ALBUL ȘI AURIUL
Lumea lui Horea Paștina e gîndită astfel încît spiritul autorului săși găsească locul, să își exercite disciplina și să își afle adăpost. Lumea
lui e, oricum a-i lua-o, în relație cu pictura adevărată și cu absolutul.
Frumusețea infinitului și excesul de prezență sunt unitar exprimate și
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se afirmă ca un limpede loc între locurile pămîntești.
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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.

Pharrell Williams

Cântecul lui Pharrel Williams e alarma unei mobilizări
generale pentru eliberarea fiecărui individ de sub tirania
convențiilor abuzive, în special consumeriste, dar nu mai
puțin e o pledoarie pentru eliberarea psihologică...
pag. 2

Poezia ca radicalitate şi
damnare

Iulian BOLDEA

Imersiunile în spaţiul fluctuant al oniricului împing uneori fantezia spre accente ale bufoneriei groteşti pornite
dintr-o exacerbare a trăirilor afective, o exaltare a biografemelor
pag. 3

O INTRODUCERE
ÎN AXIOLOGIE
Eugeniu NISTOR
În întregul ei, cartea
profesorului Ioan N. Roşca
este una de sinteză, întocmită cu temeinicie şi pasiune profesională, extrem
de utilă în lumea în care
trăim, mai cu seamă în societatea românească care
se află (la modul incomod)
pe panta unui proces de
tranziţie ce nu se mai termină...
pag. 5
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Pharrell Williams Freedom
Călin CRĂCIUN
Pharrel Williams poate fi
considerat fără teama de a greși
unul dintre artiștii cei mai în vogă
pe plan mondial în ultimii ani.
Cine ascultă măcar radio, chiar
dacă nu vizitează din când în când
și canalele muzicale, recunoaște
imediat acordurile piesei Happy,
care i-a adus, de altfel, cel mai
mare succes nu doar la noi, ci
cam peste tot în lume. Totuși, una
dintre cele mai bune piese ale lui,

umane. Stare ce este însă inhibată
sau copleșită de convenții sociale
impuse arbitrar și egoist. Tocmai
de aceea piesa se deschide, la
nivel vizual, cu panorama întunecată a orașului, aluzie subtilă la un alt cântec „stângist”
celebru, The Sound of Silence
(Paul Simon And Garfunkel, 1964),
cu care se înrudește tematic,
dar stilul și modul de abordare
fiind total diferite. Oamenii

și anume Freedom, n-a prea avut
priză la publicul românesc. Despre ea o să vorbesc acum tocmai
pentru că are un mesaj profund,
la a cărui transmitere contribuie
hotărâtor nu doar muzica în sine,
una excelentă, ci și un videoclip
de excepție. Într-un fel, aș putea
spune că simt o oareșce rușine
pentru că publicul românesc a
cam ignorat piesa.
Freedom e un videoclip
mobilizant, cu tentă socială foarte pronunțată, vorbind despre
libertate ca stare naturală a ființei

care își duc viața în aglomerația
urbană, ultramodernă și mai ales
ultraagitată inclusiv în miezul
nopții, sunt asemănați însă celor din epoca sclavagistă, după
cum indică unele din secvențele următoare. Mulțimea de cusătorese aliniate în hala de producție ca simple componente ale
unor mașini este strâns legată de
imaginea mulțimii de sclavi negri
în cariera de piatră. Cusătoreasa
e unul dintre avatarurile contemporane ale sclavului din trecut.
Același statut îl au în videoclip

muncitorul ce lucrează la construirea zgârie-norului, tânăra indiancă al cărei chip e acoperit de
văl, portarul ce admiră din post,
din îmbrăcămintea anacronică,
un foc de artificii din sărbătoarea
altcuiva sau manechinele ce
joacă rolul cerut. Chiar și copiii
învață încă de la școala să devină actori într-o piesă despre
captivitate, după cum se observă
într-o secvență. La polul opus,
ca expresie a nevoii naturale de
libertate a omului și a oricărei

de câte ori impulsul libertății e pe
cale să-i fie inhibat sau copleșit de
impuneri pecuniare.
Ritmul este, de asemeni,
unul energizant, mizând pe
amplificarea unei încărcături
emoționale optimiste, ce tinde
spre exaltare. El pare să se ivească
parcă din rezonanța pașilor și
din agitația de pe betoanele orașului odată cu venirea zorilor.
Simbolistica solară și vegetală
joacă așadar un rol important
aici, conturând pledoaria pentru

ființe, sunt imagini cum e cea a
frunzelor de salcâm care cresc
accelerat în lumina soarelui, a
„sălbaticului” războinic, a cailor
liberi sau a antilopelor alergate de
ghepard, de pildă.
Cântecul
lui
Pharrel
Williams e alarma unei mobilizări
generale pentru eliberarea fiecărui
individ de sub tirania convențiilor
abuzive, în special consumeriste,
dar nu mai puțin e o pledoarie
pentru eliberarea psihologică de
sub propria acceptare a condiției
de sclav, de sub reprimările unui
psihic subjugat. Libertatea este în
acest cântec o stare sufletească ce
trebuie redescoperită de fiecare în
interiorul său. Tocmai de aceea
vorbim de o miză psihologică
accentuată mai ales de repetarea
obsesivă, ca o mantră sau o rugăciune repetitivă, a cuvântului
Freedom. Strigătul cântărețului este de fapt țipătul ce trebuie să și-l
audă fiecare permanent în minte

resuscitarea
sau
eliberarea
energiei vitale, o energie ascunsă
într-un psihic copleșit de nevoi
mundane impuse sau autoimpuse.
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Poezia ca radicalitate şi damnare

Iulian BOLDEA
Metamorfozele cotidianului, amprenta faptului anodin,
de o concretitudine grotescă, dedesubtul căruia se bănuieşte o pojghiţă de miracol sau o înfiorare de
idealitate – acesta ar fi, schematic
spus, universul pe care poezia
Norei Iuga îl desemnează, într-un
demers care divulgă, cum observa Ion Pop, o înclinaţie „spre fantazarea grotescă, cu conştiinţa
statutului degradat al teatrului
mundan, văzut esenţialmente sub
semnul carnavalescului ironicoparodic şi implicând o marcată
conştiinţă a derizoriului”. Atracţia
derizoriului vine, desigur, dintr-o
pornire neoavangardistă de repudiere a oricăror convenţii ale literaturii (idealizare, patetism, impulsuri retorice, emfază, model
prestabilit etc.), dar prin accentul
plasat asupra prozaicului, anodinului, nediferenţiatului, dar şi
asupra unei atmosfere în care
realul şi irealul, chipul şi masca,
cotidianul de o concretitudine
drastică şi butaforia se întretaie
şi îşi răspund („în oraşul meu e
un scaun/ de pe care nimeni/ nu
poate atinge pământul /ssst faceţi
linişte/ sam îşi scrie poemul/
vede cum vaporul se apropie de
capătul străzii/.../ sam umblă pe
cer/ trebuie să ajungă la mecca/
să cumpere mere/ vă închipuiţi
un poet de tip clasic/ sugând la
sânul muzei sale”). Încă de la
debut (Vina nu e a mea, 1968), se
remarca predilecţia pentru puseurile suprarealiste, prin redarea unui univers dezarticulat,
aflat la limitele geometriei, în care
fragmentarea, tensiunea provocată de întâlniri între obiecte
şi stări eteroclite, predispoziţia
spre ludic şi spre metaforele
convulsivului provocau o tensionare la maximum a sintaxei
poetice, într-o ambianţă de coşmar şi absurd. Imersiunile în
spaţiul fluctuant al oniricului
împing uneori fantezia spre
accente ale bufoneriei groteşti
pornite dintr-o exacerbare a
trăirilor afective, o exaltare a
biografemelor
(“Scurtcircuit
în fosa orchestrei./ Mâinile se
lovesc
provocând
accidente/
pentru că cineva ţine ascunsă/ o
dansatoare în trompetă”). Volumele următoare (Captivitatea cer-

cului, 1970, Scrisori neexpediate,
1978) surprind prin rafinamentul
imaginaţiei, ale cărei acolade
nu infirmă însemnele unei
radicalităţi de viziune, încorporând şi ermetismul, preţiozitatea, dar şi retragerile strategice într-o senzualitate trucată,
decorativă („azi nu te primesc în
pat / pentru că plouă/ şi vreau
să-mi spăl adresa/ şi sângele/
azvârlit în obraz”). O poezie
confesivă îşi desenează conturul
aici, în formulă epistolară, întoarcerea spre trecut reunind
ludicul şi livrescul în tectonica
retrospectivă a versului ce reînvie
peisaje, chipuri, trăiri şi ambianţe
(“Mai ştii melodrama/ din strada
Bastiliei zece/.../ Şoseaua e plină de
albe femei cu landouri,/ de bănci
tăinuite-n tufişuri, de chitare,/ de
pantaloni în carouri” sau „Fiecare
zi e o pleoapă închisă la birou/
manuscrise, table, bonton; acasă
Şaliapin / la patefon...”).
O radicalizare a trăirii
şi a scriiturii survine în volumele
Opinii despre durere (1980), şi
Inima ca un pumn de boxeur (1982),
unde, cum observă Ion Pop, „nota
de crispare dureroasă a fiinţei se
generalizează acum, transpărând
din alăturarea de notaţii disparate
ale unor realităţi privite cu un
soi de oboseală, o lume în care
labirinticul şi aleatoriul vor
deveni motive recurente”. Metaforele arderii, ale căderii şi ale
trecerii, ale labirintului şi ale
curgerii nu sunt decât tot atâtea
forme de revoltă ale fiinţei încarcerate într-un eu agonizant,
înscris în perimetrul dezarticulat
al unei lumi supuse unei continue
degradări („se arde mereu câte un
bec/ şi mă gîndesc la filamentul
plăpând/ care tremură ca un pui/
cu gâtul tăiat”). Bacovianismul
ce a fost invocat în legătură cu
poezia Norei Iuga provine din
scenariul căderii perpetue şi
al fragmentarismului în care
se înscrie această scriitură ce
dezvăluie golurile de fiinţă din
tectonica realului, alienarea şi
anomia ascunse în relieful cotidianului,
urmărind
totodată
„îndurarea divinului”, dar şi
însemnele
meticuloase
ale
mistificării şi degradării.
Fragmentată, anodină,
lipsită de relief, imaginea cotidianului e, astfel, percepută prin
prisma unei sensibilităţi poetice
de acută forţă a viziunii, din
care nu e absentă, însă, o vocaţie
incontestabilă a damnării, a
suferinţei
intense,
clamate
cu voce şi stil agonizante („ce
aproape de vita sacrificată/ ce
aproape de altarul de jertfă/
este patul/ ce aproape de ochiul
străpuns al scroafei/ e ţipătul
dragostei”). Se întrevăd, aici, cum

a remarcat, de altfel exegeza
anterioară, şi forme ale ironiei
livreşti, ale ludicului grav sau ale
parodicului prin care sunt supuse
relativizării convenţii culturale,
reverii artistice, simboluri („ne
bârfeam prietenii/ îi ordonam
în curente/ impresioniştii la
dreapta/ expresioniştii la stânga/
la nord şi la sud/ câţiva ocoliţi de
binefacerile absolutului/ şi noi
în centrul pământului/ într-un
ochi de reptilă” sau „noroiul mi-a
ajuns până la gât/ nu mai pot să
mă agăţ de stele// muşcam din
poezie/ ca dintr-o turtă dulce”). În
Piaţa cerului (1986), un „jurnal de
bucătărie”, cum spune subtitlul,
suavitatea şi atrocele se reunesc
în tablouri în care ustensile domestice devin instrumente de
tortură („Uneltele folosite în bucătărie sunt de fapt variantele
domestice ale unui instrument
de tortură... Pe masa de bucătărie
se spintecă, se toacă, se răzuieşte,
se striveşte, se pisează, se jumuleşte, se jupoaie...”). „Salonaş
monden sau o cafenea literară”,
bucătăria e spaţiul de întâlnire

al unor scriituri deconcertante,
de la scriitura vag calofilă la cea
dramatizată, prin care se produce
o aglutinare de stări, emoţii, sentimente decorelate, pentru că,
notează poeta „mâinile îşi văd de
viaţă, creierul – nu găsesc nici
un cuvânt care să se potrivească
exact cu ceea ce face creierul”.
Ambianţa anodină, raportul din ce
în ce mai crispat dintre “bucuria
materiei” şi “frica de bucurie”,
toate acestea conduc la asumarea
unei scriituri dominate deopotrivă de senzorialitate brutală şi de
reflexivitate cu amprenta tragică
a damnării („norii trec risipinduse/ să fie rochiile mele/ culorile lor
tot mai palide// şi umbra acestui
cuier / ca o spânzurătoare”).
Volumele Dactilografa de
noapte (1996), Capricii periculoase

(1998) şi Spitalul manechinelor
(1998)
deplasează
accentul
asupra posturii textuale, asupra
metabolismului scriiturii, prin
punerea oarecum între paranteze
a stridenţelor cotidianului şi
întoarcerea poeziei asupra propriei
alcătuiri, ca un fel de legitimare
a propriului demers creator
prin apelul la resursele livreşti,
la convenţiile textualităţii, sau
la operaţionalizarea limbajului
poeticce încorporează, în egală
măsură, trăirea şi rostirea. În acest
context, imaginile care sugerează
un autoportret în sepia devin
definiţii, în fond, ale anxietăţii,
ale carnavalescului şi grotescului
de sursă expresionistă („o doamnă
bătrână cu o tocă neagră/ fără sexappeal şi fără resurse/ într-o piaţă
cât burta căscată/ în mijlocul
oraşului”). Cu imaginarul lor
fracturat, convulsiv, cu tensiunea
ideii asumată cu fervoare, poeziile Norei Iuga se detaşează
prin autenticitatea lor liminară,
care aduce cu sine o atenuare a
terorii temporalităţii, o dizolvare
a eului într-un spaţiu saturat de
obiectualitate, care nu aboleşte,
însă, nici glisarea înspre ficţional
(„ce uşor mă pot lipsi/ de trupul
tău/ când îl pot inventa”) nici
expunerea bufoneriei lirice („vai
cum trişez/ cum îmi amestec eu
amanţii/ viii şi morţii/ în această
tavernă/ numită poezie/ mi-a
plăcut totdeauna frivolitatea”). E
limpede că poemele din această
perioadă trag scriitura înspre
autoscopie, pentru o redefinire
în oglindă a eului ultragiat,
ulcerat, situat între existenţă
şi nonexistenţă, între timp şi
acronie, a eului care se refugiază
în propriul labirint interior ca
într-un spaţiu de protecţie în faţa
traumelor realităţii. Cele mai noi
cărţi, Câinele ud e o salcie (2013)
şi Ascultă cum plâng parantezele
(2016) confirmă şi continuă discursul poetic neconformist, paradoxal şi centrifugal, cu amprentă
ludică şi falii intertextuale al
unei
imaginaţii
carnavaleşti
din care nu sunt deloc absente
efluviile melancoliei, în care se
suprapun şi se întretaie imagini ale unei temporalităţi şi
spaţialităţi pe jumătate reale, pe jumătate ficţionale. Refuzând cu totul convenţiile literaturii şi retorismul, adeptă
a dicteului automat şi a unui
neoexpresionism de sursă traumatică, cu emoţii decantate livresc şi aşezate în scenografii ale
oniricului şi ale biografiei, Nora
Iuga e una dintre vocile poetice
de certă profunzime ale literaturii
române de azi.

poezie

nr. 4 (85) | aprilie 2017 | www.litart.ro 4

Nelu MĂRGINEAN
Frigul din noi
De-acum, vom fi pe veci doi oameni de zăpadă
Încremeniţi în gerul năpraznic dintre ani,
Stând zgribuliţi în noapte ca doi copii sărmani
Şi peste noi să ningă, duium de fulgi să cadă.
Vom sta în ger ţinându-ne de mână,
Voi vrea să te privesc şi n-am să pot;
Şi voi simţi prin gheaţa mâinii cum te doare-n cot
Şi voi simţi cum îmi devii tot mai străină.
Îmi voi aduce-aminte-apoi c-ai fost văpaie
Şi că în şoapte dulci pe trupu-ţi mă topeam,
A fost demult…tu mă doreai, eu te doream
Şi-a început atunci…(îţi aminteşti?) cu prima ploaie.
Toate s-au dus. E frig, e ger, e noapte…
Şi toate sunt departe…prea departe!

Cu ochii-nchişi
Cât de adormite-mi sunt mâinile iubito…
Rătăcind somnambulice căutându-te;
Şi câtă beznă aşterne-n cărări
Umbra iscată de aurul lunii
Pierzându-te.

Paradoxal
Paradoxal, încă mi-e dor de tine
Deşi, să te urăsc ar trebui…
Căci ţi-ai croit poteci la mine-n vene
Şi tropăi când ajungi în pragul inimii.
Alergi şi nu ţii seama că sunt viu,
Că te aud, te simt şi te doresc;
În urmă-ţi vrei să semeni un pustiu
Călcând cu ură mugurii ce cresc

Noroc că ţi-am zugrăvit chipul
Pe dosul retinei
Şi pot să te găsesc acum,
Chiar şi cu ochii-nchişi.

Paradoxal, mi-e încă dor de tine
Şi de mă pipăi, simt că nu sunt eu.
Te simt cum creşti, cum te confunzi cu mine,
De nu mai ştiu care e Eul meu.

Te-ascunzi…şi n-are niciun rost
Mereu vei fi în mine…şi eşti…şi-ai fost.

Mă strânge fiinţa ta şi mă sufocă
Iubeşte-mă!... Sugrumă-mă!... Iar apoi, pleacă!

Irina Lucia MIHALCA
fără timp, fără spaţiu,
se înalţă şi zboară ca un fulg.
În adâncimea lor, cotropitoare simţiri,
cuvinte moi, dulci, întrepătrunderi.
La marginea inimii respiră cuvinte nespuse.
Nesecată fântână cu apă vie!

Clipa de taină
Rătăcitori. Intersecţii sinaptice.
Prin miracolele întâmplate, într-o nesfârşită căutare,
acolo, la începutul cuvintelor, în adâncimea lor,
din prezentul rostuit o lumină strălucitoare
străbate cerul, ţărmurile se ridică,
volute ritmice, înalte şi limpezi,
se estompează,
asemeni stropilor de apă.
Orele bogate, fragile, se întorc de unde au plecat,
cu bucurii şi lacrimi, cu arşiţa şi amarul durerii,
cu zâmbetul pe buze şi dorul etern.
Clipele nemărginite sunt trăite intens,

Amar şi dulce, convieţuind atât de strâns înlănţuite.
Plutind prin faldurile dorinţei, aripi îţi cresc,
fremătând la gândul unei îmbrăţişări.
Năvalnică, suverană, caldă, iubirea
înlătură barierele, creşte totul,
se scaldă în priviri, şterge lacrima,
mângâie cerul, cuprinde abisul.
Vindecătoare vibraţii, vârtej de trăiri!
Timpul se dilată sau fuge uimitor,
ziua nu mai trece firesc, în linie dreaptă,
topeşte totul în jur.
A înţelege, a ierta...
Iubirea e cheia, e sărbătoarea vieţii,
miraculoasă lumină, azimă de simţire.
În zbor, cu aripi de porumbel,
o rugăciune a inimii, a inimii de copil.
Într-o pace lăuntrică, o împărtăşire prin abandon,
o sfântă bucurie a prezenţei de sine,
o taină, o taină a iubirii.
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CARTEA DE FILOSOFIE

O INTRODUCERE ÎN AXIOLOGIE

Eugeniu NISTOR
Cum abordarea problemei
se face dintr-un unghi didactic,
autorul fiind cadru universitar,
volumul
înregistrează,
poate
chiar din această pricină, un plus
de claritate, răspunzând tocmai
cerinţelor studenţeşti. Într-un
cuvânt înainte, Ioan N. Roşca se
referă la începuturile axiologiei
sau filosofiei valorilor la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul
celui
următor
(volumul
se
numeşte Introducere în axiologie.
O abordare istorică şi sistematică,
fiind publicat la Editura Fundaţiei
România de mâine, Bucureşti,
2015), disciplină bazată atât pe
mijloacele de introspecţie specifice
unui demers teoretic (care nu
refuză, ba chiar dimpotrivă

îşi lărgeşte aria de interes
explorând şi alte „arhipelaguri”
de meditaţie filosofică, precum
filosofia culturii, antropologia,
filosofia istoriei etc.), cât şi pe cele
aplicative, practice – decurgând
din nevoia descoperirii de repere
valorice, în lungul drum al
împlinirii umane.
După ce descrie sinuosul
traseu al genezei şi conturării
„liniilor de forţă” ale axiologiei
(obiectivismul natural, subiectivismul, obiectivismul transcendental şi relaţionismul), autorul
ne introduce în conţinutul primei
părţi a cărţii – „Orientări în axiologia modernă” – unde sunt configurate şi expuse preocupările
pentru valori ale unor filosofi
de anvergură, precum: Wilhelm
Windelband (care atacă chestiunea
dintr-o perspectivă voluntaristmetafizică),
Heinrich
Rickert
(interesat de aspectul logicognoseologic), Max Scheler (la care
domină aplicaţia fenomenologică)
şi Nicolai Hartmann (preocupat
de orientarea ontologică a identităţii).
Cea de-a doua parte este con-

sacrată „Contribuţiilor axiologice
româneşti”,
scurte
expuneri
fiind consacrate concepţiilor lui
Petre Andrei (din perspectiva
unei deschideri logice şi psihosociologice), D.D. Roşca (care
teoretizează din unghi afectiv
şi intelectual), Tudor Vianu
(remarcat pentru concepţia emoţionalistă), Lucian Blaga (la care
predominantă
este
viziunea
stilistică), Mircea Florian (cu o
interpretare de tip relaţionist).
Pe câteva pagini sunt trasate
preocupările unor cercetători
români actuali, precum C. I.
Gulian (cu explicaţii realiste,
antropologice
şi
ontologice),
Ludwig Grumberg (artizanul unei
„ontologii a umanului”), Alexandru
Boboc (preocupat de ierarhia
şi criza actuală a valorilor),
Nicolae Râmbu (care abordează
atât natura şi ierarhia valorilor,
cât şi sistemul, cuprinderea şi
antropologia acestora) ş.a.
Partea a treia a volumului
– „O abordare sistematică a
problematicii axiologiei” – reprezintă, la o repede ochire, chiar
contribuţia originală a lui Ioan

N. Roşca la această delicată
problemă filosofică. Prin urmare,
sunt evidenţiate categoriile şi
tipologia valorilor, clasificarea şi
modul lor de ierarhizare, unitatea
şi antagonismul lor, mergând de
la apartenenţa lor aceluiaş spirit
sau „conştiinţe generice”, până la
situaţiile conflictuale şi aspectele
antinomice dintre valorile pozitive
şi cele negative, dintre creaţiile
materiale şi cele spirituale etc.
În
întregul
ei,
cartea
profesorului Ioan N. Roşca este
una de sinteză, întocmită cu
temeinicie şi pasiune profesională, extrem de utilă în lumea
în care trăim, mai cu seamă
în societatea românească care
se află (la modul incomod) pe
panta unui proces de tranziţie
ce nu se mai termină – cauză
gravă de tulburare şi bulversare
a valorilor! Atâta numai că, după
lectura Introducerii în axiologie,
mai rămâne să te întrebi, nu fără
o doză de naivitate: oare factorii
răspunzători, cei care dirijează
această tranziţie, citesc tratate de
acest fel?

Un triunghi amoros cu patru laturi
Alexandrina CODARCEA – student Teatrologie (jurnalism teatral), anul II
Spectacolul Dragoste în patru tablouri de
Lukas Bärfuss, în regia Danielei Lemnaru, a fost
montat la Teatrul Studio, având în distribuție
studenți și absolvenți ai Universității de Arte
din Tîrgu Mureș.
La o primă vedere spectacolul ne vorbește
despre infidelitate și despre pedeapsă: pedeapsă pentru minciună, pentru răzbunare, pedeapsă în numele iubirii sau poate împotriva
ei. Un fel de qui pro quo în sens invers, adică
personajele nu sunt luate drept altcineva, ci
ajung să se recunoască, iar efectul nu este unul
comic, ci unul dramatic.
Sunt două cupluri, trei personaje episodice
și patru tablouri în poveste. Evelyn și Daniel
sunt amanți, dar nu neapărat pentru variație.
Senzația mea a fost că, în profunzime, lucrurile sunt ceva mai complicate. Fiecare dintre
cei doi își dorește o schimbare, iar dorința
aceasta nu vine dintr-un prea bine, ea se
naște, mai degrabă, din lipsa a „ceva” care îl
face pe om să se simtă iubit, nu vine dintr-o
caldă și dulce monotonie, ci dintr-o rece și
aspră uniformitate a vieților de cuplu. Soțul
lui Evelyn, Sebastian, are mâinile și picioarele
foarte reci și ea îl simte a fi brutal, o rănește.
Susan, soția lui Daniel, pictează portrete de
pe urma cărora nu-și permite un trai decent.
Pentru ea, soțul ei, pare a fi o unealtă cu ajutorul căreia își împlinește singura ei pasiune,
pictura. El este cel care îi asigură stabilitate
materială, confort și siguranță. În momentul
în care cei doi amanți hotărăsc să-și dezvăluie

aventura, lucrurile iau o turnură
dramatică, pentru că partenerii
lor de cuplu, la aflarea veștii,
se comportă în moduri total
diferite în raport cu așteptările
soților lor, ca o dovadă că nu
se cunoșteau prea bine. Rămâne ca spectatorul să decidă,
după credințele și simțămintele
proprii, care este motivul crimei
cu care culminează spectacolul:
gelozie, egoism, apărarea principiilor morale, etc.
În felul acesta a ales scriitorul contemporan,
elvețianul Lukas Bärfuss, să ne vorbească
despre morală, despre viața de familie din
zilele noastre, viață care nu mai reușește
sau nu mai suportă să fie îngrădită în niște
reguli, fie ele și morale. Iar montarea piesei
în viziunea Danielei Lemnaru mi s-a părut a fi
una clară, curată, încercând să pună lucrurile
într-o lumină corectă.
Din partea actorilor mi-aș fi dorit ceva
mai multă tensiune în dialog, mai multă
frământare în spatele cuvintelor, dar apariția
personajului Sebastian, interpretat de Robert
Oprea, a reușit să imprime forță atmosferei
spectacolului.
Cele patru tablouri scenice (spațiile de
desfășurare ale acțiunilor piesei) au fost create
cu mijloace simple, folosite în mod util și cu
imaginație, de studentele de la specializarea
Scenografie şi eveniment artistic a facultății,

Siko Dorottya-Agota şi Huszar Katalin.
Și pentru că, așa cum spunea Lukas Bärfuss
într-un interviu, „Căutarea dragostei e ea
însăși dragoste”, nu știu dacă aceste căutări
ale personajelor ar fi trebuit sa fie atât de dur
sancționate de însuși autorul piesei.
Dragoste în patru tablouri
Autor: Lukas Bärfuss
Traducerea: Victor Scoradeţ
Distribuția spectacolului:
Evelyn — Lavinia Adela
Susan — Bianca Andras
Sebastian — Robert Oprea
Daniel — Alex Hîncu
Un bărbat tânăr — Cristian Ghiciuc
Scenografia: Sikó Dorottya-Agota, Huszár Katalin
Regia: Daniela Lemnaru
Data următoarei reprezentaţii: 29 aprilie 2017, ora
19.00
Foto credits: Bristena

Fragment din romanul IOAN PROFETUL

cenaclu

PRIMELE SEMNE
Bătrânul îngenunche aplecându-se către răsărit. Se ridică, îşi
şterse iute colbul de pe palme, apoi
rosti:
- Ia epistola şi du-o preoţilor.
Spune-le că vreau să le vorbesc.
Ucenicul aruncă câte ceva pe
spatele asinului său, înveli cu grijă epistola într-o piele de capră
subţire şi o vârî în traistă. Drumul pe care-l avea de făcut nu era
foarte lung, însă era periculos de
străbătut. Ţinutul uscat şi pietros
al Iudeei ascundea deseori animale sălbatice ori cete de răsculaţi
certaţi cu legea ce sperau să-şi
piardă urma în ţinutul acoperit de
nisipuri şi arşiţă, în talpa căruia
vânturile şi rarele ploi au săpat
de-a lungul veacurilor adevărate
labirinturi.
A doua zi, către seară, Mathias
ajunse la un loc aproape pustiu unde, un izvor ce răsărea din nisipul
deşertului se aduna formând un
mic pârâiaş. Pe malul său se ridicau mai multe colibe făcute din
lut şi piatră, iar întreaga aşezare
era încercuită cu un zid gros, ceea
ce o făcea să aibă aspectul unei
mici fortificaţii mai degrabă decât
al unei aşezări obişnuite. Întrun colţ al cetăţii fusese plantat
cândva un sicomor sub ale cărui
ramuri
stăteau
nestingheriţi
câţiva bătrâni mestecând şofran
adus de caravanele negustorilor
ce uneori se abăteau prin părţile
Idumeei. Văzându-i, tânărul se
apropie de ei:
-Shalom!
- Domnul să ne aibă în mila sa
pe toţi, copilul meu. De unde vii?
- Sunt un ucenic de-al lui
Lilyuk. Mă învaţă să scriu...
- Lilyuk nazireul…Cum ai călătorit?
- Bine!
- Nu ai văzut nimic deosebit
venind încoace?
- Nu! Doar că mi-a fost puţin
teamă la un moment dat.
- Teamă?
- Venind, am zărit în depărtare,
pe coama abruptă a unui deal, un
leu.
- Un leu?
Bătrânii se priviră uimiţi. Leii
nu prea aveau obiceiul să se arate
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oamenilor, mai ales atunci când
pândeau.
- Stătea liniştit şi ne urmărea
cum trecem. Dar mi-am adus
aminte că nimic rău nu mi se
poate întâmpla atât timp cât port
la gât amuleta pe care o am de la
bătrânul Lilyuk şi atâta timp cât
nu mă abat de la drum.
- Şi altceva?
- Venind încoace am mai văzut
unul tot din depărtare, se pierdea
înaintea noastră în deşert.
- Nu era altul, era acelaşi. Te-a
însoţit.
- De unde ştiţi?
Unul dintre bătrâni văzu prinsă la brâul de lână al cămăşii băiatului o pană.
- De unde o ai?
- Am găsit-o pe drum. O adusese de undeva vântul.
- Şi tu băiete, crezi că vântul a
pus-o înaintea ta din întâmplare
chiar când picioarele tale au păşit
pe acolo? Vreau să o văd, zise bătrânul.
Acesta o examină cu atenţie. …
Un şoim călător. E o pasăre rară
pe la noi. Uneori poate să se înalţe
deasupra norilor, iar strigătul său
răsună în tot deşertul.
- De ce ai luat-o de jos?
Unul dintre bătrâni îşi ridică
privirea spre cer. În înălţimi zări
către apus, rotindu-se în zbor, un
şoim ce încet se pierdea în zare.
- Rareori am văzut aici în deşert ceva atât de frumos, zise tânărul. Uitaţi, aici, către varf cât de
puternică devine culoarea şi cât de
perfect sunt aliniate dungile...
- Lasă asta! Toate lucrurile
în esenţă sunt perfecte. Cea ce
trebuie să ai în vedere nu este frumuseţe sau urâţenia lor, ci ceea ce
Domnul vrea să-ţi spună prin ele.
- Un semn neinterpretat, zise
Abatur, este ca o învăţătură care
nu ţi-a fost dată. E ca o carte pe
care trebuie să o citeşti ca să o poţi
cunoaşte. Deşertul Iudeei este un
deşert viu. Spiritul său vorbeşte.
De aici s-au ridicat mari regi şi
eroi: Aron, Samson, Saul, David…
cei mai mulţi profeţi aici s-au
desăvârşit pe ei înşişi. Deşertul
băiete, este plin de amintirea
acestor mari înţelepţi, uneori îi
poţi auzi în şuierul vântului, îi
poţi vedea în lumină…în felul
cum iau o întorsătură lucrurile,
aici nimic nu este întâmplător,
fiule. O călătorie uneori îţi poate
revela multe lucruri ascunse şi
poate nu este întâmplător că
acum ai făcut-o tu. Spune-ne, de
ce ai venit?
Am fost trimis să vă dau
această epistolă.
Bătrânul preot întinse mâna,
luă epistola şi o deschise.
- ... Lilyuk citeşte bine semnele.
Vino, aşează-te lângă noi.
- Credeţi că cineva ar dori să
împiedice naşterea unui profet?

întrebă băiatul.
- Nu ştim! zise unul dintre ei,
apoi tăcu.
- Tu eşti încă tânăr, zise
altul, nu ai cum să ştii cât de
importantă este această naştere.
Scrierile o profeţesc de sute de ani,
iar poporul evreu o aşteaptă cam
tot de atunci. E timpul ca lucrurile
să se schimbe, nu ştim cum... doar
aşa ar putea să se mai facă ceva
pentru această lume pierdută!
- Când un mare spirit vine în
lumea aceasta, întotdeauna se vor
strânge în jurul său încercări pe
măsură, căută să-l lămurească un
alt bătrân, însă ucenicul rămase
în continuare nedumerit.
- Pe cine ar putea să aibă
duşmani un prunc care nici nu s-a
născut încă?
- Pe cei îmbătaţi de putere,
copile! Sau... pe Irod, rosti încet
vocea înceată a altui bătrân, ce
căuta să scapere un foc între
câteva pietre aşezate în cerc.
- Irod? Credeţi că ar vrea să
împiedice naşterea unui profet?
Nici măcar nu e evreu.
- Irod are trei fii, iar despre cel
profeţit se spune că va fi un mare
rege... Tu ce crezi, pe cine ar vrea
Irod să lase peste regatul său?
Tânărul cumpăni o clipă, în timp
ce bătrânii mestecau nestingheriţi
şofran, lăsând ca puştiul să pătrundă înţelesul vorbelor lor. Unul
dintre bătrâni privi la măgarul lui
Mathias.
- Băiete! De ce nu-ţi iei un cal
ori o cămilă? Ai scurta mult drumul până aici!
-Da, aşa e! Măgăruşul ăsta-i
cam leneş, zise tânărul privinduşi asinul în ochi, şi se cam împiedică, accentuă din nou băiatul.
Apoi, după o pauză, zise: dar e
prietenul meu, oriunde merg îl
iau cu mine. Apoi duse mâna pe
coama animalului, mângâindu-l
uşor. Când nu este încăpăţânat ne
înţelegem bine. Nu-i aşa, Raşid? Îl
ştiu de când abia se născuse şi nu
am de gând să-l schimb pentru un
cal.
-Bine. Să mergi să mănânci
ceva.
Băiatul intră în una din micile
colibe de lut să mănânce; după un
timp Leea, fata care-l servise ieşi.
- Are un suflet bun unchiule,
zise către unul dintre bătrâni...
- Da...tocmai de aceea ar trebui
să fie de două ori mai atent şi să
înveţe de două ori mai mult decât
ceilalţi, zise bătrânul!
- De ce, întrebă din nou fata?
- Un suflet bun este mai des
încercat şi se poate pierde uşor
fără o minte puternică, omul căzu
pe gânduri...
- La ce te gândeşti, întrebă din
nou femeia?
- Cu toţii ştim că un Mesia se va
naşte curând. Despre El vorbeau
semnele care i s-au arătat... Un
leu în deşert, un şoim al cărui ochi
vede totul din cerurile în care se
înalţă...!
- Cine ştie ce alte semne i s-au

mai arătat şi el n-a băgat de seamă, zise alt bătrân...
- Ceva îmi spune că, la un moment dat, copilul va avea ceva de
spus în această poveste.
- Tocmai de aceea acest tânăr
trebuie neîntârziat să urmeze
calea înţelepciunii. Îi voi scrie
lui Eliazar, mai marele lor, să-l
pregătească chiar el.
Bătrânul Abatur îşi luă toiagul
şi trase câteva linii pe nisipul fin
ce se întindea la picioarele sale.
Apoi scoase din traista pe care o
ţinea la umăr trei bobi. Îi aruncă
peste nisipul însemnat, după care
închise ochi şi chibzui. După câtva
timp, îi zise fetei:
- Dacă băiatul a terminat să
mănânce, spune-i să vină până la
mine.
- Numaidecât, tanna!
Băiatul ieşi iute şi sărută mâna
bătrânului preot. Acesta îi puse
celălalt braţ pe umăr şi-i vorbi:
- Băiete, puterea şi înţelepciunea nu se obţin pescuind în
Iordan, nici crescând capre. Te văd
un băiat vrednic. Mă întreb însă de
ce nu ai început să urci pe treptele
iniţierilor pe care le păstrăm încă
de la primii profeţi?
- Îmi doresc demult asta, sincer rabi, dar mama... nu mi-a dat
încă binecuvântarea ei. A rămas
singură şi se teme că are să mă
piardă, apoi o gospodărie are nevoie de o mână de bărbat, spuse cu
tristeţe în glas ucenicul.
- Dar te mai întreb o data, tu
vrei?
- Vreau! Dacă mama ar fi de
acord, m-aş tunde chiar mâine.
-Voi avea grijă ca mamei tale
să nu-i lipsească nimic. Iar dacă
ea îţi va îngădui, tu te vei tunde
ca nazireu în faţa preoţilor şi
oamenilor din chibuţul tău pentru
trei ani. Nici mai mult, nici mai
puţin.
- Trei ani? Când să fie împlinită
tunderea?
- Peste două zile. Va cădea chiar
de ziua tămâierii altarului. E o zi
specială şi vei avea toată protecţia
şi îndrumarea din partea Fiilor
Cerului şi a îngerilor de lumină. Te
învoieşti pentru acest legământ?
Băiatul lăsă uşor capul în jos,
gândindu-se la propunere lui
Abatur. Îşi ridică apoi privirea
luminată şi rosti tare.
- Mă învoiesc, rabi!
- Foarte bine băiete! Acum dute să te odihneşti. Soarele stă să
apună, iar tu ar fi bine să pleci
mâine înainte de răsărit.
Tânărul se întoarse în coliba care-i fusese arătată şi la
umbra căreia se putea retrage
nestingherit, bucurându-se de răcoare şi timp pentru odihnă. In
primul revarsat al zorilor, baiatul
fu trezit. Îşi luă măgăruşul de
căpăstru şi plecă iute lăsând în
urmă cetatea ascunsă a lui Abatur.
Am să mă tund Raşid... Am să mă
tund!
Fragment din romanul
IOAN PROFETUL
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Plutași pe Mureș
Mihai Suciu în dialog cu Alexandru Cadar, unul din ultimii plutași de pe Mureș
Mâna tremură vizibil. Și nu de emoție. La
80 de ani vechime pe Terra, emoțiile nu prea
mai au drept de apel. Sau, cine știe?... Auzul
s-a mai păinjenit, dar lumina ochilor e încă
vie, netulbure. În colțul buzelor - țigara
fumegândă, foc neostenit, foc continuu!
Atât să mai fi rămas din falnicul fecior de
odinioară?! Ba nu. Și amintirile!
„Am plecat cu plutele asupra la sărbători,
niște Rusalii. Ș-o dat niște ploi, ș-o ieșit
apa. O fost o apă mare, de nu mai vedeai
din Sânpaul în jos numa apă. Și pe râturi,
tăt apă, apă și apă! Ne-am slobozit cu ele pe
gat; când ne-am slobozit, o venit odată un
val de apă, așa le-o pus: în dungă. Atuncea
io, m-am ținut io, c-aveam o țapină-mplântată, m-am ținut, da m-o luat apa. Când
o dat în față, m-o prăvălit. Ș-am rămas
înapoia plutei, ca la zece metri. Indrei ăsta,
care-i bolnav acuma, tovarășul meu, când
o văzut că ce-i, mai iute, o zmâncit cârma
aia, cormanu ăla care conducea pluta, și l-o
aruncat înapoi la mine, de-am ajuns de-am
pus mâna pe lemn, c-apoi pe lemn nu te mai
puteai îneca. Ș-apoi am prins de el ș-am ieșit
afară. Ș-am scăpat. Apoi, de câte ori, și pe la
Tîrgu-Mureș, mi s-o-ntâmplat de ne-o luat
apa de pe ele, da aicea nu era așa pericol,
nu era apa așa mare.. Da atuncea, o fost apa
nemaipomenită, no, era numa, cum să spun,
purculeți de fân pe Mureș, nici nu puteai să
tragi cârma...”
Întâmplări cu iz de poveste. Întâmplări
cu plutași și haiduci, cu oameni cinstiți și
tâlhari, scriu, în despletit de valuri, istoria
vie a acestui „drum fără pulbere”, Mureșul.
Dar până vom învăța să deslușim spusa
valului și însemnul pietrei, mai apelăm la
martorii care i-au încropit și trăit povestea.
Pe tremurat de țiteră, un glas tremurat și el
alătură un îndemn-rugă, ca o incantație:
„Crești, pădure, și te-ndeasă/Numa un loc
de-o casă-mi lasă...” parcă spre a da culoare
și relief vorbelor fileanului Alexandru Cadar,
unul dintre ultimii feciori lăsați la vatră din
aventuroasa meserie de plutaș. Plutaș pe
Mureș...
- De la 17 ani am început plutăritul pe
valea Mureșului. Asta a fost prin anii 1819 (apoi, prin 40, prin 39, am plutărit de la
Broșteni, de la Borca, la Piatra, pe Bistrița,
după ce aici o-ncetat). Ca hatăș, mergeam ca
hatăș. Lucra hatășu de trei ori mai mult ca
fruntașu. Și primea numa a treia parte, ha,
ha!
- Învăța meserie...
- Apoi, făcea de cârmuia bietu hatăș
până-l durea capu! Frntașul numa făcea cu
mâna: dă la dreapta, dă la stânga, dă-nainte!
- Știință mai mare tot cel din față,
fruntașul, avea.
- Apoi, sigur, sigur, a lui era răspunderea.
- Și când ajungea un hatăș fruntaș, de era
să ajungă?
- La doi ani. Dacă era băiat bun, la doi ani
era complet fruntaș.
- Ați fost băiat bun?
- Păi, cam bun...
- Ce trebuia să știe un plutaș bun?
- Trebuia, dom”le, să cunoască cum cunoști curtea căsî. Începând de la Toplița
și până la Sânpaul, pe Valea Mureșului,
plutașul care era plutaș trebuia să știe piatra
de care să se ferească. Trebuia să cunoști apa

cum cunoști șoseaua, tătă piatra-n Mureș,
care era periculoasă. „Ei, la Reghin, sunt
niște pietre, trebuie să mă grijesc să mă duc
pe la stânga sau pe la dreapta!”. Și răchita
sau gatul, că gatul are mai multe slobozituri
de apă. El, dacă-l prindea noaptea, el trebuia
să știe. Că singur te-nvățai. N-ai fost plutaș
bun, ai dat de piatra asta cu pluta, apăi ai
ținut-o minte - „Ei, acolo am pățit-o!” - și
te-ai ferit. Te loveai de-un pericol, se mai
întâmpla, se desfăcea pluta, tăt câte-o grindă
se făcea. Săreai afară, dacă puteai. Fugeai
mai departe și le prindeai și le adunai și
făceai pluta la loc.
- Făceați și-așa, o recunoaștere pe jos, fără
plută?
- Nu, numa cu pluta. Că singur te-nvățai.
Porneam în convoaie, de la cinci la zece
plute. Ăștia eram în legătură, tovarăși. Întruna, până ce-ngheța Mureșul.
- Și-atunci, într-un an, într-u sezon, cam
câte drumuri făceați?
- D’apoi, la tăt cazu, făceai la 40, până la
50 de drumuri.
- Ați plutărit vreo 35-40 de ani. N-ați socotit
numărul kilometrilor străbătuți pe apă?
- Hăă! Apoi de unde s-o socotesc? N-am
avut vreme. Că altădată, cum zâc, când pluteam, atunci mergeam numa până la Reghin.
Apoi, când am început căulitul, mergeam
până pe la Războieni ajungeam. Cumpăram
lemnul de-aici din sus, de la proprietari.
C-aveau în proprietate pădurea oamenii. Noi
le cumpăram cu un preț și le vindeam în jos
pentru construcții. Le mai dam și bucate, că
ăia-n sus, la munte, nu aveau bucate. Le mai
aduceam cucuruz, grâu, le dam și ei ne da-n
schimb lemne.
- Vă înapoiați cu căruța, pe uscat, nu tot pe
apă.
- Nu, cu trenu, de când am apucat io.
- Femeia nu v-ați luat-o pe plută, ca hatăș,
se-nțelege!
- Nu, da umblau și femei cu pluta.
- Și fruntaș, ori numai hatăș?
- Unde s-o pui fruntaș, să te nenorocească
cu plută cu tăt?! Apoi, mai agăța la un berc,
când ajungea. Mai mergeau femeile la
Reghin, la oraș, nu o dată, la târg.Se ținea
târgu joia, nu se-ndurau să deie bani la tren.
Cu pluta n-o costa nimica. Plus distracția.
Odată, Dănilă a Marișchii a urcat și-un vițel
pe plută și dă-i drumul cu el până la Reghin.
- Nu l-ați înecat.
- Nu!
- Nici femeile.
- Nici pe ele, Doamne ferește!
- Nici care voiau să scape de dânsele, care
erau „duse cu pluta”?
- De-alea nu luam pe plută...
- Ați pus cruce plutăritului pe valea Bistriței,
departe de Mureș, de casă.
- Nu cunoșteam apa bine, mersul apei.
Când porneam, apoi ne da de-acolo, la fiecare
plută, ne da de-acolo un conducător. Numa o
dată. O singură dată, care era plutaș bun. Apoi,
dac-ai prins-o-n cap, ai prins-o; dacă nu, teai nenorocit. Curgea mai repede. Aici, o plută
nu ducea mai mult de 20 m.c.; acolo, câte 120
într-o plută.
- V-ați descurcat și acolo.
- Vai, ne-am descurcat foarte bine șiacolo. Destul de bine.
- Plutași mai buni din Filea? Ăia tăți îs

morți. Bândilă Zenov.
- Chiar dacă modestia, te oprește, bade
Grigore Bândilă, să-ți înscrii numele și fapta
în fruntea listei, știu, am aflat că ai fost printre
cei mai buni. Și mai știu că plutăritul nu era
chiar joc de copii.
- Mai erau și pericole. Mai învățam și
din pățanii. Se mai făceau magazine de
lemne.Trei-patru zile nu le puteai desface.
Se streângeau într-un loc și 50-60 de plute
odată. Mergeau sute de plute. Sau la poduri.
Că sunt poduri cu mai multe cășițe și trebuia
să știi pe care să treci. Că nu pe oricare puteai
mere cu pluta. Bine, că te băgai dinsus, da
dinvale, când să ieși, poate era o răchită,
poate o piatră mare și nu mai puteai ieși.
Trebuia să știi drumu bun, căsoaia pe unde
să treci. Mai erau apoi gaturile. La Iernut, la
Tîrgu-Mureș. Ast a fost numa după război,
că l-au stricat. Ăla era ăl mai periculos, la
Mureș. Da”nainte, când era plutăritul mare,
că noi plutăream numa pân pe la Reghin, pe
la Petelea. De-acolo, erau alți oameni, care le
duceau până la Zam, în jos.
- Cărora le era mai greu?
- Ăstora de-aici. Era apa mai periculoasă.
De la Reghin în jos, puneau câte două, câte
trei plute laolaltă. Făr puneau pe ele ladă cu
mâncare, cu pâne, apă, că nu mai puteai bea
apă de la Reghin în jos din Mureș.
- Filenii cum vă descurcați cu mâncarea?
- Mâncare ne luam în straiță.
- Nu se uda?
- Se mai și uda câteodată. D”apăi ce să-i
faci, n-aveai ce face. Puneai la mijlocul plutei
o crăcană, așa, o cracă de lemn, o-mplântai
ș-așa cam la un metru agățai straița.
- Mai dădeați și cu undița?
- Câteodată, da. Venea câte-un val, de
credeai că te îneacă.
- Înota știați.
- Da, cum să nu. Eu, da, da nu toți.
- S-a întâmplat să se înece plutaș?
- Nu o dată!
- Cântecul amintește și de unii care vindeau
de mai multe ori o plută. Să fie amintirile
râului răutăcios?!
- Ba se mai întâmplau și dintr-astea!
Erau, dom”le, fabrici, firme, jidani – c-atunci
jidanii erau mai mulți – cu câte două sute
de plute legate laolaltă. Mereai cu straița-n
mână de-acasă, care erai șmecher te duceai
noaptea (de-aici cântecul: „Mureșan cu
țundra sură/Ziua bea și noaptea fură” – n.n.),
dezlegai frumos pluta din legătoare, nici nu
mai trăgeai de cârmă s-o conduci. Numa te
mai slobozeai și-n apă pân o descățai, să nu
s-audă, că doar erau paznici ș-acolo. I-ai dat
drumu; când ai trecut la cot, de te-ai dus treipatru kilometri, la un berc, unde știai că nu
s-aude nimic, acolo, o prindeai ș-o desfăceai.
Întorceai lemnele, că doar erau cu feșteală
pe ele, însemnate. Le schimbai farba, și dus
erai...
.... Întâmplări cu plutași și lotri, cantonate
încă în teritoriul viu al trăirii nemijlocite. Le
va mai depăna multă vreme de-aici încolo
„personajul” lor central, Mureșul. Chiar
și-atunci când amintirea le va fi de mult
stinsă în minți omenești. O va mai ști doar
el, râul bun și rău, prieten și viclean, care
le-a măcinat anii tineri, istovindu-le brațul
vânjos...
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Alexandra DEAC
Ce ar spune un rucsac dacă ar putea vorbi
Eu merg cu oamenii. Călătoresc, fac popasuri. Drumeții,
escapade, vacanțe. Locuințe noi, vizite sau tabere. Îmi place să merg
cu ei. Își iau atâtea lucruri inutile… Mereu uită câte ceva. Mereu își
pun prea multe și niciodată lucrurile de care au nevoie. Încerc să le
spun atunci când se așază pe mine și se străduie să-mi închidă toate
buzunarele. Îi las să se învârtă în jurul meu, să scoată și iar să îndese.
Cum zic ei, cine știe, poate am nevoie și de asta… Când se întorc acasă,
întotdeauna sunt și mai burdușit. Ei le spun suveniruri. Își decorează
casele și trupurile cu ele. Le poartă sau le privesc atunci când nu pot
pleca și oftează.
Câteodată, le vine așa, să plece. Oriunde, doar să plece. Să
scape din agitația mulțimilor, din zarva care îi trezește înainte de alarma telefonului, de gunoaiele care au formă de cuvinte. Vor să plece,
brusc. Să urmărească luna, să prindă soarele care se furișează pe după
linia orizontului. Să respire liber dincolo de tot ce îi apasă. Să plece undeva, oriunde, să fie mai aproape de cer. Să-și audă inimile, să lase jos
cerurile care le stau pe umeri și ploile care le întristează fața.
Am văzut multe răsărituri și apusuri. Și știu că fără nori, cerul de dimineață nu ar fi la fel de frumos, iar clipele în care se dă
stingerea într-o parte de univers nu ar avea același farmec. Soarele înfășurat în norii cu pântece movulii, razele care despletesc griurile de pe
linia orizontului... În momente ca astea, oamenii se opresc din goana lor
și trăiesc. Respiră profund și uită că timpul, dușmanul care îi zorește
blestemat, trece pe lângă și prin ei. Se odihnesc privind la soare. Uită
că trec. Își amintesc doar atunci când își văd umbrele; apoi pleacă mai
departe, încercând să-și întreacă propriile umbre.
Oamenii au timpuri relative. Practic, ceasul arată atât cât vor
ei ca vremea să fie; azi e mi-a fost frig toată ziua, mi-e dor de mare. Ieri
a fost m-am săturat de blocurile astea, vreau să plec. vreau să dorm sub
cerul pe care se leagănă stelele, vreau să văd licuricii și să aud greierii
cum cântă împrăștiați prin iarbă. Mâine ar putea fi mi-e dor de drumeții pe munte. de cortul acela în care dormeam îmbrățișați, așteptând
să ne trezească soarele în drumul lui spre zenit. E mereu atât cât vor
ei să fie. Au doar două anotimpuri. Unul în care lucrează ca să poată
pleca; își desenează planuri și trasee. În celălalt anotimp pleacă, se
rătăcesc și își domolesc inimile. Anotimpul ăsta e mereu mai scurt.
Mereu se întreabă cât mai pot rămâne?
Oamenii pun în mine haine, cărți, bilete de tren, de avion.
Duc hărțile visurilor lor în buzunarele mele. Hainele lor purtate spun
povești. Spun despre destinațiile care nu erau în plan, spun despre
minunățiile pe care le întâlnesc în drum, de oboseala care îi doboară la
finalul zilei, de pielea bronzată și febra musculară de a doua zi. Ascund
în buzunarele mele buchețele mici de flori, scoici, pietricele. Își aduc
aminte târziu de ele, atunci când călătoria s-a sfârșit de multă vreme.
Mergem în multe locuri împreună. Eu mă întorc mai
ponosit și cu nisip în buzunare. Ei se întorc bronzați, cu kilograme
în plus sau cu dureri de la atâta umblat hai hui. Și cu sufletele resetate. Cu amintirea. De aceea zâmbesc atunci când se uită la fotografii.
De aceea le păstrează. Se revăd acolo de unde au plecat. Oamenii colecționează amintiri. Locuri. Oameni. Senzații. Răsărituri. Apusuri. Focuri de tabără. Îmbrățișări. Dimineți pe plaja pustie, seri cu ciocolată
caldă pe munte, sub cerul greu de stele. Dar mereu se întorc acasă.

Împărăția în formă de inimă… de copil
Orice mi-ar spune oamenii, oricât de înverșunat m-ar contrazice cineva, eu o să cred în minuni. Pentru că pe una o am acasă;

citește povești tot mai cursiv, aleargă, râde, spune perle, colorează și
adoarme cu cărțile lângă pernuță. Minunea asta e un copil curajos,
energic și vesel. E felul lui Dumnezeu de a șlefui o inimă de om mare.
E modalitatea prin care Dumnezeu repară rugăciunea deficitară și
adună familia împreună.
Eroul meu a crescut. E aducerea aminte a faptului că Dumnezeu are
timpul și metodele Lui. E minunea care deschide ochișorii în fiecare
dimineață și apare desculță pe parchetul din hol. Ne amintește că ceea
ce Dumnezeu binecuvântează, rămâne binecuvântat, chiar dacă
uneori ne pierdem speranța…
Oamenii spun că un erou poartă pelerină și mască. Alții spun
că un erou are pe pereții din hol diplome și poze cu oamenii pe care
i-a salvat. Eu îmi recunosc eroul după gălăgia pe care o face pe scări.
După hohotele de râs și pașii desculți. După vocea care mereu întreabă, mereu e curioasă. Eroul meu nu are niciun afiș. Nu s-au făcut
benzi desenate după isprăvile lui. Eroul meu nu dă răspunsuri. Eroul
meu pune întrebări întrebărilor și face boacăne. Eroul meu mă pune să
număr până la degetul mic și să merg să îl caut. Eroul meu îmi spune
să mă ascund în bucătărie și să aștept să fiu găsită. Eroul meu spune
că nu lasă niciun băiat să mă ia. Îmi spune că n-am nevoie de altul din
moment ce îl am pe el deja.
Eroul meu spune încolăcește-mă în loc de îmbrăţişează-mă,
şi sună mai bine. Eroul meu mi-a definit dorul într-o seară, citând
dintr-o poezie învățată la grădiniță. Eroul meu mă inspiră să scriu, să
cred, să simplific lucrurile şi să fac totul în paşi mici de prichindel, ca
să nu pierd niciun detaliu.
Dragul meu drag, ai fost trimis ca să mă înveți să am răbdare. Să văd frumusețea de la înălțimea ta. M-am născut odată cu tine,
iar acum creștem împreună, ținându-ne de mână. Citim poveşti cu
Ştrumfi, cu Habarnam, ne uităm la desene cu Garfield, Winnie, şi ne
jucăm de-a v-aţi ascunselea. Cu tine îmi retrăiesc copilăria în fiecare
zi. Când ai fost mic-mititel, te-au luat în braţe şi au rostit Binecuvântarea peste tine. I-am auzit spunând că ceea ce Dumnezeu binecuvântează, rămâne binecuvântat. Nu am înţeles atunci. Dar, după ce
te-am văzut căzând şi izbindu-ţi spatele mititel de pământ, am ştiut
că binecuvântarea Creatorului era peste tine. Te-ai ridicat, ai inspirat
adânc şi ai început să alergi. Când tropăi seara prin hol şi noi te certăm
ca să încetezi, îmi amintesc de Binecuvântarea care a rămas peste tine.
Picioruşele care aleargă şi nu stau locului nici când eşti la masă, ochişorii mamei, năsucul mic, degeţelele pline de cerneală, pereţii măzgăliţi,
maşinuţele cu piese lipsă, hăinuţele tale mici.
Când pleci, e linişte. Prea linişte. Nu e nimeni care să mă
întrerupă, nimeni care să alunge tăcerea adulţilor, nimeni care să facă
gălăgie şi dezordine. Nu știu dacă cineva va face benzi desenate sau
dacă se vor scrie cărți despre tine, însă eu îți promit că am să te port în
rugăciunile mele. Voi scrie eu despre tine. Și voi cere ca Binecuvântarea
să rămână peste tine.
El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui.
Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!
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Melitta Raffaella
HORINCAR
Fereastră către Cer
Demult, într-o lume paralelă
cu lumea cunoscută nouă unde
magia a fost dintotdeauna
practicată în libertate (motiv
pentru care această lume este
numită Lumea Magică), doi
adolescenți de șaptesprezece și
optsprezece ani împreună și o
adolescentă de patrusprezece
stăteau în marele hol al palatului
Umbadast, ascultând povestea
spusă de părinții lor, Thusan și
Greenda. Părinții, trecuți demult
de vârsta tinereții, le povesteau
cum s-au cunoscut și s-au
îndrăgostit iremediabil unul de
altul, ajungând să-și unească
pentru totdeauna destinele.
Thusan, ca fiu al zeului
Poseidon, a renunțat la nemurirea
care i s-a dat la naștere când a
decis la numai douăzeci și trei
de ani că vroia să-și petreacă
viața alături de Greenda, care
avea pe atunci
nouăsprezece
ani. Sentimentul dintre cei doi, ei
cunoscându-se de când erau copii,
se transformase în decursul a
câtorva luni din simpatie reciprocă
în iubire pasională. Thusan,
cuceritor din fire, a luat doar ca
o nouă provocare încercarea de a
o seduce pe fiica celui mai mare
consilier de la palatul Umbadast
dar în scurt timp a realizat că nu
vrea pe nimeni alta decât pe ea.
Greenda, fată timidă și cuminte,
a luat deasemenea ca un fel de
distracție relația cu semizeul
și prințul Thusan fiind o formă
de a se împotrivi educației mult
prea restrictive a părinților și a-și
demonstra maturitatea.
Uniunea în căsătorie a celor doi
a fost, cel inițial, respinsă de către
ambele familii nu doar din simple
motive de convenție socială din
acele vremuri, și anume diferența
de rang, dar și din pricina a
vechi conflicte dintre familia lui
maternă și familia ei paternă.
Legătura lor fiind una interzisă
devenea cu atât mai puternică cu
cât rudele încercau cu orice mijloc
să-i țină departe unul de altul și
să-i despartă.
Familile s-au plictisit după o
vreme să se mai împotrivească,
văzând că oricum nimic nu îi
putea afecta pe cei doi îndrăgostiți
încăpățânați, lăsându-i în pace, în
speranța că astfel relația acea să-

și piardă într-un final farmecul.
Căsătoria lui Thusan cu Greenda
nu numai că a pus capăt rivalității
familiilor lor, unindu-le, ci a
reprezentat un exemplu elocvent
al triunfului dragostei asupra
oricărui obstacol ce-i stă în cale
și cel mai important însă este că
prin ea s-a întemeiat dinastia care
stăpânește încă și în zilele noastre
măreața Cetate Umbadast și care a
pus bazele unei regiuni puternice
și influente în Lumea Magică.
Tânărul prinț și semizeu făcuse
în numele iubirii un sacrificiu
extrem, pe care nimeni înaintea
lui nu l-a mai făcut, lucru pentru
care este și azi amintit. A încălcat
însăși legea naturală, atât de
importantă
pentru
echilibrul
ontologic și energetic al Lumii
Magice dar și al lumii noastre
fiindcă nu permite celui ce prin
natură este nemuritor să devină
muritor, doar pentru a putea trăi
o viață obișnuită alături de tânăra
sa amantă și soție. Viața lor însă
nu s-ar fi putut defini una normală
pentru că și ea, ca dealtfel oricine
din Lumea Magică, era specială.
Ea făcea parte dintr-o veche
dinastie de vrăjitori veniți din
lumea noastră în Lumea Magică
în timpul marilor „vânători” de
vrăjitoare din Evul Mediu. Dar
Greenda nu era însă vrăjitoare,
puterea moștenind-o frații ei mai
mari, ci o pseudovrăjitoare fiind
un simplu medium. Ea cunoștea
la fel de bine ca el, care era nu
doar un fiu de zeu ci era și vrăjitor,
toate secretele magiei începând cu
legile care guvernează infinitatea
de dimensiuni ce alcătuiesc
univesul în întregul său. Știa
deci foarte bine riscul la care
se expusese, în mod voluntar
vroind să-i demonstreze probabil
că este capabil de orice pentru
ea, atunci când invocase zeii și
spiritele, cerândule să-i fie luată
imortalitatea. Vroia să-l oprească
și să îi spună că nu putea face
asta, dar el era foarte pornit.
El nu vroia să știe că va trăi o
viață eternă fără ea și știa că nu
avea cum s-o facă pe ea imortală
pentru că așa ar fi fost o încălcare
mai gravă a legiilor scrise în stele
de către marile spirite fiindcă
numai un zeu pur se putea „juca”
cu acele legi și să ofere celui ce ar

fi meritat viața eternă.
Thusan se simțea mărunt,
invizibil, fără puteri în fața tatălui
său, de care se temea și tocmai
de aceea îl respecta și-l venera ca
un simplu și umil supus al său
iar nu ca un fiu. Și față de mamă
avea aceași atitudine servilă
nesănătoasă, deși pentru ea mai
simțea recunoștință că îl crescuse
și o oarecare iubire filială. Vroia ca,
în sfârșit, să rupă lanțurile acelea
care îl sugrumau și îl împiedicau
să avanseze. În această privință,
Thusan și Greenda se asemănau
izbitor, fiind amândoi doi idealiști
în căutarea absolutului dar
având în cale o singură piedică
și anume că nu erau liberi în
totalitate. Pentru toate ființele
magice, de la pseudovrăjitori și
pseudovrăjitoare la adevărați
vrăjitori și adevărate vrăjitoare,
panteismul
și
animismul
enculcat încă de mici copiilor
satisface în întregime nevoia lor
de a știi tainele cosmosului, fiind
teorii simple și accesibile până
și micuților. Nu și însă pentru
Thusan și Greenda, care nu se
mulțumeau cu acele explicații
la mintea copiilor. Deși vedeau
ceea ce nici un om obișnuit n-ar
putea vedea, undele energetice de
pretutindeni care nu puteau decât
să confirme faptul că teoriile care
le refuzau erau adevărate, dar nu
credeau simțurilor. Vroiau mereu
ceva mai mult de la existența lor
și chiar făcuseră ceva de-a dreptul
extraordinar. V-am făcut curioși?
Ei bine realizarea lor se reflectă
până în ziua de azi. Toate lumea
cunoaște expresia „cu moartea pe
moarte călcând”, toată lumea știe
că Hristos a deschis porțile Raiului
prin moartea sa și învierea.
Thusan și Greenda contribuiseră
la ceva asemănător. Ei fuseseră
responsabili pentru deschiderea
unei mari porți. Este vorba despre
poarta dinspre Lumea Magică spre
lumea noastră (de fapt poarta
era deja deschise de pe vremea

bunicului lui Thusan, Rodolfo,
dar nu puteau deschide portalul
decât vrăjitori sau vrăjitoare cu
experiență). Schimbarea naturii
lui Thusan a avut, cum era
așteptat, ca efect un dezastruos
dezechilibru energetic. În zonele
principale din lumea noastră
unde s-a iradicat tradiția magică
(în primul rând în diferite zone
dens populate din Asia, Africa
și Europa apoi în anumite zone
izolate din Oceania și Australia)
s-a deschis câte un portal prin care
orice ființă magică, și nu numai,
putea trece în Lumea Magică.
Oamenii obișnuiți nu putea, și
nu pot nici acum, să știe adevărul
despre existența magiei așa că
toții marii vrăjitori ai acelui timp
și zeii au făcut tot posibilul pentru
a închide deîndată toate porțiile.
Una singură dintre acele porți,
care a devenit din acel moment
un fel de punte între două lumi: a
noastră și cea magică. Este vorba
despre o mică poartă deschisă în
Australia, chiar în deșert. Poarta
a fost lăsată deschisă pentru că
nu reprezenta nici un pericol și
oricum fără o punte între Lumea
Magică și a noastră (punte care
inițial se afla în Italia, țara de
origine a lui Rodolfo) cele două
lumi nu ar mai putea comunica.
În orice caz, astăzi datorită lui
Thusan și Greenda chiar și tinerii
neexperimentați pot deschide un
portal către Lumea Magică cu un
talisman magic din cristal. Cei
doi au deschis tuturor tinerilor
doritori să ”călătorească” între
cele două lumi, inclusiv copii lor,
posibilitatea de a o face. Au creat, e
drept, o ”gaură” în sistemul cosmic
care, deocamdată cel puțin, nu
afectează.
Cei trei adolescenți, copii lui
Thusan și Greenda, au rămas
sincer impresionați de povestea
părințiilor și mai ales de faptul
că puterea iubirii lor a fost atât de
intensă, sperând să găsească și ei
la rândul lor dragostea adevărată.

cronică
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POETA FLAVIA ADAM ÎNTRE REALISMUL COTIDIAN ŞI
IUBIREA DECELABILĂ
Dumitru HURUBĂ
Aşa, dintr-o pornire cam insidioasă, nu miar fi greu să o plasez pe autoarea acestei cărţi
în cercul larg, tot mai larg, al poeteselor care au
năvălit cu arme şi bagaje în lirica românească
actuală – o realitate şi o realizare de care, cu
toată înverşunarea, cei mai mulţi comentatori
de literatură nu pot face abstracţie. Mă refer,
înainte de toate, la cantitatea producţiilor,
pentru că despre calitatea acestora e de
povestit – oho! Dar nu vreau să dau nume,
nici să deranjez vreo hipersensibilitate, deşi
o lectură, ici-colo, ar scoate la raport creaţii
poetice în stare să treacă pe linie moartă limba
română cu gramatica ei cu tot în doi timpi şi
trei… versuri. Fără eforturi! În acest context,
intrăm într-o lume în care libertatea deplină
a exprimării exhibă, în realitate, o „libertate de
exprimare” convertită de către unii producători
lirici în „libertatea de a-şi dovedi priceperea la
prepararea… ghiveciurilor de sorginte literară.
Mă rog…
Retrăgându-mă, oarecum strategic, în spaţiul construcţiei lirice al poetei Flavia Adam,
cu precădere în acest volum, desfăşurarea
comentariului trece pe alt plan: cel al creaţiei
lirice de atmosferă – „oraş cu tuneluri şi ape”
(miez de nufăr) – având în vedere că, odată
pătruns în câmpia ideatică a poetei, situaţia în
sine se schimbă radical trecând destul de brusc
de la un abstract cu ramificaţii speculativexploatabile – „clipa de linişte/în care pereţii
absorb/toată tristeţea de peste zi”// (secvenţe) –
la un concret îngrădit într-un romantism de-o
anume factură sentimental-romanţioasă – „în
fiecare dimineaţă îmi zic:/azi nu te mai caut,
nu-ţi mai dau nici un semn”(…) (radiografie).
Astfel, materia primă utilizată este constrânsă
la o melancolie căreia, ca printr-un transfer
telepatic, un cititor mai puţin atent, riscă să-i
cadă victimă. De-aceea, trebuie să spun imediat
că situaţia este ceva şi mai complicată şi mai
complexă, iar gestul în sine cam nedrept,
ţinând seama că o simplă deductibilitate, la
îndemâna oricărui cititor, la urma urmei, ar
extrage-o din context pe această creatoare de
poezie autentică.
Aflată la cel de-al nouălea volum de
versuri după Tăcerile dintre cuvinte (2013),
Pierduţi prin toamnele iubirii (2014), În amiaza
cuvintelor (2014), Instantanee din ultima
moarte (2015), Pumnul din vid (2015), Femeia
de nisip (2015), Cuib de rouă (poezii pentru
copii) (2015), duminicile de sub pământ (2016),
Raiul de urgență constituie cea mai clară
trecere de la perioada căutărilor la certitudinile
maturităţii artistice. Mai toate poemele din
volum probează acest lucru, adevăr reliefat cu
pregnanţă de aproape fiecare poem. De fapt,
voit sau nu, Flavia Adam execută ostăşeşte un
exerciţiu de forţă, o demonstraţie a capacităţii
sale creatoare şi proiectarea produsului
acesteia spre mine, cititorul… În acest sens, aş
cuteza să spun că Raiul de urgenţă, în întregul
său, este şi tributar unei „teme la alegere”, dar
şi, concomitent, unei suite de realizări lirice
„pe o temă dată/autoimpusă”, temă care, odată
stabilită, este exploatată cu meticulozitate
nemiloasă şi cu adevărat impresionantă.
Şi e suficient să amintesc aici, de exemplu,
că sunt puţine poeme care au… scăpat de
cuvântul „iubire” cu toate derivatele sale, dar

şi camuflat sub nume „false”. Această realitate
ne obligă să definim volumul de faţă ca fiind
unul, în integralitatea sa… agresiv erotic,
poeta, aşa cum îi şi stă bine ca femeie, este
conectată indestructibil la sentimentul iubirii
atât de profund încât o încercare de evadare se
soldează cu eşec.
Aşadar, Flavia Adam, prin valoarea liricii
sale generate de un talent viguros şi foarte bine
exploatat/gospodărit, este greu de încolonat/
înregimentat într-o grupare/generaţie în care
să i se piardă… urma. Are individualitatea
exprimării, seriozitatea redării sentimentelor,
ceea ce înseamnă grija pentru o comunicare
reciproc avantajoasă la urma urmei cu
prezumtivul cititor, tocmai fiindcă expedierea
mesajelor sale se face pe o frecvenţă
anume, dar convenită, parcă aprioric, între
producătorul-distribuitor şi consumatorulcititor. Tocmai fiindcă ea nu este doar un

observator extrem de atent, un sensibil fotograf
al realităţilor cotidiene, ci şi un „comentator”
cu har: „Există lucruri mai tulburi decât/
însăşi moartea:/aerul acesta subţire,/de pipăit
cu ambele mâini/invaziile extraterestre,/
despre care/cei mai mulţi oameni spun/
că nu vor veni.”/ (foarfecele, p. 15). Această
brutală implicare deseori amplificată în
realităţi conectate doar ochiului şi instinctului
ei vigilent, nu este altceva, simplificând
lucrurile, decât, între altele, eliberarea din
ghearele unei constrângeri dictată de propria
responsabilitate artistică, de fapt vorbind aici
de forma unei autocenzuri cel mai adesea
nemiloase şi chiar nedrepte în unele cazuri. În
unele, fiindcă, nu de puţine ori, din nefericire
şi parafrazându-l pe simpaticul Murphy,
nu există o limită cât de jos poate coborî…
valoarea unei opere literare, în speţă cea de gen
liric, dacă permanent este forfecată, filtrată şi
adaptată. Dacă responsabilitatea actului de
creaţie este dublată de o (auto)cenzură atroce,

atunci opera lirică, în cazul nostru, îşi poate
pierde din valoare. Flavia Adam ştie bine acest
bine acest adevăr, cunoaşte iminentul pericol
al căderii în desuetudine, aşa că, prevăzătoare,
îşi ia măsuri ca pentru o permanentă şi
binefăcătoare veghere, ca pentru a nu
pierde contactul cu realitatea: „îmi antrenez
neuronii/prestez activitate constantă/iubesc
şi sufăr şi plâng/imit durerea celor din jur/,
în acelaşi timp detaşându-se spre ea însăşi,
spre a rămâne ea însăşi într-o „empatie pur
cameleonică densă”. (instrucţiuni de stins
lumina, p. 63). Respectivul gen literar este
maltratat deseori printr-o evoluţie ridicolspectaculoasă prin intermediul cutărei reţele
de socializare.
Dar, acest comentariu nu vreau să fie o
încercare de analiză asupra fenomenului
în sine care, oricum, nu ar rezolva nici pe
departe problema, ci sunt interesat ca el să
contribuie cât de cât la instalarea poetei Flavia
Adam pe podiumul valoric al unei generaţii
ce se impune treptat, dar sigur. Eleganţa
exprimării – „te iubesc/dar ce ştii tu despre
singurătăţile mele/când tot ce port e-o rochie
pală”//(sâmbure de piersică, p. 9) –, realismul
subordonat unei melancolii –, „/azi-noapte-am
visat/că ningea/şi ne plimbam pe sub felinare/
pe străzile unui mare oraş”//(şarpe cu clopoţei,
p. 21) - o superbă şi continuă întoarcere spre
un sine agresat de lumea exterioară –, „nu cer
mult pentru a fi fericită:/să fotografiez cuibul
căzut din copac”(spumă de lapte. p. 84)… Nu
cred să sune a laudă, dar consider că oricare
dintre aceste citate este câte fărâmă care
atestă puterea lirică a poetei şi transferului de
trăire spre cititor, pentru implicarea acestuia
în actul de creaţie.
De la sine se înţelege că aceste trei… ipostaze
ale poetei nu au nici legitimitatea nici vigoarea
şi, cu atât mai puţin reprezentativitatea, deşi
ele converg, oarecum pe căi diferite, spre un…
dispecerat sufletesc central, sau centralizator.
Depinde. Ca argument suprem, aşa cum bine o
ilustrează fiecare poem, şi într-un clasament
ad-hoc, apropo de discuţie, la urma urmei,
totul este supus/subordonat sentimentului
special/specific numit simplu: iubire. Pentru
că, o reducţie, oricât ar fi de riguroasă, nu ar
diminua calitativ vorbind câmpul ideatic.
Aşadar, iat-o pe poetă într-o spectaculoasă
aură a iubirii, cea mai exteriorizată trăire a
sentimentului iubirii revărsată acut-tulburător
spre cititor, chiar agresiv, aş îndrăzni să zic.
Şi, când fac această afirmaţie, am în vedere
impregnarea întregului volum cu versuri
care mai de care mai îmbietoare spre cel mai
frumos şi mai înălţător sentiment uman,
părând o perpetuă şi atentă punere în practică
a „precizării” făcute de Sfântul Apostol Pavel:
„Dacă dragoste nu e, nimic nu e!”
Pagină de pagină, ne aflăm faţă în faţă
cu pledoaria Flaviei Adam pentru iubire, şi o
face fără patimă, fără căderea într-o zonă a
unul erotic penibil, destul de… la modă în
poezia actuală, ci, dimpotrivă, „desfăşurarea
ostilităţilor” are loc, poem de poem, fără
istericale şi, mai ales, fără a uita că şi poetul
este, de fapt, un om, omul-poet Flavia Adam.
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ALBUL ȘI AURIUL
Oliv MIRCEA, critic de artă
Pentru pictorul Horea Paștina
lumea este cunoscută ca divină. Ea
izvorăște dintr-un arheu și dintr-o
origine lăuntrică și străbate drumul pe care i-l trasează ordinea
și soarta; însă originea, ordinea și
soarta îi aparțin ei înseși. Ea este
atotexistentul și atotîmplinitorul,
realitatea din jur pur și simplu: ca
realitate de natură numinoasă.
Pentru pictor, deci, divinul este
elementul originar și tainic al
lumii. Omul este în ea și ea este în
om; a le cunoaște și a le înfățișa,
a afirma și a desluși misterul
acesta constituie, pentru el relația
religioasă fundamentală.
Divine sunt și diversele entități și puteri ale lumii. Acesta
este felul de cunoaștere care
scoate la iveală o unitate de tip
viu. Viața ca atare este prinsă
într-o interogație fără răgaz.
Pictorul vrea ca prin căutarea sa
de atelier să știe ce este lumea.
Pentru el totul rămîne deschis
pentru că el caută și cercetează.
Experimentează pe baza celor
mai diferite premise, pînă cînd
propria-i înțelegere, dar și taina
lumii sporesc. El recunoaște suveranitatea Celui care se manifestă
în mod fundamental prin creație.
Adevărata idee de creație, a
creației care aduce lumea la
existență și realitate din nimic,
într-o liberă atotputernicie, prin
cuvîntul poruncii, se află doar
acolo unde noumen-ul originar se
face lume și dă o putere divină, dă
configurație unui haos care este și
el la fel de divin.
E bine de știut că pentru Horea
Paștina, a fi creștin se bazează pe
o luare de poziție față de Revelație.
A crede înseamnă pentru el așadar
a te încrede în autorevelarea lui
Dumnezeu și a-i da ascultare, a
veni în întîmpinarea chemării sale
care îți întemeiază personalitatea
finită, legîndu-ți personalitatea și
propria-ți viață de El. Pentru pictor,
deci, credința pune în evidență
lucrurile nevăzute care îi permit
să repete necontenit formula
tainic-numinoasă a dezvăluirii
transparente. Există la el, îmi este

din ce în ce mai limpede, o voință
de credință care îi permite să se
mențină într-o asemenea stare
care, la nivel uman, să îi permită
întrezărirea harului. E o fidelitate,
cea mai înaltă cu putință, care îți
permite să înțelegi deîndată cu o
claritate fulgerătoare că nu ești
doar spectator al realului, ci că
poți să „crești” spiritual chiar în
interiorul realului. Pentru pictorul
de azi, atitudinea spectaculară
corespunde unei forme de senzualitate sau, mai mult, ea corespunde actului prin care subiectul
reduce lumea la sine, timp în
care densitatea spirituală îți
permite să-ți luminezi propriați viață, și nu numai pe ea,
pînă în străfundurile adînci și
tainice ale trecutului. Fiecare
permisiune pe care și-o acordă
devine justificarea metafizică a
ascetismului prin care realitatea
privită se transfigurează în mister.
Trebuie să ne imaginăm
”greul” reflecției pictorului ca
pe un urcuș veritabil, ca pe
traversarea unei obositoare și
obscure perioade, ca pe o perioadă
presărată de obstacole dificile,
de rupte și desfăcute întîmplări
ale vieții, de vreme ce pictorul
a simțit nevoia să așeze în acel
noiembrie 2014 în/pe însăși pînza
pictată, un fragment din miezul
roditor al Psalmilor regelui David
(88, 15) : „FERICIT POPORUL CARE
CUNOAȘTE STRIGĂT DE BUCURIE”.
Caligrafierea
acestui
adagiu
în tablou îi dă pictorului un
sentiment de pace, de echilibru,
de speranță și de credință, de
întoarcere la aici, la acum-ul zilei
, în amețitoarea și de fiecare clipă,
proximitate a lui Dumnezeu. Din
acest ghem, din ansamblul de
stări, de idei greu de dezlegat între
care alternăm, oscilăm, căutăm,
se nasc subiectele, în timp ce tema
rămîne mereu aceeași. Miracolul
creștin din textul psalmului ne
oferă și ne dezvăluie momentul
de exces de prezență dar și
un moment de re-întinerire
absolută. Există însă, în textul
introdus suveran în tablou și

un echivoc fundamental înscris
chiar în miezul lucrurilor și
care s-ar putea referi la natura
răului care odată învins, produce,
iată, printr-o anume formă de
cunoaștere, strigăt de bucurie. În
acest fel și istoria, alături de natură
îi devine pictorului, transparentă.
Nu este o transparență integrată
sistemului propriu, ci poate chiar
o transparență care sparge și
transcende acest sistem.
Pictorul descoperă în propria-i
artă, disimulat, dar cu aceeași
pregnanță dintotdeauna, sacrul.
Pentru că arta sa, pictura de
acum, oferă loc pentru ceea ce
nu are nici dimensiuni și nici
timp. Cu toate acestea, Horea
Paștina simte și construiește, ca
de fiecare dată, more geometrico.
În fiecare pînză pictorul impune
o ordine numerică și geometrică
formelor. Pentru el sensibilitatea
eleată în convergență cu cea
aritmetică sînt decisive. Și pentru
că am vorbit despre transparență,
trebuie să spunem ca și Horia
Bernea că în pictură se revelează
sacrul doar în momentul în care,
cu voie sau fără voie vizezi dincolo
de domeniul meseriei pe care o
practici. Dincolo de mijloacele
picturale pe care le pui în operă,
dincolo de albul și/sau auriul pe
care le așezi pe pînză cu o motivație
exactă a căutării de dincolo
de operă printr-o autentică și
luminoasă meditație. „Abia aunci,
spune Bernea, apare / transpare
sacrul care face posibilă în chiar
momentul acela, acolo pe pînză, o
eternitate dinamică, generativă”.
Putem spune că, exagerînd ,
pictorul vede, după cum e și
firesc, pretutindeni lumină, aer,
simboluri. Pentru pictorul din
el existența de zi cu zi constă
din elemente, din energii și legi,
dar mai ales din forme. Formele
se semnifică pe ele însele,însă,
dincolo de ele însele, ele semnifică
și altceva, ceva mai înalt: în cele
din urmă, ceea ce este cu adevărat
înalt. Ceva ce trimite dincolo de
sine. Aceste simboluri ( grădina,
vița de vie, crinii, florile umile și
ierburile de sub cruce, cana fără

toartă,
candela,singurătăți
și
unicități obiectuale etc.) se găsesc
pretutindeni în pictura lui Paștina
în cult și în artă, în ritualurile
poporului care „cunoaște strigăt de
bucurie” și în viața de fiecare zi în
propriul atelier. Ele – simbolurile
- nu constituie doar un adevăr
spus, ci și un adevăr căruia i s-a
dat o formă. Forma ca atare spune
ceva despre lume – chiar și numai
pentru că ființa lumii poate fi
exprimată în actul pictoric de
formare, adică de ordonarea în
care spiritul poate sălășlui.
Lumea lui Horea Paștina e, așa
cum se înfățișează în excepționala
expoziție pe care a găzduit-o
Galeria de Artă a U.A.P.R. “ART
NOUVEAU” din Palatul Culturii din
Tîrgu Mureș – acum un spațiu al
existării artistice profesioniste
și al re-întineririi: larg, luminos,
adînc, ordonat - gîndită astfel încît
spiritul autorului să-și găsească
locul, să își exercite disciplina
și să își afle adăpost. Lumea lui
e, oricum a-i lua-o, în relație cu
pictura adevărată și cu absolutul.
Frumusețea infinitului și excesul
de prezență sunt unitar exprimate
și se afirmă ca un limpede loc
între locurile pămîntești. Din
această tainică unitate se naște o
măreție a stilului de o sonoritate
cu o intensitate reținută a formei
și, toate,în același timp,
de
o diversitate care pune peste
lucruri o aură vie ce te îmbie să
vezi transcendența aerului care
e viu și trăiește . Trăiește, după
cum poetica însăși a pictorului
o dezvăluie în textele de atelier
ael pictorului, care surprinde
relația
demnidicativă
dintre
ochiul privitorului și lumea
văzută. Caracterul picturii lui
Horea Paștina rămîne,de ani
și ani, neschimbat. În același
timp sentimentul rînduielii vieții
își păstrează și el inarticulata
candoare și parfumul. În miezul
acestei lumi sălășluiește o dorință a libertății individuale de
împăcare cu harul dimpreună cu
tonicul sentiment de înălțare în
lumină și de plutire.

cenaclu
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Poezia, proza și muzica s-au împletit cu măiestrie și în martie la
Atelierul de Literatură LitArt
Adrian RENTEA
Marți 28.03.2017, la Atelierul
Cafelei, ediția a-XII-a a Cenaclului LitArt a început cu un debut.
Melitta Horincar ne-a prezentat
un text scris pentru o compunere
școlară. Intitulat „Fereastra către
Cer” textul l-a surprins pe Călin
Crăciun, acesta fiind de părere că
unul din atuurile tinerilor scriitori
este acela că sunt mult mai implicați în ceea ce aștern pe hârtie, deschizându-și sufletul în creațiile
lor. În ce o privește pe tânăra
autoare, aceasta mizează pe acumularea culturală, textul trădând
lecturile intense din mitologie și
literatura romantică, rezultând un
colaj cu influențe din vecinatatea
basmului, o direcție care nu mai
e fructificată în ziua de azi, fiind
uzitată cu precădere de generația
optzecistă. De asemenea, a continuat criticul, vremea lait-motivului e și ea apusă, iar folosirea
în exces a unor expresii precum
„magic” lasă impresia de forțare,
iar „tocmai asta e esența, trăirea
nefiltrată de rațiune, doar astfel
textul putând releva. Până atunci
e doar încercare”. Următorul la
cuvânt, Constantin Nicușan a
descris ceea ce a ascultat drept
o încercare post-modernistă de
colaj, în care anumiți termeni ar
trebui declișați; însă dincolo de
neajunsurile evidente, a remarcat
un talent aflat încă în căutarea
propriei voci, și a recomandat o
sondare a poeziei. Dumitru-Mircea Buda, în schimb, a fost frapat
de dexteritatea autoarei, aceasta
dând dovadă de fluență în compoziția narațiunii.
A urmat apoi, asa cum ne-a
obișnuit de ceva timp încoace poetul Adrian Giurgea, organizatorul
întâlnirilor din ultima zi de marți
a fiecărei luni, primul moment
muzical al serii, susținut, în ordine, de Orsolya Benczedi. cu piesa „You make me belive”, o compoziție proprie cu care a surprins
în mod plăcut publicul; Narcis Socaciu la pian, cu un fragment din
Chopin și unul din „Ultima noapte
de dragoste, întâia noapte de război”; și de Szakacs Zoltan, care a
interpretat piesa „February Song”
a lui Josh Groban. De altfel, trebuie spus că atât Orsolya Benczedi cât și Szakacs Zsoltan au ales
să ne încânte de această dată cu
vocile lor, ei fiind cunoscuți celor
prezenți la edițiile anterioare ale
cenaclului pentru interpretările la
violă și vioară ale unor arii clasice.
Alături de ei, talentul la pian al lui
Narcis Socaciu a făcut ca respirourile muzicale să fie apreciate în
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aceeași măsura ca momentele de
poezie și proză.
Iar poezia a fost prezentă
în aceasta seară prin vocea lui
Manuel Ienciu, student în anul
I la Universitatea „Petru Maior”.
Primul căruia i-a revenit sarcina de a diseca creațiile tânărului
poet a fost chiar profesorul său de
litere, Dumitru-Mircea Buda, care
a mărturisit în deschidere că a
fost plăcut surprins să afle că mai
sunt studenți la litere preocupați
de scris, marea majoritate fiind
interesați de cariere mai practice. Legat de poeziile ascultate
acesta a subliniat influența evidentă a lui Eminescu, o influență
fascinantă dar riscantă, deoarece
sensibilitatea a evoluat, ceea ce
face ca poemele lui Ienciu, pe
alocuri, să sune fals. Aceeași părere a fost împărtășită și de ceilalți
critici, Constantin Nicușan îndemnându-l pe autor să renunțe
la emoțional, la modele, fiind evident dialogul cu marii poeți pe care
„i-a consumat”. Totuși poeziile au
câteva secvențe interesante, iar
frazarea se apropie de ceea ce ar
trebui să fie. Mult mai tranșant a
fost Călin Crăciun care a declarat
de la bun început că nu e un fan al
poeziei care încearcă să copieze un
anumit model, recunoscând că nu
prea a găsit o noimă în ceea ce a
auzit, autorul încercând mai multe
tentative filozofice antagonice,
care l-au blocat pe critic.
După o nouă pauză muzicală,
ne-am întors la proză, de această
dată proză scurtă, în stilul însemnărilor de blog. Autoarea, Alexandra Deac, studentă și ea în anul I
la Litere, are un blog personal intitulat “Aripi de cioburi” unde publică frecvent gândurile sale. Dintre
titlurile propuse s-au remarcat
„Împărăția în formă de inimă
de copil” și „Ce ar spune un ruc-

sac dacă ar putea vorbi”, ambele
unanim apreciate de critici. „O
etalare a virtuților scriitoricești”
- a fost caracterizarea făcută de
Călin Crăciun, care a mai observat
o scriitură fluidă, plină de patos și
melancolie, care abordează mai
multe teme, semn al unei prozatoare în devenire. Cuvinte de laudă
a avut și Constantin Nicușan, a
cărui singură nemulțumire a fost
legată de titlul „Ce ar spune un
rucsac dacă ar putea vorbi”, care
în opinia sa ar trebui schimbat.
În rest, textele lasă impresia unei
literaturi în scrisori, abordare care
i se potrivește autoarei, adevărate
poeme în proză, spune Constantin
Nicușan. Dumitru-Mircea Buda
a sesizat și el melancolia ce răzbate din text, făcînd o analogie
cu celebrul film al lui Lars Von
Trier. O scriere confesivă, ce se
alimentează din fantasme, din
obsesii; reușind să-ți injecteze o
serie de trăiri și imagini, dar care
păcătuiește prin referințele biblice
prea sonore și un misticism poate
puțin cam patetic.
Seara s-a încheiat tot cu proză,
ultimul la cuvânt fiind Olimpiu
Magheran care a citit un fragment din romanul sau intitulat
„Ioan Profetul”, roman, așa cum
sugerează și titlul, cu tematică biblică, un gen de literatură extrem
de periculos, după cum a apreciat
Călin Crăciun, deoarece „e greu
să intri în pielea unui asemenea
personaj”. În ceea ce privește fragmentul ascultat în cenaclu, atât
Călin Crăciun cât și Constantin
Nicușan au fost de acord că textul pătimește prin lipsa fiorului, a
unei tensiuni care să capteze cititorul, Constantin Nicușan recomandându-i autorului exercițiul
prozei scurte, eseistica în exces
lăsând cititorului senzația unei
scriituri diluate.
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