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L. H.: Deci iată, un lucru extraordinar pe care l-ai făcut, Ioan Lascu, tu cel care,
pe lângă cărțile despre care am vorbit deja, ai realizat o serie de antologii, ai
îngrijit ediții, ai realizat de asemenea multe traduceri împreună cu studenții și nu
numai. Ai și participat la concursuri și proiecte în acest sens.

I. L.: Prin activitatea mea profesională, în afara literaturii franceze am predat și
cursuri de traducere, generală sau literară. Am înființat și am lucrat cu colegele mele
de la departamentul de franceză un grup de traducători botezat de mine
„Intercultura”, având în vedere că actul traducerii se situează în intercultural, este
un act de schimb între literaturi și limbi diferite. Am și scris despre traduceri într-o
rubrică din revista Scrisul Românesc denumită pur și simplu Traduttore/ traditore
vreme de vreo cinci ani, iar rezultatul este o carte intitulată simplu și direct
Diversitatea literaturilor, diversitatea traducerilor. A apărut în 2015 la Fundația-
Editura „Scrisul Românesc”. Sunt aici cumulate, în cea mai mare parte, articolele și
studiile din revista Scrisul Românesc, dar și texte despre experiența mea de
traducător. După aceea, traducerile privesc și receptarea literaturii române în
culturile occidentale prin limbile de mare circulație. Eu m-am ocupat de traducerile
în și din limba franceză. În carte sunt structurate tematic aspectele de care m-am
ocupat.

L. H.: Da, o carte interesantă apărută la „Scrisul Românesc”. Spuneam că într-
o perioadă ai fost jurnalist, chiar un jurnalist cu carte de muncă, nu?

I. L.: Da. Vreo patru ani și jumătate am lucrat în presă: la Petroșani, mai puțin de
un an pentru că m-am transferat la Craiova, apoi la București, la o gazetă care azi nu
mai apare, din păcate: Tineretul liber se numea, legatară a Scânteii tineretului,
înainte un ziar bun, nu foarte ideologizat ca altele. 

L. H.: Mai ales că acolo scriau Constantin Stan și Sorin Preda...
I. L.: ....și Gabriel Năstase, care s-a afirmat ca scriitor mai târziu, dar care a fost

director, reușind privatizarea Tineretului liber, moștenitor al Scânteii tineretului.
De asemenea, am lucrat un an și câteva luni la revista Ramuri, de unde am plecat la
București. Am spus că am lucrat în presă aproape cinci ani, dar, după ce am plecat
de la Tineretul liber și am venit la Universitatea din Craiova, am publicat permanent
în presa literară câte două-trei materiale lunar. Mai puțin în presa cotidiană... Mi se
și solicită multiple colaborări dar nu le pot face față tuturor...

L. H.: Da, pentru că este destul de greu să lucrezi un articol de critică literară –
asta implică destul de multe, te referi la un scriitor sau la o carte. Trebuie să-l
cunoști pe scriitorul respectiv din punct de vedere al creației iar apoi cartea
respectivă... Vreau să subliniez faptul că activitatea jurnalistică te-a și ajutat să
scoți cartea Stil și expresivitate în presa de astăzi, apărută tot la „Scrisul
Românesc”.

I. L.: Da. În 2003 mi se pare c-a apărut această carte. Are la origine un curs pe
care l-am susținut despre stilul jurnalistic la o universitate care azi, din nefericire,
nu mai funcționează – este vorba de Universitatea „Virgil Madgearu” din Craiova,
unde exista o facultate de presă, ceea ce astăzi există la Facultatea de Litere...

L. H.: O secțiune de jurnalism...
I. L.: O secție... Și, scriind acel curs, m-am gândit că este bine – erau puține cărți,

în 2000-2003 despre modul cum se scrie presă – să scot o carte care a prins bine
celor care erau interesați de formarea ca jurnaliști. Pe urmă au apărut mai multe
asemenea cărți. Constantin Stan a publicat chiar înaintea mea o carte despre
moduri de redactare în presa scrisă. Apoi Sorin Preda, care a predat la Facultatea de
Jurnalism din Universitatea București, a scris vreo trei cărți și și-a dat doctoratul cu
o temă din domeniu.

L. H.: Să mai spunem că ai mai scris în continuare poezie – Incantații metalice,
dar și eseuri – Sublima persiflare. Represalii 1984, proză scurtă, pare-mi-se.

I. L.: Da, este o proză scurtă poetică. Am început-o în 1980 și am continuat-o și
terminat-o în 1984-1985, de aceea îi spun Represalii 1984; se referă și la 1984,
cartea lui George Orwell. Era o încercare a mea, o replică dată colegilor mei
optzeciști, care scriau în altă manieră, mai experimentală, mai tehnică, chiar aș
spune: mai tehnicistă. Însă în mine vorbea poetul și în ce privește structura și stilul,
ele sunt șocante și uneori nu a fost înțeleasă – sunt câțiva critici care nu au înțeles
ce este cu această carte – un text mai altfel decât proza obișnuită, convențională
ș.a.m.d. O încercare de a schimba ceva...

L. H.: Poate o să mai scrii asemenea texte. Iată că ne apropiem de finalul
dialogului nostru – ce repede trec cele 30 de minute!... Și dacă am vorbit despre
trecut, despre scrierile tale, ce propui pentru viitor, la ce lucrezi acum?

I. L.: Am spus că am acel proiect pe care-l desfășor în revista Argeș, l-am început
prin 2011-2012, am publicat zeci de articole de analiză, de studii, referindu-mă la
cărți ale generației ’80. Am scris despre: Mircea Nedelciu, Gheorghe Crăciun, Ioan
Flora, Constantin Stan, Gheorghe Iova, Sorin Preda. În Argeș tocmai am scris
despre a doua carte a lui Sorin, romanul Parțial color. Urmează să scriu despre al
doilea romn, apărut în 1988 – Plus-minus o zi. Sorin Preda s-a oprit după 1990,
nemaiscriind proză dintr-un anume complex (mărturisit) de modestie: era nepotul
lui Marin Preda și spunea că lumea crede că el vrea să publice proză pentru că s-ar
prevala de numele marelui său înaintaș și unchi. Era unul din complexele lui Sorin
Preda, cu care am fost coleg, un om excepțional, talentat, apoi un reporter foarte
înzestrat, așa cum s-a văzut din reportajelel publicate ani și ani în Formula AS, unde
a lucrat până la dispariția lui, în noiembrie 2014.

L: H.: Așadar iată proiecte, proiecte multe!
I. L.: Mai am și alte proiecte, dar timpul este scurt. Unul ar fi o evocare lirică,

subiectivă, a scriitorilor pe care i-am cunoscut, intitulată provizoriu Scriitori pe
linia vieții, e vorba de linia vieții mele, scriitorii sunt alții...

L. H.: Sunt lucruri interesante și sper să mai avem și alte asemenea prilejuri...
I. L.: Am publicat în revista lui Jean Băileșteanu, Autograf, multe astfel de

portrete.
L. H.: Spuneam că sper să avem posibilitatea să discutăm într-o ediție viitoare

a emisiunii noastre despre alte proiecte pe care Ioan Lascu le va semna fie în
cărțile pe care le va scrie, fie în revistele literare.

I. L.: Mai am în plan și o antologie a poeților belgieni contemporani, dar, cum
ziceam, acum nu mai avem timp să vorbim despre ea. Altă dată, poate...

L. H.: Data viitoare. Mă bucur că am reușit să stăm de vorbă și să creionăm un
portret al profesorului și scriitorului Ioan Lascu. Mulțumesc mult! Un an 2016
care să însumeze foarte multe scrieri! Până la urmă ai putea să mai scrii și poezie,
să scrii și proză, pe lângă critică literară.

I. L.: Poezia se așteaptă, eu sunt adeptul lui Valéry, nu pot să scriu poezie
oricând!

SCRISORI DE LA MOARA MEA

Crăpătura paralelă
Pentru că un amic din satul meu, astăzi domn cu multă

carte și el, mă ispitește să revin mai explicit asupra sinesteziei
văz-auz în expresiile de limbă, revin la firul poveştii de mai
înainte, cu această distincţie pe care o facem între lingvist şi
filolog: filologul iubeşte cuvintele, este atras de ele pe cale
sensibilă – iar lingvistul le priveşte rece, indiferent, dornic să
studieze mai degrabă relaţiile dintre ele, mai degrabă seriile,
grupele, etc.

... Ca filolog, între cuvinte te simţi nu o dată singur şi
dezorientat. Apelezi la dicţionare şi nu mai eşti singur, dar
uneori rămâi dezorientat împreună cu ele. Aud de multe ori
expresii de limbă pe care vreau să le înţeleg ca derivând din
altele, învechite, dar realitatea mă obligă, câteodată, să
recunosc crearea lor din nimic, noutatea absolută a
combinaţiilor de cuvinte. Se spune din ce în ce mai des:
„suntem paraleli”, în legătură cu oamenii care nu se înţeleg
între ei, susţin fiecare în parte puncte de vedere diferite şi nu
se aud, nu ţin cont unul de altul etc. Expresia vizualizează,
desigur, şinele căii ferate (atenţie, a fost folosită frecvent de
minerii Văii Jiului în cel puţin două reportaje pe care le-am
urmărit la „Antena 1”) - şi nu cred că este un împrumut dintr-
altă limbă. 

Vreau s-o pun în legătură cu ceva, să mă liniştesc că
traduce sau continuă ceva care a existat anterior, şi prima
soluţie care mi se iveşte este aceasta: „suntem în
discrepanţă”. Dicţionarul dă discrepanţă după italienescul
discrepantia,  cu sensul: dezacord, nepotrivire între două
lucruri. Este treaba dicţionarului; în latină cuvântul s-a creat
din crepo, -are, care se regăseşte şi în românescul a crăpa.

Am mai scris despre asta, dar vreau să fiu încă mai
explicit pentru a- face pe plac peste poate amicului meu.
Problema ar fi următoarea: cum va înţelege badea Gheorghe,
de la noi, din zonă silvană, cuvântul discrepanţă sau
descrepanţă dacă ar avea reprezentarea clară a faptului că
vine de la a crăpa. M-am dus la badea Gheorghe, de fapt mă
aflu la ţară, în satul meu natal, şi-l urmăresc cum taie lemne
ca să pârlească porcul. Lemnele trebuiesc făcute ţăndări-
ţăndărele ca să ardă bine. Le are pregătite din vară; totuşi,
reuşesc să-i dau la mână un ciot mai incomod. Cumpăneşte
bine lovitura, dă cu toporul fulgerător, icneşte. Nu crapă
dintr-una. Poftim, bade, ia de întoarce butucul şi explică-mi
neologismul italo-latin. Vrea să repete lovitura în acelaşi loc,
mă uit la el a neîncredere (e mare ruşine pentru un ţăran dacă
nu nimereşte a doua lovitură de topor exact peste prima), ia,
în fine, lemnul, îl analizează, îl întoarce spre satisfacţia mea şi
cântăreşte cu gesturi reflexe situaţia. Trebuie ca această a
doua crăpătură s-o întâlnească exact pe prima şi lemnul să se
despice: „- Dacă eşti paralel, nea Gheorghe?” - îl întreb.
Moment de criză a limbajului. A înţeles, dar nu poate fi
paralel pentru simplul motiv că sparge lemne, ca să zic aşa,
cu mult înainte de a se fi născut şi crede că vreau să-l încerc:
se pregăteşte pentru o lovitură de maestru. 

N-am pus bine întrebarea. Repet: „- Dacă sunt în
discrepanţă?” Opreşte toporul deasupra capului, îl pune
uşor alături, îşi dă căciula pe ceafă şi se uită la mine de jos în
sus: „-  Auzi, bre? - îmi zice cu ifos - Mie îmi crapă buza că se
crapă de ziuă acu’ şi guiţă porcu’ ăla-n coteţ, şi dumneata vii
cu păsăreasca dumitale să mă ţii din treabă”!. Dialog
autentic. Cu ţăranii nu poti verifica neologismele: le înţeleg,
dar sunt „paraleli”, îşi văd de treaba lor.

Interesant este că în limba latină crepo, -are nu are sensul
a despica, ci este legat de ideea de zgomot, pocnitură,
bubuitură. E ger de crapă pietrele va fi însemnat, probabil,
iniţial, faptul că se aud micile pocnituri ale bulgărilor de
gheaţă sub gerul ascuţit. Într-adevăr, eu n-am văzut niciodată
pietre crăpate la propriu, adică despicate,  fărâmiţate de ger.
În schimb, în expresia se crapă de ziuă, tot românească
făcută din cuvinte latineşti, resimt un fel de pârâit al osiei
cereşti care rupe cu zorile sângerii întunericul nopţii. Îmi
explic de unde asocierea văzului cu auzul : păi, nu este așa ?,
dimineața de vreme, când se crapă de ziuă, nu încep cocoșii
să cânte, nu se iscă forfota prin crânguri, mierle, nagâți și câte
toate ? Iar despre cocoș, cucurigul lui nu este asociat în mod
natural culorii roșu ?

Mai departe, când cimneva îi spune altuia: „Îţi crăp capul!”
– nu se înţelege că-l despică, ci doar că-i dă una mai tare de-
i sună apa-n cap, cum se mai zice. Vreau să spun că sensul
acustic din latina iniţială s-a păstrat simbolic, intuitiv mai
degrabă, sau prin experiența socială,  în expresii de limbă
românească. Aşa cum în expresia suntem în discrepanţă
parcă auzi pârâitul lemnului care crapă...în trei iar în expresia
suntem paraleli auzi glasul roţilor de tren. Nu e suficient să
vezi, să ai imaginea unei situaţii de limbă - trebuie să ai
implicit şi auzul. Ca în latineşte.

N. Georgescu
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Nimic nu anunţa la începutul anilor 2000,
când i-am citit pentru prima oară poemele
trimise juriului unui concurs literar, poziţia
poetică de vârf sau mai cu seamă calitatea
auto-concepţiei şi anvergurii programatice pe
care Florin Dan Prodan le  va imprima,
începând din 2008, grupului literar
autointitulat Zidul de hârtie. Cine ar fi crezut
că seria de lecturi, lansări de carte, concerte,
proiecţii de filme, workshop-uri, instalaţii, un
festival literar internaţional, toate iniţiate de
el, vor deveni credoul artistic şi stilul de viaţă
al unei intregi confrerii de poeţi, prozatori sau
artişti plastici în devenire. O iniţiativă,
apreciez, care a plecat 100% de la  neliniştitul
literat sucevean, sprijinită  în mod exemplar,
însă, de membrii (deloc puţini) Cenaclului de
literatură şi artă tânără din vechea capitală
istorică a Moldovei. Necunoscutul pe atunci
Florin Dan Prodan, pe care l-am şi premiat, de
altminteri,  scria la începuturi, din câte  reţin,
o poezie fără fasoane, dar de o foarte
supravegheată expesie, surprinzând nu o dată
prin insolitul şi adâncimea unor viziuni ori
prin frumuseţea genuină a metaforei… Un
poet este poet  de la bun început, spuneau pe
bună dreptate şi nu se înşelau deloc  cei vechi.
L-am re-întâlnit pe F.D.P. în 2013, abia
revenit dintr-o călătorie la capătul lumii,
saturat de “impresii”, dar şi trădând,  ca o
rolling stone, minunata oboseală a tumultului
spiritual cheltuit cu atâta impetuozitate într-
un lung vagabondaj prin Maroc, Egipt, Nepal
şi India… Am petrecut atunci cu el câteva
ceasuri bune de taifas,  augumentate cu
“poveşti” adevărate despre  “tibetani”, dar şi
despre anvergura “revoluţiei culturale”  pe
care o trăia la ora aceea tradiţionalista lume
arabă, aproape deloc înţeleasă, aprecia poetul,
de pragmatismul mercantil al  Occidentului.
Vremea a trecut şi, până la noua versiune
(îmbogăţită) a On the Road. Poeme de
călătorie (2017) – prima “ediţie”, din 2012, a
văzut lumina tiparului, ca şi această nouă
versiune,  la ireala editură SHAMBHALA
PRESS Kathmandu –poetul nostru ne-a mai
dat Poem pentru Ulrike, Editura Vinea, 2013;
Poeme şi note informative despre eroi şi
morminte, Editura “Zidul de hârtie”, 2014. 

În Poem pentru Ulrike, Florin Dan Prodan
se află, după părerea mea, cel mai aproape de
expresia deplină, poate, a bogatei sale
înzestrării poetice. Din păcate,  critica n-a
sesizat momentul de excelenţă şi nu a abordat
cum ar fi meritat un volum întrutotul de
excepţie. Poezia lui tâşneşte aici fără efort
aproape din orice, îndrăgostită de proria stare
de graţie şi de bucuria de a  rezona gratuit şi
vergur. Arareori, simţi încordarea cuvântului
care trebuie să-şi găsească semantica locului
potrivit în jocul de idei; arareori, linia sonoră
a acordului  acestor unităţi lingvistice cu
textura  complexă a întregului resimte vreo
notă falsă sau osteneala constructorului.
Pentru poetul, amorezat de univers şi de tot
ceea ce lumina soarelui şi Dumnezeu ne oferă
ca supremă favoare, lumea, sub toate
aparenţele de realitate şi vis, de iubire şi
speranţă, de dăinuire în clipă  şi resurecţie în
eternitate, constituie miracolul bucuriei de a
trăi  şi de a ne minuna astfel de magnifica
bunăvoire a zeului. 

Într-un interviu, Florin Dan Prodan a fixat
în câteva linii providenţiala “întâlnire” a
poeziei sale din anii 2008-2014 (când se pare
că au fost scrise piesele Poemului pentru
Ulrike) cu poezia scriitoarei germane  Ulrike
Almut Sandig, cu  care, cel puţin în versiunea
traducătorilor români, pe care, desigur, poetul
român a vizitat-o, dar a şi verificat-o prin
intermediar englez, se întâlnea sub zodia

aceluiaşi  sentiment iradiant şi poate şi sub
acelaşi gen de experienţă iniţiatică. Ea a
constituit mordantul dar şi motorul unui
travaliu  poetic pe care poetul a hotărât să-l
ducă la capăt, şi tot el i-a inspirit şi titlul
volumului respectiv! Voi cita în continuare
câteva stihuri din creaţia poetei germane,
urmând ca lectorul român să procedeze singur
la eventuale  comparaţii transfrontaliere: “a
dezgropa/ fructele de pădure de la umbră,
împlântate în pământ pe alb/ un craniu/ un
vârtej, mândria unui explorator pe o pânză
albastră./ bătrâna din fereastră povesteşte
despre trei prieteni, cum unul/ împuşcă/ unul
scurmă în pământ/ unul stă întins/ unul
dintre ei. băiat drag, a răcori/ a freca
degetele şi a le ţine  în lumină”. Să notez în
siajul acestor frumoase versuri (şi să mă ierte
domnul Prodan dacă duc prea departe o
impresie) că înseşi poemele lui de călătorie,
(ulterioare sau mai curând sincrone, în mare,
ca posibilităţi de expresie), sunt influenţate de
şvungul acelor prime erupţii de magmă ale
poeziei sale. Aş sublinia aici şi faptul că
magnetismul pentru Orient al domnului
Prodan (altminteri, destul de rar în spaţiul
autohton) nu-i era deloc străin dintru început
poetei germane, la rându-i, interesată de
mantre, limba sanscrită etc.  etc.

Fără a exhiba vreun estetism de laborator
ori, mai ştiu eu?, cum la alţii, vreun interes, fie
şi pasager,  pentru macaronismul ligvistic, atât
de  specific mondializării,  în limitele unui
bun-simţ artistic înnăscut, Florin Dan Prodan
se manifestă în poezia noastră actuală  ca un
inspirit inovator, dar şi ca  un cumpănit
experimentalist. Atent în permanenţă la
calitatea şi intensivitatea mesajului, el are
facultatea puţin obişnuită de a simţi
redundanţa unei maniere, evitând, în genere,
orice exces şi supraabundenţă a semnului
ligvistic Venite imediat după generosul ciclu
Ulrike, cu noile Poeme şi note informative
despre eroi şi morminte, Florin Dan Prodan
îşi reînnoieşte fundamental atât modul de a
face poezie, cât şi  temele acesteia. În spiritul
mărturiilor supravieţuitorilor din Gulagul
comunist, amintind celebra carte a lui
Soljenitîn, dar poate şi Amintirile din casa
morţilor de Dostoievski, de ce nu şi pe
Ernesto Sabato?, Florin Dan Prodan compune
( reconstituie/ inventează) o serie de mărturii
la fel de cutremurătoare a unor voci din aceste
fioroase stabilimente ale urii, unde,  pentru
adacadabranta dogmă a făuririi omului nou, s-
a murit şi s-a suferit crunt, unde, în chip
paradoxal, s-a visat şi s-a trăit întru
dumnezeire (la limita feroce, e adevărat, a
oricărei închipuiri omeneşti). Vocile
calvarului românesc ascultate dinlăuntrul
poeziei lui Florin Dan Prodan  sunt glasuri de
ofiţeri şi de ţărani, de  femei şi de bărbaţi, de
tineri şi de bătrâni, de studenţi şi de preoţi, cu
toţii osândiţi în înspăimântătoarele bolgii ale
temniţelor comuniste de la Gherla, Jilava,
Aiud, Mircurea Ciuc, Piteşti, Botoşani, Rubla
etc. etc.., pentru crezul lor politic sau
libertatea de a se exprima conform propriei
conştiinţe.. “Între zidurile astea,/ Noi suntem
pietre de sânge,/ Cu chipuri ce-au pecetea/
Domnului Iisus Hristos! (V.G. 1949)”.
„Înainte mă chema Alexandru Popa/ voiam să
devin avocat/ şi scriam poezii./ Am fost făcut
tocătură în bătăi,/ mi-au întors mintea./ Am
spus tot ce a trebuit/ şi chiar pe deasupra./
Sunt omul nou./ Sunt cel reeducat cu succes/
la închisoarea Piteşti./ Am reeducat cu
succes/ la închisoarea Gherla/ pe toţi din
camera 99./ Sunt robot de-o calitate
superioară./ Voi fi trimis să reeduc/ o naţiune
întreagă.” “Alexandra, nu mă mai plînge/ în

cimitirul ăsta părăginit./ Gîndeşte-te că o să
vină iar primăvara./ Că va fi iar soare şi flori în
toată țara?/ Eu nici măcar nu-s aici./ Eu mi-
am țesut din gratii,/ vorbe grele şi din lovituri
o scară./ M-am suit şi am găsit sus o viață
nouă./ Ştiu că nu a existat dreptate pe pămînt/
dar iubire, da. (Rugămintea lui Tudor)”.
Poetul însuşi intră perfect în pielea unei astfel
de dramatis personae, trăind efectiv şi
meditând la absurdul multor  cangrene încă
nevindecate ale istoriei,  nu ca autor, ci de  pe
poziţiile perfect licenţiate ale unui autentic
“deţinut”. Cartea  frapează şi seduce  în primul
rând prin autenticitatea “experienţei” de viaţă
trăită la nivelul scriiturii; nu mai puţin însă şi
prin credinţa nestrămutată, de un cald
umanitarism de sorginte universală, că
singura armă care ne apără de nimicnicie este
credinţa. “ În fiecare celulă parcă-i un Platon,/
într-una într-o noapte era Sfântul Francisc./
Descartes a vorbit abia ieri./ Un văr de-a lui
Newton expune/ teorii aproape uitate de-a  Da
Vinci, aici, în stânga/ e un mucenic de-a lui
Heidegger şi aşa mai departe./ Şi ieri, după
cinci ani şi patru luni, mă întrebam,/ în timp
ce un fir de primăvară se aşeza pe podea,/ Ce
face oare Dumnezeu cu toate celulele astea
(...)?”.

În ciuda polimorfismului accentuat al
poeziei lui; ce e drept, cu repoziţionări
tranşante, acum mai în urmă, spre universul
unor seducătoare aventuri de pe drumuri, tot
mai insistent şi mai fericit puse în evidenţă  de
o neobişnuită exhibiţie de instalaţii
multimedia, viaţa literară în genere dar şi
critica literară  în special tind să vadă în Florin
Dan Prodan un homo viator, poet prin
excelenţă al pelegrinajului de voie şi călătoriei.
Într-adevăr, cucerit fără întoarcere de spaţiile
deschise şi pururea nesfârşite ale celor patru
zări, de diversitatea naturii şi lumii, în care
trăim atât de diferit, dar şi atât de aproape, în
fond,  unii de alţii, noi oamenii,  intrepidul
bucovinean se află mai tot timpul pe drum,
săvârşind, în acord cu sine şi cu zeii locurilor şi
oamenilor pe care îi întâlneşte, cea mai
frumoasă aventură iniţiatică de edificare a
personalităţii  şi depăşire exaltată a  limitelor
ei prea omeneşti. Pentru el, uneori, voiajul
nomad, impus de condiţiile precare, să zicem,
ale mersului  cu “tălpile potrivite” şi
buzunarele goale nu înseamnă  decât
privilegiul de a-şi întâlni imaginarul. Pe jos cu
inima uşoară mă pornesc la drum,/ Sănătos
şi liber cu lumea înaintea mea,/ Cărarea
maronie şi lungă înaintea mea, care duce
oriunde aleg este mottoul poemelor sale de
călătorie, pe care mi-am permis  să-l traduc
din originalul englez, semnat  de Walt
Whitman!   În poezia întregită în 2017 din On
the road (titlul extrem de potrivit poate
trimite, dacă vrem, ca omagiu, la celebrul
roman, cu acelaşi nume, al binecunoscutului
iniţiator american al mişcării beat, Jack
Kerouac),  se poate observa cum  Florin Dan
Prodan, pe de o parte, acuză, post festum,
oboseala unei aventuri magnetice, iar, pe de
alta, încearcă să o conserve şi să o celebreze
cât mai simplu şi mai original în chiar
momentul trăirii ei. Poemele sale  fiind, dacă
luăm bine  seama, mai curând epúra, pe cât de
concentrată, tot atât de deslânată,  atât a unei
“aventuri” trăite, cât şi, la fel de înrobitor, a
uneia transcendente, visate sau pur şi simplu
inventate. Alături de un catrern ca Namgyal,
în care poetul notează în fugă o stare de o clipă
(“e-atâta linişte în templul ăsta/ că mi-aş
putea zdrobi lacrimile/ iar cuvintele s-ar
pierde/ în lumile transei”), incorporaţii
“secrete”, ceva mai ample, care nu se lasă uşor
descifrate,  au darul de a faţeta, în fond,  uncr
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Un poet al pelegrinajului nomad 
şi călătoriei… 

Fără a exhiba
vreun estetism
de laborator
ori, mai ştiu
eu?, cum la
alţii, vreun
interes, fie şi
pasager,
pentru
macaronismul
ligvistic, atât
de  specific
mondializării,
în limitele
unui   
bun-simţ
artistic
înnăscut,
Florin Dan
Prodan se
manifestă în
poezia noastră
actuală  ca un
inspirit
inovator, dar
şi ca  un
cumpănit
experimen-
talist. 

Ştefan Ion Ghilimescu

N.B. Florin Dan
Prodan, On the road.
Poeme de călătorie,
Ed. Shambhala Press,
2017
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Ion C. Ștefan
O povestitoare 
de perspectivă

n Steluţa ISTRĂTESCU, “Între două călătorii”, 
e-Literatura, 2015, Bucureşti

Pe câmpul însorit al literaturii române,
am întâlnit o profesoară de limbi străine,
argeşeancă din Piteşti: cultă, elegantă, de-o
inteligenţă aparte şi – mai ales – talentată.

Steluţa Istrătescu mi-a oferit, la un Târg
de Carte trecut, volumul ”Între două
călătorii”, aflat pe un drum al său spre
împlinire. Este autoarea şi a altor  cărţi,
între care:”Rochia de mireasă”, “Cartea de
vizită”, ”Matrioşca”, “Dunărea albastră”,
“Floarea reginei”, “Paşii amanţilor” –
despre care, am aflat între timp, s-au
pronunţat scriitori de prestigiu şi critici
literari, precum: Passionaria Stoicescu,
Lucian Gruia, Aurelia Corbeanu, Marin
Ifrim, Elena Radu, Marin Ioniţă, Mona
Vâlceanu şi alţii.

Am întâlnit această prozatoare atât de
talentată, cu prilejul lansării unor cărţi în
cadrul Editurii “Zodia Fecioarei”, condusă
de Mona Vâlceanu, dar eu ştiam, dintr-o
experienţă anterioară, mai ales cu prilejul
manifestărilor organizate la Biblioteca
Judeţeană “Dinicu Golescu”, din Piteşti,
dedicate lui Mircea Eliade, că persoanele
aflate în preajma Monei devin, în curând,
personalităţi, aşa încât argumentul pentru
talentul profesoarei Steluţa Istrătescu se
afla deja în această lumină a prieteniei. Dar
iată şi argumentul scris: “Steluţa Istrătescu
scrie o proză excepţională, pe care o putem
aprecia cu aceleaşi cuvinte cu care George
Călinescu fixează scrisul Hortensiei
Papadat-Bengescu: autoarei îi vine să scrie
şi pune pe hârtie tot ce-i trece prin cap şi
mai ales prin simţuri. Însă capul acestei
femei este inteligent, iar simţurile îi sunt
rafinate” (text preluat de pe coperta a IV a
volumului ”Paşii amanţilor,” semnat de
Mona Vâlceanu şi apărut la Editura Zodia
Fecioarei, Piteşti, 1996).

Apoi vine s-o susţină pe Steluţa
Istrătescu şi prozatorul octogenar, bătrânul
lup al literaturii argeşene, Marin Ioniţă,
care şi mie mi-a fost odinioară îndrumător
în tainele scrisului, când era directorul
publicaţiei „Făclia Hidrocentralei”, care
apărea la Corbeni, prelungind spre
eternitate lumina constructorilor de pe
Argeş, măreaţa înfăptuire ce tocmai
împlineşte 50 de ani de la înfiinţare: ”Şi
totuşi, nici un alt profesor nu era solicitat,
în afară de clasă şi de şcoală, ca Steluţa
Istrătescu, care era vedeta acestei scene,
până când a venit şi timpul să se elibereze
de această fericită povară şi să se întoarcă
la vechea ei pasiune, creaţia literară …O
care pentru toate generaţiile, pe cât de
captivantă, pe atât de bogată în
semnificaţii„ (Marin Ioniţă, Cronică de
librărie, Piteşti, 1996).

Însă adevăratele mele impresii despre
Steluţa Istrătescu s-au ivit în urma unei
lecturi atente a volumului său ”Între două
călătorii”. Autoarea are o vocaţie narativă
specială: ştie de unde să preia o poveste de
viaţă interesantă şi unde s-o încheie –
lăsând viaţa să curgă mai departe, spre
uimirea cititorilor care o redescoperă altfel,
privită prin ochii şi simţămintele unei
adevărate creatoare: ”Mă prefăceam că am
uitat. Sau că nu mi-a mai spus. Ştiam că-i
face plăcere să repete. O lăsam. Depăna. N-
o mai ascultam. Depăna parcă un poem.
Poemul promisiunii. Îi urmăream expresia
feţei, care se lumina pe măsură ce dialogul
se apropia de final” (p. 9).

Eroina din povestirea „Când înfloresc
castanii”, de unde am extras acest
fragment, este o profesoară ambulantă de

pian, asemănătoare domnului Gavrilescu,
din nuvela „La ţigănci”, de Mircea Eliade,
dar călătoriile ei prin oraşul de lângă
Trivale, de la un elev la altul, sunt
îmbogăţite de fiorul unei iubiri dorite, la
care domnişoara Lucia (naratoarea) este
martoră şi complice, deoarece un văr de-al
său joacă rolul unui Făt-Frumos imaginar,
dintr-o iubire nerealizată. Povestitoarea
află adevărul într-un târziu, când, bătrână
şi bolnavă, domnişoara Gheorghiu,aflată
pe patul unui sanatoriu, îi mărturiseşte
fostei sale eleve, pe care o consideră ca pe
fiica ei: „Nu a existat un bărbat în viaţa
mea. Niciodată! Nu m-a iubit nimeni: (p.
28).

Surprinzătoare este şi capacitatea aparte
a autoarei de-a te introduce direct în miezul
faptelor, ca în lectura „Julieta,” unde o
fostă elevă a sa vrea să-i vândă acesteia
nişte nuci, vorbindu-i despre colegii ei de
odinioară, unii ajunşi doctori sau ingineri.

Apoi, în naraţiunea „După brânză,”
autoarea schimbă cadrul, prezentându-ne
două profesoare plecate cu un coleg, într-
un sat sărac, să cumpere brânză, pe când
erau la practica agricolă cu elevii lor.

O altă faţetă întâlnim în lectura”Spre
Herculane,” când o preşedintă de sindicat,
dintr-o fabrică de textile, pleacă la Băile
Herculane cu o muncitoare săracă şi
necăjită.

Uneori rămâi surprins de antiteza dintre
titlu şi conţinut, ca în ”Lacul cu ţestoase,”
prezentând descrierea unui lac din
apropierea unei staţiuni de tratament, în
mijlocul căruia, pe o stâncă se aflau câteva
broaşte ţestoase, iar în apropiere, o tânără,
al cărui soţ rămăsese paralizat, în urma
unui accident, îi  relatează scriitoarei
martor despre durerea ei. Antiteză
inspirată sau brodeală de titlu – fără
legătură cu relatarea povestirii? Doar
autoarea ne-ar putea răspunde la această
întrebare.

În schimb, „Între două călătorii,” titlul
naraţiunii finale, ea face prezentarea unui
frumos bărbat pe care, împreună cu o
prietenă a ei, îl întâlnesc într-o staţiune din
Spania – călătoria fiind, de fapt, între două
etape de viaţă: în studenţie, odinioară, şi
acum , într-o zonă de lux şi distracţie.

Este vorba de-o călătorie narativă între
diferite episoade din viaţă, cărora autoarea
le-a fost martoră. Noi, profesorii de
umanitare, avem un simţ de-a depista
talentul şi valoarea reale, datorită faptului
că, prin pregătirea noastră, am străbătut de
atâtea ori meleagurile literaturii naţionale
şi universale, înarmându-ne cu un simţ
aparte al valorilor, exprimat, în cazul
autoarei despre care scriu, prin eleganţa
stilului, corectitudinea exprimării,
adecvarea limbajului la conţinut, alegerea
faptelor semnificative din viaţă şi gingăşia
prin care se apropie de sufletul
personajelor reprezentative.

Acestea ar fi caracteristicile generale ale
volumului ”Între două călătorii”, semnat de
Steluţa Istrătescu, dar am descoperit şi
câteva elemente specifice de referinţe:
alegerea unor personaje modeste şi oropsit,
din sufletele cărora ea desprinde lumini
ascunse şi oaze de seninătate.
Povestitoarea le însoţeşte întotdeauna, nu
doar ca un personaj martor, ci şi ca o
eventuală prietenă, aşa cum şi nouă ne-a
devenit, printr-o plăcută lectură, colegi de
vis şi parteneri de împliniri literare.

vast, poate nesfârşit, poem al  iniţierii şi evadării
din cochilia severei determinării spaţio-temporale
a eului creator. “Mutfakta kim var?/ Pietricică spre
drumul spre casă/ nimic altceva în oboseala care ne
ţine  de ore, aici, foarte/ sus,/ în poale, ca o bunică
din câmpiile  lungi ale Anatoliei/ în mâinile ei
uscate şi aproape negre între ledurile orei/
acesteia/urcată să ne ţină de umerii/ ce se apleacă
încet spre copilărie// Bademli kek, începutul
visului nou în aceeaşi inimă de/ metal/ după ce toţi
am renunţat la aşteptare şi am întrat în marea/
Cireşelor// Acum când cineva ne întreabă
Mutfakta kim var/nu mai avem nicio speranţă, din
vise nu ajungi niciodată/ în aceleaşi locuri/ pe
aceleaşi nisipuri din insule/ fără comori// Acum,
alte culcuşuri, cahve şi cay, merşrubatlar/de foşti
colonişti ai ultimei camere din casa speranţei/pe
când, sobru, altcineva ne urează shuckar/dinaintea
pământului dulce unde nu-i încă nici un/mormânt
(Mutafakta kim var?)”.  Pelegrin în lume, lipsit
deliberat de avantajele aparatului de filmat sau de
telefon (!), umoarea poetică a lui Prodan rămâne în
permanentă neschimbată,  pentru că pe el, din câte
se pare, nu turismul, cu “geografia lui literară”, în
sensul obişnuit,  îl interesează, precum pe un
Duiliu Zamfirescu, de pildă, care a scris, în sens
clasic,  o  minunată poezie a călătoriei, ci chimia,
potenţată de ficţiune,  unor stări de pură trăire a
plenitudinii clipei dăruită de Dumnezeu. “Abia
sosit împreună cu soarele,/în portul străin şi
scump/ strecurându-mă printre zeci de flashuri,
speriind/ culorile şi umbrele vechilor pereţi
(dimineţă flămândă de octombrie)”. “desupra
orăşelului/ în căutarea liniştii/ vechimea se
dezbracă/ precum o văduvă (Capri)”. “acum, aici/
printre zei, piatra nu mai are nimic de piatră/
sângele nu-i amestecat cu viaţa şi moartea/ pielea
lor e aerul şi ochii li-s păsări/ ce mănâncă din
palmele luminii/ odată cu mine (Olimp)”. Poet, de
o factură aproape orientală, al soarelui, pietrelor şi,
mai cu seamă, al aerului, Florin Dan Prodan este în
acelaşi timp un minunat poet al oficierii bucuriei
sufletului şi însufleţirii, agent şi substanţă
spirituală de origine divină. “primul sunset,
conturul munţilor/ lumina roşie a soarelui,/ prin
ceaţă// cât de puţine lucruri aici în/ sălbăticie// în
suflet înăuntru, alţi munţi// greutatea şi
frumuseţea: la un loc// dincolo de toate: darul
vârfurilor/ pietrele lor şi mierea bucuriei (Apus în
Langtang)”. Că despre o consacrare a poeziei
genuine a omenescului, descoperit în toată bogăţia
lui oriunde paşii l-au îndreptat pe călătorul poet,
este vorba, în subtextul subtil din On the road,
dincolo de exuberanţa exotică a templelor şi
moscheelor, de  magnificenţa munţilor  sau sărăcia
şi vetusteţea cafenelelor prezente în drum,
mărturie stau  asprele “portrete” ale unor
cosângeni, cu nimic mai prejos, la o adică, decât
imaginea oricăruia dintre noi,   trăindu-şi  plenar,
fiecare, propria odisee pe pâmânt. “tribul meu vine
din nordul Dunării. Am lucrat şase ani  în/
biblioteca mânăstirii/ ştiu asta, călugării mi-au
spus de multe ori./ nu aveam voie să ating
manuscrisele.// patru luni a stat în Dahab, om bun
la toate în Sindbad,/ camping,/ dar, de opt,/ e aici
pe Gebel Mousa, muntele celor 10 porunci.// după
douăzeci de zile  cobor în sat, stau o zi, apoi
înapoi,/ aici/ la cortul meu,/pentru alte
douăzeci.// ce să fac jos, mă plictisesc acolo.// aici,
cu Moise, cu turiştii/ le vând ceai de-al nostru, de
beduini/ în aşteptarea răsăritului (Gheb Elie, vărul
meu)”. 

Înălţând un monument transcendenţei clipei şi
sângelui zvâcnind prin capilare, în contact cu
miracolele de orice natură ale creaţiei
dumnezeieşti, sincere şi lipsite de orice fard, până
la marginile unui sentiment de absolută curăţenie
spirituală, poemele drumului din paginile
ultimului volum de versuri al lui Florin Dan
Prodan, transmit cititorului ceva ce nu poate fi
numit atât de uşor, ci doar resimţit, eventual, ca
palpit vital şi trăit cu un molipsitor sentiment de
bucurie. Şi aceata cu atât mai mult, cu cât  toate
sunt “făcute” si conţin, fără dor şi poate, un protest
necruţător, destul de străveziu, împotriva aşa-zisei
civilizaţii modern-postmoderne, suicidară şi
distrugătoare  a naturii. O asemenea notă pentru
un poet adevărat este însă fundamentală. Mai ales,
când poate intra, cum în cazul poeziei lui, în
captivitatea unui cuvânt de dragoste…                                                          
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Nicolae Scheianu –
„Pietre din Potop”,
Editura Vinea, Bucureşti, 2016

Cu volumul „Pietre din Potop” poetul Nicolae
Scheianu îşi face o revenire în forţă în lumea
bună a poeziei, confirmând aşteptarea întinsă la
maxim, mai bine de 20 de ani de tăcere editorială
fiind astfel (re)compensaţi în cuvânt.

Sensibil amprentat de lumea locurilor natale,
unde există un astfle de pârâiaş, poetul strecoară-
ntre versuri stampe, coafează imagini şi
întâmplări, face lectura incitantă, dă un ton
crescut poemelor, hioberbola părând firească
între coperţile pline de propria poveste de viaţă.

Poet introvertit, mergător pe vârfuri prin
lumea cuvintelor, atent şi responsabil cu versul
investit emoţional, Nicolae Scheianu îţi lasă
senzaţia că stăpâneşte actul inspirativ, că-l
manipulează chiar.

Prozopoemele sale nu sufocă, sunt ca o
respiraţie, iar confesiunea boemului ce revine pe
scena literaturii cu a doua sa carte – după „Haine
groase şi cărţi de citit”, Ed. Cybela, Baia Mare,
1996 – este una liniştitoare, odihnitoare.

Senzaţia că ţi se derulează prin faţa ochilor un
film se acutizează cu fiecare pagină dată, lumina
reflectoarelor căzând pe fiecare imagine în parte
însă, prin acest puzzle el putând reconstitui oniric
spaţiul natal în lumea plină de legendă a
Maramureşului în care vieţuieşte acum.

Ai senzaţia că eşti luat de mână de poet şi că
acesta te poartă printr-o altă dimensiune
existenţială, cumva personalizată, o lume mai
bună decât cea în care sufletul şi poezia nu mai
sunt monede de schimb.

De altfel, încă din poemul de început al cărţii
dă un astfel de semnal, „Pietre din Potop”: „Am
coborât deodată cu norii/printre muri şi aluni/la
apa Potopului/cu un gest – ca al apostolilor/am
despicat perdeaua/de sălcii şi răchite/şi m-am
prăvălit în apele lui/pe care pluteau/petale uscate
de măr/şi-atâtea vremuri/în care n-am fost/cu-
atâtea umbre pe care/nu le voi vedea”.

O întoarcere în timp, o invocare şi o evocare a
trecutului în acelaşi timp, o mai altfel de
rememorare a unor vremuri apuse: „Suntem cu
toţii pe malul Potopului/mama şi tata, fraţii,
bunicii, vecinii, nepoţii/ca într-o fotografie pe
sticlă:/morţii lângă vii, viii cu morţii/şi privim
fiecare în altă parte/de parcă de acolo-am veni/şi
acolo am merge să-ngenunchiem/să ne sfârşim în
gura unui nor uriaş/între faldurile unei ploi fără
sfârşit/şi vocile noastre se sting între clipocirile
apei/şi viitorul curge tot deodată/şi intrăm de-a
buşilea în acelaşi trecut” (Pe malul Potopului),
sau: „Nu este meritul meu ci al/strămoşilor
strămoşilor mei/că şi-au durat vatră pe
malurile/dulci-amărui ale Potopului/lângă
izvorul care cobora de pe coastă/din care toţi au
băut apă şi în care şi-au spălat frunţile/şi m-au
trimis mai apoi pe mine/să depun mărturie/că
tata în apele lui a adăpat caii/şi hainele mama în
apele lui le-a limpezit” (Potopul de lângă leagăn),
sau: „Mai simt încă adierea de fluture/oprindu-se
pe crengi noduroase de copac decojit/prin
preajmă se aude mereu/pururea tulbure/apa
dintâi a Potopului” (Lângă mărul dulce).

Povestea curge ca apa pârâului din copilăria
poetului, vine de nicăieri şi se duce spre niciunde,
iar o stare de gol inundă poemul, tristeţea îşi
intră în drepturi şi poezia e luată cu asalt.

Ai senzaţia că începi să citeşti o carte de poezie
şi că, pe parcurs, c-o dexteritate de magician
Scheianu a înlocuit paginile ascesteia şi că, la fel
ca-n romanele postmoderne propria persoană
acaparează rolul principal.

Astfel lectorul se trezeşte complice al unei
poveşti de viaţă şi, dintr-o dată, finalul nu mai
este unul fericit, ca-n filmele de calitate, Potopul
copilărilei poetului - cel în jurul căruia a avut o
lume la naştere, dar şi-a mai construit şi singur
una – pălind, evaporându-se, diluându-se,
ascunzându-se, nemaifiind ca cel de la-nceput:
„Potopul nu mai curgea decât în memoria
mea/vuietul lui îl mai aud şi acum în auz/pe
deasupra lui voi fi venit/ca duhurile” (Pietre la
crescut), sau: „Nu mai ştiu care este/malul cel
bun al Potopului/locul unde poţi să pui tâmpla pe

pietre/şi să plângi până cineva te strigă-n
corabie/nu ştiu dacă e bines au nu/să mă aşez pe
mine să vin/din începuturi de unde şi eu am
fost/un fir de praf din pustie” (Malul cel bun al
Potopului)”. 

Secţiunea a doua a cărţii, „Sub tot felul de
flamuri” e o prelungire a primei părţi, dar tema
nu mai este lumea exterioară şi spaţiul de-acum
sacralizat, mitizat al lumii şi spaţiului natal, ci
lumea interioară a poetului, frământările lui,
lupta cu lumea care nu-l înţelege şi preţuieşte:
„Neputinţa şi Gloria încep uneori/cu primul
vers/de la-nălţimea operei mele/îmi pot
permite/câte o nopate cu prinţesa de porţelan/ea
mă păzeşte de creditori/ea mă culege de sub
sălcii” (Sub tot felul de flamuri), sau: „Am locuit
toată viaţa aici, departe de insulele/la care am
visat departe de/metropolele luminoase în
care/mi-ar fi plăcut şi în care aş fi dorit/să trăiesc
în tinereţe” (Un om şi el, undeva), sau: „Puţin am
avut/paharul de vodcă în nopţile/de toamnă
ploioase/stoluri întunecate şi poligoane/deliruri
prin cimitirele de pe coline/de care mă izbeam
când/plin de evlavie/binmecuvântam oraşul şi
râul/femeile provinciei şi pacea romană” (Gară
la scară).

Multă autoironie, o persiflare a realităţii,
modalitatea lui Scheianu de ase îmbărbăta, de a
se motiva cumva, pentru a face faţă vieţii însăşi:
„Pe poeţii buni îi papă chelneriţele/când norii se
risipesc de pe cer/ei fac revoluţie/şi nori de vodcă
trimit în văzduh/vine ea şi nota de plată” (Pe
poeţii tineri îi papă chelneriţele), sau: „Nici n-am
intrat încă în biografie/să vezi atunci ce poeme-o
să iasă/să vezi atunci strălucire şi fast/poezie
cum nu s-a mai scris” (Umbra mea, biografia
umbrei mele).

O carte bună, solidă, plină de substanţă, însă o
carte prost susţinută graphic şi de calitatea
tiparului, deşi apare la o editură cu pretenţii.

În rest… „o carte de poezie din care să nu poţi
scoate nimic şi în care să nu poţi adăuga nimic
fără să strici”, după cum a zis hârşitul poet Ion
Mureşan.  

„Călător prin vremuri
trecute”, Editura Ceconii, 
Baia Mare, 2017

Cu o carte în care dă măsura creşterii ei vine
acum Carmena Băinţan în faţa cititorilor, cu o
carte inspirat împărţită în trei secţiuni, „Secunda
vieţii”, „Legea timpului” şi „Clepsidra”.

Indiferent de cât de avizat ar fi lectorul cărţii
„Călător prin vremuri trecute”, faptul că are în
mână o carte ticluită, construită cu pricepere de
artizan devine evident cu fiecare pagină dată.

Carmena Băinţan îşi trădează viziunea poetică
din chiar aceste subtitluri, secţiunile însumând o
adevărată poveste de viaţă, stampe imortalizate
dintr-o existenţă pe care-o încearcă acum gândul
firesc al schimbării.

Senzaţia că între coperţi este ascunsă o
poveste existenţială finisată, şlefuită - romanţată
dacă vreţi! - te urmăreşte la tot pasul, iar o astfel
de împărţire a cărţii te duce cu gândul la viaţa
însăşi, în care primele părţi, „Copilăria” şi
„Maturitatea” au consistenţă, au substanţă în faţa
„Bătrâneţii”, mai întotdeauna grea,
împovărătoare şi urâtă.

Volumul cu iz filosofic, existenţial începe cu
secţiunea „Secunda vieţii”, iar aceasta cu poemul
„Taina”, un poem ce-ncepe cu o strofă care
prefigurează firul epic, astfel devenind capătul de
aţă de unde acesta se deşiră: „De ce să-i mai
ascult mereu pe alţii,/Şi glasul meu să tacă pe
vecie/Când fericitul codru iar mă cheamă,/Să-mi
mai întindă lumi spre veşnicie”.

Poemele lungi de la începutul cărţii arată
măiestria poetei, una aflată în plinătatea forţelor
creatoare, sunt poeme de substanţă, de
respiraţie, în pofida faptului că stilul clasic are şi
impune reguli şi restricţii.

În pofida acestora, poeta jonglează cu eleganţă
cu sensuri şi valenţe, urmăreşte obsesiv mesajul
cărţii, astfel oferindu-i lectorului un adevărat

puzzle făcut din poeme de sine stătătoare,
aparent fără legătură între ele.

Şiragul se măreşte cu fiecare pagină dată,
poemele vin şi întregesc o imagine poetică, o
trăire pe care-o subliniază cu anumite tuşe de
regret, iar aerul de risipire amprentează întru
câtva scriitura: „E toamnă peste tot şi-nving
scaieţii,/Şi vântul îi propteşte în fereşti,/Nu-i
cine să te-aştepte-n pragul casei,/Şi nu mai este
vreme de poveşti” (Pribeag), sau: „Poate în cartea
vieţii tale/Ai scris o lungă tragedie/Sau poate că
poemul vieţii/E scris cu sânge pe hârtie” (Leneşul
fără noroc), spune ea susţinând descifrarea
noastră.

Sunt poeme amprentate de existenţialism,
poeme străbătute de propria vieţuire, dar este
evident faptul că poeta evită elegant o anumită
fotografiere a realităţii, poate de teama unui soi
de dezbrăcat în public, poate din dorinţa tainei pe
care-o dă numai coapsa puţin dezvelită.

Carmena Băinţan nu se hazardează, îşi
calculează paşii lirici dacă vreţi, e precaută,
tatonează terenul, urmăreşte ideea, chiar cu
preţul unor dezechilibre în vers.

E un tribut asumat, compensat întru totul de
unitatea tematică şi stilistică a cărţii, o jertfă
făcută zeului poeziei atunci când intervenţia ei
este vădit vizibilă în actul inspirativ, când simte
nevoia inexplicabilă să devină sfătoasă, posibilă
deformaţie din vremea dăscălimii sale: „Focul
neaprins mă-nvăluie iară/ Strivind cu lumina
tulburarea fiinţei,/Răspunsul vieţii poate să-mi
pară/Druimul Golgotei spre-ntărirea fiinţei”
(Secunda vieţii), sau: „De te rănesc cuvinte şi
fapte uneori/Învaţă să priveşti ca soarele prin
nori./naiadele mai prind în plase de cuvinte/Şi
scapă doar acela ce are pic de minte.” (Surghiul),
sau: „De n-ai ştiut că lumea se înnoadă/Sub firele
de viaţă ale morţii/Tu tot mai poţi să-ţi scapi
lumina asta/Păstrând-o-n fiecare seară-n taina
nopţii” (De n-ai ştiut).

De la o secţiune cu poeme de respiraţie,

sugestive, de la „Secunda vieţii”, poeta ne poartă
prin „Legea timpului”, poeme mai scurte,
condensate, în care diluţia ideii nu mai există.

Sunt pome cu care urmăreşte acelaşi filon, iar
construcţia poetică se împlineşte parcă mai uşor,
odată făcută fundaţia: „Vântul din suflet mai
mişcă perdeaua/Anii se-ngălbenesc sub ploile
reci/Afumat este geamul ce-aşteaptă
chemarea/Ceasul adorme-n poemele seci”
(Fereastra), sau: „De te desparţi de lume cu
răbdătoare faptă,/Tot ea te va cuprinde în
mâinile ei reci,/Din tine primăveri s-or naşte spre
răsplată/Încărunţindu-ţi tâmpla cu ghiocei pe
veci” (Paşi rătăciţi).

Este secţiunea care contrariază cel mai mult,
una în care poeta plăteşte tribut ideii de
construcţie a cărţii, senzaţia că ar mai fi putut fi
şlefuite versurile fiind cât se poate de vie. 

Graba neexplicată (con)duce la anumite
stângăcii stilistice, la versuri inegale, la anumite
repetiţii imagistice, la respiraţii la mijloc de vers,
la accente dure în mijloc de vers, fapt ce face ca în
momentul declamării poemului să fie uşor
detectabilă imperfecţiunea.

„Clepsidra” este secţiunea de final a cărţii, a
unei adevărate poveşti de viaţă, una încropită din
numai patru poeme, un final de carte extrem de
provocator, de parcă ar fi spovedania de dinainte
de trecerea într-o altă dimensiune spirituală.

Sunt versuri scrise-n vers alb, unde imixtiunea
învăţîmintelot nu mai dăunează versului sau
poemului în întregul acestuia, sunt versuri în care
poeta trage tuşe groase de sinceritate, versuri în
care chiar dacă nu vorbeşte de ea însăşi, este
vizibil faptul că de simţămintele ei este vorba.

Una peste alta, poemul de final, „Aţi fost
acolo” este unul avertisment, unul în care poeta
arată cu degetul spre lume, dar şi spre ea însăşi în
acelaşi timp, regretul inundând pagina.

E calea găsită de ea, poate strigătul ei de
disperare, poate cântecul ei de lebădă printr-o
existenţă luminată de taina şi valorile poeziei.cr
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Nicolae Scheianu sau poezia-n stare de asediu

Carmena Băinţan sau 
poezia maturităţii într-un volum vizionar

Ioan Romeo Roşiianu
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Constantin Ţibrian
Microsisteme antroponimice româneşti

Sistemul antroponimic românesc este
format din microsisteme antroponimice
care prezintă structuri bine individualizate,
aşa cum reiese din lucrarea Microsisteme
antroponimice româneşti a zelosului
cercetător în domeniul lingvisticii, Teodor
Oancă.

Prin origine şi structură, numele de
familie sunt rezultatul evoluţiei societăţii
româneşti din ultimele două secole,
începând cu catagrafiile din anii 1755, 1774,
1808 şi 1820 din Moldova, şi cele din 1798 şi
1831 din Ţara Românească. În Transilvania,
obligativitatea numelui de familie datează
de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, în urma
unei dispoziţii dată de împăratul Iosif al II-
lea.

Autorul acestei interesante lucrări
subliniază faptul că numele de familie, aşa
cum se întâlneşte astăzi, a început să se facă
cunoscut abia în secolul           al XIX-lea, mai
întâi la numele de persoane care aparţineau
structurilor din înalta societate, apoi
transmiţându-se, prin imitare, şi la
persoanele din clasa de mijloc a societăţii
româneşti.

În legătură cu frecvenţa numelor de
familie, aceasta a fost extrasă din lucrarea
Baza de date antroponimice a României
(BDAR), coordonată de regretatul profesor
Gheorghe Bolocan, părintele onomasticii
româneşti.              (subl. n.)

Microsistemele antroponimice
româneşti, pe care autorul le analizează cu
acribie, se referă la numele de familie
provenite de la nume de funcţii publice din
Evul Mediu şi din perioada României
moderne, de la nume de meserii şi ocupaţii,
nume de păsări şi animale domestice, de
animale sălbatice, de nume de plante, de
termeni care aparţin terminologiei viei şi
vinului, precum şi la nume provenite din
porecle. Aşadar, toate numele de familie
descrise de autor au ca punct de pornire, de
regulă, un apelativ. (substantiv comun)

În privinţa numelor de familie provenite
de la nume de funcţii publice din Evul
Mediu, autorul se referă numai la acelea
care, într-o perioadă mai îndepărtată,
denumeau funcţii boiereşti mai importante
din divanurile celor două provincii: Moldova
şi Ţara Românească.

În această perioadă, funcţia
dregătorească reprezenta nu numai o poziţie
anume în aparatul de stat, ci şi un privilegiu
boieresc, numele funcţiei respective
ajungând să fie echivalent cu un titlu
nobiliar.

Astfel, funcţia de vornic, stolnic, logofăt,
ban, paharnic, postelnic, spătar, clucer,
comis, apare în documentele slave alături de
numele personal, aflat în circulaţie al unui
boier: Şarpe postelnic, Vlaicu stolnic,
Vlad dvornic, Gherghina paharnic,
Bărcan comis etc.

În dezvoltarea sistemului onomastic
românesc, o etapă superioară este marcată,
după cum afirmă autorul, de
antroponimizarea apoziţiei din care a
rezultat un supranume, devenind în secolul
al XIX-lea nume de familie oficial: Banu,
Cluceru, Logofătu, Postelnicu, Stolnicu,
Vornicu etc. Din perioada Evului Mediu
sunt identificate 20 de unităţi de nume
purtate de 37.977 de persoane.

Din perioada modernă sunt menţionate
un mare număr de supranume rezultate de
la nume de funcţii publice locale (funcţii
administrative: Birău, Pârgaru, Primaru,
Vătămanu, Condicaru, Lefegiu, Uricaru,
Dijmaru, Vameşu, Pristavu, Armăşelu,
Comisaru, Aprodu; funcţii administrative
de la nivelul plasei şi al judeţului: Aga,
Pomojnicu, Pretorianu, Zapciu etc.).

Autorul identifică 44 de unităţi de nume
provenite de la nume de funcţii publice,
purtate de 18.411 persoane.

Nu lipsite de importanţă sunt numele de
familie provenite de la nume de meserii şi
ocupaţii. Aceasta prezintă interes pentru
cercetări fonetice, dialectale, de istorie a
limbii, de vocabular. Unele dintre cele 362
de unităţi de nume de meserii şi ocupaţii,
purtate de 788.842 de persoane, scot în
evidenţă diversitatea specializărilor în
cadrul aceleaşi meserii. De exemplu, autorul
asociază meseriei de lemnar şi numele de
blidar, dogar, rotar, tronar etc., de la care
s-au format numele de familie Lemnaru,
Blidaru, Dogaru, Rotaru, Tronaru etc.

Multe nume de familie au la origine o
poreclă, aceasta fiind rezultatul codificării
printr-un nume comun a unei particularităţi
fizice, psihice, morale sau de comportament:
Chelu „lipsit de păr”, Iepure „om fricos”,
Lupu „om lacom”, Vulpe „om şiret”, Cocoş
„bărbat afemeiat”, Grasu „om gras”, Surdu
„om care nu aude” etc. Unele dintre aceste
porecle au o expresivitate sporită (Vulpe,
Lupu, Pupăză etc.), iar altele sunt lipsite de
expresivitate.

Lumea animală şi vegetală a reprezentat,
de asemenea, o sursă principală de atribuire
a unui nume de familie. Numele comun
devine poreclă, care reprezintă un mijloc de
identificare a unei persoane.

Autorul face o prezentare exhaustivă, cu
date exacte a numelor de familie provenite
de la numele de păsări şi animale domestice,
înregistrând 48 de unităţi de nume, cu
frecvenţa totală de 65.063 de persoane
(Găină, Cocoş, Cucoş, Curcă, Raţă, Răţoi,
Câţă „bibilică”; Purcel, Iepure, Pisică, Cotoi,
Berbec, Pisică, Mâţu etc.), de la numele de
familie provenite de la nume de fiinţe
sălbatice (104 unităţi de nume purtate de
203.812 persoane: Cucu, Vulpe, Păun, Ursu,
Cioară, Corbu, Lupu, Purice, Cârtiţă,
Brotac, Cărăbuş, Ciocârlan, Ciocârlie,
Şarpe, Şoimu etc.), de la numele de familie
provenite de la numele de peşti (27 de
unităţi de nume de familie, purtate de
14.229 de persoane: Biban, Caras, Molan,
Mreană, Roşioară, Ţiparu etc.), de la
numele de familie provenite de la nume de
plante (134 de unităţi de nume de familie
purtate de 120.813 persoane: Arbore, Ardei,
Brebenel, Brânduşă, Buruiană, Creangă,
Dovleac, Ghiocel, Gorun, Leuştean, Mărar,
Nucă, Păiuş, Pepene, Plop, Porumb, Şovar,

Ştir, Toporaş, Trandafir, Trifoi, Urzică
etc.). Cele                  mai multe dintre numele
de familie provenite din lumea animală şi
vegetală au generat porecle şi s-au
transformat în supranume.

Termenii din domeniul viticulturii
formează şi ei un microsistem lexical, mulţi
dintre ei având un statut de cuvinte
dialectale.

Apelativele care aparţin acestui
microsistem sunt destul de multe, dar nu
toate au generat porecle prin conversiune
antroponimică, deoarece nu toate au un
impact antroponimic, adică sensul lor de
bază nu poate fi raportat la o caracteristică
fizică sau morală a unei persoane.

Sunt evidenţiate 21 de unităţi de nume de
familie provenite de la apelative care aparţin
terminologiei viei şi vinului, fiind purtate de
20.206 persoane (Aguridă, Boroghină,
Boştină, Buturugă, Poşircă, Ţoi, Vieru etc.).

Numele de familie care fac obiectul
acestei lucrări sunt prezentate de autor atât
sub aspectul originii, cât şi al frecvenţei, pe
unităţi administrativ-teritoriale. Ele
reprezintă un sistem lexical în structura
căruia intră antroponime (primare, derivate,
hipocoristice), apelative. În total, autorul
înregistrează 760 de unităţi de nume, care
sunt purtate de 1.297.070 de persoane.

Unele dintre numele de familie descrise
prezintă particularităţi de natură fonetică,
dialectală sau corespund normelor
ortografice din acea perioadă. Multe dintre
ele, din perioada Evului Mediu şi din
perioada modernă, s-au păstrat până în
zilele noastre, în timp ce altele au dispărut
din vocabularul limbii române actuale, dar
numele de familie provenite de la acestea
fiind o mărturie că ele au circulat cândva în
limbă.

Apelativele de la care au rezultat
supranume se prezintă cu sens propriu ca în
cazul celor care denumesc funcţii publice
sau meserii şi ocupaţii, sau cu sens figurat,
ca în cazul celor care denumesc păsări şi
animale domestice, fiinţe sălbatice, nume de
plante sau care aparţin terminologiei viei şi
vinului.

Suntem în faţa unei lucrări de referinţă în
care autorul reuşeşte, cu prisosinţă, să pună
bună rânduială în formarea microsistemelor
antroponimice româneşti.



Satul Boţeşti de pe Valea Cârcinovului este
ultimul din judeţul Argeş – după ce-l depăşeşte,
şoseaua neasfaltată trece graniţa judeţeană,
urcă, printre livezi, fâneţe şi păduri, spre
Cândeşti, apoi coboară pe Sfârlogi către Voineşti
– toate din Dâmboviţa…

Vatră veche, cu urme din neolitic, dar atestat
documentar abia într-un hrisov emis de Petru
cel Tânăr Voievod la 2 noiembrie 1561, prin care
întăreşte unui anume Oprea ocină în Boţeşti,
satul a dat de-a lungul anilor nume de seamă,
desigur, un rol important revenindu-i şcolii. 

Istoriei acestei instituţii boţeştene îi este
dedicat volumul de 380 de pagini, Şcoala din
Boţeşti, judeţul Argeş. File de istorie
(1839-2017), apărut în acest an la Editura
Universităţii Piteşti, sub semnătura a trei autori:
Spiridon Cristocea, Constantin Gh. Dinu şi Ion
Irinel Vasilescu. Monografia vine să întregească
lucrările publicate după anul 2000 referitoare la
istoria şi tradiţiile satului, elaborate, în diverse
asociaţii de coautori, de câţiva inimoşi
intelectuali locali (Iuliana I. Dinu, Elena C.
Dinu, Niculina N. Dinu şi Oana I. Miloiu),
coordonaţi de Constantin Dinu: Boţeşti Argeş.
Pagini din istoria unei vechi aşezări de moşneni
(2000), Neamuri din Boţeşti de ieri şi azi
(2006), Credinţe, obiceiuri şi eresuri cunoscute
din Boţeşti-Argeş (2009), Cei doi Radu lu’
Anghel (2011), Valori spirituale boţeştene
(2012). Chiar dacă volumele menţionate nu
întrunesc în totalitate caracteristicile unei
lucrări ştiinţifice, sunt meritorii dragostea cu
care autorii lor s-au aplecat asupra istoriei
locurilor natale, precum şi râvna cu care au
scotocit arhivele şi bibliotecile pentru a scoate la
lumină cât mai multe date despre satul lor.

Este şi cazul acestei monografii, ce abundă în
referiri la documente aflate în Arhivele
Naţionale Bucureşti, în fondurile Serviciului
Judeţean Argeş al Arhivelor Naţionale, în Arhiva
Şcolii Boţeşti, cărora li se adaugă materiale (în
special iconografice) puse la dispoziţia autorilor
de consăteni.   

Şcoala s-a deschis ca urmare a apariţiei, la 14
ianuarie 1838, a circularei Departamentului
Trebilor din Lăuntru, care stabilea înfiinţarea
şcolilor publice săteşti, probabil la începutul
anului 1839, de vreme ce într-o situaţie datată 1
decembrie 1839 figura şi şcoala din Boţeşti şi
Greci, frecventată de 22 de şcolari. 

Capitolul I urmăreşte evoluţia instituţiei în
perioada 1839-1864, marcând la început
condiţiile în care se putea deschide o şcoală în
mediul rural (prima fiind recrutarea tinerilor
ştiutori de carte şi trimiterea lor la pregătire la
Şcoala Naţională din reşedinţa judeţului, apoi
satul trebuia să aibă peste 50 de familii; anul
şcolar se derula între 1 noiembrie până la finele
lunii martie, astfel încât şcolarii „să se
îndeletnicească la lucrarea pământului, aducând
ajutor părinţilor”, iar principala sarcină a
învăţătorului era de a „înlesni chear pe lângă
casa părintească învăţătura cititului şi a
scrisului, unite cu cunoştinţa religiilor şi a
ocupaţiilor în lucrarea pământului”, duminica şi
în zilele de sărbătoare fiind obligat să meargă cu
elevii la biserică; se mai menţiona şi obligaţia de
a avea „o comportare model în satul lui”), apoi
baza materială – primul local al şcolii,
mobilierul şi materialul didactic – şi învăţătorii. 

În Capitolul II este avută în vedere perioada
dintre 1864 şi 1948, urmărindu-se aceleaşi
aspecte – lupta pentru un local corespunzător,
sporirea bazei materiale care din 1930 se
îmbogăţeşte cu un aparat de radio (funcţional
vreo trei ani, după care imposibilitatea plăţii
abonamentului a întrerupt folosirea lui) şi unul
de proiecţie, înfiinţarea unui atelier de
tâmplărie, a unui muzeu şcolar (unde erau
expuse păsări împăiate, minerale, ierbar,
insectar, obiecte de uz casnic, modele de
cusături naţionale), precum şi învăţătorii care au
asigurat desfăşurarea procesului instructiv-
educativ în această perioadă. Dintre aceştia, se
degajă figura luminoasă a învăţătorului Ilie
Stoenescu, „adevărat apostol”, care şi-a
desfăşurat activitatea între 15 octombrie 1890 şi
1 octombrie 1929, fiind şi director al şcolii. În
subcapitole distincte, sunt trecute în revistă
Desfăşurarea procesului de învăţământ
(examenele de absolvire, inspecţiile şcolare,
frecvenţa elevilor etc.) şi Activitatea
extraşcolară (cercuri culturale, biblioteca,
cinstirea Eroilor şi ajutorarea Frontului,

creşterea viermilor de mătase etc.)
Capitolul III prezintă evoluţia şcolii în

perioada 1948-1989, iar cel de-al VI-lea, anii
postdecembrişti, până în 2017. 

Capitolul V, foarte scurt, are în vedere
Grădiniţa de copii, făcându-se o succintă
prezentare a educatoarelor ce au funcţionat aici. 

În fine, bogata secţiune dedicată Anexelor,
cinci la număr, întregeşte lucrarea cu date
importante despre directorii şcolii, despre
absolvenţi (tabele cu elevi începând cu cei doi
şcolari, absolvenţi a cinci clase, din 1892, şi până
în anul 2016, cu cei opt absolvenţi a opt clase),
absolvenţi de seamă (omul politic Ion
Diaconescu, învăţătorul Ilie Stoenescu, dr.
Natalia Stoenescu căs. Neagu, ing. Ştefan C.
Popescu, doctor în pomicultură, col. Ioan
Gheorghe Vasile, procurorul Benedict Il.
Stoenescu şi mulţi alţii), sunt reproduse câteva
amintiri ale unor foşti profesori şi elevi, precum
şi „o istorie ilustrată a şcolii din Boţeşti”.

Dincolo de cifrele şi statisticile reci, lucrarea
oferă şi informaţii privind realităţile sociale,
relaţiile interumane, viaţa satului. Iată, de pildă,
supărarea învăţătorului Ilie Stoenescu
exprimată la 30 noiembrie 1927, după ce „iarna
trecută” le vorbise sătenilor despre folosul
cititului şi le dăduse să citească o sută de
volume, „mare mi-a fost mâhnirea, când unii
cititori mi le-au trimis prin cine au putut,
necutezând a mai da ochi cu mine, degradate, cu
coperte rupte etc., iar alţii nu le-au restituit nici
azi sub diferite pretexte, că s-au pierdut, s-au
rupt, au vărsat gaz pe ele, le-a stricat copilul etc.”  

Sau relatările din Folosirea unor metode
nepedagogice, evident, în trecut, căci „după
1989 nu se mai aplică astfel de metode, pentru
că atât familia, cât şi mass media reacţionează cu
vehemenţă în aceste situaţii, iar dascălii, pentru
a nu-şi pierde slujbele, se lasă umiliţi deseori de
elevi şi părinţii lor”. Într-un schimb de adrese şi
memorii cu iz caragialian, întâmplarea e aşa:
elevul Nicolae D. Popescu îl reclamă pe
directorul Nicolae Stoenescu, subrevizorul G.I.
Marinescu, trimis în cercetare, întocmeşte la 15
martie 1930 un proces-verbal în care
consemnează că directorul este „un dascăl
model… de o corectitudine exemplară, iar elevul
Popescu D. Nicolae a făcut o faptă rea,
reclamându-şi învăţătorul şi căutând să-l pună
într-o lumină urâtă, pe nedrept, probabil învăţat
de cineva, urmărind interese meschine”. Altă
dată, acelaşi director, luându-i apărarea unui
coleg reclamat că a bătut un elev, „se arată
mişcat de «situaţiunea de viitor a şcoalei noastre
ajunsă la aprecierea şi batjocura ţăranului
inconştient, unealta politicii şi a
politicianismului»”. Un părinte reclamă, prin
1937, că fiul, elev în clasa a V-a, „a fost bătut
îngrozitor… de către dl învăţător Constantin
Negoiţă cu un ciomag… bătându-l peste palme,
umflându-se palmele şi făcându-i vânătăi pe
trup, din cauză că nu a făcut focul în şcoală la ora
5 dimineaţă”, ţinând să precizeze: „copilul meu
este bolnav de gâlci la gât şi nu poate suporta
această obligaţiune, spre a face focu dimineaţa
mereu”. Tot în 1937, reclamând faptul că fiul său
a fost bătut „pe motivul că a îndeplinit în afară
de şcoală un serviciu comandat de mine, tatăl
lui”, un părinte îl acuză pe director că urmăreşte
„ca neînţelegerile politice dintre noi să le
plătească copii noştri”. Răspunzându-i,
directorul îi precizează părintelui indignat că
„posedă o scrisoare a soţiei acestuia în care
spunea: «Eu îl iubesc, îl încalţ, îl spăl, daţi-i
bătaie să înveţe, să fie cuminte»”. Aşa cum
spuneam, după 1989 lucrurile s-au schimbat
radical!

Volumul celor trei autori (dintre care primul,
dobreştean prin naştere, a fost director al
Muzeului Judeţean Argeş, iar ultimul e actualul
director al Şcolii Boţeşti) este, fără îndoială, o
lucrare utilă, ce oferă date importante
cercetătorului interesat de subiect. Totodată,
trezeşte nostalgii foştilor elevi care se regăsesc
cu emoţie în listele de absolvenţi ori urmaşilor
acestora, ce-şi văd în aceleaşi tabele părinţii şi
bunicii, cu medii meritorii sau mai mici, iar cu
ochii minţii şi-i imaginează şcolari aşezaţi în
băncile sărăcăcioase, luptându-se cu
misterioasele litere şi cifre. 

Şi ar trebui să fie şi un exemplu de cinstire a
slujitorilor şcolii, pentru toate instituţii şcolare
din satele şi comunele ţării…       
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Rodica Lăzărescu
DIN DRAGOSTE DE ŞCOALĂ 

Premiul
revistei Argeș
la concursul
„Porni
Luceafărul...” –
Botoșani, 2017

Cosmin
Boitoș

Strigăt 
Înconjurat d-eternitate
îmbăindu-mă în stele 
privesc dincolo de ele
aprinzându-mă de tine.

Înger ars de dorul plin,
renunțând la ea lumină
am venit la tine-n vis
atingând a tale buze
n-am putut să mai revin,

și topindu-se, a-mele aripi,
dorul devenind un chin
fost-am pedepsit divin
să primesc a vieții moarte
aruncat în gol departe.

Blestemat pe veșnicie
să strig a mea iubire
tu fiind deja promisă
unui eu de lut ascuns.

Sărutul
și s-a ivit ca un răsuflu
cald și plin de viață,
esența, picată-n fluviu,
de sentimente înecată.

M-a prins cu totul,
cu a sa vrajă,
și vreau acum
ca el să cadă
pe trupul tău,
ca de zăpadă,

dar stau departe
plin de teamă,
că poate n-a fost ea
în visul ce-mi spunea
atât de clar,
că pot atinge universul
cu-n pas viral,

și totul se destrămă
în jurul meu,
când simt mireasma ei
că mă-nconjoară,
aș vrea să fie ea
eroul meu,
iar cu sărutul ei
să-mi ia...
.... astă povară.

Nirvana
Scobind cu gându-n întuneric,
te găsesc pe tine, limbă
ce topești a gurii smoală,
dezlegând muguri de meri,

și-aruncând flăcări din stele
cer să picure lumină
să le pot vedea pe ele,
chiar de-ar fi să-mi țină vină

și-n lumina cea mai rece,
eu ... te văd ... urcat pe Lună,
cum te scalzi, și apa trece
pielea albă ca s-o lese,
sorbind eu picătura
ce pe sânul tău petrece.

Tu mă strigi să vin în lume
unde eu n-am nici un nume,
să ard ca o Nirvană
și să mor ca un tăciune,

și-mi chem sufletul să vină
să cădem noi împreună,
în stupul plin de miere
unde viața e-o durere
dar sărutu-i alinare.
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Laureatul premiului Nobel, Pablo Neruda, a
trăit între 1904-1973. A studiat literatura franceză
la Santiago, iar la 19 ani a publicat prima carte.
Devine consul în Spania, apoi membru al
Partidului Comunist Chilian, președinte al Uniunii
Scriitorilor Chilieni, ambasador în Franța etc. După
lovitura de stat din 1973, când Allende e dat jos,
casa lui Neruda a fost jefuită, iar cărțile sale arse.
Poetul dorea o lume în care ființele să fie „doar
umane”. Știa că „e atât de scurtă dragostea și atât
de lungă uitarea”, după cum era tentat să scrie
noaptea versurile cele mai triste, pentru ca,
deodată, să înțeleagă cum „versul cade în suflet
precum roua în iarbă”.

În 1994 Michael Radford a realizat filmul Il
postino/Poștașul, cu Philippe Noiret (Neruda),
Massimo Troisi (Mario), Maria Grazia Cucinotta
(Beatrice). Iată-l pe Neruda, exilat pe o insulă din

Italia, prin anii 1952, într-un peisaj absolut mirific,
având un poștaș doar al lui, adică pe Mario, care
străbate pe bicicletă calea spre casa poetului, să-i
ducă zilnic corespondența. Putea fi un poștaș
anodin, doar că Mario e interesat de poezie, de
nașterea metaforelor. Se miră că Neruda curăță o
ceapă („un poet poate gândi dacă are o ceapă în
mână?”) și se regăsește în versul „am ostenit să fiu
om”, apoi se îndrăgostește de Beatrice și ar dori ca
Neruda să devină un Cyrano al său… Cum faci să
devii poet? – se frământă Mario. Neruda îl
sfătuiește să se plimbe pe malul mării. „Dacă mă
plimb mult, mă apucă metaforele” – îndrăznește a
spune Mario. Și continuă : „Parcă eram ca o barcă
legănată de cuvinte”. Mătușa lui Beatrice, femeie
simplă, se sperie de năvala poetică și îi spune
preotului cu o spaimă apocaliptică: „O fierbe într-
un cuptor cu metaforele lui ”. Oare mai există

prozeliți de talia lui Mario, care înregistrează
pentru Neruda reîntors în Chile valuri, brize
marine, clopote și chiar foșnet de vânt ? Filmul lui
Radford aduce un imn insolit prieteniei, într-o
limpezime narativă odihnitoare. Mario se
contaminează de magnetismul poeziei, are nevoie
de ea, știind că poezia nu aparține neapărat cui o
scrie, ci, mai ales, cui are nevoie de ea.

Actorul Massimo Troisi  devine revelația
supremă în rolul lui Mario. El a devenit un mit
pentru italieni, mai ales că a murit la o săptămână
după terminarea filmărilor. Bolnav fiind, și-a
amânat operația de dragul rolului. Ciudat cum și
Mario din film moare înainte de a-și vedea fiul. În
film, Troisi zâmbește umil, cu o timiditate delicată,
de parcă ar avea „stele în păr” – vorba poetului. Să
nu uit : revăd filmul în fiecare an.

Din inspirata și oportuna inițiativă a
traducătorului și criticului Dinu Flămând a apărut
la Editura Art, în 2015, bine întocmita antologie
nerudiană intitulată Nu există lumină pură, într-o
bună măsură desemnată să ne aducă aminte și, mai
cu seamă, să ne lămurească asupra valorii,
originalității și autenticității marelui poet chilian,
care mai bine de o jumătate de secol s-a devotat
slujirii actului poetic cu un zel nemărginit,
punându-și pecetea inconfundabilă pe oricare
dintre manifestările sale intense, proteice.

Pablo Neruda (1904-1973) a debutat în 1923 cu
abracadabrantul, șocantul, iconoclastul volum
Crepusculario, așezându-se, neinspirat, în răspărul
firii sale mai degrabă aurorale decât crepuscular-
decadente. În 1924 a scos la iveală Veinte poemas
de amor y una cancion desesperada, un opus liric
considerabil cumințit, omogen, impregnat de
tonalități neoromantice genuine, emotive. Scrise
între 1925-1945 poemele de referință din
Residencia en la Tierra semnalau un poet viguros,
hotărât să-și lărgească audiența, să-și extindă
câmpul tematic, să se remarce prin calitate,
profunzime, prospețime, intensitate, neezitantă
implicare civică, nuanțată percepere a condiției
umane, puse la grea încercare de circumstanțele
neprielnice. Citindu-le cu atenție, recitindu-le cu
răbdare, ne dăm seama că în cuprinsul lor
îndeajuns de variat și de edificant ambițiosul poet
andin se străduia să-și găsească timbrul propriu,
luptându-se cu ispita gongorică, vădindu-și
propensiunea spre „formele colțuroase”, situându-
se „înlăuntrul unei savori crescânde”, preferându-i
realității fade visarea savuroasă, surprinzându-se,
prăpăstios, „singur între materiile hodorogite”,
luând act de „greutatea mineralului”, trăind „ticsit
cu o substanță obișnuită”, identificând „o pasăre a
rigorii deasupra țestei” sale, evocând sinuciderea
lui Joaquin Cifuentes Sepulveda, subtilul înaintaș,
înghițit de cumplitele „ape vii ca acizii”, dedicându-
i o serenadă zglobie celei pe a cărei frunte „se
odihnește culoarea macilor”; găsea de cuviință să
descrie neastâmpăratul „muson de mai”; își făurea
o artă poetică grozav de alambicată și de esoterică”;
se autopercepea în chip de „călător înarmat cu
rezistențe sterile”; se imagina „în miezul unor
lucruri funebre”; mărturisea că „melancolia și-a
lăsat striațiile chiar în esența” sa; cocheta cu
suprarealismul în vogă; râvnea să-și celebreze
„muza goală pușcă”; se închipuia hărțuit de
„vicioase și melancolice gânduri”, de care nu putea
să scape decât privindu-și picioarele „ca și cum ar fi
ale altui corp”; își deplângea amara stare de
solitudine; decela „fantoma de pe cargou” ce
„contemplă marea cu chipul ei fără ochi”; dansa
deprimantul „tango de văduv” cu o iubită
răutăcioasă și versatilă; identifica aiurea niște
terifiante, maldororice „coșciuge cu pânzele-n
vânt”, „urcând râul vertical al morților”; își proiecta
aleasa inimii într-un mirobolant decor marin;
efectua câte o Walking around (plimbare de jur
împrejur) spre a-și compensa oboseala de a fi om,
spre a scăpa de apăsarea iritantă a traiului cotidian,
spre a uita de rutina agasantă; se lamenta sesizând,
cu fior, că „totul e suferință, și doar suferință/și
nimic altceva decât plâns”; își așeza arta poetică pe
atât de fragilele temelii ale plângerii, prefăcând-o
într-o ieremiadă tușantă, afișa o excesivă
agresivitate erotică; metaforiza abrupt și temerar,
contorsionând, laocoonizând expresia, silind-o să
devină paroxistică uneori (spre disperarea
cititorului neamator de ambiguități derutante); îi
oferea (într-un chip imaginar, de bună seamă)
țelinei expansive posibilitatea de a se manifesta
într-un chip furibund-expresionist; jinduia „la

umezeala vinului virtuos, combativ”, „hăituit”; se
învrednicea să-i dedice o odă patetică lui Federico
Garcia Lorca, admirându-i râsul „de orez furios”,
plânsul abundent, căinându-i moartea tragică,
intempestivă, nedreaptă, apreciindu-i cântecul
„răgușit”, dar reverberant și molipsitor; ținea cu tot
dinadinsul să depună mărturie lirică emoționantă
despre Spania sfârtecată de Războiul civil, devenită
o sinistră „planetă/seacă și însângerată a eroilor!”,
ieșită din circuitul lumii civilizate pentru o bună
bucată de vreme.

Cu prețiosul, echilibratul, ritualicul Canto
general (compus între 1938-1949) lirica nerudiană
a căpătat o deschidere amplă, s-a arheologizat
simțitor, orientându-se spre îndârjita explorare
imagistică a trecutului incaș, sondându-și
antecedența aurorală, scrutând, extaziată,
minunata „patrie a rădăcinilor” demne de a fi fixate
în memoria posterității înclinate să minimalizeze
ori chiar să ignore meritele înaintașilor onești,
curați, viteji, s-a mitologizat substanțial, a dobândit
o tonalitate solemnă, maiestuoasă, liturgică, a
pornit în căutarea identității, urcând (spre a se
ozoniza, evident) pe „înălțimile din Machu-Picchu”,
căutând, cu entuziasm, cu responsabilitate, cu
discernămând, „eternul filon insondabil”, „înaltul
recif al aurorei umane”, asumându-și, într-un mod
mai degrabă necondiționat decât condiționat
inalterabila ereditate indigenă, căreia îi descoperă
și îi pune în valoare vigoarea, noblețea, onestitatea,
consistența, profunzimea, fraternizând cu cei ce se
pricepeau, perseverau, nu șovăiau să trăiască
demn, într-un fecund regim de libertate, într-un
mod elementar, de o prestanță remarcabilă.

Înfățișând „atmosfera dezolantă și fierbinte a
exilului”, evocând o „ardentă aventură
sentimentală”, punând în temă misterul iubirii
învolburate, „inalterabile”, Los versos del capitan
(1951/1952) au constituit ofranda lirică pe care
poetul o așeza pe altarul dragostei păgâne,
senzuale, faunești, i-au oferit lui Neruda ocazia de
a-și mobiliza din plin imaginația năbădăioasă, de a
se hipostazia în amant focos, de o tandrețe
exacerbată, de a se preumbla prin meandrele
senzualității învăpăiate, de a-și etala zestrea
libidinală, de a o cunoaște în profunzime pe
cealaltă, de a-și scruta intens intimitatea bogată,
contradictorie, vibrantă, în perimetrul căreia
suferințele exilatului se sublimau treptat într-o
extraordinară bucurie de a trăi în comuniune cu
femeia iubită plenitudinar. Chiar dacă era
concepută din aceeași perspectivă erotică, generos-
intimă, cartea O sută de sonete de iubire (1957-
1959) aducea u sine primenitul respect față de
eleganța formei poetice, alese să exprime vulcanul
emoțional ascuns în palpitânda conștiință a
poetului matur, se întrecea în a prezenta
excepționalul fenomen al dragostei din cât mai
multe unghiuri, într-o delicată manieră
caleidoscopică, dezvăluindu-i când aspectul
dureros când latura hedonică reverberându-i
caracterul osmotic, plasându-l în niște decoruri
mirifice, cât mai variate cu putință, raportându-l
neabătut unei ființe (Matilda) feminine în carne și
oase, pe care o reflectorizează din abundență, o
idealizează discret, o prezintă ca pe o inepuizabilă
sursă de satisfacție, identificând-o cu pâinea
cotidiană, lăudându-i părul de meduză, „sărutările
(...) proaspete (...) .......... pepenii”, „parfumul de
cereale”, asemuind-o cu „o vâlvătaie în pădure”,
echivalându-i frumusețea cu plenitudinea,
admirându-i nuditatea „curbată, subtilă,
trandafirie”, divulgându-i sărăcia lucie; prețuindu-
i prietenia francă, plasând-o „în ondulantul rău al
femeilor”, stimându-i unicitatea, cântându-i

pătimaș diafanul fel de a fi, reducând-o la „o
nesfârșită simplitate de gingășie”, străduindu-se s-
o scutească de orice inconvenient, s-o protejeze pe
cât e posibil, s-o ferească de orice atingere
crepusculară, deplângându-i absența chinuitoare,
anevoie de suportat măcar că intermitentă,
împletindu-i din puzderia de insomnii hărțuitoare
o superbă ghirlandă sublimată, intertextualizându-
l pe „a fi și a nu fi” cu intenția de a obține o viziune
dramatică asupra iubirii deosebit de fragile,
recunoscând în iubită „micul (...) infinit”, aidoma
unui „larg fluviu/ce sărută cu alte buze alte
pământuri”, delegându-i sarcina de a-l onora pe
poet nu numai atât timp cât trăiește alături dea pe
care o iubește, ci și post mortem.

În culegerea de versuri pe care a intitulat-o
Plenos poderes (Puteri depline), autorul aflat la
apogeul experienței poetice lăsa să se înțeleagă că
„datoria poetului” e de a păstra „bocetul mării-n
conștiința sa”, de a simți „pleazna apei grele”, de a
transmite „ecourile înstelate ale valurilor”, de a-i
delivra inimii (...) obsesia „libertatea și marea”, cu
sprijinul cărora poate să bată, nestânjenită, multă
vreme, socotea că-i necesar să se pronunțe pe tema
„proaspăt spălat țâșnește copilul să trăiască”, se
mira  asupra faptului că nașterea oricui e
înconjurată de o umilitoare  lipsă de amintiri, de „o
tăcere extrem de stranie”, că n-a păstrat în
memorie nimic „din teribila zdruncinătură/a
trecerii de la a nu fi la a fi”, făcea referire la
minuțiosul act de construire a casei ce avea să-l
adăpostească ani la rând, mărturisea că se socotea
acreditat cu „puteri depline” spre a scrie așa cum
credea el de cuviință, așezându-se în prelungirea
naturii misterioase, călătorind „spre umbră” „pe
lumină plină”, explozivă.

Alcătuit între 1962-1964, Memorialul de la Isla
Negra pare să fie ultima manifestare poetică
neurdiană pregnantă, stăpână pe principalele
mijloace artistice, capabilă să-și lărgească
apreciabil aria de cuprindere tematică, obsedată de
originile-i îndepărtate, atașată meleagurilor natale,
străbătută de un fior elegiac, datorat pierderii unor
ființe dragi, menită să ni-l arate pe poetul aflat în
pragul senectuții în chip de „creatură
infimă/îmbătată de marele vid”, dintr-o pstură
acosmistă așadar, ca „parte pură/a abisului”, decisă
să-și păstreze „identitatea (...) obscură, să înfiereze
nedreptatea căreia îi cad victime atâția oameni
oropsiți, să demaște nerușinata complicitate cu
opiul - „floarea lenevelii”, să afirme că „nu există
lumină pură” într-o lume impură, să se răfuiască,
spectaculos, cu ideologia totalitar-stalinistă, de
partea căreia se situase, naiv, cu câteva decenii în
urmă.

Aparținând ultimului stadiu al modernității
expansive, frenetice, hiperactive, lirismul nerudian
s-a desfășurat într-un mod catarctic, reușind să-și
împletească proiecția intimă cu latura civică, să
treacă, discret, de la limitata modalitate de
configurare rezidențial-telurică la cea cosmopolit-
dezmărginită, să se dezambiguizeze în plan
lingvistic și verbal până la a dobândi un soi de
limpiditate spornică, a rezistat câtorva ispite
delirizant-ideologizante printr-o hotărâtă repliere
între hotarele proprii, acolo unde a descoperit că
frumusețea merită să fie slăvită necontenit în
imanența-i aurorală, că natura trebuie să fie
cântată și recunoscută în calitate de dat
indispensabil condiției umane normale, că iubirea
se cade să fie oricând apreciate din perspectiva
inepuizabilei sale virtuți creatoare, capabile să-i
asigure omului care o îmbrățișează necondiționat
minunate, rodnice, excelente posibilități de
afirmare.

O barcă legănată de cuvinte

Între abis și plenitudine

Alexandru Jurcan      

Viorel Nica

Înfățișând
„atmosfera

dezolantă și
fierbinte a

exilului”,
evocând o

„ardentă
aventură

sentimentală”,
punând în temă
misterul iubirii

învolburate,
„inalterabile”,
Los versos del

capitan
(1951/1952) au

constituit
ofranda lirică pe

care poetul o
așeza pe altarul

dragostei
păgâne,

senzuale,
faunești, i-au

oferit lui Neruda
ocazia de a-și

mobiliza din plin
imaginația

năbădăioasă...
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Am citit (uitând și de
caniculă) Ana Maria și îngerii
de Radu Aldulescu în trei zile
pline, ceea ce scriitorului i-a luat
fix un an și o lună s-o scrie, iar
celor din carte (mama și fiica)
câteva zeci de ani de viață, până
ce Lupus (un drac împielițat) i-a
smuls-o mamei Mariana pe fiica
ei Ana Maria, atât de prost
păzită de „îngerii” ei ratați,
debili și nemernici (Sebastian,
Manfred și Gabriel). Dacă tot
vom fi nevoiți să dăm de „îngeri”
pe aici, atunci unicul, autenticul
înger păzitor al Anei, de la
naștere la moarte, nu poate fi

decât mama ei. Tulburător e
gândul mamei că dacă și-ar
putea lua viața de la început,
chiar și cu mintea asta de pe
urmă, ea, Mariana, ar proceda la
fel, l-ar lua de bărbat pe același
Remus (Ticălosus), dacă ăsta ar
fi prețul pentru a o avea iar pe
Ana! 

Iată deci povestea celor două,
într-un stil filmic, pe un ton
neutru-empatic, fără urmă de
fiorituri, curat ca lacrima.

Mariana s-a născut la Arad
dintr-o mamă eroină a muncii
socialiste, Maria Bejan, sudoriță
fruntașă distinsă cu Ordinul
Muncii clasa întâi (înmânat de
Nicolae Ceaușescu în 1973), și
din Savu Bejan, portarul de
fotbal al Gloriei Arad și (de două
ori) al Naționalei, poreclit
Pantera. În timp ce mama Maria
a avut un destin să-i zicem
constant, menținându-se
fruntașă pe frontul muncii vreo
patruzeci de ani și încasând
drept răsplată o pensie din care,
în perioada albastră a tranziției,
poate să și crape de foame, Savu,
în schimb, și-a ratat vocația de
fotbalist: multrâvnitul transfer
la Dinamo București nu va avea

loc, din pricina uneltirilor unui
obscur șef al comisiei sportive a
orașului, pe care, de altfel, Savu
se va răzbuna, beat fiind,
bătându-l măr în public și
alegându-se astfel cu cinci ani
(„povestiți de-a fir a păr fiicei
sale”) în Deltă la Periprava, la
tăiat stuf. După eliberare, cei doi
soți vor divorța de formă, pentru
a păcăli societatea (multi)lateral
dezvoltată și în conformismele-i
ubuești și a putea trăi mereu
împreună, într-un cuplu trainic
și în definitiv armonios (cum
Mariana nu va trăi niciodată
alături de un bărbat) până la
capătul scurtat drastic din
pricina patimii pentru băutură a
fotbalistului. Mariana îi va
moșteni oarecum pe amândoi:
de la tată bunătatea și dorința
de-a trăi neîngrădit, poate și o
doză bună de inconștiență, iar
de la mamă voința de fier și tăria
de caracter, numai că folosite în
sens opus, nu în cel al
conformismului îndobitocitor, ci
al puterii de-a lua viața de la
capăt de o mie și una de ori,
oriunde pe pământ.

Din păcate, Mariana, o fată
„doldora de calități și talente”
(ajunge doar vedeta locală a
Ansamblului folcloric arădean,
deși, cu talentul ei de soprană, ar
fi putut intra la Conservator, iar
pe de altă parte termină fruntașă
Liceul economic și ar fi putut
intra ușor la ASE), va pica pe
proaste mâini bărbătești,
începând cu primul soț, Remus,
care, imediat după dezvirginare,
o ia de nevastă și o lasă gravidă
cu Ana, ca s-o poată liniștit
folosi ca paravan pentru
găinăriile lui (intuind perfect că-
i o vacă bună de muls): devenind
profesoară „de calcule
economice” la același liceu, ea
avea implicit varii relații prin
magazinele comerțului socialist,
în care elevii făceau practică, și
tot ea era cea care organiza un
curs de doi ani în urma căruia
acorda un certificat de calificare
lucrătorilor din comerț cu studii
neterminate. Remus ce-mi
făcea? promitea, în numele
soțioarei, marea cu sarea
cetățenilor nerăbdători să mai
aștepte cu anii pe listele întru
acordarea vreunui televizor
color ori lector video, sau a
pomenitului râvnit „certificat de
calificare”,  iar pentru treaba
asta încasa anticipat bani cu
nemiluita, până când  zeci de
cetățeni, turmentați de
promisiuni, veneau la ușa
Marianei gravide și o amenințau
cu plângerile la poliție de nu se
ține odată de cuvânt, ori de nu le
dă banii înapoi. La un moment
dat, oalele sparte ale lui Remus
nu mai puteau fi plătite și
alternativa ce se profila la
orizontul sumbru era: pușcăria
ori exilul.

Mariana e obligată să aleagă
Occidentul (pușcăria venea de la
sine!) la vreun an după nașterea
Anei Maria, în 1987. Cu curajul
disperării, traversează Ungaria
și, după un stagiu sinistru într-
un lagăr austriac (unde a fost
aproape coțopenită de o

gardiancă în călduri și apoi de-a
dreptul luată la poștă de niște
kosovari), ajunge la Viena. Dar,
culmea culmilor, tot atunci,
înainte de ‘89, ca o leoaică ori
ursoaică, se reîntoarce după fiica
ei, riscând nebunește să piardă
totul, și libertatea și pe Ana
Maria, dar uite că va câștiga
totul! Chiar dacă nu ne-am
gândi că a reușit să-și aducă și
fiica, nu știu să fi existat vreun
alt caz, cineva fugit de unul
singur înainte de ‘89 să se
reîntoarcă și să fugă iar! Isprava
asta aproape legendară i-o
datorează ingenioasei (ori/și
norocoasei) strategii a lui Mirko,
un prieten de nădejde, țigan sârb
„cu uitătura slinoasă și gura
plină de dinți îmbrăcați în aur”,
pe care, în teroarea-i paranoică
de mamă plus clișeele despre
țigani, îl răsplătește foarte prost,
bănuindu-l că a vrut să-i fure
fiica! Ajunse la Viena, cele două
încep o nouă viață.

Îți cam dau lacrimile prin
cartea asta viață, mai și râzi, ce-i
drept, dar râsul nu ține, se
transformă în râsu-plânsu, și
plânsul pare (doar) a învinge...

Nu poți să nu-i dorești
Marianei o soartă mai bună,
știind că o merită! Dar uneori te
și cam scoate din sărite, te
revoltă amestecul de bunătate
pură și de naivitate până la
prostie a celei de la douăzeci de
ani dar și a celei de la vreo
patruzeci! Va repeta, pe alte
planuri, la Viena ca și la Arad, ca
un făcut, cam aceleași trăiri
păgubașe, aceiași pași greșiți, cu
oamenii întâlniți dar și cu fiica
ei, care parcă îi moștenește, la
rândul ei, firea, și calitățile și
defectele, doar că nu-i va mai
moșteni și forța, având o
fragilitate extremă.

E foarte bine prinsă situația
„auslanderilor” în țara
„australopitecilor de austrieci”:
eleva Ana Maria va fi o victimă a
șovinismului (unul din cele mai
tari din Europa, ajunge să-i fi
citit pe Thomas Bernhard ori
Peter Handke ca să înțelegi
asta), fiind excepțional dotată,
dar auslanderă! Ca să nu mai
vorbim de faptul că, în anii ‘90,
Mariana e expulzată, cu fiica ei
cu tot, după aproape un deceniu
de rezidență și de integrare prin
muncă cinstită. Făcuse, e drept,
la început, în ‘87, inimaginabila
tâmpenie de-a mărturisi la
interogatoriu că, de fapt, nu
fugise de sub jugul lui Ceaușescu
ci de sub cel al soțului, ceea ce
n-ar mai fi putut-o încadra decât
ca exilantă economică, de care
Austria n-avea nevoie,
integrând-o automat în
categoria celor politici (asta și
fiindcă, aflăm, pentru fiecare
exilant politic Austria primea
substanțiale subvenții
internaționale). Se vede însă că
declarațiile nu i-au fost uitate, i
s-a scos iar dosarul, s-a
constatat că s-ar fi produs o
„greșeală” administrativă și
uite-așa va fi expulzată!

Dar nu se lasă impresionată
de atâta! Ajunsă la Arad cu Ana

Maria, o înscrie la liceul german
Guttenbrunn (unde va face clasa
a IV-a și a V-a), iar Mariana
obține imediat viză de la
ambasada austriacă, se
reîntoarce la Viena, iar peste doi
ani va îndeplini condițiile legale
și o va readuce pe fiica ei
(ocolind abil, prin falsificarea
unui simplu docoment, și
obstacolul numit soț, care nu
voia să-și dea acordul și de care
n-avusese nici când să
divorțeze).

Din nefericire (mai mare
nefericire nu este), nu peste
multă vreme, pe la șaisprezece
ani, Anei îi vor apărea primele
simptome ale unei boli
misterioase, doar că la Viena,
unde a fost trambalată pe la
spitale și tot soiul de specialiști,
nu se va descoperi absolut
nimic, va fi chiar tratată de
bolnavă închipuită, ba, culmea
cretinismului, va fi trimisă la o
psiholoagă care emite opinia că
totul i s-ar trage de la faptul că e
încă o virgo intacta! Spre a-i fi
diagnosticată boala, pomenitul
Manfred, „îngerul” austriac al
Anei, noul ei „tată adoptiv”,
trebuie să se întoarcă cu ea la
Arad, unde, prin intuiția
medicului de familie Poenaru
(confirmată, în urma analizelor,
de doctorul Petean, șeful secției
de reumatologie din Clinicile
Noi din Timișoara), se poate
pune, în sfârșit, un nume
dușmanului vieții Anei: „Lupus
Eritematos Sistemic”, boală
incurabilă. Se începe imediat
tratamentul la Clinicile Noi.
Reîntoarsă la Viena, Mariana va
da în judecată direcția spitalului
Wilhelminenspital, având,
firește, câștig de cauză și
primind o compensație de 6000
euro, din care, din păcate, 4000
trebuie plătiți pentru restanțele
la chirie, la care adăugându-se
„penalizările și taxele poștale”
aferente se mai aleg doar cu 151
de euro și câțiva cenți.

Pomeneam de Manfred,
„îngerul păzitor” austriac pe care
Mariana i l-a găsit Anei, un
inginer mecanic, asocial,
întreținut, impotent, dar și, timp
de mai mulți ani, un minunat
tătic adoptiv, ori mai degrabă un
frate mai mare al Anei, pentru
ca, în final, să se dovedească (și)
un escroc patentat, de-o abjecție
și lașitate fără pereche: mutatis
mutandis, îi va juca o aceeași
figură ca Remus, fugind
(pesemne manipulat de o
femeie), lăsându-i pe cap
Marianei vreo 100 000 euro de
fraude și datorii, căci biroul de
expert mecanic în automobile,
falimentar, îl deschisese,
machiavelic de abil, pe numele
Marianei! 

Dar până la trădarea lui
Manfred, Mariana își va
schimba deja statutul social:
fiindcă Lupus îi sare din ce în
ce mai des la beregată Anei
Maria și trebuiesc bani și iar
bani, după ce o vreme a lucrat,
câte șaișpe ore pe zi, ca
vânzătoare la Imbissul (un soi

Daniel ILEA
Între Lupus și îngeri ratați

George Grosz - 
Ecce Homo


