 116), în încercarea de a
înlătura toate piedicile, ce au fost puse înfloririlor
acestui neam. Fiecare vis devine o vamă, ce-și
cere zălogul pentru împlinire, în timp ce unii și
alții se pregătesc de risipire: ...îi pradă AlbeiAlba/ Și pădurile de steme. (pg. 147)
Iar atunci când poetul atrage atenția asupra
stării logosului neamului său, ne putem întreba
dacă nu cumva dorește a atrage atenția că și
în zilele noastre limba suferă modificări, nu
întotdeauna folositoare, nici necesare, prin
împrumuturile, neologismele, ce năvălesc în
vocabularul nostru. De aceea, considerăm că
această analiză pertinentă, pe care o face într-un
colț de țară, se aplică de fapt întregului teritoriu,
întregului neam: Să ne luminăm destinul/ cu/
Valaha Fericire /.../ care-n limbă se petrece. (pg.
158) Ca un semănător destoinic: Scriu cuvintele/
de parcă aș semăna o câmpie. (pg. 245, vol. 2),
după ce agonisește știute și neștiute comori literare
anonime, le asimilează, le prelucrează, dându-le
haină nouă-n vechi parole, poetul Nicolae Grigore
Mărășanu, îmbrăcat în hlamida marilor aezi (V.
Coman), împrăștie cu folos roadele muncii sale,
convins fiind că floarea albastră a poeziei va fi
scrisă într-un nou limbaj, melodios, armonios,
mângâietor de suflet și aducător de pace.
Un cititor grăbit, superficial, ar putea considera
aceste volume, însumând nu mai puțin de 625 de
pagini scrise în versuri, un exercițiu liric cu teme
obișnuite (amintiri, casa părintească, întâmplări
triste, dureroase sau chiar tragice, închinări aduse
trecutului). Dar nu, nu ne aflăm acolo, într-o carte
în care rutina lirică a unui poet creează dantelării
stropite cu petale de flori și atât! Nu ne aflăm
nici într-o melancolică rememorare. Ne aflăm,
așa cum spune criticul Viorel Coman în: cea mai
complexă imagine a baladei culte românești de
la Ștefan Augustin-Doinaș încoace. (pg. LX, vol.
1) și încercăm să înțelegem, după cum ne arată
poetul, că: ...din Logosul primar Dumnezeu ne-a
dăruit o parte de miez, pentru a ne făuri limba...
cu toate frumusețile ei alcătuitoare (pg. 5, vol.
3), în care autorul: ...poet de tranșee,/ de lume
plebee,/ cânt din tranșeea din mine,/ din tine,/

din ei. Sunt Păstorul de miei! (pg. 24, vol. 2),
simte ca pe o sfântă datorie aducerea la lumină
a trecutului și păstrarea comorilor sale, deoarece:
Viețuim între limite/ a înălțării/ și a surpării.
(pg. 18, vol. 2) și acestea s-ar putea risipi. Faptul
că autorul: păstrează în forme variate relația
cu matricea folclorică a speciei (V. Coman),
convinge cititorul că aceste balade istorice,
sociale, haiducești, vânătorești, de cătănie, de
familie, de dragoste, de viață și de moarte... au
autenticitatea parafată de verbul acestui: poet al
spațiului deltaic (V. Coman), ca fiu al locului,
născut și crescut în triunghiul mirific al Bălții și
al Dunării și se constituie, prin modul original/
singular de exprimare, în hrana sufletească a
fiecăruia dintre noi. O trilogie pe care nimeni nu o
poate citi o singură dată fără a rămâne păgubit de
toate câte le cuprinde, la care revenind, iar și iar,
cititorul află noi și noi nuanțe, noi și noi oameni,
noi și noi întâmplări. O trilogie scrisă cu drag, cu
responsabilitate și, mai ales, cu dorința de a salva
de evanescență aceste comori. O trilogie în care
încape împăcarea cu gândul morții, condiționată
de ideea de nemurire: Moarte, soro, nu-mi da
brânci!// Ție nu, dar mie-mi pasă!// Te îndur,
de-ai să îngădui/ versul prin secoli să-mi sune,/
clinchet de-argint peste dune,// Nimb pe frunte
de-mi vei pune -/ al baladelor renume! (pag.
108, vol. 2) În același timp trilogia aceasta este
Dunărea și Balta brăileană, este lumea portului,
unde încap și tristeți și bucurii, lumea de haiducie
sau simplă hoție, beții crunte sau sfinte închinări,
un amalgam de teme cu o coloratură diversă,
în care versificarea curge când sacadat ca o
geampara, când unduit ca o legănare în ritmuri
orientale. Între ele, pregnant, miezul statornic
de sămânță românească al horelor și cu sfințenie
păstrate de demult până astăzi, coborâte de păstori
din vârful munților, până la buza apei celei mari,
unde au rotunjit vatră.
Cititorule, dacă n-ai citit încă aceste volume,
fă acest lucru! Spală-ți ochii de rugină (pg. 33)
și păstrează năzuința de a fi fericit (eudaimonia)
și memoria ei, până ce aceasta nu va fi definitiv
pierdută! Trilogia Valahă, semnată de poetul
Nicolae Grigore Mărășanu, este una dintre cele
mai valoroase creații literare, ce împletește
timpul, întâmplările, istoria, graiul într-o epopee,
o mărturie, un îndemn la prețuirea și neuitarea lor!
Lucia PĂTRAȘCU
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TEATRU ÐI CRONICÃ TEATRALÃ
De ce s` mergem la teatru?

M

ergem la teatru pentru a ne reaminti
lucruri, intrăm în acest spațiu ambivalent
ca să ne oglindim în faptele de pe scenă, să ne
purificăm, să ne descărcăm, să oferim și în schimb
să primim, să ne bucurăm, să aflăm povești noi, să
admirăm performanța în esența ei. Pur și simplu,
mergem la teatru, pentru că acesta face parte din
viață, iar acolo, totul devine o lecție de viață!

Cântăreața cheală

Divertismentul a evoluat atât de mult, iar
numărul spectacolelor a crescut – de la concerte,
spectacole de lumini, până la spectacole de
televiziune. Divertismentul a devenit foarte
accesibil; non-actori sunt puși în situații
dramatice, realiste și care par mai interesante
decât scenele închipuite cândva de niște scriitori.
În continuare, câteva argumente pentru care
merită să mergi să vezi un spectacol de teatru live:
Este primul lucru pe care îl menționează cei
care merg la teatru - o piesă bine pusă în scenă
transportă spectatorul într-un univers diferit, iar
asta poate crea o energie specială pe care o poți
simți, este un moment unic în spațiu și timp care
nu va putea fi repetat și care nu ar exista fără
actori și spectatori, este MAGIE!
Nu poți compara sentimentul pe care îl ai
atunci când stai în fața unui tablou într-o expoziție
sau în fața Turnului Eiffel, cu privitul unei poze.
Comparația poate părea deplasată, însă, ceea ce
vreau să punctez este că actorii sunt acolo, trăiesc
în fața ta, este LIVE!
Povestea spusă pe scenă este rodul multor
ore de muncă: de la obținerea drepturilor de
autor pentru ca piesa să poată fi jucată pe scenă,
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traducerea în limba română a textelor, până
la realizarea decorurilor, alegerea actorilor și
nesfârșitele ore de repetiție. Toate acestea sunt
create pentru spectatorul care își va petrece un timp
limitat în sala de teatru. Este un efort coordonat
uimitor, iar tu, drag spectator, ai privilegiul de a
fi o parte a acestui spectacol. Totul se rezumă la
CREATIVITATE!
Teatrul îți pune imaginația în mișcare, te face
să simți lucruri pe care nu le-ai mai simțit. Îți
antrenează inteligența emoțională și gândirea
creativă. La fel ca mușchii corpului nostru, aceste
abilități trebuie exercitate pentru a le menține
active și puternice, iar artele spectacolului
pot contribui la dezvoltarea acestor forme de
inteligență. Inteligența emoțională este esențială
atât pentru succesul personal, cât și pentru
cel profesional. Teatrul contribuie la educație.
Privind personajele de pe scenă vorbind înainte
și înapoi necesită o atenție ascuțită, schimbări
mintale rapide și abilități lingvistice agile.
Un spectacol poate reuni oriunde de la zeci,
la sute de oameni, trăind și mărturisind ceva
unic, amuzant sau cel puțin provocând un pic de
escapism. Este un sentiment diferit decât cel trăit
de unul singur în fața unui ecran. Avem nevoie de
sentimentul de a fi ÎMPREUNĂ!
Participarea copiilor la piese adecvate de
teatru creează viitorii spectatori. Este un moment
prielnic pentru familie să petreacă timp de calitate
împreună. Teatrul te poate face mai fericit!
Arta a cunoscut de-a lungul timpului o dinamică
uluitoare din toate punctele de vedere. Teatrul, cea

Un cuplu ciudat

Teatru și cronică teatrală
mai în schimbare dintre arte… parcurge aceleași
metamorfoze complexe, precum vremurile în care
trăim. Forța sa puternică, pe care o exercită asupra
spectatorului, faptul că transpune prin realitatea
prezentată pe scenă și creează sentimentul că
asistăm la un ritual unic, toate acestea și încă
multe altele sunt, de fapt, o magie greu de definit.
Limitele sau orizontul acestei magii, în care

și cea mai longevivă comedie, Gaițele de Al.
Kirițescu. Dramaturgie universală cu spectacole
valoroase: Tango de Slawomir Mrozek, Tartuffe
de Molière, Bărbați, femei și viața dintre ei patru piese scurte de Cehov, Orestia după Eschil,
Vițelul de aur de Ilf și Petrov, Bădărănii de Carlo
Goldoni, Prințul nefericit de Pierre de Marivaux,
Regele Gol de Evgheni Şvarţ, Viața nu te întreabă
niciodată nimic! (selecție de texte din dramaturgia
universală). Dramaturgia contemporană este
valorificată prin: Jaques și stăpânul său de Milan
Kundera, True West de Sam Shepard, Conversație
după înmormântare de Yasmina Reza, Doi pe un
balansoar de William Gibson, Asta-i tinerețea
noastră de Kenneth Lonergan, Before breakfast
de Eugene O’Neill, precum și monodramele –
Eu rămân, Râd Nervos și Tâlharul bun la suflet
de Conor McPherson. Și nu în ultimul rând,
am putea realiza un clasament pentru cele mai
vizionate spectacole: Papagalița și curcanul și 8
Femei de Robert Thomas, Jake și femeile lui și
Un cuplu ciudat de Neil Simon.
Sunt nenumărate motive care să ne determine
să mergem la teatru: în locul știrilor devastatoare,
vei vedea un spectacol unde oamenii se comportă
diferit, e distractiv și amuzant sau trist și
cutremurător, dar simți că trăiești, râzi în hohote
sau plângi, ai despre ce să vorbești după aceea.

Jake și femeile lui

slujitorii ei, Actorii, construiesc cu bună credință
roluri impresionante, fac din teatru o formă de
cultură sui-generis ce transcende, hotărât, timpul.
Indiferent de schimbările impuse de dureroasele
timpuri în care trăim, Teatrul va rămâne o
modalitate de comunicare artistică veche de când
lumea, în care Homo ludens şi-a dorit continuu
să se regăsească pe el însuși, având, ulterior,
impulsul de a se întoarce, cu acest prilej, din ce
în ce mai mult, către propria interioritate, către
dialogul sincer cu sine, către zonele opace din
lăuntrul și din afara lui.
Te-am convins? Ia-ți un prieten și mergi la
teatru! Și dacă nu știi ce să alegi, iată spectacolele
Teatrului Maria Filotti! Repertoriul cuprinde
dramaturgie românească: Steaua fără nume
și Jocul de-a vacanța de Mihail Sebastian,
Cântăreața cheală de Eugen Ionescu, Neranțula
după Panait Istrati, Inundația și Rapsodie în doi de
Teodor Mazilu, Acasă la tata de Mimi Brănescu

Steaua fără nume

Poți dărui un bilet la teatru, lumea e calmă, nu
te cerți cu nimeni în public, fiecare stă cuminte
la locul lui, vezi sau înveți ceva nou, dar cel mai
important, ieși pentru o oră din cotidianul stresant,
pleci acasă mai liniștit, mai împlinit, mai fericit!
Rodica ANTONESCU
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DEBUT

*Spațiul doi, strada cu doar noi

Î

n perioada 2014-2015, Lauretta Mariana
Balaban a fost secretar general de redacție
la Cafeneaua politică și literară, Drobeta Turnu
Severin, revistă cu care a avut o foarte strânsă
colaborare.
Ca poet debutant, a fost publicată în revistele:
Cafeneaua politică și literară, Drobeta Turnu
Severin, nr. 93, 96, 101, 102 din 2014-2015;
Dunărea de jos, Galați nr. 230, 232 din 2021;
Litera 13, Brăila, oct. 2021.
În anul 2021 (lunile mai, august) au văzut
lumina tiparului cele două volume de poezii:
Curs de design în iubire și Iubilotest, pe care
autoarea le descrie ca fiind: două volume în care
versurile se hârjonesc într-o galaxie a iubirii...
este încercarea de a arăta viziunea mea despre
eros. Vă invit să savurați tricotaje sentimentale
cu versuri nebune și neliniștite, puse în ambalaj
lejer!
*Iubire cuantică
Tu nu ești, eu nu sunt
Este noi și nu existăm separați de acest cuvânt
Aici, acolo, acum și atunci
Desfășurăm cuanticul în sfere adânci
Diluăm timp și spațiu de la început la sfârșit
Frământăm infinituri în malaxor de iubit
Imprimăm cadență de inimi flămânde
Universul trebuie să ne asculte
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Ridicăm bariere de oglinzi fierbinți în care ne
privim cu tot cu distanțe
Ochiul lor ne arde și mistuie golul nenașterii
împreună
Strigăm lăsarea în pace, stopăm cearceafuri de vorbe
Ne-nchidem în spațiul doi, pe strada cu doar noi
Mă joc cu buclele-n pervaz de rime
Încerci să le desfaci cu mâinile goale, așa cum
te-ndeamnă nebunia
Îți place. încerci o primăvară-n cuvinte cu buclele
tale
Nu-ți iese. te mai strădui și-apoi câștigi prin
declarare de mic
Sfârâim eclectic la capacitate de maximă lumină
În spațiul doi, pe strada cu doar noi
Furăm din gălăgia prelatei cerești, lăcuste stelare
Ne cuibărim claustral în fereștri cu rame nefixe
Și rămânem în spațiul doi, pe strada cu doar noi,
vâjâind prin raliu de sorți
*Închis în căutarea tăului
Rupi liniştea c-o zvâcnire de aripi nebune
Fluturi toate notele de iubire în cercelu-mi afon
Obrăzniceşti şi marea, dându-i valurile peste cap
Decupezi mesaje din pâlpâirea genelor mele
Asculţi să vezi dacă mi-am însuşit corect limbajul
în care le-ai reinterpretat
Şi urmăreşti plonjarea în marea neliniştii
Apoi te-nchizi în căutarea de tine
Şi-atunci cuvintele nu se mai sparg în ronduri
Trăirile nu se mai înfurie, năpustindu-se unele în
uşa celorlalte
Şi doi se rup de matricea lor
*115, ieri, azi și-nainte
Scaune suprapuse anunță stingerea
O mâță supraponderală scârțâie pe sub ele

Debut
Tramvaiul 115 a trecut de ieri
A venit azi șchiopătând într-o lumină difuză
Confuză e strada
Și muzica ce încă mai sughiță o partitură strâmbă
Confuz e înainte
Dar și de mă întorc… 115 șerpește pe alte linii
Cerșetorul bărbos mângâie supraponderala
blănoasă
El chiar nu crede în azi și-nainte

Uita-va să sune preț de-o eră
Și zile și nopți vom crea împreună
Dezlănțuim Erinii și-i calmăm
cu o-mpăciuitoare cunună
Pe Hermes îl vindem pe-o mare iubire
Deschidem sezonul de prohibire
*Bate-mi în poartă culori...
*

*în zece rânduri

Suflă-mi în lob viziunea ta despre eros
Ascultă-mi vântul sălbatic cu ifose de fecioară
plouă-mă cu cântec în zece culori
Dirijează-l pe strada ta
și pictează-mi cu liniște-ncordarea
Bate-mi în poartă culori
dă-mi zece pe linie când îți înțeleg liniile
Nu te îndoi că voi auzi şi-ţi voi deschide înainte de
și expiră de zece ori până mă sorbi dintr-un inspire Prima lovitură
trasează cu genele zece la pătrat fiori
Toarnă furtuni cu care cureţi îndoieli
și curăță întinarea de ieri
Pune-le pe făraş şi varsă peste ele cântec de
nu mă lăsa să respir nici zece fire de nisip
Bonamassa
din clepsidra foirii noastre și fredonează nebunia
mai departe
blochează-mă cu zece rânduri de zăvoare
*e-o toamnă nouă... toamnă reinventată de tine
să rămân zece secole înfiptă în noi
**
e-o toamnă cu plecări învelite în tăceri eclectice
cu regăsiri stropite în substanța de căprui vitros
în toamna asta nouă
ai întins muzica pe cearceaful frunzelor
și-ai vorbit refrenul tău
dărâmându-mi prolipsul
despre anotimpul în câteva culori
rescrii erotocritul lui cornaros
scâncind cuvinte edulcorate
mă faci să ascult mai bine
toamna asta reinventată de tine
Lauretta Mariana BALABAN
*Am păcălit zeiesc-ul deopotrivă
Apolo deschide catalogul și face prezența
Pe site-ul lui nu-i îngăduită absența
Ne prinde pe-amândoi în derivă
Râdem, am păcălit zeiesc-ul deopotrivă
Eos sună din corn: trezirea!
Noi ne jucăm în vis de-a v-ați ascunselea
Îi furăm cornul și-o lăsăm stingheră
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DE VÃZUT
Goodbye Christopher Robin

P

ovestea lui Winnie the Pooh, ursulețul de
pluș, a bucurat copilăria multor generații,
fiind votată, de curând, cea mai iubită din istorie,
însă povestea din spatele cortinei, frumoasă, dar
cu iz dramatic, este mai puțin cunoscută.
Filmul biografic Goodbye Christopher Robin,
în regia lui Simon Curtis, a cărui premieră
internațională a avut loc în anul 2017, este
inspirat din viaţa scriitorul Alan Alexander
Milne, urmărind, cu precădere, relaţia cu fiul său,
Christopher Robin, care l-a inspirat și ajutat să
creeze frumoasa poveste a lui Winnie the Pooh,
cea care l-a făcut atât de cunoscut.

Cu un subiect plăcut și cu o distribuție inspirată:
Domhnall Gleeson (A.A. Milne), Margot Robbie
(Daphne Milne), Kelly Macdonald (Olive), Will
Tilson (Christopher Robin, 8 ani), Alex Lawther
(Christopher Robin, 18 ani), cele 103 minute devin
un răsfăț pentru iubitorii de film. Jocul actoricesc
este fără cusur, iar drăgălășenia, candoarea şi
naturaleţea lui Will Tilson (Christopher Robin, 8
ani) fac deliciul filmului.
Începutul acțiunii se suprapune cu derularea
Primului Război Mondial, la care scriitorul
englez este obligat să participe şi care lasă urme
adânci în sufletul său, urme ce se regăsesc în
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comportamentul acestuia. Este descris ca fiind un
om calm, îngăduitor, care detestă conflictele, plin
de imaginaţie, ușor sarcastic și distant, dar nu
lipsit de sentimente puternice. Rămâne profund
marcat de ororile şi nedreptăţile războiului şi
militează pentru pace.
Lentoarea aparentă a acțiunii este întreruptă
de contrastele puternice, care se întrepătrund
contrapunctic, pe tot parcursul filmului, cu rol
echilibrator, astfel încât, oricât ai căuta, pare că
pelicula nu a înregistrat niciun moment de prisos.
Mare parte din acțiune se petrece în Anglia, în
cadrul natural al pădurii din Sussex, ceea ce face
și mai plăcută vizionarea.
Încărcătura emoțională a filmului este foarte
mare prin subiectul în sine, prin tema tratată, prin
trăirile personajelor, astfel încât nu e permanent
necesar suportul coloanei sonore, care, parțial
lipsește.
Cu un tată distant și o mamă care dispare
periodic din viața lui, Christopher Robin este
foarte legat de jucăriile sale de pluş, mai ales de
un usuleţ numit Winnie, după ursul cu acelaşi
nume de la Grădina Zoologică din Londra, pe
care îl vizita des. Povestea lui Winnie the Pooh
a început în momentul în care tatăl și fiul sunt
nevoiți să își petreacă timpul împreună, rămaşi
singuri în casa de la ţară.
Cu multă îngăduinţă din ambele părţi,
între cei doi se creează o legătură frumoasă şi
fructuoasă, astfel încât din joaca lor prin pădurea
din apropierea casei se naşte ideea unei cărţi, în
care personajele sunt tocmai jucăriile îndrăgite.
Cartea le aduce mare succes, însă nefiind bine
gestionat, tot echilibrul familiei se clatină. Este
un cerc vicios, în care raportul între suferinţă şi
fericire se schimbă periodic.
Filmul reprezintă o lecție pentru părinții care
îşi tratează copiii doar prin prisma propriilor
aspiraţii, fără să înțeleagă adevăratele lor nevoi;
este un film cu audiență generală, moralizator,
care dovedește, o dată în plus, că întotdeauna
trebuie păstrată măsura în tot ceea ce facem.
Jucăriile lui Christopher Robin sunt expuse
acum la Biblioteca Publică din New York și atrag
anual 750.000 de vizitatori.
Irina ENE

DE CITIT

20 DE ANI ÎN SIBERIA –
AMINTIRI DIN VIA|~,
ANI|A NANDRI}-CUDLA,
Editura Humanitas, Bucure]ti,
2013

A

nița Nandriș-Cudla s-a născut în anul
1904 în Bucovina, satul Mahala din
județul Cernăuți, într-o familie de țărani prosperi
și muncitori. Aceasta și familia ei - soțul și cei
trei copii de 11, 14 și 17 ani - fac parte dintre cei
13.000 de români din Bucovina de Nord care au
fost deportați în Siberia înghețată. Despărțită de
soț și rămasă singură cu cei mici, Anița se vede
nevoită să lupte pentru supraviețuire timp de 20
de ani într-un mediu total ostil. Supraviețuitoare
fiind, Anița se întoarce acasă și redactează
manuscrisul în care povestește lumii drama prin
care a trecut fără să aibă nicio vină. În 1982,
Gheorghe Nandriș, nepotul autoarei, la cererea
acesteia, a trecut manuscrisul în România, unde a
fost publicat în 1991, din păcate abia la câțiva ani
după ce Anița Nandriș-Cudla a plecat din această
lume, nu înainte însă de a-și împlini datoria.
Cartea redă așadar greaua experiență de viață
a acestei simple femei, abia știutoare de carte,
dar care a avut puterea de a trăi pentru copiii
ei și de a le oferi acestora educația, credința și
speranța în mai bine. În această sălbăticie a
Siberiei a luptat pentru supraviețuire 20 de ani.
Această extraordinară mamă și-a ocrotit copiii
cu prețul vieții, dovedind o putere de sacrificiu
și o rezistență morală de excepție. Renunță la
propria hrană în favoarea copiilor, străbate zeci
de kilometri prin tundră cu groaza în suflet, în
căutarea unor fructe cu care să-și salveze copiii

de scorbut, învață să conducă sania cu câini și
să facă din părul lor îmbrăcăminte pentru copii.
Intră de două ori în comă și de două ori
revine la viață, singurul tratament fiind iubirea
nemărginită pentru copii și credința în Dumnezeu.
(…) În trânta ei cu destinul, se dovedește mai tare
și învinge, afirmă Gheorghe Nandriș în scrisoarea
de prezentare a manuscrisului către editură.
Volumul de față este așadar o mărturie a unei
epoci, Anița fiind vocea unei generații sacrificate
pe nedrept de un regim care s-a impus prin
mijloacele sale represive și extrem de violente.
Cartea aceasta, care nu numai că se cere neapărat
citită, dar ar merita să fie așezată, prin biblioteci,
într-un raft al clasicilor, descrie unul din cele mai
cumplite destine. (Monica Lovinescu)
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MECANICA INIMII, MATHIAS
MALZIEU, Editura Nemira,
Bucure]ti, 2009

M

athias Malzieu este un scriitor,
compozitor și interpret francez, născut
în 1974, la Montpellier. Este solistul trupei rock
Dionysos, înființată în 1993. Ca scriitor a debutat
în anul 2002 cu un volum de povestiri. În 2007
a publicat Mecanica inimii, un roman primit
foarte bine atât de publicul cititor, cât și de critica
literară, fiind însoțit și de un album rock omonim.

Cartea este de fapt o alegorie despre pierderea
inocenței, o poveste aflată la limita fantasticului,
creată din vise, metafore și imagini simbol,
ce transformă romanul într-o poezie care, sub
apanajul unui basm, abordează teme ce au
preocupat scriitorii tuturor timpurilor.
Jack este un băiețel care se naște în Edinburgh,
în 1874, însă din nefericire un defect pe care
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acesta îl are la inimă o face pe Madelaine, un fel
de doctoriță-vraci, să îi monteze un ceas antic în
piept ce îl poate salva de la pieire, dar i-o și poate
aduce în același timp.
Doctorița acuzată de mulți de vrăjitorie îl
îndrăgește nespus pe firavul băiețel, pe care
ajunge să îl crească, deoarece tic-tacul din inima
lui Jack îi îndepărtează pe toți cei care ar putea să
îl înfieze.
Purtându-i de grijă permanent, Madeleine
încearcă să îl protejeze pe Jack de suferință:
Întâi de toate, nu atinge acele. În al doilea rând,
stăpânește-ți mânia. În al treilea rând, niciodată,
nici în vecii vecilor, nu te îndrăgosti. Căci
atunci, pentru totdeauna, acul care arată orele
la ceasornicul inimii tale îți va străpunge pielea,
oasele ți se vor sfărâma, iar mecanica inimii se
va strica iarăși.
Sfaturile lui Madeleine și dorința acesteia
de a-l proteja nu sunt suficiente, iar Jack se
îndrăgostește de o tânără cântăreață. Domnișoara
Acacia îl cucerește pe acesta cu vocea sa, cu
delicatețea, dar și cu stângăciile provocate de
miopia fetei, care din mândrie refuză să poarte
ochelari.
Iubirea îl face pe Jack să acționeze, să își
trăiască viața, însă mecanismul inimii sale este
pus la grea încercare, deoarece domnișoara
Acacia nu se ridică întotdeauna la nivelul trăirilor
sufletești ale lui Jack.
Comparată cu Micul Prinț al lui Antoine
de Saint Exupéry, Mecanica inimii este o carte
în care autorul, folosindu-se de artificiile unei
povești stranii, reușește să vorbească despre
adevăruri ce merită descifrate.
Roxana NEAGU

DE ASCULTAT
Recital de poezie

H

aideți să oprim puțin goana, temerile,
noianul de gânduri ce ne invadează
liniștea și să ne întrebăm de când nu am mai citit
o poezie! Într-adevăr, poezia e pretențioasă: cere
timp, dispoziție, spațiu, însă Asociația Culturală
Feed Back ne vine în întâmpinare, prin inițierea
proiectului Mari Poeți, Mari Opere, Mari Actori
(în colaborare cu actorul Dorel Vișan), generând
o colecție de 15 audio-book-uri ce conțin poezii
alese din patrimoniul poetic național, intangibil,
interpretate de artiști îndrăgiți: Dorel Vișan,
Maria Ploaie, Mircea Diaconu, Draga Olteanu
Matei, Traian Stănescu, Florin Zamfirescu, Ilinca
Tomoroveanu, Virgil Ogășanu, Mircea Albulescu,
Sofia Vicoveanca și Florina Cercel, ale căror
voci dăruite amplifică muzicalitatea versurilor,
accentuează nuanțe pe care noi poate nu le-am
sesiza, introducându-ne într-o atmosferă tainică,
mai rar întâlnită în ultimul timp.

Colecția este formată din 15 mape cartonate,
fiecare dintre ele conținând poezii ale unui singur
autor, prezentate atât în formă scrisă (o mică
broșură), cât și în format audio (CD).
Atent alese, poeziile susțin mesajul pe care
este clădit proiectul: Un neam care nu-și cunoaște
trecutul își pierde identitatea (Mihai Eminescu),
abordând teme diverse, unele mai sobre, altele mai
vesele, fiind meşteşugit asociate atât cu vocile care
le aduc către noi, cât şi cu fundalul musical.

Această primă serie de audio-book-uri,
concepută în cadrul proiectului menționat,
conține:
Mihai Eminescu – Monologuri celebre din
teatrul eminescian, recital Dorel Vişan
Mihai Eminescu – La trecutu-ţi mare, mare
viitor, recital Dorel Vişan
Mihai Eminescu – Luceafărul, recital Dorel
Vişan
Dimitrie Anghel – Fantezii, recital Maria
Ploae
Ion Minulescu – Romanţe pentru mai târziu,
recital Mircea Diaconu
George Topîrceanu – Balade vesele şi triste,
recital Draga Olteanu Matei
Vasile Alecsandri – Cântecele Gintei Latine,
recital Traian Stănescu
Nicolae Labiş – Lupta cu inerţia, recital Florin
Zamfirescu
George Coşbuc – Balade şi
Idile, recital Dorel Vişan
Nichita Stănescu – Un pământ
numit România, recital Ilinca
Tomoroveanu
Tudor Arghezi – Cuvinte
potrivite, recital Virgil Ogăşanu
Octavian Goga – Ne cheamă
pământul, recital Dorel Vişan
George Bacovia – Comedii în
fond, recital Mircea Albulescu
Grigore Vieru – Taina care mă
apără, recital Sofia Vicoveanca
Otilia Cazimir – Lumini şi
umbre, recital Florina Cercel
Concluzionând, componenţa
colecţiei este valoroasă şi
echilibrată, fiind utilă oricărei grupe de vârstă,
deoarece poezia nu există doar pentru a exersa
analizele literare, ci și pentru a învăța să ne
regăsim bucuria și sensibilitatea.
Colecția prezentată poate fi împrumutată de
la Mediateca Bibliotecii Judeţene Panait Istrati
Brăila.
						
Irina ENE
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