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

ÎN ACEST NUMĂR:

Călin CRĂCIUN

POEZII DE

Ruby face o figură frumoasă cu Tată. După piese exclusiv comerciale și, automat, kitsch-oase, talentata cântăreață din
Medgidia pare să fi dat de drumuri mai bune, din perspectivă
artistică vorbind.
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Nelu MĂRGINEAN

PROZĂ DE

Instanța supremă a
poeziei

Iulian BOLDEA

În cartea lui Markó Béla se regăsesc, în mod emblematic,
viziuni intense, senzaţii de maximă tensiune şi fragmente de
cotidian surprinse în regimul unei scriituri atroce, mărturie
a unei poetici a corporalului, a suferinţei şi degradării...
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cronica videoclipului
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Ruby – Tată
Călin CRĂCIUN
Am semnalat nu cu multă vreme în urmă faptul că pare să se
întâmple și câte ceva pozitiv prin
arta videoclipului de pe plaiurile
autohtone. Despre unele piese
m-am încumetat să scriu deja
de bine. Lupii (Adda), P.O.H.U.I.
(Carlaʼs dreams – care ar mai
merita câteva cuvinte în plus,
măcar pentru Acele; de altfel,
acesta poate fi numit fără ezitare
anul Carlaʼs dreams în domeniul
videoclipului) și Cine m-a făcut om
mare (Delia) sunt piese care pot
fi investigate pentru plasarea în
categoria artă, dacă luăm în calcul
fuziunea dintre text, muzică și
imagine. Și nu sunt singurele.
Lucruri demne de luat în seamă
sunt de găsit și prin Aseară ți-am
luat basma (Uddi), Cuminte de
Crăciun (Ester și Ana Baniciu cu
Puya, Doddy, Vescan, Mahia), Îți va
fi dor (Doddy feat. Adeline) – și mă
opresc din precauție, că scriu cam
prea presat de timp și, poate, cu
prea mult entuziasm...

Teatru

• Teatru

Și Ruby face o figură frumoasă cu Tată. După piese exclusiv comerciale și, automat, kitsch-oase,
talentata cântăreață din Medgidia
pare să fi dat de drumuri mai
bune, din perspectivă artistică
vorbind. De acum cred că depinde
numai de ea dacă se ține mai
departe de kitsch sau își impune
un nivel estetic sub care nu
acceptă să coboare.
Ruby e o artistă de excepție
în peisajul autohton în primul
rând prin aspectul său unic. Cu
aerul de creolă conștientă de
frumusețea și capacitatea ei de
seducție, de rebelă tatuată mai
ceva ca Amy Winehouse, însă
fără să-i diminueze în vreun fel
senzualitatea, cu o privire jucăușă
și conspirativă, i se potrivesc cât
se poate de bine piesele cu tentă
erotică aventuroasă, amoroasă.
Timbrul, și el fără altul care
să-i semene, îi dă o mină de
dominatoare capricioasă. Toate
acestea le-a și exploatat sau pus,
de altfel, în valoare în piese despre
care n-am nici o tragere de inimă
să vorbesc.
Surprinzător însă, o cu totul
altă față își arată Ruby în ultimul
timp, în piesele din registru trist.
În Tată dă jos mai mult ca oriunde
armura și se arată sensibilă,
fragilă, cântând credibil despre
dramă: „Am obosit de atâta drum
și tare aș mai sta,/ Alerg după visul
meu și strig: Nu te îndepărta!/
Departe de casă, de mama mea,/
Am zile când mă doare tare
inima./ Merg pe drum, nu știu
drumul unde duce,/ O vorbă bună
știu că tare mult aduce./ Vocea ta
vreau s-o aud câteodată,/ Să mă
ajuți când sunt supărată./ Uitemă, tată,/ Sunt neschimbată,/
Când mă pierd în nori și ploi,/
Am nevoie doar de voi./ Tată, în
lume uitată,/ Câteodată-i mai
ușor/ Să plângi când ți se face

• Teatru

• Teatru

O VIAȚĂ SIGURĂ
- o nouă premieră la Sala Mică Compania Liviu Rebreanu a Teatrului Național Târgu-Mureș anunță
premiera spectacolului O VIAȚĂ SIGURĂ de Elena Vlădăreanu, în regia
lui Robert Bălan. Premiera va avea loc marți 20 decembrie 2016, de la
ora 19.30, la Sala Mică.
Din distribuția spectacolului fac parte actorii Emilia Banciu, Loredana Dascălu, Claudiu Banciu și Alexandru-Andrei Chiran. Scenografia
și costumele sunt realizate de către Măriuca Ignat.
Următoarele reprezentații ale spectacolului O VIAȚĂ SIGURĂ sunt
programate în datele de 3 ianuarie 2017 și 22 ianuarie 2017, de la orele
19.30, la Sala Mică.
Biletele au fost puse în vânzare și pot fi achiziţionate de luni până
vineri între orele 12:00 şi 17:30 la Agenţia de Bilete a Palatului Culturii
sau la casa de bilete a teatrului de luni până vineri între orele 09:00 şi
15:00 şi online: www.biletmaster.ro

dor./ Tată, îmi spuneai că într-o
zi voi pleca,/ Departe de voi, în
lumea asta rea/ Viața asta n-o
câștigi, dacă nu pierzi ceva/ Dar
eu nu știam că despărțirea doare
așa./ Pământul se învârte grăbit,
ca ruleta pe masă/ Dar, oriunde
aș merge, să știi că mă întorc
tot acasă./ Pamântul se învarte
grăbit, ca ruleta pe masă,/ Dar,
mamă si tată, să știți că rămân
tot a voastră”. Textului nu-i lipsesc
stângăciile. Tratat independent,
exclusiv ca text poetic, ar fi
probabil umbrit de simplismul
unor versuri ca „Merg pe drum, nu
știu drumul unde duce,/ O vorbă
bună știu că tare mult aduce”, dar
alt impact i se relevă însoțit de
cântecul de o tristețe acută. Este un
text despre înstrăinarea copilului
nevoit să dea piept cu viața pe
cont propriu, ale cărui speranțe
de izbândă și motivații sunt legate

pentru totdeauna de legătura
afectivă cu părinții. Înstrăinatul
adult rămâne în străfundurile
sufletului său copilul dependent
de ideea de părinte.
Melodia e o mixtură reușită
de pop și R&B, cu niște foarte
vagi urme de rap în interpretare.
Ea accentuează prin tonalitatea
înaltă lirismul. Imaginea aduce
un plus de emoție și psihologism,
acel plus care numai din autist
nu poate scoate o înecătură,
de nu chiar o lacrimă. Cât
despre sensibili... ei au nevoie
de batiste. Drumul înstrăinării
și al reîntoarcerii, poarta casei
copilăriei, tatăl îmbătrânit și
amintirile de când era tânăr se
îmbină formând o poveste cu
adevărat emoționantă. Atât de
emoționantă încât nu m-ar mira
tocmai de aceea să stea în coada
clasamentelor audienței.

SC OPREA AVI-COM SRL

547180 Crăieşti, Str. Dealul Viilor 5
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Instanţa supremă a poeziei

Iulian BOLDEA
Poet şi eseist important, politician
de notorietate şi anvergură, intelectual
rafinat, Markó Béla scrie, în volumul
Badminton (cu subtitlul Poezii oportune
şi inoportune, 2008-2015, traducere
şi note de Kocsis Francisko, Editura
Curtea Veche, Bucureşti, 2016) o
poezie în care atenţia la vibraţia
sinelui se conjugă cu reflecţia asupra
cotidianului, dar şi cu rememorări ale
trecutului, cu fixarea, în imagini dense,
incisive, pregnante, a unor ipostaze
ale eului, istoriei sau ale prezentului.
Arhitectura cărţii, cu poemul liminar
Dar cine a supravieţuit? şi cele patru
cicluri poetice (Întreg, Lesă, Revistă
pe gheaţă, Gard) are continuitate şi
organicitate, rezumând fluxul ideaţiei şi
meandrele imaginarului, atât la nivelul
poemelor ca individualităţi semanticostilistice, cât şi la nivelul unităţii şi
coerenţei întregii cărţi. Un joc grav
şi resemnat al destinului, al vieţii şi al
morţii, al confluenţei dintre implacabila
forţă gravitaţională a trecutului şi
ponderea insesizabilă a prezentului este
desenat în poemul de început, articulat
prin răsturnări semantice şi devieri
paradoxale de la logica temporalităţii,
a viului şi a neantului, în numele unei
legitimări a adevărului lăuntric al fiinţei:
„După ce am murit, câţiva ani/ mi-a mai
crescut barba şi am scris şi poezii,/ Apoi
am abandonat./ Nu ştiu precis când m-a
ajuns moartea./…/ De când am murit,/
am revenit de multe ori,/ mi-au apărut şi
cărţi de versuri,/ dar degeaba mi-ajunge
numai până la glezne apa nefiinţei,/
dacă-n veşnicul crepuscul/ exală
pestilenţial/ şi cine o trece/ prinde şi el
miros de cadavre /…/ Îmi contemplu
chipurile supravieţuite,/ ei bine, lor
le-a fost dat să vadă/ ceea ce eu nu pot
vedea”. Finalul poemului aduce cu sine
o radicalizare a timbrului etic, provenită
din antinomia schizoidă trecut/ prezent,
dar şi din valorificarea semantismului
verbului a avea. Trecutul - comunist
- e valorificat mai ales prin valenţe
privative, ale negativităţii („Nu aveam
căldură, nu aveam benzină,/ nu aveam
curent, nu aveam carne,/ nu aveam unt,
nu aveam cafea,/ dar aveam turnători/ şi
aveam speranţă”), în timp ce prezentul
se revendică de la abundenţă materială
şi carenţă în ordinea spiritualului şi
eticului („Acum avem căldură, avem
benzină,/ avem curent, avem carne,/
avem unt, avem cafea,/ avem turnători,/
dar mai avem speranţă?”). Într-un astfel
de lanţ al antinomiilor şi anomiilor, al
paradoxurilor şi al reduplicărilor etice,

întrebarea finală a poetului este cât se
poate de justificată („Asta întreb eu,
care am murit,/ am plecat în lume, în
altă lume,/ cu un glonţ pitit undeva în
mine,/ un glonţ ascuţit de kalaşnikov,/
dar şi un mort are dreptul de a pune
întrebări,/ mai ales într-un regim
democratic,/ aşa că vă întreb pe voi,/
dragi chipuri supravieţuitoare,/ nu era
mai bine/ când era rău,/ sau de ce-i rău
acum/ când de-altfel e bine,/ respectiv
poate să-mi fie patria din urmă/ ţara
numită Nostalgia,/ şi dacă da, care-i este
sigla statală?/ No?/ Nono!”).
Un desen al suavităţii transpare în
textele în care e vizibilă propensiunea
spre inabordabilul tărâm al sacralităţii,

să vezi ce fac/…/ Catifeaua moale a
margaretei se scămoşează/ ca buretele
microfoanelor acoperite,/ nu mă
urmări!/ Nu mă privi, nu mă asculta!/ Nu
sunt niciodată singur,/ întotdeauna eşti
cu mine,/ îl trimiţi la mine pe singurul
tău fiu/ ca să-mi spioneze păcatele?/…/
Nu mă ţine sub observaţie, Doamne! Nu
te îngrijora pentru mine!/ Permite-mi
accesul la procesele verbale/ îngăduiemi să aflu/ ce am făcut/ de ce trebuie să
mor?”).
Un limbaj al tandreţii sub forma
sugestiei parabolice a jocului de
badminton se cristalizează în poemul ce
dă titlul volumului, unde jocul ritualic
al dragostei derivă din schimbul de

spre transcendenţă, precum în poemul
Către instanţa supremă, unde percepţia
detaliilor, sugestiile cotidianului şi ale
umilităţii se întâlnesc cu clamări ale
orgoliului, ale refuzului expunerii şi
ale ororii de a trăi şi de a muri, într-o
parabolă sugestivă a destinului creaturii
care se simte în permanenţă spionată,
vulnerabilă, torturată de capriciile unei
divinităţi absconse, care se infiltrează în
cele mai mici cute ale existenţei făpturii.
Creatorul înfăptuieşte, astfel, un ultraj
la adresa intimităţii şi individualităţii
creaturii, instrumentând spionarea eului
prin intermediul celor mai nevinovate
elemente ale naturii („Vrăbiile se
răsucesc pe ramuri/ ca nişte minuscule
camere gri,/ albine zumzăitoare îmi
înregistrează paşii,/ se spune că ştii
totul despre mine,/ nu vreau să ai grijă
de mine, Doamne!/ Mi-ai împânzit viaţa
cu camere de luat vederi,/ nu vreau

mingi efectuat într-o grădină simbolică,
în care iubirea trece printr-un registru
divers de atitudini, afecte şi gesturi, de
la erosul declarativ, la patosul gestual
sau la expunerea trăirilor nude, directe,
necenzurate de convenţiile pudorii
(„Printre prunii din ce în ce mai violeţi,/
un zbor lent dintr-o parte-n alta,/ de la
bărbat la femeie/ şi-napoi/ arcul perfect
al singurului cuvânt/ pe firul nevăzut,/
dar într-un fel în care numai prelungirea
corpului/ îl atinge pe celălalt,/ de fapt
numai mingea, când/ pe cerul abia pătat
cu nori se desenează/ la început cu mare
sfială/ ceva de genul: te iubesc/ sărind
apoi din ce în ce mai alert:/ te iubesc, te
iubesc, te iubesc/ trebuie să ajungi la un
fel de lovituri afectuoase/ ca între două
corpuri transpirate/ să se-ntindă dintr-o
parte în alta”).
Culoarea nostalgiei umple spaţiile
de goluri şi plinuri ale unor poeme,

printr-un lirism de atmosferă ce
conturează întâmplări, scene, figuri ale
copilăriei (emblematic e, aici, chipul
simbolic al mamei), nu lipsite de o
amprentă a afectivităţii care măsoară,
în fond, distanţa dintre eu şi propriul
trecut: „Atît de tare rîdeam şi noi/ că
din ochii mamei au început să curgă/
şiroaie de lacrimi de neoprit şi i s-au
aburit ochelarii,/ iar mie întotdeauna
mi se punea un junghi în ceafă/ ca o
cine ştie cînd petrecută detunătură de
pistol,/ pentru că noi doi născoceam tot
felul de jocuri/ cînd nu eram preocupaţi
să trimitem/ soluţia rebusului la revista
copiilor,/ am şi cîştigat odată o carte,/
odată o tabletă de ciocolată,/ iar odată
o sonerie electrică demontabilă,/ ne
plăcea să concurăm la orice,/ era fericită
că am cîştigat concursul de trotinete/ şi
împreună am cărat acasă cutia verdenchis/ de popice pe masă care răsplătea
cîştigătorul,/ e adevărat că nu ne-am
jucat niciodată cu ele,/ era plictisitor, ca
şi concursul de trotinete,/ mai bine ne
băteam capul cu idei care de care mai
năstruşnice,/ mama a fost întotdeauna
mîndră de flexibilitatea ei,/ îl necăjea
şi pe tata cu asta,/ se aşeza şi-şi apuca
cu uşurinţă/ degetul mare de la picior
cu gura,/ apoi se uita rîzînd cum mă
necăjesc s-o imit”. Jocurile copilăriei
dintr-un trecut cu amprentă idilică se
transformă, mai apoi, în vibraţie tragică
a destinului, în care ritualul flexibilităţii
primeşte un rol de acută tranşanţă,
surâsul transpunându-se în lacrimă, în
rană, în durere.
Poemul Întreg e documentul,
de liminară sinceritate, al unui
sfârşit, al suferinţei, al traumei, cu
atât mai dramatice cu cât anamneza
se întemeiază pe detalii prezentate
cu răceală premeditată, cu detaşare
aparentă, cu echidistanţă calculată.
În cartea lui Markó Béla se regăsesc,
în mod emblematic, viziuni intense,
senzaţii de maximă tensiune şi
fragmente de cotidian surprinse în
regimul unei scriituri atroce, mărturie a
unei poetici a corporalului, a suferinţei
şi degradării, din care adie, însă, şi o
aromă simbolică a nevăzutelor care
adastă în cele mai umile metamorfoze
ale cotidianului.

poezie
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Poezii de Nelu MĂRGINEAN
Metamorfoză
M-ai închis Doamne
Într-o clepsidră;
Bolovani sunt firele de nisip,
Care-mi lovesc creştetul
Şi umerii...
Se rostogoleşte timpul
Peste mine...
Mă ghemuiesc
Ca-ntr-o placentă;
Oooo...sigur...
Sunt nenăscutul...
De-aceea sunt aici!
Şi-aştept să ies
Pentru a fi nisipul
Celeilalte clepsidre...
Cea care naşte iubirea şi ura,
Focul şi apa,
Adevărul şi minciuna,
Pamântul!...

Din zaţ
Pe fundul ceştii de cafea
se-adună norii…
Tu stai ghemuită printre norii de zaţ
într-o răscruce de drumuri.
Nu ştii încotro s-o apuci?
Sau poate-aştepţi venirea ploii?
Pe-o margine a ceştii e primăvară
şi nori de ploaie;
Pe altă margine a venit toamna
cu ploi de frunze resemnate…
Stau aplecat asupra ceştii
şi irisu-mi luceşte stins
culegând chipul tău, al primăverii
şi al toamnei…
Care de-acum amestecate se preling
în lacrimă fierbinte
pe obrazu-mi de ceară.

Pe fundul ceștii de cafea,
Se-ncheagă-n zaţ o presimţire grea.

Rugă în gând
Astupă-mi urechile
cu o şoaptă
să nu mai aud vântul tânguindu-se…
Astupă-mi ochii
cu palmele
să nu mai văd frunza legănându-se căzând.
Astupă-mi gura
cu-n sărut
să nu mai pot spune că-mi ești dragă…
Învăluieşte-mi mintea
cu ceaţa nebuniei,
ca să trăiesc iluzia fericirii.
Ghemuieşte-te lângă inima mea
pe care o simt bătând în alt piept,
ca un gong, ca un clopot,
apoi ca o părere…
deloc!...

Mă-mpart în şapte umbre-n şapte toamne
Şi simt cum mă despic în cele şapte taine.

Degeaba
Într-un târziu, am ajuns…
paşii mi-au adormit la tine-n prag.
Tu, nu mă mai priveşti cu drag.
Ţi-au obosit dorurile,
ţi s-a risipit iubirea…
Eşti goală! Eşti goală! Eşti goală,
la suflet şi la trup.
Mai bine n-ajungeam,
mai bine liftul ar fi adormit între etaje
obosit să mai care şi el
atâtea bagaje umane,
şi doruri să care…
Să mă găsească-n lift,
peste-un mileniu şi mai bine,
mumie…fosilă…
sau poate doar un mort
mirosind a viaţă
şi-a dor în hibernare.

Şapte
Pe şapte căi mă tîrăsc, Doamne
(Chiar dacă Bachus nu mi-e azi prieten)
Şi şapte umbre pentru şapte toamne
Mi se agaţă-n fiecare pinten.
Şi şapte sori hepatici pentru şapte zile
Îmi radiază mintea, intelectul
Cercând să mă prefacă-n celule inutile
Cercând să mă topească încetul cu încetul.
În şapte nopţi de spaimă, şapte lămâi stricate
Din nalt se erijează în şapte luni concave
Stând aninate-n bolta cu stele decupate
Dorind să mă inspire în rimele-mi bolnave.

Vis deasupra apei
Oare ce-mi veni într-o zi
de te-am numit, frânghie?
Tu erai de fapt pietroiul
legat la capătul frânghiei,
pentru a limita plusinfinitul.
Frânghia eram eu
şi tot eu, limita minusinfinitului.
Eu-frânghia şi tu,
priveam peste balustrade podului
pe sub care trecea râul, agale şi adânc,
ca o văduvă tânără legănându-şi cu voluptate
şoldurile.
Tu-mi spuneai că ai chef să sari
şi să-noţi pe fundul apei
cu burta lipită de prundiş
şi cu ochii ţinta în sus, precum calcanii.
Eu aş mai rămâne să te privesc pe furiş,
telefonându-ţi prin frânghie,
cu taxa inversă.
Da, eu aş mai rămâne o clipă sau un an,
Cu ochii aţintiţi, la undele de ape din tavan.

Nervi
La spitalul de nebuni s-a dat stingerea…
(nebunii niciodată nu-şi plătesc factura…)
Dar când lumina din tavan se stinge,
ei își aprind o lumină-n mintea lor.
Medicii ştiu de ea şi-ncearcă să le-o stingă
şi chiar reuşesc uneori…
dar nu pentru mult timp.
Ei şi-o aprind din nou, înzecind,
însutind numărul de lumeni.
Medicii o sting, iar ei o reaprind
e-un joc de-a “care pe care”
din care toţi câştigă.
Unii îşi iau lumină, iar ceilalţi le-o curmă…
Nebuni şi medici, aceiaşi! Tristă turmă!
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Poezii de Elena Gabriela FECEORU
un bilet
pâna la Tg. Mureş, vă rog şi numa’
ce îl aud pe motreanul despre care
încă nu ştiam că-i motrean spunându-mi
una şi alta şi în fine, n-aveam niciun

aproape de Brădet, Cecilia s-a prostit
prin rugii de afine nu chiar cu toţi
actorii echipei de teatru.repetăm
piesa în aulă.praful de pe scenă te
ameţeşte.

chef.iar mă întâmplam prin gara din Petroşani
iar căutam să-nţeleg ce-s fiárele blocate
pe liniile de tren.tata m-aştepta acolo unde
se aşteaptă oamenii între ei.mi-am luat

să ai un iubit, să te sune

biletu’şi-am fugit să-l mai văd un pic.era slab
de tot şi-mi stătea în gât ceva ce avea gust
de cărbune.lasă-mă să conduc roába ta prăfuită
nu preda casca şi nici boneta de militar cu

plângând, să-ţi spună că
cineva îl sechestrează
că e bătut-măr, că e mort
de frică ş.a.m.d.

ele mă jucam, mă deghizam.îţi dai seama, eram
tatăl meu.

să-l localizezi, să te duci
singură, să ajungi singură
până acolo, să intri în
cabană şi să-ţi găseşti toţi

pentru că nu-i purtam numele de familie
meritam să stau lipită de sobă.puşcase varul
şi pereţii erau incerţi.o casă din chirpici mare,
gutuiul din faţă şi tufe ornamentale mirosind
a tămâie, întreg imperiul pentru membrii
familiei lui moş Felie-tataia.fusese tractorist,
un tractorist bolnav de astm.
nici nu vizitasem grădiniţa „dormeam aşa frumos
dimineaţa” că n-au fost în stare să mă trezească.
cât pe ce să nu pot începe şcoala totuşi doamna
Olimpia mi-a dat cărţi.Câmpia Bărăganului înflorită
mov lichid în sticle, cărarea îngustă pe lângă garduri
şi totul era acolo.
pe moş Felie îl găseai totdeuna apărându-se de
crivăţ.l-am sfidat cât am putut. am împrumutat
din sat o mamaie cochetă.şi nici măcar nu l-am
mai salutat.vecinii spuneau că plânge dar eu îl
vedeam împărţindu-le eugenii celorlalţi nepoţi.

oploşiţi într-aiurea
jucam racing games numai
tu câştigai mă-ntorceam
spre perete imitam mutra
Ceciliei şi nu-ţi convenea
mi-ai spus că fata asta e târfa
nebună.că o duc bărbaţii în
peşteri şi acolo cam de fiecare
dată pietre scârţâie sub alte
pietre. praful de cărbune te
ameţeşte, vezi negru.devenise
colega ta de clasă prin transfer
de la Industrial liceul de lângă spital
la Teoretic în centru unde eu nu
reuşisem.eram uluită de scamatorie am
zis că-i un fel de Criss Angel.ţinea
seminţe între dinţi, ţintea cu vârfuri de coji
vreun prof mai zdravăn. tabla-mozaic
se repeta şi la Universitatea din Deal.

prietenii ospătându-se în
jurul acestei glume.

stau pe scăunel în capătul uliței
sub nuc prind
wi-fi de la nicu.
ce vrei?
certitudini rurale?
de exemplu:
fetele de 14 chiar
n-ar suporta ideea de
homeschooling aici.
unghii false, tricouri
tip coada rândunicii,
colanți gri sau mov

depinde ce culoare au
lentilele tale.
lux-să pleci de acasă
6 ore/zi, hai 7,
8 (dacă n-ai biță)
vântul adie aproximativ
paşii mei filtrează
căldura dinspre pădure
spre Gilort
mă duc acasă.
scândura lipsă
a gardului este
sora mea vitregă
familia mea
e-n două familii
la serbarea de final
repetentul după ușă
zice anecdota cu
cei 2 hulubași
nimeni nu-l bagă
în seamă
altul zice
aceeași anecdotă
și primește
coroniță de zorele
vântul adie aproximativ
paşii mei filtrează
căldura dinspre pădure
spre Gilort
mă duc acasă.
scândura lipsă
a gardului
este sora mea vitregă
familia mea
e-n două familii.
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fragment
de Valentin COVACIU
Alea n-au fost vremuri ușoare
nici pentru ai mei... inflația galopa cu peste 100% pe an, aveau
un credit imens... nu reușeau nici
măcar să-i acopere dobânda... casa noastră fusese scoasă la licitație... bine, astea sunt lucruri de
care eu n-aveam niciun habar...
cum n-am nici acum de unde și
cum au avut ai mei forța și motivația și... nu știu să o scoată la
capăt.
Și cât de faini ar fi fost munții
ceia, mie tot mi-era dor de Cloțăniștea mea, de tati și de prietenii
mei... și-i spuneam la mami de
fiecare dată când venea pe la
mine... Acasă... când mergem?
Vreau să mergem acasă! Daa... nu
mă mai duci odată acasă?! Abia
aștept să ajung acasă!
Altfel era plictiseală mare pe la
Bicaz, dacă nu mergeam pe undeva cu tata sau dacă nu mergeam după borviz ori dacă eram
deja venit acasă de la grădiniță
ori de la școală ori de la biserică.
Și de biserică mi se cam urâse într-o vreme, chiar aș fi preferat să
stau să mă uit la desene că aici,
la mama și la tata, nu avem decât
Tvr 1 și ăștia bagă desene numai
sâmbăta și duminica exact când
trebuie să pornesc la biserică,
da..., știi cum, numa-n ciudă, fix
și exact-exact atunci începeau, că
vedeam pe geamul dintre verandă
și bucătărie, când mă-ncălțam să
pornim la slujbă. Ș-apoi la slujbă
cum Doamne să lipsesc tocmai io
care spuneam Crez-ntr-unul, apoi
ce-o să zică lumea, pfui, mama
ei de lume, tu, mamă – asta-n
gând, că altfel nu prea-mi venea
să comentez că tare-tare să supăra și un-doi lăcrima. Și nu era
bine, că atunci mă-ntristam și io,
că mama așa mult tot suferă și
suferă și durerea mare-i că zice
că nime nu-i alină suferința, doar
Maica-Domnului sângură, așa că,
cu toată părerea de rău, îmbrăcat
frumușel, în pantaloni de stofă,
cu cămașă albă și vestuță argintie
și-n pantofi de piele porneam io cu
bunica lipa-lipa spre biserică.
Pe când ajungeam îmi trecea cu
desenele, c-apoi mergeam în strană, numa-io acolo, cu bărbații, și
dădeam noroc cu bădița cantoru
ș-apoi cântam și io colo-șa. Mama
și cu Cristinuța, după ce-ncepuse a
veni și ea, rămâneau mai în spate,
dar nu chiar în spate de tot, era
loc pentru femei și olecuță mai în
față, în naos, da-n partea stângă,
că-n dreapta era tot pentru bărbați locul. Apoi începeau emoțiile
că venea rândul meu acușica după Tatăl nostru, după Evanghelie, erau niște vorbe pe care nu le
mai știu acum, dar atunci când le

auzeam știam că numai olecuță
mai este, apoi veneau alte vorbe
și gata, luam aer în piept și porneam spre altar. Vai-vai, primele
dăți am crezut – când am ajuns în
față de mă vedea toată lumea, am
crezut că gata nu mai știu nimic,
și Doamne-Doamne, dar cât mai
repetasem cu mama, în fiecare
seară și-n fiecare dimineață. Na,
dar m-am întors frumușel cu poponeața la audiență, m-am pus
în genunchi, mi-am făcut cruce
și cu voce cristalină, uitându-mă
la icoanele iconostasului și mai
ales, dar mai ales, la ușa altarului
care era cioplită așa de frumos în
lemn că-n timp am învățat ca pe
rugăciune fiecare înfloritură, fiecare noduleț și fiecare crăpătură
din lemnul cela, apoi au urmat
la rând covoarele și toate modele alea și așa au trecut cam doi
anișori, timp în care deși era păcat, mama lăsa smerenia la o parte și era tare mândră, nevoie mari
di mândră di nepoțălu ei, că tari
li mai plăcea la oameni și tari mă
mai lăudau, chiar și babili celea
mai afurisâti din fire. Și-așa era
mai îngăduitoare olecuță și tanti
di la alimentară chiar dacă să lungea uneori prea tari lista din caiet.
Și-așa mama mai primea ba un
pic di lapti, ba un pic di bun-bun,
ba una, ba alta ori pi mai încolo ori
pi las că ne-o ajuta Doamni-Doamni dacă ajungi la băietu cela carile
zâce Cred-ntr-unul așa frumos colo-șa la biserică și la doda ceia di
surioară a lui. Și era mândru chiar
și tata de mine, abia așteptam să
ajungem acasă ca să-i povestiesc
cum o fost și mai ales cum am
cântat că de zâs Crezu bine, asta
deja să-nțălegea di la sine.
Tătuși, important era să-i fi plăcut la mama cum l-am zâs, ea
iera criticu meu cel mai di luat
în samă. Și era bine, mă sâmțem
șî io mândru când spunea, vai,
da ce frumos ai zâs azi, măi, băieti, iaca atâta bucurie am șî io pi
lumea ceasta. C-apoi pân la urmă
tata, numa Duminica nu să duce
la crâșmă ori la lupti, ceea ce era
cam prea puțin, măcar mama cu
tăți vrăjmașii ceia, tot iera bini
că-i lăsa-n grija și-n plata Maicii
Domnului, că măcar mai avea grijă di noi. Că de nu iera ea, cine mă
duce pe mini la nenea Dumitru
să-mi scoată dințișorii cei di lapti
când au început a să mișca, oi-oi,
di iera după tata, să ci vinit iel di la
lupti ori di la crâșmă, apoi numa
strâmbi mi-ar ci crescut dințâșorii ceștialalți, așe-ntr-o parti, cum
am pățât cu unu di m-am spăriet
io di dureri șî m-am smucit o datâ
din mâna lui nenea Dumitru și
cum m-am smucit atuncea mi-o

crăpat dințâșoru cela di lapti în
strâsura cleștilui și-o rămas un
ciobuleț în gingie din cauza căruia
mi-o crescut apoi iaca-câș dintili
nou.
Pi lângă aiestea cu mama știem
că ie-i ici-șa, ș-apoi cum iera
șî cânticelu cela cântat di Anda
Călugăreanu șî să ci vinit oricine
ie nu m-ar ci dat pintru nimic în
lume. Uăi, tari mă mai emoționa cântecul ăla pe versurile lui
Coșbuc, „Iaca vine-un lup din
crâng, să fure și să ducă la pădure
copiii...”, da atunci io știem că la
fel ca-n cânticel iasă mama cu
nuiaua la iel, ceara lui di lup și
di tăti celea șî di tăți aceia, ducâsă-nvârtindu-să că acușica-i joacă
mama cu nuiaua pi schinari di
nu să văd. Ghini, pi di altă parti,
tătu-i drept că la mami șî la tati
tăt ar cam ci fost cazu să mă-napoieză... că io nici nu ieram di colo,
io ieream di la Râci șî colo-șa pi
Cloțăniști iera casa me șî prietenii
mei șî deja ar ci vinit vremea să
mă-napoiez io la treburili mele
să mă fac fotbalist șî așe mai diparti. Nu să stau io ici-șa-nchis în
curti ca orătăniili celi proasti șî să
bat mingea di unu sângur șî să am
grijă să nu dobor florili celea frumoasă ale lui mama, carili ierau
frumoasâ, nu zâc nu, îmi plăceu șî
mie, da cum zâcea șî tata când îmi
lua partea, da cini o pus-o să puie
flori pi lângă terenu meu di fotbal
când era atâta loc mai din-sus în
grădină?! Șî să nu mai stau io aicea undi televizoru-i alb negru șî
la radio când să audi când nu să
audi șî iarăși să nu mai tăt stau
io sângur tătă după-masa ori să
citesc ori să scriu povești șî amintiri di la Râci șî să vreau să ciu Ion
Creangă, când io, di fapt, cel mai
mult șî mai mult fotbalist vreau
să mă fac șî să joc la Steaua, așa
ca Denis Șerban, careli era idolu
meu, deșî mama zâcea că-i păcat
să zâc așa, așa că nu zâceam tari,
numa-n gând, că io ieram fanu lui
di-aicea di la Bicaz, sânguru, restul
erau cu Hagi, cu Gică Popescu, cu
Viorel Moldovan șî cu alții, da mie
nu-mi păsa di ei, că nu mai jucau la Steaua, plus că ce conta, io
voiam să fiu Denis Șerban șî gata.
Și când jucam fotbal la școală în
curti cu băieții cei mai mari, io
ieram Denis Șerban ș-i driblam
pi tăți, adică de fiecari dată când
ajungea mingea la mini, fugem cu
ie tăt înainti până nu mai iera la
mini sau până să termina terenu
dacă nu mi-o lua cineva ori dacă
nu mă înghionte șî nu chicam pi
jos, că nu dădeam pasă, cum să
deie Denis Șerban pasă așa la tătă
lumea, plus că nici nu mai videam nimica-n jurul meu - numa
mingea șî chetrili di sub mine.
Ș-apoi cu golurili era mai greu, că
cum fugem io așa tari-tari nu mai
putem să o cotesc nicicum – da
nici că mă interesa, goluri dădeam io câti voiem acasâ, la școală
conta numa să fug cât mai mult
cu mingea-ceia când ajungea la
mini. Chiar nu țin minte să fi dat

vreu gol în curtea școlii :))
Ghini, ghini, da hai să stăm
olecuță, ghini? Șî iar ghini :))
că până să ajung io la școală la
domnul Macovei am mai fost un
anișor la grădiniță. Acuma, ghini, ți-am mai povestit io cum iera
pi la grădi, doar că ici-șa era altă
grădi și era altă treabă. Aici, dinla-deal, la Telec, nu era ca la mini
la Râci. Acolo-șa erau tăt grupe șî
grupi di la ai mai micuță până la
cei mari, pe când ici-șa era numai
una sângură-sângurică, cu una
sângură-sângurică
învățătoari
pintru tăți copchii, cari nici nu
ierau așa mulți.
Numile domnițăi învățătoari
nu-mi mai vine acușica-n cap,
nu știu di ce, da dacă o ci să o
pominesc mai diparti, io-m zâci
Carmen, ghini? Ea avea și o fată,
o dodă măricică, de-o samă cu mini, pi cari o chema Loredana, șî ea
voia să cie prietena mea, numa că
io voiam să ciu prietenul Codruțăi
cari nici că mă băga în samă.
Da... până la Codruța... mai avem
olecuță. Întăia zâ când am mers la
Grădi cu mama, ăi, mama, mamă,
tari mi-o plăcut, chiar dacă am
făcut nazuri șî olecuță di tărăboi,
atunci când mi-am făcut primul
prieten. Era un băiat acolo, Marius
îl chema, șî cum stăte el acolo frumușăl în băncuță, di cum l-am
văzut am șî vrut să ciu pretin cu
el, așă că m-am dus și am dat-o la
o parti pi o fetiță cari stătea lângă
dânsul și am zis că io ici-șa vreau
a șede. Fetița a-nceput a plângi
și m-a-mpins șî io am început
a mă enerva că ce-i asta, io ori
stau undi vreu ori mă duc acasă.
Până la urmă domnița Carmen a
rezolvat problema că era educatoari bună care știe cum să ieie
copiii. Șî io am stat lângă Marius,
da n-am rămas noi pretini chiar
așe mari șî buni că-ncetu cuncetu tăt mai puțîn o-nceput a-mi
placi di el. Apoi colo-șa la grădi
avem mulți colegi, tătuși, și cei
mai mulți eram cei măricei, di-o
samă cu mini. Șî-ncetu cu-ncetu
am început să ni înțălegem ghini
cu tății ș-au văzut șî iei că io am
idei, șî că șî di facim noi boacăni,
tăt nu-o-m pățî mari brânzî. Așe
că cel mai tari șî mai tari era când
organizam evadări. O pândem pi
domnița educatoari când ieșe afară
șî uita să puie zăvoru la ușa din
față șî-atuncea punem trupa în
mișcari, io mă ocupam di băieți
șî di cei mai măricei, Loredana șî
cu Irinuța să ocupau di feti șî cei
mai mititei șî un-doi o zbughiem
cu tății afară. Ghini, acuma nuți imagina că avem șî chiar undi
fugi pi buni, că doară poarta iera
închisă, da ni mai fugărem șî noi
olecuță prin curtea ceia a grădiniții ori în cel mai bun caz reușem o parti să sărim gradul din
jos în curti la Ocolul Silvic. Numa
odată am făcut-o mai boacănă,
atunci s-o supărat tari domnița
Carmen, io zâs și la mama atunci,
iooi, că-s capu răutăților.
(Continuarea în pagina 7)
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(Urmare din pagina 6)
Atunci cei di la Ocolul silvic au
pus în curtea grădiniții câteva
hrănitoare de lemn pentru capre.
Acelea erau cam cum îs coșurile de cucuruz di la Râci, erau așa
niște cutii, niște cotețe, din lemn,
așa făcuti frumușăl din scândură
nouă di jur împrejur numai în partea din față, mai sus di căpșorul
nostru aveau niști leațuri bătuti
așa ca niște gratii. No, șî când am
văzut io minunățîile celea dă-i și ti
cațără șî ti bagă într-ânsele. Ghini,
ghini, era mișto colo-șa înăuntru
că di ti săltai olecuță putei să vezi
printră gratii. Șî-au intrat așe mai
cu aghiutor mai di unii sânguri șî
alți colegi în cutiile celea... ghini,
ghini, șî ne jucam șî râdem noi pi
colo-șa, până a vinit domnița educatoari. Șî n-a fost ghini, c-atuncea prima dată a-nceput a țâpa
la noi. Problema a fost că o parti
ne-am săltat afară sângurei, da
după altă parti a trebuit să să bagi
dumneaei șî să ni salti afară - șî,
dacă i-a zâs la mama, să pari-să
că nu i-a plăcut.
Ioooi, la grădi mai era șî Irinuca, treaba tari cu Irinuca iera că
ave o grămadă di chestii mișto, că
părinții ei, ori numa o parti dintră ei, plecaseră la muncă prin
țări străini șî-i trimiteu tăt felul
di trăsnăi cari mai di cari. Ave
casetofon, ave diapozitive șî aparat cari făcea să se vadă imaginile celea micuță mari-mari pi
păretili di la grădi – așa am văzut
cum a rămas ursu cela tont fără
coadă din pricină la vulpea ceia
isteață și rea. Daaa... cel mai tari
șî mai șmecher la Irinuca era că
ave o grămadă di carioci – da o
grămadă, așe di multi că dacăți imaginezi tăt nu-ți intră tăti
în imagine. Ave pacheti mari șî
lungi cu pisti 20 și multi culori într-unu sângur. Șî mă mai lăsa șî
pi mini să desenez cu iele. Că mari
desenator mă făcusâm io. Șî acasă
îi cerem la mama într-una carioci
noi, că ea-mi lua pachete di celea
di șasă culori, ori câteodată di 12,
da oricum, răpidi să terminau tăti,
șî cu tăti că le mai lungem io cu
apă în burețălu cela dinăuntru tăt
să terminau pre răpidi. Ș-apoi de
să terminau înainti să termin io
castelili celea frumușele înconjurati di copaci șî mai frumușăi,
apăi iera bai mari.
Trăsnaia-i că-n pachețălu nou
di carioci verdile nu să mai potrive cu verdile cel vechi, nici roșu
cu roșu, nici albastru cu albastru,
numa negru șî maro șî galbinu
ierau di fiecari dată la fel. Iooi șî
ce nu-nțălegem io din pachetile
celea era di ce mămăliga lor mai
băgau câteodată șî câte-o cariocă
albă, nu iera di nici o treabă – să
ti caci pi ie!
No... așa că-ncetu cu-n cetu ajun-

gem șî la Codruța cei-a mea ruptă
din lună șî din soari șî din stieli,
tari mai era frumoasă. Numa că
nu mă băga în samă, ceara iei, iar
chestia asta mă supăra tari di tăt,
din calea-afară, că-mi vine să-mi
zgârii fața cu unghiile numa să să
uiti șî ie olecuță la mini să vază
ce fecior beton îs io. Da... digeaba,
am visat io cai verzi pi păreți, că
ie era în clasa a treia deja, ș-apoi
când vine pi la grădi povestea
numa cu domnița educatoari...
n-aveam ce-i faci decât să șăd io
așa frumușăl seara acasă șî să mă
gândesc cum oi crește io ș-oi faci
bani șî ioi cumpăra caieti șî cărți
cu scris di aur ca-n povești, oi-oi.
O dată ne-o zâs domnița educatoare că di a doua zâ va trebui să
cim mai buni șî chiar șî mai cuminți că o să avem un coleg nou.
Uăi, ce tari! Abia așteptam, i-am
zâs și la mama vestia ceasta mari.
Numa că a doua zî lucrurile-au
ieșit taman pi dos, deșî noi n-am
făcut nimica rău. La grădi o vinit
un băiețăl țâgănuș, cari o-nceput
a plânge șî a urla imediat cum o
plecat mămițâca lui, de nu l-o mai
putut nicium potoli domnița Carmen, până n-o trimis vorbă - să
vină să-l ieie că nu să mai oprești
din plâns ș-o faci cu inima bietu
băiet.
Cam așe iera în mari șî-n mic pi
la grădinița ceia di la Telec – altfel
abie așteptam io să ajung la școala ceia mari di-la-deal undi era șî
Codruța. Ș-apoi tăt mă sfătuiem
io cu mama că cum să facem să
mă deie direct la clasa a doua. De
ce? Ai, șmecheria era că erau doar
două săli de clasă pentru școala
primară, șî numa doi învățători
întră cari clasele erau împărțite
în felul următor, după cum îmi
explicasă mie mama: erau într-un
loc clasa întâi cu cei de-a treia șî
în alt loc clasele a doua cu cei di-a
patra. Ce-am dedus io din treaba-ceasta... cel mai ghini șî mai
ghini pintru mini șî Codruța era să
intru io cumva frumușăl direct în
clasa a doua, pintru că ea avea să
cie într-a patra, șî chiar di mama
o zâs că nu o să mi să permită să
șăd în bancă cu dânsa, tăt era ghini că ieram în aceeași sală ș-avem
să o văd tătă zâulica cum stă ie
colo-șa șî studiazâ. Șî cu toati că
mi-a făcut rost tata di manuali di
la clasa-ntâia șî cu toati că a zâs
că o povestit problema șî cu domnul director cela mari, să pari că
nu să poati, ăi, băieti, că n-ai tri
coaii, numa cei cu tri coaii pot să
sară pisti clasa-ntâia. Așe că asta-i
viața, câteodată nu-i dreaptâ șî
gata, n-ai ce-i faci.
Ș-apăi după ce-am ajuns io colo-șa-ntr-a-ntâia, o fost frumușăl
șî ghini orișâcum, că tari di treabă era domnul învățător Macovei
șî răpidi am prins io a socoti șî
a scrie șî a ceti, așa că putem

să merg la bibiotecă să-mi ieu
cărți cu povești, uăi, mamă, cât
am așteptat! Plus că domnu Macovei juca șî fotbal cu noi, cot la
cot, chiar dacă mama zâcea că-i
bătrân șî iel di-acuma. Da... nu zâce-i, așe fuge șî trăge niște șuturi...
ăi, mamă, mamă.
Ce nu-mi plăcea și nici nu pricepeam cu școala ceasta ierau două
lucruri: întâi trezâtu pre devreme,
apoi temile pintru acasă. Temile
cestea erau așe-n plus șî fără
rost șî chiar nu-mi plăcea să le
fac. Plus că... apoi când să le mai
fac șî pi celea? Ghini, că di făcut
li făcem, că nu scăpam di mama
orișîcum aș ci-ncercat să o fentiez,
cu temile nu să pute. Da... nu-mi
iera nici drept ușor, noroc că mai
vine mami pi la mini șî-mi dăde
câti un pix fain di fiecari dată, apoi
până terminam pasta la pixu cela
merge mai ghini șî mai cu tregeri
di inimă la temi, d-apoi când să
termina pasta, iară nu-mi mai
arde di iele. Plus că avem șî temi
di făcut cu stiloul... of,of, păcătoasî
tari mai ierau stilourile celea. Plus
că dincolo di tăti cestea mai avem
șî io treburile mele, avem di jucat fotbal, cel mai important, că
io jucam campionati șî cupi Europene șî Mondiali șî jucam întâi
la Fulgerul Râciu, apoi mergeam
la Steaua, apoi mergeam la Barcelona sau la Real Madrid, apoi
mă-ntorceam iarăși la Fulgerul
Râciu șî iarăși câștigam tăti celea
șî făcem stadion mari colo-șa la
mini în sat. Șî iera di treabă nu
glumă, c-avem di jucat la meciuri șî di dat la goluri că io jucam
tăți jucători șî din echipa me șî
din echipa ceilaltă șî dădem tăti
pasele șî tăti golurile șî apăram șî
tăti ratărili din unu sângur ș-asta lua timp, că uneori să-ntuneca
șî trebuie să mă grăbesc să-nchei
câti-un meci. Șî trebuie șî să țîn
minti unde rămăsesem în campionat șî cu tăti celea. Apoi avem di
desenat, avem di cetit, din cărțile
celea di la bibliotecă, avem di scris
povești, avem di ajutat pi mama
cu lemnile șî di tăiat frunză la găini șî di pus apă șî di pus păsat șî
di căutat ouă, ieram orișcum pre
ocupat să-mi mai chiar pese mie
șî di temili celea, plus că avem di
spus șî rugăciunile. Șî mai trebuie
să șî mănânc.
Cu trezitul de dimineață era
groază și groază avea să rămână
:)) Aveam trei feluri de vise care
mi se tot repetau. Visam chestii
de la Râciu și atunci eram ploștit
toată ziua, visam câteodată o sală mari-mari cu etaje pi margini
și cu-nflorituri aurite pi păreți
albi, ș-atunci eram vesel mai tătă
zâulica, cel mai rău era când visam că n-ajung la timp la școală,
că m-am trezit prea târziu și ajungem în drum di undi trebuie să
fug tari-tari numa că nu putem
parcă-mi mergeau tăt mai cu-ncetinitoru picioarile șî parcă n-avem
deloc forță-ntr-ânsele. Atunci tari
speriat mă trezeam șî tăt drumu
mă gândeam că dacă într-o zi o să

chiar pățesc asta, să trebuiască să
fug io tari-tari di te miri ce șî, așa
din senin, să nu mai pot fugi așa
repide cum fug io di obicei, să nu
mai am energie șî să nu să mai
învârtă durliguțăle mele. Tari-tari
mă spărie gându cesta, ș-atunci...
ca să-mi treacă, mai băgam câti
o fugă pi drum di tăt ajungem
obosât șî transpirat la școală chiar
dacă nu ieram în întârziere.
Pi lângă fotbal șî cărțile di la
bibliotecă șî domnul Macovei la
școală cel mai mult îmi plăcea
în pauze când ne jucam de-a luptele. Citisem io o cărțulie cu legendele românilor, ave șî desene
faini-frumușele cartea ceia, nu
chiar ca-n biblie, da tăt ierau frumoase. Acolo-șa am văzut io ce
fel di pantaloni purta Decebal al
nostru, un fel di ștrampeni albaștri, care mi-au plăcut de i-am
și zîs la mama, și la mami i-am
zîs, că vreu și io pantaloni di ceia
ca ai lui Decebal, dar lor nu le-au
plăcut nădragii ceia, că cică nu să
mai poartâ așa ceva șî nu găsești
nicăieri. Nici la oraș, nici la târg la
Râci, nici-nici. Of, of. No, da-n cartea ceia erau mai mulți voievozi
di ceia cu săbii șî cu tăt felul di
căciuli trăsniti pi cap cari să băteau cu vrăjmașii până li dădeau
ghini-ghini la gioali. Ș-apoi când
vine pauza ieșem noi frumușăl în
curti pi iarbă șî ni organizam, io
ieram ori Ștefan cel Mari, ori Mihai cel Viteaz ori, mai rar, Decebal,
că dacă n-avem pantaloni di ceia
faini, nu pre-mi mai arde mie di
Decebal, plus că Decebalu cela și-o
mai șî tăiet sângur capu ceia ce-i
păcat di la Dumnezău. Na... și-mi
alegem, să zîcem că ieram Ștefan
ăl Mari, așe că-mi alegem răzeșii mei, apoi stabilem o căpitenie
vrăjmașă, acela lua ce rămâne ne
ales șî-și forma trupa lui di turci
ori di unguri, depindi cum nențălegem. Ș-apoi Ștefam cel Mari
cu răzeșii lui îi băte pe ceilalți di
li suna apa-n cap, di fiecari dată.
Asta până am pățât o ne-ntâmplată, când Ștefan, marile Ștefan
cel Mari, o prins la-nghesuială un
otoman șî l-o pus la pământ colo-șa sub salca cei mari din fața
școlii, numai că otomanul s-o
ridicat cumva pi brață șî să țâne
tari în patru labi, așe în palme șî-n
genunchi, iară Ștefan s-o săltat pi
spinarea dânsului ș-o-nceput să-i
cari pumni cu nemiliuta, numai
că dracu cela, pfui, Doamni-iartă-mă, găgăuță cela di otoman n-o
vrut a plângi, n-o vrut șî gata. Ceia
ce a fost înregistrat în cronicile
clasei noastri drept un fel di înfrângere. Pintru prima dată Ștefan
cel Mari, adică io, n-o ieșit de-a
dreptu biruitor. Că dacă nu plânge
nu să puni că ai bătut pi cineva.
Fragment din romanul
Omul de tinichea
aflat în lucru, citit în fața publicului
prezent la întâlnirea Atelierului
LitArt din luna noiembrie și oferit
în premieră cititorilor LitArt
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Polemica Blaga-Botta
Eugeniu NISTOR
Este binecunoscută în
epocă regretabila polemică
dintre Lucian Blaga şi Dan
Botta, având ca obiect de
dispută tocmai paternitatea
asupra ideilor expuse în
volumul Spaţiul Mioritic,
apărut în 1936. Fără a ne
asuma sarcina ingrată de a
împărţi dreptatea între cei
doi statornici colaboratori
ai revistei Gândirea, suntem
datori însă să venim cu unele
clarificări de conţinut din
care va rezulta, o spunem
încă de pe acum, încercarea şi
meritul filosofului român de
a institui un concept cultural
durabil care, după mai
bine de o jumătate de veac,
continuă să fie de actualitate.
Polemica a fost stârnită de
către Dan Botta printr-o notă
publicată în Gândirea. Acesta
a prezentat la Radio Bucureşti,
în 1934, conferinţele „Despre
frumosul românesc” (21 iunie)
şi „Ideea destinului în poezia
populară românească” (26
februarie). Eseul „Frumosul
românesc” – sintetizând cele
două conferinţe radiofonice
amintite – a fost publicat,
revizuit, în nr. 8/1935 al
Gândirii.
În miezul eseului Dan
Botta se referă la poezia
populară românească, pe
care o ilustrează cu versuri
din baladele Mioriţa şi
Meşterul Manole. Acelaşi
eseu a fost inclus, cu oarecari
modificări, în vol. Limite
(colecţia „Gândirea”, Ed.
Cartea Românească, 1936). În
forma redactată şi publicată
în revistă (Gândirea, 1935),
Dan Botta a introdus şi
o notă, din care cităm:
„Ideile expuse aici au făcut
obiectul a două cuvântări:
«Frumosul românesc» şi
«Ideea destinului în poezia
populară românească», rostite
la radio, către începutul
anului 1934. Le-aş fi lăsat,
poate, uitării dacă magistratul
essay al domnului Lucian
Blaga Spaţiul Mioritic,
relevând ritmul ondulatoriu
al spaţiului românesc şi
punând în lumină funcţia
lui creatoare de stil nu ar fi
adus, indirect, confirmare
a palidei mele intuiţii”
(Limite, p. 316). Necunoscută
lui Blaga, la apariţie, care
era plecat din ţară, la
acea vreme, în străinătate

(fiind consilier de presă al
Legaţiei Române din Viena)
– nota înserată în Gândirea,
rămâne fără răspuns. Dar
Dan Botta pune în circuitul
cultural al vremii un alt atac
împotriva filosofului, în care
îl acuză de uzurparea ideilor
sale, anexând la finalul
articolului său, intitulat
„Românii, poporul tradiţiei

operei sale, Lucian Blaga a
publicat în ziarul Timpul (26
aprilie 1941) şi apoi în Ţara,
articolul polemic „Hazul
ţărănesc al imperiului
Dan Botta”, în care venea
cu argumente decisive,
între altele, referindu-se
la temeiurile care stau la
baza studiului său filosofic
încriminat: „cu privirea la

imperiale” (revista Dacia, I,
nr. 1/15 aprilie 1941), o notă
de subsol, din care cităm
fragmentul incriminator:
„Aceste cuvinte au fost
rostite la radio, în decembrie
1937. Ceea ce ele făureau
– o nouă viziune a istoriei
românilor – a început acum
să prindă consistenţă prin
reviste… Pe urmele paşilor
noştri s-a dezvoltat chiar o
stranie floră. Tot aşa cum
sunt puţini ani de atunci –,
viziunea mistică a frumuseţii
româneşti, dezleagă de
noi din apele materne ale
Thraciei, a cunoscut pe lângă
marele public, sub numele
bizar de teoria mioritică
(de la frumosul cuvânt
românesc mioriţă, mioară)
o favoare excepţională.
Istoricii literari vor avea să
dezbată fenomenul acestei
teorii, înfăţişate lumii
sub forma unor opere de
dificilă doxă germanică şi
pe care literatorii, care i-au
făcut faima, au impus-o cu
argumente extrase tot din
modestele noastre lucrări.”
(Limite, p. 245).
Sesizându-se la apariţia
acestui material defăimător,
care-i aducea o gravă atingere

spaţiul ondula ca orizont
subconştient al spiritului
româneasc (Deal-vale, ploi
etc.)… această idee capitală
am expus-o întâia oară, nu
mai puţini ani în urmă, ci
chiar acum unsprezece ani,
într-un mic studiu intitulat
Simboluri spaţiale, care a
apărut în Darul vremii de la
Cluj (mai 1930). Acelaşi studiu
a fost reprodus întocmai în
Rampa, în august, acelaşi
an (1930), într-un timp
când, dacă nu mă înşel,
Dan Botta colabora la acest
ziar cu cronici literare…”
(Ceasornicul de nisip, p. 264265). În continuare filosoful
arată că „ideea spaţiului
ondulat” a fost iscată de
o convorbire cu scriitorul
elveţian Hugo Marti, în cursul
căreia au audiat împreună
câteva discuri de muzică
românească. Din dorinţa de
a lămuri orizontul specific al
doinei româneşti, comparativ
cu cel al cântecelor populare
româneşti, sub vizibila
influenţă a morfologiei
spengleriene dar şi a
sufletului paideumatic
frobenian – Lucian Blaga
aşterne pe hârtie câteva
pagini memorabile, dintre

care unele pasaje, aproape
nerevizuite, vor constitui
materialul unor capitole din
Trilogia culturii.
Şi, cum Dan Botta, în
volumul Limite (colecţia
„Gândirea”, 1936) înşirase şi
eseul „Unduire şi moarte”,
iar Blaga citează din aceasta
o frază cu conţinut similar
textului său („Această idee
a unduirii este inerentă
fenomenului românesc”),
filosoful exclamă ironic:
„Uimitoare coincidenţă, nu-i
aşa? D-l Dan Botta a intrat
în ograda mea, a muşcat
puţintel din mărul cel mai
îmbujorat al grădinii, a sărit
apoi iarăşi gardul, şi-acum
nu fără haz ţărănesc, aleargă
şi ţipă pe uliţele satului:
«prindeţi hoţul! Prindeţi
hoţul!»” (Ceasornicul de nisip,
p. 267). În privinţa unei alte
acuze care i se aduce, în
chestiunea „tracismului”,
filosoful îl atenţionează cu
gravitate pe Dan Botta că
„despre tracismul românesc
s-a vorbit cu prisosinţă şi din
diferite părţi mai mult înainte
de apariţia D-sale şi fără
exaltări ilarizante: „Nu mai
departe decât subsemnatul
mi-am început în anul 1921,
colaborarea la Gândirea cu
un articol («Revolta fondului
nostru nelatin»), în care
puneam un răspicat accent
pe fondul nostru tracic,
deschizând o zarişte pe linia
sângelui ancestral…” (op. cit.
– p. 268).
Dar, cum o parte din
publicaţiile vremii „au lipsit
de la datoria lor” şi au refuzat
„să însereze răspunsul care
li s-a dat”, Dan Botta, uitând
în ce secol se afla, îl provoacă
pe Blaga la duel, publicând
broşura, plină de revoltă şi
năduf, Cazul Blaga (Bucureşti,
Ed. Bucovina I.E. Torouţiu,
1941), dedicată integral acestei
probleme de paternitate
ideatică. A fost un capitol
extrem de trist în istoria
noastră culturală.
Note bibliografice:
Dan Botta – Limite, Bucureşti, Ed.
Crater, 1996
Lucian Blaga – Ceasornicul de
nisip, Cluj, Ed. Dacia, 1973
Dan Botta – Cazul Blaga, Bucureşti,
Ed. Bucovina I.E. Torouţiu, 1941
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Premiile Uniunii Scriitorilor - Filiala Târgu-Mureș
pentru cărțile apărute în anul 2015
În data de 09.12.2016, în cadrul unei tradiționale ședințe festive
de sfârșit de an, cele mai bune cărți publicate în anul 2015 de scriitorii mureșeni au fost premiate.
În cele ce urmează vă prezentăm Procesul-verbal întocmit în
urma evaluării cărților intrate în competiție de juriul format, conform Statutului Uniunii Scriitorilor din România, din cinci membri ai filialei, respectiv criticul literar Cornel Moraru - președinte,
scriitorul Eugeniu Nistor - secretar și scriitorii Ion Ilie Mileșan,
Ioan Găbudean și Adrian Armand Giurgea, membri.

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 8 decembrie 2016, cu prilejul întrunirii membrilor
juriului de decernare a premiilor Filialei Târgu-Mureş a USR pe anul
2015.
Făcându-se inventarul cărţilor primite la concurs, până la data
de 7 decembrie, ora 12,00 (la sediul revistei VATRA, din Tg. Mureş, str.
Tuşnad nr. 5), s-au înregistrat 14 titluri.
Aplicând prevederile regulamentului de acordare a premiilor USR
pentru filialele mai mici de 150 de membri (stabilite la maximum 3
premii) şi luând în considerare genurile literare de creaţie care repre-

zintă specificul Filialei Târgu-Mureş şi interferenţele permanente ale
acesteia cu literatura maghiară, juriul a stabilit acordarea următoarelor 5 premii, la 4 genuri literare, după cum urmează:
1. Poezie: Kocsis Francisko – Teste de identitate, Ed. Ardealul,
Târgu-Mureş, 2015;
2. Critică şi teorie literară: Dorin Ştefănescu – Poetică fenomenologică, Institutul European, Iaşi, 2015 şi Iulian Boldea – Convorbiri cu
Ion Vianu. Mărturii şi mărturisiri, Ed. Arhipelag XXI, Târgu-Mureş
2015;
4. Traduceri: Ady Endre – Sânge şi aur, ediţie bilingvă, traducere
de Rozalia Suciachi Cotoi, Ed. Ardealul, Târgu-Mureş, 2015;
5. Debut: Veronica Buta – Formele poetice ale ironiei, critică literară, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2015.
De asemenea juriul a hotărât acordarea unei DIPLOME DE EXCELENŢĂ revistei de filosofie şi literatură TÂRNAVA, în semn de apreciere pentru activitatea publicistică desfăşurată cu perseverenţă timp
de 25 de ani în spaţiul cultural românesc şi cu prilejul apariţiei nr. 100.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREMIILE EDITURII ARDEALUL Concurs • Concurs • Concurs
PE ANUL 2016
Câștigă unul din cele două volume

De asemenea, Editura Ardealul (fondată la Târgu-Mureş de
Consiliul USR, în anul 1995), prin directorul ei – scriitorul EUGENIU
NISTOR – a acordat patru Diplome de excelenţă unor binecunoscute personalităţi ale vieţii publice şi culturale târgumureşene, după
urmează: D-lui Dr. EMIL MARIUS PAŞCAN – senator, vicepreşedinte
al Comisiei de Cultură şi Media din Senatul României; jurnalistului MIHAI SUCIU – pentru volumul de interviuri Obligaţi timpului
lor (Ed. Ardealul, în anul 2015), Ing. TIBERIU SBÂRCEA şi sociologului
DORIN-ADRIAN SUCIU – pentru colaborarea cultural-editorială din anii
precedenţi.

„Miracolul din noiembrie”
de Grigore Cartianu și Laurențiu Ciocăzanu
oferite de
compania interactivă REEA și Revista Litart!
Tot ceea ce trebuie să faci, este să ne trimiți
propria ta poveste-eseu despre libertate până
cel târziu pe data de 15 ianuarie 2016 pe adresa
de e-mail a revistei LitArt:
redactia@litart.ro.
Autorii celor mai bune două texte vor primi
cartea pusă în joc, iar textele lor vor fi publicate în ediția lunii ianuarie a revistei LitArt.

proză scurtă
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Înghețată pentru Moş Crăciun
Mediana STAN
Era noaptea de Crăciun.
Îmbăiată și pieptănată, îmbrăcată cu o cămașă de noapte
nou-nouță, cu nuferi, stăteam
în patul meu de lângă fereastră
dându-mi cu ojă roz șterpelită,
unghiile de la picioare, cu tot cu
degete. Le făceam numai la picioare, să nu se vadă, iar acest
lucru mă ajuta să mă concentrez mai bine la zgomotele casei. Pândeam momentul în care
puteam coborî în bucătărie să
pregătesc niște înghețată pentru
Moș Crăciun.
Toată ziua mă frecasem
de mama și de mătușa să
pregătească și niște înghețată,
dar în zadar. Vorbeau că prăjitura aia și ailaltă sunt preferate
de fratele meu și numai pe astea le aveau în minte. Degeaba
le explicam că lui moș Crăciun
îi place înghețata din moment
ce locuiește la Polul Nord. Poate
acolo chiar mănâncă destul
de des, rupe câte un colț dintr-o banchiză dulce și verde, cu
miros de lămâie. Cel puțin, dacă
aș fi fost în locul lui, așa aș fi
făcut.
Mă sculasem cu noaptea
în cap observând lumină la
bucătărie și căutasem să le ajut
pe mama și pe mătușa scoțând
din dulap pungi, aducând diverse lucruri din cămară și
punând pe masă și ce trebuia și
ce nu, și citindu-le cu voce tare,
cu multă trudă, din caietul de
rețete, scris pe alocuri cu litere
mari de tipar, instrucțiuni pe
care ele le știau foarte bine. Miam băgat nasul peste tot, am
lins un aluat și am tras toate
sertarele fără să le mai închid.
Am vărsat o ceașcă cu lapte iar o
bucată mare de unt mi-a zburat
printre degete. Apoi am început
să țip să nu-mi ia ouăle din
poală, pentru că eu vroiam să le
sparg și să le amestec.
Ești ca o pisică rea! mi-a
zis mama la un moment dat
și m-a ridicat pe după brațe și
m-a aruncat pe hol închizând
ușa după mine. Exact ca pe Bulsi, motanul. Cred că am făcut o
față tare amărâtă, că mătușa a
deschis ușa după care rămăsesem în patru labe și a zis: ia
îmbracă-te tu și ieși și fă un
om de zăpadă, să-l vadă Moșul!
Gândul la omul de zăpadă m-a
entuziasmat. Da, trebuie să fac
unul. Era un lucru nu prea departe de înghețată.
Am avut o satisfacție dând
nas în nas cu Bulsi care își
mișca repede cele patru labe și
coada stufoasă spre bucătărie
pentru a-mi ține locul, atras

de mirosuri. M-am îmbrăcat
în timp ce agitația cuprindea
toată casa. Mama ieșea deseori
din bucătărie și striga când
la tata, când la unchiul sau la
mătușa, când la fratele meu,
și fiecare pleca și venea, venea
și pleca trântind ușile, se apuca de ceva și trecea la altceva.
În timp ce lucram la omul de
zăpadă, și picuram pe el dintr-o
sticluță cu esență de vanilie,
să miroasă frumos, Bulsi ateriză lângă mine, de pe fereastra
bucătăriei. Numai bine, avea
să mă ajute bătătorind zăpada
cu lăbuțele. Apoi trecu pe alee
fratele meu. Se opri vesel să mă
întrebe cum merge, dar nu mai
așteptă să-i răspund, ci luă un
praf de zăpadă și mă frecă pe
față. Nu am urlat ca de obicei,
ca din gură de șarpe. Tocmai îl
împodobeam pe om cu bucăți
de zahăr candel, îi puneam nuci
drept nasturi, ascunse în urși,
(urșii erau botoșii mei în formă
de urși) și la gât un șirag foarte lung din mărgele mărunte,
roșii, lăsat de mama în baie, și
care sclipeau foarte frumos în
razele soarelui. Mi se înroșiseră
obrajii de bucurie văzând cât de
bine îi veneau omului.
În sfârșit, se făcuse liniște
de ceva timp. Am ieșit tiptil
încălțată cu urșii mei din pluș
pe care mă puteam bizui că vor
înăbuși orice zgomot.
Am deschis ușa bucătăriei
cu un oftat de ușurare. Am
aprins o lumânare pe care o
adusesem cu mine, pentru ca
lumina aprinsă să nu atragă
atenția, și am deschis caietul
cu rețete. Am descifrat rețeta de
înghețată, adunând tot ce scria
acolo într-un castron și punând
cojile de la ouă în buzunar. Apoi
cred că foile s-au mai dat la o
parte, pentru că am mai adăugat
și lucruri mai neobișnuite. Miam scos un papuc și am fixat
caietul dar acesta a alunecat în
castronul în care amestecam
bine bine cu telul ouă, lapte,
smântână, cacao, iaurt, unt și
nu mai știu ce prafuri. Am ridicat “ursul”, l-am scuturat bine
și l-am tras la loc pe picior. Bine
că pe dinăuntru era uscat. Și
nu cumva să uit de mirodenii.
Mama nu făcea nicio prăjitură
fără ele. Am ridicat lumânarea
și pe un raft, în lumina flăcării, luceau șiruri de sticluțe cu
esențe. Mai ales sticluțele acelea minuscule îmi plăcea foarte
mult să le deschid și miroseau
foarte bine... Am golit repede
în castron vreo patru cinci sticluțe, alegându-le pe cele mai

viu colorate. Am stors bine cu
dinții și vreo două lămâi. Am
turnat conținutul în două tăvi
în formă de pești, cumpărate de
la supermarket la insistențele
mele. Le țineam foarte la vedere, în timp ce tronam așezată peste căruțul plin, ca să nu
mă pierd iar. Lasă, spusese tata
furios, fratelui meu, le luăm și
pe astea, vrei să ne facem de
minune pentru doi lei? Ultima
oară niște bomboane cu franjuri și un roboțel transformer
pe care părinții nu voiseră nici
în rupul capului să le cumpere
apăruseră de abia în mașină,
în drum spre casă, spre disperarea mamei. Am împins tăvile
cu forme de pești în congelator.
Trebuiau să stea zece minute.
Cocoțată pe un scăunel, cu ochii
la ceas, am spălat cu apă rece
castronul. Am stins lumânarea
și m-am strecurat pe fotoliul
meu în formă de urs, primit de ziua mea, amenințător
pentru alții, în care mă scufundam așa de mult încât nici
nu mai putea să mă observe
cineva. Eram foarte îngrijorată, nu cumva să vină moșul
înainte să fie gata înghețata.
În sfârșit au trecut cele zece
minute, am scos tăvițele și
am lins puțin. Era delicioasă.
Îi va plăcea mult Moșului. Am
dus înghețata lângă brad, am
așezat o linguriță alături, pe
un șervețel pictat de mine tot
pentru Moș Crăciun, cu un urs
polar zâmbitor.
Am revenit în fotoliu și am
așteptat mai departe cu toate
urechile ciulite, prin toate
înțelegând și urechile fotoliului
și ale papucilor. Nu știu cât am
stat așa, cred că eram pe cale să
adorm când mi s-a părut că aud
sunet de clopoţei. Am sărit din
fotoliu și am dat buzna afară.
În trecere am alunecat de vreo
două ori, m-am lovit de pomul
de Crăciun, enorm, că așa îi
plăcea fratelui meu, aşezat în
mijlocul casei, de el, făcând
să cadă mai multe globuri și
doamne! chestia asta lucioasă
de pe podea nu e nimic altceva decât telefonul fratelui meu
care spusese că îl costase zece
mii de dolari. Dar dacă era aşa,
ce căuta pe podea? M-am gândit să-l ridic, dar mi-am spus
că voi face asta când mă voi
întoarce.
Când am ieşit afară ningea
iar Moş Crăciun, renii şi sania
erau chiar acolo. Moş Crăciun
stătea ghemuit lângă sanie cu
un felinar alături şi meşterea
ceva. Mi-am luat inima în

dinți și m-am strecurat în sania lui fără ca el să mă simtă.
Moş Crăciun era înalt şi cam
gras, obrajii lui roşii aproape
că plesneau. A intrat repede
la noi în casă cu niște cutii în
braţe, a zăbovit puțin şi a ieşit
bombănind globuri sparte. S-a
urcat în sanie și a fost gata să
se aşeze pe mine. Am ţipat. „Oh,
aici eşti, micuţo! a zis el. Dar ce
cauţi afară? Este douăsprezece
noaptea, trebuie să te duc
înapoi în pat.” Eu, de emoţie, nu
am putut să scot niciun sunet.
Îmi simțeam fălcile încleștate.
Moşul m-a luat pe sus şi m-a
dus în patul meu. M-a învelit cu
grijă şi mi-a spus noapte bună.
Dar nici nu a închis bine uşa că
am şi coborât la pom să văd ce
mi-a adus. Erau două păpuşi
care își puteau închide ochii şi
care aveau părul lung. Şi rochiţe
de rezervă. Bineînţeles că leam luat cu mine în cameră și
le-am culcat pe perna mea. Miam amintit de înghețată. Oare o
văzuse Moșul? Mâncase din ea?
Le-am întrebat pe păpuși.
- Știți cumva, Moș Crăciun a
mâncat înghețată?
Păpușile zâmbeau foarte
fericite și nu spuneau nimic. Am
coborât, iar pe la jumătatea scării m-am întors să iau păpușile
cu mine. Sigur a mai rămas
ceva, să mănânce și ele. Covorul
cu care era învelită scara plutea
și se legăna, fulgi enormi pufoși
cădeau peste mine și parcă mă
dădeam peste cap cu păpușile
de mâini în ninsoarea deasă.
Îmi continuam curiozitatea în
vis.
Dimineaţa m-am trezit târziu și am coborât în sufragerie
cu darurile în brațe. Erau toți
strânși acolo, în jurul mesei și
se certau. M-am așezat și eu și
am zâmbit larg cu dinții mei
știrbi:
- A fost Moş Crăciun! dar nu
a comentat nimeni.
Fratele meu în vârstă de
șaisprezece ani care avea deja
un job cu care se fălea teribil, era
supărat. Cum de nu observase
nimeni telefonul lui şi-l turtise? Era atât de supărat încât
atrăgea din nou toată atenţia
părinţilor. După ce am mâncat,
mama m-a ridicat grăbită cu
tot cu păpuși și a porni cu mine
spre baie. Eram mânjită toată
cu ingredientele înghețatei. Din
ușă am zâmbit iar către toți
peste umărul mamei:
- A fost Moş Crăciun!
- Foarte bine, a zis tata în
treacăt, înseamnă că și-a făcut
datoria.
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Acest țel îl propune expoziția
grupului
CARPART
deschisă
în 22 noiembrie și până în
15 decembrie 2016 la galeria
ARCADE 24 din Bistrița.
Artiştii, care compun grupul,
trăiesc şi lucrează în TârguMureş. Ei sunt Dorel Cozma,
Raluca Moisoiu, Gheorghe Pop
şi Radu Florea. Constituit în
anul 2014, grupul a încercat
să atragă atenţia şi să devină
expresiv într-o zonă a inter şi
transdisciplinarităţii, a integralismului şi a noii etici dar
şi a găsirii de căi de rezolvare
creativă a problemelor ecologice.
Viziunea artistică a grupului
are o profundă bază etică şi se
fundamentează pe modelele
dinamice ale integralismului,
intersubiectivităţii şi transdisciplinarităţii. Prin modul în
care noua cultură artistică
are de-a face cu lumea şi
conturează
activ
realitatea,
CARPART scoate în evidenţă
opţiunile individuale şi sociale,
dar şi artistice ale membrilor
grupului. Artiştii au ales să
exploateze natura amfibie a
gestului lor plastic. Modelul
ales (cel al integralismului
şi
transdisciplinarităţii)
le
furnizează un nou tip de
lentile prin care relaţia esteticetic poate îmbogăţi viziunea
artistică. Separarea artei de
etică este arbitrară. Respectând
cu stricteţe imperativul artistic
profesional şi de măiestrie, ei

Dorel Cozma
About Face 2016

încearcă să îşi pună efortul
artistic în slujba dezvoltării unei
noi direcţii.
Proiectul la care au lucrat
începând din noiembrie 2015 şi
ale cărui prime produse artistice
se înfăţişează acum, în aceasta
primă expoziţie, se subsumează
temei revrăjirii artei şi se
numeşte
„LA
LOCURA”.
Metafora cheie aici are menirea
de a acţiona asupra omului
plat, a omului minimal,
pentru a-i reduce cât mai mult
agresivitatea, coeficientul de
barbarie şi de a obţine schimbarea semnificativă a relaţiilor
de putere care au, din punctul
lor de vedere, menirea de a
depăşi miezul individualist al
dinamicii culturii în favoarea
unui nou „noi” comunal.
Grupul CARPART este un grup
deschis care şi-ar dori să devină
o reţea ce integrează pluralităţi complexe într-o unitate
deschisă care ar putea avea un
rol benefic în refacerea reală
a ADN-ului instituţional dar şi
a inter-cunoaşterii artiştilor
care aderă la un program de
creativitate descentralizatoare
în care artistul ca individ devine
o componentă structurală într-o
societate a eurilor creatoare.
Practicile de lucru sunt studio
şi poststudio (documentare,
constituirea grupului convivial
de lucru, dezvoltarea euristică a
temei, execuţia lucrării, etalarea,
discuţiile postexpunere).Tema

de acum este „un nou front”
care îşi doreşte să dea practicii
o anvergură surprinzătoare şi o
nouă densitate a interacţiunii cu
lumea.
Curatorul acestei din urmă
perioade de creaţie a grupului
este criticul de artă Oliv Mircea.
Pornind de la metafora nebuniei impusă şi propusă de
Miguel de Cervantes în al său El
ingenioso hidalgo Don Quijote de
la Mancha, „LA LOCURA” caută
în apocalipsa ratată a lumii de
astăzi un sens şi o direcţie în
fotografia societăţii europene
de astăzi. Artistul încearcă
să desluşească şi în această
expoziţie - trecând de la o eră a
înţelegerii la o eră a explicării
- cum reacţionează oamenii
şi să-i înţeleagă mecanismele
mintale profunde atunci când
peste el se rostogolesc barbaria,
agresivitatea, oroarea, cruzimea,
grotescul. Totul pare să nu mai
aibă sens. Se caută explicarea.
Artiştii din grupul CARPART
caută prin efortul lor limitările
umanităţii plate. Omul excesiv
plat ar trebui „subminat”
de
omul
excesiv
profund.
„Concluziile” celor patru artişti
(Dorel Cozma, Raluca Moisoiu,
Radu Florea, Gheorghe Pop)
sunt puse în orizontul regăsirii
omului simbolic, a omului
adânc, a omului uman. Şi cu
această înţelegere vom putea,
cu inima mai uşoară, intra în
postuman.

Radu Florea - Cu turbare mânia lui Dumnezeu
biciuie fruntea posedatului ( Martor XI) 2016

Raluca Moisoiu
Calea II (Gloria in Excelsis Deo) 2016

“La Locura”, o tentativă
de revrăjire a artei

Gheorghe Pop
Atac la inocenta 2016
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lecturi și dezbateri cu tâlc în
atelierul litart din noiembrie
Adrian RENTEA
Pe 29 Noiembrie, Cenaclul
LitArt şi-a consumat ultima ediţie
din acest an şi, totodată, ultima
înainte de ediţia aniversară din
Ianuarie 2017, atunci când Atelierul de literatură LitArt, numele
complet al cenaclului nostru,
va împlini un an de activitate în
aceeași locație, respectiv Atelierul
de Cafea din Târgu-Mureș. Cu acest
prilej, inițiatorul, organizatorul
şi amfitrionul evenimentului,
poetul Adrian Armand Giurgea,
a ţinut să-şi arate satisfacţia că
a reuşit să strângă în jurul său
un grup fidel de scriitori, dar şi
de simpli iubitori de literatură,
care-l onorează cu prezenţa lună
de lună. Unul dintre aceştia
este prozatorul şi poetul Nelu
Mărginean, care a revenit după
o absenţă de două luni, timp care
însă nu a fost irosit, căci, aşa
cum a remarcat Călin Crăciun,
indiferent unde a fost plecat Nelu
Mărginean, i-a priit scriiturii,
poezia sa trecând de faza jocului
liric. Dintre poeziile citite s-au
remarcat „De Saturnalii” care ne-a
introdus în atmosfera sărbătorilor
de iarnă, dar şi „Nervi”, un poem
despre medici şi pacienţi, în care
doctori şi nebuni deopotrivă sunt
doar o tristă turmă. Acelaşi Călin
Crăciun a ţinut să mai puncteze şi
multitudinea de emoţii provocate
de poezia lui Nelu Mărginean, o
poezie meditativă, cu un registru
grav, nostalgic. În asentimentul
său, Constantin Nicuşan, a
remarcat melodicitatea ca simbol
al talentului, iar în ce priveşte
poemul în vers clasic, „Şapte”,
acesta a subliniat că rima trebuie
să curgă de la sine, altfel e forțată,
bolnavă; iar Nelu Mărginean
reușește acest lucru, lasă rima
să curgă de la sine. În opinia lui

Nicușan poezia este o rezonanță
a realității, fiind necesară o
dedublare salvatoare, iar poemele
ascultate în această seară tocmai
asta fac, ne provoacă la a trăi și
alte stări față de cele pe care ni le
induce viața mercantilă din zilele
noastre, o viață care ne obligă să
purtăm o mie de măști.
Păstrând
același
registru
liric seara a continuat cu
debutul în cadrul cenaclului a
tinerei Elenei Gabriela Feceoru,
o transilvăneancă din județul
Hunedoara, în poezia căreia
am descoperit, printre altele
frumusețea Văii Jiului, într-o
abordare inedită. O poezie cu o
frazare originală, care dă posibilitatea cititorului de a da
propria interpretare – părerea
subsemnatului
Constantin
Nicușan remarcând și el frazarea
care permite trecerea dintr-o
strofă în alta. Încântat de ce
a auzit, Constantin Nicușan a
îndemnat-o pe autoare să adune
cât mai curând textele într-un
volum. Călin Crăciun a catalogat
poezia Elenei Feceoru ca fiind
reprezentativă pentru ultimul
val, în care banalul cotidian
este omniprezent, dând naștere
unor trăiri și stări care altfel nu
ar putea fi surprinse, o inedită
radiografie a sinelui.
A urmat apoi un moment
nemaiîntâlnit în cadrul cenaclului, când cei prezenți au fost
nevoiți să-l aștepte pe cel de-al
treilea, și ultimul cititor al serii,
Valentin Covaciu, care prins cu
obligațiile cotidiene, fiind jurnalist
de profesie, a întârziat. Momentul
a fost salvat de inspirația
Mădălinei Porime, care a surprins
publicul citind o poezie semnată
de Addrian Armand Giurgea; dar

și de Nelu Mărginean, care a citit
câteva versuri închinate urbei
noastre, versuri scrise de Romulus
Vulpescu. Seara a continuat cu un
poem patriotic purtând semnătura lui Kocsis Francisko și citit de
Adrian Armand Giurgea, poem ce
a generat o amplă discuție despre
semnificația cuvântului patrie
în contextul actual din spațiul
Carpato-Danubiano-Pontic,
în
care poetul are senzația că patria
îl calcă în picioare, dar totuși o
iubește.
Astfel așteptarea a trecut
neobservată, și, odată cu apariția
lui Valentin Covaciu, s-a dovedit
că nu a fost în van. Lectura
acestuia dintr-un roman în lucru
de ani buni, dar care speră să vadă
lumina tiparului în cursul anului
viitor, ne-a transbordat pe toți în
lumea copilăriei, într-un spațiu
aflat cândva la granița imperiului
habsburgic și la confluența limbajelor ardelenesc și moldovenesc.
Un text, în opinia lui Călin
Crăciun, de o autenticitate
dezarmantă, un personaj natural,
neforțat, dar care mai necesită
șlefuire acolo unde a intervenit
adultul – după cum a completat
Nicușan. Petru Istrate, aflat în
public, fost profesor al lui Valentin
Covaciu la colegiul național Papiu
Ilarian, a ținut să intervină,
lăudând scriitura fostului său
elev, și îndemnându-l ca, după
corecturile necesare, să publice
textul, căci cu siguranță va avea
succes.
În încheiere, poetul Adrian
Armand Giurgea ne-a dat întâlnire
pe data de 31.01.2017, când va avea
loc următoarea ediție a cenaclului.
Așadar, ne revedem în 2017!
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