O pădurice de lucrări minerale
Recunosc, îmi plac pietrele, mai ales cele ovale, mate, turtite, „scrise“ sau
netede; le colecționez, am umplut casa, curtea, grădina cu ele, și de fiecare dată
cînd văd una care‑mi încîntă ochiul în acel moment, o iau în mînă, o mîngăi,
o frec între palme, îi savurez textura, nuanța rafinată. De-a valma cu pietrele,
sînt atras de scoici. Spun asta, pentru că anume pietrele și scoicile îmi evocă
similitudinea cu tehnica japoneză a ceramicii raku (raku-yaki)...
pag. 11
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publicaţie lunară de cultură.
Apare la Târgu-Mureş, sub egida onorifică
a filialei locale
a Uniunii Scriitorilor din România

Nichita Stănescu

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

DINCOLO DE DEPĂRTARE

Poetica lui Viorel Mureşan îşi personalizează inervaţiile
discursive prin transcrierea dilemelor creatorului, absorbite în relevanţa vocabulelor, ea este „personală” în sensul
travestirii în estetic a biografiei.
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ITINERAR PROLETCULTIST
Dumitru-Mircea BUDA
Inconştient, proletcultismul se încarcă de profetismul
unei noi religii, şi ajunge să răspundă, cu automatismele lui de
optimism şi îmbărbătare perpetuă, marilor angoase ale unui
popor ce trăieşte în incertitudinea dramatică a prezentului...
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ITINERAR PROLETCULTIST

Dumitru-Mircea BUDA
Dacă există ceva cu adevărat agasant în literatura proletcultistă, ale cărei clişee, o dată
scoase din context, se încarcă azi
cu o involuntară bonomie şi cu un
exotism pe care numai naivitatea
contururilor îl salvează, în cele
mai fericite cazuri, de căderea în
penibil, atunci aceea e eficienţa
mobilizatoare ce a putut cuprinde, aproape instantaneu, tot
inventarul de genuri şi specii şi
întreaga polifonie a registrelor
scrisului. Râvna scriitorilor de
la sate şi oraşe, energia vitală
a imaginaţiei lor, revelaţia
bruscă a misiunii privilegiate,
sunt fenomene cărora de prea
puţine ori s-a încercat să li se
găsească vreo explicaţie. Pare
absolut miraculos cum, pentru
un deceniu, întreaga cultură
românească izbuteşte să uite
pluralitatea discursului cultural
interbelic şi se aruncă orbeşte
în obtuzitatea intelectuală şi
aberaţiile unui socialism vulgarizat şi asezonat cu reminiscenţe
patriotarde.
Ca mai întotdeauna la
români, practica o ia cu elan
înaintea teoriei şi, până să se
scrie tratate doctrinare, literatura îşi improvizează din mers
o estetică şi o etică proprie, a
căror operativitate se dovedeşte
remarcabilă. În câţiva ani,
poezia, proza, teatrul, ba chiar
şi literatura intimă, se purifică
şi se lasă populate de idei revoluţionare, deprinzând un dialect
progresist, a cărui sintaxă şi
retorică fac din saltul de la
incantaţia izbânzilor socialiste la
anatemizarea trecutului burghez
un element de poetică exultantă.
Literatura devine un fel de parolă
ocultă, un cifru al viitorului, prin
care iniţiaţii zăresc extaziaţi
culmile de bunăstare şi armonie
ale vremurilor ce bat la uşă.
Prezentul se transformă într-un
punct de fugă, şi consistenţa lui
e anulată de un fel de escapism
tămăduitor. Oamenii de azi devin
făuritorii Edenului de mâine şi
astfel întreaga cultură începe
să propovăduiască o poetică a
saltului din prezent, să pună

umărul la urnirea clipei de acum
înspre promisiunea roditoare a
izbânzii ce va să vie.
Inconştient, proletcultismul se
încarcă de profetismul unei noi
religii, şi ajunge să răspundă, cu
automatismele lui de optimism
şi îmbărbătare perpetuă, marilor
angoase ale unui popor ce trăieşte
în incertitudinea dramatică a
prezentului său. Făurind deopotrivă şi o nouă istorie, noua
ordine politică a lumii lucrează,
de fapt, în magma identitară a
civilizaţiei, în genetica ei, aspirând să schimbe simultan trecutul, prezentul şi viitorul într-un
fel de viitor continuu.
Problema valorii unui text
proletcultist pare să nu aibă nici
un temei în afara contextului
revoluţionar în care acesta
e redactat. Şi asta pentru că
literatura proletcultistă nu e
doar determinată de stricta ei
contemporaneitate, ci e parte
integrantă a sistemului de
cauzalităţi ce întreţine acea
contemporaneitate. Ea nu e doar
artă cu program, operă militantă,
ci se confundă cu structura
realităţii în care e construită,
până la indistincţie. Nu e cu
nimic mai puţin adevărat că
proletcultismul e un realism
doctrinar decât că realitatea
însăşi e, în vremurile lui, una
livrescă, creată propriu-zis de
haloul imaginar al noii literaturi.
Atât de energic e didacticismul
noii arte proletcultiste încât
efectele lui rezonează direct în
conştiinţa colectivă, atât de subtil
încât un întreg popor începe, pe
nesimţite, să trăiască himera
pe care literatura o vivifică şi o
întreţine cu sârg.
La fel de elaborată pe cât e de
instinctivă şi brutală, strategia
proletcultistă a convertirii
conştiinţei de sine profită mai
ales de mobilitatea analitică şi
descriptivă a literaturii, pentru
că unul din imperative e tocmai
reconsiderarea locului României
între celelalte ţări socialiste.
Miza, desigur, e dublă: astfel se
poate lesne confecţiona iluzia
unor modele de izbândă eroică
demne de urmat şi, în acelaşi
timp, se îngroaşă contururile unei
lumi socialiste nesfârşite, a unui
nou imperiu comunist global a
cărui eficienţă înfloritoare face
capitalismul decăzut să pălească.
Acesta este, de fapt, domeniul
de operare al literaturii de călătorie, una din speciile modeste
ale literaturii române pe care
proletcultismul o învie şi o pune
cu impetuozitate la treabă. Între
sutele de jurnale de călătorie ce
se tipăresc acum (un procent
covârşitor fiind constituit de
însemnările cât mai colorat

ilustrate ale călătoriilor în Rusia),
există puţine pagini de literatură
propriu-zisă, mai degrabă fragmente accidentale ferite, în
corpul cărţilor, de parazitarea
ideologică. Asta nu înseamnă,
evident, că toate jurnalele de
călătorie sunt catastrofe stilistice, ba, din contră, între ele
se numără destule bijuterii
suprinzătoare prin nuanţele
descrierilor şi prin sinceritatea
notaţiei. Dar problema numărul
unu al acestor cărţi e aceea a
definirii unor criterii ce le pot
salva, făcându-le lizibile, într-o
oarecare măsură, astăzi.
Itinerar bulgar al lui A.E.
Baconski, publicat de ESPLA
în 1954, e un bun material de
studiu şi de experiment. Din
primele pagini ale jurnalului
lui Baconski, devine evident o
primă normă de lizibilitate a
unui asemenea text. Aceasta ar fi
minima contaminare ideologică a
textului, un indice de autonomie
a esteticului propriu-zis faţă cu
doctrina ce se cere ilustrată. Or,
Baconski reuşeşte să rămână,
într-o oarecare măsură, doar un
scriitor, şi se dovedeşte, pe tot
parcursul însemnărilor lui de
călătorie, un ideolog naiv, lipsit de
geniu persuasiv şi de convingere.
Nu în puţine locuri, menirea
formativă în spirit revoluţionar
a textului e ratată, pentru că
pasajele ce se cer impregnate de
revelaţia binelui socialist sunt
prea seci iar situaţiile, locurile şi
destinele exemplare, deşi notate
cu acuitate şi pasiune, par vânate
de rutina misiunii jurnalistice, de
monotonia factuală, mai degrabă
decât de un militantism personal revelator care ar trebui să
convingă.
Dar, bineînţeles, Baconsky
rămâne, pe fond, încrezător în
adevărul revoluţiei socialiste şi
tocmai de aceea, ca într-un efort
de autopersuadare, pleacă la
drum în căutarea unor confirmări
aşteptate. De altfel, jurnalul
lui de călătorie nu poate fi o
cronică a descoperirilor genuine
şi mecanica lui de viziune nu
poate avea nimic ingenuu.
Dimpotrivă, o astfel de călătorie e
o iniţiere ratată aprioric, pentru
că ea pleacă de la conştinţa
unor teze deja rezolvate, a unor
axiome pe care cel mult tinde
să le verifice în practică. Într-un
fel, călătorul proletcultist e un
neîmplinit. El purcede la drum
cu textul gata scris, într-un fel de
palimpsest ideologic al paginii,
şi tot ce îi rămâne de făcut e să
noteze detaliile geografice ale
drumului şi, uneori, să fardeze
pasajele descriptive atât cât îl
ajută talentul. Iar pe Baconski
talentul nu doar că îl ajută să

scrie despre Bulgaria, despre
oamenii şi locurile acestei ţări
înrudite, ci reuşeşte să-l şi
împiedice, pe alocuri, să scrie un
jurnal tezist autentic. Desigur,
teza e permanent prezentă şi
curtată de text, dar căile de
atingere şi ilustrare a ei sunt atât
de întortocheate şi compromise
în comparaţie cu naturaleţea
notaţiilor gratuite încât stau cât
pe ce să se caricaturizeze de la
sine.
Itinerarul bulgar e scena
unui conflict flagrant de viziune.
Pe de o parte, teza ideologică e
enunţată cu o emfază ce alunecă
spre patetism, şi cu întregul
alai ritualic de deprinderi ale
limbajului. Pe de altă parte,
însă, cartea respiră prospeţimea
neaşteptată a lumii prin care
scriitorul călătoreşte, avid de
experienţa ineditului şi atent
la nuanţele neobişnuite ale
lucrurilor. Fără să izbutească
să scrie o epopee a Noului, a
temerarităţii şi curajului tinerilor
care făuresc oraşe, Baconski se
refugiază în pasaje descriptive
încărcate de voltajul revelaţiei
unei imanenţe sacrale a istoriei.
Bulgaria adevărată, pe care
Baconski izbuteşte să o intuiască
în pasajele lui vizionare, e una
mitică, a marii istorii balcanice,
o Ithacă ce se cere redescoperită.
Prezentul revoluţionar e numai
o cosmetizare, o suprarealitate
efemeră ce acoperă adevărata
istorie. Deşi niciodată mărturisită
(pentru că ar fi fost cu neputinţă,
de altfel, şi pentru că autorul
însuşi nu conştientizează pe
de-a-ntregul falsitatea ideologiei şi dimensiunea tragică a
ridicolului) această prezenţă
a stihiilor timpului originar
salvează cartea şi face loc unor
frânturi de literatură adevărată,
în care Baconski are răgazul
de a se cufunda în frenezia detaliilor unor vremuri trecute şi
de a invoca, de fapt, în pagină,
arhetipurile, monadele rătăcitoare ale trecutului care populează ţinuturile bulgare. Din loc
în loc, însă, bornele inevitabile
ale clişeelor revoluţionare se
iţesc în text şi efectul acestui
mixaj e cel puţin comic, dând
măsura naivităţii dar şi a unei
inocenţe pierdute, compromise,
a conştiinţei, care dramatizează
şi împinge în tragic experienţa
descrisă: „Stau în acest cavou şi
simt că zidurile lui mă separă de
zilele pe care le trăiesc, dândumi o clipă sentimentul timpului.
Afară e viscol, e începutul anului
1953, e dimineaţă – aici înăuntru
nu e decît timpul... Afară este
totuşi bine. Chiar dacă viscoleşte –
chiar dacă sînt venit de departe,
(Continuarea în pagina 6)
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Dincolo de depărtare

Iulian BOLDEA
Volumele de poeme ale lui
Viorel Mureşan (Scrisori din
muzeul pendulelor, Biblioteca
de os, Pietrele nimicului, Ramele
Nordului, Ceremonia ruinelor,
Sâmbăta lucrurilor, Buchetul de
platină, Soarele tăiat cu o foarfecă)
sunt consonante cu creaţiile
celorlalţi poeţi echinoxişti: rafinament expresiv, fervoare
imagistică, cultul metaforelor
calofile, puseurile livreşti, ceremonialul scenografiei poemului.
Vocea poetului e modulată în
timbrul unei confesiuni discrete,
cu accente obiectivate ale interiorităţii, dar şi cu energii
semantice transcrise în ton
neutru, repudiind clamarea şi
asumându-şi, în schimb, dimensiuni ale reflexivităţii, căci
ieşirile în arenă ale eului sunt
camuflate de expresia albă, iar
expresivitatea trăirii e distilată
de notaţia sobră, impersonală,
care mai degrabă camuflează
gesticulaţia afectivă a eului. O
astfel de manieră poetică poate fi
plasată sub semnul „confesiunii
cu dinţii scrâşniţi” de care vorbea
Gottfried Benn: biografia e transpusă în radiografie poetică,
existenţa e asumată sub sigla
literarităţii, cu detalii relativizate
tandru din unghiul epifaniei
textuale, care încifrează gestul în
expresie.
E fără dubiu că integrarea
textuală denotă un grad înalt de
luciditate, de detaşare şi deziluzie,
fapt care imprimă poemelor
neutralitate, echidistanţă.
În poezia lui Viorel Mureşan
sublimitatea şi coşmarul sunt
învecinate, concreteţea realului
şi sugestia graţiosului se regăsesc
faţă în faţă, fără ca ele să fie
în antinomie. „Temperatura”
etică a poemelor e constantă,
fluctuaţiile de timbru liric
sunt insesizabile, nepermiţând
înregistrarea vreunei opţiuni
prea decise. Autoreflexivitatea
este, prin recurenţă şi pondere, semnul sub care stau
aceste versuri, amprenta metapoetică relevând coerenţa şi
circularitatea poemelor, chiar
dacă ele sunt adesea divergente tematic. Referinţele la
actul genezei poemului, la
avatarurile cuvântului ca vehicul

şi generator de emoţie lirică
alternează cu transcrierea brută
a concretului, articulându-se
astfel o viziune dramatică a
creatorului blocat între oglinzile
textului şi vehemenţa realului:
“poemul acesta e cârtiţa ridicând
grămăjoara de pământ/ cum –
aprinzând o lumânare – aştepţi
la marginea mesei/ un deget ieşit
din istorie să lovească fereastra”
(Poemul).
Poetica lui Viorel Mureşan
îşi personalizează inervaţiile
discursive prin transcrierea dilemelor creatorului, absorbite în
relevanţa vocabulelor, ea este
„personală” în sensul travestirii
în estetic a biografiei. Eul oscilează între act şi recluziunea în
imaginar, între vitalitatea gestului şi rigoarea schematică a
ficţiunii, resimţind dramatic
nostalgia împăcării cu lumea,
a regăsirii trăirii originare:
„creierul meu ieşise la soare/ pe
asfalt/ şi l-am iscodit ce gândea/
în momentul acela/ - tocmai mă
împiedici să prind rădăcini/ mi-a
strigat sâmburele de piersică/
rostogolindu-se” (Poezia de
buzunar). Lirismul cu timbru
discret al lui Viorel Mureşan,
discursivitatea difuză a frazei
poetice sunt filtrate adesea prin
retortele livrescului, ce ascund
efuziunea, geometrizându-i
efluviile şi cumpănind jocul
afectelor. Erosul, productiv
în aceste versuri, acoperă un
spectru amplu de desfăşurare
a expresiei, de la percepţia senzuală, proaspătă, imediată,
până la accentele elegiace, care
transfigurează senzaţia, proiectând-o în nostalgie şi melancolie
a depărtării ori a absenţei. Alteori,
viziunile ce redau spontaneitatea
trăirii sau proiecţiile erosului
în amintire se spiritualizează,
îşi geometrizează contururile,
se detaşează prin transferul lor
subit în spaţiul reflexivităţii,
care transfigurează trăirea erotică, plasând-o într-un spaţiu
ambiguu, între idealizare şi
demitizare, ca în A şaisprezecea
carte poştală către Doamna de
Ceară: “pe tine te iubesc numai
şopârlele/ pentru că asemenea
lor tu nu trăieşti iarna/ trupul
e sunete de lemn înşirate pe
sfori/ cînd stai la soare/ tu întinzi stelele la uscat/ şi te temi
când norii se freacă de pietre/
şi floarea salcâmului desparte
uscatul de ape/ căzând”. Lipsite
de retorism, cu irizări metaforice
vagi, cu frazare reţinută, poemele
dedicate erosului trasează un
echilibru instabil între afect şi
idee, în tuşe imagistice din care
nu lipseşte prospeţimea, forţa de
sugestie.

De altfel, autoscopia, dinamica reflexivităţii sunt resimţite
uneori ca tot atâtea carenţe
existenţiale, ca tot atâtea atitudini care îl înstrăinează pe
ins de starea sa originară, refuzându-i contactul nemediat,
benefic, cu lucrurile. În astfel de
poeme, imaginile absenţei, ale
alienării sunt recurente, trasate
în tuşe groase: „ştiri şi cerneală
scăpărau/ sângerau în jurul unui
glob de hârtie/ ochii rămân pe un
ecuator de cenuşă (…)// iată-mă
singur numai cu vocea uscată/
ea şterge bătaia pendulei pe zid//
sunt la biblioteca de os maimuţami arată/ cu un baston lunile
anului în scădere/ şi rămânem
pe gânduri ca pe un morman de
ruine” (Biblioteca de os). Refuzând
cu hotărâre sentimentalismele,
dar celebrând sentimentul, respingând dogmatismul ideii,
dar asumând gândul ca recurs
la afectivitatea inflaţionistă,
poetul se situează într-un spaţiu de complementaritate: al
trăirii vitaliste şi al cunoaşterii
problematizante. Reflexele realităţii sunt percepute cu acuitate,
prezenţa şi relieful lucrurilor
fiind surprinse prin focalizarea
acută a detaliului revelator.
Fragmentul, de o halucinantă
concreteţe şi plasticitate, decide
astfel asupra fizionomiei
întregului, după cum întregul
proiectează asupra fragmentului
o lumină specifică. Reprezentarea
unui peisaj conţine în sine
faptul divers şi miraculosul în
transcripţie poetică, banalul
şi semnificativul, alăturate
într-o sugestivă sintagmatică a
diversului şi incongruentului.
Nu lipsesc din aceste volume poeme în care autorul experimentează alte formule lirice,
cum ar fi exerciţiul rafinat, graţios, caligrafia sobră, asumând
concizia ca pe o marcă/ sursă a

expresivităţii. În astfel de poeme
ce au alura unor haiku-uri sau
stampe japoneze, cu desenul
esenţializat, purificat parcă
de orice inserţie a teluricului,
propunând contururi fragile şi
forme indecise, poetul vădeşte o
mare capacitate de vizualizare a
lucrurilor, dar şi o remarcabilă
discreţie metaforică (“tăiam
luna cu gândul/ felii/ morţii au
visat toată noaptea o furtună
de frunze” – Proză magică). Nu
pot fi, de asemenea, eludate
nici accentele ori jocurile
suprarealiste, onirismul unor
versuri în care realitatea îşi
fluidizează contururile iar obiecte
dintre cele mai disparate se află
alăturate, în fraze poetice cu o
sintaxă uneori discontinuă ce
instituie raporturi insolite între
cuvinte cu un fond semantic de
tot distinct. Hazardul suprarealist
la care trimit unele poeme ale
lui Viorel Mureşan este însă
construit, elaborat cu o meticuloasă regie a sensurilor, delirul
său e programat cu minuţie,
raţionalizat. Lumea se răsfrânge,
în textura poemelor de acest tip,
deformată, obiectele capătă forme
stranii prin relaţionări inedite,
situabile în preajma absurdului,
imaginarul şi realul se asociază
într-un cod poetic ce stimulează
paradigme ludice şi ironice, livreşti şi autoreferenţiale: “(…) în
zori/ creierul ei ieşea/ să planteze steaguri/ deasupra unei
mari întinderi de râs/ noaptea/
a luat trenul care ducea spre
vest/ e ziuă/ zorii cad în pri-/
virea întinsă pe stânci/ a unei
femei” (Elegia a doua sau câmpia
de maci). Refuzând gesturile de
revoltă sau declaraţiile incisive,
cu o ţinută discretă şi o manieră
a sublimării discursive, Viorel
Mureşan e un poet important al
generaţiei sale, cu individualitate
puternic şi viu conturată.

cenaclu
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Daniela MĂRGINEAN
piatră şi aer cuvânt

sevraj
de voi ajunge să te cunosc
voi ajunge la mine ca la o doua naştere
noaptea se conturează într-un surâs
ce moare înainte de linişte
fereastra ne sorbe ochii
şi setea
palmele grele de şoapte
aruncă o pânză de trecut
peste noi şi toate culorile pier
în gesturile uitate
de vârfurile degetelor orfane
nu mă căuta în labirintul răbdării
nu mai sunt o prelungire a ta
m-a fumat o toamnă
în primăvara asta

dezlegare la zbor
o pasăre m-a chemat
era dezlegare la zbor
şi s-a agăţat într-o coardă de viţă de vie
o vedeam prin geamul bucătăriei
cum se zbătea într-un vaier ciudat
mi-am deschis pieptul
şi am eliberat o aripă captivă
nu mai ştiu - a ei sau a mea
o clipă o secundă încremenită
mi-am privit copilăria în ochi
nici n-am apucat să o mângâi
şi-a întins aripile
şi a zburat

dans de verde
prinde acest poem
aşa cum prinzi un sâmbure între dinţi
să simţi verdele zbătându-se
ca un vulcan de mătase
prinde-mi palmele şi braţele
şi păsările zvâcninde
din acest trup ce mă închide
ca pe o umbră în clepsidră
ori ca pe o linişte într-o simfonie cu aripi şi harpă
şi firul acesta de iarbă plăpând
ce respiră-ntre noi
şi face departele aproape
hai
frânge-l cu liniştea paşilor tăi

nu poţi respira în cuvânt
chiar şi aerul are nevoie de aer să fie
aşa ca nu poţi exista doar în cuvânt
cuvântul este premergătorul faptei
dar atunci când
înveţi cuvântul să se tăinuiască
când întâmplarea aşteaptă undeva uitată să se nască
se rupe orizontul şi
minunea care-şi cerşeşte făptuirea
rămâne un punct
negru
ce intră în ochi şi intră în oase
şi doare şi apasă
şi sfarmă o piatră în piept
am putea deveni îmblânzitori de pietre
să le învăţăm să tacă în cuvânt
să plângă în cuvânt
să mănânce cuvinte uitate de împlinire
să vedem sub ochii noştri cum creşte
cât umărul
cât creştetul
cât creştetul creştetului
coloana ce ne năruie.

poezeşte-mă
ştii că luna şi-a ascuns în noi povestea
că lupii urlă de singurătate
şi liniştea se sparge în pieptul mării
adună-mă din trup
ca dintr-o duminică uitată în spatele grădinii
printre arbori pitici şi plăpânzi
precum firul de iarbă ce învăluie
dimineţile grăbite
adună-mă
şi nu-mi da drumul niciodată din tine
poezia mea

iele 1
când ating noaptea cu genele
îmi zvâcnesc în piept
copite de cai sălbatici
ce-şi caută pădurea
singurătatea se dezleagă de trup
şi pleacă în lume să vândă iernii
copaci desfrunziţi.
eu te îmbrăţişez precum setea o ploaie
şi nu ştiu de ce-mi eşti primăvară

zbor închis
printre noi oglinzile se rotesc singure
ca un capăt de semn
căutăm limpezirea în odihna apei
libertatea pare a fi partea nevăzută a zborului
din aripile retezate
nicio amputare nu ne poate despărţi de suflet
nicio anatemă nu ne goleşte lumina
suntem grâul propriei pâini
cea de toate duminicile
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Andrada MAXIM

Musafiri
Imaginează-ți că ai trata fiecare persoană
pe care o întâlnești ca pe un musafir în viața
ta.
L-ai pofti cu încredere pe poarta sufletului
tău și ea s-ar descălța politicos, de orice mască,
la intrare.
Imaginează-ți că fiecare musafir ar fi unul
de cea mai înaltă onoare, care odată intrat pe
ușița sufletului tău ți-ar aduce în dar tot ce
poate oferi în mometul acela.
Iar tu, ca o gazdă bună ce ești, i-ai oferi
musafirului tău tot ceea ce poți tu oferi în acel
moment.
Ai sorbi cu poftă tot ceea ce poți învăța de la
musafirul tău.
Și musafirul tău ar gusta cu poftă din daru‑
rile tale de gazdă bună.
Iar la final v-ați îmbrățișa, v-ați spune o
vorbă bună și fiecare ar lua-o pe drumul său.
Fără reproșuri și fără regrete, știind că atât
a fost timpul vostru.
Fie accepți sau nu, la un moment dat toți
musafirii trebuie să plece.
Și nu neapărat fiindcă vor asta.
Dar sunt musafiri… și pleacă: pe altă lume,
sau să-și construiască o viață a lor. Pleacă pen‑
tru că nu mai rezonează cu căsuța sufletului
tău primitor sau, pur și simplu, pentru că e
momentul.
Știi, până la urmă toată lumea e musafir în
viața ta: părinții tăi, prietenii tăi, soția ta, soțul
tău, colegii tăi, iubitul tău, iubita ta, copiii tăi…
Imaginându-i ca pe niște musafiri poate țiar fi mai ușor să nu ai așteptări din partea lor.
Pentru că așteptările tale, sunt doar ale
tale… nu cum sunt ei cu adevărat.
Și poate ți-ar fi mai ușor doar să te bucuri
sincer de timpul petrecut cu ei.
Până la urmă și tu ești musafir. În viața al‑
tora… Dar mai ales în propria ta viață.

Grădina
Am construit un zid în jurul grădinii
noastre. Și avem un gemuleț mic cu gratii pe
care îl folosim când vrem să ne întâlnim cu
cineva.
Îți dai întâlnire, acolo la gemulețul comun
al zidurilor voastre. Și vă atingeți printre gratii,
vă spuneți vorbe dulci și întrezăriți fragmente
de zâmbete umbrite de zid.

Tânjeeești să îl lași pe celălalt să intre
în curtea ta să vă îmbrățișați cu adevărat în
dansul sufletelor voastre.
Dar... ți-e teamă.
Fiindcă asta înseamnă că celălalt să
vadă iarba necosită din grădina ta, copacii
neînfloriți și pământul pe alocuri nefertil.
Să-ți vadă locurile în care ai bătătorit
iarba atunci când te-ai prăbușit sub greutatea
tristeții tale.
Să-ți vadă copacii pe care i-ai ciopârțit în
nebunia furiei care te-a copleșit.
Să-ți vadă gropile în care te-ai împiedicat
și pe care le-ai acoperit, vinovat, cu petice de
iarbă.
Să-ți vadă scorbura în care te ascunzi
pentru a deveni invizibil atunci când ți-e frică.
Să vadă că nu ai o grădină perfectă…
Și preferi atunci să vă priviți unul pe
celalalt prin gemuleț și să arătați doar umbre
de flori, umbre de zâmbete, umbre de copăcei,
umbre incolore si șterse a ceea ce decizi tu să

arăți prin gemuleț.
Dar dacă nu faci o poartă a vulnerabilității
prin grădina ta, n-o să vă puteți bucura
împreună de florile pe care le-ai crescut chiar
și pe solul alocuri nefertil.
N-o să știe nimeni locșorul acela cu iarbă
verde, moale și pufoasă, pe care îți întinzi
corpul când ești liniștit.
N-o să-ți vadă dansul entuziasmului pe
care îl faci atunci când vine o ploaie delicioasă
de vară și îți mângâie florile și copăceii.
Nu o să ai șansă incredibilă, nemaipomenită, nemaiîntâlnită și extatică de a crește
împreună un pom imperfect, dar care să
înflorească iubirea adevărată.
Ahhh și fericirea pură de a ști că cineva îți
cunoaște grădina imperfectă și cu toate astea
își dorește cu adevărat să fie acolo.
Chiar preferi perfecțiunea unui zid rece în
locul unei grădini imperfecte care clocotește de
viață din toate colțurile?

cronică literară/cenACLU

ITINERAR PROLETCULTIST
(Continuare din pagina 2)
nu mă simt străin în acest oraş
al trandafirilor pentru că sînt fiul
unei ţări vecine, al unui popor
care se înfrăţeşte cu toţi oamenii
iubitori de pace, libertate şi o viaţă
mai bună”.
Ceea ce compromite mult
mai pregnant lizibilitatea
Itinerariului... lui Baconski e însă
bovarismul şi ipocrizia flagrantă
a misiei pe care o arborează
epicul cărţii pretutindeni. Ele
ţin, s-ar zice, de reţeta proletcultistă a jurnalului, dar,
totuşi, sunt greu de scuzat
şi, în orice caz, imposibil de
trecut cu vederea. Pe de altă
parte, toată această gargară de
detalii ale propriului statut de
scriitor român aflat în misiune
diplomatică printre scriitorii,
respectuoşi şi muncitoreşti,
la rândul lor, din Bulgaria, e
partea cea mai absurdă a cărţii
şi cea mai direct responsabilă
pentru blamabilitatea etică a
autorului însuşi. Baconski nu
pierde nici o ocazie pentru a
lăuda fastul în care e servit cu
specialităţi culinare, ritualitatea
de lemn a protocoalelor cu care
e întâmpinat sau linguşitoria
confraţilor bulgari. El trăieşte
efectiv în narcoza acestor clişee şi
se hrăneşte cu iluzoria convingere
a importanţei propriei persoane.
Toată gestica lui trage înspre
fanfaronadă, toate eforturile
lui de a părea misionarul unui
românism generic, de a înnobila
prin eforturi susţinute istoria
noastră fraternă cu a bulgarilor,
tind să anuleze orice procent de
valoare documentară a cărţii.
Nici măcar naivitatea delicioasă
a predicţiilor din fragmente ca
cele de avânt progresist scrise în
Dimitrovgrad, nu mai poate fi
invocată aici: „Aşa va fi şi oraşul
lor, în zece-cincisprezece ani
oraşul va avea 75.000 locuitori şi
se va întinde pe o mare suprafaţă.
Va avea palate mari, teatre,
biblioteci şi şcoli, iar în piaţa
centrală se va înălţa statuia
aceluia care va rămâne cel mai
mare prietene al tineretului
bulgar: Gherghi Dimitrov”.
Două pagini mai încolo, plin de
afectare, Baconski nu se poate
abţine să noteze cum: „Un grup de
scriitori ne întâmpină cu flori albe
şi albastre asupra cărora apusul
şi-a aruncat câteva raze înainte
de moarte- În Stara Zagora
am prilejul să petrec o seară cu
scriitorii din localitate, oameni
mai în vârstă, foarte simpatici şi
iubitori de discuţii despre poezie,
prelungite până noaptea târziu şi
dând o sclipire aparte vinului din
pahare”. Marii contemporani cu
care Baconski se laudă în mijlocul
confraţilor bulgari sunt, fireşte,

Beniuc, Jebeleanu sau Maria
Banuş, dar şi Petru Dumitriu.
Aici, în aceste detalii ale
boemei „oficialilor” literaturii,
persistă poate cel mai puternic
senzaţia unei vine comune,
apăsarea unei responsabilităţi
pentru inconştienţa cu care noii
intelectuali, hipnotizaţi de marile
relizări ale socialismului, se
afundă în cultul necondiţionat al
noii ordini, bucuroşi de huzurul
uşor de câştigat prin pactizare.
Literatura e o instituţie cu nimic
diferită de o uzină, în care
fiecare scriitor tinde să fie un
stahanovist de frunte, aşa încât
să-i rămână cât mai mult timp
la dispoziţie pentru a profita
de micile libertăţi controlate
oferite de regim. Itinerariul
bulgar e, involuntar, şi o frescă a
noii moralităţi revoluţionare, o
stare de lucruri prin care ochiul
scriitorului trece nu fără o undă
de invidie personală şi de orgoliu.
Nu în ultimul rând, experienţa de călătorie e şi una
moralizatoare şi auto-formativă.
Ca faimoşii colectivişti, scriitorul
acumulează şi pentru a împărtăşi, la întoarcere, tainele
magice furate de la ceilalţi,
compatrioţilor. Diplomaţia e, în
proletcultism, o armă, pentru
că ea aduce descoperirile din
vecini în propria ogradă şi,
totodată, alimentează sârguinţa
protocronistă a depăşirii
celorlalţi. O convingere lăuntrică
a superiorităţii principiale a
istoriei, frumuseţilor geografice
şi râvnei revoluţionare româneşti
irigă subtextul jurnalului lui
Baconski, şi transformă periplul
bulgar într-o poetică a întoarcerii
implicite în ţara de baştină. Mult
mai literar decât, probabil, 90 la
sută din producţiile proletcultiste
ale vremii lui, Itinerarul bulgar
mărturiseşte, încetul cu încetul,
majoritatea aberaţiilor ideologice
şi a strategiilor de cosmetizare a
realităţii pe care se construieşte
noua lume socialistă. Undeva
în ţesătura epică se recunoaşte,
însă, scriitorul autentic şi
suflul salvator al textului se
datorează tocmai apetenţei lui
pentru refugiul în meditaţie şi în
solemnitatea detaliului istoric.
Finalmente, notaţiile diaristice
sunt completate, din loc în loc,
de pasaje lirice, poeme scrise,
se înţelege, în aura de revelaţie
a experienţelor de călătorie.
Frizând ridicolul, unele din
aceste poeme trag involuntar
spre parodie şi dau, o dată în
plus, senzaţia artificialului. Dar,
cel mai important, naivitatea lor
provoacă râsul, ca un necesar (dar
oare şi suficient?) prag kathartic
al lecturii.
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Jurnalul unui naiv III
Adrian RENTEA
Mi-am amintit deunăzi o altă păţanie de-a mea cu fetele. A
câta o fi oare, stau şi mă întreb … Şi măcar dacă ar fi ultima!
Şi dacă în alte capitole ale jurnalului am mai înflorit pe ici pe
colo, cele ce vă voi povesti azi sunt dureros de adevărate.
Eram cu un amic pe litoral şi, ca în fiecare seară, ne ocupam
locurile la aceeaşi terasă, plasaţi strategic de aceeaşi parte a
mesei pentru a putea îmbia domnişoarele întârziate, care nu
mai găseau mese libere, să ia loc la noi. Şi, la fel ca-n fiecare
seară, nici acum nu am avut prea mult de aşteptat până când
un cuplu, însoţit de o superbă făptură blondă într-o fustă
extrem de mulată şi de scurtă, să ne întrebe dacă pot lua
loc. I-am poftit să se aşeze, dar, după prezentările de rigoare,
conversaţia lâncezea. Până în momentul în care, rămasă
singură cu mine, fătuca, a cărei nume bineînţeles că nu l-am
reţinut, mă întreabă foarte dezinvolt dacă nu cumva mă simt
singur. Eu îi arăt cu un gest larg al mâinii terasa plină ochi
şi-i răspund ceva de genul „cu atâţia oameni pe aceeaşi minte
cu mine, cu rock-ul la maxim în boxe, n-am cum să mă simt
singur”. Pesemne ea se simţea singură, pentru că mai târziu
am zărit-o atârnată de braţul unui june.
Mereu am fost un iubăreţ. Doar că mi-a luat ceva timp până
să mă prind cum stă treaba cu dragostea. Asta deşi am început
de mic. Îmi amintesc de prima mea tentativă de cucerire.
Eram în clasa a-4-a iar pe ea o chema Claudia - sau Claudiţa,
cum o alintam - şi era într-a doua. Zilnic o fugăream prin
curtea şcolii şi pe coridoare, urmat îndeaproape de colege care
erau curioase tare dacă am să o sărut. După un timp, probabil
sătulă de atâta alergătură, Claudiţa mea a trimis-o pe o colegă
de-a ei să-mi ceară numărul matricol. „E semn că mă iubeşte”
mi-am spus mie şi celor din jur. Nu mi-a trecut prin minte
nici o clipă că va folosi numărul matricol ca să mă identifice.
Şi uite aşa m-am trezit cu tovarăşa învăţătoare făcându-mă să
roşesc de faţă cu toată clasa atunci când m-a pus să-i promit
că o voi chema la nuntă. N-a fost cazul. Claudiţa s-a prins mai
repede cum stă treaba cu dragostea şi şi-a ales bine alesul
inimii, unul care i-a oferit printre altele un titlu de miss pe
undeva pe litoral. Din câte am auzit.
După cum am spus, de mic am fost un iubăreţ. Dar şi
protector de încredere al colegelor de clasă. Eram în stare
să mă păruiesc şi să mă tăvălesc pe jos cu oricine atenta la
onoarea lor.
De multe ori mă prinde nostalgia acelor vremuri. Fiorii
aşteptării pe fir în speranţa că-mi va răspunde ea, nodul în gât
care mi se punea când răspundea tatăl ei … primele scrisori
cu cereri de prietenie, scrisori care erau scrise şi rescrise cu
contribuţia prietenilor … încă mai păstrez scrisorile pe care,
în ultimul an de liceu, mi le lăsa în bancă o fată de la clasa de
filologie, singura clasă de fete din liceul la care învăţam. Nu
mai îmi amintesc exact cum a început corespondenţa între
noi, dar îmi amintesc foarte exact şi precis, cum s-a terminat.
După ce bileţelele au devenit scrisori în toată regula, tot mai
lungi şi mai dese, într-un final, mi-a mărturisit că trebuie
să mă întrebe ceva foarte serios. Mai-mai să crape inima-n
mine de fericire, pentru că intuiam care poate fi întrebarea.
S-a dovedit că mă înşelasem amarnic. Voia să ştie dacă Radu,
colegul meu, are prietenă. Peste ani şi ani i-am plătit cu aceeaşi
monedă -neintenţionat, bineînţeles- unei nefericite ce nu avea
nicio vină. Fata aştepta de mult timp să-i pun întrebarea, iar
când i-am spus că vreau să discutam ceva, bănuiesc că inima
ei a avut aceeaşi reacţie ca şi a mea cu ani în urmă. Dar ce vină
am eu că părinţii ei aveau două fete? Mi-au povestit colegele ei
că, după ce am plecat, s-a încuiat în vestiar şi a plâns.
Aţi putea crede că acum că am mai îmbătrânit m-am mai
dezgheţat la minte. Aş, de unde! Zilele trecute o domnişoară
aflată cam la vârsta studenţiei mi-a oferit locul de lângă ea.
Am refuzat-o. De atunci stau şi mă întreb dacă a fost vorba
doar de politeţe. Bănuiesc că nu voi afla niciodată. Cred că
până şi Cel de sus s-a prins deja că nu are rost să-mi ofere o a
doua şansă.
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„În iubire, doar acolo mai pot să respir”
Mihaela MERAVEI
Într-o lume a poeziei postmoderniste, centrată pe trăirile
cotidiene, în care intertextualitatea și impresia de very wrong
sunt linii de bază, iar toposul
vocabularului tinde să devină
un discurs mai puțin eterogen,
pe alocuri prea livresc, ori
excesiv de cerebral, descoperim,
după o lectură hermeneutică,
o poezie situată între tradiție și
modernitate și un poet, Ionel
Simota, care cântă iubirea, reușind
să lege prin versurile sale cele două
curente, continuând astfel arta
neoromantică stănesciană, lipsită
de complexul desuetudinii sau al
poetului postmodernist care nu
mai crede în iubirea romantică.
Cartea pe care ne-o propune
poetul Ionel Simota, apărută în
anul 2015, în Colecția Poesis a
editurii Eurocarpatica, intitulată
„Caligrafia iubirii”, cum era de
așteptat din simbolica titlului, are
ca subiect preponderent iubirea.
Dar nu una obișnuită, ci iubirea
filtrată prin alte teme cum ar fi:
copilăria, divinitatea, lumina,
mama, erosul, căutarea sinelui,
tradițiile, legătura cu natura,
dorul ș.m.d.
Consecvent propriilor trăiri
și emoții, luminii care naște și
se naște din iubire, poetul Ionel
Simota, ne propune un volum de
factură intimistă în care cu cât
coboară mai adânc în estetica
versului, cu atât se descoperă
pe sine. Poemele din „Caligrafia
iubirii” sunt scrise în mare
măsură în vers clasic, legătura
cu modernismul fiind făcută
prin construcțiile metaforice ale
versului, comparații, inversiuni.
Per ansamblu, poeziile devin cântece ale iubirii, versurile libere au
o melodicitate anume născută din
rima aleator stabilită de autor, o
prozodie specifică acestuia, care
îl situează la îmbinarea dintre
tradiție și modernitate de care
vorbeam. De cele mai multe ori
poemele sunt finalizate cu un
singur vers precum un corolar
al întregului text: „pe cerul
meu doar tu plutești adesea,/
E cerul toamnelor curat,/ Din
care păsările ies/ Să se așeze lannoptat.// E cerul care nimeni n-a
umblat”.
O altă particularitate a volumului de față este așezarea
în ordine alfabetică a poemelor,
astfel temele se adună într-un
tot-unitar, ideile fiind mai intens
percepute de cititor. Metaforele
originale sunt străbătute de un
aer romantic, cald și melancolic,
lectura devenind o bucurie a
spiritului. Iată câteva exemple
extrase și care vin în sprijinul
afirmațiilor făcute: „poemul meu
se va culca pe spate”(pag.6); „e

ceru-n care nimeni n-a umblat”
(pag 7); „poemul este albă
răsturnare” (pag 9); „azi când în
mine frunzele-au crescut” (pag
34); „pe genunchii sufletului meu/
fac loc tăcerii” (pag 39); „am aprins
o lumânare/ în trupul zăpezii”
(pag 49); „în poezii mi-a coborât un
înger” (pag 52); „ninge adânc și a
tămăduire” (pag 60); „sunt păsări
ce din zbor nu au zburat” (pag 68);
„toamna ochii ploii am să-i leg cu
florile iubirii” (pag 76); „în jurul
respirației e mai multă încolăcire
a sunetului” (pag 88); „în iubire
doar acolo mai pot să respir” (pag
102).
Comparațiile desăvârșesc vibrația lirică a poemelor în care
cuvintele prind forme inedite, se
așează exact unde trebuie pentru a
elibera emoție. „Zăpezile acestea”
devin „niște cai” peste „fericirea
ca o pasăre adormită” când „cad
ninsori ca o retezare sfântă”, ochii
iubitei devin două „aprinse făclii”,
timp în care poetul alături de
persoana iubită respiră „împreună
în sărut, același sânge”.
În volumul „Caligrafia iubirii”, arta poetică se află în
legătură directă cu lumina și
divinitatea, nașterea cuvântului
se datorează acestei trăiri și a
iubirii complementare: „A nins
dumnezeiește pe pământ/ Adânc
a nins la mine în cuvânt/ (…)//
A nins peste iubire blând, curat,/
De frumusețe lacrimi mari mi-au
dat,/ Aprind un foc să fie luminat/
Poemul ce-n zăpadă l-am culcat”
(pag 11/ „A nins”); „ Am făcut din
sufletul meu plug/ Și-am arat prin
locuri nearate,/ Doamne, carnea
mea s-o pui în jug,/ Dacă mai
frumos de atâta nu se poate.” (pag
43/ „Doamne”). Căutarea sinelui
se accentuează, cunoașterea interioară fiind posibilă prin aceeași
legătură cosmică cu divinitatea:
„Uite, Doamne, m-am întins în
mine,/ Eu, care nici nu-mi mai
sunt al meu,/ Mâinile îmi sunt
străine,/ Simt cum pipăi, doamne,
un alt eu.” (pag 93/ „rugă pentru
duminică”).
Poetul călătorește spre el însuși
conectat fiind la sentimentul iubirii, dar și la poezie: „Eu rătăcesc
prin mine și mă caut,/ Deși pe tine
te mai caut eu,/ Și mă-ntâlnesc
cu cântecul de flaut/ Cu nașterea
secundelor mereu…// Eu măntâlnesc cu mine și mi-e greu”
(pag 25/ „Căutări”); „În sufletul
meu/ Se rostogolesc rotunde cuvinte,/ Fragile
cercuri ale iubirii”. (pag 39/ „Despre un eu”).
Poeziile despre mamă și iubirea pentru aceasta sunt de o
căldură și frumusețe copleșitoare.
Mama rămâne persoana cea
mai apropiată căreia autorul
i se destăinuie ca însuși lui

Dumnezeu. Tripticul Dumnezeulumină-iubire este evident și în
cazul acestei teme. Am socotit
potrivit să notez în totalitate
poezia de la pag. 40 „Dialog cu
mama”, nu doar ca demonstrație
a afirmațiilor, ci mai ales pentru
frumusețea acesteia, pentru empatia pe care cititorul o va avea
cu poetul și nivelul afectiv ridicat
înmagazinat în text: „Astăzi am
vorbit cu mama/ Am o mamă pe
sub soare,/ Despre curgerea prin
mine,/ Despre sânge am vorbit,/
Am vorbit despre trăire/ Pentru
a-mi învinge teama,/ mama,
care a iubit…/ Și am întrebat-o,
mamă/ Cum e cu iubirea, doare,/
Urlă, mamă, lăcrimează, / Are cui
bătut în piept,/ Am o mamă ca
un soare,/ Suflet care-a suferit,/
Și mi-a spus, iubirea doare/ Numai după ce-a murit…// Am privit puțin ninsoarea/ Ca pe-un
dar dumnezeiesc,/ ce pe-o sfântă
ușurare,/ urmă ce-i lăsată-n mine/ Și în care simt cum cresc./
Sufletu-mi, o reîncarnare/ Și
i-am spus atunci: iubesc!.../ Am o
mamă pe sub soare,/ care știe ce
nu doare…” .
Copilăria, tratată cu aceeași
naturalețe și sinceritate, este o altă
formă de relevare a iubirii prin
care cuvântul prinde candoarea
copilului păstrat cu grijă în
adâncul sufletului romantic al
poetului: „Astăzi mi s-a spus că va
fi soare/ În trupul copilului,/ Acolo
pe unde Dumnezeu se joacă/ Și
mai ales cântă,/ Cu lacrimi curate
de iubire.” (pag 30/ „ Copilul”)
Dar subiectul predilect al poeziilor din volumul „Caligrafia iubirii”, rămâne dragostea pentru
persoana iubită și căutarea iubirii
complete ca un ideal, prin care nu
doar creația se poate desăvârși, dar
și sinele poetului se poate întregi.
Așa cum ne spune în poemul care
a hotărât titlul întregului volum,
numai iubirea întregită poate
transforma cuvântul în vers,
versurile în poeme, iar sufletul
poetului în lumină: „ Tu, o să porți
pe umeri iubire,/ Voalul poemelor
se va naște din tine,/ Eu voi fi
lumina subțire,/ De fericire vei
fi lacrimi pline.// Apoi se va face
dreptate,/ Eu voi avea o privire de
foc,/ Sufletul meu, în alt suflet va
bate, Eu doar în tine am loc.”//
Mereu în tine mă-ntorc.” ( pag 20/
„caligrafia iubirii”).
Ionel Simota nu vorbește
despre o iubire cu jumătăți de
măsură sau vers, el ne povestește
despre iubirea ideală, întreagă,
mărturisită în zeci de poeme, care
te poate înălța și elibera. Rezonanța
lirică este mai intensă în cazul
acestor creații, parcă însuși Dumnezeu a coborât peste penița poetului, spre a le binecuvânta cu

lumină: „Știu c-ai să vii în trup
de trandafiri,/ Frumoasă precum
geana dimineții” (pag 6); „Azi team purtat prin vise și poeme/ Și
munții dintre noi am sfărâmat,/
Să nu rămână urmă de păcat,/
De fericire, spre a nu te teme…”
(pag 28); „ea mai frumoasă
decât lumina era,/ În locul ei
se rostogolea soarele, Privirea
nu se mai sătura,/ Să-i admire
picioarele” (pag 44); „În inima lui
iubirea aprinde/ Poeme ce cântă
sublim despre dor,/ Doar inima
lor în brațe cuprinde/ iubirea, ce
curge atât de ușor.” (pag 51); „Astăzi
iubesc mai mult decât oricând,/
Păsări de dor îmi zboară-n gând”.
(pag. 94). Poetul se dăruiește trup
și suflet acestei iubiri pasionale
dar și curate, sincere din care
nu va mai ieși pentru că acolo
se regăsește: „Ochii mei poartă/
Tămăduirea palmelor tale/ ca
pe un sfânt adormit la sân…//
În iubire,/ Doar acolo mai pot să
respir”.
Membru al filialei Brașov a
Uniunii Scriitorilor din România,
președinte al Cenaclului „Buna
Vestire” din Miercurea Ciuc, poetul
Ionel Simota este păstrător al
tradițiilor și obiceiurilor cărora
le oferă spațiu amplu și în acest
volum. Poetul colindă în versuri
iubirea, păstrând farmecul obiceiurilor și sărbătorilor, în poeme
tradiționale
prin
versificație
și titlurile predilecte precum:
„Către colind”, „Colind”, „Colindul
ochilor”, „despre Moș Crăciun”,
„Urare de anul Nou”.
Pentru poetul Ionel Simota,
poezia nu este doar un dar divin
ci o formă de existență a iubirii,
de perpetuare a ei. Ușurința cu
care versifică orice stare prin care
trece, astfel încât ea să devină
poezie, este remarcabilă. Așa
cum afirma prof. Ligia-Dalila
Ghinea: „Pentru poetul iubirii,
Ionel Simota, ca și pentru Grigore
Vieru, poezia nu e o gluma, o
pălăvrăgeală, ci e o mărturisire”.
Cuvântul este un dar sfânt pe
care poetul îl valorifică cu grijă,
pasiune și consecvență. Volumul
„Caligrafia iubirii” certifică, dacă
mai era cazul, poezia de calitate
pe care o scrie Ionel Simota, care
deși de factură romantică și
concepută în vers rimat, este o
poezie inconfundabilă, autentică,
păstrătoare a tradiției tocmai în
spiritul artei poetice predecesoare.
Cu fiecare volum povestea despre
„poezia iubirii” se desăvârșește
astfel încât și noi cititorii să ajungem să simțim, la fel ca poetul
Ionel Simota, că numai „ în iubire,
doar acolo mai putem respira” .
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Final de stagiune, la Compania Liviu Rebreanu
Compania Liviu Rebreanu
a Teatrului Național TârguMureș a încheiat o nouă stagiune
bogată în premiere, participări
în festivaluri și multe alte
evenimente. În stagiunea cu
numărul 56, actorii Companiei
Liviu Rebreanu au adus în fața
spectatorilor noile producții:
CARTEA JUNGLEI, GEN.EU, TATĂL
MEU, PREOTUL, DOMNUL URMUZ
SCRIE PAGINI BIZARE, CAPU’
DE BIZON și IVANOV. În plus,

stagiunea 2017/2018 s-a încheiat
cu două avanpremiere – TEROARE
(de Ferdinand von Schirach,
regia Bobi Pricop) și OFFLINE (un
proiect al Trupei Guga Junior
coordonat de Laurențiu Blaga)–,
spectacole care vor deschide
stagiunea viitoare.
Au fost susținute 120 de
reprezentații la sediu, plus
spectacolele jucate în deplasare.
În această stagiune, spectacolele
Companiei Liviu Rebreanu

au fost invitate la mai multe
festivaluri dintre care amintim:
Festivalul Național de Teatru
București, Festivalul DraMA
Odorheiul Secuiesc, Reuniunea
Teatrelor Naționale Chișinău,
Festivalul Internațional de
Teatru Povești Alba Iulia,
Festivalul de Teatru Nou Arad
sau Festivalul Internațional
de Teatru Atelier Baia Mare. La
acesta din urmă, actorii Nicu
Mihoc și Dan Rădulescu au

primit ex aequo Premiul pentru
cel mai bun actor.
De asemenea, actorii
Companiei Liviu Rebreanu
au încântat spectatorii din
orașe precum: Reghin, Toplița,
Miercurea Ciuc, Odorheiul
Secuiesc, Târgu-Secuiesc,
Oravița, Sibiu.
În această stagiune,
aproximativ 25.000 de spectatori
au vizionat spectacolele noastre,
atât la sediu cât și în deplasare.
Bucuria numărului mare de
spectatori a fost amplificată și de
creșterea grupului de mecenați
care au venit aproape de
Compania Liviu Rebreanu (peste
40) ceea ce ne dă speranțe pentru
viitor.
Totodată, actorii Companiei
Liviu Rebreanu au participat
pe parcursul stagiunii la
numeroase evenimente culturale
și sociale din viața comunității
târgumureșene.
Deschiderea viitoarei
stagiuni va avea loc sâmbătă, 8
septembrie 2018, când Teatrul
Național Târgu-Mureș își așteaptă
prietenii să participe la un
eveniment special.
Până atunci, Compania Liviu
Rebreanu a Teatrului Național
Târgu-Mureș le mulțumește
tuturor spectatorilor, partenerilor,
mass-media, pentru că au fost
împreună cu intituția noastră
pe tot parcursul stagiunii și le
urează acestora o vacanță cât mai
liniștită!

STAGIUNEA CONSOLIDĂRII SUCCESELOR LA COMPANIA
”TOMPA MIKLÓS”
Stagiunea 2017/2018 ce tocmai
se încheie, pentru Teatrul Național din
Târgu-Mureș a fost un an al consolidării
succeselor. Managementul consecvent,
prezența la festivaluri, premiile și
recunoștințele din anii precedenți și-au
găsit ecou atât în părerile spectatorilor,
cât și în dialogurile critice.
Pe parcursul stagiunii, Compania
„Tompa Miklós” a avut 11 premiere,
respectiv 175 de reprezentații la
sediu, iar artiștii din Târgu-Mureș au
participat la turnee și festivaluri în țară
și peste hotare – inclusiv Festivalul
Național de Teatru din Pécs, Festivalul
Național de Teatru de la București.
Repertoriul stagiunii a fost îmbogățit
și de spectacolele debutanților, deoarece și în acest an teatrul a găzduit
spectacolele realizate prin proiecte ale
tinerilor creatori. Creșterea numărului
de spectacole a rezultat creșterea publicului, iar numărul cumpărătorilor de
abonamente a crescut cu 10% față de

anul trecut.
Relațiile internaționale ale instituției au fost consolidate și de prezențele la festivaluri de seamă, dar și
de succesul evenimentului Showkeys,
organizat cu scopul creării unei tradiții:
la eveniment s-au întâlnit și au făcut
cunoștință cu trupa personalități și
profesioniști de teatru din țară și din
străinătate (Ungaria, Polonia, Italia,
Lituania).
Pe tot parcursul stagiunii, oferta
de programe a fost îmbogățită de
evenimente auxiliare: prezentări de
carte, celebrări, expoziții, zile deschise,
zile aniversare, vizitarea culiselor,
la care, pe lângă fidelii prieteni,
s-au alăturat și multe alte persoane
interesate.
Despre toate acestea, precum
și despre planurile pentru stagiunea
următoare s-a discutat la ședința de
închidere de stagiune din 22 iunie a
Companiei „Tompa Miklós”.

Închiderea
sezonului
teatral
înseamnă de fapt și pregătirea pentru
sezonul viitor: sâmbătă 8 septembrie
2018 Teatrul Național Târgu-Mureș își
așteaptă prietenii, reîncărcat 100%, cu
numeroase momente speciale pe tot

parcursul zilei.
Spectatorii noștri fideli și prietenii
noi care sunt doritori de provocări și
aventuri intelectuale sunt așteptați cu
drag la spectacolele și evenimentele
teatrului și în următoarea stagiune.
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eveniment

CONCURSURI DEDICATE TINERILOR SCRIITORI
INIȚIATE DE UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
• Burse de creație literară
Uniunea Scriitorilor din România inițiază un concurs de
burse de creație literară pentru tinerii scriitori (cu vârsta
până în 35 de ani), indiferent dacă sunt sau nu sunt membri
U.S.R., autori manifestați în orice gen literar.
Tinerii scriitori interesați sunt invitați să expedieze la
Secretariatul U.S.R. dosarele de aplicație la bursa de creație
literară. Dosarele vor cuprinde un CV literar, un fragment
literar reprezentativ pentru creația tânărului scriitor și
proiectul care se va materializa prin publicarea unui volum.
Comitetul Director al U.S.R. îi va selecta, în urma analiză‑
rii dosarelor, pe cei doi câștigători ai concursului de burse de
creație literară. Cei doi tineri scriitori vor primi, timp de șase
luni, câte 2.000 lei net lunar. La finalul perioadei de șase luni,
beneficiarii bursei de creație literară vor prezenta Comitetu‑
lui Director al U.S.R. manuscrisul finalizat sau o parte semni‑
ficativă din el.
Volumele tipărite vor apărea cu mențiunea: „Autorul aces‑
tei cărți a beneficiat de bursa de creație literară pentru tinerii
scriitori oferită de Uniunea Scriitorilor din România“.
Dosarele vor fi expediate prin poștă până la data de 15 au‑

Marele Premiu
FestLit Cluj 2018
Juriul FestLit 2018 (Irina Petraş, preşedinte, Dan Cristea,
Daniel Cristea-Enache, Angelo Mitchievici, Vasile Spiridon,
membri) s-a întrunit duminică, 3 iunie 2018, şi a luat în dis‑
cuţie lista cărţilor nominalizate pentru Marele Premiu, sta‑
bilită de Filialele USR.
În ordine alfabetică, acestea sunt: Lăcrămioara Berechet,
Supravieţuirile sacrului. scenarii posibile în literatura lui
Mircea Eliade (Editura Institutul European, Iași, 2017); Val
Butnaru, Ultimul profet adevărat, Editura Prut Interna‑
tional, 2018; Vasile Dan, Focul rece şi alte poesii, Ed. Cartea
Românească, 2018; Dumitru Augustin Doman, Zbateri facile,
strădanii futile, Ed. Bibliotheca, 2017; Gellu Dorian, Calea de
urmat, Ed. Cartea Românească, 2017; Ion Dumbravă, Când
cel care scrie este cel despre care se scrie, poeme, Editura
Ardealul, Târgu-Mureş, 2017.; Adrian Lesenciuc, Cimitirul
eroilor, Ed. Libris Editorial, Braşov, 2017; Ion Munteanu, O mie
si una de femei. Amintirile unui hedonist, Eikon, 2017; Dan
Perşa, Dincolo, Editura Meditative Arts, Bucureşti, 2018; Mir‑
cea Popa, Avanposturi ale Marii Uniri, Ed. Şcoala Ardeleană,
Cluj-Napoca, 2017; Dan Stanca, Detonarea, Editura Polirom,
Iaşi, 2018; Liviu Ioan Stoiciu, Efecte 2.0, Editura Tracus Arte,
Bucureşti, 2017; Alex Ştefănescu, Eminescu, poem cu poem, La
o nouă lectură, Editura ALLFA, Bucureşti, 2017.; Virgil Todeasă,
Omul presupus, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017;
Alexandru Uiuiu, Iustin, Editura Charmides, Bistriţa, 2017;
Cornel Ungureanu, Mitteleuropa periferiilor, Ediţia a doua,
revăzută şi adăugită, Brumar, 2018; George Volceanov, Mar‑
garet Atwood, Pui de cotoroanţă, traducere, Editura Humani‑
tas fiction, Raftul Denisei, 2017.
În urma dezbaterilor, s-au detaşat, cu egalitate de puncte,
două cărţi. Aşadar, laureaţii Marelui Premiu FestLit Cluj 2018,
ex aequo, sunt Lăcrămioara Berechet şi Liviu Ioan Stoiciu.

gust 2018, pe următoarea adresă: Calea Victoriei, nr. 133, sector
1, București, cod poștal 010071.

• Concurs de volume în manuscris
Uniunea Scriitorilor din România inițiază un concurs de volume
în manuscris ale tinerilor scriitori (cu vârsta până în 35 de ani), in‑
diferent dacă sunt sau nu sunt membri U.S.R., autori manifestați în
orice gen literar.
Tinerii scriitori interesați sunt invitați să expedieze la Secre‑
tariatul U.S.R. manuscrisele destinate concursului, însoțite de un
CV literar al autorului. Un juriu al U.S.R., format din critici literari,
va selecta volumele câștigătoare, care vor fi publicate la Editura
Cartea Românească. Volumele tipărite vor apărea cu mențiunea:
„Volum câștigător al concursului de manuscrise pentru tinerii scrii‑
tori inițiat de Uniunea Scriitorilor din România“.
Dosarele pot fi expediate prin poștă până la data de 15 august 2018,
pe următoarea adresă: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, cod
poștal 010071.
Secretariatul U.S.R.
Roxana Chioseolu, referent U.S.R.
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Expoziția elevilor de gimnaziu ai Liceului Vocațional de
Arta din Tîrgu-Mureș și premierea elevilor participanți
la Concursul Județean de Creație Plastică și Vizuală
“Simbol și Tradiție”, ediția a IV-a, la Galeria de Artă a
Palatului Culturii “Art Nouveau”- 4 iunie 2018
În fiecare an, de câțiva ani
încoace, ne întâlnim pe simezele
Galeriei de Arta „Art Nouveau” din
cadrul Palatului Culturii, unde în
fiecare an, doamna președinte a
Filialei Mureș a Uniunii Artiștilor
Plastici din România, artistul
plastic Mana Bucur, ne primește
cu brațele deschise, onorândune cu posibilitatea expunerii
crea-țiilor plastice ale micilor
ucenici în ale artei plastice, viitori
artiști și cultivatori de valori și
judecăți estetice, care pledează
pentru reîntoarcerea la creaţia
autentică, sinceră și bogată în
semnificații, într-o fascinantă
lume a imaginației ți creativității
în culoare și formă.
La acest eveniment au participat cu lucrări peste 110 elevi
din 8 clase ale ciclului gimnazial,
coordonați cu măiestrie, dedicație
și profesionalism de profesorii
de specialitate ai acestui liceu,
expunând lucrări de pictură,
lucrări de desen și obiecte de
modelaj din lut, sârmă, hârtie.
Întreaga expoziție denotă multă
prospețime și însumează multă
muncă și un efort constant în
rândul elevilor și al profesorilor,
este un cumul de stări, de impresii
și imortalizări a unor momente,
sentimente și viziuni personale.
În același timp, uzând de
publicul numeros iubitor de frumos, am acordat și premiile din
cadrul Concursului Județean de
Creație Plastică și Vizuală „Simbol
și Tradiție”, organizat de liceul
nostru, la care participă în fiecare
an peste 130 de elevi din întreg județul Mureș, concurs susținut de
Primăria Municipiului Tg. Mureș
în colaborare cu Inspectoratul
Școlar Județean Mureș, Muzeul
Județean
Mureș,
Asociația
Outreach și Prietenii Artei. Prin
acest concurs am dorit promovarea activității de creație în
domeniul învățământului artistic
vocațional dar și în domeniul
educației artistico-plastice din
învățământul general din județul
nostru, prin ridicarea nivelului
de implicare în domeniul artistic
al tuturor elevilor din ciclul
gimnazial, a cadrelor didactice din
aria curriculară Arte, a comunității
locale din județul Mureș, ducând
la continuarea integrării elevilor
prin intermediul artei, cat mai
aproape de circuitul valorilor

europene.
În fiecare an, concursul de
creație plastică are câte o tematică
diferită și se desfășoara pe mai
multe secțiuni, categoria de vârstă
pe care am dorit să o mobilizăm,
ciclul
gimnazial,
constituind
liantul dintre învățământul primar și cel liceal, reprezentând o
perioadă extrem de importantă
în descoperirea talentelor, formarea și afirmarea lor, este o
perioadă de încercări, acumulări
de imagini vizuale, experimente
artistice și mult exercițiu. Prin
această expozitie am dorit să
facilităm întâlnirea elevilor noștri
la o activitate culturală comună,
importantă pentru învățământul
artistic târgumureșean, care să
devină și mijloc de cunoaștere
a valorilor artistice dar și de
autocunoaștere personală prin
intermediul exprimării vizualartistice.
Creativitatea fiind o condiţie de
bază a artei şi atitudinii estetice,
punem accent pe dezvoltarea
acesteia ca o finalitate importantă
a educaţiei artistice prin formarea
capacităţii de exprimare plastică
utilizând materiale, instrumente
şi tehnici specifice artelor vizuale,
prin stimularea aptitudinilor
creatoare în recepţia estetica,
dezvoltarea imaginației în raport
cu opera de artă receptată, formarea abilităților artistice și
a deprinderii de a transpune
elemente, forme din spațiul real,
obiectiv în spatiul plastic.
Profesorii
coordonatori
ai
lucrărilor expuse sunt artişti
plastici profesionişti, cu o bogată
experienţă
în
domeniul
artelor vizuale şi a metodicii
predării disciplinelor specifice de
specialitate, care s-au perfecționat
sistematic de-a lungul carierei
didactice pentru a face faţă
cerintelor
integratoare
din
sistemul educaţional european
de
predare-învaţare-evaluare:
Kolumban Kantor Zita, Gyarmathy
Janos, Veer Renata Claudia,
Kalman Eniko, Kubanda Csilla,
Borotea Laura, Nagy Attila, Kovacs
Tibor.
Sincere
felicitări
tuturor
elevilor noștri care au conturat
o atmosferă expozițională plină
de valori, convingeri și ideologii
plastice însușite pe parcursul
atelierelor de specialitate, împăr-

tășind ritualuri de expresie vizibile în cadrul întregului proces
de predare-învățare-evaluare din
cadrul învățământului vocațional

artistic târgumureșean.
Veer Renata

director Liceul de Artă Târgu-Mureș
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O pădurice de lucrări minerale
Vladimir BULAT
Recunosc, îmi plac pietrele,
mai ales cele ovale, mate, turtite,
„scrise“ sau netede; le colecționez,
am umplut casa, curtea, grădina
cu ele, și de fiecare dată cînd văd
una care‑mi încîntă ochiul în acel
moment, o iau în mînă, o mîngăi,
o frec între palme, îi savurez textu‑
ra, nuanța rafinată. De-a valma cu
pietrele, sînt atras de scoici. Spun
asta, pentru că anume pietrele și
scoicile îmi evocă similitudinea cu
tehnica japoneză a ceramicii raku
(raku-yaki), care întruchipează un
fel aparte, recognoscibil, de a crea
ceramică, care la origine, prin se‑
colul al XVI-lea, a apărut pentru
a da strălucire peste veacuri artei
ceaiului.
Istoria clasică a ceramicii a
reținut nume de ceramiști ja‑
ponezi care au creat în jurul lor
școli, tipuri de sensibilitate. Dar
în lumea largă această tehnică
s-a impus de-abia după Al Doi‑
lea Război Mondial, prin experi‑
mentele ceramistului american
Paul Soldner (1921-2011). La noi,
perpetuarea cultă a acesteia se
datorează, în special, rafinamen‑
tului unei ceramiste ca Marta
Jakobovits (despre care am avut
prilejul să scriu pe îndelete în nr.
864/ 17.03.2017, al Observatorului
cultural).

Gardienii, Coarne pe suprafață
geometrică, Afară-i vopsit gardul,
Capcană intro ș.a.
Lucrările enumerate mai sus
pot fi văzute aievea într-o ex‑
poziție programatică a Manei
Bucur: Provocare Raku (Galateea.
Contemporary Art, 17 mai-16 iunie
2018). Ce surprinde în chip deose‑
bit la această expoziție este pa‑
notarea; un grup de socluri-stîlpi
predomină în spațiul expozițional,
căruia i-am spus, în sine: o pădurice de lucrări minerale. Mai
mult, expoziția aceasta m-a fă‑
cut să uit de timpul abstract, de
soarele care se ascunsese după
nori, de ploaia care și-a prăbușit
cisternele de apă peste pămînt;
priveam fiecare piesă cu o sete
neostoită, concentrat, atent și cu
ochelarii pe ochi și sprîncenele
arcuite la fiecare detaliu, craclură,
nuanță cromatică, pliu, ascuțiș,
și m-a „furat“ cu totul această reverie.
De mult nu mi-a fost hărăzit
să fiu atît de acaparat și de con‑
centrat pe scrutarea unor atît de
umile lucrări, dar făcute cu mare
drag, pasiune, amintind, cum
spuneam la începutul acestei
notițe de pietre și scoici; dar una
este darul naturii, pe care ni-l
putem însuși sau nu, căci el există
fruntea micului și elegantului
catalog al acestei expoziții, ca
prag și prefață, conține această
subtilă observație: „Obiectele ce‑
ramice ale Manei Bucur au, iată,
ființa lor. Ființa imaginii își are
lumina sa primară. Încă o dată,
imaginile rotunjimii pline o ajută
pe artistă să se adune în sine, să se
dăruiască ei însuși, să își afirme
ființa intimă. Trăită dinăuntru cu
o exterioritate liniștită și calmă,
ființa nu poate fi decît rotundă“.
De bună seamă, toate lucrările
Manei Bucur sînt niște containe‑

Mana Bucur, o artistă din
Tîrgu-Mureș, este o altă per‑
sonalitate de vîrf a ceramicii
românești, care este, în ultimii
ani, în special atrasă de tehnica
raku. Am descoperit-o cu ocazia
expoziției Keramikum Hungari‑
kum (2017), în care aceasta făcea
o notă aparte – în spațiul minus‑
cul, dar atît de cochet al galeriei
bucureștene Galateea. Contemporary Art. Mi-a atras atunci atenția
o lucrare cu un titlu nițel ironic,
Ochi pentru ochi, care face parte
dintr-o miniserie omonimă (2016).
În treacăt fie spus, multe dintre ti‑
tlurile lucrărilor semnate de Mana
Bucur, au un iz ironic, ghiduș,
poznaș: Unicor trecut prin sită,

oricum, și alta – contribuția unui
artist, care se adresează exclusiv
oamenilor, care trebuie să fie fru‑
moasă, ziditoare, îmbucurătoare.
Menirea creației nu este să re‑
proiecteze urîtul, hidosul, care
există și în natură, ci anume să
le separe pe aceastea, lăsîndu-le,
protector, în afara cîmpului artei.
Mana Bucur lucrează cu aceste
considerente, le problematizează,
și folosește valențele focului pent‑
ru a scoate din natură, din materi‑
alele cu care lucrează și pe care le
modelează, doar ființa monumen‑
tală a agreabilului, a împlinitului,
a rotundului.
Un foarte frumos text semnat
de cărturarul Oliv Mircea, pus în

re mici, ispititoare, obiecte-sipet,
obiecte-cuib,
obiecte-capcană,
obiecte-recipient,
obiecte-ovoid,
obiecte mereu potrivite și bune
pentru privit și de văzut în ele cît
de infinit este omul, și jocurile lui
de‑a arta.
Articolul a apărut în revista
“Observator cultural”,
nr. 926, din 14 iunie 2018,
fiind preluat de noi cu acordul
redactorului-șef Ovidiu Șimonca.
Mulțumim!

cenaclu
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Atelierul LitArt, final de sezon
Marţi, 29 mai 2018, membrii cenaclului LitArt s-au întâl‑
nit pentru ultima oară înaintea
vacanţei de vară, în acelaşi loc
primitor, Zambara Cafe&Lounge.
După câteva cuvinte de bun ve‑
nit, amfitrionul serii, poetul și jur‑
nalistul Adrian Armand Giurgea, i-a
predat microfonul poetei Daniela
Mărginean. Aflată pentru prima
dată în faţa publicului Atelierului
de Literatură LitArt, aceasta nu
a acuzat tracul debutului şi s-a
dovedit o bună recitatoare, după
cum s-a exprimat poetul și criticul
Constantin Nicuşan. Poeziile citite
(Iele; Piatră şi aer cuvînt; Dezlegare
la zbor; Zbor închis; Perenitate;
Dans de verde; Prăbuşirea pământului) l-au surprins pe Constantin
Nicușan prin tematica abordată. O
poezie cu rezonanţe mitice, în care
visul devine singura realitate; to‑
tuşi o poezie de catifea, după cum
a numit-o Nicuşan. Stăpânind
chimia poeziei şi tehnica declamaţiei, autoarea reuşeşte să
acopere eventualele fracturi care
pot apărea la o lectură a textului.
La final, Adrian Armand Giurgea
s-a arătat surprins și nedumerit
că nu a auzit nici măcar o poezie
erotică, în condiţiile în care în
ziua de azi mulţi scriitori uzitează
frecvent acest segment din dorinţa
de a atrage atenţia asupra lor. Ca
răspuns, tânăra poetă a recunos‑
cut că a scris cândva şi poezie erotică, dar ca a depăşit această etapă,
convinsă că poate mai mult.
În continuare, în deschiderea
primului moment muzical al se‑

Tablou la drum; Oameni – seminţe)
s-au dovedit a fi prea „cuminţi”
pentru poetul Mircea Duca, aflat
în public, dar şi pentru scriitorul
Constantin Nicuşan care s-a bucu‑
rat că s-a implicat şi publicul în
discuţie, fiind benefic pentru au‑
tori să audă părerile mai multor
oameni. Legat de textele propuse
de poetă, acestea i-au lăsat criticu‑
lui impresia unor versuri scrise la
cald, în care poezia iese, pe alocu‑
ri, la suprafaţă, pentru ca mai apoi
să coboare din nou în adâncuri.
Sfatul lui pentru autoare a fost să
aştepte să treacă „furtuna” căci nu
întotdeauna starea de zbucium
e poezie, să distileze şi să cearnă
minereul de poezie, să intre ca un
medic chirurg în text.
Tot poezie ne-a propus şi ur‑
mătorul cititor, Mircea Miculi,
o prezenţă mai veche în cadrul
cenaclului. De această dată a
ales să ne citească un grupaj de
acrostihuri, dedicate, în ordine,
scriitorilor Mihai Eminescu; Nico‑
lae Labiş; Nichita Stănescu şi I.
L. Caragiale. O alegere mai puţin
inspirată, căci conform spuselor
lui Adrian Giurgea, e o poezie la
care nu se încumetă toată lumea,
rima fiind cea care te omoară.
Părerea sa afost împărtășită și de
Constantin Nicuşan care a rămas
cu senzaţia unor texte recitate pe
scenă, însă nişte texte care ar avea
nevoie de perfuzii pentru a deve‑
ni valoroase din punct de vedere
literar, versificaţia prea simplă
anihilând sta-rea de poezie. Me‑
sajul există, însă are nevoie să fie

îmbrăcat într-un limbaj eliptic,
care să dea frâu liber imaginaţiei
cititorului.
Înaintea ultimei lecturi a serii,
a fost momentul să ne delectăm
cu puţină muzică. De această dată
a fost rândul lui Narcis Socaciu să
ne încânte, aşa cum a făcut-o de
atâtea ori. Pentru această seară
el a ales un fragment din coloana
sonoră a filmului Hanovra Street
şi Nocturna în mi bemol major de
Frederic Chopin.
După reprezentaţia la pian a
lui Narcis Socaciu, am schimbat
registrul şi, de la poezie, am trecut
la proză scurtă. Tânăra Andrada
Maxim ne-a citit două scurte eseuri; primul intitulat „Musafiri”, cel
de-al doilea – „Grădina”. Ambele
texte au fost bine primite atât de
public cât şi de critic, acesta din
urmă mărturisind că s-a regăsit în
ele încă dinainte ca autoarea să le
ducă la sfărşit, iar faptul că au fost
bine receptate de public nu sur‑
prinde, deoarece agreem scriitu‑
ra care ne deconspiră, care spune
lucrurile pe care nu avem curajul
să le spunem. La mărturisirea An‑
dradei că a început să scrie pentru
ea, deoarece se simţea bine atunci
când o făcea, Adrian Giurgea a în‑
demnat-o să scrie cu încredere şi
pentru noi, nu doar pentru ea.
La despărţire ne-am urat va‑
canţă plăcută şi ne-am dat întâl‑
nire în toamnă, odată cu apariţia
numărului 100 al revistei LitArt.
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rii, Sorin Patriche ni l-a prezentat
pe Magor Fulop, elev la Liceul vo‑
caţional de Artă din Tîrgu-Mureș şi
bursier al asociaţiei Şansă egală;
un elev de care e mândru, căci
în ultimii doi ani şi-a rupt mâna
de două ori, dar nu s-a dat bătut.
Iar acesta nu ne-a dezamăgit, in‑
trepretând cu măiestrie, la pian,
trei dintre cântecele preferate.
A urmat apoi tot o debutantă,
poeta Mira Toma, care ne-a pro‑
pus câteva poezii din „sfera urii”,
după cum a ţinut să ne avertizeze
încă de la început. Totuşi cele pa‑
tru poezii citite (Ecvestră; Fizică;
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