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POEŢI ROMÂNI 

LA EMINESCU ACASĂ 

Concursul este organizat pe trei grupe de vârstă: 10-15 ani, 16-
20 de ani, 21-35 de ani.

condiţii de participare:
n 1 sau 2 lucrări care să nu depăşească 10 p. A4 (text

dactilografiat / tehnoredactat) şi care să nu fi fost premiate la alte
ediţii ale concursului nostru;

n Textul va fi tehnoredactat în programul Microsoft Word şi
salvat în format .doc (nu docx), cu font Times New Roman, mărime
12, spaţiere la 1 rând, cu diacritice, cu respectarea ortografiei,
marginile paginii setate la 2 cm, aliniere justify. 

Modalitatea de trimitere sau depunere a lucrărilor:
n Lucrările tipărite se vor trimite într-un plic format A4, care va

conţine:
n lucrarea, la începutul căreia NU se menţionează numele

autorului, ci doar titlul, categoria de vârstă şi un motto;
n un plic mic, închis, pe care se va specifica mottoul lucrării

alături de categoria de vârstă şi care va conţine datele de
identificare şi contact ale autorului: numele şi prenumele, data
naşterii, adresa completă, numărul de telefon, ocupaţia şi adresa
de email. 

n În paralel, va fi expediată lucrarea în format electronic, având
specificate acelaşi motto şi categoria de vârstă, pe adresa:
bibli_on@yahoo.com ca ataşament tehnoredactat. Mesajul va avea
ca subiect „pentru concursul de proza Radu Rosetti”. Organizatorii
garantează anonimatul expeditorului. 

Participă tineri care nu au debutat editorial în proză şi
nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor.    

Lucrările (schiţe şi povestiri) vor fi expediate pe adresa:
Biblioteca Municipală ,,Radu Rosetti”, Bulevardul Oituz nr. 13 A,
Cod poştal 601077, Oneşti, Jud. Bacău 

Data limită de primire a lucrărilor: 24 septembrie 2017.
Premierea va avea loc în data de 28 septembrie 2017. Pentru

laureaţii concursului cu domiciliul în alte localităţi, premiile vor fi
expediate prin poştă. 

Relaţii la telefon: 0234/324099,    tel./fax  0234/312202.

obSerVaŢII: 
Versurile, fragmentele de teatru sau eseurile filozofice, istorice,

lingvistice etc. nu vor intra în concurs. 
Lucrările scrise de mână, precum şi cele care nu respectă

prezentul regulament nu vor fi luate în considerare.

Cea de a V-a ediţie a recitalurilor Poeţi
români la Eminescu acasă, organizate de
revista „Hyperion”,  Fundaţia Culturală
„Hyperion-c.b.” Botoşani şi Reprezentanţa
Botoşani a Filialei Iaşi a Uniunii
Scriitorilor din România s-a derulat în ziua
de 17 iunie 2017 în holul Hotelului „Rareş”
din Botoşani, manifestare culturală ce se
desfăşoară în pregătirea celei de a V-a
ediţii a Congresului Naţional de Poezie. Au
citit poeţii: Liviu Ioan Stoiciu, Călin Vlasie,
Lucian Vasiliu, Cassian Maria Spiridon,
Adrian Alui Gheorghe, George Vulturescu,
Marius Chelaru, Ioana Diaconescu, Doina
Popa, Cosmin Perţa, Cornelius Drăgan,
Alexandru Ovidiu Vintilă, Nicolae Panaite,

Leo Butnaru, Grigore Chiper, Radu
Florescu, Nicolae Sava, Vasile Tudor,
Valentin Talpalaru, Hristina Doroftei,
Nicolae Corlat, Vlad Scutelnicu, Vasile
Iftime, Gabriel Alexe, Petruţ Pârvescu,
Cristina Prisăcariu-Şoptelea, Dumitru
Necşanu, Cezar Florescu, George Luca,
Ovidiu Petcu şi Gellu Dorian. Un medalion
liric din poezia lui Horaţiu Ioan Laşcu a
susţinut actorul Florin Aioniţoaie. Acelaşi
actor  a prezentat şi un recital din poezia
lui Mihai Eminescu. Premiul „Hyperion”,
acordat de revista „Hyperion” a fost
decernat poetului Leo Butnaru. 

Eveniment editorial

Poeții și științele
Poezie și știință – o antologie de  de autori

contemporani din România; ediție bilingvă;
selecție și ediție de Grete Tratler și Peter
Forbes (Editura Vremea, București, 2016).
După cum precizează Grete Tartler în Cuvânt
înainte, „antologia de față nu-și propune
întoarcerea la rădăcinile comune ale poeziei și
științei, nici la clasici în materie, ci prezentarea
câtorva autori, fascinați de
interdisciplinaritate, din România”. Sunt
trecuți în revistă
poeții care sunt
influențați de
alchimie, ca
„transformare de
sine” (Vasile
Baghiu, Magda
Cârneci, Eugen
Bunaru...), alții de
chimie (Maria Pal,
Liviu Ioan Stoiciu),
de geologie (Ana
Blandiana), de fizică
(Simona-Grazia
Dima sau Dinu
Flămând), de SF
(Vasile Gogea), de
matematică (Ioana Ieronim, Letiția Ilea...) etc.
Printre altele, coautoarea antologiei notează:
„Paralele botanice și biologice găsim și la
Gheorghe Izbășescu, Elena Ștefoi, Ion Mircea.
Iarba din curtea casei, năpădind urmele
părinților morți, face legături între lumi”. Și
sunt citate versurile lui Gheorghe Izbășescu:
„Ascultând foșnetul ierbii, Agrostis
stolonifera,/și vocea uscată a fantomelor din
sertare,/spionii ei, ce-năbușe zgomote
firești,/Cât eu cu muza-n dormitor, cercetând
tablourile cu cei dragi de pe pereți,/bănuiam că
nici noi nu suntem foarte vii,/cum nici ei nu
sunt foarte morți,/Și, fără să vrem,/vărsăm pe
fața de masă cafelele din cești”. În concluzie,
Grete Tartler notează: „Crezând eu însămi că
poezia e mai apropiată de religie, muzică și
științe decât de proză și că unele dintre
descoperirile de azi ne pot aduce și speranță
(precum credința), nu numai îndoială, am
inclus în această antologie și câteva poeme în
care religia potențează cele spuse de știință”.
Antologia mai cuprinde un eseu de Solomon
Marcus: O literatură ascunsă. Două direcții
ale evoluției culturale, precum și notele
biobliografice ale celor 34 de poeți prezenți cu
poeziile în română și engleză. Este vorba de un
adevărat eveniment editorial. (DaD)

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ,,RADU ROSETTI” ORGANIZEAZĂ

Concursul naţional de proză scurtă 
„RADU ROSETTI”, ediţia a XIX-a, 2017

Carte nouă
Ion Șerban DrIncea – Zic și eu
(Editura Măiastra, 2017)
Ion Șerban Drincea este un poet din Mehedinți, stabilit la Timișoara. Cartea aceasta,

însă, nu e una lirică, ci de aforisme. Aș zice că e vorba de aforisme de bun simț, vizând
bunul simț: „Nu există un sfârșit, indiferent de situație. Fiecare sfârșit înseamnă un
început”. Sau: „Rădăcinile pomului altoit rămân aceleași, doar fructele se schimbă.Omul
nu face excepție de la această regulă”. Sau: „Vinul bun se cunoaște și după ceea ce faci
după ce ai terminat de băut”. Apoi, Șerban Drincea este și moralist, cum îi șade bine unui
autor de aforisme: „Rodul bătrâneții este după cum au fost florile tinereții”. Sau:
„Amintește-ți întotdeauna de binele făcut de cineva, nu aștepta ca persoana respectivă
să ți-l readucă în memorie”. În sfârșit, unele apoftegme sunt de inspirație creștină:
„Minunile se arată numai la cei care cred în ele”. Sau: „Binele trebuie făcut din iubire și
nu din dorința de a primi recompense sau pentru a te achita de obligații”. La final,
Șerban Drincea e și ludic: „Cât în lună, cât în stele/Toate îs numai belele,/Mai ales când
crezi în ele/Fără bani în portofele”. (DaD)
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Prietenie si posteritate

am trăit şi eu
senzaţia de

izolare a
scriitorului
pentru care

scrisorile erau
ca nişte

frânghii în
stare să-l ţină

suspendat
deasupra
vidului...

Am fost cu puțin timp în urmă, de Ziua
Poeziei, la Piatra Neamț și am fost profund
impresionată, din nou, de frumusețea și grația
orașului (este singurul oraș pe care îl știu căruia
acest calificativ, făcut pentru fiinţe, i se
potrivește) şi de deschiderea spre poezie, de
comunicarea prin poezie a locuitorilor lui.
Organizatorul sărbătorii poeziei era scriitorul
Adrian Alui Gheorghe, în biroul de director al
bibliotecii al căruia am descoperit, alături de
raftul intimidant al propriilor cărţi, acela cu
volumele postume, surprinzător de numeroase
ale lui Aurel Dumitraşcu, editate, în numele
prieteniei, de Adrian Alui Gheorghe. E greu să-
ți imaginezi cum ar fi fost posteritatea lui Aurel
Dumitraşcu, şi chiar dacă ar fi existat, fără
devotamentul prietenului său şi e greu să nu fii
tulburat de această legătură peste viaţă şi
moarte a cărui autor este Adrian Alui Gheorghe.

Una dintre cărţile care m-au impresionat cu
adevărat în ultimii ani a fost corespondenţa
între Aurel Dumitraşcu şi Adrian Alui
Gheorghe, purtată pe parcursul deceniului
1978-1988 şi publicată de acesta din urmă
acum. Masivul volum, de mai bine de 500 de
pagini format mare, m-a făcut să mă gândesc –
înainte chiar de a începe  să-l citesc – la ceea ce
a însemnat fiecare dintre sutele de scrisori pe
care le cuprinde, la cantitatea de timp, deci de
viaţă, însumată din miile de gesturi pe care le
presupunea scrierea şi expedierea unei scrisori,
la căutarea plicurilor care nu se lipeau, a
timbrelor care nu se găseau întotdeauna, la
mersul la poşta din sat care era deschisă numai
câteva ore şi uneori nici atunci. Am trăit şi eu
senzaţia de izolare a scriitorului pentru care
scrisorile erau ca nişte frânghii în stare să-l ţină
suspendat deasupra vidului şi, înainte de a
pătrunde tulburată în existenţa celor doi tineri
poeţi din întunecatul deceniu, nu m-am putut
împiedica să-mi aduc aminte cum mergeam
noaptea la gară, ca să punem scrisorile direct la
vagonul poştal (cu speranţa că, în felul acesta,
vor fi mai puţin citite înainte de a ajunge la
destinaţie) sau cum rătăceam kilometri întregi
în căutarea unei cutii poştale valide, pentru că
majoritatea erau vandalizate (ca şi telefoanele
publice), parcă anume pentru a zădărnici
comunicarea între oameni. Şi totuşi, volumul
intitulat  FRIG – cu referire evidentă la
perioada în care i-au fost scrise paginile –
răspândeşte o tulburătoare căldură izvorâtă din
intensitatea acestei comunicări. Şi nu e vorba
doar de comunicarea dintre cei doi tineri autori
ai scrisorilor, este vorba, într-un mod de-a
dreptul fascinant, de eforturile lor – eroice în
condiţiile date – de a descoperi şi cunoaşte
literatura, ca pe o altă formă, perenă, de
comunicare, ca pe o soluţie împotriva
singurătăţii, înainte de a fi una împotriva
morţii.

De fapt, cei doi eroi ai romanului epistolar –
pentru că este într-adevăr un roman cu
personajele bine conturate, cu atmosfera şi
detaliile epocii sugerate cu fineţe, chiar dacă
fără intenţii literare – nu seamănă deloc, deşi
relaţia dintre ei este prietenia însăşi. Iar

neasemănarea nu vine din faptul că unul era
închis într-un sat, şi celălalt într-o uzină.
Neasemănarea lor este mult mai profundă,
aproape de nebănuit. Desigur, amândoi se află
în acea perioadă evanescentă de la începutul
tinereţii, înainte de intrarea în maturitate şi în
viaţa propriu-zisă, când fostul adolescent este
încă nu numai în căutarea locului său în lume
(un loc pe care nu este sigur că îl va găsi), ci şi în
căutarea propriei definiţii, abia dacă bănuite;
pentru amândoi scrisul, cu toată nesiguranţa
lui, este singurul punct de sprijin în univers,
mult mai mult decât o vocaţie: o soluţie –
singura – de supravieţuire;  pentru amândoi, a
se găsi în celălalt, ca şi în alţi colegi de generaţie
pe care îi citesc, îi caută, îi ştiu pe de rost, este o
dovadă, de care au nevoie, a propriei existenţe şi
autenticităţi. Amândoi sunt naivi, furioşi,
radicali, iluminaţi, complexaţi, exaltaţi,
deprimaţi, dezorientaţi, dezgustaţi şi câte şi mai
câte caracteristici comune care ar fi trebuit să-i
facă să semene... Şi totuşi, există ceva – greu
sau imposibil de susţinut cu argumentele din
epocă, dar evident din perspectiva timpului şi a
cititorului de azi – care îi deosebeşte unul de
altul, care îi face diferiţi şi chiar de sens contrar.
Acel ceva, greu de precizat pe parcursul lecturii
şi existent nu mai mult decât o nelinişte de
nedefinit, este totuşi o evidenţă. Deşi se mişcau
pe acelaşi drum, glisând ani de zile paralel, cei
doi prieteni atât de asemănători se îndreptau in
direcţii opuse: unul luneca înspre viaţă, celălalt
luneca înspre moarte.

Nimic melodramatic însă în aceasta situaţie
existenţială, nici o clipă editorul scrisorilor nu
încearcă să schimbe perspectiva din prezentul
revolut  cu cea din prezentul de azi, nici un
accent, oricât de puţin apăsat, nu încearcă să
sublinieze deosebirea şi nedreptatea. Singurul
semn al conştiinţei deosebirii este editarea. De
aproape douăzeci de ani, Adrian Alui Gheorghe
îngrijeşte, editează, publică manuscrisele
prietenului său ca într-o răscumpărare a
inegalităţii pe care a operat-o destinul, ca într-o
încercare încăpăţânată, aproape magică, de a-l
menţine în viaţă. Astfel, prietenia lor nu a putut
fi „cenzurată de moarte”, cel rămas, vinovat de
propriul noroc, dăruindu-şi celui plecat timpul
primit în plus. Rezultatul –nescontat, cred –
este nu numai decuparea din bolovanul de
grafit a staturii reale, a statuii prietenului, ci şi
construirea, la marginea dinspre noi a istoriei
literare, a încă unui mit al prieteniei.

În afara sentimentului că este un poet de o
aproape halucinantă autenticitate – sentiment
pe care mi-l dădeau nu numai versurile sale,
scrise sau nescrise încă, ci întreaga înfăţişare,
gesturile, privirea – de la Aurel Dumitraşcu mi-
au rămas două amintiri: 

Una este o întâlnire într-o sală plină până la
refuz de cititori, cu prilejul unei lecturi din 1988
la Biblioteca din Piatra Neamţ, întâlnire de pe
urma căreia am păstrat o fotografie în care ne
privim  uimiţi, reciproc intimidaţi. Cititorii
aceia şi atmosfera electrizantă a lecturii (care
avea să fie, în ceea ce mă priveşte, ultima de
dinaintea interzicerii) au rămas pentru mine

dovada ideală şi nemairepetată (mai întâi din
lipsă de libertate, apoi din lipsă de interes) a
comunicării prin poezie. Iar prezenţa lui Aurel
Dumitraşcu, dispărut şi el, simbolic, între timp,
îi dă o valenţă tulburătoare în plus.

Cea de adoua este o întâmplare aproape
neverosimilă. Era cu puţin timp după moartea
sa şi ajunsesem cu un grup de poeţi prieteni ai
săi la Borca, satul în care mai trăia mama sa
(despre sănătatea căreia scrisese de atâtea ori
neliniştit) şi de unde fuseseră expediate toate
scrisorile. Era o vreme rece şi posomorâtă, bună
pentru depresii, şi noi stăteam în jurul

mormântului său abătuţi şi descurajaţi,
amintindu-ni-l, spunându-i câte un vers, fără să
ne hotărâm să plecăm şi fără să ştim ce să mai
facem rămânând. Şi atunci, absolut brusc,
neanunţat şi nepregătit prin nici un gest
meteorologic, pe cer a apărut arcuit, cu unul
dintre capete ieşind parcă direct din movila
mormântului, cel mai limpede curcubeu pe care
l-am văzut vreodată, iradiind de frumuseţe,
capabil să vindece. Era ca şi cum cerurile s-ar fi
hotărât strălucind să-şi desvăluie pentru noi
conţinutul de credinţă, speranţă şi iubire. Şi nici
unul dintre noi nu s-a îndoit că a fost un mesaj
de încurajare pe care poetul, continuîndu-şi
destinul, ni-l trimetea.

În ceea ce îl priveşte pe Adrian Alui
Gheorghe, mulţi ani de zile el a locuit în
amintirile mele prin acea întâlnire de la
mormântul prietenului comun pe care o
organizase şi prin superlativul altruist al
prieteniei întru poezie. Acum, când  cărţile
publicate în ultimii ani l-au transformat într-
unul dintre cei mai interesanţi romancieri
contemporani, felul în care continuă să-şi
editeze prietenul de adolescenţă, dăruindu-i
fragmente din propria viaţă şi ţinându-l astfel în
viaţă şi în actualitate, este mai tulburător încă
şi, fără termen de comparație în istoria
literaturii noastre.

București, aprilie 2017

În perioada 14-17 iunie, la Băile
Herculane s-au desfășurat Colocviile
”Reflex”, sub cârma maestrului de
ceremonii Octavian Doclin, redactorul
șef al revistei cu același titlu. Trei zile
pline de colocvii despre pictură, despre
poezie, încheiate cu un recital poetic,
un adevărat regal. A fost sărbătorit
pictorul Silviu Orevitzan printr-un film
extraordinary și printr-un colocviu
moderat de Pavel Șușară, la care au
vorbit pictori din Reșița și Timișoara,
după cum tot Pavel Șușară a moderat
un colocviu despre picture din Banat.
În prima seară, invitații au fost
prezentați de Octavian Doclin și s-au
lansat foarte multe cărți și reviste.

Printre participanți, enumerăm: Ion
Cocora, Cornel Ungureanu, Toma
George Maiorescu, Pavel Șușară,
Costel Stancu, Victoria Milescu, Virgil
Diaconu, Dan Drăgoi, Nina Ceranu,
Maria Nițu, Paulina Popa, Mariana
Pândaru, Georghe Jurmă, Titus
Crișciu, Zeno Cârlugea, Elena Zoia
Deju, Nicolae Sârbu, Ion Matiuț,
Lucian Alexiu, Sabin Păutza, Petru
Galiș, Ion Oprișor, Nicolae Silade, Ela
Jakab, Ileana Roman, Viorel Mirea,
Vasile Morar, Nicolae Scheianu… 

Atmosfera a fost una prietenească,
cu scriitori bonomi, influențați și de
Cerna cea frumos curgătoare pe sub
Muntele Domogled. (DaD)

Pictură și poezie la Băile Herculane
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Geografia
poeziei
româneşti şi-a
lărgit graniţele,
mai cu seamă
după ’89, prin
contribuţia
unor voci
distincte din
nordul ţării,
care întreţin
expresiv
nostalgia
spaţiului
matrice, în
termeni
blagieni. Dintre
ei, s-a desprins
prin energia
versului, George
Vulturescu,
diriguitorul
Poesis-ului
sătmărean,
confiscat de
mitologia
muntelui.
născut în
acelaşi spaţiu
modelator – în
călineşti-oaş -,
Vasile Mic
urmează o cale
aparte,
cultivând
poemul de
scurtă
respiraţie, cu
turnură morală
şi substrat
simbolic.

Deşi a publicat versuri încă din 1974,
debutând în revista „Familia”, oşeanul Vasile
Mic, asemenea multor poeţi formaţi în
climatul anilor ’70-’80, a debutat editorial cu
mare întârziere, în 1991, cu o culegere
omogenă,  Vis în pădurea de mesteceni,
dedicată spaţiului natal. Dincolo de explicaţia
istorică (momentul revoluţionar din 1989),
cred că debutul a fost întârziat din cauza
autocenzurii de ordin livresc sau din motive
obscure ce ţin de tectonica invizibilă a creaţiei,
cu determinări existenţiale. După mai bine de
un deceniu de tăcere, el revine în fluxul
editorial, publicând ritmic volumele: 

Fereastra din vis (2007), Scara de lumină
(2009), Dispariţia din context (2010),
Copacul de argint (2011), Naşterea Aurorei
(2013); plus antologia bilingvă, româno-
engleză, Povara comorilor / Burden of
treasures (2011).

Geografia poeziei româneşti şi-a lărgit
graniţele, mai cu seamă după ’89, prin
contribuţia unor voci distincte din Nordul
ţării, care întreţin expresiv nostalgia spaţiului
matrice, în termeni blagieni. Dintre ei, s-a
desprins prin energia versului, George
Vulturescu, diriguitorul Poesis-ului
sătmărean, confiscat de mitologia muntelui.
Născut în acelaşi spaţiu modelator – în
Călineşti-Oaş -, Vasile Mic urmează o cale
aparte, cultivând poemul de scurtă respiraţie,
cu turnură morală şi substrat simbolic.
Confesiunea lirică se derulează în şoaptă, când
fixează amintirile cu imaginea satului natal
într-un fel de poveste ritualică: „Am rămas/ cu
povestea/ ce nu mi-o pot scoate/ din suflet.//
Povestea e numai/ pentru şoaptele mele,/
pentru satul meu,/ pentru râu,/ pentru
cărările/ care în lume duc.// Povestea/ e
pentru lumea aceasta,/ e pentru lumea-lume.”
(Pentru şoaptele mele) Conturul ruralităţii
originare este haşurat nostalgic pe fondul
însingurării fiinţei urbane: „Uneori,/
rămânem singuri/ cu serile noastre/ târzii,//
cu visele/ pe care nu ni le mai reamintim/
dimineaţa.// Uneori,/ rămânem singuri/ cu
satul natal…” (Când rămânem singuri)
Prezentul satului arhaic este văzut cu aceeaşi
privire melancolică: „De-o vreme/ satul/ îşi

sprijină/ bătrâneţile/ pe umerii/ celor/ duşi.//
Uliţele lui scufundate sunt/ în uitare./
Cărările duc,/ Nu de ici-acolo,/ Duc spre
departe…/ Doar un prinţ/ mai vine pe aici/ se
declară iubit/ de mierle,/ de cocoşul de
munte,/ de floarea de colţ…” (De-o vreme) O
serie de versuri impregnate melancolic sunt
concepute ca veritabile tablete cu amintiri,
cum expresiv le denumea poetul în poemul
omonim din volumul anterior Naşterea
Aurorei („Despre departe/ Şi albastru/ Despre
trenuri de noapte,/ Zâmbete/ Cu flori de
câmp/ Prin preajmă”).  

În O replică de argint/ Una replica
d’argento, Vasile Mic conturează un univers
poetic dominat de armonie, în pofida
imaginilor negative receptate din perspectivă
planetară într-o serie de poeme: Zgomotul
morţii, Teama de pace, Imaginea apocalipsei,
Laolaltă, Cruciadă pentru pace, Poemul, rob,
În satul sclavilor, S-ar fi putut, Când moare
lumea. Dincolo de rumoarea morţii, resimţită
intens, precumpănitor este Îndemnul la
iubire, cum se intitulează unul dintre poemele
care deschid grupajul. Aş spune că iubirea este
asociată cu veşnicia care „s-a născut la sat”,
cum spunea Blaga. În fond, dragostea devine
sentimentul ordonator  al reflecţiilor lirice:
„Sunt/ la o bătaie/ de inimă/ de o inimă făcută
să iubească.// Sunt la o bătaie/ de inimă/ de o
primăvară/ din preajma/ inimii/ făcută să
iubească.// Sunt/ la o bătaie de inimă/ de o
lume/ care/ şi ea/ iubeşte.” (La o bătaie de
inimă) Istoria se scrie cu ajutorul iubirii, pare
să spună poetul, decantându-şi stările
emoţionale în expresia unor motive ale
purităţii: „Intră/ în istorie.// Iubeşte femeia//
adevărată.// Iubeşte florile,/ muntele,/ albul,/
departele.// Vei avea/ lumina./ O patrie,/ o
planetă…// Le vei putea/ dărui.”(Intră în
istorie)

Astfel de motive care înseninează
perspectiva asupra lumii (lumina, primăvara,
zborul, fereastra, vârful muntelui, râul,
copacii, roua, cerul ş.a.) jalonează atitudinea
lirică predominant morală. Candoarea (sau
inocenţa de la începutul vieţii) este asumată
de poet ca stare definitorie: „Îmi voi permite/
să rămân ca la început:/ pruncul/ care îi

respectă pe ceilalţi/ prunci,/ care nu iese/ din
cuvântul mamei,/ care ţine la bunica sa/ mai
mult decât la luna nouă./ Voi fi mereu/
pruncul care iubeşte/ râul/ cu păsările/ şi
ciripitul păsărilor/ din satul meu.” (Ca la
început) Etica poetului devine transparentă în
poemele ceva mai ample cu referinţă la
realitatea social-politică din
contemporaneitate (şi nu numai): Pe pământ,
Mai bogat, Nu o să vorbim, Reuniunea
morţilor (despre dezastrul de la Roşia
Montană), S-ar fi putut, Trenurile, Fiecare
etc. Reacţia negativă devine virulentă, atunci
când viziunea satirică trădează esenţa
lirismului, într-un registru împins către
pamflet: „Ţara mea nu este în lumină,/ ţara
mea nu e aproape nici de cer,/ ţara mea
îngenuncheată e în tină,/ groparii îi cântă
leru-i ler.// Soarele nu luminează-n ţara
mea./ Doar vântul bate pe aici/ şi luna trece,
uneori, când vrea…/ Istoria ni-i scrisă de
pitici./…/ Bani pentru medicamente nu-s…/
Ce dacă bunicii prematur ne mor?/ Părinţii-s
undeva pe la apus…/ Ne va fi dor de ei… ne va
fi dor?” (Ţara în lumină)

Asemenea Meşterului orb dintr-un frumos
poem („Cioplea un vultur dintr-un pur
bazalt…/ Iar fulgerând ideii creatoare/
vulturul avea chip de om/ desprins dintr-o
esenţă de visare”), autorul culegerii  sugestiv
intitulată  O replică de argint/ Una replica
d’argento visează cu ochii deschişi o lume mai
bună, configurându-şi universul poetic pe
asemenea coordonate ale acordului cu timpul
sau durata efemeră. Angrenat aievea într-un
dialog cu această lume, poetul „vorbeşte” (vezi
titlurile: Vorbesc, Nu o să vorbim, Vorbe
despre curtezane) cu simplitate, în limbajul
colocvial al epocii, evitând lirismul facil al
„metaforicilor”, cum postula Cesare Pavese
altădată. Tensiunea discursului poetic este
întreţinută şi prin rostirea sacadată, în
registrul versului lapidar.

Nu pot încheia fără să remarc traducerea
impecabilă a fostului coleg de la revista
studenţească modelatoare, Echinox, poetul şi
prozatorul Ştefan Damian, absolvent de
Română-Italiană, ca mulţi dintre echinoxiştii
care i-am urmat în redacţie. 

Nicolae Oprea
Cronica literară

Un grupaj poetic bilingv

Zenovie Cârlugea, istoric literar din Târgu Jiu, este – printre altele -
autorul a numeroase volume despre viața și opera lui Lucian Blaga.
Anul acesta, întreaga preocupare pentru studiul poeziei și filosofiei
blagiene a lui Zenovie Cârlugea este încununată de un masiv volum
original de peste 500 de pagini: Lucian Blaga – dicționar esențial;
oameni din viața lui (Editura Tipo Moldova, 2017, Colecția Opera
Omnia). În cuvântul introductiv, autorul își justifică proiectul: „...viața
și destinul marelui creator îndeamnă la o cât mai exactă reevaluare a
relațiilor sale cu oameni ai vremii sale, geniul lui împlinindu-se, între
semeni, doar prin drumul creat prin sufletele și conștiința acestora.
Dovezi ale acestei deveniri umane, artistice, filosofice, profesionale
există din plin, în biografia lui Lucian Blaga, iar fără apelul la
hermeneutica și metafizica alterității, reprimatoare sau benefice,
destinul unui om nu se poate manifesta și împlini...”

Este impresionantă documentarea lui Z. Cârlugea, bibliografia fiind
una extraordinar de întinsă; dar nu e vorba doar de cărți, reviste din
biblioteci, dar și de numeroase  arhive cu scrisori, de memorii, de
mărturisiri ocazionale. Cu o minuție ieșită din comun, autorul pune în
ordine alfabetică oamenii care l-au cunoscut direct sau au avut legături
mai strânse sau mai sporadice cu Blaga, de la mari personalități ale
vieții culturale până la alții anonimi: de la Felix Aderca și Nicolae
Balotă până la Petru Bortoș, de la Constantin Brâncuși și G. Călinescu
până la Nichifor Crainic, de la Mircea Eliade și Mahatma Gandhi până
la Basil Gruia, de la Gheorghe Grigurcu și Dumitru Micu până la Liviu
Rebreanu și Basil Munteanu, de la Ion Negoițescu și Mihail Sadoveanu
până la Radu Stanca și I. D. Sîrbu... Fiecare articol cuprinde, în general,
o scurtă notă biografică a personalității, eventual titlurile operei, apoi
legăturile cu Blaga: directe, scrisori, autografe pe cărți, prietenia, unde
e cazul, sau divergențele (v. cazurile Cioran sau Beniuc...), când se
impune, fragmente de texte evocatoare... Iată un fragment din multele

evocări ale lui Gheorghe Grigurcu: „O
ultimă întâlnire cu Blaga am avut în
vara anului 1959, la poet acasă. Era o
zi de un senin înalt, copleșitor, precum
un decor adecvat Poemelor luminii.
Blaga era concentrat asupra
organizării vieții sale de proaspăt
pensionar... Prezenta habitualul său
aer calm, netrădând nimic din boala ce
avea să-l cuprindă și să-i curme zilele
în curând. Am discutat, ca de regulă,
despre multe, nu în ultimul rând
despre eșecul proiectului meu de a mă
stabili în Cluj. N-au avut sorți de
izbândă nici recomandările amintite mai înainte pe care mi le-a făcut
poetul către Alexandru Jebeleanu de la Orizontul timișorean și către
Tudor Vianu (cu care avusesem între timp o întrevedere la Biblioteca
Academiei, unde era director), răspunsul fiind nu avem locuri
disponibile...”

Sau, mărturia lui Mircea Eliade, după întâlnirea cu Blaga la Berna:
„...pentru noi, zilele petrecute la Berna rămân neuitate și am fi într-
adevăr fericiți să ne întâlnim mai des în țară. Viața este frumoasă și
bună dacă la la 30 de ani pot primi un asemenea dar: prietenia lui
Lucian Blaga.” Mai trebuie menționat că dicționarul este bogat ilustrat
cu fotografii ale protagoniștilor, cum și că toată ținuta grafică a cărții
este de mare este de mare calitate.

În fond dicționarul acesta poate fi luat și ca o adevărată și completă
și originală monografie Blaga, omul, poetul, scriitorul, filosoful fiind
reconstituit din trecerea în revistă a personajelor cu care a intrat în
contact, a... „oamenilor din viața lui”. (DaD)

Un dicționar esențial Blaga



Surprinzător, am fost prezent la Bookfest,
anul acesta, cu două cărți (ambele, lansate  în
26 mai 2017 la București; a fost deschisă atunci
o „fereastră astrală” pentru mine; glumesc) —
un roman la Editura Polirom (în colecția
Fiction-Ltd), intitulat „Transfer”, și un volum
în afara genurilor literare, „jurnal al poemelor”,
intitulat „Ajuns din urmă” la Editura Junimea
(în colecția Memoria clepsidrei). Ambele au
apărut din bunăvoința extraordinarilor
directori Silviu Lupescu și Lucian Vasiliu, eu n-
aveam nici o grabă să apară. Le-am predat
definitivate la începutul acestui an, în
februarie, la gândul că la vârsta mea aș putea să
rămân brusc fără memorie și să pun uneltele în
cui. Bat în lemn, dar mă tem de Alzheimer „ca
de dracu” (Alzheimer este o boală
degenerativă, scrie Sfatul Medicului, ce
afectează zone ale creierului ce controlează
memoria, inteligența, capacitatea de judecată,
limbajul și comportamentul; această boală
reprezintă forma cea mai comună de declin
mental sau demență la persoanele în vârstă;
boala Alzheimer este o afecțiune mai gravă
decât pierderea moderată a memoriei ce
apare la persoanele în vârstă; această boală
se asociază și cu tulburări de comportament,
de personalitate, pierderea abilității de a
gândi corect și abilității de a efectua
activitățile zilnice). Și cum de ce te temi, nu
scapi, mă pregătesc sufletește. Pe de altă parte,
întreb iar: cât mai am eu de trăit? Mai am în
sertar versuri, jurnal, proză scurtă, eseuri (nu
mai pun la socoteală publicistica; îndeosebi cea
literară ar merita să fie publicată; colaborez de
la Revoluție încoace la reviste, am avut și am
rubrici la publicații care au dispărut, se adună
textele). Sincer, sper să mă opresc, să nu mai
public de anul viitor nici o carte — fiindcă sunt
tot mai rari cei ce mă citesc (le trezesc
interesul), numărați pe degete. Nu sunt un
scriitor luat în serios, din păcate, sunt
resemnat.

„Transfer” e al șaselea meu roman. Merg pe
același culoar singuratic (sunt luat în
continuare ca o curiozitate), nu mă interesează
nici un fel de competiție — la roman nu
„performez”, nu-mi bat capul, am observat că
„am și alte gusturi de valoare de cititor” decât
ale romancierilor români, că văd altfel
„conținutul”. Am scris „Transfer” (transfer de
personalitate, eventual, nu transfer de fișiere
electronice) fără nici un stres, câte puțin, seara,
de regulă. Subiectul e simplu: un tânăr de 27 de
ani, căsătorit, cu copil mic, pedagog în 1977, ia
seama asupra „bipolarității” (cum se spune azi)
unuia dintre frații soției (bolnav psihic), îi
studiază un jurnal ciudat, cu un plutonier din
1917; și e la un pas să devină și el victimă a
dedublării… La rece, redactorul-șef adjunct de
la Polirom, Adrian Botez (remarcabil „cap
limpede”, n-am mai întâlnit până la el atâta
acuratețe) a lăsat scris pe coperta a IV-a: În
1977, anul marelui cutremur, Olimpiu este un
tînăr pedagog la un internat de liceu din
provincie, fără vreo perspectivă de avansare
profesională şi avînd relaţii uneori de-a
dreptul periculoase cu elevii pe care îi
supraveghează. Are o soţie, Dida, şi un fiu,
Mihai, iar apartamentul lor este mereu călcat
de socri, de părinţi, de fraţi şi surori. Dintre
aceştia se remarcă Radu, fratele Didei,

diagnosticat cu o boală psihică, dar care, după
cum descoperă Oli, are de fapt abilitatea de a
transfera în conştiinţa sa spiritul unui
plutonier al armatei române din 1917 şi
notează cu acribie povestea acestuia într-un
jurnal. Cititorul devine astfel martorul vieţii
cotidiene sub regimul comunist, marcată de
sordid şi de frica de autorităţi, precum şi al
momentelor tensionate prin care treceau
soldaţii români spre finalul Primului Război
Mondial. Două lumi îndepărtate şi la fel de
cenuşii se întîlnesc în Transfer, o frescă a unor
epoci de mult apuse. Îmi pare rău că n-am
reușit să închei romanul mai repede, să nu
ajungă la 330 de pagini și să coste 40 de lei,
inaccesibil pentru unul ca mine (să fiu scuzat că
n-am cum să dau cu autograf romanul meu nici
prietenilor; mă bucur de fiecare dată când pot
să dăruiesc o carte a mea). Las la o parte faptul
că la lansarea de la Bookfest m-am simțit
„rățușca cea urâtă” la standul Editurii Polirom
printre panourile cu pozele… celebrilor scriitori
(gen Ana Maria Sandu, Viorica Răduță, Ilinca
Bernea, Marius Oprea, Tudor Ganea, Mihai
Radu, Florin Iaru, Radu Țuculescu, Bogdan-Al.
Stănescu, Bogdan Coșa, Al. Tocilescu ș.a.),
apăruți cu noutăți. Apropo de lansare, au
prezentat cu simpatie reală romanul meu Radu
Voinescu și Nicolae Bârna. Altfel, nu pot să nu
observ că poeții scot cărți de proză premiate, de
la Nora Iuga la Mircea Cărtărescu, Gabriel
Chifu, Varujan Vosganian și Nichita Danilov
sau Octavian Soviany și Adrian Alui Gheorghe.
Ce de optzeciști! Poeții au emancipat rațiunea
în proza românească, i-au dat suflet.

A doua mea carte, „Ajuns din urmă” (cu
subtitlul „poemul-jurnal / jurnalul poem”)
rămâne o carte insolită și pentru mine. Într-atât
de insolită, că nu știu dacă poemele din această
carte pot fi incluse în „glorioasa” Operă Poetică
inventată de un editor de anvergură, Călin
Vlasie, poet important (apărută la Editura
Paralela 45). Într-o Notă a Autorului am atras
atenția din start: Jurnalul-poem? Poemul alege
ziua de jurnal. Ziua în care poemul a fost scris.
Poeme inedite, rămase în sertar, nepublicate
în volume, asemenea jurnalului. Jurnalul e și
el scris de mână, într-un registru masiv.
Poeme și pagini de jurnal cuprinse între 7
martie 1987 și 24 iulie 1988, eșantioane.
Poeme obsedate de sentimentul ratării. Aveam
37-38 de ani, locuiam la Focşani, la bloc,
alături de prozatoarea Doina Popa, soţie, şi de
Laurenţiu-Ion, fiu, la 11-12 ani, elev; eu eram
bibliotecar la Biblioteca Judeţeană „Duiliu
Zamfirescu” Vrancea – BJ, Doina Popa era
funcționar la Liceul industrial 1, ISEH, din
Focșani, avea 34-35 de ani. Se înţelege, o altă
parte din poemele scrise în anii 1987 și 1988 au
fost publicate în volume ale mele sau în reviste,
rătăcite, uitate, ascunse, nu țin nici o socoteală
a lor. Altfel, se poate și așa: să fie integrat
jurnalul în fiecare poem și să se citească,
natural, de la cap la coadă ca poem-jurnal;
poem al timpului meu, al stărilor lui de suflet,
real-biografic, postmodern. Nu e greu de
fragmentat în versuri jurnalul, să intre în
armonie cu poemul… Dacă nu s-ar fi întins pe
200 de pagini cartea, aș fi putut să pun în
versuri întregul jurnal, să-l transform într-un
poem — am lăsat cititorul să o facă (fraier,
naiv)… Neobișnuit, volumul a fost
tehnoredactat într-o după-amiază de
Florentina Vrăbiuță, în ultima clipă înainte de
Bookfest (după ce au fost lansate de Junimea
alte cărți noi la târgul de carte de la Iași din 10-
14 mai, anterior Bookfest, tehnoredactate de
domnia sa), fără greșeală, și a doua zi a fost
trimis în tipografie. E impresionant
profesionalismul celor ce stau în spatele
apariției unei cărți noi. Nesperat, „Ajuns din
urmă” are și prefață, semnată de Ioan Holban
— vă dați seama, cartea nu mai are nevoie de
nici un fel de primire critică. La Bookfest

volumul a fost prezentat de cel ce a primit un
premiu special al Editurii Junimea, Adrian Alui
Gheorghe (a avut puterea să fie generos, în
acele zile când era demis aberant din funcție, la
Piatra Neamț). Nu știu la ce gen literar să
înscriu această carte: la poezie sau la jurnale.
Fiindcă pagina de jurnal poate fi preluată ca
poem (așa cum anunț în nota de la începutul
cărții; trebuie doar să transformi în vers fraza
jurnalului). E o carte apărută din senin. Cum
ziceam, am descoperit într-un plic jerpelit
poeme inedite scrise în 1987 și 1988,
nepublicate nicăieri, poeme grupate de la sine.
Le consideram poeme ale unor stări sufletești
obsedate de ratare. Dintr-o perioadă tulbure a
vieții mele (în public și în particular). Am
hotărât să public fiecare poem împreună cu
jurnalul banal al zilei în care a fost scris cu titlul
„Jurnalul poemelor” (jurnalul fiind și el inedit,
firește; a apărut în revista Pro Saeculum, la
care aveam o rubrică, o revistă fără difuzare; în
„Ajuns din urmă” am scos notele la zi care
însoțeau jurnalul, actualizând datele despre cei
pomeniți). Așa se poate vedea „de sus”
bucătăria celui care n-are nimic de ascuns,
scriind poezie. E un jurnal indiscret, care nu
măgulește. Trebuie luat ca atare. Normal, în
jurnal erau zile de mai mare interes decât zilele
când au fost scrise poemele, am respectat însă
întocmai data în care a fost scris poemul (poem
ce face parte din pagina de jurnal), n-am trișat.
„Ajuns din urmă” poate fi considerată și o carte
a ratării, sunt la o vârstă în care îmi pot permite
luxul de a mă arăta cu degetul, că și ratarea (nu
numai uitarea) e înscrisă în cartea vieții.

„Transfer” și „Ajuns din urmă”, fața și
reversul unor pagini de jurnal: ba roman, ba
poeme…

23 iunie 2017. BV
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sânge de înger 
ani de zile a fost evenimentul

cel mai important

dintr-o dată sângele îi
izbucnea pe nas 

şi se schimba instantaneu la
faţă 

mai mult de stupoare că lui i
se întâmplă asta

decât de spaimă 
sau altceva cum ar fi îngrijorare 
sau greutate a aripilor
din ce în ce mai căzute spre parchetul de stejar lustruit
din camera cu o fereastră spre nord
şi cu cealaltă spre strada şerpuită
din cartierul mărginaş al oraşului imperial

nu avea probleme cu vederea sângelui 
aşa cum sunt destui 
era însă o umbră de nelinişte într-un final
când se întorcea de la baie 
unde alerga împiedicat să oprească curgerea 
şi să se spele pe faţa întunecată 
ca a cerului înaintea iernii

şi rar când ieşea în oraş 
uneori venea cu batistele mototolite 
şi pătate de pete roşii 
şi ţepene ca nişte drapele îngheţate 
abia atunci frica îşi făcea apariţia brusc 
ca iarna care soseşte peste noapte 
şi dimineaţa te trezeşti cu zăpada până la genunchi

după ani evenimentul a încetat să mai fie luat 
în considerare ca fiind cel mai important
ca şi când era de la sine înţeles ca îngerii 
să se plimbe pe pământ precum muritorii pe strada mare

apoi n-a mai rămas 
decât cazna unor nări în care se ascund
din când în când pete de sânge uscat 
aproape indigo
ca o altă faţă a nevinovăţiei 
cea întunecată

Poemul de colecție

Ioan Radu
Văcărescu

Liviu Ioan Stoiciu
„Transfer” și 

„Ajuns din urmă”,
fața și reversul unor

pagini de jurnal
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Inventez
cuvintele
priveliști.
Muntele trup
închide apa în
sine. Doar o
pasăre întinsă
pe orizont bea
lumina și
golul dintre
două nopți. ce
pasăre estea
aceasta, care
bea golul
dintre două
nopți ? 

*
Cum pe un strigăt noi cărăm în spinare alte trupuri. Cum pe

vulturii care ciugulesc această carne din semințele cerului. Lancea
piramidei străpunge un cer încă neimaginat. Acolo unde îngerii trag
cu arcul visând apoi nimicul din lumină.

Suntem aer fără de corp. Sfântul Duh cutreerând deasupra
nimicului, ceva nevorbitor uneltind într-o lacrimă. Apa doarme în
clipe și acestea în clepsidre. Energia dureros alunecă prin labirintul
minotaurului, printr-o rugăciune deja orânduită. 

Strigăt de grindină se arcuiește pe bolta gândului.
Iar lumea tocmai acum nu mai este.
Cum pe un strigăt noi cărăm în spinare alte trupuri.

*
Ne strecurăm în viața altcuiva. Într-un simbol, sau poate într-un

semn. Trupurile se înoptează în oglinzi. Pier cum vântul mișcat de o
tresărire a zeului încă negândit. 

Lumina din zăpezi abia se mai strecoară pe cruce - a Celui
răstignit pe ea. 

Veșnic la pândă latențele. Policandre dezmărginite de alte
amintiri, ceva nevăzut în ruina verbului, dar care întemeiază alte
regate.

*
Pentru cel care vine, pentru cel care vinde, întru cel care cu știință

se lasă vândut. Pământul jefuit de vânt se iubește acum cu piramida
trupului, cu apa. Iarna se zidește în orologiul inimii, într-un nod
gordian de sânge. Acest pământ înfricoșat. Dezmărginit de umbra de
la o stea- căzătoare. 

În mine și în tine se retrage întunericul acum. Îngere păzitor,
demult nu te mai ivești ! De tine sunt acum părăsit. În golfuri și
evantae de frig, ce rugăciuni dureroase au mâinile ! 

Împărăție de piele și nervi. Ce grea judecată ne așteaptă la vămile
apei ? Apa maternă pe care o veghează Astronomul.

*
Pentru ce am crezut în durere mai mult decât în viață ? În durerea

cuvintelor zidite-n tinerețea mea ? Grânarul timpului se prăbușește
într-o sămânță de apă. Sunt obosit de aer și de piatră și mă desprind
din lume primenit cu o spadă ori cu o lance.

Eu sunt soldatul rugăciunii dintr-o sahară a trupului. Pământul -
gândul unui zeu curgând către un punct luminos. Înspre
deșertăciune și vânare de vânt.

Pentru ce am crezut în durere mai mult decât în viață ? Prunc în
scăldătoarea luminii, înfășat doar cu singurătate - să nu fi fost om al
mulțimii, hulitul cu pietre...

*
La trecători dansatori de tămâie - regatul sporește-n pustitu – un

vânt adie înșelător – umbră sau trup, femeia pierdută într-o
nelegiuire lângă malul de ceară.

Și ninge cu solzi de nisip peste corturi, parcă de trupuri am fi
despărțiți cu nuielușa tristeții - doar mâinile mai au fericirea de a
locui într-o sărbătoare a cântecului – tâmpla regală cu piramida se
îmbrățișează, legându-se într-un blestem. 

Să fie o înșelăciune a cerului ?

*
Sunt singur fără de umbră în labirintul acesta de verbe, locuind

într-un altfel de trup, într-o magie țâșnind ca un fulger din apa cea
neagră. Încearcă să atingi marginea frigului, sinele ondulat după un
obiect neștitut, dar în afara chipului.

Și nu este durere mai mare când nepereche ești pentru verb,
strigând în templu : Curate palmele acestui Pilat !

Sunt singur și fără de umbră în pântecul matern al unei stele, dar
nu a magilor hăituită de un profet – visătorul – o, trup casă goală
pentru singurătate !

*
Cu o mie de chei se deschid o mie de uși ale secundei – viața este

un cuget prin odaia rotundă a cerului – să reflectăm la aceste

coeziuni cu întunericul – și este o noapte și este un deparate care se
exilează în mine 

O, chip străvechi și atât de esențial pe care acum nu pot să-l mai
plâng !

*
Tu ești slujitor la ordinea semințelor. Cuvintele ucid cu

depărtarea dar nu și semințele ispititoare pentru mlădițe. Eu încă nu
am știința putrezirii. 

Să legăm țărmurile cu totul și cu totul de alte ape. Cu alte
înfățișări ale valurilor croșetate-n pești zburători.

Să ceruim adâncul pe altă înălțime. Totul este în retragere acum.
O risipire cum niciodată nu a mai fost. Înșelătoare totuși. Constelații
se sting și se strâng, până ce devin un pumn de fard pentru zei.

*
Inventez cuvintele priveliști. Muntele trup închide apa în sine.

Doar o pasăre întinsă pe orizont bea lumina și golul dintre două
nopți. Ce pasăre estea aceasta, care bea golul dintre două nopți ? 

Sunt un domeniu al gândirii ghilotinat de tristețe. Din trupul meu
și al tău strigă oarba singurătate. Setea care ne umple ochii cu nisip-
prăpăstii, constelații, distanțe de vid. 

Sunt un cuvânt visător. Vântul vestește acum naaufragii. Aerul de
cenușă, apa de cenușă. Am crezut. Am cântat. Prea singur, prea
îngândurat.

Am crezut că voi rămâne în afara umilinței. Mă retrag. Am cântat
cu valuri și unde cerești. Mă retrag. Mă înspăimântă universul. Mă
retrag. 

Necuprinsul aruncă năvoade și, toate devin cum au fost. Cum am
fost...

Ion Vintilă Fintiș   

În numele
poemului

(căluţul 
de lemn)

Augusta jucărie a copilăriei
mă ajută să (re)cunosc chipul verde al timpului,
primăvara continuă a vieţii,
lumina locuind totdeauna în preajmă,
dorinţa
şi nevoia de a construi lumi
cu care să te confrunţi.

Cine aleargă voiniceşte şi liber
pe căluţul neînfricoşat
trece uşor toate dealurile nostalgiei,
ale durerilor care îţi ţin calea;
teama de ce ţi s-ar putea întâmpla –  
lasă în urmă stările de nelinişte,
greaţa şi ura,
spaima diferenţelor mari dintre tine şi zmei.

Căluţul de lemn nu este o simplă jucărie.
Se leagănă neînfricoşat,
se încovoie, îşi ia avânt şi trece mereu mai departe.
Lumea fantastică se deschide din real
şi tărâmul de basm
îşi aşterne iarba vindecătoare în calea drumeţilor.

Am fost cândva eroii lui
şi realitatea lumilor fantastice părea fără sfârşit.
Azi îl privim miraţi. Înţelegem atât de târziu.
Îl privim din  aceeaşi (şi totuşi altă) realitate.
Căluţul de lemn pendulează încet şi fidel
dintr-o lume reală,  într-una imaginară.
El trăieşte de parcă nu ar muri niciodată.
Utopiile lui înfruntă curajos
distopiile lumii de acum.

Astăzi călătoria fiecăruia are un contur precis
şi ni se face dor netămăduit
de culorile strălucitoare ale visului
ascunse în murgul sălbatic de lemn.

Magda Grigore
RETRAGERILE

( Poemul simfonic )
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Ah, nălucă ce
fuge! – E

Venus din
Milo

cu brațele
ciunge

femeia ce fuge
de-și

zdruncină
sânii 
de-și

zdruncină
sânii!

E Venus din
Milo femeia ce

fuge
să-și prindă
norocul cel

fără de milă –
dar nu-l mai

ajunge
nu-l mai

ajunge!...

căderea în comă
La cu totul altceva se gândea lumea când
apostolul își anunță tratatul despre faptele

ierbii
și ale fluturilor. (Pur și simplu
așa îi veni trimisului să conferențieze
în baza dreptului
și stângului
universal.) Numai că de fapt
nu avea să vină vorba atât de fapte
cât de ceva lapte
dar mai ales despre lăptiugă
niscaiva ruine parcă (și parce)
de oarece consecințe subînțelese (de regulă
în cea mai mare parte neînțelese)
după care
aproape în disperare de cauză (și călăuză
spirituală) predicatorul
prinse a schița niște gesturi ciudate
amenințătoare
până la urmă intrând iremediabil în
comă ideatică.

Piatra sisifică 
și pietre la rinichi
Grație (sau... din cauza?) supraefortului

necesar de-a 
urca și de-a tot relua împinsul pietroiului

spre culmi 
Sisif nu poate face pietre la rinichi – de cum

apare vreun început 
un fir două de nisip în rărunchi
supraîncordarea trupului său le elimină
încât Sisif are rinichii curați 
ca la naștere. 

Însă unii răutăcioși zic că
starea perfectă a organelor în cauză 
se datorează faptului că – prin blestem –

Sisif 
nu are barem o pauză pentru un pahar de vin 
nu că pentru chefuri în draci 
fără măsură
care atacă rinichii ficatul
agravând blestemul
îngrelând păcatul...

Malevici – o imagine la
aniversară
În cunoștință de alb 
departe 
un om
prin albul zăpezii parcă
poartă
un imens drapel invizibil.

Fragment despre feminism
În garsoniera... (Pardon, madam! 
de ce – garsonieră și nu – madamieră)... 
În fine
în odaia cu aproape toate comoditățile

(cealaltă parte a
acestui cantitativ aproape referindu-se

firește la incomodități
din păcate existente și ele) odaia
ce miroase a tutun ieftin (ah, nemiloasele

accize ale
monopolului de stat ce chiar stă pe loc!) și a

bilete de loterie
madama învârte la caterinca ronțăitoare a
râșniței de cafea. Din boxe Sanyo – ceva

Chopin
bineînțeles bruiat de râșniță
hărăzind o muzică ce nu-ți aduce fericire
chiar de-ai fi tu regina nimfomanelor (sau

nimfetelor?)
Marlyne Monroe cea care 
suflată de jos de ventilatoare 
a prefigurat nudismul postmodern

transamerican. De altfel cândva
ea însăși morăriță de cafea
colecționa postere cu dezlănțuita

musculatură a starurilor
pe când în fața oglinzii
de sub cagulele sutienului
își lăsa liberi la vedere oacheșii sâni
imaginându-și cam cum ar cocheta în

păcatul dintâi și
când părinții nu-i erau acasă
strigând: Ecce mulier!

după care
ca din senin
exulta într-o bucurie  mai că mistică

parcă fără motiv
la fel de neașteptat urmată de neagra

melancolie a lui Berlioz (nu
nu cel din Maestrul și Margareta lui

Bulgakov
ci francezul dezlănțuit) pe care-l alerga pe

clapele pianului.  – Ah! 
cât a tot studiat muzica 
mâinile ei gingașe degetele-i subțiri cu

minusculii lor pași/ pășuleți
au parcurs sute
sau poate mii de kilometri de claviatură alb-

neagră
fără să ajungă undeva...

creier și aripi
De la o zi la alta 
(sau poate de pe o zi pe alta)
te (mai) întâmpli cu ființa (așa e
din an în paști trăiești câte-o bucurie foarte

întâmplătoare...)
și gândul că încă mai trăiești
te face să crezi că ai pierde timpul ce ți-a fost

dat
te-ai preda amintirilor
pentru că deja întâmplarea-ți cu ființa și

ființarea e de fapt
e o existență înfrigurată în orizontul brumat

al bătrâneții (ce cuvânt
de neocolit!...) indiferent dacă e cvasimoarte

ce evită deopotrivă lauda
și rechizitoriul. Așadar
fără a pierde timpul cu rememorările
viața... stop! O altă formă ar fi mai

adevărată: spre a nu pierde viața
ar fi bine ca aceasta să fie inofensivă ca

uitarea însă
aici există riscul să cazi în totdeauna

imprevizibila
și nedorita libertate a lehamitei cu

subversiva... disperare
ce articulează de-a valma tot ceea ce e

însuflețit
cvasiînsuflețit sau neînsuflețit este – îți

șoptește
îngerul filosof(iei) cu aripi răsărite din creier
îngerul pe seama căruia ironizează zeul ăla

cu aripi la antipozi
adică la glezne: „Noi (to-o-o-ți!) nu ne putem

crea o idee
despre ceea ce este o idee dar
credem că chiar filosofăm” zice malițios

Hermes
cel obișnuit de a-și plăti toate dările dar
și luările de atitudine. Iar în atare polemică
e bine că zeul filosof(iei) 
cu aripile purcese din creier e cum se spune

surd
aripile crescându-i chiar prin urechi.

Umor despre umor
De când s-a despărțit de iubită
a dat-o în umor negru 
crispat.

Ah când era împreună cu iubita 
o ținea într-un umor trandafiriu 
uneori curcubeic
arcat
peste vesel scârțâitorul lor pat...

năluca și norocul
Ah, nălucă ce fuge! – E Venus din Milo
cu brațele ciunge
femeia ce fuge
de-și zdruncină sânii 
de-și zdruncină sânii!

E Venus din Milo femeia ce fuge
să-și prindă norocul cel fără de milă –
dar nu-l mai ajunge
nu-l mai ajunge!...

Pe înțeles ?
Acum un timp
o dimineață sau o amiază
o chindie o înserare sau un miez de noapte
mi-am dorit foarte mult să scriu un poem
și (vezi ceva mai jos) chiar l-am scris:

Doamne Dumnezeule
a cărui respirație sporește presiunea

atmosferică

iartă-mi indiscreția și posibil impertinența
dar

îndrăznesc să întreb:

Doamne Dumnezeule Atoatecreator
să mi se fi întâmplat mie să scriu vreun poem 
în care eu nu Ți-aș fi pe înțeles?...

Punct de contact
Îmi dau seama – e greu 
pricep – nu e ușor
iubite cititor
dar sper

în curând
să ai manualul
Studiați poezia lui Leo Butnaru fără

profesor.

Turnul sofiștilor
…sigur
pământul stă sigur pe spatele unei
fantastice broaște țestoase care
la rândul ei 
se sprijină pe spatele unei alte țestoase
și tot așa
în jos
un întreg turn de țestoase 
una 
peste 
alta
ultima dintre țestoase sprijinindu-se
sigur
pe pământ – însă
de cealaltă parte a lui
opusă turnului.

rimă
rimă – tu mică iapă de tracțiune
reușești să duci unele poeme până la bun

sfârșit – 
sfârșindu-le;

opintești la sonete obrintite
ca la o grapă de dragul grapei
și gropii
ca la o boroană fără bornă;

îmbumbi epigrama ca pe o jiletcă strâmtă
rimă – tu regină a morții
pardon – a nopții
(poeziei)

tu care probabil
ai și simțul umorului...

Înțelesuri
Când se întâmplă să nu scriu despre

gramatică
despre cuvinte înaripate
sau propozițiile subordonate circumstanțiale

de loc
de timp, de mod, de cauză, de scop
despre  circumstanțiale condiționale
concesive, consecutive
sau despre simple propoziții circumstanțiale

de poezie
ci scriu despre Homer 
ori Socrate
să zicem
toate celelalte pur și simplu se subînțeleg ca 
supra-înțelesuri...

Leo BUTNARU
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E vară toridă, o vară ispititoare care te
îmbie la drumeție, la călătorii, la ieșiri la
iarbă verde, dacă ești de la oraș, la sat țăranii
nu se lasă ispitiți, ei călătoresc și ies la iarbă
verde în acest anotimp de dă inima din ei,
aleargă de la o fâneață la alta, e vremea
fânului, graba e mare, ce poți face azi nu lăsa
pe mâine, mâine s-ar putea schimba vremea,
Dumnezeu s-a îngrijit de noi și ne-a trimis
timp frumos, să profităm pe deplin și să
ieșim la iarbă verde, bărbații și flăcăii cu
coasa, femeile și copiii cu grebla, bătrânii
prea bătrâni cu gura, dacă pot ieși din casă, și
ies bieții oameni de li se acrește de atâta
iarbă verde și de atâta fân, copiilor li se
acrește și mai abitir, au ieșiri cu mieii și cu
vacile la păscut cât ține verdeața, și ies bieții
copilași la iarbă verde de văd roșu înaintea
ochilor, dar cine să-i scutească, iar călătoriile
sunt lungi și obositoare, căci fânețele nu se
află doar pe coastele dimprejurul satului, ci
și la munte, departe, de te saturi de drumeții,
așa că cine vrea să se ducă de acasă nu are
decât. De dus vor să se ducă orășenii, nu toți,
sau poate toți, nu știm asta, nu urmărim
intențiile și preocupările tuturor, ne este
imposibil, pe noi ne interesează numai
familia din stațiunea de pe vale. E frumos în
stațiune, să trăiești în acest loc e o
binecuvântare, ai de toate, dar simți nevoia
unei escapade, să schimbi aerul, să vezi altă
lume, să te bucuri și de alte locuri minunate,
astfel gândește capul familiei, gând la gând
cu bucurie, mi-ai luat vorba din gură și
gândul din minte, rostește soția, copiii, trei la
număr, nu rostesc deocamdată nimic, ei doar
se bucură, tac nu pentru că ar duce lipsă de
întrebări, unde mergem, când ne ducem, cât
stăm, ne putem lua jucăriile cu noi, ci din
prudență, tata se poate răzgândi, dacă mai
aud o vorbă, nu plecăm nicăieri, vor pleca,
părinții au concediu, iar cei mici au tot
timpul din lume, tată, unde mergem, își iau
inima în dinți și întreabă copiii cu fericirea
întipărită pe chip, fericire care ține numai
până la aflarea răspunsului, la mama ne
ducem, micuții își arată dezamăgirea, dar la
bunica am mai fost, auzi la ei, păi la o mamă
te duci și te tot duci, se revoltă tatăl, nu
pentru că dorul de mamă l-ar copleși, ci
pentru că mucoșii ăștia încearcă să hotărască
în locul său, mama copiilor nu se revoltă, cu
voce tare, vrem să spunem, își rezervă
dreptul de a se răzvrăti în gând, să-i
înțelegem reticența, ea merge la soacră, mai
bine am merge la mare, n-am fost niciodată,
insistă copiii, cei mari, căci mezinul, de vreo
doi anișori, are o singură dorință, eu merg cu
mama, de unde știți voi de mare, ce întrebare
idioată, bine că a pus-o tatăl, și nu noi, păi
cum de unde, informația circulă, au
televizor, radio, în stațiune vin în tabără
copii de pe litoral, cumva s-or fi întâlnit unii
cu alții să schimbe păreri, apoi, grădinița
asta face, educă micuții, îi învață câte-n lună
și în stele, și, dacă educația ajunge până la
aștri, sigur a trecut și pe la mare, supărat pe
el însuși din cauza idioțeniei arătate, tatăl e
pe punctul de a retracta hotărârea luată, bine
am spus pe punctul, căci copiii, sesizând
pericolul, retractează înaintea lui, vrem să
mergem la bunica, și acolo e frumos, n-am
fost de la Crăciun, acum e vară, nu-s colinzi
și bomboane de pom, dar sunt jocuri mai
multe cu mai mulți copiii și mere dulci de
vară în curtea vecinei bunicii, dacă e plecată
de acasă și a uitat poarta descuiată. Când a
făcut Dumnezeu bărbatul și femeia le-a spus,
creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul,
lumea s-a înmulțit și odată cu ea s-au
înmulțit și nemulțumirile și divergențele,
mai ales între bărbat și femeie, și mai mult
între soț și soție, fiecare e nemulțumit de

hotărârile luate și în contradicție cu părerile
celuilalt, dacă mergem la soacra, la
întoarcere facem un ocol și intrăm și pe la
mama, spune mama copiilor, care au cedat
prea ușor, și ea a sperat la un prim sejur pe
litoral, dacă îl ratează ani buni, când va fi să
fie, nu va arăta prea bine în costumul de baie,
câtă dreptate are, asta ne e soarta, de la o
vreme ne pierdem din frumusețea și vigoarea
trupului, pielea se fleșcăiește, sânii se lasă,
coapsele și pulpele se înmoaie, pomeții
obrajilor ne cad, părul se împuținează și își
pierde din culoare și din luciu, ne aplecăm de
spate, mergem târșâit, ca să nu mai vorbim
de consecințele îmbătrânirii care ne
afectează cel mai mult, simțuri împuținate
sau pierdute, plăceri trupești doar gândite,
boli mai mult sau mai puțin grave, toate se
țin scai de noi, nu avem scăpare, dacă am
crescut și ne-am înmulțit lăsăm locul altora
și facem un pas înapoi, apoi, altul, până la
ultimul. Nu e o idee rea să trecem pe la
soacra, își exprimă aprobarea soțul,
contracarând replica soției care ar fi venit
fără niciun dubiu, când și-au pus ceva în cap
femeile nu renunță, nici bărbații nu se lasă
mai prejos, a evitat, astfel, o dispută inutilă,
nu e timp pentru certuri, au de făcut planuri
de călătorie, prin urmare, hotărârea a fost
luată de comun acord de către cei doi soți,
odraslele se vor supune, nu au de ales, așa e
de când lumea, o familie se întemeiază pe
iubire, armonie, bună înțelegere și respect,
nu mai continuăm, am ajuns la respect, în
cele mai multe familii, nu doar din acest
oraș, nu numai din această țară, ci de pe
întreg mapamondul, respectul nu e reciproc
și e cerut mai mult copiilor în relația cu
părinții, și chiar de-ar avea copiii altă
alegere, părinții nu-i bagă în seamă, dar le
vom acorda noi mai multă atenție mai târziu,
deci s-a convenit, vom merge și la mama, și
la soacra, am folosit un enunț ce nu poate
crea animozități între soți, îl poate rosti
oricare. E și asta o călătorie, nu merg prea
departe, e adevărat, însă nici nu stau acasă,
cât privește ieșirea la iarbă verde, într-un
sens mai larg al expresiei, aceasta va avea
loc, trecând cu autobuzul de-a lungul a două
văi și peste un munte ce le separă, au parte
numai de verdeață. Numărul zilelor în care
se vor afla în vizită, câte la mamă, câte la
soacră, data de plecare și de sosire, mijlocul
de transport, ce cadouri să ducă, nu pot
merge cu mâna goală, nu-i frumos, că și ei se
vor întoarce cu sacoșa plină, programul pe
zile și activitățile care nu trebuie ratate, ce
lucruri comune au de împachetat și ce are de
luat fiecare cu el sunt câteva detalii puse în
discuție, iscându-se din nou divergențe, noi
vrem să stăm mai mult, ca să ne jucăm, ba
stăm cât zicem noi, căci noi suntem părinții,
de ce nu plecăm mâine, ca să întrebați voi,
bărbate, să cumpăr și aia, cumpără, draga
mea, aș cumpăra, dar e cam scump, atunci
renunță, cu ce mergem, întrebare retorică,
nu pot călători decât cu autobuzul, trenul nu
ajunge până la prima lor destinație, de unde
îi lasă mai au de parcurs șapte kilometri, vor
fi nevoiți să aștepte același autobuz, ca atare,
se vor urca direct în cursă, scumpule, eu
vreau să vedem și un film la cinematograful
din sat, scumpa mea, mergem la țară să
vedem ce nu putem vedea la oraș, atunci du-
mă într-un grajd cu vite, nu te prosti, o
îmbunează soțul, care avea altă replică pe
limbă, legată de vită, însă, folosind-o, ar fi
fost un bou, bine, dragule, atunci să mergem
la o stână, vorbesc serios, au mămăligă,
brânză și lapte, draga mea, de astea are și
mama, și mamă-ta, or fi având, insistă
scumpa lui, dar nu-i la munte, ai dreptate,
ideea nu e rea, poate mergem, ne luați și pe

noi, întreabă copiii arătându-și
disponibilitatea, poftim întrebare, le e greu
la urcuș oamenilor mari, darămite unor pitici
ca voi, iubire, nu pune prosoape multe, au
prosoape unde mergem, lasă că știu eu mai
bine, astea sunt treburi femeiești, da, da,
scuze că mi-am permis, eu îmi pun toate
păpușile, și eu, toate mașinuțele, bine,
puneți-le, că și așa mai multe de două nu
aveți niciunul, ce mai calea-valea, toate
amănuntele au fost puse la cale, nu ne
rămâne decât să le urăm cale bătută. 

Prima oprire este în satul unde locuiește
băiatul cu ochi albaștri și cu păr bălai,
verișorul copiilor aflați în călătorie, musafirii
sunt așteptați la cursă, a fost anunțată vizita
din timp printr-un telefon dat la oficiul
poștal, sunt vremuri în care există telefon
doar la instituțiile locale, mai erau
posibilități de înștiințare telefonică, dar una
este să te cheme la poștă sau să vină poștașul
acasă ca să-ți transmită un mesaj, și alta e să
trimită după tine ori să se prezinte personal
polițistul, doctorul, primarul ori directorul
școlii, azi școala se exclude, e vacanță, la fel
se exclud și ceilalți, nu se pot prezenta
personal, căci sunt domni mari, ce mai,
polițistul îți calcă pragul numai dacă ai
încălcat legea, de n-ar veni veac, primarul
alege să te caute doar înainte de alegeri,
acum ne cunoști și ne cauți, doctorul te
cearcă numai dacă este chemat, nici atunci
de fiecare dată, Doamne ferește-ne de boli,
iar directorul școlii nu vine să se plângă de
purtarea elevului, dacă e musai să se
deplaseze cineva acasă la școlar, acesta are
învățător sau diriginte, n-ar veni nici
poștașul dacă ar fi sigur că nu primește un
leu pentru efort și bunăvoință, factorul
poștal din acest sat a venit, știa că nu va
primi un leu acum, ci când va aduce pensia
alimentară, fiecare trăiește din ce muncește,
așadar, mesajul a ajuns la timp, la timp și
pentru a se face comentarii fără a fi auzite,
iată-le, copilul cu ochi albaștri, vin verișorii
cu mașinuțele, sora lui, și cu păpușile, mama
lor, pune-le iar în traistă când se duc și iar
spală și calcă după ei, bunica, de ce vin, nu
pot sta acasă. Uite că nu au putut sta acasă și
au venit. Se consumă bucuria întâlnirii,
îmbrățișări, pupături, cuvinte de bun venit și
de bun găsit, cadouri, întrebări despre
sănătate și despre călătorie, apoi, se fac cu
toții comozi și își pun burta la cale, nu a fost
cale lungă, dar o mămăliguță cu smântână,
cu lapte acru de oi și mai ales cu belezdrugă
nu se poate refuza, pe urmă, copiii sunt
trimiși afară la joacă, e cea mai bună soluție,
iată motivele, unu, în casă nu putem discuta
nimic cu ei de față, ne deranjează, asta ca
asta, dar aud ce nu trebuie să audă, doi,
oricum nu-i putem ține în frâu, decât să ne
împuie capul cu rugăminți, ha, ne lași afară,
mai bine îi lăsăm de capul lor, trei, dacă-i
liniștim, aplicându-le corecții cu vorba sau
cu palma, pe zburdalnicii strânși deja în
curte și în târnaț, care abia așteaptă să le
vadă jucăriile aduse, nu-i putem certa, ar sări
cu gura părinții, or noi am venit în călătorie
de plăcere, nu la ceartă, de la ceartă tocmai
am plecat. Să lămurim ce este belezdruga,
întrucât dicționarul nu explică, e un preparat
simplu, în untura încinsă într-o tigaie se
călește o ceapă tocată mărunt, se adaugă o
lingură de smântână și brânză de oaie,
ultimul ingredient în cantități diferite, în
funcție de numărul mesenilor și de cât ești de
zgârie-brânză, când rezultă o pastă se poate
consuma, caldă și numai cu mămăligă. Am fi
putut evita laconica rețetă culinară servind la
masă mâncăruri cunoscute, dar preparatul
acesta, aici, în sat, este la ordinea zilei, se
gătește rapid și este și pe gust.

La iarbă verde
Leon-Iosif Grapini

e și asta o
călătorie, nu
merg prea
departe, e
adevărat, însă
nici nu stau
acasă, cât
privește
ieșirea la
iarbă verde,
într-un sens
mai larg al
expresiei,
aceasta va
avea loc,
trecând cu
autobuzul 
de-a lungul a
două văi și
peste un
munte ce le
separă, au
parte numai
de verdeață.
numărul
zilelor în care
se vor afla în
vizită, câte la
mamă, câte la
soacră, data
de plecare și
de sosire,
mijlocul de
transport, ce
cadouri să
ducă, nu pot
merge cu
mâna goală,
nu-i frumos,
că și ei se vor
întoarce cu
sacoșa plină...


