Lost Meanings
Obiecte (teniși, pantofi, cana de ceai, borcanul cu dulceață, murături), stop-cadru pe lucruri
banale, obișnuite, prin prezența lor în cotidian și pe gesturi tipice vârstelor (bătrânețe, tinerețe),
compoziții cu îndrăgostiți, adolescenți în parc, bătrâni prin cameră, strada, orașul…
Lost Meanings - Înțelesuri pierdute. Artistul surprinde clișee de viață, cărora tocmai pentru
că le-a ales drept motive picturale - le dă un sens, un înțeles. Secvențe de viață încărcate de
semnificație existențială, devenite obiect dar și subiect de introspecție, de chestionare a rolului
lor individual ca și a raportului metafizic al omului cu ele.
pag.11
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publicaţie lunară de cultură.
Apare la Târgu-Mureş, sub egida onorifică
a filialei locale
a Uniunii Scriitorilor din România

Nichita Stănescu

Feriţi-vă să aveţi dreptate prea repede,
prea devreme - ca să aveţi la ce visa.

În labirintul ficțiunii

Echivalențe româno-maghiare

Poezii
de Ady Endre

Iulian BOLDEA
Proza este cea care l-a impus pe Mircea Cărtărescu în
postura de candidat, cu şanse credibile, la Premiul Nobel. O
proză marcată de inflexiunile himericului, ale autobiografiei
şi livrescului.
pag. 3

„Junimea”
și spiritul maiorescian

Texte remarcabile ale
poetului în limbile maghiară
și română în traducereA
Rozaliei SUCIACHI COTOI.
pag. 7

Cronica videoclipului
Călin CRĂCIUN

Eugeniu NISTOR
Monografia Titu Maiorescu, a criticului şi eseistului
Cornel Moraru, este un exemplu tipic de rigoare în expunere
şi de gândire organizată, aşa cum destul de rar întâlneşti în
critica şi istoria literară contemporană autohtonă.
pag. 4-5

E greu să mai atingă cineva
performanțele artistei australiene Sia, și mă refer acum nu
doar la interpretare...
pag. 2

cronica videoclipului
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Sia – Chandelier, Elastic Heart, Big
girls cry, Titanium, She wolf

Călin Crăciun
E greu să mai atingă
cineva performanțele artistei
australiene Sia, și mă refer
acum nu doar la interpretarea
excelentă a cântecelor, ci la
compunerea succesivă a unor
piese de mare valoare, în ceea ce
privește muzica, și, de asemenea,
la nivelul videoclipurilor prin
care sunt prezentate publicului pe
canalele muzicale TV. În general,
o piesă valoroasă e însoțită de
balast pentru a alcătui, împreună,
un album (prin balast înțelegând
melodii strict comerciale, cu care
e, de altfel, și testată piața, având
șanse de succes imediat la gloată
infinit mai mari decât cele care
pretind o minimă competență
culturală). Nu e acesta cazul Siei.
Chiar și când s-a lăsat atrasă de
comercial – a se vedea colaborările
cu David Guetta, cunoscute mai
ales datorită pieselor Titanium
și She wolf (Foling to pieces), fără
a se reduce însă la atât, sau cu
Flo Rida (Wild Ones), de pildă – a
reușit să depășească măcar cu
un pic nivelul comercialului,
să înnobileze un material brut
care cred că nu putea fi decât
inferior, chicios, dându-i o formă
artistică, cu excepția, poate, a
piesei oficiale a Campionatului
Mondial de fotbal din Brazilia,
care rămâne strict expresia
rațiunilor comerciale, la care a
colaborat. Și dacă creația ei ar fi
rămas limitată doar la Diamonds
a Rihannei – căci ea e cea care a
compus-o – i-ar fi fost suficient
să figureze printre compozitorii
remarcabili. Am ascultat/vizionat
cam tot ce mi-a dat Internetul
cântat sau compus de ea și nu
mi s-a părut nimic de aruncat la
gunoi. Aceasta e performanța de
care vorbesc, compunerea sau,
măcar, o contribuție în acest sens,
la care se adaugă interpretarea
superbă a unei serii de cântece
unul mai valoros decât celelalte.
Dar nu analiza muzicii
mă interesează neapărat, capitol
la care ar fi alții chemați să se
exprime, ci arta videoclipului, acel
mixaj complex în care coloana
sonoră e doar o componentă,
importantă, e adevărat, dar nu
întregul, în care intră de asemeni
text și imagine. Relația dintre
toate acestea construiește ceea
ce numim în general videoclip
(muzical).
Nici
în
privința

videoclipurilor artista de care
vorbesc nu e mai prejos, cu atât
mai mult cu cât reușește să aibă
succes la publicul larg, dar să
atragă atenția și celor care au un
statut cultural privilegiat – sau,
mă rog, măcar cred că-l au cât de
cât justificat. Aceasta e, de fapt,
magia pe care Sia știe să o facă.
Sia a devenit mai cunoscută odată cu piesa Titanium, a
lui David Getta, care are ca suport
video o mică poveste a unui
copil cu puteri supranaturale,
urmărit de trupele speciale pentru
inadaptare la regimul școlar, la
dezideratele conduitei sociale
impuse de stat deci. Tocmai când
pare capturat și a se preda, își
ucide
urmăritorii
explodând.
E deci intangibil, imposibil de
supus, conștient de puterile sale
și dispus la sacrificiu. De fapt,
imaginea metaforizează adecvat
un text care vorbește despre forța
de a rezista uniformizării, de
opunere la conformismul față
de reguli opresive, care inhibă,
nu stimulează să se manifeste
constructiv potențialul spiritual
ingenuu. Mesajul are așadar o
tentă revoluționară, copilul teribil
învingând și cea mai temută sau
puternică formă de opresiune.
Muzica e, de asemenea, una tonică,
însuflețitoare, dar și cu o amplă
încărcătură nostalgică, ce îi și dă
caracter de baladă, potrivinduse ideii nonconformismului dictat de nostalgia libertății manifestării propriei naturi, fie și
una excentrică, atipică ori care-și
depășește timpul în care trăiește.
She wolf (Foling to pieces)
nu e nicidecum mai prejos.
Filmulețul ce însoțește muzica
are tot o structură narativă, dar
încărcându-se, la fel ca textul,
de semnificații din sfera de interes a antropologiei culturale și
studiilor de mitologie. E vorba de
o vânătoare din epoca arhaică,
primitivă, în care e rănită și
urmărită o lupoaică, într-un spațiu hibernal. O dramă, ba chiar
tragedie ce definește existența
din toate timpurile. Atâta doar
că în videoclip lupoaicei îi e
consubstanțială o tânără goală,
de o frumusețe sălbatică, aflată
singură pe o stâncă în fața
valurilor, imagine cu multiple
deschideri semnificative, din
care nu sunt nicidecum excluse
cele psihologiste, dar care se
dovedesc mai ales apropiate de
natura erotică. Drama „vânătorii”
e caracteristică tuturor timpurilor,
un dat inevitabil, fapt exprimat
fascinant la nivelul vizualului prin
suprapunerea imaginilor realiste
cu cele prelucrate computerizat, în
care formele încep să reprezinte

„balance”-ul acustic, pentru ca
apoi totul, roci, unelte și ființe, să
se descompună, să se atomizeze.
Ideea forței supranaturale din
Titanium e prezentă și aici. Bucla
peste timp, trecerea de la primitiv
la era cibernetică dă impresia că
drama cinegetică e transistorică,
o constantă a evoluției, tânăra
nefăcând altceva decât să retrăiască, din perspectiva victimei,
vechea poveste a crimei pentru
supraviețuire. Erotismul e văzut
deci ca o vânătoare, un joc tragic al
seducției și suferinței, al negocierii
libertății și „posesiunii”. Vizualul
amplifică semnificațiile unui text
care tot despre interdependența
dintre supraviețuitor și victimă
vorbește, dar care e limitat la
zona psihologiei eroticii. Unui
prim grad al încifrării artistice,
textului, îi este suprapus altul,
vizualul, peste care tronează al
treilea, sonoritatea, muzica, în
care predomină electropopul, însoțit de R&B și chiar de secvențe
de tribalmusic. Toate sunt armonizate perfect, dincolo de
nuanțele ce le particularizează
pe fiecare. Stările transmise
pendulează între nostalgie, regret,
dinamism energizant, încordare,
tensiune, frică, dar și scurte
secvențe de optimism.
Succesul cel mai mare

l-a obținut însă artista prin
seria a trei videoclipuri recente,
Chandelier, Elastic Heart și Big
girls cry (ultimul încă în curs de
afirmare). În privința imaginii
abordarea este în toate trei
cazurile minimalistă, mizându-se
pe dansul și pe talentul actoricesc
excelente ale unei fetițe cunoscute
publicului american dintr-un
show TV, care substituie imaginea
Siei. Faptul nu e fără semnificație.
Cantautoarea evită afișarea în fața
publicului. (Depresia prelungită,
alcoolismul, consumul de droguri
și boala tiroidiană (dacă unchiul
Google are dreptate) nu o fac
tocmai o prezență plăcută vederii,

fapt, probabil, complexant, ce
poate afecta relația cu publicul.
N-ar trebui să fie așa, dar tocmai
asta e realitatea.) Nu cred însă că
simpla strategie de marketing și
complexele de neînvins dictează
substituția. De fapt, fetița e spiritul de copil, inocent, ascuns în
ceea ce pare o epavă, morală în
primul rând, iar arta e forma lui
de dezvăluire sau de manifestare.
Nu miră că toate cele trei piese
sunt profund psihologizate la
toate nivelurile, melodic, textual și
imagistic. Nici nu ar fi fost potrivit
să fie altfel atâta timp cât fac parte
din albumul 1000 forms of fear.
Dansul din Chandelier e
plasat într-un apartament care
arată mai mult a ruină, metaforă
a mediului casnic, familial, dar și
a corpului, ambele degradate, în
ciuda cărora spiritul își manifestă
inocența, își trăiește disperarea și
se hrănește din speranțe. În plus,
tablourile apropiate de grotesc
de pe pereții locuinței părăsite,
animată doar de dansatoare, trimit nostalgic la trecut, la mediul
familial în care s-au acumulat
virtualitățile
comportamentale
ce se manifestă mai târziu, dar și
la prezentul ostil. Textul vorbește
despre tentația beției, de căutarea
euforiei ca formă a fugii din fața
realității ostile în reveria etilică,
dar și despre speranța amânării
ei. E vorba de straturile succesive
de drame pe care le trăiește un
alcoolic, de fapt, o ființă fragilă.
Sia își explorează aici – și cam în
tot ce cântă – psihicul, dramele
sau dezechilibrele, și tot ceea ce
descoperă sau intuiește exprimă
printr-o muzică preponderent
nostalgică, uneori cu ambitus
ce dă sugestia unei suferințe
epopeice, peste care aruncă
mereu, minimalist, o avalanșă
de nuanțe semnificative. Nu
miră că Chandelier are o linie
R&B predominantă, dar condusă
prin mijloacele electropopului,
însoțită de evanescențe raggae.
Psihologismul e, de asemeni,
prezent în Elastic heart, unde
vizualul tematizează relația de
cuplu, tensiunea luptei pentru
dominație, dar și, posibil, relația
cu autoritatea paternă, la fel ca în
Big girls cry, în care minimalismul
e chiar mai accentuat. Prezența
dansatoarei în fiecare din cele
trei videoclipuri, care ar merita
analize distincte, le dă unitatea
unei trilogii, la fel ca elementele
comune de la nivelul muzicii, dar
nu fără a-și face fiecare remarcată
unicitatea. Valoarea lor e înainte
de toate individiual, greu de
ierarhizat, abia apoi una colectivă.
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În labirintul ficţiunii

Iulian Boldea
Proza este cea care l-a impus
pe Mircea Cărtărescu în postura
de candidat, cu şanse credibile,
la Premiul Nobel. O proză marcată
de inflexiunile himericului, ale
autobiografiei şi livrescului. Întâlnirea imaginarului narativ cu
proiecţiile anamnetice ale copilăriei dezvăluie (în volumul de
nuvele Visul, în romanul Travesti,
dar şi în capodopera Orbitor) spaţii
îmbibate în nostalgie, locuri ce au
irizări stranii şi totodată ritualice,
fascinantă
fiind
capacitatea
scriitorului de a recupera imagini matriciale, simboluri paradigmatice, ecouri ale originarului.
Spaţiile copilăriei au, de aceea,
aspectul unor labirinturi în care
e camuflat trecutul fiinţei, un
timp cu miresme cvasimitice şi
cu reflexe onirice, semănând cu
imaginile aleatorii ale suprarealismului: „Blocul se afla în
stadiul de finisare. Era lipit la
un capăt de o construcţie care
m-a neliniştit întotdeauna din
cauza crenelurilor şi foişoarelor,
a perspectivelor infinite pe care
le-am regăsit la Chirico, şi pe
toată partea din spate, dinspre
moară (altă clădire medievală,
de un stacojiu sinistru) blocul
avea întinse încă schele ruginite.
În spatele blocului, pământul era
răscolit de şanţuri de canalizare,
care ajungeau pe alocuri la o
adâncime de peste doi metri.
Acesta era terenul nostru de joacă,
despărţit de curtea morii printrun gard de beton. Era o lume nouă
şi plină de ascunzişuri, murdară
şi ciudată, pe care noi, vreo şapteopt băieţi între cinci şi doisprezece
ani, o luam în fiecare dimineaţă
în stăpânire şi cercetare, înarmaţi
cu pistoalele de apă, de doi lei,
pe care le cumpăram, albastre
şi roze, de la «Scufiţa Roşie»,
magazinul de jucării care exista
pe atunci la Obor, Oborul vechi,
adevărat, şi în care mirosea
întotdeauna a petrosin” (Visul).
Figurile umane au, de asemenea,
răsfrângeri ludice sau onirice,
prototipul dublului fiind, în
aceste condiţii, unul emblematic
pentru arhitectura de ansamblu
a imaginarului narativ, un topos
recurent, cu caracter de obsesie a
prozelor cărtăresciene („În capul
meu, sub bolta ţestei, se află un
omuleţ care seamănă perfect cu
mine: are aceleaşi trăsături, se

îmbracă la fel. Ce face el, fac şi
eu. Când el mănâncă, eu mănânc.
Când el doarme şi visează, eu
dorm şi visez exact aceleaşi vise.
Când el mişcă mâna dreaptă, o
mişc şi eu pe a mea. Pentru că el e
păpuşarul meu. Dar bolta cerului
nu e decât ţeasta unui copil uriaş,
care şi el seamănă perfect cu
mine: are aceleaşi trăsături, se
îmbracă la fel. Ce fac eu, face şi
el. Când eu mănânc, el mănâncă.
Dacă eu dorm şi visez, el doarme
şi visează acelaşi vis. Pentru ca
el să mişte mâna dreaptă, este
de ajuns să mişc mâna dreaptă.
Pentru că eu sunt păpuşarul lui.»).
Prima parte a romanului
Orbitor,
Aripa
stângă,
are
aceeaşi tectonică paradoxală,
triplu postulată; ea se naşte
din magma autobiograficului
(regressus ad uterum, retranşarea în elementaritatea genezică a universului, dar şi
fişă de personalitate a unei
copilării revolute), din reculul
în originaritate şi vis şi din
metamorfozele neîncetate ale
imaginarului livresc, cu arabescuri figurale multiple, cu
glisări spaţio-temporale, cu interferenţe paradoxale ludico-ironice.
Inventarul de figuri umane,
portretistica fragmentară, febrilitatea descrierilor, fascinaţia originilor – sunt elemente de excelenţă ale prozei lui Cărtărescu.
Imaginea mamei, de pildă,
hiperbolizată, are plasticitatea
unui mit, a unei proiecţii gigantice, copleşitoare: „Apărea
în poemele mele mama, păşind
pe şoseaua Ştefan cel Mare, mai
înaltă decât blocurile, răsturnând
camioanele şi tramvaiele, strivind
cu tălpi uriaşe chioşcurile de
tablă, măturând trecătorii cu
fusta ei ieftină de diftină. Toată
fereastra se umplea de marele ei
ochi albastru, de sprânceana ei
încruntată, care mă umplea de
teroare.” Reconstituirea figurii
materne se realizează şi prin
prisma contemplării minuţioase,
cu detalii exasperant de precise,
a protezei dentare („Am ridicat
proteza deasupra capului meu,
şi dinţii au prins să sclipească
galbeni ca flacăra de sare, pe
când gingiile au dispărut, topite-n
culoarea identică a înserării. «Ah,
mamă», am şoptit în nebunia
acelei tăceri. Am rămas câteva
minute privind în lumina tot
mai întunecată proteza, până
când, amurgul devenind stacojiu
ca sângele venos, aparatul
dentar căpătă un fel de lumină
interioară, de parcă un gaz uşor
fluorescent ar fi umplut arcul
gingiilor de cauciuc. Şi-n jurul
lor se alcătui, fantomatic, mama.
Întâi scheletul transparent ca
pielea puricilor de baltă, ca o
radiografie verzuie, catifelată,

delicată. Craniul cu petele mari
ale ochilor şi cele mici ale foselor
nazale, cuşca toracică, fluturele
translucid al oaselor iliace, tuburile gelatinoase ale mâinilor
şi picioarelor şi degetelor)”. Imaginea Bucureştiului este, de asemenea, desenată cu instinct al
detaliului proiectat hiperbolic, cu
detentă hiperrealistă a viziunii,
prin aglomerare de reflexe ale
referenţialităţii relativizate de
instinct parodic şi ironic, fără a se
exclude acolada nostalgică: „Cât
vedeam cu ochii, Bucureştiul, ca
o machetă de sticlă umplută cu
sânge, se-ntindea cu acoperişurile
lui fantastice: ouă imense, donjonuri, turlele Mitropoliei, burta
de cristal a CEC-ului, bilele din
vârful hotelului Negoiu şi ale
clădirii ASE-ului, ciupercile sucite ale bisericii ruse, aisbergul
încastrat cu antene parabolice
ala Palatului Telefoanelor, ca piciorul în proteză al unui copil cu
poliomielită, falusul Foişorului
de Foc, totul înţesat de un popor
de statui înfăţişând gorgone şi
atlaşi şi cherubini şi Agricultura
şi Industria şi toate Virtuţile şi pe
Seneca şi pe Kogălniceanu şi pe
Bălcescu şi pe Rosetti şi pe Vasile
Lascăr, univers contorsionat de
calcar şi ipsos şi bronz, acoperit de
zăpadă.”
Remarcabilă e şi figura labirintului din Mendebilul, o reconfigurare febrilă a raporturilor
dintre real şi suprareal, dintre
vis şi realitate. Cărtărescu, un
„arhitect de vedenii angelice sau
coşmareşti” (Dan C. Mihăilescu),
recompune substanţa onirică
dintr-o perspectivă relativizantă,
prin exerciţiul ironiei, al pastişei
sau al ludicului. În aceste condiţii,
visul reconstruieşte, în fond,
un autoportret labirintic, pus
în abis, al naratorului, pentru
care existenţa este, în fond,
textistenţă, refulare a trăirii în
imaginar sau formă esenţială de
iniţiere, modalitate de accedere
spre Centrul fiinţei. Visul ce
amorsează fabula din această
nuvelă este unul simbolic, cu
imagini şi metafore ale închiderii,
cu mecanisme ale refulării şi
cu un glissando imperceptibil
al percepţiei dinspre văzut spre
nevăzut, dinspre inocenţă spre
vinovăţie („Am visat acum vreo
două luni că eram închis pur
şi simplu într-un borcan, dar
întrunul tăiat parcă în cristal de
stâncă. Mă învârteam de colo-colo
prin borcanul care din când în
când scăpăra curcubee şi priveam
cu mare mulţumire prin pereţii
săi lumea fluidă, pâlpâitoare,
din jur. O pasăre venea lopătând
dinspre munţii îndepărtaţi şi, pe
măsură ce se apropia, se lăţea
arcuindu-se pe pereţii curbi.
Când s-a apropiat foarte mult,
i-am văzut ochiul migdalat,
uriaş, întinzându-se ca într-o
lupă şi brusc, cuprinzându-mă
din toate părţile. Mi-am acoperit
faţa cu un sentiment îngrozitor

de ruşine şi plăcere. Când am
privit din nou, am observat că în
peretele borcanului, care scânteia
nebuneşte, apăruseră contururile
subţiri ale unei uşi. M-am repezit
spre ea îngrozit de gândul că ar
putea să fie deschisă. Dar am
respirat uşurat: un lacăt enorm,
moale, ca de carne, atârna în
uşă)”.
Să mai observăm că timpul e
o componentă tematică esenţială
a prozei lui Cărtărescu. Ce este
REM (din nuvela omonimă)
decât un spaţiu-timp în care se
intersectează toate visele vieţuitoarelor, în care se reunesc
cronologii şi suprafeţe derutante,
reflecţii ale imaginarului dintre
cele mai diferite, iluzii şi fantasme, simboluri şi metafore,
toate adunate într-un mecanism
utopic, jumătate sacral, jumătate
real: „Unii susțin ca REM ar fi un
aparat infinit, un creier colosal
care reglează şi coordonează după
un anumit plan şi într-un anume
scop, toate visele vieţuitoarelor,
de la visele de neconceput ale
amibei şi ale brândușei, până la
visele oamenilor. Visul ar fi după
ei adevărata realitate, în care
se revelează voinţa Divinității
ascunse în REM. Alţii vad în
REM un caleidoscop în care poţi
citi deodată întreg universul,
de la geneza până la apocalips”.
De altfel, metamorfoze bruște,
translaţii nefirești între planuri,
glisări între condiţii ontice antinomice se petrec şi în Corpul,
volumul al doilea al romanului
Orbitor, în care, în simţea o
exaltare tot mai nestăvilita, bucuria de a fi fost ales, triumful
celui care cu o clipă-nainte n-a
fost nimic şi care acum era totul”).
Nu se poate trece cu vederea faptul
că sentimentul dominant din
multe proze este acela de nostalgie
grea, de imposibilă întoarcere
într-un trecut edenic, ca în
Frumoasele străine: „Rămânem
aşa, gemeni reflectați unu-n
altul, transmigrând unu-n altul,
mixând amintiri şi dorinţe, organe
şi cupole [...] până ce redevenim ce
de fapt fuseserăm întotdeauna,
ce nu încetaserăm nici o clipa sa
fim: unul singur”. Proza lui Mircea
Cărtărescu impune, mai mult
decât poezia, un ton, o viziune
şi o arhitectură interioară de
incontestabilă unitate. Imaginea
unui palimpsest cu irizări plurale şi inomabile se impune; e
vorba de un palimpsest din care
rezultă făptura paradoxală a
unei fiinţe ambigue („Puse la un
loc aceste texte dau imaginea
unei singure fiinţe: când bărbat,
când femeie, copil, adolescent,
adult, un monstru inocent şi
pervers, în care se unesc toate, o
creatura formata din nenumărate
unghiuri ce se întâlnesc într-un
singur punct unde ea pulsează”).
Proza lui Mircea Cărtărescu e cea
mai durabilă şi mai valoroasă
înfăptuire a literaturii române de
după 1989.

analiză literară

Monografia Titu Maiorescu,
a criticului şi eseistului Cornel
Moraru, este un exemplu tipic
de rigoare în expunere şi de
gândire organizată, aşa cum
destul de rar întâlneşti în critica
şi istoria literară contemporană
autohtonă. Să ne fie cu iertare, dar
limbajul păsăresc pe care îl adoptă
unii (aşa-zişi) critici – cu fraze
pompoase şi expresii „pescuite”
cu ajutorul dicţionarelor, din te
miri ce domenii, unele fără nici o
relaţie cu literatura – nu numai că
ne displace, dar ne retează orice
elan de lectură. Nu este cazul
însă al cărţii de faţă şi, în general,
a scrierilor de critică şi istorie
literară ale d-lui C. Moraru.
Deşi modalitatea în care este
concepută cartea („monografie,
antologie comentată, receptare
critică”), ne sugerează imediat
adoptarea unei formule de lucru
didacticiste, calităţile scrisului
lui Cornel Moraru (amintite
deja), ca şi limpezimea textuală,
precizările şi explicaţiile care
însoţesc frecvent argumentele
critice, fac ca lucrarea să fie
captivantă pe întregul ei parcurs.
Capitolele asupra cărora insistă
autorul în cercetările sale şi a
căror problematică o elucidează
într-o manieră (aş îndrăzni să
spun) extrem de plastică, de
coerentă şi de incitantă – sunt
„Junimea şi Convorbirile literare”
şi „T. Maiorescu.” Este vorba
de momentul istorico-cultural
reprezentat de fondarea societăţii
literare Junimea (la Iaşi, spre
sfârşitul anului 1863 şi începutul
lui 1864, ca asociaţie cu întâlniri
săptămânale, în fiecare vineri),
de către Titu Maiorescu, P. P. Carp,
Iacob Negruzzi, Vasile Pogor (care
va fi amfitrionul întrunirilor de
la „Casa Pogor”) şi Theodor G.
Rosetti (cel care i-a sugerat de
altfel şi denumirea). Aceasta ar fi,
ţine să precizeze exegetul, prima
Junime, căci la Bucureşti, spre
finele anului 1876, va lua fiinţă
cea de-a doua Junime, ale cărei
şedinţe se vor desfăşura acasă
la Odobescu, iar mai apoi la Titu
Maiorescu, în fiecare vineri sau
sâmbătă, aceasta după ce unii
dintre junimiştii ieşeni (şi însuşi
Titu Maiorescu) s-au mutat
la Bucureşti, fiind vorba de: P.
Carp, M. Eminescu, I. Slavici, Th.
Rosetti. Sunt convingătoare şi
argumentele invocate de Cornel
Moraru, referitoare la influenţa
organizatorică,
exercitată
în
timp de unele grupări culturale
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europene asupra studenţimii
române, aflate în diferite capitale
occidentale (precum „Germania
tânără”, „Italia tânără”, „Polonia
tânără”), care au determinat,
bunăoară, fondarea la Paris,
într-o etapă, am putea spune
prejunimistă, a „României june”.
Dar un tablou de ansamblu
al Junimii nu este complet
fără enunţarea programului ei
cultural, axat în principal pe
prelegerile populare (aşa numitele
„prelecţiuni poporale”), susţinute
cu regularitate între 1864-1881, fără
planul ei editorial, realizat prin
tipografia proprie, şi fără apariţia
ritmică (în primii cinci ani
bilunară şi apoi lunară) a revistei
Convorbiri literare, cu începere
de la 1 martie 1867, avându-l ca
„redactor răspunzătoriu” pe Iacob
Negruzzi. Aprecierile criticului
sunt de natură a clarifica unele
aspecte, mai puţin cunoscute,
din „traseul” publicaţiei: „După
o apariţie neîntreruptă de 18 ani,
redacţia e mutată la Bucureşti
în 1885, odată cu transferarea
lui Negruzzi la Universitatea din
capitala ţării. Acesta, din 1893,
când aduce în redacţie pe câţiva
dintre discipolii lui T. Maiorescu,
devine director al revistei, apoi
se retrage definitiv în 1895.
Conducerea e lăsată pe seama unui
comitet de redacţie, din care nu
lipsesc: Mihail Dragomirescu, P.P.
Negulescu, C. Rădulescu-Motru,
D. Evolceanu, I. S. Floru, Teohari
Antonescu etc.”1 Ar trebui poate
să subliniem aici că un tablou
mai nuanţat, cu focalizare pe
relaţiile amicale şi camaradereşti
ale junimiştilor, ne este oferit de
către o inedită lucrare apărută
în peisajul editorial românesc
de acum patru decenii, şi anume
Junimea şi junimiştii, în îngrijirea
lui Ion Arhip şi a lui Dumitru
Văcaru, având subtitlul „scrisori
şi
documente
inedite”;
din
slovele îngălbenite ale acesteia
ni se dezvăluie nu doar o serie
de aspecte ale mişcării culturale
ieşene ci şi semnificative „detalii
privind legăturile strânse dintre
junimiştii din prima generaţie,
felul cum erau priviţi unii de către
alţii, interesul tuturor pentru
formarea gustului artistic printr-o
literatură care să satisfacă toate
cerinţele
artei,
promovarea
cadrelor celor mai capabile
prin trimiterea lor la studii în
străinătate şi susţinerea materială
a acestora prin burse speciale
etc.”2 Toate aceste acţiuni nu

constituie altceva decât cultivarea
valorii reale a individului în plan
cultural, adică meritocraţia –
lucru constatat cu claritate şi de
criticul târgumureşean.
În integralitatea sa, programul
cultural al mişcării junimiste,
susţine
Cornel
Moraru,
îşi
fixează ca temeinicie aspiraţia
implementării şi asimilării culturii străine occidentale, fiind
vorba aici, fără dar şi poate, de
teoretizarea primilor germeni
ai sincronismului nostru cultural care, purtând marca lui
Maiorescu, ca şi program, a fost
mai apoi nuanţat şi corectat de
Ibrăileanu şi Lovinescu. Căci, scrie
criticul: „Acesta nu neagă rolul
ce revine – spiritului inhibitiv
moldovean – faţă de – spiritul
revoluţionar muntean”, ca filtru
necesar al penetraţiei civilizaţiei
apusene (…) Nimic esenţial din ce
se va întâmpla de aici încolo nu
mai este doar de interes local…” 3
Făcând distincţie între programul
cultural şi politic al paşoptiştilor
şi mişcarea junimistă, autorul
subliniază iniţiativa junimistă
de sprijinire a „fondului”, de
acordare şi stabilire a unei relaţii
fireşti între „formă” şi „fond”.
Rolul lui Maiorescu, în atingerea
acestui deziderat, este covârşitor.
În primul rând, ca mentor al
Junimii, criticul pune accentul
pe structura organizatorică a
asociaţiei, apreciată ca „o riguroasă formă instituţională”,
cu menirea clară de a impune „o
nouă paradigmă culturală”, bazată
pe separarea clară a valorilor, pe
autonomia ştiinţei şi artei faţă
de politică. După Cornel Moraru,
canonul maiorescian, temeinicit
pe concepte estetico-filosofice de
forţă, „creează el însuşi condiţiile
de a realiza unitatea fondului cu
forma”, având un rol determinativ
în modelarea culturii române pe
întregul parcurs al veacului XX.
În cea de-a doua parte a
monografiei sunt evidenţiate
contribuţiile lui Maiorescu la
discursul
fondator
junimist,
de regăsit chiar în cuvântul de
început al primului număr al
revistei Convorbiri literare, care
– deşi semnat de Iacob Negruzzi
– poartă incontestabila pecete
a scrisului maiorescian. Un
spaţiu mai amplu îi este dedicat
apoi logicianului, filosofului şi
teoreticianului culturii. Aşa cum se
desprinde şi din paginile cursului
său de Logică (din 1876), ţinut la
Universităţile din Iaşi şi Bucureşti,
Maiorescu s-a inspirat din
Aristotel, J. Stuart Mill, Herbart,
Kant, Bacon, Trendelenburg, Liard
ş.a. – izvoare identificate astăzi ca
sigure prin cercetările de istoria
logicii, întreprinse, mai întâi, de
către Anton Dumitriu şi, ulterior,
de Acad. Alexandru Surdu, acesta
din urmă făcând chiar unele
(pe deplin justificate) aprecieri:
„Privită în ansamblu, lucrarea lui

Maiorescu impresionează, întradevăr, prin concizie şi claritate,
cel puţin în comparaţie cu
lucrările lui Herbart şi Drobisch...“4
Dar folosirea unor surse străine
în implementarea logicii în învăţământul românesc nu este un
lucru ţinut ascuns de Maiorescu,
cel puţin aşa rezultă din prefaţa
ediţiei din 1898 a prelegerilor sale
de logică, ţinute la Universitatea
din Iaşi între 1863-1872 şi, apoi, la
cea din Bucureşti – după propria-i
mărturisire – „din 1884 încoace.”5
Astfel, într-un cuprinzător „apendice” el menţionează că „o compilare a textelor principale din
Logica lui Aristoteles, text grec
şi explicare latină, folositoare
pentru începători, e făcută de
Trendelenburg: Elementa Logica
Aristotelae”, iar că „pentru un
studiu mai întins al Logicii
sunt de însemnat următoarele
manuale, întrebuinţate în parte
şi pentru manualul nostru;
din literatura engleză: John
Stuart Mill, Al. Bain..., Bacon
Verulam..., Locke...”6 Maiorescu
alcătuieşte, aşadar, o sinteză
logico-filosofică fundamentată nu
doar pe postamentul Organonului
aristotelic ci şi pe cele mai tari
şi mai adânci idei ale gândirii
moderne. De altminteri tratatul
maiorescian de logică se încheie
cu o meditaţie profundă: aşa
cum estetica nu creează frumosul,
nici logica nu creează adevărul,
însă iubirea adevărului este
„mijlocul principal pentru a ne
feri de sofisme.”7 Ideea poate fi
identificată, şi chiar într-o formă
mai dezvoltată, în studiul de
la 1868 – „În contra direcţiei de
azi în cultura română” (inclus
ulterior în Critice, în 1874), din
care Cornel Moraru transcrie un
pasaj sugestiv: „Viţiul radical în
ele şi prin urmare în toată direcţia
de astăzi a culturii noastre,
este neadevărul; pentru a nu
întrebuinţa un cuvânt mai colorat,
neadevăr în aspirări, neadevăr
în politică, neadevăr în poezie,
neadevăr până şi în gramatică,
neadevăr în toate formele de
manifestare a spiritului public.”8
Iată aici o imagine a societăţii
româneşti de acum 130-140 de
ani, care seamănă uluitor de mult
cu cea de astăzi, de parcă în tot
acest timp ar fi rămas ţintuită cu
piroane în aceeaşi ramă. Această
aducere la zi a consideraţiilor
maioresciene se constituie ea
însăşi, prin actualitatea ei, întrun argument de netăgăduit al
judecăţilor de valoare ale spiritului
rector al Junimii.
Criticul literar târgumureşean
se referă apoi la estetica
maioresciană
care,
glisând
dinspre limitele unui idealism
concret hegelian către cele
ale
unui
idealism
abstract
schopenheaurean, în ton cu
curentele estetice europene, a
fost constituită în doar două

5
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decenii, adică în intervalul când
au fost elaborate studiile: „O
cercetare critică asupra poeziei
române de la 1867”, „Comediile
d-lui
Caragiale”,
„Poeţi
şi
critici”, „Literatura română şi
străinătatea”, „Direcţia nouă în
poezia română” şi „Eminescu şi
poeziile lui” (ultimul din 1889).
Polemica cu C.D. Gherea şi revista
Contemporanul
îi
prilejuieşte
exegetului să etaleze şi alte idei
estetice maioresciene, dintre care
ar trebui să amintim neapărat
cele referitoare la înrâurirea operă
de artă/moralitate, care chiar
dacă funcţionează bine în această
corelaţie, pot fi şi disociate,
deoarece „arta îşi are scopul
în sine şi nu într-o motivaţie
exterioară: este arta pentru artă,
iar moralitatea rezidă în însăşi
esenţa artei autentice.”9
Paginile consacrate personalităţii fondatoare a Junimii sunt
completate, în finalul monografiei,
cu o antologie reprezentativă de
texte comentate, cu un tablou
cronologic al vieţii şi operei, cu o

bibliografie selectivă şi un set de
concluzii, axate pe posteritatea şi
actualitatea operei lui Maiorescu,
criticul Cornel Moraru sintetizând
astfel: prin afirmarea direcţiei
critice noi în cultura română
acesta şi-a temeinicit demersul
teoretic pe respectul adevărului,
pe disocierea valorilor, pe adaptarea
programelor
culturale
la posibilităţile şi realităţile
timpului; criticând adoptarea
nechibzuită a „formelor fără
fond” şi confuziile iscate de
amestecul literaturii cu morala şi
politica, el s-a declarat adversar
neînduplecat al mediocrităţii în
cultură şi al parvenirii culturale
prin mijloace politicianiste. Ca
spirit critic, apreciază exegetul
târgumureşean,
Maiorescu
a
susţinut şi impus în cultura
noastră, ca valori incontestabile,
scrierile lui Eminescu, Creangă,
Slavici, Caragiale şi Alecsandri.
Ca dascăl universitar şi mentor al
Junimii, a încurajat afirmarea şi
promovarea unei noi generaţii de
junimişti: rămâne sugestiv gestul

din 1895 al lui Iacob Negruzzi,
când, la sugestia lui Maiorescu, se
retrage de la conducerea revistei
Convorbiri literare, lăsând-o în
seama unor tineri cărturari, unii
foşti studenţi de-ai acestuia,
printre care se numărau: M.
Dragomirescu,
S.
Mehedinţi,
Ioan Bogdan, P.P. Negulescu,
Constantin
Rădulescu-Motru,
I. Al. Rădulescu-Pogoneanu, D.
Evolceanu. Dintre aceştia, câţiva
vor confirma pe deplin această
încredere a maestrului.
Manifestându-şi fără ocol
simpatia pentru mentorul Junimii
şi pentru junimişti, profilul
intelectual al lui Cornel Moraru
nu este greu de ghicit: selectiv şi
chibzuit în judecăţile de valoare,
preocupat mai cu seamă de
fulgerările ideilor mari, care
nu încap decât în programe de
anvergură, el se înscrie printre
promotorii de astăzi ai celor mai
bune tradiţii culturale româneşti,
la capătul cărora îl găsim – ca
întemeietor şi bine-veghetor – pe
însuşi Titu Maiorescu!
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Poetul care a reuşit să cumpere „o bucată de lună“
Ioan VASIU
Născut în 1953 în satul Fântâni
din comuna Nicoreşti, judeţul
Galaţi, Petre Rău a debutat în
anul 1971 cu o poezie publicată
în suplimentul literar-artistic al
unui cotidian gălăţean. După ce a
absolvit Facultatea de Matematică
a Universităţii „Al.I.Cuza“ din Iaşi,
a îmbrăţişat o vreme profesia de
informatician la o firmă din Piatra
Neamţ. În anul 1980 s-a stabilit, cu
familia, la Galaţi, unde a lucrat 23
de ani la Combinatul Siderurgic,
ajungând să deţină unele funcţii
de conducere. A înfiinţat în anul
2000 Asociaţia Scriitorilor pentru
Promovarea Realizărilor Artistice
(ASPRA) iar doi ani mai târziu a
publicat primul volum de versuri,
intitulat „Întârziata vestire“.
În îndelungata sa activitate
literară, Petre Rău, a publicat mai
multe volume de versuri, proză,
eseu, critică literară, umor.
A devenit membru al Uniunii
Scriitorilor din România în 2009.
A obţinut o serie de premii
pentru creaţia sa şi s-a bucurat
de o bună primire din partea
unor critici de marcă, între care
Daniel Corbu, Dumitru M. Ion,
Dumitru Anghel, Melania Cuc şi
alţii. Conduce în prezent colectivul
de redacţie al uneia dintre cele
mai cunoscute şi apreciate reviste
literare de la noi, BOEMA, care de
multe ori se ridică deasupra unor
reviste ce apar sub egida Uniunii
Scriitorilor.
Am avut bucuria să primesc, la

începutul acestui an, un minunat
volum de versuri, antologic,
intitulat „Singurul apei“, semnat
de Petre Rău, şi apărut la Editura
InfoRapArt, Galaţi, 2014.
Impresionează sinceritatea şi
căldura discursului liric al acestui
talentat poet, care, stăpânind bine
limba română, se „mişcă“ în voie
atât în poeziile scrise în vers alb,
cât şi în cele scrise în stilul clasic,
cu ritm şi rimă: „timpul umblă
cu umerii goi/ strecurând pe
sub streşini şoapte de femeie/
rădăcini de nori îşi ascut mirosul/
de abur din noua poveste“ (Plânset
castaniu - pag.98) sau: „Renaşte
speranţa-n copil nenăscut/ Cu
mâini rătăcinde şi chakra de
lut// Amăgire de mugur dinspre
amurg,/ Lumină de ceară aprinsă
pe rug...“ (Rătăcire - pag.53).
Petre Rău este un poet care
uimeşte cititorul prin dezinvoltura
discursului liric, prin avalanşa
metaforelor „lucrate“ cu migala
şi îndemânarea unui bijutier al
cuvintelor: „degeaba mă ascund
în oglindă/ trupul mă apasă
din ce în ce mai greu/ numai
vulturi în ochi se perindă/ nici
sfântul gând nu mai este al
meu“ (Mai exist - pag.51) sau: „în
fereastra-mi stropită se-aciuiesc
curcubeie/ nu-s patimi mai dulci
pentru sufletul meu/ de ce nu
mai vii tu iubire supremă/ să
mă ocroteşti ca un zeu“ (De ce pag.99).
Înzestrat cu o sensibilitate, rar

întâlnită, Petre Rău reuşeşte să ne
convingă în acest minunat volum
de versuri că uneori „cuvintele
fac dragoste în gura poeţilor“,
în viaţă „totul e ca un vis“, chiar
dacă „iubita fuge de cuvinte“
adeseori, când întâlneşte în cale
„poetul cu telecomanda“. Am
citat, între ghilimele, titlurile unor
impresionante poeme. Se resimte
în cuprinsul acestui volum nevoia
de destăinuire a poetului, de a-şi
descărca sufletul, de a-şi „striga“
deopotrivă bucuriile şi necazurile,
de a-şi depăna amintirile, remarcându-se în acest sens starea de
graţie a cuvintelor: „Cutremurat
de-o veche amintire/ A bucuriei
de odinioară/ La geamul de
sub streaşina uscată/ Ascult
tăişul vântului afară.“ (În umbra
toamnei - pag.72) sau: „Ştii tu,
amice, când din deal curgea
şuvoi de ape/ Iar noi, cu tălpile-n
noroi, luptam să nu ne scape/
Grămezi de frunze moi şi reci,
şiroi de dude coapte/ Le adunam
uzi şi voioşi până târziu în noapte
?“ (Amicului meu - pag.74).
Nu lipsesc nici versurile de
dragoste, chiar dacă poetul nu
lasă deloc impresia că suferă de
„prea multă iubire“ (titlul unui
superb poem): „Mai simt călcată
iarba de tine iubito!/ Umbra
moale miroase a urme de cerb/
Prea timid aşternut pasul tău
incognito/ Reînvie blestemul
acela superb.“ (Nerostiri -pag.41)
sau: „Aventuri nu mai există,

ce-a rămas e doar iubire/ Care
din constanţa lumii ne priveşte
doar pe noi/ Aş vrea veşnic să
rămânem ascunşi într-o amintire/ Să rămână-n lumea asta
doar iubirea şi noi doi“. (M-au
prins zorile iubito - pag.136).
Nu pot încheia fără a cita, în
întregime, una dintre cele mai
frumoase şi mai emoţionante
poezii, intitulată atât de simplu,
E ora şase, tată - pag.65: „E
ora şase, tată, ţi-aminteşti?/
Străluminarea-mi intră-n aşternut/ Ţi-aş scrie-un vers aproape
din nimic,/ Ţi-aş da poemul meu
de la debut/ În drumul tău spre
treabă să-l citeşti/ Numai mă
lasă să mai dorm un pic!// Şi
azi aş vrea să-ţi pot spune la fel/
Mai dorm, veghindu-mi visul de
poet,/ Scriu tot mai rar, aproape
nu mai pot,/ Privesc la chipul tău
dintr-un portret/ Dar ce păcat,
tu nu mai eşti defel!/ De-ai fi, cu
tine-aş merge peste tot !“.
Am cumpărat o bucată de lunăpag.63, este titlul unui alt poem din
care nu citez decât o strofă, lăsând
cititorilor curiozitatea de a lectura
volumul semnat de Petre Rău:
„Am cumpărat o bucată de lună/
vindea un nebun convenabil
teren/ cu acte în regulă“.
Fără îndoială Petre Rău este
un poet care nu se grăbeşte să
tipărească volum după volum, dar
ale cărui cărţi sunt aşezate la loc
de cinste în panoplia literaturii
noastre contemporane.

cronică de carte
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Romeo Morari și ale sale Balade Profane
Dumitru-Mircea BUDA
Numele lui Romeo Morari e
cunoscut în cercurile culturale
târgumureșene, cu oarecare intermitențe, încă din anii ’60 ai
secolului trecut. Născut în 1937,
elev al Liceului “Al. Papiu Ilarian”
(promoţia 1954), urmând apoi
cursuri la Institutul de Teatru
şi absolvind vechiul Institut
Pedagogic de 3 ani din Târgu-Mureş
(în prezent Universitatea „Petru
Maior”) – promoţia 1961, s-ar putea
spune despre domnia sa că şi-a
modelat destinul după geografia
intelectuală a oraşului. Deşi îşi
desăvârşeşte studiile la Bucureşti,
la Facultatea de Ziaristică, va
reveni în Târgu-Mureş, activând în
cadrul Studioului de Radio al RTV,
pentru un sfert de secol (1961-1987).
Din postura de reporter, crainic şi
redactor radio, va trece în aceea de
bibliotecar – fireşte, la Biblioteca
Judeţeană Mureş, unde îl va şi găsi
Revoluţia din ’89. Intermitențele
despre care vorbeam devin inevitabile întrucât Romeo Morari
alege, în 1990, calea exilului,
emigrând în Germania și făcând
parte, practic, din ultimul val de
emigranți politic, dacă putem
spune așa, provocat de comunism.
Interesant e că biografia sa, din
care nu lipsesc contrapunctele (de
la cele sentimentale la anumite
crize de identitate – inerente
epocii în care s-a maturizat și de
la redefiniri interioare ardente la
retranșări calme, armonioase) – e
permanent secondată de pasiunea
pentru artă, în special pentru
poezie și arte frumoase.
E o pasiune cultivată cu
discreție și disciplinată cu rigoare
clasicistă, astfel încât semnele
unei vocații de artist se întrezăresc
cu maximă subtilitate, poetului și graficianului lipsindu-i
orice formă de agresivitate, retorică goală sau orgoliu – ceea
ce îl separă de îndată de autosuficiența veleitarismului atât de
generalizat, din păcate, deopotrivă
în anii tinereții sale și în prezent.

De altfel, poezia lui nu anunță cu
aplomb vreo revoluție radicală, nu
încearcă să instituie vreun criteriu
de originalitate, nu are ambiții
radicale în viziune, imaginar ori
formă. În același timp, îi lipsesc
aproape total complexele ori inhibițiile, astfel încât scrisul devine,
pentru Romeo Morari, un exercițiu
intim (parcă de uz personalcathartic) – ținut cumva într-un
cerc foarte restrâns de cunoscuți
– o formă elevată de refugiu, de
autocontemplare și revelație.
Un fel de ritual tainic, rulat
printr-o mitologie domestică,
profund subiectivă, cu funcție
fundamental
terapeutică
și
autoprotectoare. Nimic mai mult,
dar nici mai puțin de atât. De
altfel, și tirajele celor două volume
ale sale de până acum (Baladele
profane fiind cel de-al doilea)
sunt simbolice, ”confidențiale”,
amintind de efemeridele publicistice ale avangardiștilor. Altminteri, lirismul lui Romeo
Morari n-are nimic din fronda
avangardei – se situează, poate
de-a dreptul polemic, în contra
acesteia, revărsându-se în tipare
clasicizante și fixând, în același
timp, în acestea, întreaga sa
personalitate creatoare, avidă,
parcă, de certitudinea reperelor
etice și estetice ale celor vechi.
Această funcție recuperatoare
– de lumi și valori revolute –
atribuită poeziei se vede de îndată
atât în poemele risipite, sporadic,
prin antologiile locale (”Pagini
mureșene”, edițiile 1964, 1970, 1972
și 1979) cât și în placheta sa de
debut, Sub aripa Păsării Albastre
(Casa de editură ”Mureș”, 1999),
unde exercițiile lirice ale lui
Romeo Morari sunt secondate de
propriile sale ilustrații. Răsfoită
azi, placheta pare produsul unei
minuțiozități calofile aproape
religoase, a unei devoțiuni mistice pentru formă. Coperta, supracoperta și configurația grafică a
întregului volum sunt caligrafiate
cu aceeași ardoare estetică pe
care versurile o conțin în metrică.
Poemele sunt grupate în patru
cicluri concentrate (Îmbrățișare,
Memento, Știu și Omul dracului),
temele și motivele fiind, în mare
parte, de extracție clasică.
Impresia imediată pe care
o
creează
Baladele
profane
(acompaniate, la rândul lor,
de un număr egal de microilustrații extrem de elegante și
sugestive) e aceea a rafinării
încă mai pronunțate a apetenței
pentru rigoare și desăvârșire
formală, conceptul de poezie
al lui Romeo Morari fiind tras
acum în croiala formei fixe, în a

cărei fascinație incantatorie și
declamatorie poetul se desfată
euforic. Baladele lui Morari nu
beneficiază însă de niciun folos
estetic din îndelunga și complexa
evoluție a genului în literatura
noastră, ci se ancorează, de la bun
început, cumva înaintea tradiției,
undeva în apropierea înțelesului
originar al speciei – adică în spiritul străvechii poezii franceze
medievale și renascentiste, preferând
ingenuitatea
oricărei
forme de comunicare culturală
cu adepții moderni ai speciei
din poezia contemporană. De
altfel, deși sunt invocați, uneori
nominal, poeții marii tradiții
europene trec mai curând drept
simboluri, elemente de recuzită
manevrate cu teatralitate, decât ca
referințe livrești. Ceea ce întărește
convingerea că Romeo Morari
rămâne fidel unei poezii înțeleasă
ca exercițiu de virtuozitate tehnică, translatându-și experiențele, cu întregul lor corolar de
senzații, afecte și cu întreaga
memorie involuntară a stărilor,
în discursivitatea ritmată a
unui baladesc care, așa cum este
el înțeles de poet, vine cumva
criogenic din alte timpuri, materializându-se brusc într-o lume
și o realitate devenite aproape
total incompatibile.
Ce-i drept, limbajul joacă, cel
mai adesea, un rol de actualizare
(vrând-nevrând) – dar acesta e
un risc, în fond, fiindcă reușitele
tehnice ale neologizării sau ”profanării” prin trivializare a formei
baladești sunt deopotrivă vizibile
în volum. Ca structură, poetul
alege să grupeze cele 33 de balade
în patru mari cicluri, fiecare cu
titluri sugestive: ”Viața ca un
început de baladă”, ”Iubirea ca un
carusel”, ”Lumea ca un balamuc”
și, în fine, ”Întoarcerea la esențe
– Ultima ratio”. Ușor prea explicite
și, poate, stabilite facil, ele sunt
totuși operative în măsura în care
marchează, în volum, cezurile
unei autobiografii narativizate
în buna tradiție epică a baladei.
Dar ”povestea” rămâne în chip
manifest în registrul ”cântecului
de lume”, finalitatea exercițiilor în
formă fixă ale lui Morari nefiind
neapărat transfigurarea vârstelor
evocate (copilărie, adolescență,
maturitate, senectute) sau a
experiențelor retrăite în poem
(comuniune originară cu lumea, dragoste, erotism, criză
existențială, babilonie cotidiană,
reconciliere cu sine și revelație
a credinței etc.). Baladele încearcă mai degrabă să fixeze,
cumva fotografic, instantaneele
existenței, adăugându-le savoarea

jocului de cuvinte, a rimei îndelung căutate, a asocierilor de
vocabule. Aproape pretutindeni
se întrevede o conștiință fermă
a relativității, ce subminează
convingerile formale clasiciste
ale poetului. De altfel, baladele
cunosc nu o dată turnuri ironice
și autoironice, părând a se referi,
metadiscursiv, la ele însele, la
propria lor condiție de exerciții de
tehnicalitate artistică. Cum era de
așteptat, privirea retrospectivă a
autorului deconspiră și demistifică
mai ales memoria primei tinereți,
cu jubilațiile ei erotice și căutările
înfrigurate, dar recuperarea acelei
zone sentimentale e nostalgică
și condescendentă, o melancolie
romantică irigând unele din cele
mai reușite texte ale acestui ciclu.
Însă cel mai captivant rămâne,
cred, ”Ultima ratio”, ciclul final
ce reface, o simetrie a purității și
ordinii, a comuniunii profunde cu
lucrurile și propria identitate. Dacă
intonația și gesticulația baladelor
din ciclurile anterioare amintesc,
cumva, de instrumentalismul minulescian, alimentându-se din
gratuitate și ornamentică, textele
din ”Ultima ratio” se încarcă de
voltajul credinței în Dumnezeu,
explorând teme escatologice și
cântând cu seninătate arpegii
despre moarte.
Pe cât de restrânsă cantitativ,
lirica ”profană” a lui Romeo
Morari reușește să îi contureze
autorului ei un profil în hașură,
cât se poate de autentic (pentru cei
care-l cunosc) și de eficient pentru
rolul pe care acesta îl atribuie,
cu devotament și modestie egal
asumate, dintotdeauna, exercițiului artistic. Într-o lume
digitalizată,
unde
existențele
noastre se virtualizează, dematerializându-se, în biții rețelei
nesfârșite, poezia lui Romeo
Morari pare un exercițiu de
supraviețuire performat cu eleganță, neabătut, timp de o viață.
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echivalențe româno-maghiare

POEZII de ADY ENDRE
Mă-ntorc acasă-n satul meu
Încremeniţi mi-s ochii-n dor
De satul meu şi de izvor.
Sunt lainicul neaşteptat.

Hazamegyek a falumba

Dar el în taină mi-a ţinut
Paşii în lutul cel tăcut
Şi m-a iertat.

Szigorú szeme meg se rebben,
Falu még nem várt kegyesebben
Városi bujdosóra.

Eretic, vagabond sunt eu –
Dar el m-aşteaptă-acol mereu,
M-aşteaptă că-i sunt drag...

Titkos hálóit értem szőtte
S hogyha leborulok előtte,
Bűneim elfelejti.

Deşi nu mai îmbrac suman,
Ci strai urât de orăşean –
El îmi surâde-n prag.

Vagyok tékozló és eretnek,
De ott engem szánnak, szeretnek.
Engem az én falum vár.

Apoi îmi zice: „Fiul meu,
Alintă-te la pieptul meu,
La vatra strămoşească!”

Mintha pendelyben látna újra
S nem elnyűve és megsárgulva,
Látom, hogy mosolyog rám.

Şi, ocrotit, acolo, blând,
Simt iar cum îmi pătrund în gând
Eresuri, vrăji şi datina sătească.

Majd szól: „Én gyermekem, pihenj
el,
Békülj meg az én ős szivemmel
S borulj erős vállamra.”

Copil lipsit de dragoste de mamă,
Trudit şi plâns de-atâta dor,
Eu voi muri cu gândul la izvor!

Csicsijgat, csittit, csókol, altat
S szent, békés, falusi hatalmak
Ülnek majd a szivemre.
S mint kit az édes anyja vert meg,
Kisirt, szegény, elfáradt gyermek,
Úgy alszom el örökre.

Alţi doi
Ne sărutăm şi ne-odihnim tăcuţi,
Ne amăgim cu dulci cuvinte-apoi,
În amorţire ochii ne sunt muţi
Şi goi.
Prin codrul roşu ne-am făcut
drumeag
Stârnind în inimi flăcările roşii,
Nu ne putem privi în ochi, în prag
Sunt pali strămoşii.
Ne sărutăm, ne sărutăm mereu,
Incendiem şi zori dar şi amurguri.
Zadarnice sunt toate, în trupul
meu
Nu mai ard ruguri.
Apoi, din cadrul arămiu ni se
năzare
O fată şi-un fecior înlănţuiţi –
Flăcări ţâşnesc dintr-o îmbrăţişare,
Înalte şi fierbinţi.

A másik kettő
Csókoljuk egymást, együtt pihenünk,
Áltatjuk egymást, hogy egymásra
vártunk,
Halvány az ajkunk, könnyes a
szemünk,
Sápadt a lángunk.
Piros kertek közt futott az utunk,
Piros, bolond tűz lángolt szíveinkben,
Egymás szemébe nézni nem
tudunk,
Itt sápadt minden.
Csókoljuk egymást biztatón,
vadul,
Nappalba sír be minden csókos
estünk,
Hiába minden, csók ha csókra
hull,
Hideg a testünk.
S piros kertekből, úgy tetszik
nekünk,
Közelg egy leány és egy ifjú ember
S mi, ím, egyszerre forrón
ölelünk,
Nagy szerelemmel.

În româneşte de ROZALIA SUCIACHI COTOI

Sunt rană caldă
Sunt rană caldă şi jăratec,
Lumina şi roua chin îmi sunt,
Dorinţa cruntă de a fi cu tine
Mă sfâşie de dor – viscol şi vânt.
Iubirea mea-i încinsă vâlvătaie,
Când mă gândesc la tine toate
dor,
De parcă chiar infernul se coboară
În sângele meu trist şi iubitor.
Dragostea mea-i sărut însângerat,
Căci sufletul mi-e chinuită rană
Şi sunt înfometat şi însetat
Cuprins de febra care-mi este
híenă.

Tüzes seb vagyok
Tüzes, sajogó seb vagyok, égek,
Kínoz a fény és kínoz a harmat,
Téged akarlak, eljöttem érted,
Több kínra vágyom: téged akarlak,
Lángod lobogjon izzva, fehéren,
Fájnak a csókok, fájnak a vágyak,
Te vagy a kínom, gyehennám
nékem,
Nagyon kivánlak, nagyon kivánlak.
Vágy szaggatott föl, csók vérezett
meg,
Seb vagyok, tüzes, új kínra éhes,
Adj kínt nekem, a megéhezettnek:
Seb vagyok, csókolj, égess ki,
égess.

De se va stinge rugul
De se va stinge rugul, va fi scrum
Iar ochii-mi trişti şi-mbătrâniţi
Nu vor vedea pe nimenea. Deacum
Leda*), chiar dacă mă vei alunga
De ochii mei de câine credincios
Nicicând nu vei putea scăpa.
Rugul iubirii, iar şi iar,
În sânge de ţi se va-ncinge
Fi-va cu totul în zadar.
Obsesia ta de-acum voi fi
Ochii mei bătrâni şi trişti
Ce te vor sechestra şi te-or iubi.

Hunyhat a máglya
Hunyhat a máglya:
Ezek a szomorú, vén szemek
Nem néznek soha másra.
Léda, elűzhetsz:
E vén, hű kutya-szemektől
Sohasem menekülhetsz.
Szerelmi máglya
Fölgyujtja tán újra a véred:
Hiába, mindhiába.
Jönnek a rémek:
Ezek a szomorú, vén szemek
El nem engednek. Néznek.

*) Leda, numele anagramat al iubitei poetului (cu numele
real Adel – soţia unui farmacist din Oradea)

proză

Băștinașul
Fragment de roman
de Petru ISTRATE
Băștinașul apăru în dreptul
ușii, și atunci văzu un bărbat
vârstnic, dar încă în putere, cu
mâini vânjoase și palme mari,
aspre, cu antebrațe pe care
creșteau firele de păr alb. Avea
mâinile albe, ca și când ar fi fost
date cu făină, semn că lucra la
ceva. Un piept proeminent, puternic, ochi iscoditori și sprâncene stufoase, împreunate, aproape
negre, ceea ce contrasta puternic
cu albul bărbii, nu foarte lungi,
dar îngrijită. Pe cap purta o pălărie
de paie, de o culoare nedefinită,
roasă pe alocuri de atâta purtat;
cu boruri largi, mai potrivită
pentru muncile câmpului vara,
decât prin casă. Era încălțat cu
bocanci militărești, negri, destul
de vechi și aceștia.
Îi privi puțin mirat pe cei doi
și răspunse salutului tatălui său
cu o doză de nehotărâre, parcă
ar fi ezitat să se bucure sau nu de
vizita respectivă. Poate că îi plăcu
băiatul, - se știa că el nu avea
copii, ceea ce aflase de la tatăl său
înainte de a veni aici, de aceea,
poate că îi plăcea să cunoască
copii. Nici nu găsise un prilej mai
bun de a-l vizita decât acesta de a
i-l prezenta pe Rareș, băiatul care
făcea unsprezece ani la începutul
verii. Spera că se va bucura să-l
cunoască. Băiatul strânse imediat
mâna ce îi fusese întinsă de omul
acesta cu înfățișare deosebită, și
se fâstici puțin în timp ce simți
mâna puternică, noduroasă cum
îi cuprinde palma sa. „Strânge
tare!” - așa-l povățuise tatăl său
să facă, dar nu avea nici o putere,
mâna bătrânului om era făcută
parcă din piatră şi mult prea mare
pentru palma sa.
Nu-și mai aduce aminte de
începutul discuției, doar că au fost
poftiți în casă. Trecând de prispă
intrară într-un fel de atelier,
acesta fiind continuat de camera
din față, care era ținută ca fiind
cea mai bună, numită tradiţional
şi camera de oaspeți. Se așezară
pe scaune, în fața unei mese pe
care era un aparat vechi de radio,
un aparat cum el nu mai văzuse,
un model cu o carcasă din lemn
sculptat. Pe peretele din față, care
avea și un ochi de geam, erau bătute o mulțime de cuie mari în care
Băștinașul atârnase o mulțime de
fierăstraie, unele lungi de câțiva
metri, joagăre de felurite forme și
cu dinți care lui atunci i se păruseră a fi ciudați. Unele aveau
mânere din lemn, altele nu, iar
unele păreau a fi scoase abia din
fabrică, păstrau încă pe ele un
strat de vaselină care le făcea să
lucească. Altele, folosite de multă
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vreme aveau dinții albi și lama
strălucitoare. Într-un colţ erau și
fierăstraie ruginite, care nu mai
fuseseră întrebuințate de multă
vreme. Roți dințate din metal,
de la felurite mașinării agricole
probabil, curele de transmisie și
lanțuri erau agățate în aceste cuie,
alături de alte mecanisme din fier
cărora nu le înțelegea utilizarea,
astfel că totul, în ansamblu, dădea
impresia unui muzeu al tehnicii
rurale. Mai descoperi câteva
curse pentru șoareci așezate
strategic, în diferite colțuri ale
camerei, ba chiar una era pe
radioul mare, vechi, și înăuntrul
ei era capul unui șoricel, care se
spânzurase, după ce, înainte de a
ajunge la momeală ronțăise ața
ce ținea întins resortul metalic.
Șoricelul murise iar gazda privea
cu îngăduință interesul copilului
față de mașinăria care omorâse
animalul. Poate că îi plăcea să
descopere interesul unui copil
pentru astfel de lucruri, așa îşi
amintea şi despre el la vârsta
copilăriei. Îi privise atunci mai
ales studiindu-i ochii, pentru că se
spune că este ușor să îți dai seama
dacă un om este inteligent numai
dacă îi privești ochii, dacă vezi
cum se uită la tine și cum vede
fiecare lucru nou pentru el.
Ambii bărbați își odihneau
brațele pe masa îmbrăcată întrun material țesut poate de fosta
lui nevastă, care înțelesese că
murise de mult și el rămăsese cu
o mamă bătrână, care-l mai ajuta
în problemele pe care el nu reușea
să le rezolve singur prin casă.
Poate că era doar o vorbă, întrucât
el nu-și putea închipui că un bărbat care era atât de înzestrat,
care se pricepea să facă atât de
multe lucruri nu s-ar fi priceput
să-și cârpească o haină sau să-și
facă o mâncare. Pornise aparatul
de radio, dar nu acela mare,
acela nu mergea, nu era curent
electric în sat, pornise un aparat
minuscul, meșterit de el probabil,
și, atenţi amândoi, el și tatăl
lui, începură să asculte „Vocea
Americii” care răzbătea destul de
clar prin mulțimea de paraziți.
Bărbaţii ascultau fascinați de
ceea ce auzeau în difuzor, vocea
unui crainic se auzea de la mii de
kilometri depărtare. Apoi Băştinaşul modifică frecvența de undă
dintr-un potențiometru pe care-l
ținea în mână și din care firele
duceau direct către o cutie din
lemn, unde se afla desigur partea
electronică a mașinăriei prin care
el era conectat la lumea din jur.
Discutaseră apoi despre beneficiile
antenei, o antenă atât de lungă,
desfășurată cu dibăcie astfel încât
se interfera pe direcția undelor
radio. Tatăl său avea bucuria
aceea a unui copil ascultând vocea care răzbătea peste ţări şi
un ocean, el era curios la rândul
său să priceapă esența discuției.
Vorbiră apoi și despre el, tatăl său
îl lăudase cu școala, - că are note
bune, și vrea când va fi mare să se

facă profesor de matematică.
De atunci, își aducea aminte,
îi plăcea matematica și rezolva
deja problemele cele mai grele din
Gazeta Matematica. Băștinașul
îl privi cu și mai mare interes și
îşi aduse aminte că îi întinse o
foaie albă de hârtie pe care îl puse
să rezolve niște probleme de matematică pe care i le spusese din
cap, fără a se uita prin vreo carte,
pentru că nici nu părea a fi vreuna
la îndemână. Nu folosi nici un fel
de formule matematice, își folosi
doar perspicacitatea de a trece
dincolo de enunțul problemei,
făcu calculele în mintea lui și îi
spusese rezultatul, crezând că îl va
surprinde cu aceasta. Băștinașul
îl asculta în liniște, aproba din
când în când, îl punea apoi să
rezolve o problemă de un grad
superior de dificultate, pe care
el reușea să o rezolve cu aceeași
dibăcie și-i spunea rezultatul fără a-l surprinde nici de această
dată. Tot așa făcu de mai multe
ori, timp de aproape o oră, fără
a folosi hârtia și creionul care îi
fuseseră întinse, spre mirarea tatălui său care îi privea pe ambii
în același timp, mut de uimire,
fericit și mândru totodată, dar
nedumerit de aparenta lipsă
de reacție a lui Băştinaşul, care
se încăpățâna să nu îl laude pe
măsura meritelor sale dovedite.
O singură dată folosi hârtia și
creionul, atunci când problema
cerea neapărat să aștearnă pe
hârtie un raționament, al cărui
fir nu-l putea memora suficient
în capul său și se strădui să fie
cât mai rapid, ceea ce avu ca efect
desigur o poticneală și o greșeală
ce se strecură neobservată până
la finalul exercițiului, viciind
puțin rezultatul. Tatăl său se
arătă dezamăgit, încurcat, chiar
dacă el își repară în cel mai scurt
timp greșeala și-i dădu rezultatul
final cu mică întârziere, poate
un minut. Băștinașul schimbase
subiectul, nu înainte de a-i lăuda
priceperea pe care o dovedise în
rezolvarea calculelor matematice
de orice fel, povestindu-le sfătos
cum Napoleon Bonaparte pierduse
bătălia de la Waterllo datorită
unor minuscule greșeli făcute
de comandanții de arme din
subordinea sa, deși la începutul
bătăliei li se arătase a fi atât de
încrezător în forțele sale. „Asta
i-a grăbit în mod sigur sfârșitul”,
comentă tatăl său, iar Băștinașul
completă povestea în tonul său
personal cu celebrele vorbe ale
englezului Wellington, spuse la
finalul bătăliei: „Era cât pe ce
s-o pățim rău”. Morala care se
desprindea din poveste era aceea
că nu trebuie să te grăbești, nu
trebuie să te supraestimezi și mai
ales trebuie să gândești sistematic
acţiunile pe care urmează să le
întreprinzi. Orice mică greșeală
îți poate fi fatală. Nu știuse de
ce, dar la final îi arătă o hârtie
îngălbenită pe care se distingeau
niște litere într-o scriere asiatică.

„E o scrire în japoneză”, le destăinui el, oarecum mândru. Le
spuse apoi că a scris-o cineva, un
bărbat pe care l-a cunoscut cu o
anumită împrejurare, și cu care
a stat o săptămână, deprinzând
câte ceva din cultura japoneză,
din modul acestora de a gândi
lucrurile. „Vedeți, le spuse atunci
el, este scris de sus în jos, modul
lor de scriere”.
Într-adevăr, scrisul era de
sus în jos, imposibil de descifrat,
nici Băștinașul nu știa ce scrisese
acesta, dar nu avea importanță,
vruse să le arate doar ceva special,
ceea ce ei nu mai văzuseră. Și
apoi ascultară din nou „Vocea
Americii”, că se termina în curând
emisiunea în limba română și
discutară fără opreliști situația
din țară, așa cum o vedeau ei,
făcând mereu comparații cu situația din alte țări ale Europei
sau cu situația din trecut, de
după război sau din timpurile
interbelice. La un moment dat,
Băștinașul îl lăudă, ceea ce nu
mai făcuse niciodată până atunci,
îl lăudă pentru un lucru aparent banal, pentru faptul că îi
ascultase în liniște atâta vreme.
„Rareș al tău este inteligent, ai
văzut cum ne ascultă?”, zise el
trăgând cu ochiul către tatăl său,
dar într-un fel serios. „Cineva
care are puterea de a asculta, care
știe să facă asta, poate mai târziu
folosi aceste informații în felurite
feluri. Le memorează în cap ca
într-o bibliotecă de unde apoi le
extrage, după ce le prelucrează
în folosul său”, continuase acesta. „Întotdeauna i-a plăcut să-i
asculte pe cei mari ce spun, chiar
mai mult decât să se joace, şi
să intervină în discuţiile lor”,
completă tatăl său privindu-l cu
mândrie. „E un băiat inteligent.
De-aceea l-ai adus cu tine”,
continuă Băștinașul care adoptase
un aer jovial de bună dispoziţie.
Avea o mutră chiar comică, cu
faţa lui pe care muşchii i se
destinseseră, şi involuntar îşi
dezvelise dinții, pe care-i păstrase
surprinzător: albi și sănătoși până la vârsta lui. O proteză bine
lucrată, cum aflase ulterior. „De ce
te uiți pe geam când călătorești cu
trenul?”, întrebă el.
„Pentru că vreau să văd tot
ceea ce este dincolo de geam”,
îi răspunse într-o clipă. Și așa
chiar era, era interesat de ceea ce
ar putea fi dincolo de acel geam.
Când merseseră la mare, făcuse
la fel, chiar tatăl lui îl trezise în
miezul nopții să vadă Dunărea la
Cernavodă, de pe pod. Atunci au
deschis geamul, era noapte, și
în goana trenului distinse luciul
apei, căci era lună afară și toată
dantelăria de metal a podului pe
care o vedea atunci pentru prima
dată îl impresionă foarte mult.
„Pentru că vrei să vezi, dar
de ce vrei să vezi, de ce nu te
mulțumești cu ceea ce este în
jurul tău, compartimentul, oamenii din vagon, de ce să vezi ceea
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ce poate pentru atât de multă
lume nu este interesant? Unii se
uită pe geam nu pentru că vor
să vadă ceva afară, pentru că nu
vor să participe la discuții, pentru
că sunt prea obosiți, se prefac că
se uită, nu văd de fapt nimic”.
„Pentru mine este interesant să
văd o pasăre, să văd cursul apei,
poate un cal, o turmă de oi”, îi
răspunse cu inocența specifică
copilului. Îi spuse că nu atât
casele, șoseaua, curțile oamenilor
îl interesează, cât ceea ce se
petrece în jur, în spațiul acela din
preajma trenului. A tras concluzia
atunci că îi place cunoaşterea, tot
ceea ce poate fi descoperit. Era
preferata lui, iar matematica era
doar o parte din ea. Îl întrebă apoi
din nou ce îi place din natură:
animalele, plantele, gâzele? Băştinaşul era un mare iubitor al
spaţiilor deschise, al naturii, în
general. Îi răspunse că îi plac toate
deopotrivă, numai să se miște, să
unduiască, poate de-aceea prefera
animalele în locul plantelor.
Apoi Băştinaşul se ridică,
pentru că între timp se terminase
și emisunea în limba română și
postul continua să emită, dar în
engleză. Deschise ușa și reveni
după un scurt timp cu o cutie care
semăna cu un insectar foarte mic.
În cutie era un singur fluture, un
fluture cum el nu mai văzuse, un
fluture mare, cu aripile ascuțite,
foarte înguste. Avea un colorit
foarte frumos, din dungi galbene
care alternau cu unele maronii
de-a lungul corpului. Pe partea
din față, partea cea mai groasă a
corpului era un desen interesant,
un desen care aducea cu un cap
de mort. De fapt, întregul fluture
aducea cu un schelet, care purta o
mantie ciudată - aripile ascuțite,
de aceea se numea fluturele cap
de mort. Îl pusese pe masa la care
stăteau ei și îl privi pe copil cum
se uită fascinat la fluture, cum
îi analizează fiecare trăsătură
a morfologiei atât de bizară.
Linii desenate matematic cu instrumentele
specifice
acestei
ştiinţe. Unghiuri ascuţite, elipse,
rotunjimi desenate cu un compas
invizibil compuneau forma bizară
a acestui bun zburător al nopţii.
„Fluturele cap de mort, un fluture
rar cum numai unii pot găsi.
Eu l-am prins pe acesta. M-am
gândit să ți-l arăt să văd dacă te
interesează natura, și văd că este
adevărat ceea ce spui”.
„Cum l-ați prins?”, se trezi
el întrebându-l pentru că îl interesa să afle cum ar putea desigur să prindă și el unul la
fel. „Întâmplător, am dat peste
el într-o vară, cu mulți ani în
urmă. Era pe un trunchi de pin,
abia se distingea pe scoarţa lui,
un camuflaj aproape perfect.
Ghinionul lui a fost că m-am
oprit o clipă să-mi aprind o țigară
și atunci l-am văzut. Fluturele
scoate un chițăit ca de șoarece,
este singurul fluture care scoate
un zgomot când este prins”.

Părea încântat de faptul că
poate să-și etaleze cunoștințele
în fața acestui băiat interesat.
„Am arătat fluturele multor băieți, dar niciunul nu a părut a
fi la fel de interesat ca tine”, îi
mărturisi după o vreme, pentru
că îl „fotografiase” timp de multe
minute din cele mai variate poziții. Le spuse apoi că fluturii
trebuie să fie ținuți la întuneric,
nu puși la lumină, așa cum fac
unii care îi pun pe un perete și
se uită adesea la ei. Astfel, după
un timp le dispare culoarea naturală, fluturii se albesc și nu
mai sunt așa de proaspeți. Apoi,
mai citise că trebuie ca să-i ții
într-o cutie perfect etanșă, să nu
pătrundă nici un fel de insectă,
altfel sunt atacați de insecte mai
micuţe. Încleiase marginile cutiei
cu un clei de oase, chiar și sticla
capacului devenise etanşă. Astfel,
fluturele nu putea să mai fie scos
decât dacă se spărgea geamul
cutiei. Pentru a confecționa cutia
alesese un lemn ușor, teiul, și o
dăduse cu un lac incolor. După
explicaţii luase cutia şi trecuse în
cealaltă cameră. Motivase că nu
trebuie să stea prea mult timp la
lumina zilei.
Tatăl său îl întrebase atunci,
după ce revenise din cameră,
dacă colecționează fluturi. Îi răspunse încurcat că nu. Lui Rareș
i-ar fi plăcut atunci să afle ce se
găsea în cealaltă cameră, doar să
privească, dar îi era rușine să-l
întrebe dacă poate să-și satisfacă
această curiozitate. Mai mult ca
sigur nu ar fi acceptat. Era un loc
doar al lui, în care el își avea micile
secrete, păzite de ceilalți. Fusese
foarte mulţumit că Băștinașul îi
poftise în casă și că se întreţinuse
atâta vreme cu ei.
Revenise mai târziu în aceeaşi
vară, când de afară observă că
în fața casei lui creșteau câteva
plante de floarea soarelui. Una
dintre ele avea o cupă uriașă și
o tulpină foarte lungă, să fi avut
vreo trei metri, dar celelalte erau
mai scunde și aveau câteva flori
mai mici. I se păruse interesant
atunci și chiar plăcut să vadă combinația de casă rustică și plantele
de floarea soarelui. Se strecurase
până în dreptul gardului și îl
văzu ieșind din casă. O clipă se
oprise mirat, contrariat chiar că
îl văzuse printre scândurile rare
ale gardului, și apoi, bucuros că îl
recunoscu, îl strigă - Băştinaşule,
spunându-i că are să-i arate
ceva. Bucuros, el deschise poarta
și intră pentru a doua oară în
curtea lui. Revăzu mașinile
agricole înțepenite în șopron și
butucul uriaș care putrezea lângă
construcţie. „De ce stă lemnul
acesta uriaș aici?”, îl întrebă
deoarece nu-și putea dezlipi privirea de pe el. „De ce? Nu am ce
să fac cu el, l-am adus așa, să
fie frumos. E cel mai gros stejar
pe care l-am văzut vreodată. Doi
metri diametru. Dacă te apropii de
el (și băiatul se apropie urmând

indicația lui) vezi că este mai înalt
decât tine”. Observă acest lucru,
el nu avea decât vreun metru și
câteva zeci de centimetri. Fetele
din clasă erau încă mai înalte ca
ei, băieţii. Era caraghios acolo,
țintit lângă trunchi, în pantalonii
lui scurți, cu picioarele lui subțiri
și murdare de praf și bluza care-i
dezvelea pieptul uscat – medicul îi
recomandase să stea mult la soare
vara, ca să se dezvolte. Pe lângă
asta, mai mergeau și la mare, să
respire aerul dimineții încărcat
cu aerosoli. „Credeam că vreți
să faceți ceva, un monument,
ca acela din fața școlii”. Sigur
monumentul nu-l făcuse el, era
din perioada interbelică, ar fi
fost prea tânăr pentru asta, poate
chiar un copil, așa cum era el.
„Am avut o idee de felul ăsta, să
fac un monument la biserică,
dar am renunțat. Era prea mult
de muncă și m-am luat cu alte
treburi care aduceau bani: cruci,
porți, ferestre și altele asemenea.
Stejarul a rămas să putrezească
aici. Cândva, până acum vreo zece
ani, creștea la câteva case mai în
sus. Era în dreptul unei bucătării
de vară. Avea coroana atât de
deasă, că nici când ploua tare nu
era apă sub el. Toată apa din ploi
se scurgea de-a lungul crengilor
şi a trunchiului uriaş. Copiii se
adunau să se joace sub coroana
sa. Dar au început o construcție
și atunci au tăiat stejarul pe care
l-am cerut eu. Merita să-i las să-l
facă bucăți, ar fi avut o iarnă ce să
ardă din el”, îi mărturisi cu regret.
„Mi l-au dat în schimbul muncii
mele la construcția aceea, le-am
făcut o fundație de casă, din niște
șoși mari, tot stejari, pe care i-am
îmbinat la capete și apoi peste
aceştia ei au pus materialul, au
bulgărit pereții cu lut. O casă din
pământ, poate ultima pe care am
mai făcut-o pe aici. Nu au acoperit-o cu paie, dacă te uiți la casa
aceea de peste drum, au acoperit-o
cu țiglă mică, cum sunt solzii de
pește”. I se păruse la final că toată
explicația era prea sus, peste nivelul de înțelegere al băiatului,
dar interesul cu care îl privise și
ascultase, îi dădu un plăcut sentiment de bucurie.
Îl întrebă apoi ce vrea să îi
arate, de ce îl chemase, nedorind
să recunoască în fața lui că el fusese cel mai interesat să-l vadă.
Atunci păru puțin încurcat, se
vedea că nu se gândise la ceva
anume, pur și simplu pentru a
mai sta de vorbă cu cineva care-i
era pe plac, și acum se nimerise
să fie el în preajma porții lui, ticluise acest motiv. Dar nu știa ce
să-i arate, cu ce să-l surprindă.
Îi spuse că are o mulțime de lucruri interesante, așa, pentru
băieții de vârsta lui, de pildă un
zmeu, dar unul care era capabil să
zboare, un zmeu făcut din trestie
subțire, uscată ani de zile, pe care
o ținuse în pod. Reveni aproape
imediat cu un zmeu vechi, având
hârtia decolorată, lipsit de coada

multicoloră, altfel având de toate,
inclusiv o sfoară lungă înfășurată
pe un mosor. Bătea puțin vânt
așa că reuși să-l înalțe aproape
din prima încercare. Fusese o
idee foarte bună, se gândise că
nu putea zbura zmeul decât pe
vânt. Venea chiar o furtună. „Am
putea prinde chiar fluturi seara
la lumina lămpii cu carbid”, îi
destăinui el după ce mâncară
o farfurie de cireșe împreună,
tolăniți pe un braț de fân, în
dosul trunchiului de stejar. „Am
o lampă cu carbid, mi-au făcut-o
băieții ăștia în fabrică, pentru
că trebuie o lumină puternică
pentru a atrage fluturii. O pun
acolo (îi arătă un loc în dreptul
unui perete liber) iar fluturii vin
negreșit”. Copilului i se păru a fi
un prilej nemaipomenit pentru a
vedea fluturii, poate chiar pentru
a găsi chiar fluturele cap de mort.
Îl întrebă dacă cumva acesta vine
la lumină, ca și ceilalți fluturi. Nu
știa, se gândea că este un fluture
de noapte și ar putea veni desigur.
Era oarecum perioada, dacă nu
era chiar prea devreme, pentru că
el își notase data când prinsese
fluturele, undeva în cea de-a doua
parte a lunii iunie. „Vin destul
de greu, trebuie să treacă marea
ca să ajungă la noi”. Rareș ciuli
urechile iar acest lucru i se păru
tare interesant. Nu știa că venea
de atât de departe. Îl întrebă cum
vine asta iar el îi răspunse că este
un fluture migrator, un fluture
care seamănă la obiceiuri cu o
pasăre, nu numai în dimensiuni.
„Vine din Africa, trecând Marea
Mediterană și unii, mai puternici,
mai în formă, ajung până în
locurile noastre. Am citit asta
într-o carte veche despre animale.
Aici se împerechează femela cu
bărbătușul ei, care nu se deosebesc
prea mult între ei, practic dacă
nu ești de meserie nu-i poți ghici
ce este fiecare și ouăle pe care
le fac împreună sunt puse de
către femelă, evident, pe crengi
de plante. Repede ies omizile pe
care le știi și tu, și care mănâncă
repede, că vara este scurtă și mai
târziu, înspre toamnă se fac alți
fluturi, de astă dată de la noi, nu
mai sunt cei veniți din Africa.
Așa că sunt două perioade când
fluturii există, în iunie și în august
sau chiar septembrie”. Îl întrebă
pe Băștinașul ce se întâmplă cu
fluturii care sunt bătrâni. „Nu ai
văzut? Li se rup aripile celor care
scapă de a fi mâncați de păsări și
le cad solzii. Apoi nu mai pot zbura
și mor foarte repede”. Îl întrebă
dacă nu cumva se întorc în Africa.
Nu știa sigur, credea că unii mai
în formă se întorc, sau poate că nu
și asta însemna că în fiecare nou
an veneau alți fluturi din Africa,
altfel aceștia de aici ar dispărea.
Sau, mai admise cu oarecare
entuziasm, că ar fi posibil ca
să reziste peste iarnă ouăle lor,
ascunse prin tulpini de plante,
sau pe dosul frunzelor care cădeau
moarte pe sol, sau chiar prin
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scorburile stejarilor unde era mai
cald. Nu-și amintea să fie povestea
depănată în carte până la sfârșit.
Apoi reveni lângă el cu o carte
mare, o carte în limba maghiară,
cu ilustrații gravate de un specialist în ale desenului. Autorul,
un bărbos cu pălărie, Brehm, un
neamț, explica foarte științific
ceea ce se petrecea cu fluturele
acesta, dar și cu multe alte surate
ale lui, care erau descrise în paginile cărții. Mai avea astfel de volume în care erau descrise toate
animalele pământului cunoscute
la vremea lui, acum o sută sau
poate chiar mai mulți ani. Băiatul privise cu interes cartea, răsfoind filele din care desenele
bine executate îi scoteau în fața
ochilor săi felurite animale, multe
dintre acestea nemaivăzute de el.
Existau desenate rădaște cu mandibule mari care împodobeau
masculii, unele ajungând și
la zece centimetri, gândaci cu
corn pe cap, călora li se ziceau
și dubălari, pentru că erau mai
frecvent întâlniți pe la dubălării,
un fel de ateliere unde se tăbăcea
pielea vitelor și a oilor cu scoarță
de stejar, sau gornici cu antene
lungi care trăiau și aceștia pe
stejari. Toate care aveau culori
întunecate, se ascundeau pe timpul nopții, ieșind doar la lăsarea întunericului, cum explica
savantul Brehm, întrucât culoarea
lor îi camufla, îi făcea ca să nu
poată să fie cu ușurință distinși pe
scoarța copacilor. Închise cartea
într-un târziu, dezamăgit totuși că
nu înțelegea ceea ce voia să spună
autorul și trebuia să-l întrebe
pe Băștinașul ce voia să spună
neamțul atunci când el dorea să
știe ceva despre un gândac mai
interesant. „Ce lume interesantă,
aproape la fel de interesantă
ca și matematica!”. Credea că
matematica are mai multe valențe, chiar dacă cercetătorii reușiseră să descopere și să treacă
în cărți un număr de peste un
milion se feluri de vietăți. „Ce vrei
tu să devii?”, îl întrebă Băştinaşul
dintr-o dată, privind cumva prin
el către un punct nedefinit din
linia orizontului. Observă că Băștinașul avea ochi albaștri și chiar
dacă trăsăturile obrazului îi erau
aspre, privirea lui era limpede,
foarte senină. „Poate că profesor
de matematici, deși tata îmi
spune să mă fac inginer. Dacă
știi matematici, atunci te poți
face orice vrei tu! Așa mi-a spus și
profesoara mea, care ne îndeamnă
pe toți să rezolvăm probleme, să
facem cât mai multe culegeri de
probleme, asta mai ales când ne
pregătim pentru olimpiadă.” Îl
întrebă dacă nu i-a sugerat să se
facă inginer, cum dorește tatăl
său. Îi răspunse că da, posturile
sunt puține în învățământ, asta
le-a spus-o la ședința cu părinții,
când li s-a plâns de problemele din
învățământ. Băștinașul rumegă o
vreme cele spuse de băiat și apoi
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îl povățui că bine ar fi să țină
seamă de ceea ce dorește el, atunci
când va veni și momentul să se
hotărască, asta pentru ca mai
târziu să nu îi pară rău ce a ales. Și
îi mai spuse că oamenii în general
greşesc în ceea ce aleg în privinţa
profesiei fiind supuşi tentaţiei de
a prefera avantajele materiale.
În opinia sa era important să
faci ceea ce-ţi face plăcere şi apoi
asta te va ajuta să te dezvolţi în
continuare în direcţia aceea.
„Ei, atunci vii deseară?”, îl
întrebase Băștinașul după ce copilul închisese cartea, tulburat de o
discuţie esenţială ale cărei valenţe
nu le înţelegea pe deplin. Ar fi dorit
să vadă toate acele cărți despre
care îi povestise acesta, seria de
cărţi în care neamțul acela ajuns
la bătrânețe adunase informații.
De la originea lor până la cele
mai evoluate animale. Desigur, se
gândea atunci, omul trebuia să fie
mai la final, poate în ultimul său
volum, printre maimuțele fără
coadă, un om păros și asemănător
acestora, mai mare și ridicat în
cele două picioare. Maimuțele, un
cimpanzeu și o gorilă, trebuia să
fie desenate în peniță de-o parte
și alta a omului, care trebuia să
fie bărbat desigur, privindu-l cu
un aer de supușenie, de respect.
Poate, Brehm o fi desenat, se
gândea atunci și un orangutan,
maimuța aceea roșcată, cu blana
lungă, dar desigur înfățișată pe o
creangă, într-un copac, așa cum
văzuse el la Teleenciclopedia
un serial. Orangutanii erau mai
ales prin copaci, iar celelalte pe
jos, dar toate umblau pe patru
picioare, ca și câinii, pisicile; erau
atunci animale. Omul, chiar dacă
semăna, aducea pe undeva cu ele,
doar el umbla în două picioare, deaceea era om.
„Să prindem fluturi la lampă?”,
îl întrebase ca să fie sigur, deși
era evidentă întrebarea. „Poate
un fluture cap de mort, să-l ai
la colecție”, ținu să meargă mai
departe Băștinașul cu ideea. „Bine,
dacă mă lasă tata”, îi răspunse,
dar era aproape convins că va
veni. Îl mai întrebă, oprindu-se
din drum, când se face floarea
soarelui. Îl vedea pe noul său
prieten prin scândurile rare ale
gardului cum se străduia să-i dea
o formă oarecare unei bucăți de
lemn. Îi răspunse că nu se fac,
le ține doar pentru frumusețe.
Semințele erau mâncate de păsări,
ca în fiecare an. Dar pe el asta nu-l
deranja, dorea doar să se bucure
de prezența lor.
Acasă, tatăl său nu prea fusese
de acord să rămână peste noapte
la Băștinașul. Se încruntase și i se
ivi o cută care-i brăzda transversal
fruntea. Dar, tot atât de repede,
după câteva răsuflări adânci se
învoise să-l lase să meargă. O
să vină și el mai târziu, îi spuse
atunci și discuția se încheiase
pe tema aceea. Apoi, când seara
stătea să vină, porni spre casa

lui Băștinașul, purtând niște
haine mai groase, pentru că seara
era mai rece, și ei urma să stea
afară. Pe drum, întâlni câțiva
săteni strânși în fața cooperativei,
magazinul satului, care discutau
liniștiți. Salutase, iar unul dintre
ei îl întrebase al cui este.
Băștinașul dăduse o formă
oarecare lemnului, era un fel de
lingură mare, greu de ținut cu o
mână. Îi explicase că se folosea
la măsurat făină. Coada lungă
avea și o gaură nu prea mare la
capăt, ceea ce însemna că putea
fi agățată într-un cui. Se necăjise
puțin până să aprindă lampa cu
carbid, făcută la strung de băieți,
și într-un final, când amurgul
zilei trecea în noapte, o agăță pe
sârma ce lega doi dintre stâlpii
târnațului.
La început nu se întâmplase
nimic, apoi, pe măsură ce timpul
trecea și întunericul devenea mai
dens, începură să apară fluturii,
care se loveau de flacăra lămpii
și cădeau cu aripile arse în iarbă.
Veneau de peste tot, dar îi vedea
doar atât cât permitea cercul de
lumină și ei se așezau pe stâlpii
laterali, pe ferestrele casei, astfel
că trebuia să îi vâneze cu lanterna.
Stăteau liniștiți, sau mișcau tremurând din aripi, răsucindu-și
trompa, derulând-o și pipăind cu
ea peste tot. Câțiva erau chiar pe
el. Băștinașul avea o carte mică, o
carte în germană plină cu planşe
pe care erau desenați color o serie
de fluturi de noapte. Băştinaşul
îi citea din carte despre câte un
fluture mare, colorat, pe care îl
găsea în planşele cărţii după o
căutare înfrigurată. Îi spunea fiecare dintre ei când zboară, în ce
perioadă a anului, și dacă trăiesc
în zonele mai calde sau cele mai
reci ale Europei. Îi spunea că noi
suntem privilegiați, la noi sunt
mai mulți fluturi decât la ei, în
Germania, unde este mai rece. Îi
dăduse atunci un borcan în care
el prinsese imediat câțiva fluturi.
Imediat ce unul era prins înăuntru,
Băștinașul îl afuma cu o feștilă pe
care o înmuiase într-o soluție de
ardea mocnit și împrăștia iute în
aer un miros înțepător imediat ce
era agitată în aer. Fluturii mureau
și el așeza straturi de ziare peste
ei, bucățile pe care le rupsese
desigur anterior, nu-și amintea
să-l fi văzut făcând asta, sau poate
că le avea pregătite pentru a fi la
îndemână. Lucra tot timpul cu o
frenezie greu de înțeles pentru o
persoană de vârsta lui și pentru
o ocupație ciudată. Îi spunea că îl
învață cum să-și facă un insectar
cu fluturi, cum să îi așeze în cutie
și cum să-i păstreze pentru a nu
se distruge.
În copilărie realizase cel mai
frumos insectar, și acum mai era
la școala din sat, într-o vitrină
de dulap pe care o folosiseră ca
loc pentru expoziția elevilor. Pe
vremea aceea, îi spuse el, copiii umblau pe toate dealurile

să strângă insectele de cum se
făcea puțin cald și, la sfârșitul
anului şcolar, la serbarea finală,
se organiza chiar și o expoziție
în care puteau fi văzute chiar și
insectarele lor, sau ierbarele, acele
ceasloave cu plante presate între
foi îngălbenite. „Acum nimeni nu
mai face atât de mare efort. Copiii
de la oraș au devenit comozi, vor
totul de-a gata, munca practică,
care necesită îndemânare nu li
se mai pare o ocupație potrivită.”
Schimbarea de obiceiuri, mentalităţi chiar, începând cu cea de-a
doua generație de copii crescuți
la oraș este evidentă. „Dar atunci,
pe vremea copilăriei mele, copiii
aveau o viață atât de grea, încât
a merge după insecte, sau după
plante, ni se părea nu o corvoadă,
și nici o treabă lipsită de sens,
cum adesea se crede astăzi, ci
era un mod plăcut de a-ți petrece
timpul liber”.
Fluturii, îi explicase Băștinașul, sunt frumoși numai pentru
cine știe să-i aprecieze, și el era
tare mulțumit de colecta lor din
seara aceea. Apoi, Băștinașul îi
propusese să mai facă o pauză,
fiindcă trebuia să mai treacă un
anumit timp până ce alte specii
vor veni la ecran. Se așezaseră
amândoi în scaunele pescărești,
făcute chiar de el, în care copilul
se simțea comod și strângea la
piept borcanul cu fluturi ca pe
un trofeu de preț. Din când în
când, Băştinaşul îl îndemna să
mai dea cu puțin fum peste gura
borcanului, întinzându-i feștila,
care ardea cu o flacără albastrăroșiatică. Îl întrebă de ce nu vine
și fluturele cap de mort la lumina
lămpii. Îl văzu zâmbind, apoi îi
deschise cartea în care pe două
pagini era desenat din diferite
poziţii şi separat anumite părţi
morfo-anatomice, un fluture mare cu aripile întinse, hrănindu-se
din mierea unui fagure. Ciocăni
puțin cu degetul pe imagine și îi
spuse că ar fi posibil mai degrabă
dacă ar avea un fagure de miere.
Îi explicase atunci povestea fluturelui care vine să fure mierea
din stup, furișându-se ca un hoțoman prin urdinișul care este mai
înalt. Albinele se înfurie pe el și
îl înțeapă până îl omoară, apoi îl
învelesc în ceară și așa, ca pe o
mumie, îl aruncă afară din stup.
Deoarece îl privise fascinat tot
timpul, Băștinașul îi zâmbi. Copilul îl întrebă de unde știe atât de
multe lucruri.
Unele din viață, altele din
cărți, îi replicase rapid. Dori să
ştie atunci ce era aceea viață,
iar el îi spusese că își poate da
și singur o explicație, în măsura
cunoștințelor sale. Îl învăță că important este ca întotdeauna să-și
pună întrebări și apoi să încerce
să-și dea răspunsuri la acestea,
să citească cărți, pentru că și de
acolo se pot învăța multe - „mai
ales dacă citești cu atenție și te
străduiești să înțelegi ceea ce se
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petrece acolo”.
Îl întrebă atunci dacă biblioteca lui este mare, pentru că la
școală exista o bibliotecă care avea
mii de cărți aşezate pe rafturi care
acopereau câţiva pereți.
Acum, îi vine să râdă de întrebările vârstei. Băștinașul se ridicase atunci și îl invită să-i vadă
biblioteca, chiar dacă era noapte.
Era curios, chiar dorea să se mai
miște, deja era frig afară și hainele
aproape că nu-l mai protejau.
Îl urmă, cu borcanul ținându-l
strâns în mâini, de teamă să nu
se trezească fluturii din somn și
să zboare, chiar dacă pusese un
fel de capac din hârtie mai groasă.
Intrară la lumina lanternei într-o
cameră în care domnea mirosul
specific al depozitului de cărți în
care lumina se strecura anevoie
şi mucegaiul se dezvolta liniştit.
Existau câteva zeci de dulapuri
stivuite pe toți pereții încăperii,
dulapuri înalte, făcute de el, după
cum i se destăinui mândru. Nu
aveau sticlă, nu erau protejate de
praf, doar că ferestrele erau mai
mereu ținute închise și acoperite
cu jaluzele, astfel că din exterior
nu se vedea ce era înăuntru. Nu-și
putuse da seama de dimensiunile
reale ale bibliotecii pentru că lumina lanternei era slabă. Putea
fi camera de cinci metri, sau de
zece, lungime, sau putea fi de o
lungime nedefinită. Cărțile păreau
a fi vechi, chiar unele foarte vechi,
cu cotoarele originale înlocuite,
legate în piele, maron sau roșie,
sau numai în pânză. Cele careși păstraseră cotoarele originale
erau atât de uzate încât cu greu se
mai putea distinge vreo literă.

Încercase să citească atunci
câteva dintre ele, erau autori
care nu-i spuneau nimic, uterior
realizând că majoritatea erau
scrise de literaţi, fiind cărţi de
proză, poezie sau teatru. Îl privise
satisfăcut tot timpul de la intrarea
lui în încăpere. Apreciase, după
cum se exprimase ulterior, că nu
căutase să parcurgă cât mai multe
rafturi, cu nerăbdarea caracteristică unuia pentru care cărțile
nu-i spun nimic, ci se străduise să
le vadă pe îndelete, la pas.
„Este mai degrabă un muzeu
al cărților”, i se destăinuise. „Sunt
pe domenii, aici sunt cărțile de
literatură, autorii străini. Mai
departe, sunt cei români; literatura este foarte vastă, sunt o
mulțime de cărți. Apoi, sunt
domeniile tehnice, medicina,
artele. Chiar și cărțile despre
animale, care bănuiesc că te
interesează, și acelea sunt întrun număr apreciabil”. „Și cele
despre matematică?”, îndrăzni
să-l întrebe. „În original”, făcu el
o glumă. Îl întrebase atunci dacă
le-a citit pe toate. Îi răspunse că
era imposibil, evident citise mult,
enorm, cum se folosea adesea
acest cuvânt cu o larghețe care te
lăsa dezarmat.
Îi mărturisi atunci că nu a citit
atâta literatură cât a citit un critic
literar, - unul care citește cărți și
scrie după capul lui cam ce s-a
petrecut cu autorul când a scris
cartea, care a fost metamorfoza
lui spirituală. Interpretează textul
și face o clasificare valorică a
scriitorilor după cât de mult i-au
plăcut textele lor. Citise aproape tot
ce se putuse citi și ce considerase

că avea importanță pentru știința
lui. Inclusiv medicină, din care
avea cunoștințe cam cât un medic
prost, care trecuse prin facultate
fără să se obosească a învăța prea
mult. Îl întrebase dacă știe să facă
o operație. Făcuse mai multe chiar,
operase câini, pisici, operase viței
și asistase la nașterea acestora.
Operase oameni, care nu erau
chiar cel mai greu de operat, după
spusele lui. Trebuia dozat doar
cloroformul, sau eterul, depinde
ce avea chirurgul la îndemână, și
foarfecele, cuțitele trebuiau să fie
bine ascuțite, iar lucrul acesta îl
făcuse de atâtea ori în practica lui,
ca și sterilizarea instrumentelor
după fiecare folosire. Îl împinse
câțiva pași până în dreptul unui
dulap în care erau cărți de medicină și farmacie. O sumedenie
de cărți în care erau descrise leacuri tămăduitoare pentru toate
bolile pământului, îi explică el
și a scos o carte voluminoasă pe
care a deschis-o la întâmplare.
La lumina lanternei a văzut o ferigă desenată și rizomul scos din
pământ, curățat de murdărie și
desenat în secțiune. I-a spus că a
scăpat o sumedenie de persoane
de viermi folosind rizomul ferigilor. Dar i-a mai spus că poate
și să-l omoare pe cel pe care vrea
să-l trateze, asta dacă greșește
cantitatea de ferigă uscată pe care
o folosește la prepararea ceaiului.
Ca multe alte plante, ferigile, îi
explicase el, erau toxice. Nu fusese
medic, dar știa să pună oasele
la loc, știa să îndrepte coloana
copiilor care creșteau strâmb făcându-le un fel de corsete din
șipci subțiri de lemn pe care le

strângea cu niște fașe groase de
pânză și curele sub forma unor
hamuri în jurul corpului. Mai
știa să maseze corpul pentru a
împrăștia reumatismul și i-a spus
atunci în ce constă această boală
a mușchilor și încheieturilor, cauzată de microbi.
L-a întrebat curios dacă şi pe
nebuni îi poate vindeca, pentru
că avea un vecin bolnav, un copil
ca și el, dar care nu era sănătos
la cap. I-a spus îngândurat că nebunii nu se pot vindeca, nimeni
negăsind vreun remediu pentru
boala lor. El știa că toate bolile se
pot vindeca, că așa îi învățaseră
la școală, doar că Băștinașul îl
contrazise, spunându-i că este
o lozincă, folosită de autorități,
asta ca să laude realizările noului
regim care se instaurase în ţara
lor după război, dar lui, la vârsta
aceea nu i-au fost clare spusele
lui, şi nici nu a mai îndrăznit
să-i ceară lămuriri. Chiar lui
Băştinaşul i se păruse că discuţia
nu era potrivită şi căută să revină
la lucruri mai plăcute, astfel că îl
întrebă dacă i-a plăcut biblioteca
și copilul simți atunci că și-a
pierdut răbdarea brusc, poate
chiar interesul pentru el.
Auzise poarta scârțâind și
repede îl evacuase, încuind cu
cheia ușa. Venise tatăl său să-l
ducă acasă. Totul se petrecuse
foarte rapid şi, ulterior, cu ocazia
unei noi întâlniri, i-a mărturisit
că nu vrea ca multe persoane să
știe de bibliotecă, i-ar fi cerut cărți
și nu le-ar mai fi înapoiat.
Selecţie din partea I-a a romanului
BĂȘTINAȘUL de Petru ISTRATE

Poeme de dragoste de o delicateţe şi un
translucid misterios sublim
Nicolae ROTARU
Poștăriţa îmi aduce un plic
expediat din Orăştie, cu o plachetă
de versuri a poetului Ioan Vasiu
(trei partiţii: Dulce şi amar,
conţinând poeme de dragoste
de o delicateţe şi un translucid
misterios sublim, Iubind în
şoaptă, adevărate şi refrişante
extensii aforistic-metaforice şi
Târziu în cuvinte, ultima dând
şi titlul cărţii, care cuprinde, în
chip de coda, sonorităţi lirice
remanente despre nepieritorul
sentiment al iubirii curate),
opuscul scos în 2014, la editura
timişoreană Eurostampa.
După o predare la nişte masteranzi cu o ciudată eterogenitate
de vârste şi profesii, aleg să parcurg zisa lucrare, mai ales când
văd că e recomandată de alţi
trei tizi „înainte mergători” ai

domnului autor: Ion Horea, Ion
Dodu Bălan şi Ioan Evu.
O surpriză plăcută, o pomadă
binefăcătoare sufletului, o baie
de poeme calde şi aromate, postate printre desene simţite ale
lui Miron Simedrea, un frumos
parcurs printre metafore de
îndrăgostit trăitor în „anotimp
de jar”, ce călătoreşte cu un
„tren de zăpadă” care întârzie
în gara Orăştie. M-au refrişat
aceste alcătuiri lirice ale unui
bard matur pe care şi regretatul
Laurenţiu Ulici (citat intra-muros,
adică pe contracoperta a doua) îl
vede „mişcându-se în voie pe mai
multe lungimi de unde, dar care
e mai la el acasă în aerul limpid
şi de elegiacă muzicalitate al
tradiţiei transilvănene”.
Redau două mostre ritmate

şi (ca toate celelalte) invitând la
punctuaţie de cititor: „te blestem
să-ţi plouă flori în palme/ când
în vis te pierzi ca-ntr-un altar/
navigând pe-aceleaşi ape calme/
spre-un liman ce-apare tot
mai rar// te blestem prin elegii
nomade/ să te rătăceşti mereumereu/ şi să-ngeunchezi printre
balade/ fără să-l trădezi pe
Dumnezeu” (Blestem) şi „în jurul
meu e-atâta poezie/ amurgul
e un ghem imens de jar/ ce se
rostogoleşte pe câmpie/ când
toaca ploii bate tot mai rar// mănvăluie tăcerea demiurgă / a unei
zile pline de mister/ îmi pare că
din nou încep să curgă/ troiţeaprinse din înaltul cer” (Atâta
poezie).
Mulţumesc, Ioan Vasiu!

cenaclu
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Adrian Rentea

Luca Cipolla

Povestea unui felinar

Îmi aleargă primăvara de nebună prin camere

Plopul

Aceasta este povestea unui felinar
de pe o alee oarecare
colţ cu una dintre străzile ce duc în piaţa centrală

Îmi aleargă primăvara de nebună prin camere
mi-a bătut de zile bune în ferestre
aşa că le-am deschis pe toate
şi am poftit-o înăuntru

Nu ca steag
care flutură balconului
nici de cânt orfic nu este vorba,
stea
anemică te dezvălui
și lumină reflectată
plopului..
lâncezesc amintirile
unei minți
cu urzeala lată
ce chiar o mângâiere cerșește
momentului
de sub
briza lui.

nu e nimic deeosebit la acest felinar
nimic ieşit din comun
tocmai asta îl întristează şi pe el
condamnat la singurătate pe această alee obscură
simte că menirea meschină ce i-a fost hărăzită
e peste puterile lui
căci în fiecare noapte
întunericul ameninţă să-l înghită
iar uneori
când priveşte spre capătul aleii
are impresia că acolo se termină lumea
de aceea venerează luna
pentru că atunci când ea străluceşte
bucata de cer accesibilă lui se deschide
chemându-l spre tărâmuri nebănuite
îi este dragă luna
şi-ar face-o ibovnică
şi ar urma-o pretutindeni de ar putea
dar nu poate
conştient că va rămâne pe veci ţintuit
pe acest colţ de trotuar
încearcă să-i vorbească
să o facă să-i povestească
toate minunăţiile cu care se desfată
în periplul ei în jurul lumii
toată frumuseţea întregului univers
ce se relevă numai şi numai ochilor ei
iar el ar nota totul în caietul lui
şi ce caiet ar ieşi
în faţa lui ar păli toate poveştile fârtaţilor lui
cei care luminează bulevardele şi piaţa
şi ale căror poveşti îi parvin prin firele de telegraf
mereu şi mereu aceleaşi
şi-au pierdut în timp orice farmec
tumultoasa viaţă care se petrecea departe de ochii
lui
e de fapt aceeaşi ciorbă searbădă
reîncălzită la nesfârşit
da
va trebui să facă luna să-i vorbească.
Iertare
Din cenuşa rănilor
cu un ram de măslin culeg jarul cuvintelor
încă fumegânde
silabe încărcate de vină zac intacte
apărate parcă de o platoşă indestructibilă
ce nu lasă ca uitarea să-şi aştearnă funinginea
peste ele
în zadar încerc să ascund în palme norii încercănaţi
uscaţi ca iasca
ce adumbresc cerul din ochii tăi
degeaba încerc să-i alung cu adierea unui sărut
paloarea lor îmi îngenunchează privirea
definitiv.
Ingrată vârstă
Ingrată vârsta la care simţi
cum încet dar sigur în trupu-ţi s-a instalat
convalescenţa perpetuă
când după o viaţă în care ai sorbit cu nesaţ
jocul mărgelelor din paharele de gin tonic
stai şi te holbezi în gol
desluşind în prozaicul pahar cu apa plată
ameninţarea prozacului.

nici nu aş fi avut unde să mă ascund
prin pomii cosmetizaţi de primărie
soarele-mi scrutează străfundurile casei
spoindu-mi podelele
a venit primăvara
nu e nici urmă de tăgadă
o cântă în gura mare un cuc
cam damblagit şi răguşit
acompaniat de un întreg alai de înaripate
aciuate printre florile de cireş
ca nişte veritabile păsări migratoare
gândurile mi-au zburat prin fereastra deschisă
mirosind vântul şi buchetele florăreselor
în timp ce în lipsa lor
acasă au înflorit doar arabescuri
pe foile din caiet.

Autoportret
Născut cu două mâini stângi
după cum am mai spus cu alte ocazii
şi fără pregătire de specialitate
mi-am extirpat de unul singur
tumorile canceroase ale iubirilor moarte
şi tot singur mi-am cusut singurătăţile
fără îndemânarea unui chirurg
punctele de sutură sunt stângaci executate
iar cicatricile mai sângerează uneori
dar la o privire mai superficială par întreg
şi nu cârpit
iar în momentele când sângerez
îndeosebi când vara e la asfinţit
şi soarele incendiază orizontul
sau în nopţile argintii de iarnă
când luna scrutează şi ultimul cotlon al camerei
atunci recurg la anestezice
o carte
o coală de hârtie şi un toc
ori la cel mai de nădejde companion
Bachus
Prin aburi de alcool.
Poemă finală
În pivniţa devenită a doua casă
întunecată precum o noapte de noiembrie
pe tăblia conştiinţei scrijelesc
cugetări înceţoşate de aburii etilici
la mesele vecine discuţii dezlânate
de care în zadar încerc să mă ascund
mă ştie unul altul fără însă a şti
că eu unul mie îmi sunt îndeajuns
şi încă de pe acum ştiu
că oricât de târziu îmi voi lua rămas bun
va fi prematur căci totul e tardiv de acum
şi îmi voi aminti în amănunt
tot ce-mi doresc să uit
iar dimineaţa
pe buze va stărui acelaşi gust coclit
de votcă şi de viaţă
şi aceeaşi întrebare
ce a încolţit la marginea conştiinţei
înceţoşate precum o noapte de noiembrie
cât de departe o fi Petuşki?

Libertinul
Adormi timp de o secundă
buzele supte
și cosița unei rechemări
sonore și palide,
unsoarea care curge din pământ
e balegă de vacă
și pielea ei usucă..
la trezire râsul zeflemitor al primilor ani soarta,
ceasul bate, o ambuscadă,
doar un pas de fado..
tu și colecția ta de
femei,
tren deja deraiat.

Nuferi de Nicu Stanciu

Mihai Horga
OM SAU FIARĂ ?!...
Ştiu de la zoologie,
(Nu de la carmangerie)
Fiara - animal bolnav
Neadaptat, sau mai slab
Cu precădere vânează
Fauna o protejează.
Ştiu de la carmangerie
(Nu de la zoologie)
Omul, vrea, doar sănătos
Să consume - fără os
Carne tânără, aleasă,
Mereu să aibă pe masă.
Deşi fiara n-are minte,
Mi se pare mai cuminte
Cu puţin se mulţumeşte
Şi, destul de des, posteşte
Iar în caz de hibernare
Nu s-atinge de mâncare.
Omului - mintea îi fuge
Dar, parcă mai mult distruge
Mult consumă, risipeşte,
Exagerând - păgubeşte
Şi-o-ntrebare mă-nfioară :
Cine-i om şi cine-i fiară ?!...
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Expoziția R&R
o plastică a sufletelor-pereche
Mihaela VARGA

Printre multe altele, ceea ce
apreciez eu la galerista Daniela
Zbarcea este faptul că ține
legătura cu artiștii plastici din
țară, invitându-i să expună în
București, în cele două spații de
expunere pe care le coordonează,
precum și în taberele de creație
pe care le-a organizat. Pe de altă
parte, constat că Tg. Mureșul
a început să se prezinte foarte
bine ca centru de creație
contemporană. Mai mulți artiști
plastici din Târgu Mureș au creat
cel mai luxos și rafinat magazin
din România, situat pe Calea
Victoriei din București, Sabionul, cu o intrare somptuoasă
din mozaic venețian, o scară
incredibilă din fier forjat și sticlă și
alte minunății, realizare care m-a
încântat și unde am dus mai mulți
prieteni din țară și străinătate.
Constat că încep și artiștii din
afara capitalei să dorească să vină
și să expună aici și mă bucur - eu
sunt născută la Sighișoara și sunt
sensibilă la acest aspect – că și
ardelenii, de regulă mai greu de
adus la București, au început săși schimbe optica. S-a constatat
acest lucru și la târgul Art Safari,
unde prezența artiștilor clujeni, de
pildă, a fost foarte importantă.
Mă bucur că sunteți aici,
doamnă Raluca Moisoiu și
domnule Radu Florea, doi pictori
din Târgu Mureș, mă bucur că
Daniela Zbarcea pe lângă dvs.,
a cultivat mulți alți artiști din
Transilvania cum ar fi Andreea
Rus din Bistrița sau Angela Szabo
din Oradea. Mai există cineva în
capitală care procedează la fel,
doamna conferențiar Daniela
Frumușanu, care de asemenea
invită la expozițiile tematice pe

care le organizează – cum a fost
recenta
„Steaguri
medievale“
– artiști din toată țara și mulți
dintre ei, din Transilvania. Mă
bucur de asemenea că pe lângă
înflorirea
artelor
decorative
pe care o demonstrează acest
magazin deosebit despre care am
vorbit, Sabion, care pe undeva
amintește ca expresie exuberantă
de Palatul culturii din Tg. Mureș,
vedem acum o cu totul altă latură
a creației artistice din acest oraș:
niște artiști care se exprimă în
limbajul artei abstracte cu multă
ușurință, realizând compoziții
închegate, atât cromatic, cât
și în ceea ce privește reușita
ansamblului nonfigurativ. Este
foarte ambițios să te exprimi în
arta abstractă, eu consider că aici
se vede mult mai bine dacă un
artist este bun sau nu este bun,
pentru că de multe ori dacă nu ai
suficientă forță psihică dai greș
într-un mod mult mai vizibil decât
în figurativ, deși mulți artiști aleg
acest stil crezând că este mai ușor.
Mie-mi place o vorbă a lui
Quincy Jones, marele compozitor
și interpret din Statele Unite
care - fiind chemat în calitate
de expert la un proces de plagiat
muzical și fiind el un om foarte
îngăduitor - a afirmat că „în fond
sunt numai șapte note“. Cam
așa este și în arta plastică. După
ce s-a ajuns la arta abstractă
abia acum o sută de ani, o sută
și un pic de ani, în următoarele
decenii s-a experimentat expresionismul abstract, expresionismul liric, tașismul, expresionismul cromatic, toate celelalte varietăți și practic în
scurt timp s-a epuizat aria de
încercare în abstract. A mai venit

Jackson Pollock, cu renunțarea
la șevalet, cu gestualismul,
însă secolul XX a ars aceste
etape
ale
abstracționismului
în câteva decenii - de exemplu,
expresionismul
abstract
din
Statele Unite a durat de prin a
doua parte a anilor 40 și până în
anii 70 – așa că artiștii au simțit
nevoia să se întoarcă la rădăcini,
să reexploreze aceste posibilități
de expresie artistică. Așa cum
sculptorii au simțit nevoia să
se întoarcă nu la Brâncuși, care
ajunsese la niște forme clasice
pure de unde era greu de mers
mai departe, ci la Paciurea, care e
mai plin de sugestii, deschide mai
multe căi de dezvoltare, fiind și el
un artist de expresie cu totul și cu
totul neacademistă, și pictorii, nu
numai de la noi, ci și din alte părți,
au simțit nevoia să reexploreze
posibilitățile artei abstracte, ale
avangardei în general, având în
vedere că fiecare curent a durat
în fond atât de puțin și nu și-a
epuizat resursele.
Știu
că
dvs.,
domnule
Radu Florea, în materie de
retromodernism la un moment
dat ați fost inspirat de fovism,
în altă perioadă - am văzut o
lucrare sau două – de o manieră
de expresie a la Picasso și pe
urmă ați ajuns la actualele picturi
abstracte. La fel cu prietena și
colega dumneavoastră de artă,
pentru că este clar, după titlul
expoziției și după lucrările care se
văd, că împărtășiți aceleași valori
estetice, ați optat pentru această
formă inclusiv dintr-o nevoie de
conceptualizare, pentru că toate
lucrările din expoziție merg pe

concept.
Dacă ar fi să inventez un
nume pentru o nouă direcție
în
abstracționism,
ar
fi
abstracționismul conceptualist.
Pentru că vă referiți la vibrații –
seria dvs. de “Vibrații” – apoi seria
actuală de “Stare a muntelui”,
dar toate lucrările se învârt în
jurul unui concept, așa cum
și la doamna Raluca Moisoiu,
picturile se referă la concepte
explicite. Pentru că dânsa dorește
să se exprime despre „Adevăr,
Frumusețe și Puritate“, în această
ordine a ierarhiei, ceea ce îmi
amintește că la Kant ordinea
crescătoare era Adevăr, Bine și
Frumusețe.
În fond nu este greu să ajungi
la aceste valori, valori care de fapt,
fundamentează nu numai arta,
ci însăși condiția umană, omul
cu O mare, aspirația umanistă
în general. Dacă lucrările din
expoziție ale celor doi artiști
merg în general pe linia aceasta a
abstracționismului conceptualist,
desigur că în lucrările în care
culoarea cântă, cum este și
tripticul „Starea de Bâlea“, putem
să vorbim și de un abstracționism
cromatic. Pe de altă parte, în
unele lucrări ale doamnei Raluca
Moisoiu, elementul grafic este
destul de important și de impact.
De altfel, dânsa a studiat o
perioadă grafica.
Este o surpriză plăcută această
expoziție pentru că demonstrează
încă o dată că centrele noastre de
artă sunt multe și serioase și se
fac lucrări – o parafrazez acum
pe doamna Raluca Moisoiu –
„adevărate, frumoase și pure“.
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Afară și înăuntru
Mana BUCUR
Îmi revine deosebita plăcere cu
ocazia vernisării acestei expoziții,
să v-o prezint pe colega și prietena
noastră MOLDOVÁN MÁRIA artist
plastic de formație ceramist.
Și-a început studiile la liceul
de arte din Sfântu Gheorghe,
mai apoi desăvîrșindu-și-le la
prestigioasa Academie de Arte
Vizuale din Cluj, secția ceramică
clasa profesorului Titu Toncean,
absolvind în anul 2002. Îi cu-

sale lucrări în tot atât de diverse
materiale și tehnici.
Expoziția de față cu titlul
”AFARĂ ȘI ÎNĂUNTRU” conține
o temă mult îndrăgită nouă
artiștilor... dualitatea. Nu demult
am avut o expoziție sub denumirea
”DOI” la care a participat și Marika.
Dualitate=doi, bun/rău, sus/jos,
cer/pămînt, alb/negru, mare/mic,
apă/uscat,
realitate/imaginar
ș.a.m.d.

noaștem mai ales lucrările de
ceramică, face parte din grupul
local de ceramiști CERART cu care
a participat la multe expoziții
și tabere de RAKU. Totodată este
cunoscută și activitatea sa de
pictoriță și ilustratoare de cărți
pentru copii. De altfel această
expoziție reușește să însumeze o
adevărată carte de vizită a artistei prin expunerea diverselor

”AFARĂ ȘI ÎNĂUNTRU” poate fi:
cei de pe trotuar/cei din galerie
dar pot fi impresiile cotidiene pe
care le trăiește artistul și trecerea
lor prin prelucrare mental/fizică
în lucrările ce le expune. Avem de
a face cu o expoziție poveste care
ne prezintă mai multe povești
în mai multe tehnici, artista
jucîndu-se la început cu culorile
care se tranformă treptat în figuri

ce dau viață narațiunii. La fel sunt
tratate și obiectele de ceramică
ce emană ușurința și plăcerea
autoarei de a le crea, vă îndemn
să le admirați.
Eu o felicit pe Marika și-i
doresc să creeze și pe viitor cu
aceeași poftă de lucru și cu același
suflet de copil visător povești la fel
de frumoase.

La limita vizibilului / invizibilului
Sipos Sandor este absolvent al
Liceului de Arte din Târgu-Mureș
și al Academiei de Arte Vizuale
din Cluj-Napoca, secția sculptură.
Tăiește și lucrează în Canada

având la activ multe participări
la expoziții în Canada, Ungaria și
România.
Redăm aici câteva imagini din
expoziția sa de la Târgu-Mureș

din luna mai în speranța că, cei
ce nu ați reușit să vizionați lucrările pe simezele din Piața Trandafirilor, veți fi determinați astfel să căutați lucrările lui Sipos

Sandor, fie în mediulș virtual, fie
cu prilejul altor expoziții din țară
sau străinătate pentru a pătrunde
tainele unui univers artistic situat
la limita vizibilului/invizibilului.
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Lost Meanings
Radu FLOREA

Obiecte (teniși, pantofi, cana
de ceai, borcanul cu dulceață,
murături), stop-cadru pe lucruri
banale, obișnuite, prin prezența
lor în cotidian și pe gesturi tipice
vârstelor (bătrânețe, tinerețe),
compoziții cu îndrăgostiți, adolescenți în parc, bătrâni prin
cameră, strada, orașul…
Lost Meanings - Înțelesuri
pierdute. Artistul surprinde clișee
de viață, cărora – tocmai pentru că
le-a ales drept motive picturale le dă un sens, un înțeles. Secvențe
de viață încărcate de semnificație
existențială, devenite obiect dar și
subiect de introspecție, de chestionare a rolului lor individual ca
și a raportului metafizic al omului
cu ele.
Poate că titlul expoziției - deschisă în 11 iunie, la camera K
Arte din Târgu-Mureș - asta și-a
propus: să incite. “Lost meanings”
ca și semnificații, sensuri pierdute. Eu le simt, privindu-le, ca
pe obiecte încărcate de un sens al
timpului trecut, consumat - tenișii
tinereții - vârsta abordării “casual”
în echilibru tematic cu același
“brand”: încălțările
adulților
- mereu aceleași, mai degrabă
practice, decât în trend - la modă în ritmul vieții. Nu lipsește, totuși,
etern emblematicul pantof roșu
de femeie ca supremație iconică a
adulației masculine.
Cu toate că lucrările lui Nicu
Stanciu sunt de cel mult 80 cm
pe 60 cm, desenul este viguros
echilibrat și pe pânze mai mici.
Volumele obiectelor ca și ale
personajelor statice sau aflate
în mișcare, trimit către viața
percepută la modul cotidian. Prezentul cadrului compozițional e
blurat de contururi tremurate,

Nicu Stanciu - Art statement

vagi, vopseaua e așternută cu
lejeritate în laviuri fulgurante
cu tușă lată care transmite
determinare în alegerea tehnicii
și a stilului. Cromatic, domină
tonurile reci, de griuri colorate cu
accente vibrate de roșu permanent
și englez (Lingura pe borcanul cu
dulceață), verzuri oliv (Murăturile)
ori de un albastru ceruleum dezarmant (Teniși). Lucrările se pot
afilia unui hiperrealism tematic
intenționat nefinisat, schițat
parcă în grabă tocmai pentru a
accentua nepersistența clipei.
“Lost Meanings” pot fi la fel
de bine și “Refound meanings”,
atitudini emoționale
regăsite
de artist în spatele gestului
uman ori a obiectului ca pretext
plastic. Recursuri pe care Nicolae
Stanciu ni le propune introspectiv,
oprindu-se pentru o clipă în
creație, solicitându-ne și nouă să
facem același lucru.

„Artistul își pune întrebări, caută, experimentează. În artă nu există o cale
anume, nici început sau sfârșit, sau cel
puțin mie așa îmi place să cred. Fiecare
artist are drumul său și singura regulă e
sinceritatea. Pentru mine arta e căutare,
creație, viață. Alteori e doar un medicament pentru suflet. Un prieten cu care
uneori te înțelegi mai bine, iar alteori
mai puțin bine, un prieten pe care trebuie să-l accepți la fel cum te accepți pe
tine însuți.
„Lost meanings” este o provocare la
gândire. Imagini luate la întâmplare
din cotidian, imagini ale căror sensuri
se pierd odată cu trecerea timpului sau
poate că nu.”

semnal
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Manifestările prilejuite de cea
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