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Şi în acest an, pe 18 octombrie, artiştii plastici mureşeni au rememorat un eveniment tragic petrecut acum mulţi ani în curtea unde
se află atelierele lor de creaţie, respectiv arderea ultimei vrăjitoare din Europa. Este astfel al doilea an în care „Arderea vrăjitoarei” s-a
trasformat într-un eveniment artistic la care au luat parte mai mulţi membri ai Uniunii Artiştilor Platici Profesionişti, Filiala Târgu-Mureş,
care, la finalul manifestării, printre lucrări şi poveşti, au întins şi firul lung al unui gulas tradiţional.
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Spovedania ca
iniţiere

Iulian BOLDEA
Profesor universitar, preot,
critic şi istoric literar specializat în
literatura veche şi în problematica
sacrului, Ovidiu Moceanu este
un prozator înzestrat care, de
la volumul de debut (O privire
spre Ioan) şi până la ultima sa
carte (Spovedania) şi-a nuanţat
modalităţile de expresie epică,
capacitatea de reflecţie asupra
cotidianului sau propensiunea
spre un orizont al transcendenţei.
Chiar dacă sunt preluate din cel
mai tern cotidian, subiectele
naraţiunilor capătă, adesea, un
timbru simbolic, detaliile revelatoare fiind frecvent o sursă
de tensiune în spaţiul epic,
marcat în mod fundamental
de ambivalenţe sau opoziţii
ontologice şi etice. Cărţile de
proză ale lui Ovidiu Moceanu

(Fii binevenit, călătorule!, Ordinul
Bunei Speranţe, Împăratul iubirii, Povestiri cu ușa deschisă,
Spovedania) dovedesc un simţ
remarcabil al construcţiei, prin
care se articulează, cum scrie
Vasile Spiridon, „lumi ficţionale
coerente, aflate în omologii şi
coincidenţe multiple cu cea considerată îndeobşte reală şi cu
distorsiuni sau amendamente
vădite care vizează să dea seama mai fidel faţă de lumea reală,
în raport cu care s-ar părea că
se marchează un hiatus”. În
„jocurile de oglinzi” (Eugen
Simion) ale prozelor lui Ovidiu
Moceanu se întretaie realul
de cea mai acută concreteţe şi
propensiunea spre himeră sau
transcendenţă, se întretaie banalul şi insolitul, aparentul şi
visceralul, în construcţii epice
articulate cu rigoare, ce reuşesc
să redimensioneze diverse paliere şi dimensiuni ale unui real
surprins cu autenticitate şi fler,
fără emfază eticistă şi fără o suprasaturare biografistă a narativităţii. Ceea ce surprinde în proza
lui Ovidiu Moceanu este mai ales
ţinuta interogativă a enunţului,
gravitatea, lipsită de retorism, a

viziunii, dar şi spiritul reflexiv şi
autoreflexiv ce se pliază asupra
unei realităţi descentrate, cu
iregularităţi şi agresivităţi deconcertante.
În Spovedania. Roman cu
30 de ferestre (2012) acţiunea e
plasată la Braşov, într-un spaţiu şi
un timp al tranziţiei, confuziei şi
intoleranţei. Protagonistul, Valer
Cărpinişan, scriitor şi gazetar, un
intelectual originar din Câmpia
Transilvaniei, rememorează o
vreme tulburată, confruntânduse, în acelaşi timp, cu vestea unei
maladii grave. Sentimentul bolii,
copleşitor, atroce, se răsfrânge
şi asupra cadrului natural; natura e agresivă şi agresată,
desfigurată, cuprinsă de un
morb iremediabil. Vindecarea
survine, în urma tratamentului,
dar şi a recursului la credinţă,
revelaţia divinului conducând
la tămăduirea sufletului şi a
trupului („O să fie greu, dar
ai nădejde. Să ai nădejde că
te va ajuta Dumnezeu” sau:
„Credinţa ta te-a mântuit”).
Miza romanului, dincolo de scenografia destinului individual
al protagonistului, constă în
desenul, precis, atent la detalii,

al unor fapte şi întâmplări, în
care personajele sunt încadrate
în funcţie de logica povestirii.
Cele treizeci de ferestre, cu
funcţionalitatea lor de flashback,
legitimează
momente
ale
trecutului, expunând etape,
trepte ale devenirii, într-un fel
de anamneză ce transformă,
treptat, expunerea egografică în
mărturisire, notaţiile devenind
surse ale unei spovedanii ce
conferă contur identitar propriului trecut. Desigur, aşa cum
s-a observat deja, romanul lui
Ovidiu Moceanu are şi resursele
unei relatări iniţiatice, în măsura
în care sunt reconstituite aici
etape ale desăvârşirii, prin
intermediul unui parcurs ascensional ce îi permite lui Valer
Cărpinişan să deprindă calea
anevoioasă a credinţei, cu
ajutorul duhovnicului său, părintele Natanail, care, de altfel,
mărturiseşte reverberaţiile sacrale ale unei astfel de comuniuni
spirituale.
Căutarea netulburată a căii,
a drumului de urmat, regăsirea
sinelui în confruntarea cu îndoielile de orice fel, tensiunea
aspiraţiei spre desăvârşirea spirituală sunt ideile ce transpar,
uneori nu fără un accent etic mai
apăsat, pe parcursul romanului,
un roman în care pildele, predicile, tonul moralizator, sunt,
adesea, aduse în prim-planul
relatării. Registrul analitic al

construcţiei narative e marcat,
cum am văzut, de confruntarea
eului cu sine, cu boala, sau cu o
lume convulsivă, romanul fiind
structurat contrapunctic, cu o
serie de imagini ale precarităţii
cotidianului şi altele, din registrul
extazei, din acest joc imprevizibil
de umbre şi lumini rezultând, de
altfel, şi dinamismul naraţiunii.
Visul cu valoare premonitorie
al lui Valer Cărpinişan „despre
puterea sufletului care trece
dincolo de orice neputinţă a
minţii” desemnează, în fapt, axul
simbolic al întregii cărţi, care, în
Epilog sugerează forţa revelatorie
a mărturisirii, a dialogului despovărător cu Înaltul. Remarcabil
e modul în care prozatorul surprinde absurdul existenţial,
acele momente de vid, de absenţă a semnificaţiei, în care lucrurile sunt parcă suspendate în
propria lor fulguranţă alienantă.
Hazardul, fatalitatea, transfigurarea prin credinţă, revelaţiile
transcendenţei, convulsiile socialului, deriva morală, avatarurile identitare ale eului, suflul
anamnetic, contemplarea unui
prezent convulsiv, dialogul uneori inefabil cu lucrurile – sunt
câteva dintre atuurile romanului
lui Ovidiu Moceanu, prozator
optzecist ce dă, cu această carte,
măsura talentului său epic, într-o
expunere simbolică, densă,
coerentă, cu scriitură dinamică şi
tensionată.
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Începuturile lirice ale
lui Nichita Stănescu
şi timpul său literar

Pagini regăsite

Debuturi literare
târgumureșene de
altădată (I)
de Alexandru CIUBÎCĂ

de Eugeniu NISTOR

Voi încerca o divagaţie (deloc uşoară) de
situare a operei lui Nichita Stănescu, în cadrul
larg şi frământat de mutaţii valorice al istoriei
poeziei româneşti. Referindu-ne, deci, foarte
pe scurt, la lirica şi personalitatea lui Nichita
Stănescu să remarcăm, pentru început că
autorul Necuvintelor a jucat în literatura română a ultimei jumătăţi a secolului al XX-lea
un rol de primă mărime, necontestat încă de
nimeni până în prezent, în ceea ce priveşte
modernizarea limbajului şi a imaginii poetice.
Căci – şi acest lucru este de netăgăduit – după
debutul în volum cu Sensul iubirii (din 1960),
s-a scris altfel de poezie la noi, iar poezia lui
Nichita Stănescu constituie, cu certitudine, un
prag axilogic semnificativ al literaturii noastre.
Păstrând proporţiile, în comparaţia noastră,
am putea spune că Nichita Stănescu s-a inspirat, în travaliul său, din veacul românesc XIX,
când s-a manifestat plenar, urieşesc, ca personalitate, Mihai Eminescu – primul care a
spart formele găunoase ale poeziei descriptive
şi mimetice, ce se practica atunci pe scară
largă la noi, înlocuind limbajul metonimic cu
cel metaforic şi instituind, de fapt un lirism de
factură reflexiv-romantică, cu asociaţii imagistice şi conexiuni dintre cele mai frapante.
Trebuie să constatăm însă că astfel de
praguri de trecere, de intrare în casa poeziei,
după Eminescu, au mai fost trecute şi sunt
recunoscute ca atare în literele române. Unul
dintre ele îl constituie lirica răzvrătită a lui
Tudor Arghezi. Acesta, adept al unei estetici a
urâtului, cu corespondenţă în linia teoretizată
de către filosoful german Karl Rosenkranz (în
Estetica de urâţenie,1853) prinde în şuvoiul
blestemelor şi invocaţiilor sale ecouri şi nuanţe
diverse: de la frânturile de versuri clasice şi
romantice, până la cele simboliste, parnasiene
şi avangardiste. Dar autorul Cuvintelor potrivite
era, contemporan cu alţi trei importanţi poeţi,
cu care – vrând-nevrând – a trebuit să împartă
gloria înnoirii limbajului literar românesc. Ar
fi vorba de: George Bacovia, stăpânitor peste
peisaje lacustre şi dezolante, cuprinse în tipare
voit monotone şi cenuşii; de Ion Barbu, poetul
abstracţiunilor pure şi al unui soi de hermetism
unic în literatura noastră; şi, mai ales, de Lucian
Blaga – tălmăcitorul misterelor tăgăduite nouă
de către chiar Marele Anonim, care îşi găseşte
refugiul în poezia filosofică, caligrafiind tocmai
aceste vaporoase „translaţii”, zice-se, între
transcendent şi imanent, totul în transpunere
expresionistă, uzând ulterior de cele mai neaoşe
expresii ale limbajului autohton, precum o arată şi titlurile unor volume blagiene (să luăm
numai „La cumpăna apelor – 1933 şi la La curţile
dorului – 1938).
Dar în momentul în care tânărul Nichita

Stănescu (avea 24 de ani) debuta în revista
Tribuna din Cluj (1957), cu versuri dedicate
răscoalei ţărăneşti din 1907 (la comemorarea a
50 de ani de la izbucnirea ei), literatura română
se afla încă în plin proletcultism. Cu un an mai
înainte fusese lovit de tramvai Nicolae Labiş,
în împrejurări rămase până astăzi obscure –
cel care prin lirica sa graţioasă, entuziastă, de
adeziune sinceră la noile realităţi sociale româneşti, a luminat cu intensitate în peisajul
nostru literar, stârnind însă şi uriaşe îndoieli
vizavi de canoanele estetice ale realismului
socialist (teoretizate de: Mihai Novicov, Sabin
Bratu, Ovid S. Crohmălniceanu, Silviu Iosifescu,
Andrei Băleanu, Ion Vitner, Nicolae Moraru ş.a.).
Mai târziu, Nichita şi-a mărturisit complexele de inferioritate pe care i le crea spiritul poeziei
lui Nicolae Labiş. Dar nu cu mult timp în urmă
(1954) murise celebrul versificator A. Toma,
care fusese director general al E.S.P.L.A., dar şi
academician al R.P.R. şi teoretician dogmatic al
tipului de poezie militantă legată de idealurile
clasei muncitoare, demascând exploatarea nemiloasă practicată de orânduirea capitalistă.
Erau la modă atunci marile „capodopere”,
în fond însăilările lui Dan Deşliu, redactor la
Scânteia (autorul lui „Lazăr de la Rusca”, 1949,
premiul de stat, „Minerii din Maramureş”,
„Poezii” – cuprinzând „Cântec pentru slava lui
Gh. Dimitrov”, „Cântec pentru Tânărul Plan”,
„Cântec pentru Scânteia luptătoare” ş.a.); ale lui
Mihai Beniuc, vicepreşedinte şi apoi preşedinte
al U.S., între 1958-1966, academician al R.P.R.
(versuri: „Un om aşteaptă răsăritul”, 1946, „În
frunte comuniştii”, „Partidul m-a-nvăţat” şi
„Mărul de lângă drum”, toate din anul 1954,
premiul de stat; nuvele: „Ura personală”, 1955;
roman: „Pe muchie de cuţit”, 1959; eseistică:
„Despre poezie”, 1953 şi „Poezia noastră”, 1956);
ale lui Victor Tulbure („Balada tovarăşului
care a căzut împărţind Scânteia în ilegalitate”,
1949, „Vişinul lui Vania”, 1951, premiul de stat,
1955); ale lui Aurel Mihale, director al E.S.P.L.A.,
cu funcţii în conducerea U.S. („Facem şi noi o
întovărăşire”, 1955, „Ogoare noi”, roman, 1952,
„Însemnări despre activitatea unor gospodării
agricole”, 1956 ş.a.); ale lui Mihail Sadoveanu,
membru al M.A.N, preşedinte al U.S., laureat
al premiului Lenin pentru pace, în 1961 (cu
ingratul roman de adeziune la rânduielile bolşevice „Mitrea Cocor”, din 1949); ale lui Petre
Sălcudeanu („Cartierul muncitoresc”, 1950); ale
lui Ion Vitner („Influienţa clasei muncitoare în
opera lui Eminescu şi Caragiale”, critică, 1949,
„Poezia lui A. Toma”, 1950); Zaharia Stancu,
academician al R.P.R., membru al C.C. al P.C.R.,
al Consiliului de Stat, preşedinte în mai multe
rânduri al U.S. („Călătorind prin URSS”, reportaj,
1950); ale Veronicăi Porumbacu („Anii aceştia”,
1950, „Mărturii”, 1951, premiul de stat, „Ilie
Pintilie”, versuri, 1953); Nicolae Tăutu („Slăvim
pe Vladimir Ilici Lenin, versuri”, 1950); ale lui Ion
Popescu-Puţuri, membru al C.C. al P.C.R. („Prima
moarte la Doftana”, „Cum a venit pălmaşul
Mincu Ion în Partidul Comunist”, povestiri,
ambele în 1946); ale lui Titus Popovici, membru
al C.C. al P.C.R. („Străinul”, roman, 1955); ale lui
Mihai Novicov, director adjunct al Institutului
de istorie şi teorie literară al Academiei R.P.R.
(„Pentru literatura vieţii noi”, 1953, „Principiul
leninist al spiritului de partid şi unele probleme
ale creaţiei literare”, 1956, „Chipul luptătorului
comunist în proza literară” 1961, „Realism.
Realism critic. Realism socialist”, 1961, „Ilie
Pintilie”, evocări 1958, „Povestiri despre Doftana”, evocări, 1957, laureat al premiului de stat
în 1952) ş.a.
Şi, totuşi, în ciuda acestor condiţii, total
neprielnice sub aspect esetic, Nichita Stănescu
a avut capacitatea intelectuală şi inspiraţia
artistică de a scrie altfel decât s-a scris până la
el. Asta a însemnat şi prudenţă în preferinţele
ideologice ale poetului, şi viziune novatoare şi,
mai ales, talent!

Unul din marii oameni de cultură, un eminent istoric și publicist, dar – înainte
de toate – un entuziast patriot ardelean a fost Vasile NETEA (1912-1989); fiu
de seamă al plaiurilor mirifice din preajma Munților Călimani, cel care a văzut
lumina zilei și pe cea a conștiinței naționale în comuna Deda , va fi însoțit
pretutindeni de imaginea “vetrei copilăriei, care îi va rămâne vie în amintiri pentru
toată viața.”(1)
După finalizarea claselor primare în comuna natală, va urma, începând cu
anul școlar 1923-1924, cursurile Școlii Normale din Târgu-Mureș, pe care le
va absolvi în 1931; mai târziu, dar tot în perioada interbelică, după o muncă
de apostolat la catedră, în satele mureșene, va urma studii universitare de
pedagogie, de literatură și de filosofie.
Integrarea în învățământul târgumureșean a constituit un prag hotărâtor
cât privește afirmarea publicistică a viitorului istoric Vasile NETEA. Iar, ca orice
tânăr, la începuturi nu putea fi atras decât de atrăgătoarea muză a poeziei. Întradevăr, în Memoriile sale, aflăm o succintă precizare: “Ardeam de dorința de a
putea publica, dar nu aveam unde.”(2) Iar această năzuință, extrem de îndrăzneață
în acea vreme, aparținea unui elev normalist din clasa a III-a, de numai 14 ani!
Astăzi, într-o lume a unei expansiuni maxime a comunicării și a existenței unor
posibilități de expresie cvasi-nelimitate, a debuta, în pagină scrisă sau virtual,
a devenit o banalitate. Adevărata problemă este aceea de a te face remarcat în
avalanșa de titluri care invadează agora culturală și – vai! – de a fi, pur și simplu,
citit, într-o civilizație în care indivizii au tot mai puțin răgaz pentru ei înșiși și
infinit mai puține momente pe care să le consacre și în care să îi ia în seamă pe
semenii lor…
Pentru a ilustra această enormă și dramatică schimbare de optică și de
mentalitate, vom apela încă o dată la un fragment din mai sus menționatele
Memorii: “Norocul a făcut ca tocmai în acel an să se înființeze la liceul “Alexandru
Papiu Ilarian” o revistă literară numită Îndemnul. […] Îndată după apariția
Îndemnului n-am stat prea mult pe gânduri și am trimis redacției, prin Traian Marcu
, un pastel intitulat Lângă lac…[…]Poezia a apărut în toamnă alături de unele
versuri originale ale lui O. Papadima, numărul respectiv – un număr cu coperțile roșii
– fiind expus în vitrina librăriei “Ardeleana”. Când l-am văzut, m-am înroșit mai dihai
decât coperțile Îndemnului și am intrat în librărie ca o furtună pentru a cumpăra
revista. Evident, despre eveniment am informat imediat vânzătorul care mi-a scos
revista din raft, pe domnișoara de la casă și pe alți doi cumpărători care se aflau de
față. Am simțit năvalnic nevoia imperioasă de a spune tuturor că eu, cel de față, am
publicat o poezie în revista Îndemnul. Până seara, întreaga Școală Normală aflase că
unul, Netea, din clasa a III-a [=actuala clasă a VII-a de gimnaziu] a publicat o poezie
în revista elevilor de la liceul “Al. Papiu Ilarian”(3)
În realitate, debutul lui Vasile NETEA a avut loc în “Anul III, Numerii 1-2, Sept.Oct. 1925” ai “Îndemnului”, “Revistă lunară a elevilor Liceului <<Alexandru Papiu
Ilarian>>din Târgu-Mureș.” Preluând exemplul mai vechilor publicații școlare
de peste munți, elevii primului liceu românesc târgumureșean de după Marea
Unire vor edita cea dintâi revistă a unui liceu românesc din Transilvania, care s-a
bucurat de un real prestigiu în puținii ani în care a apărut (până în 1927) și care a
avut colaboratori și abonați între liceenii de pe atunci din întreaga țară.
O întâmplare norocoasă a făcut să intrăm în posesia colecției acestei reviste
școlare, astfel încât suntem în măsură să oferim cititorilor textul pastelului
Lângă lac… Fără a fi o creație deosebită, acest text liric evidențiază totuși o
reală capacitate de închegare a unor imagini artistice din ansamblul cărora se
desprinde o panoramă vesperală, un tablou al păcii atotstăpânitoare în care se
scufundă în întregime natura: “Peste “fire” se coboară tainicul amurg/ Și prin codrii
de ‘ntunerec negure se scurg,/ Cobii uriașe par negurile ‘n noapte,/ Vântul umple
codrul tot de cântări și șoapte. // Iar crepusculul își frânge purpura pe lac…/ Vântuadoarme prin poene… Cântecele-i tac…/ Pâlcul plopilor înalți, s’oglindește’n ape/
Și “vedenii” cresc și vin par’ că să s’adape.// Sparg tăcerea și văzduhul două cobii’n
sbor…/ Libelulele în preajmă sbârnăe sonor,/ Pe când focul de la stână dintr’un
timp se stânge/ Și zefirul prin copaci iar începe-a plânge. // …De prin plopi căzând
se sfarmă picuri mari pe lac…/ Iar adoarme vântul.. iar cântecele-i tac…/ Iese luna
din brădet ca un nimb feeric,/ Tremură în spasme-acum marea de’ntuneric. // Și
în liniștea de noapte sombrele-mi gândiri / Se’n firipă în tăcere mii de’nchipuiri,/
Negurile se întind de prin văi spre creste/ Și din umbră par’ că ies smeii din poveste.”
Vasile V. Netea.
De asemenea, în menționatele pagini memorialistice, Vasile NETEA
consemnează: ”Peste câteva luni îmi apărea în aceeași revistă un alt pastel, Se
duc oile la munte.” Inspirat din realitățile pline de culoare și de tradiții ale zonei
natale acest al doilea ( și ultimul ) text poetic al tânărului licean a apărut în
Anul III, Numerele 6-8, februarie- aprilie 1926, p. 75, ale respectivei publicații. Îl
reproducem și pe acesta, păstrând ortografia epocii și considerăm că retipărirea
ambelor poeme constituie o modestă, dar necesară recuperare și completare a
bibliografiei eminentului învățat mureșean: ”Primăvara iarba’ codru,/ Când răsare
iar,/ Se pornesc din nou la munte,/ Oile… pe vară.// Și din valea Mureșului,/ Urc pe
Călimani,/ În convoiuri nesfârșite/ Turme și ciobani. // Și cum urc în dese șire/ Oile pe
vale,/ Toată ziua-auzi la doine,/ Doine din cavale.”
NOTE:

Dimitrie Poptămaș, Introducere la Vasile Netea, Memorii, p. 17.
2
Vasile Netea, Memorii, Ediție îngrijită, Introducere și indici Dimitrie Poptămaș, Cuvânt
înainte Dr. Florin Bengean, Editura NICO, (Colecția ”Caiete mureșene” - 21), Târgu-Mureș,
2010, p. 26.
3
Idem, p. 26-27.
4
Ibidem.
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Luca CIPOLLA

Irina Lucia MIHALCA Adrian RENTEA

Disociere

Dincolo de luntrea visului

Aş vrea

Nu scutești din amintiri
un câmp cu trifoi,
și când îți pronunță numele
silabele se separă
dincolo de regulile impuse de metrică.
Mukunda ascultă mut
și-ţi vorbeşte înăuntru și nu te lasă singur
timp de două ore,
Lisa aici tace un cânt
de sirenă,
trei ore deja emoționează,
euforie, cinci ore,
dintr-un coş sinuos ca o cobră;
găoace în cutie
mintea pulsează şi injectează
cu sânge capilari
din ochiul fizic
plângi lacrimi de cerneală
şi..
rețineri nu mai ai,
mâinile în tăcere sapă
prin degete de la scobituri
evanescențe,
automatismul legii universale,
revenirile se leagă de
un semn de întrebare.
Pe care foliolă o pot culege
acum
din trifoiul tău?

Căutăm până la risipire
pierduta literă – drum spre lumină –
înflorind printre picăturile durerii.

aş vrea
să gust din toate
şi să le văd pe toate
o, câte nu aş vrea
dar cel mai des şi mai des
dacă ar fi să am de ales
aş vrea
să nu mai vreau nimic
înşelat de iluzia
că asta ar fi
dintre toate
cel mai cu putinţă.

Doar o viaţă
Peste nori de ghips,
Īśvara mă stăpânește din vis,
sunt materia pură
astăzi
dar sub ce formă?
Am condus care pline de tinichea
sau poate le-am tras, respiraţia mea pe iarba strivită,
ceaţa mayei.
Am făcut jurământ de tăcere,
îmi amintesc
când încă o energie subtilă
ghiceam în cărţi viitorul meu,
jocul acesta unde e greu să vezi
luminiţa.
Nu mai contează unde și când
statura mea să proiecteze o umbră..

Imperfectă
Colinzi pierdută
printre boabele de ienupăr
și seminţe de lună curată;
mireasma iasomiei
mângâie părul tău,
parcă ești cam serioasă
în timiditate
și lumea te confundă,
frumoaso și imperfectă.
Taci în surâsul
aurorei boreale,
e viaţă nouă datorită ţie.

Migrațiuni
Și te pierdeai în țara făgăduinței,
fugind la căi
fără sfârșit
prin coardele oudului;
iubeai pădurile
și formele meditației,
piatră de temelie
a templului din Ierusalim.
Cu ce avânt ajunseși la mal...

Vor veni şi zorii când
vom deschide Marea Poartă a Norilor,
pentru noi vor cânta îngerii,
pentru noi sfinţii ne vor însoţi
la trecerea râului, fără să-şi ude picioarele!
Anotimpuri nedespărţite! Vom asculta
cântecul celor două voci îmbinate
– copilul şi bătrânul –
cuvântul de-nceput şi de sfârşit, iubirea.
Tot ce începe mai devreme, sfârşeşte mai devreme...
Dincolo de ce se-adună-n noi, suntem lumini
– suflete întoarse la matcă –
această ninsoare de flori e marea-ntâlnire.
O lume de poveste în ochi risipită cu mare dăruire!
Totul creşte în cer, o stea, un fluture,
o boare-argintată se pierde în lumina undei.
Din clipă în clipă, din zi în zi,
din anotimp în anotimp, fugim de moartea din noi.
Alungă-ţi norii cenuşii de pe albastrul cerului tău!
Dincolo de gânduri
vom gasi dorinţa plângând, suspinul ei!
Nicio alee spre tine grabind sfârşitul,
nici locul, nici timpul
ce-nfloreşte floarea şi ultimul drum spre noi!
Ne regăsim în cerul de dincolo de cer.
Să ascultăm vântul
şi cântecul florilor, dincolo de luntrea visului!
După ce un fruct se coace, cade,
ca şi frunzele, ca şi florile, ca şi omul,
inima se rupe mai împăcată.
Verde crud, şi copt, şi mort – aşa arată indicatoarele –
indiferent de unde te uiţi, toate duc spre moarte!
Spre-o nouă, altă, viaţă... Celălalt trup ~ o nouă viaţă!

Mâine e prea departe
Lacrimi albastre miezul nopţii a picurat,
în tăcerea ei transparentă
călătorim spre stele, e o chemare,
un dor crescut din lumină.
Toate vin nevăzute spre centru,
deşi toţi le văd depărtându-se de el!
Turbionul vieţii le atrage - cercuri concentrice,
presărate cu frunze în oglinda apei.

Culegătorul de tristeţi
Sunt un culegător de tristeţi
nu există meseria asta în nomenclator
nu o căutaţi
nici măcar nu ar fi o meserie profitabilă
dar pentru un om cu două mâini stângi
fără nicio aptitudine practică
era cea mai la îndemână
trebuie doar să ascult
tristeţea creşte pe toate gardurile
fără să fie nevoie să o sădeşti
tu însuţi
nu e nevoie nici măcar să o îngrijeşti
creşte precum pălămida
tristeţea te găseşte
fie că încerci să te ascunzi de ea
în adâncurile unei mine
cu braţele rupte
sub greutatea târnăcopului
şi chipul înegrit de funingine
fie că eşti în culisele unei săli de spectacol
cu braţele încărcate de flori
şi chipul aureoleat de luminile scenei
şi aplauze
aşa că vino
deşartă-ţi prinosul de otravă
te ascult
nu te teme pentru mine
ştiu că detenţia de tristeţe în organism
e la fel de nocivă
ca detenţia de apă
de aceea mi-am dotat organismul
cu o supapă
e în peniţa dintre degetele mâinii stângi
cea bună
nu te sfii deci
povesteşte-mi
eu te ascult.

Nişte frunze sunt oamenii,
îi duce viaţa precum vântul!
În bătaia destinului,
departe de noi, suntem purtaţi,
pe unda gândului primim răspunsul.
Opreşte-o petală, arunc-o pe apa vieţii!
Fiecare lucru îşi cere timpul lui,
fiecare vis visul lui,
fiecare emoţie emoţia ei,
totul e doar o stare ce curge!
Dincolo de câmp curge un mare fluviu,
adună multe râuri în drumul lui!
Nu te teme de vise, nimic nu te poate răni,
nici gândul, nici cuvântul,
nici raza de soare ce trece
prin oglinzile timpului. Mâine e prea departe...
Dincolo de garduri,
împrăştiată de aripa vântului, fiecare petală e vie.

Luni de fiere
Gândurile mi s-au topit
şi s-au scurs pe asfaltul încins
zilele se scurg plate
precum vocea crainicei de la radio
ce recită cotele Dunării
precum linia izoelectrică ce-i înştiinţeză pe
doctori
că te pot deconecta
de la aparate
şi nu ştiu de ce
dintr-un masochism neînţeles
în loc să visez la Dunărea albastră
sau la plaja din Saint-Tropez
eu visez la India
India lui Bruckner
în care visurile se topesc
şi se scurg pe asfalt
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Steaua roşie – primul cotidian românesc
la Târgu Mureş (IV)
de Angela PRECUP, angelaprecup@yahoo.com
În perioada de deschidere a
anilor ’60, cotidianului Steaua roşie îi
erau premise şi articole de jurnalism
autentic. Ştirea, la început simplu
pretext de argumentare ideologică,
câştigă acum în relevanţă, prin
accentuarea conţinutului informativ
în defavoarea conţinutului discursiv,
devenind treptat genul jurnalistic
care a permis ziariştilor să-şi exercite
profesia în comunism, chiar dacă în
limitele impus de sistem.
Dar la începutul anilor ’70
presiunea ideologică a regimului
comunist se intensifica din nou.
Editorialul se diluează, pierzându-şi
rolul în economia publicaţiei, înlocuit
de principalul articol propagandistic
al ediţiei care multiplica obsesiv
formulele stereotipe de prezentare
şi interpretare. În fapt, din cauza
prezenţei intertextuale a aceluiaşi
unic ,,semnatar” de-a lungul întregii
perioade comuniste, editorialul şi-a
pierdut identitatea consacrată în
perioada interbelică ca gen-vedetă al
presei româneşti.
Reportajul comunist, o umbră
nedemnă a variantei sale interbelice,
nu diferea nici el prea mult de la o
situaţie la alta, reflectând de cele
mai multe ori numeroasele vizite ale
liderilor de partid în teritoriu, un text
care, prin formulele fixe de exprimare
şi concluziile prestabilite, putea fi
redactat practic în prealabil. Cele
mai multe resurse în acest sens le
mobilizează marile evenimente locale
corelate cu festivismul perioadei, cum
este cazul manifestaţiei de 1 mai 1960
la Târgu-Mureş, relatată de Steaua roşie
printr-un amplu reportaj care, făcând
abstracţie de subiect şi discursul
propagandistic specific, respecta
rigorile compoziţionale ale genului,
beneficiind de o ilustrare generoasă

care surprindea momentele-cheie
ale evenimentului precum defilarea
gărzilor militare şi muncitoreşti,
carele alegorice, dansurile populare şi
mulţimea ovaţionând bilingv.1
Acest reportaj de întreprindere
sau de eveniment e dublat treptat
de un alt tip de reportaj, cu aspect
documentar, mai apropiat de forma
literară, având de obicei subiecte
turistice. Astfel, în ambalajul aparent
impenetrabil al genului, se remarcă
sporadic şi breşe de jurnalism autentic,
printr-o serie de reportaje care, pentru
a evita rigorile impuse de tematica
oficială, împingeau textul mai aproape
de reportajul literar, atât în formă cât
şi în conţinut, relatând într-un mod
inedit în special evenimente culturale
sau secvenţe din viaţa comunităţii.
Cultura şi sportul, transpuse în
forme adaptate idealurilor perioadei,
au reprezentat de-a lungul celor
aproape patru decenii de apariţie a
ziarului Steaua roşie domenii cu un
statut aparte, care le-a conferit o
prezenţă constantă, prin conceptele
dominante ale culturii şi sportului
de masă. În acest registru, orice
modalitate de petrecere ,,cu folos”
a timpului liber se putea încadra în
categoria acţiunilor culturale ale clasei
muncitoare, ,,fie că în cadrul unei
formaţiuni artistice învaţă un nou dans
sau cântec, fie că citesc o carte de la
bibliotecă, fie că asistă la cursurile de
minim tehnic sau la lecţiile liceului
seral.” 2
În 1965 Emil Bodnăraş, explica
la Târgu-Mureş concepţia partidului
despre literatură şi artă, promovate
drept ,,arme de luptă pentru
propagarea a tot ceea ce este nou
şi valoros, pentru combaterea a tot
ceea ce este negativ şi retrograd.”3 În
acelaşi context, scriitorul Sütő András,

redactorul-şef al revistei Új Élet (Viaţă
nouă) înfiinţată în 1958 la Târgu-Mureş
adăuga că ,,este bine şi necesar ca
artistul să-şi pună în opera de artă
toată personalitatea şi individualitatea,
dar opera sa va fi valoroasă în măsura
în care va exprima realităţile în care
trăieşte. Adevăratul scriitor încearcă
să creeze ceva durabil, nu în funcţie
de diversele curente literare, ci de
ceea ce-i porunceşte realitatea.”4 O
realitate în care literatura, ca şi presa,
depindeau aşadar de gradul de
acceptare a ,,poruncii”.
Cu prilejul unor întâlniri ale
scriitorilor Marin Preda şi Ion Vlasiu cu
cititorii din Târgu-Mureş, în noiembrie
1970, în contextul politico-social
mai relaxat al perioadei, ,,funcţia
socială a literaturii” era definită prin
,,lărgirea orizontului de influenţă a
cărţii asupra oamenilor societăţii
noastre socialiste.”5 La rândul său,
Zaharia Stancu, preşedintele Uniunii
Scriitorilor, spunea în cadrul unei
şezători literare comune organizată
la Târgu-Mureş de revistele Viaţa
românească şi Igaz Szó (Cuvântul
adevărat) că ,,sensul major al literaturii
noastre rezidă tocmai în creionarea,
în diverse tehnici şi maniere, a omului
zilelor noastre, a realităţii socialiste,
cu toate implicaţiile majore pe care le
incumbă un astfel de edificiu, o astfel
de societate.”6
Începând de la mijlocul anilor ’60
secţiunea culturală a ziarului Steaua
roşie e îmbogăţită de colaborarea
cu Cenaclul ,,Liviu Rebreanu” din
Târgu-Mureş, cu o activitate literară
susţinută, reflectată la sfârşitul
decadei în prezenţe notabile ale unor
autori precum Mihai Sin, Romulus
Guga, Dan Culcer, Bujor Dânşoreanu,
Zeno Ghiţulescu, Valeriu Niţu,
Viorica Mereuţă, Mara Nicoară în
revistele Tribuna, România literară,
Luceafărul, Ramuri şi Steaua.7 Această
efervescenţă culturală s-a reflectat în
1969-1970 şi în paginile suplimentului
cultural creat de Steaua roşie în
decembrie 1969, Cadran mureşean,
publicaţia-laborator care a pregătit
lansarea revistei Vatra în aprilie 1971.
Cronica teatrală ocupă un loc
important în preocupările culturale
ale publicaţiei, prin reflectarea
activităţii Teatrului Secuiesc de Stat
din Târgu-Mureş, înfiinţat în 1946 şi
completat cu secţia română în 1962.
Conform viziunii perioadei, repertoriul
teatrului trebuia alcătuit pe teme
de actualitate, stabilite astfel încât
să reflecte realitatea din sectoarele
reprezentative ale economiei (precum
construcţiile) şi temele dominante ale
ideologiei perioadei.
Cel mai modern instrument
propagandistic, cinematograful,
beneficia la rândul său de o atenţie
deosebită. Regimul promova astfel
cinematografia ,,de actualitate”,
considerată ,,o adevărată oglindă
în care să se exprime sintetic, în
formă artistică, rezultatele creaţiei şi
eforturilor sale, şi care totodată să facă
cunoscute şi peste hotare realizările

noastre în construcţia socialistă.”8 Pe
lângă articolele despre progresele
cinematografiei naţionale, Steaua roşie
a susţinut o rubrică cinematografică
permanentă, care beneficia de un
spaţiu extins şi de critica autorizată
a lui Zeno Fodor în prezentarea
peliculelor aflate în proiecţie la
cinematografele din Târgu-Mureş şi
din judeţ, sau pe micile ecrane.
Promovarea sportului urmărea
într-o manieră similară directivele
naţionale, conform cărora noul
instrument de propagandă era
susţinut în scopul obţinerii unei cât
mai mari vizibilităţi publice, căci
construirea unei alternative la «sportul
burghez» oferea comuniştilor un
avantaj în realizarea ,,prozelitismului
politic”9 printre tineri. Argumentele
propagandei, construite pe aceeaşi
opoziţie cu perioada anterioară,
menţionau că ,,Dacă sub regimul
burghezo-moşieresc cultura fizică şi
sportul constituiau un privilegiu al
odraslelor claselor avute, sau erau
practicate de un număr restrâns de
profesionişti constituind în acelaşi
timp un obiect de comerţ, astăzi, prin
grija partidului şi guvernului ele au
căpătat un caracter de masă.”10 Treptat,
sportul devine un instrument politic,
angajat în furnizarea unor beneficii
în planul imaginii internaţionale a
ţării prin intermediul performanţei
sportive.11
(va urma)
1. Marea demonstraţie de 1 Mai a oamenilor muncii, în Steaua roşie, anul IX, nr. 804,
4 mai 1960, p. 3.
2. F. M., Îşi petrec cu folos timpul liber,
în Steaua roşie, anul IX, nr. 776, 27 ianuarie
1970. p. 5.
3. Lucrările Conferinţei regionale de partid. Cuvântarea tovarăşului Emil Bodnăraş,
în Steaua roşie, anul XVII, nr. 145 (2.260), 20
iunie 1965, p. 2.
4. Cuvântul tovarăşului Andrei Sütő, în
Steaua roşie, anul XVII, nr. 146 (2.261), 22
iunie 1965, p. 2.
5. Atanasie Popa, Dan Culcer, Corneliu
Câlţea, Colocviu despre autori şi cărţi. Convorbire cu scriitorii Marin Preda şi Ion Vlasiu,
în Steaua roşie, anul XXII, nr. 268 (3.933), 14
noiembrie 1970, p. 3.
6. Atanasie Popa, Sub semnul înfrăţirii.
Manifestări literare organizate de revistele
Viaţa românească şi Igaz Szó, în Steaua roşie,
anul XXII, nr. 278 (3.943), 26 noiembrie 1970,
pp. 1, 3.
7. Cronica cenaclului literar ,,Liviu
Rebreanu”, în Steaua roşie, anul XXII, nr. 238
(3.903), 10 octombrie 1970, p. 3.
8. Cinematografia, important mijloc
de educare şi elevare spirituală a omului, în
Steaua roşie, anul XXV, nr. 260 (4.855), 3
noiembrie 1973, p. 3.
9. Maricel Ciobotaru, Sportul - mijloc de
implementare a comunismului în România, în
Historia, anul XI, nr. 109, ianuarie 2011.
10. Dezvoltarea Regiunii Mureş Autonomă Maghiară în anii puterii populare,
Târgu-Mureş, 1961, p. 88.
11. Conducerea de către organele şi
organizaţiile de partid a activităţii sportive
de masă, în Steaua roşie, anul XXV, nr. 240
(4.835), 11 octombrie 1973, p. 3.

ARTĂ PLASTICĂ

www.litart.ro

ARDEREA VRĂJITOAREI 2
de Mana BUCUR

Anul trecut scriam despre
semnificaţia istorică a acestui
enunţ - arderea vrăjitoarei şi anume, povesteam că în
curtea unde se află atelierele
artiştilor plastici profesionişti
din municipiul Târgu-Mureş,
cu mulţi ani în urmă a fost
condamnată ultima „vrăjitoare”
din Europa. Vă reamintesc că,
după 1989, a fost reabilitată.
În această toamnă, la mijloc
de octombrie, mai precis
sâmbătă 18 octombrie 2014,
ne-am strâns câţiva artişti în
curtea atelierelor din strada
Bolyai nr. 5 pentru a continua
acţiunea „Arderea Vrăjitoarei1”
începută anul trecut în luna
noiembrie.
Menţionez că acţiunea

noastră nu are nimic în
comun cu importatul, mult
mediatizatul şi comercializatul
HALLOWEEN...
Ediţia din acest an a
adunat la un loc mai puţini
artişti decât cea iniţială, însă
rezultatul a fost la nivelul
aşteptărilor, deci cel puţin la
fel de bun ca cel obţinut la
prima ediţie. Astfel, pe lângă
expoziţia de textile de acum
tradiţională, au avut loc arderi
succesive tip RAKU, două
HAPPENINGURI şi prezentarea
unui film de scurt metraj.
Atmosfera a fost plăcută,
iar cheful de lucru condimentat cu un gulyas.
Au participat: NAGY
DALMA, GLIGA MARIA,

NAGY ZSUSZA - textile;
MANA BUCUR şi CSORVÁSY
SZABÓ LÁSZLO ATTILA,
CARA OLTEANU MARIANA
- ceramică; MUREŞAN
GHEORGHE - sculptură;
realizatorul filmului, pictorul
COZMA DOREL; CSIKI ÁGNES,
KOLUMBÁN ZITA realizatoarele
celor două HAPPENINGURI.
Vă invit de pe acum să
participaţi la următoarea ediţie
căci toată acţiunea noastră
trebuie văzută pe viu, aceasta
neputând fi redată în cuvinte,
drept pentru care vă ofer
câteva fotografii realizate pe
parcursul desfăşurării ediţiei
din acest an, cu speranţa că
astfel o să vă trezesc interesul.
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Nelu MĂRGINEAN:

Poveştile lui Buna Anica (XVIII)
- No! Gata şcoala pe azi mă horgidanilor?
- Gata, Bună!
- Note luat-aţ?
- N-am luat Bună, da’ am dat extemporal la istorie.
- No, şi ştiut-aţ?
- Ştiut, Bună... ş-am învăţat
dup-aia despre haiduci.
- Ooo... bată-i primejdia de
haiduci. No, da-i bine că aţ ştiut la
extemporalu’ ăla. Să-nvăţaţi dragii
bunii, că-i bine să nu rămâi on prost
în lume. Şi plugar dacă rămâi şi tăt
îi bine să ai carte, c-atunci ştii mai
bine şi ce să-i dai pământului ca
să-ţ deie şi el ţâie. Că şi pământu-i
ca marha: îţ dă dacă-i dai. Ş-o meserie dacă-ţ iei, trebe s-o faci cu
tragere şi cu trudă, că dacă nu, najungi nimic în viaţă. Când eram şi
io copilă ca voi amu, ştiam o poezie
faina cu Ionică Bondocel, un copil
cam puturos, care nu se putea hotărî ce vrea să facă în viaţă. Da’ numi mai amintesc, numa aşa, o ţâră
din ea. Cică: „Ionică, Ionică, ce-ai
să fii?/ Legător, miroasă cleiul.../
La stăpân, de nu faci treabă,/ Îţi
tot dă cu reteveiu’./ Ionică, Ionică,
ia gândeşte-te anume/ Ce-ai să
fii? Acuma spune!/ Timpul trece
şi rămâi un prost pe lume!” Ş-aşa
cum am zâs mă copii: ai carte, ai
parte, încheie Buna cu glas grav
ca de judecător când pronunţă o
sentinţă. Da’ despre haiduci, ce v-o
spus profesoru’, mă?

- Ne-o povestit că luau de la
bogaţi şi dădeau la săraci. Ne-o
povestit despre Pintea Vitezul din
Măgoaja, despre Iancu Jianu, despre Tunsu şi despre alţii.
- Luau de la bogaţi şi dădeau la
săraci ziceţi? Păi dără, n-or lua de
la săraci, că di la omu’ sărac ce să
iei? Păduchii poate... şi Buna Anica
râdea cu ochii ei albaştri ca cerul
toamna, semn că şi ea se distra de
ce a putut să spună şi semn că nu
prea credea în povestea cu luatu’
de la bogaţi şi datu’ la săraci. Mă
copii! Amu, io nu vreau să vorovesc
cu păcat... da’ pe voi vă-nvaţă acolo
la şcoală despre haiduci şi despre
cât de viteji şi drepţi erau... şi nu-i
nici on bai, că tăţi ăia-s morţi de
mult. Da’ ia, să să mai prăsască
v-on haiduc amu... că strâmbături
îs ş-amu în ţară şi bocotani pe nedrept, îs ş-amu. No! N-ar umbla
după ei cu miliţâia să-i prindă?
Că stăpânirea ş-amu şi oricând, îi
bocotană şi nu le place că oarecine vrea să le ieie din avere. Ş-apăi
de-aia le convine să le suie curu’ la
haiducii ăia de demult, că-s morţi
şi nu le mai pot face nimica lor, la
îmbuibaţii de-amu. Că bocotan
poţi ajunge în două feliuri: ori eşti
harnic şi cumpătat ş-aduni avere,
câteodată cu zgârcenie multă, ori
furi. No, şi din furat îi ăl mai uşor, iar
dacă eşti şi ceva ştab mare, îi şi mai
uşor, n-are cine să te ieie la puricat
de unde ai averea. Iară sărac, poţi s-

ajungi în mii de feliuri. Şi dacă eşti
zgârcit tare, cum era Bucur, Dumnezo să-l ierte că are di ce, mai zice
Buna zâmbind şugubăţ, faci avere
mare. Da’ nici aşa de zgârcit cum
era Bucur nu-i bine...
- Ne povesteşti, Bună, despre
Bucur ăla?
- Apăi dac-ai băgat de samă,
aia şi fac mă bursucule, zicea Buna
Anica râzând potolit. Păi Bucur
ăsta avea pământ mult şi-şi tocmea oameni la capalit, la săcerat,
la una, la alta. Şi le ducea mâncare
pi la-miază, mălai vechi, crepat şi
mucezât pin câte-on loc si lapte
acru... no, păi dragii bunii, aia nu
era mâncare pintru un săcerător,
de bună samă. Da’ baiu-i că nici el
nu trăia mai bine, tăt d-elea mânca şi el. Şi era om amar, să purta
rău cu slugile şi le suduia din mai
nimic. Să trezea cică dimineaţa, să
spăla pe ochi cu o ţâră de apă, că
şi la apa din fântână era zgârcit, şi
s-apuca să zâcă „Tatăl nostru” da’
cu ochii era pe geam, să să uite
după slugi dacă-ş fac treaba. Şincepea: „Tatăl nostru carele eşti în
ceruri, sfinţească-se numele Tău...
dă mă vacile elea di la jâreadă că
tăt împrăştie fânu’ ’tu-ţ Cristoşii
mumă-ta de bou!... Doaaamne iartă-mă!... Vie-mpărăţia Ta, facă-să
voia Ta... măăăă! jită-ncălţată, cum
duci fânu-n furcă, nu vezi că tăt îl
împrăştii? Patruzăcile tale de bitang ş-a lu’ mumă-ta!... Doaaaamne

Festivalul teatrului de amatori
,,SCENA”
de Rudy MOCA
Consiliul Județean Mureș, Centrul Județean pentru
Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș,
Primăria comunei Bahnea și Școala Generală Bahnea
a organizat, în data de 23 noiembrie 2014, cea de
a –XXII-a ediție a Festivalului de Teatru de Amatori
,,Scena”. Au participat formațiile de teatru:
• Școala Populară de Arte, Tg-Mureș cu spectacolul
:,,O noapte furtunoasă”
• ,,Îndrăzneții” – Luduș cu spectacolul:,,Un pedagog
de școală nouă”
• Casa municipală de Cultură ,,Eugen Nicoară” din
Reghin cu spectacolul: ,,Comisionul”
• Monolog : ,,Nehotărâtul” interpretat de Alin-Dorin
Zoldi , membru al Școlii Populare de Artă ,,Tudor Jarda”
din Cluj- Napoca.
• Formația de teatru ,,Carpe Diem” din Sighișoara cu
spectacolul:,,Steaua fără nume”.
• Formația de teatru ,,Pavlov 25” a Școlii Populare
de Artă ,,Tudor Jarda” din Cluj-Napoca cu spectacolul,,
Jocul de-a vacanța”.
• Echipa de teatru ,,Din culise” a Casei Tineretului
,,George Enescu” din Reghin cu spectacolul ,,Cerere în
căsătorie”.
• Formația de teatru,,Luceafărul” din Bahnea cu
spectacolul ,,S-a întâmplat de revelion”.
• Formația de teatru ,,Voiniceul” din Bahnea cu
spectacolul ,,La doctor”.
Juriul acestei ediții a fost format din actor/regizor
Nicolae Cristache, Director general adjunct al Teatrului
Național Tg-Mureș – Președintele Juriului, Gheorghe
Baia - reprezentant al Consiliului Local al comunei

Bahnea, Rudy Moca actor/regizor/realizator de
emisiuni radio-Tv.
Impecabilă organizarea și mobilizarea cetățenilor
din Bahnea, a Consiliului local și a Primăriei comunei.
De notat, cu calificatul ,,Excelent”, contribuția meritorie
a Centrului Județean pentru Cultură Tradițională
și Educație Artistică Mureș, în frunte cu Iuliu Praja –
Director/Manager și întreaga echipă a Centrului.
După patru ore de vizionări. Juriul a decis:
• Premiul I: Formația de teatru ,,Voinicelul” –Bahnea
cu piesa: ,,La doctor”.
• Premiul II: Formația de teatru ,,Plovdiv25” –ClujNapoca cu piesa: ,, Jocul de-a vacanța”
• Premiul III: Formația de teatru a Școlii Populare
de Artă din Tg-Mureș cu actul II din piesa ,,O noapte
furtunoasă”
• Premiul Special al Juriului: Formația de teatru:
,,Luceafărul” - Bahnea cu piesa: ,, S-a întâmplat de
revelion”
• Premiul Cel mai Bun Spectacol, oferit Formației de
teatru ,,Din culise” a Casei Tineretului,,George Enescu”
din Rgeghin pentru piesa: Cerere în căsătorie”.
Restului echipelor/formațiilor participante li
s-au acordat Mențiuni. Calitatea scenografiilor, a
interpretării, regiei și al tendinței amatorilor de a se
apropia , prin performanță, de echipele profesioniste au
ridicat calitatea acestei ediții la cotele de performanță
profesională și personală. Felicitări, flori, aplauze,
prețioasă reverență și admirație organizatorilor și,
deopotrivă interpreților, preparatorilor și facilitatorilor
acestui eveniment de profundă emulație artistică.

iartă-mă pe mine păcătosu’ că
măgarii ăştia mă fac să te sudui.”
Ş-apăi tăt aşa o ţânea până-ş găta
rugăciunea.
- Bună... da’ pe-aci pi la noi o
fost haiduci v-odată?
- Apăi, io n-am văzut niciunu’. Da’ n-ar strâca din când în
când, măcar de prăsâlă câte unu’,
răspundea Buna Anica strâmbându-se comic. Ştiu că o fost unu’,
înainte cu mult să viu io pe lume,
unu’ Giurgea. Amu, nu ştiu dacă era
haiduc, sau numa’ tălhar. Oaminiii purtau frică iar mamile-ş spăriau
copiii că dacă-s răi, vine Giurgea şi-i
duce. Giurgea ăstă era cică dintron neam de oamini avuţi, da’ tatăso era, vorovea lumea, zgârcit rău...
şi-i trimetea la lucru la hotar, pe el
şi pe fraţii lui, fără nimic în straiţă.
No, păi cum să lucri fără mâncare?
Şi ei ce să facă? Furau cică străiţâle
cu mâncare lăsate la capu’ ogorului
de alţii care erau ieşâţi pe hotar la
lucru. Ş-apăi aşa, s-o-nvăţat să fure.
Aşa cu Giurgea mă copii, încheie
Buna privind fix într-un loc anume
şi cu gândul cine ştie pe unde. Apoi
cu o tresărire de aducere-aminte
adăuga: o mai fost pe-aici on tălhar
vestit, sau haiduc, ori ce-o fi fost,
unu’ Văleanu. Io am auzât de el de
mică... era ş-on cântec pe sama
lui, „Cântecu’ lu’ Vălean”. Doamneeee... fain mai ştia să-l horească
cuscru Avram Dumbravă, socru
lui frate-meu, Nuţu. „La curţile lui
Văleanu/ Înflorit-o măgheranu’...”.
Aşa-ncepea cântecu’. Amu, mai încoace, nu mai ştiu care mi-o adus
o carte cu povestea lui Vălean.
Faină carte... ”Drum de soartă şi
răzbunare” îi zâce la carte şi-i scrisă de unu’ Remus Luca. Scrie acolon carte despre tăte câte le-o făcut
Vălean şi despre satele estea a
noaste di pe Câmpie, despre Band,

Râci, Şamşud, Dumbrăvioara,
despre Zau, Ceuaş, Pogăceaua...
că pe-aici o umblat el ş-o făcut
blăstămăţâi, da’ şi lucruri bune. Că
grofii şi nemeşii erau tăţi unguri
şi-şi băteau joc de bieţii săraci, da’
mai cu samă de bieţii românaşi.
Şi Vălean intra noaptea peste ei
cu oamenii lui şi le cam umbla la
bugilariş, adică la portofel no, ca să
nu rămâneţi proşti, spunea Buna
râzând... îi cam uşura de galbinii
zâmţaţi şi cu chipu-mpăratului
pe ei. Aşa mă copii... da’ aia o fost
atunci. Amu... amu n-are cine să
să mai ridice să mai îndrepte strâbătatea din lume.
- Lasa Bună, că poate s-o ridica
şi-acuma vreo unu’...
- Când o ploua cu piţule, dragii
bunii... răspundea cu neîncredere
Buna Anica. C-amu o ajuns de
să pâreşte frate pe frate din mai
nimic... şi dacă voroveşti ceva în
contra comuniştilor, nu ştii cin’teaude şi te pâreşte la miliţîie şi ai ce
trage dup’aia. Da’ io trag nădejdea
că nici estea n-or fi până-i lumea,
cum nimica nu-i în purure pe
pământ. Voi să-nvăţaţi dragii bunii, că omu’ deştept tătdeauna iesă
desupra prostului, cum iesă oloiu’
deasupra apii. Sau no... poate nu
tătdeauna, da’ aşa ar fi cu cinste să
să-ntâmple, mai spuse Buna Anica
c-o umbră de tristeţe-n glas. Noi o
ascultam aşa, mai c-o jumate de
ureche, pentru ca eram cu gândul
la haiduci şi la faptele lor, punându-ne întrebări dacă adevărul despre ei e cel spus de profesorul de
istorie sau cel spus de Buna? Dar
de bunăseamă că Buna avea dreptate. Ce? Ne-a păcălit ea vreodată?

Zilele revistei Vatra
120 de ani de la apariția primului număr
din prima serie
Sâmbătă, 6 decembrie 2014
Colocviul de critică literară ”Singură critica”,
		
Sala de lectură a Bibliotecii județene, ora 10
Moderator: acad. Mircea Martin
Participă: Ion Pop, Cornel Moraru, Paul Cernat, Nicolae
Oprea, Virgil Podoabă, Gheorghe Perian, Vasile Spiridon, Alex. Goldiș, Dan Țăranu, Georgeta Moarcăs, Iulian
Boldea, Rodica Ilie, Dragoș Varga, Dorin Ștefănescu,
Cristina Timar, Călin Crăciun, Dumitru-Mircea Buda, Florina Lircă-Moldovan, Veronica Zaharagiu, Andreea Pop,
Bogdan Rațiu, Al. Cistelecan
În final – lansări de carte
Simpozionul ”25 de ani de postcomunism”,
ora 10, sala Uniunii Scriitorilor (str. Tușnad 5, et. II)
Moderator: Alex. Cistelecan
Participă: Andrei State, Florin Poenaru, Ciprian Șiulea,
Claudiu Gaiu, Attila Tordai, Dan Carjan, Anca Simionca,
Mihaela Michailov, Alexandru Racu
Recitalul de lecturi publice Ispitește-mă cu un vers,
		
ora 18, la Atelierul de cafea
Moderator: Ion Pop
Participă poeții: Ileana Mălăncioiu (acad.), Ion Mureșan,
Marko Bela, Floarea Țuțuianu, Ioan Moldovan, Kovacs Andras Ferenc, Aurel Pantea, Traian Ștef, Ofelia Prodan, Viorel Mureșan, Dumitru Chioaru, Zeno Ghițulescu, Eugeniu
Nistor, Iulian Boldea, Roxana Cotruș, Adrian Giurgea, Elena-Gabriela Feceoru, Kocsis Francisko, Teodor Borz, Soril
Miavoe, Hristina Doroftei
Lansări de carte
Decernarea premiilor revistei Vatra.
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O carte exemplară
de Iulian BOLDEA
Timotei A. Enăchescu s-a născut în ziua de 22
ianuarie 1928 în localitatea Dubăsarii Vechi, raionul Bulboca
din Republica Moldova. După cursurile primare, a urmat
Şcoala Normală de învăţători, pe care a terminat-o la Cluj.
A absolvit Facultatea de filologie, secţia limba şi literatura
română, a Universităţii „Victor Babeş” din Cluj, unde şi-a
susţinut examenul de stat în anul 1953. La 15 iunie 1950
s-a căsătorit cu Iulia Iliescu din Cluj, cu care a avut trei
copii: Nadia, Alexandru şi Călin. Şi-a început activitatea
de profesor în ziua de 24 august 1951, la Şcoala de 7 ani
din satul Şincai, unde a predat până la 1 septembrie 1952,
când a fost transferat la Şcoala Medie nr.l „Petru Maior” din
Reghin. De la data de 1 octombrie 1960 este prezent la
Institutul Pedagogic din Târgu-Mureş, ca lector universitar
până la data de 1 septembrie 1974 când este transferat la
Liceul „Al- Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş, unde va funcţiona
ca profesor până la pensionare.
În toamna anului 1974 obţine gradul didactic
II, iar în anul 1977, gradul didactic I cu lucrarea Aspecte
privind îmbogăţirea vocabularului elevilor din ciclul liceal.
Prin această lucrare şi-a văzut finalizate preocupările avute
în această direcţie, ca aspect fundamental în activitatea
sa instructiv-educativă. Lecţiile sale au dovedit o foarte
bună documentare şi pregătire, fiind ilustrate cu citate
din operele literare ale marilor scriitori români. Cu elevii
săi, T. A. Enăchescu a pregătit programe cultural-artistice,
serbări educative şi recreative. A încurajat elevii care scriau
poezii, avându-i în atenţie pe viitorii poeţi: Ioan Oltean,
Kocsis Francisko ş.a. A avut rezultate deosebite cu elevii săi,
foarte bine pregătiţi, la olimpiade, mulţi dintre ei reuşind
să finalizeze studii superioare. De asemenea, a colaborat
foarte mult timp cu Casa Personalului Didactic, unde a
susţinut referate, lecţii despre metode moderne de predare
a limbi şi literaturii române. Sub auspiciile Institutului de
Perfecţionare a Personalului Didactic din Cluj-Napoca
a participat ca lector la perfecţionarea învăţătorilor din
judeţul Mureş şi Bistriţa-Năsăud. A activat ca metodist în
cadrul Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, a efectuat
numeroase inspecţii speciale în vederea obţinerii gradelor
didactice de către profesori. A fost membru al Filialei Mureş
a Societăţii de Ştiinţe Filologice din România.
Cuvinte despre cuvinte (Editura Arhipelag XXI, 2014)
este o carte ce reuneşte cea mai mare parte a activităţii
filologice a profesorului T. A. Enăchescu, personalitate
luminoasă şi demnă a învăţământului mureşean, care, de-a
lungul timpului, a modelat minţile şi destinele a sute de

elevi şi studenţi, ca profesor în învăţământul preuniversitar
sau în cel universitar, la Institutul Pedagogic de 3 ani, formă
de învăţământ superior ce a prefigurat actuala organizare
academică a Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş.
Studiile şi articolele au fost anterior publicate în volume cu
caracter academic, sau în publicaţii periodice (revista „Vatra”
şi cotidianul „Cuvântul liber”). Structura cărţii încearcă
să ofere o sugestie a complexităţii activităţii filologice a
profesorului Timotei A. Enăchescu, de la studiile cu caracter
aplicat, unde analiza stilistică se îmbină cu abordarea
semantică sau cu interpretarea lexicală, la articolele de
restaurare a sensurilor unor cuvinte „uitate” sau la articolele
de cultivare a limbii, în care, pornind de la uzul eronat al
unor forme lexico-gramaticale, se oferă variantele corecte,
sugestii de utilizare ortoepică şi ortografică. Cartea de faţă
are doua valenţe distincte. Mai întâi, una recuperatorie,
în măsura în care ne propunem să reevaluăm activitatea
unui lingvist de certă anvergură, a unui autentic filolog
(philia – iubire; logos – cuvânt), care a preţuit şi cultivat cu
har pedagogic, competenţă ştiinţifică şi consecvenţă, limba
română, această „floare a sufletului etnic al românimii” cum
o numea Mihai Eminescu. Pe de altă parte, cartea îşi propune
să omagieze una dintre figurile cele mai importante ale
filologiei transilvane, profesor cu anvergură deosebită şi
reputaţie incontestabilă.
T. A. Enăchescu a publicat numeroase articole în
presa locală. A deţinut, ani la rând, rubricile „Mult e dulce
şi frumoasă...” şi Cuvinte uitate în presa scrisă, iar la Radio
Târgu-Mureş, rubricile: Cum vorbim, cum scriem şi Figuri
luminoase ale culturii româneşti. A publicat numeroase
studii şi recenzii. Pentru bogata sa contribuţie în domeniul
învăţământului şi educaţiei, T. A. Enăchescu a fost distins
cu titlul de „Profesor fruntaş” (1956), cu medalia „Meritul
cultural” (1966) şi cu titlul de „Profesor evidenţiat” (1985).
S-a pensionat la 1 septembrie 1988. Şi-a continuat, şi
după pensionare, activitatea ştiinţifică şi publicistică, fiind
prezent la simpozioane, conferinţe, mese rotunde, la diferite
manifestări de cultură şi artă, unde prezenţa profesorului
Timotei A. Enăchescu a fost de fiecare dată una de excepţie.
Referindu-se la legătura indestructibilă între neam şi limbă,
autorul cărţii observa cu îndreptăţire: „Poporul român şi-a
urcat existenţa pe lujerul delicat şi viguros al limbii române.
În depăşirea restriştilor istorice, arma, scutul rezistenţei au
fost această miraculoasă limbă, prin care dăinuim. Astăzi,
cînd urmărim saltul calitativ în existenţa noastră, nu putem
omite locul pe care îl ocupă, în acest vast proces, această
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Tel./Fax: 0265.250.480
e-mail: office@3mc.ro
www.3mc.ro

Compania S.C. MEDIA MARKETING S.R.L., prezentă pe piața de consultanță
din anul 2007, oferă servicii integrate de consultanță în vederea accesării
fondurilor europene nerambursabile pentru perioada 2014-2020.
1. Elaborare cereri de finanțare
Elaborarea cererilor de finanțare și a întregii documentații solicitate de organismele de implementare pentru accesarea fondurilor nerambursabile
naționale sau europene.
2. Proiectare tehnică
Întocmire studii de fezabilitate, documentații de avizare a lucrărilor de
intervenție, proiecte tehnice, caiete de sarcini, detalii de execuție, liste de
cantități, documentații pentru obținerea certificatului de urbanism, a avizelor
şi a autorizației de construire.
3. Managementul proiectelor de investiții
Implementarea proiectelor de investiții publice sau private, de la identificarea
fondurilor pentru realizarea investiției şi semnarea contractului de finanțare
până la punerea în funcțiune a obiectivelor.
Pentru mai multe informații puteți accesa pagina de web a companiei la
adresa www.3mc.ro

latură definitorie care este limba română. Prin ea preluăm
zestrea eforturilor înaintaşilor, prin ea construim prezentul
trepidant, prin ea ne proiectăm în viitor”.
Profesorul univ. dr. Alexandru Gafton, de la
Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi subliniază, în Cuvânt
înainte, importanţa şi prestanţa ştiinţifică a aceste cărţi:
„Volumul Cuvinte despre cuvinte, elaborat de profesorul
Timotei A. Enăchescu, adună în sine nu doar ştiinţa şi
experienţa autorului, ci şi ceva din disperarea martorului care
a privit îndelung la mişcările inexorabile ale unei transformări
involutive petrecute în lumea din care este parte. Cuvintele
despre cuvinte apar ca nişte cunoştinţe de limbă, transmise
şi aflate prin enunţarea situaţiei, evidenţierea problemei,
prezentarea soluţiei şi explicarea acesteia, aduc cu sine o
mulţime de informaţii culturale, dar lăsînd liberă privirii şi
înţelegerii fizica prin care acea cultură se încheagă ca atare şi
îşi împlineşte rosturile profunde, tot acest întreg fiind astfel
întreţesut încît generează în mod firesc pilonul central care
ne desăvîrşeşte ca oameni: moralitatea. Astfel, cuvintele
devin fapte”.
Filolog cu reale aptitudini de analiză şi interpretare a
textelor literare, Timotei A. Enăchescu a încurajat şi sprijinit
tinerii scriitori şi publicişti mureşeni, al căror prieten a rămas
şi va rămâne pentru totdeauna.

Premiile Uniunii Scriitorilor,
filiala Tîrgu-Mureş
Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Tîrgu-Mureş,
secţia română, îi invită pe toţi membrii săi care au publicat cărţi cu conţinut literar în anul 2013, să le trimită pe
adresa revistei „Vatra” (Strada Tuşnad, nr. 5, Tîrgu-Mureş),
în vederea jurizării pentru acordarea premiilor literare.
Termenul de predare a cărţilor este 30 noiembrie a.c.
Site-ul Filialei Tîrgu-Mureş a Uniunii Scriitorilor din
România se găseşte la adresa web: www.usr-tgmures.ro.
Conducerea Filialei Tîrgu-Mureş a Uniunii Scriitorilor din România

CONCURS
Doamna Aurelia Fanfareţ este câştigătoarea concursului nostru. Domnia sa a răspuns corect la întrebarea noastră
precizând că Patrick Modiano este numele scriitorului
care a câştigat în acest an Premiul Nobel pentru literatură.
Doamna Aurelia Fanfareţ a câştigat astfel volumul de
versuri A DOUA VEDERE de Zeno GHIŢULESCU.
Poţi câştiga şi tu aceeaşi carte dacă ştii cine este
preşedintele Uniunii Scriitorilor din România. Aşteptăm
răspunsul tău până pe 17 decembrie 2014 la adresa de e/
mail: redactia@litart.ro.
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Doamna Rosa şi unguentul
oftalmico-metafizic
Pianul alb al îngerilor
O nouă apariţie editorială marca LitArt, în parteneriat
cu Universitatea Cultural-Ştiinţifică Târgu-Mureş

de Alda Adriana OLTEAN

Doamna Rosa demară pregătirile de înmormântare la începutul verii anului Marii Eclipse, cu
două luni înainte de a atinge rotunda vârstă de nouăzeci de ani. Toată viaţa se bucurase de o
sănătate de fier, o constituţie robustă şi un apetit grozav pentru mâncăruri şi chermeze, pe care-l
moşteniseră şi cele două fete şi cinci nepoţi pe care îi avea.
Rosa rămăsese văduvă în urmă cu două decenii, când îl găsiră pe bietul Damian în livada cu
meri, în chiloţi de baie şi cu faţa umflată de la o înţepătură de viespe, răpus de o alergie de care
nimeni în orăşelul M. nu auzise până atunci.
Purtă doliu vreme de câteva luni, dar, în cele din urmă, firea ei veselă şi spiritul năvalnic
reveniră şi puseră din nou stăpânire pe întreaga casă. Strânse în câţiva saci toate hainele negre şi le
abandonă pe pragul cantinei sociale din cartierul săracilor, aidoma unui şarpe ce-şi leapădă pielea
veche şi tristă pentru alte culori, noi şi strălucitoare. Deschise porţile dinspre livadă, care fuseseră
bătute în scânduri de când îl găsiră pe Damian, chemă grădinarul să aranjeze pomii şi-l chemă pe
părintele Gabriel să-mprăştie cu sfânta lui cădelniţă nişte fum de tămâie printre meri şi păcătoasele
lor fructe.
Apoi aşteptă prima noapte cu lună plină şi o aduse pe ţiganca Clara, care vindea flori la cimitir
şi care făcu o fiertură de rozmarin, dafin şi busuioc în încercarea de a alunga undele negative şi
spiritul năbădăios, îmbrăcat în chiloţi de baie, care refuza să părăsească livada.
Cu timpul, Rosa ajunsese să se obişnuiască cu zgomotele ciudate ce se auzeau dinspre livadă,
iar ocazional, la sfaturile Clarei, se dădea pe ochi cu grăsime de pui şi salivă de motan, unguent
oftalmico-metafizic cum îi spunea ea, pentru a putea vedea ceea ce nu văd alţii şi stătea nemişcată
ore în şir, cu privirea aţintită înspre şirurile de meri.
Fetele şi nepoţii îi trecură cu vederea această excentricitate, iar Rosa continuă să fie în toţi anii
care au urmat sufletul întregii familii, organizând petreceri aniversare, vacanţe, reuniuni şi mese
impresionante de Crăciun şi de Paşti.
Ţinea singură toate socotelile casei şi era singura din familie care mai putea să-i ţină în frâu pe
cei cinci nepoţi, ducându-i lunar la frizeria de la colţul străzii şi ocazional la concerte de muzică
clasică, unde Rosa putea să-şi etaleze colecţia de pălării cu voal, iar nepoţii să studieze ştiinţific
picioarele fine ale violonistelor şi crupa solidă a interpretei de la pian.
Îşi începu ziua ca de obicei, îngrijindu-şi straturile de crizanteme galbene, dar înspre ora amiezii,
când toţi se pregăteau să se aşeze la masă, Rosa nu mai era de găsit. Aşteptară o vreme, căci fetele
nu prea îndrăzneau să înceapă servirea mâncării fără ea, şi asta de când Rosa făcuse o adevărată
criză de nervi atunci când fetele au vrut să înlocuiască ciorba de perişoare cu o salată grecească
şi să treacă întregul meniu sub regimul drastic al doctorului Porumbescu, inamic declarat al
carbohidraţilor. Criza trecu, dar consecinţele rămaseră, deoarece expresii precum indice glicemic
sau valoare calorică deveniseră tabu în casa Rosei, care aproba, cu o ridicare uimită a sprâncenelor,
sau dezaproba, cu un rictus de dezgust aristocratic, felurile ce urmau a fi servite la masă.
Aşadar, fetele renunţară să pună masa şi, fiindcă ce se întâmpla era cu totul neobişnuit,
începură să o caute pe Rosa prin toate încăperile casei, în pivniţă, la mansardă, în pod, în grădina cu
crizanteme, ca să o găsească într-un târziu, bolborosind de una singură, sau cel puţin aşa părea, în
livada cu meri, având lângă ea borcănelul cu unguent oftalmico-metafizic.
Şi aşa începu Rosa să vorbească două zile fără oprire. Povestea despre cum mai stau lucrurile pe
aici, despre casă, despre nepoţi, îl lăuda pe părintele Gabriel pentru actele sale caritabile, îl pomenea pe Damian, pe părinţii ei morţi demult într-un accident de maşină, veri, unchi şi rubedenii, cu
toţii îngropaţi în pământ şi uitare, cu toţii făcând parte acum din auditoriul nevăzut al Rosei. Uneori
privirea i se umbrea brusc, iar licărul ochilor i se subţia, ca pentru a lăsa cât de puţină lumină să intre
sau cât de puţină tulburare să iasă la iveală.
Peste noapte încercară zadarnic să o oprească, deoarece Rosa părea că nu observă agitaţia
şi stupoarea din jurul ei, continuându-şi fără oprire povestea, vorbind despre Clara, despre meri,
albine şi spirite năbădăioase în chiloţi de baie, până a doua zi la prânz, când două somnifere administrate cu forţa au pus dramatic capăt acestui uluitor şi teribil recital.
Când se trezi îi adună pe toţi în jurul ei şi îi anunţă, fără prea multe ocolişuri, că din câte se vede,
i-a cam venit rândul, aşa că mai bine-ar face să se ocupe cu pregătirile de înmormântare deoarece
toate trebuiau să fie gata de-acum în trei zile.
Deşi părea de necrezut, nimeni nu a reuşit să o facă să se răzgândească, căci Rosa era convinsă
că-i sunase ceasul şi începu să facă aranjamentele necesare. Totuşi, pe cât de energică îi era firea,
ochii îi erau mai inexpresivi ca niciodată, cu o privire ternă, întoarsă parcă înainte de vreme înspre
o altă lume şi doar din când în când,obrajii i se aprindeau de câte o lucire timidă, trecătoare , ca
acelea care ar vrea să-ţi spună că ţi se pregăteşte o surpriză.
Rosa alcătui un meniu fastuos pentru pomana de după slujbă, punându-i în gardă pe cei doi
bucătari angajaţi cu această ocazie contra oricărei influenţe a doctorului Porumbescu, deoarece nu
avea chef să se trezească cu te miri ce farse post-mortem, sub forma vreunei salate mizerabile din
germeni de fasole sau a vreunui desert dezolant compus din câteva felii de ananas. Bieţii bucătari
îşi notară cu bunăvoinţă toate detaliile şi indicaţiile Rosei, deşi păreau cam reticenţi în privinţa acestei pieiri prevestite, şi le părea rău de pe acum de toate mâncărurile scumpe şi rafinate ce aveau să
se strice şi să fie aruncate la câini.
A doua zi Rosa se trezi târziu, şi erau aproape orele amiezii când se dădu jos din pat. Scoase un
oftat de mulţumire, se spălă şi se dădu cu apă de lavandă, iar apoi începu să-şi pieptene părul, cu
mişcări lungi, a căror lentoare nu putea fi dată decât de o nesfârşită satisfacţie şi confienţă.
Pe când intrară în odaia ei, Rosa dormita liniştită în pat, îmbrăcată într-un pardesiu de caşmir
lung, cu nasturi mari, aurii, la care-şi asortase una dintre faimoasele ei pălăriuţe cu voal, aceasta
fiind ţinuta în care ea dorea să treacă la cele veşnice.
Veniră pe rând fetele, nepoţii, câteva rubedenii apropiate, Clara şi părintele Gabriel, prietenii
vechi şi vecinii. Întreaga casă fremăta de nelinişte şi mirare, de agitaţie şi de vorbe şoptite, dar totuşi
nimeni nu ar şti să spună când anume, în dimineaţa celei de-a treia zi, sufletul Rosei îşi găsi tihna,
evaporându-se pe nevăzute, aidoma unui abur tăcut, în arşiţa acelui început torid de iunie.
Dorinţele îi fură îndeplinite întocmai, iar în afară de Clara, nimeni nu a ştiut că sub pardesiul
lung cu nasturi aurii, Rosa îşi îmbrăcase costumul de baie.

R. M. Popescu KNOTH

Propunere de lectură
de Ioan ASTALUS
Cea mai recentă carte a doamnei R. M. Popescu Knoth se înscrie în seria celor care se citesc pe nerăsuflate cu menţiunea că, dincolo de subiectul cursiv al
naraţiunii, se regăsec secvenţe din istoria unei familii pigmentată cu întâmplări
rupte parcă dintr-o saga apocrifă.
Nici de această dată scriitoarea nu se dezminte şi brodează, cu eleganţă,
întâmplări şi evenimente, care trec dincolo de domeniul realului, rescriind
cu subiect şi predicat o autobiografie puternic legată de locul copilăriei şi al
adolescenţei, numindu-l simplu Târg. În acest ”târg” de unde astăzi lipseşte nu
numai vechea fabica de cărămidă, loc vremelnic pentru lagărul în care erau
adunaţi evreii, înainte de a fi îmbarcaţi în trenurile morţii, ci lipsesc şi o parte din
pesonajele vii, cu amintirile lor.
Am punctat acest spaţiu şi loc pentru că Zighi, genialul pianist evreu, a scăpat
ca prin minune de la deportare iar canalul de scurgere este, de fapt, singura
dovadă rămasă intactă după mai bine de 70 de ani. Zighi, în întreaga desfăşurare
a temei romanului el este personajul principal, alături de Odette şi traversează
povestea ca un înger păzitor. Este un personaj a cărui contururi nu se reduc doar
la o descriere a talentului de muzician, ajuns în vest, ci este şi purtătorul de stindard a unei generaţii de excepţie. Autoarea aduce, implicit, un elogiu talentului
şi destinului unui om de excepţie.
Naraţiunea gravitează, cum era de aşteptat în jurul nucleului unei familii cu
rădăcini dintre cele mai diverse şi cu „fructe” pe măsură, de la străbunicul austriac, tatăl „regăţean”, unchi şi mătuşi de peste tot, dar într-o aromie de invidiat.
Povestea de dragoste, înfiripată între cei doi care au în comun pasiunea,
talentul şi pianul, capătă o notă de mister iar onoarea cuvântului dat e mai
mult decât un jurământ. Zighi, în schimbul libertăţii, acceptă să nu o mai vadă
niciodată pe Odette. Viaţa şi destinul lui trec în plan secund, dar tutelează, de departe, viaţa şi destinul celorlator personaje, cu precădere cea a Odettei şi a celor
din imediata ei apropiere.
Tonul şi naraţiunea la persoana întâia singular, nu distrag atenţia cititorului de
la cursul evenimentelor pe parcursul mai multor decenii dar aduc, în prim plan,
secvenţe din societatea românească postbelică. Chiar dacă nu a avut intenţia să
fie cronică, romanul remontează secvenţe din istoria recentă a „târgului”.
Fără îndoială că lectura agreabilă a prezentului roman îl va înscrie, invariabil,
în seria „cărţilor vorbite”. Autoarea, stăpână pe sine, lasă impresia de final că va
reveni cu o necesară continuare a, de acum, interesantei ”saga”.
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