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Ioan Şulea - artistul plastic al lunii martie propune:

Sf. Mahramă XXX

Adrian A. Giurgea
redactor-şef

Argument

Poate mulţi vă întrebaţi de
ce o nouă publicaţie de literatură
şi artă şi de ce gratis? O să vă
răspund sincer. O nouă publicaţie
de literatură şi artă pentru că
viaţa cotidiană a ultimilor 15 ani
parcă ne îndepărtează tot mai
mult de plăcerea de a simţi şi de
a percepe viaţa prin intermediul
culturii. Pentru că internetul şi
televizorul sunt pe punctul de a
ne acapara în întregime gândurile
şi sentimente-le. Pentru că, spre
exemplu, acum 15 ani, eu am avut
posibilitatea de a mă exprima în
paginile unei reviste culturale, iar
acest fapt mi-a dat posibilitatea să
visez. Au visat alături de mine şi
alţii, adulţi fiind... Anii au trecut,
iar revistele culturale deschise publicului larg sunt tot mai puţine.
Fie din lipsa banilor, fie pentru
că redactorii acestora au ajuns să
scrie doar pentru ei înşişi, în tiraje
mici, dar suficiente pentru a justifica cheltuirea fondurilor alocate
din bugetele Ministerului Culturii
sau ale administraţiilor publice.
Totodată, au dispărut şi cenaclurile
literare. Astfel am ajuns în situaţia
ca cei cu aplecare spre literatură
şi artă să nu prea mai aibă posibilitatea de a se exprima într-un
spaţiu public. Mult mai grav,
tânăra generaţie, hipnotizată parcă
de mirajul lumii virtuale, de ritmul asurzitor al muzicii din căşti,
găseşte cu greu repere. Deşi încă
în jurul nostru sunt suficiente motive care să ne facă să credem că
arta nu a dispărut, iar moştenirea
culturală pe care o avem poate să
ne ofere în continuare suficiente
oportunităţi de a ne adăpa spiritul. Iar noi, prin „LitArt”, tocmai
asta vrem să vă oferim: spaţiu de
exprimare şi repere. Iar pentru că
dorim ca acestea să ajungă la cât
mai mulţi vi le oferim gratis.

Născut la Reghin, într-una din zilele lui prier 1960, pictorul Ioan Şulea a urmat cursurile Liceului de Artă din Târgu-Mureş
pentru ca apoi, în 1987, să absolve Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, secţia pictură, la clasa profesorului
Victor Ciato. Din 1993 devine membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Mureş sub auspiciile căreia se află şi în
prezent. Pe acest tărâm al artelor vizuale, aparent permisiv oricui, dar nu lesne de răzbătut, nu puţinele expoziţii pe care le-a avut
în decursul anilor l-au impus pe Ioan Şulea ca pe un pictor de forţă, cu o personalitate bine conturată şi o operă a cărei amprentă
uşor identificabilă nu e deloc facilă. Lucrările ultimei etape de creaţie se vor regăsi în expoziţia „Sf. Mahramă”, al cărei vernisaj va
avea loc pe 30 martie 2010 la Galeria U.A.P.R. din Palatul Culturii-Târgu-Mureş.
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Paradoxul
La Hiacint de a fi român

„Man of the World”

Mihai Suciu în dialog cu Adrian Arsinevici, traducătorul lui Kierkegaard
Se spune că aşchia nu sare departe de trunchi, dar e bine să mai şi sară... Profesional, Adrian Arsinevici – Ghiocel,
pentru apropiaţi – nu s-a îndepărtat de trunchiul matern, fiind dascăl, ca şi mama sa, profesoara Alice Arsinevici. Numai
că, noncoformist şi voluntar, după ce a ajuns profesor prin nordul românesc, sătul să tot predea „D-l Goe” şi „Mamă Ţară”,
deşi necesare şi astea, Adrian şi-a luat zborul, urmând cu consecvenţă punctul cardinal indicat de acul busolei, nordul. Nu
a aterizat taman la Polul Nord, doar într-una dintre cele mai nordice ţări europene: Danemarca.
Născut la 9 martie 1946, la Cluj, stabilit cu familia la Târgu-Mureş, revenit la Cluj ca student; profesor la Baia Sprie
şi Baia Mare până în anul 1973, când a părăsit România. Filologia, secţia engleză-daneză, absolvită la Universitatea din
Copenhaga, şi mai cu seamă cei patru ani de filosofie l-au apropiat pe Adrian de cel mai mare filosof al nordului, Soren
‘Aabye Kierkegaard (1813-1855), din a cărui vastă operă (55 de volume va însuma în final, în varianta editorială a Centrului de cercetări „Soren-Kierkegaard”) Adrian a tradus în română două titluri: „Conceptul de anxietate” - Editura „Amarcord” Timişoara, 1998, şi „Fărâme filosofice”, apărută la aceeaşi editură, în 1999. Atras de filosofia ZEN-BUDHISTĂ
şi de cultura Extremului Orient, a călătorit prin Pakistan, Nepal, Tibet, China, Japonia. Şi-a însuşit şi a practicat Artele
Marţiale (karate); dotat cu Centura neagră şi investit secretar general european al Federaţiei Mondiale de KARATE-DO
SHOTTOKAN.
Cetăţean al planetei, cum îi place să se autodefinească, Adrian a dus cu el în Danrmsrcs şi în lume şi ceva din „spiritul”
ardelean, fie şi acel NO, interjecţie-tic, cu alt sens decât adverbul englezesc omonim.

Vitraliu
de Ion HOREA
Praful drumului şi nucii, şanţul, iarba necosită
Dinspre Mureş se aude urma trenului de-amiază
Coasta-nclină coame sure şi se vede ca prin sită
Umbra pâlcului de grauri peste vii cum se aşează.
Răstignite-n crucea zilei rânduri de acăţi au darul
Îndurărilor cum suie prin aceeaşi miezuină
Descâlcind un somn de raze ce învăluie hotarul
Către-un alt hotar, de unde nimeni nu mai vrea să vină
Frunza plopilor arată cum că totu-i cu putinţă
Când întoarce-n clătinare îndoiala lor ciudată,
Ale celor duşi să fie mărturii întru fiinţă Parc-ar fi din înviere jocul ei într-o privinţă
Tremurând spre nu ştiu unde, luminând spre niciodată.
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AGENDA CULTURALĂ
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Programul lunii aprilie la

Teatrul Naţional Târgu-Mureş

Vineri 9 aprilie, ora 21.00, Sala Mică
CAMPIONATUL DE IMPROVIZAŢIE – Niciodată la fel !
Duminică 11 aprilie, ora 19.30, Sala Mare
ŞI FLUTURII SUNT LIBERI, de Leonard Gershe
Miercuri 14 aprilie, ora 20.00, Sala Mică
ANONIMUL VENEŢIAN, de Giuseppe Berto
Vineri 16 aprilie, ora 20.00, Sala Mică
VALSUL HAZARDULUI, de V. Haϊm & SIMPLY MARILYN,
de Kincses Elemer
Duminică 18 aprilie, ora 19.30, Sala Mare
KRUM, comedie de Hanoch Levin
Joi 22 aprilie, ora 19.30, Sala Mare
SCANDAL LA OPERĂ, de Ken Ludwig
Vineri 23 aprilie, ora 20.00, Sala Mare
DOMNIŞOARA NASTASIA, de G. M. Zamfirescu
Sâmbătă 24 aprilie, ora 19.30, Sala Mare
COLONIA PENITENCIARĂ, de Franz Kafka
Marţi 27 aprilie, ora 20.00, Sala Mică
BUTOIUL CU PRAF DE PUŞCĂ, de Dejan Dukovski
Miercuri 28 aprilie, ora 20.00, Sala Mică
POEZIE ERO… tică & MUZICĂ ERO… ică
Joi 29 aprilie, ora 19.30, Sala Mare
CLINICA AMANŢILOR, de John Chapman şi Dave Freeman
Vineri 30 aprilie, ora 21.00, Sala Mică
CAMPIONATUL DE IMPROVIZAŢIE – Niciodată la fel !

Activităţi cultural-artistice în luna
aprilie în judeţul Mureş
01.04.2010
Sângeorgiu de Mureş
Reuniunea
corală
tradiţională
„Primăvara Sângeorzană”; Zilele
Sângeozene
Bahnea
Festivalul judeţean de jocuri populare pentru copii „Mărţişorul”;
Spectacol de Paşti - piesă de teatru
prezentată de artişti amatori/dansuri
populare
Fărăgău
„Fuga din Tău” - sărbătoare cu vechi
conotaţii de tradiţie
Pogăceaua - Balul Mieilor
Reghin
Concursul interjudeţean de creaţie
literară „Credo” - poezie religioasă,
ediţia a X-a

hado – Grimaud”
17.04.2010
Hodac - Măsura Oilor
19-25.04.2010
Sighişoara - Săptămâna Verde
24-26.04.2010
Sângeorgiu de Pădure
Zilele localităţii Sîgeorgiu de Pădure
- spectacol folcloric

Alte evenimente programate să
aibă loc în luna aprilie:

Gorneşti - Festivalul internaţional
de dansuri şi cântece populare
„Gyöngykoszorú”
Aţintiş - Întâlnirea cu fiii satului
Botez
04.04.2010
Ibăneşti - Balul Primăverii/ bal
Sărăţeni - Bal
mascat
Tăureni - Spectacol de dansuri
Mădăraş - Ziua Pământului/manipopulare
festare cultural - artistică
Păsăreni - Concurs literar
04-06.04.2010
Reghin - Balul măştilor „FarsangoMiercurea Nirajului - Program
las”
tradiţional de Paşte
Târnăveni - Sărbătoarea Paştelui/
06-12.04.2010
muzeu - expoziţie de cartofilie/ biHodac
serici/manastiri din România şi
Schimb cultural Hodac - Saint Tro- masă rotundă cu tema „Meditaţie la
pez (Franţa), cu participarea ansam- Medicina Biblică”
blurilor „Hodăceana” şi „Escandi(sursa: www.cjmures.ro)

Concurs de creaţie literară pentru copii şi copiii eterni:

“Animalul meu de companie – O poveste de iubire”

Consiliul Judeţean Suceava, Primăria Suceava şi
Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” lansează Campania
şi Concursul de creaţie literară pentru copii (şi copiii
eterni) sub genericul Animalul meu de companie – O
poveste de iubire. Finala va avea loc pe data de 1
iunie.
Premiile şi menţiunile oferite pentru cele mai bune
creaţii vor consta din pachete de cărţi, diplome, abonamente pentru toată familia la bibliotecă şi serviciile ei,
precum şi în bani:
Premiul Special al Juriului: 500 RON.
Premiul I: 400 RON.
Premiul al II-lea: 300 RON.
Premiul al III-lea: 200 RON.
Campania are menirea să sensibilizeze locuitorii
oraşului Suceava faţă de soarta animalelor abandonate
şi să creeze atitudini de implicare şi responsabilitate
ale cetăţenilor pentru destinul fiinţelor umane şi al animalelor, oferind mărturii despre binefacerile adopţiei
de animale.
Obiectiv: Mai ales copiii şi tinerii dar în fapt
toţi cetăţenii responsabili, care au deja un animal
de companie sau se implică prin adopţie în salvarea
animalelor fără stăpân, sunt stimulaţi, prin această
campanie şi prin acest concurs, să scrie despre povestea animalului lor şi a binefacerilor obţinute
astfel în familie (mai multă armonie, mai mult echilibru, mai multă iubire şi înţelegere, mai puţină
boală şi mai puţine efecte negative morale şi psihice).
Campania şi concursul se vor încheia în ziua de 1 Iunie, de Ziua Internaţională a Copilului, când
va avea loc un eveniment de impact:
1. gala de premiere a câştigătorilor: cărţi, bani, reviste, alte daruri surpriză.
2. lecturi publice din scrierile autorilor participanţi la concurs.
3. editarea unui volum cu aceste scrieri şi cu fotografii ale animalelor de companie. Ulterior, cartea
va fi prezentată în şcoli şi instituţii.
4. un eveniment de prezentare publica a animalelor din adăposturi, în vederea stimulării adopţiilor.
Evenimentul face parte şi din calendarul de evenimente aparţinând Festivalului Primăvara
Poeţilor – Le Printemps des Potes, Ediţia 2010, coordonat şi în acest an la Suceava de Angela
Furtună.
Campania va fi susţinută şi de evenimente publice de lectură din marea creaţie literară dedicată lumii
de scriitori care s-au aplicat asupra subiectelor ce tratează legătura dintre om şi viaţa animalelor.
Lucrările se primesc pe adresa angela.furtuna@gmal.com sau la sediul bibliotecii, Corp B, etaj I.
Angela FURTUNĂ
PR şi Marketing Cultural la Biblioteca Bucovinei
Scriitoare, publicistă,
Membră a Uniunii Scriitorilor din România
Coordonatoarea Proiectului „Animalul meu de companie – O poveste de iubire”

www.revistatus.ro te invită să scrii
Revista Tuş, revistă de literatură pentru copii online (www.revistatus.ro) cu
un conţinut de benzi desenate, poveşti, poezii, jocuri şi multe alte surprize,
lansează un concurs lunar de compunere pe teme date, la care sunt invitaţi să
participe copiii cu vârste de până la doisprezece ani. Concursul se desfăşoară
în limba română, maghiară şi engleză. Copiii care nu au acces la internet ne
pot scrie pe adresa Revista Tuş, Piaţa Republicii nr. 41, 540110 Tîrgu Mureş,
judeţul Mureş.
Concursul lunii aprilie
Scrieţi o compunere scurtă care să conţină cuvintele: inimă, pluş, dulce, urs,
rinocer, argintiu, pădure. Atenţie să nu omiteţi vreun cuvânt şi nu uitaţi titlul!
Cele mai bune compuneri vor fi ilustrate de desenatorii noştri, ilustraţiile vor
fi expuse pe site-ul revistei şi pot fi descărcate de acolo. Câştigătorii vor primi şi
o carte ilustrată de poezii, în limba română, scrisă de un autor al revistei Tuş.

Expoziţii la galeriile U.A.P.R Târgu-Mureş în 2010
22.03-14.04
Expoziţie personală
Ioan ŞULEA

18.05-30.05
Expoziţie personală
Bannita Annamaria

01.07-15.07
Expoziţie personală
Ardai Ildiko

16.04-10.05
Expoziţie
Haller Jozsef
Gyarmathy Janos

31.06-13.06
Expoziţie
1 IUNIE

15.07-15.08
Proiectul “Ariadne”

14.05-17.05
Muzeul Judeţean
Noaptea Muzeelor

14.06-30.06
Expoziţie personală
Ion Petru Pop

16.08-05.09
Expoziţie personală
Aurel Dumitru

06.09-30.09
Expoziţie de design
01.10-16.10
Expoziţie personală
Nagy Arpad-Pika
18.10-31.10
Expoziţie de artă coreeană

01.11-21.11
Expoziţie-concurs
Fotoclub Mureş
21.11-12.12
Expoziţia anuală a
Liceului de Artă
13.12.2010
Salonul de iarnă 2010

INTERVIU

Adrian ARSINEVICI

martie 2010

„Man of the World”, traducătorul lui Kierkegaard
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- interviu realizat de Mihai SUCIU -

Se spune că aşchia nu sare departe de trunchi, dar e bine să mai şi sară... Profesional, Adrian Arsinevici – Ghiocel, pentru apropiaţi – nu s-a îndepărtat de trunchiul matern, fiind
dascăl, ca şi mama sa, profesoara Alice Arsinevici. Numai că, noncoformist şi voluntar, după ce a ajuns profesor prin nordul românesc, sătul să tot predea „D-l Goe” şi „Mamă Ţară”,
deşi necesare şi astea, Adrian şi-a luat zborul, urmând cu consecvenţă punctul cardinal indicat de acul busolei, nordul. Nu a aterizat taman la Polul Nord, doar într-una dintre cele
mai nordice ţări europene: Danemarca.
Născut la 9 martie 1946, la Cluj, stabilit cu familia la Târgu-Mureş, revenit la Cluj ca student; profesor la Baia Sprie şi Baia Mare până în anul 1973, când a părăsit România.
Filologia, secţia engleză-daneză, absolvită la Universitatea din Copenhaga, şi mai cu seamă cei patru ani de filosofie l-au apropiat pe Adrian de cel mai mare filosof al nordului, Soren
‘Aabye Kierkegaard (1813-1855), din a cărui vastă operă (55 de volume va însuma în final, în varianta editorială a Centrului de cercetări „Soren-Kierkegaard”) Adrian a tradus în
română două titluri: „Conceptul de anxietate” - Editura „Amarcord” Timişoara, 1998, şi „Fărâme filosofice”, apărută la aceeaşi editură, în 1999. Atras de filosofia ZEN-BUDHISTĂ
şi de cultura Extremului Orient, a călătorit prin Pakistan, Nepal, Tibet, China, Japonia. Şi-a însuşit şi a practicat Artele Marţiale (karate); dotat cu Centura neagră şi investit secretar general european al Federaţiei Mondiale de KARATE-DO SHOTTOKAN.
Cetăţean al planetei, cum îi place să se autodefinească, Adrian a dus cu el în Danrmsrcs şi în lume şi ceva din „spiritul” ardelean, fie şi acel NO, interjecţie-tic, cu alt sens decât
adverbul englezesc omonim.

Mihai Suciu: Ce-a fost mai întâi,
karatele sau Kierkegaard?
Adrian Arsinevici: Am început cu
karatele. De Kierkegaard citisem
încă în România. S-a interpus, fără
să aibă mare legătură la început.
După ce am început să pătrund
partea mai teoretică, filosofică, din
karate, mi-am dat seama că orice
filosofie poate fi localizată şi în
artele marţiale.
M.S.: Cât despre filosof, în
România, dacă scădem vreo două
decenii din biografia noastră, era
act temerar şi riscant să ţi-l consideri prieten, să ţi-l aliezi. Se vorbea
doar şoptit de Kierkegaard, era cam
la index!
A.A.: Eram student la Cluj.
Primii doi-trei ani (până s-a întors
Ceauşescu din China!), am fost
mai liber. Făceam ore de literatură
comparată şi, în cadrul ăstora,
am auzit de Kierkegaard. Scriind
despre conceptul de libertate la
Dostoievski, m-am ocupat şi de
Kierkegaard, dar era greu de găsit.
La orele de filosofie, tendinţa era
să negi şi să critici ideile astea
idealiste.
M.S.: Mai cu seamă că filosoful
danez era de două ori „duşman”,
cumulând şi „vina” de a fi teolog.
Or, ateismul era religia comunismului!
A.A.: Orice personalitate era
suspectată. Fiindcă erau masele
care creează totul.
M.S.: Bănuiai pe atunci că vei reuşi
să ţi-l apropii într-atât pe filosofulteolog? Sau reprezenta un fruct
oprit, râvnit cu atât mai mult?
A.A.: Nu. În Danemarca, mi-au
căzut nişte cărţi în mână şi dificultatea lecturii m-a ambiţionat. Când
nu înţeleg ceva, încep să mă enervez şi vreau să ştiu care-i treaba.
M.S.: Vom detalia şi activitatea
ta de traducător în română al lui
Kierkegaard. Pe moment, încă o
repriză de karate; performanţe, nu
doar generalităţi.
A.A.: Am fost la Clubul Sportiv
Universitar Cluj, aruncător de
ciocan. În Danemarca, vremea-i
mizerabilă, tot timpul plouă. Nu-i
o ţară în care să faci un sport în
aer liber. Şi-atunci, m-am gândit la
ceva de sală. Tot prin întâmplare,

m-am apucat de Karate, ca de toate
lucrurile care au însemnat ceva în
viaţa mea. No, şi după câţiva ani de
antrenament, am plecat în Japonia,
unde am pus adevărate baze karatelor.
M.S.: Nu ocoli performanţa. Deţii o
centură valoroasă.
A.A.: Da, dar centura nu-i o
performaţă.Activitatea sportivă se
încheie la 35 de ani. Eu am mai
tras 12 ani în plus. Centura neagră
e o dovadă de răbdare şi tenacitate. Nu pretinde o conformaţie
fizică deosebită, doar să vrei să o
obţii. Axate doar pe fizic, karatele
devin plictisitoare. Zeci de mişcări
de repetat, până devin reflexe
necondiţionate, se ştampilează atât
pe liniile nervoase, cât şi în psihicul
tău. Plus, învăţarea unui meşteşug,
în condiţii de antrenament normale,
aplicat în condiţii de stres. Mai
târziu, poţi să le exagerezi tu gradul
de stres, să te bagi unde nu-ţi fierbe
oala, în baruri, unde trebuie să
potoleşti spiritele încinse.
M.S.: Avantaj serviciu, fiul Thor
Călin, te „moşteneşte”. Înseamnă
că-i treabă serioasă!
A.A.: După doi dan, mi-am dat
seama de avantaje: nu numai că
m-au întărit fizic, ci şi voinţa,
karatele fiind un fel de integrare
a psihicului cu fizicul. Dacă un
părinte are ceva bun, vrea ca şi
fiul să beneficieze. Dacă aş fi fost
un pianist sau ciclist, pictor sau
altceva, aş fi încercat să-l învăţ pe
băiatul meu. Aşa, îl învăţ karate.
M.S.: E clar, karatiştii nu sunt
numai nişte bătăuşi de prin filmele
americane – poliţişti, detectivi, FBI,
servicii secrete. Sport al voinţei,
util oricui. Revenind la filosofie
– cea populară” - în România,
sportivii sunt cotaţi drept inşi mai
puţin profesionişti ai... intelectului,
cât ai muşchilor. Contrar acestor aserţiuni, karatele pot fi un
capăt de drum spre... Kierkegaard,
recte, suport de tenacitate pentru
traducător.
A.A.: Chestia asta cu filosofia şi
sportul este adevărată. Am încercat
să lupt, dar mi-am dat seama că
este dreptate în lumea asta: sau eşti
dotat fizic, sau intelectual. Rareori
amândouă! Marii campioni îmbină
ambele calităţi, masa oamenilor nu.
Ar fi nedrept ca unii să le aibă pe
amândouă şi alţii nimic. În karate,
încerci să le îmbini.
M.S.: Să înţeleg că ai trădat karatele cu... filosofia?
A.A.: Nu, încerc să le împac pe
amândouă. Nu pot lucra intelectual
bine dacă nu mă simt bine. Şi nu
mă pot simţi fizic bine dacă nu
folosesc şi capul, intelectul.
M.S.: Mai mult, eşti şi întruchipare
a plurilingvismului. Daneza ai
prins-o greu?
A.A.: Lumea mă prinde că nu-s
danez, chit că ştiu mai multă daneză
decât ei. De exemplu, R-urile,
pronunţia. Mai sunt şi vocale pe
care le-ncurc. Dar nu-i o limbă

grea. O limbă analitică, seamănă cu
engleza, gramatică simplă şi logică.
Probleme mai mari are pronunţia:
o jumătate de cuvânt dispare, oral.
Dar, ca să-l înţeleg pe Kierkegaard,
a trebuit să fac o şcoală specială.
Poţi să stai în Danemarca 30 de ani,
pentru Kierkegaard îţi trebuie drum
spre el. Am fost mai mulţi ani la
Institutul de Filologie şi Teologie
şi la ăla de Istoria religiilor. Citire
intensivă a textelor, câţiva ani, şi
nu puteam să-l înţeleg. Trebuia să-i
sparg codul. În momentul în care ai
intrat în cod, începi să-l descifrezi.
M.S.: Dacă tot facem
comparatistică, doamna Arsinevici
(Tine Aerbo), vorbeşte româna. A
deprins-o greu?
A.A.: Mai uşor. Am făcut cu ea
10 ore de gramatică. Pe urmă, am
vorbit cu ea româneşte şi a început
să vorbească. Repede a învăţat.
M.S.: Apropo, întrebarea cu care
trebuia să începem – te iau, iată, pe
ocolite – cum ai ajuns în Danemarca, mai ştiu: ai urmat calea inimii,
dacă nu greşesc.
A.A.: Mi-am întâlnit aici soţia. Trei
ani după cunoştinţă, ne-am hotărât
să ne căsătorim. Am aşteptat un
an şi ceva aprobarea – cerusem să
plecăm în Danemarca prin anii ‘72.
Marea mea surpriză: ni s-a dat voie.
Nici acum nu înţeleg de ce. Unii
mi-au zis fiindcă eram profesor de
engleză şi de ăştia erau destui. Dacă
eram medic sau arhitect...
M.S.: Aşadar, direcţia nord, într-o
vreme în care toţi visau vestul!
A.A.: Pe mine nordul m-a atras
mereu. În ciuda climei ostile,
chinuiala asta de-acasă dispare
în Danemarca; apar probleme
mărunte, ridicol de neimportante.
Vremea apăsătoare mai creează
şi deprimări, stări de anxietate.
Danezii sunt atraşi mai mult de
psihologie decât de filosofie. Starea
lor, relaţia dintre mine şi tine, ce
ţi-am zis, de ce ţi-am zis?
M.S.: Chiar dacă nivelul de trai
predispune la... filosofie. Politică
fac danezii?
A.A.: Fac. Multă, dar la un nivel
serios, mai puţin bulevardier.
M.S.: Beneficiază şi de o
democraţie stabilizată în timp.
A.A.: Da, e o democraţie aşa,
milimetrică, puţin plicticoasă. Şi
monarhia are rol stabilizator, de
arbitru. Regina Margot a II-a m-a
sprijinit şi în traducerea asta a lui
Kierkegaard.
M.S.: Totuşi, nişte excese ale
vremurilor nebune-nebune nu iartă
nici Nordul. Numai „Mica Sirenă”
a suportat două atentate în ultima
vreme. Violenţa se insinuează şi
pe acest fundal democratic relaxat,
stabil şi prosper.
A.A.: Mai ales tinerii nu suportă să
nu se întâmple nimic, nu tu cutremure, uragane, revoluţii; toate decurg liniştit. Te saturi şi de normal.
De-aceea fac prostii. Primul atentat
asupra statuii l-a făcut un sculp-

tor, ca să şocheze. Să-i verifice pe
danezi: mai au reacţiifireşti foştii...
vikingi? Atmosfera lacustră mai
apasă. Şi mie mi-a accentuat latura
asta mai tăcută, mai retrasă. Acuma,
gura-mi merge, fiindcă îmi pui
întrebări şi am băut şi o ţuică, dar
acolo nu vorbesc aşa mult. Italia,
Spania, Brazilia m-ar fi făcut mai
volubil. Nu înseamnă că nu am prieteni buni. Dar ne testăm mult până
te deschizi. Mare deosebire faţă de
România! Aici, prietenia e o necesitate socială. Să cunoşti un măcelar
să-ţi dea carne, unul la PECO, un
medic să te trateze, un chelner
ş.a.m.d. În Danemarca, toate chestiile astea nu sunt necesare.
M.S.: Mai cunoşti români în Danemarca?
A.A.: Românii se izolează. Nu se
adună în mici comunităţi, ca turcii
sau alţii. Sunt suspicioşi. Fiecare
îl crede pe celălalt informator,
securist etc. Şi fug cât îi ţin picioarele.
M.S.: Eşti supărat pe ţară?
A.A.: Nu mai sunt supărat.
M.S.: Ai fost. Ai confundat ţara cu
conducerea ei vremelnică?
A.A.: Am confundat România cu
ţara, cu viaţa pe care o trăiam şi
perspectivele. Ca profesor de limbă,
tot timpul trebuia să ideologizez,
să fac propagandă pentru o teorie
în care nu credeam. Şi n-am făcut
treaba asta. Întruna mi s-a atras
atenţia, am fost chemat încoace şi
încolo, că n-ajunge nimic de capul
meu. Aveam chef să citesc, să văd,
aşa, un fel de expansiune. Nu mă
interesa cât costă carnea, ci că nu
mă lăsau în pace.
M.S.: Adverbul ACASĂ cum l-ar
defini filologul în morfologia...
inimii? Poţi avea două patrii? Sau
UBI BENE...
A.A.: Cred că unii pot. Eu nu pot.
Mă simt acasă în Danemarca. Am
trăit 25 de ani acolo, marea parte a
vieţii mele conştiente. Chit că sunt
o mulţime de lucruri care nu-mi

plac, am rămas acolo. Am fost şi
în alte părţi, dar nu am reemigrat.
La mine, chestia asta cu naţia-i
foarte estompată. Străbunii – din
altă parte, eu însurat cu daneză,
am stat în Anglia şi Japonia, arte
marţiale, îmi place budhismul
tibetan. Eu niciodată nu am fost
un român cu R mare sau danez cu
D mare, ci un „man of the World”.
La un moment dat, în Japonia, se
transmitea la televizor o tragedie de
Shakespeare, fără sonor. Atunci, am
simţit că Shakespeare ăsta-i al meu.
Dacă aş fi pe Marte, m-aş simţi
pământean, şi-n Japonia european;
în Danemarca – puţin român şi în
România, puţin Danez. La TârguMureş, am trăit pe strada mea cu
unguri; în Danemarca, cu ruşi sau
alţii. Niciodată n-am simţit că eu
sunt mai bun, ei mai proşti, sau ei
mai buni.
M.S.: Nu ai trăit în 1940, cum au
trăit (şi au mai murit!), la TârguMureş, în Ardealul înstrăinat,
părinţii.
A.A.: N-am trăit, dar nici nu vreau
să-mi amintesc anii ‘40, pentru că,
dacă trăim tot în primul şi al doilea
război, mai bine să fi murit!
M.S.: Şi pentru că trăieşti, te afli
„pe pământ şi în lucrare”, cum ar
spune poetul, inevitabilele proiecte
de viitor!
A.A.: Să pot continua traducerile
astea. Dacă Kierkegaard a scris
cam... 2 metri de cărţi – el ura
chestiile astea cantitative! -, eu am
tradus cam 2,5 cm.
M.S.: Visezi o integrală Kierkegaard?
A.A.: Vreo cinci-şapte opere. Mai
trebuie spus că filosoful a lăsat
opere pseudonime şi opere semnate
cu numele lui. Primele, zicea, le-a
scris cu mâna stângă, celelalte –
cu dreapta. Mai ştiu că, acuma,
în România, nu-i interes pentru
operele sale complete. Ţările mari
îl traduc integral, nu contează cât
durează: 50 sau 100 de ani.
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La “Hiacint”

TEATRU

piesă într-un act, de Zeno GHIŢULESCU

Personaje
Robi: 28 de ani, patronul hotelului „Hiacint”; Rafael: 30 de ani – reprezentantul confreriei „Corola de Mărgean”; Pepe: 26 de ani – angajat la hotelul „Hiacint”; Vanda: 22 de ani –
animatoare la hotel; Rici: 23 de ani – idem; Tina: 20 de ani – idem; Iris: 23 de ani – idem; Mişa: 70 de ani – beţiv bătrân;

La malul mării. În fundal şi dreapta scenei se vede largul mării. În stânga, spre spate, se ridică hotelul „Hiacint” cu bar în faţă, cu scaune de bar, mese şi
şezlonguri; spre dreapta, plante decorative, o bară de oţel pentru striptease şi doi palmieri. Se aude o muzică magică, voluptuoasă. Intrările sunt pe părţile laterale. Vanda şi Rici, sumar îmbrăcate, cu rochii mini şi pantofi cu tocuri înalte, aşezate în şezlonguri, răsfoiesc reviste, fumând şi bând răcoritoare şi coniac.

Rici (dezabuzată): Nu mai găsesc
nimic interesant nici în revista asta
de top.
Vanda: Ia deschide mai bine ochii,
te vei minuna ce look are Alicia Witt
sau Cameron Diaz cu un simplu corsaj cum scrie la carte, coafură ca o
flacără ce te arde la măruntaie.
Rici: Da’ cine-s tipele astea de se
face atâta tam-tam de ele.
Vanda: Cum? Nu ştii?... ei, e prea de
tot. Înţeleg să nu cunoşti cine a fost
Burebista sau în ce ţară e Florenţa sau
Amsterdamul, dar să nu ştii de Alicia
ori de Cameron e de-a dreptul scandalos... Asta e incultură curată...
Rici: Te rog, Vanda, nu mă jigni,
că nu-i fi tu Mafalda... mi-a zis mie
Rere cum ai terminat liceul cu ajutorul potrivit la interior al profului de
matematică.
Vanda: Ce vrei să zici?
Rici: Hai să nu dezgropăm morţii...
Vanda: De ce nu? Gura rea a lumii
a scos bârfelile alea infecte. Adevărul
este că el era mort după mine şi a
înţeles totodată că eu nu aveam nici
o atracţie spre matematică.
Rici: Aveai însă atragere spre lucruri
mai concrete...
Vanda: Nu fi vulgară. De fapt, şi eu îl
simpatizam şi ne întâlneam pe ascuns.
Am trăit clipe minunate tăinuind dragostea noastră platonică asemenea
unui basm.
Rici (neîncrezătoare): Ei, chiar aşa
platonică?
Vanda: Chiar aşa. Nici el n-a insistat să facem dragoste înainte de a
termina şcoala, probabil din pudoare ori precauţie, temându-se că s-ar
putea afla că s-a culcat cu o elevă
nevinovată, ceea ce îl putea costa
mult. De aceea am stabilit să facem
„pasul cel mare” după încheierea
anului şcolar. Între timp, el mi-a dat
nota de trecere pe care, e adevărat,
n-o prea meritam.
Rici: Deci ai făcut „pasul cel mare”,
ca o eroină.
Vanda: L-am făcut, nu fără strângere
de inimă, cu spaimă şi zbucium. În
zilele ce au urmat, eu insistam să ne
vedem cât mai des, el în schimb ezita,
şi-a schimbat cu 180 de grade comportamentul, invocând că e foarte
ocupat cu probleme stringente care
nu suferă amânare. Se purta tot mai
distant, mai rece, parcă inima-i caldă
i s-ar fi făcut deodată sloi de gheaţă.
Nu îmi explicam cum dragostea
noastră mare s-a transformat atât de
repede într-un pumn de cenuşă. Îmi
făcusem atâtea visuri, atâtea planuri
de viitor!...
Rici: Ai fost o gâsculiţă, recunoaşte.
A profitat de tine şi atât i-a fost de
ajuns. Ţi-ai închipuit că dacă te trece
la matematică o să te treacă pe veci şi
în sufletul lui... Ei vezi, dragă Vanda,
te-ai cam înşelat, voiai să-i întinzi o
cursă şi când colo, ai căzut tu în ea.
Vanda: Cum puteam să-i întind o
cursă eu, o naivă îndrăgostită de el
până în vârful urechilor, când orice
cuvânt al lui pentru mine era lege.
Făcea din mine orice voia, şi eu savuram, nu neg, orice iniţiativă a lui,
ca şi cum ar fi fost unica lui alegerea,
cea mai fericită. Nu aveam cum să
bănuiesc tot calvarul care mă aştepta.
Rici: Să fim sincere, n-a fost o nenorocire chiar aşa de mare, căci iute l-ai
găsit pe George, care te-a consolat
urgent.
Vanda: Ce era să fac? Să alerg o viaţă
întreagă după el, să bocesc, să-mi
plâng de milă?

Rici: N-am zis asta, dar, totuşi, mai
existau şi alte modalităţi de a-ţi alina
amărăciunea.
Vanda (revoltată): Cine s-a găsit
să-mi facă mie morală? (ironic)
Domnişoara Rici – călătoarea pe care
Rere, după ce şi-a primit obolul, a
oploşit-o de pe drumuri.
Rici (conciliantă, ridicând un pahar şi
bând): Hai Vanda, nu te supăra, poate
am întins prea mult coarda... iartă-mă,
m-a luat gura pe dinainte, era poate
mai bine să nu răscolim trecutul.
Vanda: Ar fi cazul, totuşi, să fii cu
ochii mai deschişi, între noi există
anumite deosebiri esenţiale: de pornire şi de sosire la „Hiacint”. Eu am alt
start de acasă, altă dezvoltare decât a
ta, nu degeaba Nando mi-a propus să
mă pregătesc ca manechin la parada
modei de pe litoral.
Rici: Să-ţi spun un lucru, nici eu
n-am rămas mai prejos, cu toate că
n-am atâta rămuriş de filotermie ca
tine. Ieri a fost Pepe pe aici în post de
fotoreporter de la o revistă de modelling şi m-a rugat să îi permit să-mi
facă câteva poze pentru a mă lansa.
Uite, o să-ţi arăt ce poziţii am ales (se
ridică de pe şezlong, îşi scoate rochia
şi rămâne în bikini, se îndreaptă spre
un palmier, se reaămă de el într-o
postură visătoare, cu mâna stângă
ridicată spre văzduh şi coapsa stângă
ostentativ expusă, se duce apoi spre
un rond de flori, se aşează printre flori cu picioarele arcuite într-o poziţie
lascivă în timp ce rupe o petală. Se
ridică din nou şi cu paşi repezi şi
mărunţi merge la stâlpul de metal
pe care îl îmbrăţişează voluptos,
mimând că se caţără pe el cu o tentă
obscenă).
Vanda: Mă mir, tare mi-e teamă că
te-a dus cu vorba... Din tot ce ai făcut,
n-am văzut nimic de nota şase-şapte,
eventual de un cinci chinuit.
Rici: Vrei să-mi tai tot entuzismul,
dar îţi garantez, nu vei reuşi. Ia aratămi tu, deşteapto, cum ar trebui să mă
desfăşor.
Vanda (îşi scoate rochia şi rămâne în
bikini): O să-ţi arăt începutul alfabetului, ca să ai şi tu habar cam cu ce se
mănâncă. În primul rând, configuraţia
ta nu corespunde nivelului.
Rici: Ce nivel?
Vanda: Nivelului cât mai ridicat de
cerinţe, da’ nu te gândi la prostii.
Deci, să începem de sus: coafura ta
e o catastrofă, claie de fân pleoştită
de ploi, privirile, când vrei să te uiţi
frumos, sunt ca lucirile de bile de
sticlă scuturate de un nătâng, nu mai
zic de buzele blegite ca de lut, ori de
nasul vibrând de parcă ţi-ar fi intrat o
furnică în nări... Dă-mi voie acum, că
m-ai stârnit, să-ţi arăt cum trebuie să
mergi lunecos, să pluteşti ca pe ape.
(Vanda începe să meargă cu şic spre
ţărmul mării, se apleacă şi adulmecă
mirosul florilor, la limita apei se
opreşte, îşi ridică braţele spre cer de
parcă ar fi gata să-şi ia zborul, se întoarce sub un palmier, îl priveşte îndelung, apoi merge la stâlpul de metal,
îl mângâie tandră, îşi lipeşte obrazul
de el, îl îmbrăţişează cu trupul arcuit
în jurul lui, apoi se lasă în jos spre
baza lui într-o postură visătoare, cu
ochii aţintiţi în sus).
Rici (dispreţuitoare): Nu m-ai impresionat deloc. Cine te-a învăţat
maimuţărelile astea de doi bani?
Vanda: Astea-s maimuţăreli? Se vede
cât de colo până unde te duce capul.
Află că eu am avut un maestru ce a
umblat în lung şi lat, ce mi-a deschis

ochii...
Rici: Şi picioarele...
Vanda: Hai, nu fi grosolană, că nu
te aranjează. Maestrul mi-a zis că ce
făceam eu era cel mai important lucru din lume, mai ceva decât „ciberghetina” ori alte de-alde astea de trei
surcele.
Rici: Ce e aia „ciberzetică”?
Vanda: N-am timp acum să-ţi explic, şi n-am de ce, că nici aşa n-ai
înţelege. Dar astea nu ne interesează
pe noi, sunt nişte bagatele. Nu pot
să uit cuvintele de aur ale maestrului, care mi-a zis: „Tu, Vanda, ai cea
mai înaltă ştiinţă, ai un „mişto” în
tine ce n-a văzut Parisul adânc, nu de
suprafaţă”.
Rici (nedumerită): Nu prea pricep.
Vanda: Adică dinlăuntrul meu, nu din
afară. E greu să mă descoperi cu cele
câteva clase şchioape ce le-ai umblat,
dar ai norocul că m-ai întâlnit şi poate
mai furi şi tu ceva, se mai lipeşte ceva
din adevărata meserie ciulindu-ţi urechile, rupându-ţi mintea, căci marele
maestru mi-a spus la despărţire:
Vanda, plec împăcat, ăci „stilul tău”
aduce bărbaţilor mai multă bucurie
decât invenţia tiparului sau descoperirea unei planete; mi-a zis, vei
ajunge departe, chiar la videoclipuri
şi la scurtmetraje...
Rici (dispreţuitoare): Mare lucru...
Vanda: Uite că e.Tu, dacă ai trăi o mie
de ani, n-ai ajunge nici la degetul meu
mic, căci eu sunt artistă şi prezentatoare de modă.
Rici: Încă nu te-am văzut, şi chiar
dacă te-aş vedea făcând măscări, tot
tu eşti şi nu alta, degeaba îmbraci alte
ţoale.
Vanda: Robi mi-a promis că o să mă
lanseze în lumea mare pe un vas de
croazieră ce va sosi în curând în port
şi pleacă în Caraibe.
Rici: Unde e asta?
Vanda: Undeva-n Africa, pe acolo.
Voi fi o artistă, cu încă două vedete
vom face programe de zile mari,
plătite berechet.
Rici: Astea-s vorbe de adormit copiii.
Zuzu şiAda au păţit la fel. Robi le-a
făgăduit marea cu sarea şi uite, aicea
sunt cam de multişor, tot la şmotru.
(Vanda îşi aprinde o ţigară, merge
la o masă de la bar, desface o bere
şi toarnă în două pahare, invitândo pe Rici, de parcă nimic nu s-ar fi
întâmplat. Aceasta merge la masă şi
amândouă îşi beau berea privind în
altă parte, când prin partea stângă
a scenei intră Tina şi Pepe, sumar
îmbrăcaţi, ca de plajă).
Pepe: Salut, fetelor! Faceţi cunoştinţă
cu o viitoare colegă (cei doi se aşează
la o masă alăturată; Tina are o figură
tristă).
Rici: Păi, o cunoaştem pe Tina, e
cameristă, dacă nu mă înşel.
Pepe: A fost... Puteţi să o felicitaţi, că
a dat examenul cel mare, pe care l-a
trecut cu brio, teoretic şi practic. De
azi înainte va fi animatoare la hotel
„Hiacint”, ceea ce constituie un prim
pas spre performanţe. Tina are talent!
(Vanda şi Rici se ridică şi merg la
masa vecină şi o sărută pe un obraz şi
pe altul pe Tina, felicitând-o).
Vanda: Felicitări, Tina! Puţine fete
parcurg un drum atât de lung într-un
timp atât de scurt (Vanda şi Rici se
reaşează la masa lor).
Tina (cu un glas stins şi cu lacrimi pe
obraz): Vă mulţumesc, vă mulţumesc
mult (cele două fete sunt mirate că
Tina nu se bucură).
Pepe: Ei, Tina, ce e cu tine? Sunt

sigur că lacrimile tale sunt de emoţie
şi bucurie, ca la orice nou început
(se ridică de la masă). Vă las acum
între voi. Mă aşteaptă şefu’ pentru o
convorbire privitoare la următoarea
etapă.
Vanda: Va fi vorba şi de noi?
Pepe: Bineînţeles! Ceau, ceau! (Pepe
iese prin stânga scenei. Vanda şi Rici
o privesc curioase pe Tina).
Rici (către Tina): Ei, Tina, ce e cu
tine? În loc să te bucuri, ai o faţă ca
de înmormântare.
Tina: Nu cred că mă înţelegeţi. Mi
s-au întâmplat atâtea, voi nu ştiţi cine
sunt, prin ce am trecut, am venit aici
la hotel să lucrez, să câştig o bucată
de pâine cinstit, să pot trăi... Sărăcia
de acasă m-a pus pe drumuri. Mama
mai are şase guri de hrănit.
Vanda: Tocmai de-aia, ar trebui să
fii mulţumită, aici primeşti tot ce
doreşti.
Tina: Nenorocul meu e că am suflet, nu pot să mi-l înşel. Acasă lucram mai greu decât aici, la câmp,
în ogradă, duminica mergeam la
biserică, ascultam sfânta liturghie cu
cartea de rugăciuni în care simţeam
mireasma florilor de busuioc, pe furiş
mă uitam la Vasile, un băiat din sat.
Când privirile ni se întâlneau, roşeam
până în albul ochilor. Ce fericită eram
atunci!...
Rici: Fleacuri copilăreşti! Toate astea
sunt năzăriri de care mai târziu îţi
vine să râzi.
Tina: În schimb, ce mi s-a întâmplat
aici, la „Hiacint”, nu voi putea uita
vreodată. Parcă a fost sfârşitul lumii.
Vanda: Ce vrei să zici?
Tina (cu ochii în jos): Mi-e ruşine să
vă spun. Şi acum mă trec fiori, mi se
înceţoşează mintea. Nu credeam ca
oamenii să fie mai răi ca animalele.
Rici: Hai, zi, că ne-ai făcut curioase.
Tina: Curăţam, ca de obicei, o
cameră, când m-am pomenit deodată
cu doi hojmalăi cu chipuri vopsite
lângă mine. M-am speriat de moarte.
Au încuiat uşa, unu a scos un cuţit
şi mi-a zis să fiu cuminte, să tac, că
dacă nu, mi-a făcut un semn, la gât,
că mă taie. Au tăbărât pe mine, unul
mă ţinea de gură să nu ţip, celălalt îmi
smulgea hainele până m-a dezgolit
de tot. Mă rugam lui Dumnezeu, la
Fecioara, dar zadarnic, nu mă apăra
nimeni. Unul mă ţinea şi altul mă batjocorea, pe rând, până de durere nu
îmi mai simţeam trupul. Când s-au
săturat, au plecat zicându-mi să-mi
ţin gura, că de nu, se vor întoarce şi
va fi şi mai rău.
Vanda: Îngrozitor, biata de tine.
Tina: M-am plâns lui Pepe, lui Nando... Ei m-au compătimit adânc, garantându-mi că nu se vor lăsa până nu
vor pune mâna pe puşlamalele alea,
să am răbdare că totul se va rezolva.
Rici: Şi cum s-a rezolvat?
Tina: Nicicum. Derbedeii ăia au fost
de negăsit. Trăiam un coşmar zi şi noapte, noapte şi zi. M-am gândit să fug,
dar unde? Nu cunoşteam pe nimeni
în oraş, la mine acasă nu aveam ce
căuta, ce mi-ar fi zis mama când m-ar
fi văzut în halul ăla? M-am gândit să
mă omor, dar n-am avut curajul.
Rici: Trebuia să mergi la Poliţie.
Tina: Pepe mi-a zis că a vorbit cu
poliţia, însă nici ei nu au găsit vreo
urmă. Între timp, într-una din seri,
când stăteam singură în camera mea
şi plângeam, a venit Nando cu o sticlă
de lichior, cu un cadou, un colier şi
o brăţară, cu pantofi albaştri şi un
costum de-mi lua ochii. Mi-a zis că

toate sunt pentru mine... o nimica
toată pe lângă ce o să primesc ulterior ca recompensă pentru suferinţa
mea. Mai mult decât aş fi putut sămi cumpăr cu simbria pe două, trei
luni. A deschis sticla de lichior, era
dulce şi bun, am început să bem, mă
îndemna mereu, încet-încet am simţit
că ameţesc, nu eram obişnuită, m-am
muiat, lucrurile se învârteau în jurul
meu. Nando mă mângâia, mă săruta
pe obraz, pe gât, pe sâni şi chiar mai
jos. Începea să-mi placă. Era cu totul
altceva decât ce mi-au făcut cei doi
năvălitori. Fără să mă împotrivesc,
am cedat şi mă miram cum de nu
mai aveam regrete, nici mustrări de
conştiinţă. Parcă eram cu totul alta
decât cea dinainte. Apoi Nando m-a
dat pe mâna lui Rere care, nu pot să
zic, a fost „domn” şi el.
Vanda: Mă bucur. Ţi-a venit mintea
la cap! Ai văzut că obiceiurile demodate de acasă, cu virginitatea şi alte
poveşti, până va veni mirele pe un
cal alb şi alte chestii din astea fumate
nu fac o ceapă degerată, te opresc să
trăieşti cum îţi place şi rămâi cu curul
gol.
Tina: Da, dar de ce îmi vin în minte
şi acum cuvintele bune ale mamei?
Rici: Bune la lada de vechituri, că
dacă te-ai fi ţinut de ele ai fi ajuns să
faci trotuarul ca Ada, care n-a ascultat
şi s-a luat la colţi cu şefii. Degeaba a
cerut iertare mai târziu, a plâns să fie
reprimită, a fost alungată ca un câine
vagabond.
Vanda: Ai avut o şansă nesperată.
Băieţii de aici vor să te promoveze,
pentru că ai priceput ce vor de la tine
şi te-ai purtat cum trebuie.
Tina: Şi voi aţi trecut prin ce am trecut eu?
Vanda: Nu chiar, deoarece eu am
crescut într-o familie înstărită, cu
vederi moderne, nu duceam lipsă de
nimic, părinţii mei mă răsfăţau cu tot
ce doream, mă lăsau liberă de pe la
cinşpe ani la disco, la petreceri cu
băieţi mai mari. Noi, fetele, ne lăsam
duse sub aripa lor ocrotitoare, stârnindu-ne curiozitatea şi îndrăzneala
de a gusta din fructul oprit; ei ne-au
învăţat să nu ne temem de nimic, totul
ne era permis, mai ales după ce beam
coniac şi fumam iarbă în obscuritatea
aproape completă a camerei auind o
muzică cerească purtându-ne de la realitate la vis, de la vis la sex, la tot ce
doream. Cu timpul, ne-am obişnuit,
făceam sex ca la o întrecere sportivă.
Tina (mirată): Nu ţi-a fost greu,
groază?
Vanda: Nu mi-a fost deloc, din
contră, am simţit că mă scap de o
povară, parcă îmi creşteau aripi,
fecioria pierdută n-am regretat-o
niciodată. Mă simţeam liberă, mai
puternică, mai sigură, dincolo de orice
oprelişti idioate care până atunci îmi
schilodeau viaţa. (Din partea dreaptă
a scenei apare Mişa, vagabond bătrân
şi beţiv, îmbrăcat bizar, cu o traistă în
spinare, cu o redingotă jerpelită, cu
papion la o cămaşă ruptă, cu joben
prăfuit pe cap şi pantofi scofâlciţi.
Salută ceremonios fetele, scoţându-şi
jobenul de pe cap. Fetele îl cunosc şi
îi aplaudă sosirea).
Mişa: Vă sărut tinereţea şi bucuria,
frumoasele mele ciocârlii!
Vanda(surprinsă): Mişa, te-ai întors?
Ziceai că nu mai dai pe aici. (Mişa se
aşează jos sub un palmier, îşi scoate
jobenul şi îşi descheie redingota)
(continuarea în numărul viitor)
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Bucuria confesiunii prin credinţă şi Paradoxul de a fi român
vocaţie

De două decenii urmăresc cu interes,
surpriză şi încântare, modul particular prin care pictorul mureşean Ioan Şulea îşi afirmă şi desăvârşeşte
o certă vocaţie creativă. Riguros, cum îi stă bine
unui ardelean de cea mai pură condiţie, a strecurat şi păstrat studii şi schiţe care i-au marcat prin
ani demersul artistic. Evocatoare probe de abilitate
în desen şi rafinat simţ cromatic, i-au încurajat accesul la diverse şi fertile modalităţi de exprimare.
Conştient că manifestarea în spiritul valorilor consacrate îl poate angaja în formule epigonice sau
manieriste, a optat pentru un proces evolutiv întemeiat pe cunoaştere, disciplină şi decantare, pentru ca imaginile să devină expresia fidelă a propriei
interiorităţi. Nu l-a tentat anecdotica vizibilului,
considerând mai demn de evocat freamătul materiei purtătoare de poetică existenţială, născută
din pulsaţiile intuite ale naturii şi vieţii. Timp de un
deceniu şi jumătate suprafaţa pânzelor sale avea
să consemneze ritmica virtuos compartimentată
a pasajelor de culoare pe un fastuos portativ al
ipostazelor posibile: de la armonic şi echilibrat la
dezinvolt şi exuberant. Pe filiera abstracţiei lirice
s-au finalizat zeci de compuneri picturale sintetizatoare de gând curat şi elan vital.
Putea continua pe acest tentant făgaş al
transpunerilor, operând cu orchestraţii animate
de metaforice impulsuri inspirative, majoritatea
scăldate într-o cuceritoare solaritate, dar a simţit
chemarea peregrinării prin straturile unei incitante cosmogonii, înnobilată de tainele unor stări
iniţiale, reînprospătate prin optica unui trăitor lucid,
stăpânit de efectul a trei majore precepte: credinţă
- iubire - speranţă. Lecturi prelungite, dialoguri fructuoase, filtrări de gânduri şi confirmări, l-au fixat

într-o postură privilegiată de spirit
tot mai asiduu marcat de bucuria
creaţiei. O creaţie concepută ca
eliberare de sine, oferind lumii
zestrea unor mereu proaspete
descoperiri şi revelaţii. Cu cinci
ani în urmă şi-a asumat libertatea de a transforma credinţa în
substrat creativ. Prin intermediul
Potirului Sfânt şi-a imaginat şi
configurat zeci de ipostaze cromatice, sugerând cu ingeniozitate şi rafinament perceperea
spirituală a adevărului divin. Nu
s-a cantonat în ilustrativ, supus
normelor tradiţiei iconografice, ci
a procedat la substituiri, folosindu-se de simbolice semne. Prin
modalităţi strict plastice a conceput enigmatice stări şi ritualuri
care făceau vizualizări şi trimiteri
la miracolul christic. Dominator
devenea un suflu de solemnitate
atotcuprinzătoare, în care însemnele sacrului iradiau generos
lumină tămăduitoare.
Recent, păstrîndu-se în aceeaşi arie a
invocaţiilor christice, şi-a canalizat energiile creative în valorificarea imagistică a trăirilor încurajate
de adoraţia Sfintei Mahrame. Din nou, modul de
restituire a impactului cu universul misterului biblic,
se materializează în subtile echivalenţe cromatice,
de-o tulburătoare bogăţie a intonaţiilor. Acum, prioritar se insinuează catifelările diafane ale albului,
permanent presărate cu caligrafii în relief, care
se instituie în tandre inflorescenţe. Privindu-le ne
simţim ancoraţi într-un fortifiant ocean, iradiind
un aer de neîntinată puritate. Alteori, şi nu puţine
la număr, transpunerile picturale înregistrează
freamătul tumultuos cu explozive ardenţe, văpăi
de roşu stârnind relaţii cu tensiunile unui dramatic martiraj. Nu rare sunt şi infiltrările de nocturn,
iminenţa întunericului lăsând un tranşant avertisment şi îndemn de conştientizare a ireversibilei
noastre treceri. Dar cele mai numeroase şi sugestive apar sonorităţile omniprezente ale galbenului
aurifer, semn că totul se află sub suprema veghere
a Duhului Sfânt. În fiecare imagine există un centru
de interes, un axis mundi, punctat cel mai adesea
de un potir, când rarefiat, când în relief, de unde
se răsfiră în lateral însemnele simbolice ale crucii.
Se desprinde de aici sentimentul unei permanente
veneraţii care iluminează calea cunoaşterii prin
revelaţie.
Pentru pictorul Ioan Şulea credinţa este un mod
de viaţă, perfectată prin iubire. Confesiunile sale
prin culoare, modulată cu fineţe şi har, reprezintă
şoapte, tresăriri, accente, categorii ale existenţei,
într-o neobosită căutare de adevăr şi certitudine.
(Prof. univ. dr. Negoiţă Lăptoiu)

prof. univ. dr. Iulian BOLDEA
critic literar

Conversaţiile „berlineze”
din România noastră de Virgil
Nemoianu şi Sorin Antohi (Editura
MNLR, 2009) relevă, dincolo de
eterogenitatea subiectelor abordate, o temă centrală, recurentă,
o temă care revine obsedant în
derularea expunerii dialogice: aceea
identitară. Legitimarea apartenenţei
la cultura şi la mentalul românesc, modelul spiritual la care a
aderat intelectualul român plecat
mai apoi peste ocean, aporiile
ideologice care au marcat cultura
românească, problematica exilului,
problemele legate de meditaţia
religioasă, interogaţiile cu privire
la fenomenul globalizării şi la
relaţiile României cu Occidentul
sau cu Statele Unite, toate aceste
toposuri se regăsesc în această
carte marcată în gradul cel mai
înalt de fervoare a argumentaţiei
şi de luciditate, de raţionalitate şi
de pasiune. Prima parte a cărţii,
Formarea unui umanist în România
anilor 1940-1960 urmăreşte, prin
prisma unor rememorări care,
dincolo de caracterul lor inevitabil
subiectiv, se impun prin rigoarea
expunerii, principalele etape ale
devenirii intelectuale a viitorului
critic şi teoretician al literaturii.
Lectura devine, în fond, pentru
tânărul Nemoianu, o cale de acces spre un spaţiu al (d)eliberării
spirituale, într-o lume a aridităţii
culturale şi a dogmatismului, o modalitate de refugiu şi de articulare
a unui „sistem alternativ faţă de
lumea comunistă care ne domina”.

Modernizările şi demodernizările
României, al doilea capitol al
convorbirilor, reprezintă o schiţă
aplicată de istorie a mentalităţilor
româneşti, de la primele semne
firave de modernizare a „elementului local, indigen, fără a-l nimici”
datând din secolul al XIX-lea. Disincroniile pe care le observă cei doi
interlocutori în evoluţia culturală de
după 1989 se referă la emergenţa
unui mare număr de publicaţii, la
proliferarea unor instituţii culturale
sau academice, fapte care au avut
darul să conducă la producerea
unei adevărate confuzii axiologice.
Pe de altă parte, asimilarea fără
discernământ a unor produse ideologice sau epistemologice occidentale a produs deformări, imitaţii
lipsite de orizont şi de respiraţie
teoretică, precum şi o blocare a
şanselor unei deschideri autentice şi
faste a orizontului cultural.
Dialogurile despre Exilaţi,
emigranţi, remigranţi¸ despre
Intelectuali, politicieni, instituţii,
despre Biserici, religie, politică
sau despre direcţiile noi în cultura românească trezesc interesul
printr-o regie adecvată a dozajului
de argumentaţie logică şi de spirit
confesiv, prin relevanţa substratului ideologic, de cea mai durabilă
calitate, pe care îl conţin aceste
convorbiri animate, nu de puţine
ori, de suflu polemic, de ardenţa
unei reactivităţi cu finalitate mobilizatoare şi constructivă. Nu sunt
trecute cu vederea tarele societăţii şi
culturii româneşti, deficienţele etice
şi inflamările ideologice care s-au
manifestat de-a lungul timpului la
noi, momentele de entuziasm pletoric şi cele de abulie, de recesivitate
ori de stagnare. Echilibrul opiniilor
şi al opţiunilor ideologice, deschiderea conceptuală incontestabilă,
asumarea unei poziţii relativ
echidistante, sugestivitatea unor
rememorări, ca şi raţionalitatea de
ansamblu a dialogurilor consituie
mizele cele mai importante ale
cărţii. O carte pe cât de incitantă,
pe atât de edificatoare: prin alura
enunţurilor, prin verva asocierilor şi
precizia disocierilor, dar şi printr-o
tehnică analitică, subiacentă sau
expusă în mod manifest, ce discerne
în mod rigu-ros paradoxurile şi
aporiile culturii româneşti de ieri şi
de azi.

Spaţiul mioritic blagian sub tirul criticilor marxiste

dr. Eugeniu NISTOR
scriitor
Marele păcat al lui Lucian
Blaga era tocmai patima sa întru
metafizică, ca şi folosirea descoperirilor ştiinţifice în susţinerea
categoriilor abisale – fapte ce nu
erau pe placul regimului comunist de influenţă stalinistă, dirijat
de la Moscova, tot mai ofensiv şi
mai necruţător în plan ideologic.
„Atacul” a fost declanşat masiv
odată cu apariţia la Editura Socec,

în 1946, a volumului lui Lucreţiu
Pătrăşcanu – Curente şi tendinţe în
filosofia românească, publicat în
trei ediţii succesive în acelaşi an.
Acuzele de misticism şi obscurantism, aplicate filosofiei lui Blaga,
sunt încă totuşi blânde, comparativ
cu cele ale lui Nestor I. Ignat şi N.
Bolboaşă, care vor urma.
De pe baricadele „noii” ideologii,
stomatologul – devenit peste noapte
critic literar – Ion Vitner, în volumul
său de eseuri ijurioase – Pasiunea lui
Pavel Corceaghin (apărut la Editura
de Stat, 1949) -, îl caracterizează pe
filosoful Spaţiului mioritic ca fiind
„autorul unei întortochiate metafizici
cu colorit german şi cu puternice
rădăcini în mistica rurală”.
Scoaterea lui Lucian Blaga de
la catedra de filosofia culturii a
Universităţii din Cluj, ca urmare a
reformei învăţământului românesc
din 1948 şi ascensiunea asistentului
suplinitor Pavel Apostol, este unul
dintre episoadele cele mai dramatice
din biografia filosofului. Acesta,
după ce este ajutat de către Blaga

cu un referat extrem de favorabil,
întocmit la susţinerea tezei sale de
doctorat, îşi face un titlu de glorie
din a interpreta tendenţios, dintr-un
unghi exclusivnegativist, filosofia
blagiană a culturii. Opiniile sale sunt
cuprinse într-un amplu material introductiv la masivul tom al reputatului folclorist Adrian Fochi – Mioriţa,
tipologie, circulaţie, geneză, texte,
publicat în 1964, unde îi reproşează
gânditorului din Lancrăm îndeosebi
conceptul de sofianic, ca trăsătură
specifică sufletului românesc care,
ar exprima tocmai caracterul mistic
al acestuia, fatalismul şi conservarea
unor „structuri psihice preistorice,
ancestrale” - surse sigure ale „misticismului gândirist”, „trăirismului
legionar” şi – semn sigur că gândurile „exegetului” au luat-o razna
- „imperialismul autohton”, deşi, să
recunoaştem: aici conceptele se bat
cap în cap. Însă criticile marxiste
ale lui Pavel Apostol sunt mai puţin
agresive la o uşoară evaluare, comparativ cu „artileria grea” care atacă
pe linie, prin intermediul lui Leonte

Răutu (şef al catedrei de marxismleninism în cadrul Universităţii
„C.I.Parhon” din Bucureşti, şi membru al CC al PMR), care se referă,
în termeni deosebit de duri, într-o
broşură din 1951, apărută sub egida
Academiei RPR, la „cultul sângelui
şi al morţii”, înfiltrat în literatură de
către legionari, la „cultul depravării
sexuale şi al erotomaniei”, spre a
conchide apoi că „filosoful spaţiului
mioritic scrie de pildă într-un limbaj
de felul acesta”.
Însă în mai multe situaţii, în epocă,
denigrarea operei filosofice blagiene
se făcea în colectiv, aşa cum se
întâmplă, bunăoară, chiar în 1964,
odată cu apariţia volumului Istoria
gândirii sociale şi filosofice în
România, sub înaltul patronaj al
Academiei RPR, în coordonarea
academicianului C.I. Gulian. Deşi
societatea românească cunoaşte
un proces de deschidere socială
şi culturală, fiind eliberaţi treptat
deţinuţii politici ai perioadei staliniste şi integraţi în societate, dar şi reconsiderarea axiologică a unei bune

părţi a valorilor noastre culturale
ante şi interbelice, cu toate acestea,
filosofia lui Lucian Blaga este tratată
în binecunoscuta recuzită ideologică.
Mai aproape, în timp, de noi,
atitudinea academicianului Athanasie Joja faţă de filosofia blagiană
a culturii, contrastează puternic în
cele două faze ale ei: de la interpretarea strict negativistă, de pe poziţii
ideologice oficiale, în 1963, când
afirma că „această concepţie mistică
urmăreşte degradarea inteligenţei
în favoarea exaltării mistice şi a
instinctelor, pierderea încrederii în
puterea de cunoaştere a omului prin
gândire, pentru a-l aduce într-o stare
de spirit prielnică injectării fascismului...”, până la aprecierile din 1970
formulate la teoretizarea blagiană
a preocesului personanţei, la care
remarcă, legat de relaţia inconştientconştient, că „atacă o tematică
cu substrat metafizic, tinzând să
devăluie regiuni adânci ale fiinţei,
precum şi atitudinile conştiinţei
şi subconştientului în faţa acestor
regiuni ontice”.
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Debut

Ovidiu I. POP

S-a născut pe 6 decembrie
1988 şi de atunci încoace a
urmat cursurile Gimnaziului “George Coşbuc” şi ale
Grupului Şcolar “Gheorghe
Şincai”, profil filologie. Scrie
poezie cu plăcerea tinereţii nu
însă fără dorinţe pe care ni le-a
dezvăluit şi nouă. “Scriu poezie din pura plăcere de a scrie, din
dorinţa de a-mi demonstra mie ce pot şi, dacă sunt în stare, aş
dori ca din poezie să trec spre proză, fără a uita însă de prima
pasiune”, spune cu ambiţie Ovidiu I. Pop, care îşi aminteşte
totodată că primele versificări ale sale au fost nişte pamflete
legate de colegii de clasă, prin clasa a VI-a şi că “abia la 20 de
ani am pus pixul pe foaie cu mai multă seriozitate”.
Intrat în blogosferă la sfârşitul lui 2008, Ovidiu I. Pop şi
dezvăluie sentimentele şi în spaţiul virtual.
când m-am născut era decembrie
când m-am născut era decembrie, ce ştiam eu
închis ca un făt ce eram, în haine groase şi ferit de frig şi
exterior
abia după un an am făcut cunoştiinţă
cu infernul alb
abia după vreo 15 l-am conştientizat
în decembrie începe iadul să-l prevestească pe isus
cu bombe albe coborâte din cer
cu zăpada atomică aşternută pe trotuare
şi mor oamenii
şi îngheaţă maşinile
cei ce rămân vii
stau ascunşi în casă de infern neştiind
că afară satan şi hades conduc lumea
şi-ngheaţă apele să nu vină cavaleria
şi-acoperă cerul cu viscol să nu vină aviaţia

Ion OLTEAN
Neştiutele voci

Nu există o ultimă cale

Atingeri în alb

Neştiutele voci se-nalţă
peste dimineaţa de decembrie,
peste paşii rămaşi întipăriţi
în zăpada din gravurile unei gazete
uitate
peste care au trecut zeci şi zeci de ani,
le privesc ca prin ferestre murdare
care nu te lasă să afli mai nimic;

Nu există o ultimă cale
a sângelui,
nu există nici frigul sabiei
de care să mă tem,
există doar formulele
care mă dor,
există irealitatea
care mă închide în fagurii ei,
şi exişti tu, doamnă, şi te
caut
în spatele pleoapelor,
există jocurile de noapte
şi umbra ta, doamnă,
exişti tu şi fuga mea
continuă.

Tu m-ai atins în alb
sub lumina lumânării
îmi plăcea să te respir
în umbra varului de
seară
somnul tău suna a lanţ
rupt în două

privesc neliniştit printre rânduri
ca printr-o reţea de crengi,
am fost tentat să scriu cuvinte
care să-mi alunge îndoielile,
anii se scurg cu teamă,
devin tot mai străin,
altul decât cel căruia i s-a adresat
corespondenţa nedeschisă încă.

Poeziile fac parte din volumul “Neştiutele voci”, în curs
de apariţie la Editura Ardealul

Valy GHERASIM
Intrinsec

•••

În negru scald haotic imaginaţia
În crăpăturile mentalului
Păşesc fără picioare în celulele aruncate-n sângeriul
ochilor lăuntrici
Retina pietrii lui Sisif zdrobeşte neuronii obisiţi de
sensuri utopice
Palpez abisul creat de umbre virgine
Negrul dintre umbre e ejacularea scurtă a vieţii
Conturul umbrelor transformă respiraţia-n tăcere
Timpul din oglinzile paralele e sunetul frazelor din
cascada de umbre
Stau ochi în ochi remodelând fantezia luminilor.

Femeia îşi scaldă gândurile în
gândurile mele
Loveşte cu sfârcul durerea
Cu buzele sărutând dispreţul
meu
Femeia gust dulce-amărui
Ea mărul împuns cu coasa
începutului
Conjug iubirea pentru necunoscuta din haos
Oglindesc ochiul astral
Preumblu mâinile pe vioara
suplă
Despic rochia plăcerii
Frământ extaz
Bolnava iubire
Cu obraji trandafirii mirosind
a salvie
Adorm în inima care mă
veghează
Simt iubirea regăsindu-mi
impulsul.

în decembrie începe infernul pe străzile noastre

•••

ne luăm geci şi mănuşi şi şepci imense
să ne scoatem armele de autoapărare mai greu
toate astea fac parte din planul satanic
al infernului numit iarnă
şi toate-l prevestesc pe isus
şi oamenii nu observă şi se mulţumesc cu “iarna nu-i ca
vara”
în decembrie la teatru se joacă cele mai bune piese
dar de frica infernului alb toţi stăm acasă şi-ascultăm
manele
pe tvr cultural

Prins în mreje
Desenez simbolic noi melodii pe cercuri imaginare
Sunt sătul de rotire
Sensurile se ascund intrinsec
Întâlnirea cu mine se lasă aşteptată
Despic simplitatea răsturnându-mă în ea
Voi avea curajul să trec pragul necunoscutului fredonând Bach?

în decembrie iadul vine din cer sub forma unor stropi de
ploaie
îndrăciţi în bombe atomice albe
mă enervează când iau răceala de la tine
şi-o port vreo săptămână
timp în care zac în pat fără ţigări
cu ceaiuri de-ale maică-mi din plante şi ierburi
care nu-mi fac bine deloc
dar mi-s uscate buzele de când nu-ţi mai spun bună
deşi nu te cunosc deloc
ştiu că urci în staţia dinainte să cobor eu
că ai abonament şi o carte mică
pe care o citeti zilnic la aceeaşi pagină
ştiu doar că nu îţi prinzi părul niciodată
şi ai două bluze verzi, un palton gri
pantaloni, nu strâmţi
şi porţi tenişi
nu porţi cercei şi ai o brăţară de la vreun festival
te doare gâtul dimineaţa şi ţi-l masezi cu mâna stângă
chiar înainte să cobor
mă enervează când iau răceala de la tine
şi nu ştiu când te faci tu bine
şi mi-e frică să nu observe altul toate astea despre tine
n-am ştiut niciodată dacă pleci sau vii
din staţia aia

era vară
eram somn
în sidefuri pure
ruga îngerului morţii
te-am iubit cu răbdare
precum topirea
zăpezii.

Ionuţ RADU
Peşti cu valoare de simbol

Mers

Înainte să desenezi un peşte
varsă lacrima în care poate supravieţui.
Potopul este plâns pentru cel mai apropiat sine,
când liniştea şi-a curăţat gleznele
lacrima se-ntoarce în izvor şi ochiul se
deschide curat,
peştii nu ştiu să plângă în paharele noastre de cristal
ei doar pescuiesc oamenii
ce au excavat pentru oceanele zilei a
doua.
Peştii deschid ferestrele submarinelor să
curgă peste chipul lui Iisus
El îi învaţă să respire sub apă,
ţine o lacrimă neplânsă
în care Iona domesticeşte monstrul
marin,
apele şi-au văzut chipul în lacrima Lui,
Petru n-a invitat peştii să meargă pe apă
şi i-au udat picioarele cu cel mai scurt vis
al lor.
Corăbierii au pescuit primul meu chip
şi l-au vândut peştilor pentru un bănuţ
de argint...
Neputincioasă este punctuaţia în faţa
peştilor
care sar din apă în următorul anotimp.

Am trecut peste linia zero
nu ştiu dacă merg spre + sau – infinit
ştiu că la una din margini
bunicul meu ară pământul din spatele casei,
ştiu că în urma plugului de lemn
tatăl meu îngroapă boabe de porumb,
ştiu că la toamnă voi culege ştiuleţi galbeni,
iarna vor veni buldozerele să construiască o
stradă
pe al cărui beton copiii mei îşi vor zdreli
picioarele
alergând după o minge de baschet,
le voi mângâia părul galben,
voi privi panoul de baschet
(montat de tatăl meu
prin al cărui cerc primul a alunecat soarele)
şi voi tăcea
neştiind să le spun poveşti
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Solo
de Palavre

Sex, prostie & bani

Jurnal de Gardian
Februarie

Luni, 16 februarie – Când eram ţânc, mama credea că
voi fi şef de CAP. Dar n-am avut cap, aşa că am ajuns
paznic la CAP. Acum, nu-i rău, fac parte din Corpul
Gardienilor Publici. Dar mi-ar face o plăcere imensă să
fac parte, de eczemplu, din corpul lu’ Janet Jackson. Să
fiu sânul ei, pe care l-a dezgolit creţu’ ală blond, care a
tot învirginat-o pe Britnei Spirs. Toată ziua m-aş uita la
mine.
Marţi+17 februarie=LOVE – Am văzut mesaju’ lu Şefu’
Dorin la televizor, de Velăntains Dei sau 8 Martie’s Dei,
nu mai ţin minte ecsact, că între timp mă epilam, de
probă, la subţioara stângă, că am auzit că se practică.
Iubeşte şi el, ca tot omu’, femeile. Am aflat că le spune
“Puterea Mea”. Îi place puterea? Sau le zice “Putoarea
Mea”?!&@!
Notă: de aflat mâine la servici cum le zice Şefu’ Dorin
femeilor!!! NU UITA!
Miercuri – Azi a fost aşa un soare plăcut, că îţi venea
să-l scoţi şi pe Subşefu’ Csegzi la un guiaş. Am ieşit pe
uşa principală a Primăriei şi mă uitam la Statuia lui Emil
Dandanache. Am auzit că a făcut multe pentru oraş.
Oare şi Şefu’ Dorin o să aibă statuie? Mă gândesc că un
amplasament bun pentru Statuia lui Şefu’ ar fi la WeekEnd, între bazinu’ foarte mic şi bazinu’ mic. Iar el să
aibă un prosop de flotir (frotlir??) în jurul gâtului. Oauu!
Notă: Am uitat de NOTA de ieri!!! NU UITA!
19 februarie – Azi vine la mine Imi Baci (Bacsi, Baczy??!), adică viceşefu’, şi-mi dă un burete şi un flacon
de Rudoltel, care era plin cu soluţie de curăţat, zice el,
Feri (Fairy, Ferencz – unguresc?). Îmi ordonă să şterg
bine tăbliţele bilingve de la intrarea în Primărie. După
ce termin, îmi dă şi trei odorizante de maşină de la MOL
(sigur unguresc), pentru ca tăbliţele să miroase şi bine şi
să-şi păstreze prospeţimea.
Notă: Dă-o dracului de NOTĂ de alaltăieri!
Seara de 20 februarie – Vin liniştit dimineaţa spre
Primărie şi-mi dau cu seama că mi-am uitat portofelu’
lângă peştele de sticlă de pe televizor. Ce să fac? Văd
la 20 de metri de Catedrala Mare o taximetristă parcată
neregulamentar. Dau să-i fac proces-oral, ăăă, ăsta,
verbal, că şi noi avem voie acum. Îmi dă cincezeci de
mii. Io, şmecher ca un poliţist, îi zic că nu accept, că
ce, noi suntem puşi aici să fim mituiţi. Îmi dă o sută de
mii. Data viitoare să nu se mai repete, îi zic. Mama lor
de mituitori! M-am dus direct la Mec Donalţ şi mi-am
cumpărat un Mec, cică, cicăn. Bun. Hai NATO!
21 februarie – Seara vin spre casă şi, după blocuri, dau
peste o gaşcă de hiphopăişti. Mă tot înjură nesimţiţii, mă
tot înjură. Deodată îmi întorc cascheta cu cozorocul la
spate, mă uit la ei, dau sacadat din mâini şi le zic două
versuri de la RUG Mafia: “Fraierii să tacă scriem zi de
zi pe foaie/ Fiindcă totul în cartier se bazează pă coaie”.
“Respect, frăţioare”, zic ei! Apuc să-i înjur şi io pe fugă,
că aveam nişte crampe la stomac...
Duminecă, diz de dimineaţă – De ce-şi pun prostalăii
ăştia tineri cercei în nas, în sfârcuri şi în alte locuri intimiste? Azi-mâine apar verighetele pentru gât sau inelele
pentru firul de păr. E ca şi cum io mi-aş pune ghiulul
pe degetul mijlociu de la picior. Aşa, cum o să mai fac
semne obscene??!! Doamne, iartă-mă!
Luni, 23 februarie – Stând azi-dimineaţă pe budă
şi gândindu-mă la problemele globale ale Cartierului Unirii (unde locuiesc io), m-a trecut tare de tot
următoarea întrebare: “Io pentru câţi bani aş pleca din

Ilustraţia:
Ráduly Melinda

oraş?”. Şi trag apa… Şefu’ Dorin a zis că dă 15.000.000
(cincişpezecemilioanedelei) pentru necivilizaţi să
părăsească Târgu Mureşul. Cred că pentru 43,745 de
salarii compensatorii m-aş muta în Sângiorzu (Sîngiorgiu??) de Mureş. Dacă arunc pe jos un pachet de coji de
seminţe de bostan “Andra” (n-am mai găsit “Fiesta” de
mult!!!!) în fiecare zi, însemnează că sunt necivilizat?
Că întotdeauna când scuip, mă uit în jur să nu mă vadă
nimeni!!
Marţi la prânz – Am primit staţie nouă de uălchi-tolchi
(demisie-recepţie??!). Şefu meu direct, pe linie de
gardieni, Văsălie Szabo, mă tot apela şi, ca să se dea
mare poliţist, la sfârşit îmi zicea “Roger”. De eczemplu: “Ce frig îi afară, de crapă pietrele, nu alta. Roger!”
Ce dracu’ înseamnă Roger?! Romanian Ger, adică ger
românesc?!&!!;
25 Făurar – Îşi bagă astăzi capu’ pe uşa Primăriei
domnişorul Coreluţ de la Pieţe. Îmi zice să-i transmit
lu’ Şefu’ Dorin că i-a trimis bilanţul cu investiţiile de
termopan din Piaţa Cuza Vodă prin poşta electronică.
Pleacă şi rămân cu cascheta pe ceafă. Ce poştă
electronică, ăsta mă crede poliţist? Că noi nu avem
poştaşi-roboţi şi nici cabluri de la poştă la Primărie nu
egzistă. Tare glumeţ şi Coreluţ ăsta!
26 fevriér – Plec spre casă. Mi-am amintit în memorie
că sunt certat cu nevastă-mea. Am primit de la unu’ de
la Serviciu’ de Stare Civilă un Hustler, revistă hot, cică.
I-am arătat lu’ Virginica (aşa o cheamă pe nevastămea), în timp ce regla (regula??) veioza noastră din
scoici (ediţia Saturn ’82), poziţia 69 de la pagina 57.
S-a înroşit toată. Io am crezut că de plăcere, dar era
de nervi. Nu mi-a făcut mâncare de două zile. Acum
umblă înfofolită prin casă, de teamă să nu mă dau la ea.
Femeile astea s-au prostit de la telenovele, vor dragoste.
Dar ce-i aia dragoste? De pildă atunci când dă gol Mutu
la naţională şi eu îmbăţişez cu patos gâtul unei sticle
de bere. Asta-i dragoste! Şi nu orice fel de dragoste. E
dragoste de ţară!
27 február – Limba română e tare grea şi nici nu mă mir
că ungurii de la noi nu poate să vorbească corect. De
pildă (sună ca dracu’ “pildă”… oare ce înseamnă?!)…
Revin… De eczemplu, azi mi-a zis Mariusică de la
Presă că nu poate nici în ruptu’ capului să-l înveţe pe
Şefu’ Dorin să nu-l ia gura pe dinainte şi să de-a cu
băţu-n baltă. Cum adică “nici în ruptu’ capului”? Adică
nici dacă-i rupe capu’?… Da’ cum poate să te ia “gura
pe dinainte”? Ce poate se te ia urechile-n lateral sau
să te ia curu’ pe dinapoi?!… Şi cum adică să “dai cu
băţu-n baltă”? Îl şi văd pe Şefu’ Dorin cum ia o nuia şi
plesneşte gropile din asfalt pline cu ploae. Ha-ha-ha…
Dar dacă nu ploă, dă în gropi?$&!
28 february – Mă bate gându’ să mă înscriu în Partidul
Noua Becalizaţie a lu’ nea Gigi de la Steaua. Încă de
când visam să câştig Cupa Campionilor Europeni la
leapşă, ţineam cu echipa asta. Parcă ieri Dukadam apăra
patru penaltiuri şi intra în Guinis Buc. Aş vrea şi io să
intru în Guinis Buc.Să bat recordu’ la bătut muşte.
29 februarie – O zi ca oricare alta. Dar nu-i chiar aşa.
Ziua asta egzistă numai în anul în care este Olimpiada.
Aş vrea să pot alerga şi io în pielea goală prin Piaţa
Teatrului, ca olimpicii de acum două mii de ani. Aş vrea
ca mâine să fie 30 februarie.
Semnează indescifrabil,
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de Valentin Covaciu

plouă, o să urc iar strada Artei. au fost câteva zile pe alocuri
însorite.
am asudat urcând dealul artei, merg pe coama culmii, gâfâind,
călcând alene trotuarul pavat cu frunze lobate aurii, putrezind;
frunze care gâfâie sub tălpile mele murdare.
deja au apărut copacii negri, copaci ale căror frunze au fost
exilate de toamnă pe limba Geei, care le va ingurgita, iar excrementele ei sublimate, frunze beşite, vor fi aşternute de norii
cerului sub formă de fulgi; o pătură groasă va acoperi mizeria,
voma sufletelor noastre, doar că în acelaşi timp gerul o va
conserva, iar ploile călduţe ale primăverii ne-o vor reda, voma,
în toată splendoarea.
***
întrezăresc undeva în faţă, în viitorul meu apropiat, un pod, de
fapt e doar o bârnă aruncată peste un râu învolburat. nu văd
râul, nu mă interesează, văd doar bârna.
de-a lungul văii râului, peisajul e monocrom, totul de la arbori
şi iarbă până la Soare şi cer se vede într-o cromatică de la
negru spre alb, predominând cenuşiul.
nu e un pod transcedental, e doar o bârnă aruncată la nivelul
liniar al traiectoriei existenţei; totuşi, îndreptându-mă agale şi
înspăimântat spre parul zvârlit pe deasupra pietrelor rostogolite de apa neagră, mă-ntreb dacă nu cumva are proprietăţile
podului lui Zarathustra, Podul Cinvat, care se lărgeşte în faţa
trecătorilor ce poartă un trecut cu fapte bune şi se subţiază,
ajungând ca o sfoară pentru purtătorii de fapte rele.
oricum, nu această comparaţie mă înspăimântă şi nici măcar
posibilitatea de a cădea. analizându-mi conţinutul rucsacului
cu fapte, văd că faptele mele nu sunt nici bune nici rele, chiar
uneori transcend aceste noţiuni, aşa că voi trece, cu siguranţă,
peste o bârnă, un par ale cărui dimensiuni vor rămâne constante.
teama mă cuprinde, iese din mine şi se încolăceşte în jurul
trupului meu, strângându-mă frenetic de cap. nu e precedată
de vreo cauză, nu e un efect al penibilei legi a cauzalităţii
(lege adevărată şi de-a dreptul guvernatoare a existenţei, însă
se pare că spaţiile monocrome nu i se supun), ci e o teamă
profundă, de sorginte supraumană.
mai e şi o teamă, din categoria temerilor banale, care mănţeapă de pleoape ca o albină. teamă generată de posibilitatea ca trecând prin acel peisaj monocrom să fiu cuprins de o
policromie de emoţii.
mă loveşte o imagine. mă văd lunecând şi izbindu-mi testiculele de bârnă; mă îngrozeşte gândul că pe lângă teamă voi
fi nevoit să-nfrunt şi durerea!
(fragment din volumul “Solo de Palavre”, Editura
Ardealul, 2008)

Inocenţiu Tufiş alias Radu Bălaş

Era odată un om
foarte rău care avea
o barbă lungă de care
se tot împiedica atunci
când mergea. Într-o zi
a găsit un scăunel la
marginea drumului, s-a
aşezat pe el şi nu s-a
mai ridicat. Îi plăcea să
se uite la oameni şi să
comenteze tot timpul, să
le spună mici porcărele
ca să-i supere. Şi atunci
omul ăla rău râdea şi se
bucura, iar ceilalţi erau
supăraţi şi furioşi. Dar
nu lua niciodată bătaie,
fiindcă era bătrân şi oamenilor le era milă de el.
Deşi era aşa de rău.
Cum vedea o femeie

Omul cel rău

mai urâtă sau un bărbat
cu burtă sau chelie, le
striga urâto! sau burtosule! sau chelule! şi îi
plăcea foarte mult să-i
vadă nefericiţi. Deja
oamenilor le era frică
de el, dar n-aveau încotro: pe-acolo mergea
drumul şi n-aveau cum
să-l ocolească. Odată
a trecut pe-acolo un copil şi omul cel rău nu i-a
spus nimic, fiindcă era
un copil perfect. N-avea
nici un defect, nimic de
care să poţi râde. Ei, a
încercat el, nu-i vorbă să
spună ceva, de exemplu
drăguţule! sau minune
mică! sau ce frumoasă

e viaţa! dar i se părea
aiurea să zică aşa ceva,
fiindcă nu era nimic de
râs în asta şi nimeni nu
s-ar fi supărat.
Copilul avea nişte
ochi foarte limpezi şi s-a
uitat lung la omul cel rău,
după care a trecut mai
departe. Iar omul cel rău
a amuţit. N-a mai fost în
stare să scoată un sunet
multă vreme. S-a uitat
puţin într-o oglinjoară de
buzunar pe care-o avea
la el tot timpul şi s-a întrebat ce-o fi văzut copilul ăla la el de l-a privit
aşa de lung.
N-a trecut mult timp
şi omul cel rău n-a mai

vrut să fie rău. Simţea
aşa, o plictiseală mare
şi nici o plăcere când
se uita la oamenii ăia
care treceau pe drum.
Aşa că s-a hotărât să
fie bun. Şi-a tăiat barba
cea lungă şi a descoperit că nu era aşa de
bătrân pe cât crezuse.
Era aproape un copil.
Aşa că a plecat şi el
pe drum, ca toţi ceilalţi.
Iar scăunelul a rămas
gol acolo, la marginea
drumului.

O poveste de
Alina NELEGA,
oferită celor mici de
revistatus.ro.
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Unde să-l căutăm pe
Dumnezeu?

Filme fără cinematografe

de Eugeniu NISTOR

În volumul “Dumnezeu la
Bruxelles. Religia în spaţiul
public european” (Editura Eikon,
Cluj Napoca, 2009), Radu Carp
abordează problematica religioasă
dintr-o perspectivă modernă, actuală.
Este pregătit cadrul unor discuţii,
care se dovedesc a fi deosebit de
fecunde, prin explicarea unor noţiuni
elementare de sociologie, ca sfera
publică şi spaţiul european, cu
trimiteri precise la cartea filosofului
german Jürgen Habermas (n.1929,
reprezentat al Şcolii de la Frankfurt)
– “Sfera publică şi transformarea ei
structurală” (publicată pentru prima
oară în 1961, tradusă în româneşte
abia în 2005). Apoi este explicată
noţiunea de secularizare a religiilor
/ în raport cu statul, este descris peisajul confesional european, valorile
comune şi identitatea europeană,
dialogul inter-confesional, în care
regăsim moştenirea spirituală
comună, este reliefat statutul
bisericilor europene şi, apoi, într-un
capitol cuprinzător, se face referire la
dialogurile între instituţiile europene şi organizaţiile religioase. Aşa
aflăm despre Conferinţa Bisericilor
Europene – prescurtat CBE – cuprinzând biserica anglicană, ortodoxă,
protestantă şi unele confesiuni catolice, fondată la Nyborg, în
1959, cuprinzând
52 de biserici din
Europa de Vest şi
de Est (în prezent,
126 de biserici
ortodoxe, protestante şi catolice şi
43 de organizaţii
asociate. În martie
2003 CBE a
adoptat documentul
„Mecanisme de
lucru şi metode”. În
cadrul Grupului de
Lucru pe Biotică
al acesteia s-au
dezbătut probleme
importante ale
lumii contemporane,
între care profesorul Radu Carp
evidenţiază, ca fiind de stringentă
actualitate: raportul pe clonarea
animalelor şi oamenilor, patentul
asupra genomului uman, raportul
de utilizare în scopuri terapeutice a
celulelor embrion şi stem, raportul
pentru alimentaţia modificată genetic, raportul pe eutanasie, raportul
pentru celulele stem şi medicină
regenerativă, comentarii pentru
crearea unui cadru legal pentru
calitatea şi siguranţa transplantului de organe etc. Alte comisii de
lucru fiind orientate spre probleme
economice ale UE, spre legislaţie,
integrare europeană, drepturile omului şi libertate religioasă, problema
Nord-Sud, pace şi securitate ş.a.m.d.
Însă citirea cărţii Dumnezeu la
Bruxelles ne-a îndemnat şi prilejuit
şi alte lecturi interesante, aflate însă
în relaţie cu tematica cărţii lui Radu
Carp; între acestea şi Integrarea VestEuropeană. Realităţi şi controverse,
de Dumitru Olaru (Editura Politică,
Bucureşti 1988), de unde am extras

Publicaţie lunară de cultură.
Apare la Târgu-Mureş sub egida
onorifică a Asociaţiei Scriitorilor.
ISSN: 2067 - 5240
Tipărit la SC BAP AGENCY SRL
Odorheiu Secuiesc.
Tiraj: 2000 de exemplare

o sumă de date şi fapte istorice care,
sintetizate, ne fac să desluşim unele
semnificaţii de adâncime ale rolului
Uniunii Europene şi al statelor
din estul european (între care şi
România), în contextul integrării,
dintre care ar trebui reţinute: în
1949 este creată organizaţia Pactul
Atlanticului de Nord (NATO) şi
este aplicat Planul Marshall, prin
care este oferit un ajutor substanţial
statelor europene după război, pentru
reconstrucţie şi dezvoltare, având şi
prevederi de apropiere între acestea;
în acelaşi an, la 5 mai 1949, este
înfiinţat Consiliul Europei occidentale, cu sediul la Strasbourg. Apoi,
comunitatea economică europeană
încheie, în următoarele decenii,
o serie de acorduri comerciale cu
România printre care amintim: acordul textil (15 septembrie 1976), aranjamentul siderurgic (31 mai 1978),
acordul privind comerţul cu produse
industriale (1 ianuarie 1981). Toate
acestea ne determină, în chipul cel
mai firesc cu putinţă, să ne punem
întrebarea: Dumnezeu este la Bruxelles, la Strasbourg sau în altă parte?
Până nu demult, orice creştin pios şi
respectabil (catolic sau nu) ar fi fost
gata să jure că Dumnezeu veghează
lumea din sferelele
cereşti, situate undeva
deasupra Vaticanului;
dar cum aproape toate
hotărârile importante
ale globului sunt luate,
de câteva decenii bune,
exclusiv la Washington,
poate că Dumnezeul
lumii noastre mult prea
pragmatice, sub semnul
căreia suntem nevoiţi
să vieţuim, ar trebui
căutat, mai degrabă,
acolo! Intuiţia noastră
este întărită şi de cele
câteva rânduri caligrafiate în cartea Lumea
noastră, încotro?, a pastorului american Alejandro Bullón (tipărită
în româneşte la Casa de editură Viaţă
şi Sănătate, Bucureşti, 2009) care,
între altele, ne pune în faţa unui proces public inedit, el relatând despre
un eveniment neobişnuit, întâmplat
la 14 septembrie 2007, când senatorul independent al statului Nebraska,
Ernie Chambers, intră în clădirea
tribunalului din districtul Douglas
şi depune un dosar prin care îl dă în
judecată pe Dumnezeu, aducândui prin intermediul avocatului său
afro-american (care nu a profesat
până atunci niciodată!) următoarele
acuze punctuale: provoacă „inundaţii
teribile, cutremure cumplite, uragane
înfricoşătoare, tornade terifiante, boli
pestilenţiale, foamete grozavă, secete
devastatoare, războaie de exterminare, malformaţii congenitale şi altele
asemenea.”
Aşadar, revenind la obsesia
intimă a fiecăruia dintre noi, mai
profundă, mai vie şi mai tulburătoare
atunci când avem unele probleme
existenţiale, unde să-l căutăm pe
Dumnezeu, astăzi?

Laurenţiu BLAGA
Aplaudat de unii, privit cu suspiciune de alţii, valul nou din filmul
românesc este unul extrem de bine
constituit, puternic şi plin de vizibilitate. Aceasta, mai ales „dincolo”
(n.r. expresie devenită deja stereotip
pentru definirea „noastră” în raport
cu „ceilalţi”). Aproape că nu mai
există festival important de film în
cadrul căruia să nu avem o producţie
premiată, fie ea film de lung sau de

scurt metraj.
În ciuda sărăciei şi a finanţării
ridicole din partea Centrului Naţional
al Cinematografiei, regizorii tineri
români reuşesc (numai ei ştiu cum)
să îşi finanţeze producţiile, să le realizeze şi, mai important, să pătrundă
în lumea bună a filmului. Nume
precum Cristian Mungiu, Cristi
Puiu, Corneliu Porumboiu, Radu
Muntean, Cătălin Mitulescu sau regretatul Cristian Nemescu sunt deja
pe buzele tuturor, filmele lor fiind
deja cunoscute şi rulate în întreaga
lume. Insist pe „întreaga lume” pentru că „acasă”, aceste filme nu au
parte de acelaşi succes. Dincolo de
comentariile răutăcioase şi, de cele
mai multe ori, penibile la adresa
filmelor mai sus amintiţilor, „acasă”
ne confruntăm şi cu un alt fenomen.
Acela, al imposibilităţii de a putea
vedea filmul într-un cinematograf decent. În ultimii ani, cinematografele
româneşti au dispărut, locul lor fiind
luat de cazinouri, cluburi de noapte
sau alte „instituţii” de gen. Acolo
unde ele totuşi au rămas, sunt în
paragină, la limita subzistenţei. Sunt
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Din trecut

Autor: Constantin C. Giurescu, Editura: Compania, 2010;
Prefaţă de Dinu C. Giurescu
Între mai 1930 şi iulie 1943 au fost pe aceste meleaguri şi ce gusturi de
mulţi cei care ciuleau urechea la radio lux aveau boierii, cum au întemeiat
când venea ora conferinţelor ţinute Petru şi Asan un stat la sud de Dunăre
de Constantin C. Giurescu pe teme şi cum s-a petrecut miracolul Unirii.
de istorie românească. Profesorul se
Iată acum reeditate douăzeci şi
adresa atunci marelui public, preţ de cinci din aceste « lecţii publice »
15 sau 30 de minute, fermecându-l ţinute la Universitatea Radio şi aducu poveşti documentate despre marii nate în volum pentru prima oară în
voievozi, despre târgurile dispărute 1942. Şi nu e exclus ca unele detalii
ale ţării sau vechile ei judeţe, relatând care au surprins atunci să-i surprindă
cum se împărţea dreptatea odinioară azi şi pe contemporanii noştri.

Biserică şi societate românească în Reghin
şi împrejurimi – 1890-1918
Autor: Simion BUI, Editura Nico, 2010
Format la şcoala istorică clujeană, toate culturile, mari sau mici, pornesc
în spiritul erudiţiei şi al unei perspec- şi sunt întemeiate de anumite structive critice asupra istoriei, Simion turi religioase. Preoţii, elementul maBui realizează prin cercetarea sa joritar al elitei româneşti din veacul
„Bisericaă şi societate românească în al XIX-lea, au reprezentat modele
Reghin şi împrejurimi – 1890-1918”, pentru marile idealuri religioase şi
un studiu complex, înregistrând viaţa naţionale ale românilor.
preotului şi a comunităţii în toate ipLa un popor unde credincioşii nu
ostazele, într-o societate aflată într-un puteau realiza de fiecare dată diferenţa
proces profund de schimbare.
dintre învăţătura creştină şi felul cum
Parcurgând cartea profesoru- o traducea preotul în viaţa de toate
lui Simion Bui dedicată istoriei zilele, ţinuta acestuia în societate era
comunităţii din zona Reghinului, ne determinantă pentru reprezentările
aducem aminte de remarca istoricu- credinţei trăite.
lui Arnold J. Toynbee, şi anume, că (Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN)

oraşe importante din ţară care nu mai
au cinematograf. În cel mai bun caz,
situaţia a fost oarecum salvată de
apariţia cinema-urilor de mall, moderne şi amplasate în zonele hipercomerciale. Aceste zone cer filme
hipercomerciale, ceea ce filmele
româneşti nu prea sunt.
O altă problemă ar fi proasta promovare a filmelor româneşti. Multe
dintre filmele româneşti importante
ale ultimilor ani au fost rulate într-o
discreţie totală. Şi uite aşa, ajungem
ca un film precum „Poliţist. Adjectiv” să fie văzut mai mult în afara
ţării decât aici.
Indiferent că cinefilii europeni exultă la vizionarea filmelor
româneşti din plăcere pură, exotism sau cine poate şti ce altceva,
un lucru e sigur: de câţiva ani buni,
filmul românesc trăieşte un upgrade spectaculos. Păcat că acest
upgrade nu se regăseşte şi în infrastructura cinematografelor din ţară.
Pentru că riscăm să ajungem în
situaţia paradoxală de a avea o cinematografie de nivel mondial, dar nici
o urmă de cinematografe.
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Scrierile de la Marea Moartă şi originile creştinismului
Autor: DANIELOU JEAN , Traducere de: ALEXANDRU ANGHEL,
Colecţie: FIAT LUX, Editura HERALD, 2009

Descoperirile de la Marea Moartă
au rezolvat numeroase probleme la
care exegeza nu a putut da răspunsuri
satisfăcătoare: trecutul lui Ioan
Botezătorul, data exactă a Paştelui,
originea ierarhiei, vocabularul Sfântului Ioan şi originea gnosticismului.
Aceste scrieri ne informează
asupra mediului în care s-a născut
creştinismul şi ne arată multe lucruri
păstrate din această perioadă istorică.
Departe de a fi o istorie a descoperirii manuscriselor de la Marea

Moartă, lucrarea de faţă îşi propune
o analiză a raportului între grupul religios pe care îl cunoaştem prin intermediul manuscriselor şi începuturile
creştinismului.
Acest studiu reuneşte trei dintre prelegerile autorului prilejuite de
problema manuscriselor, având ca
scop ajustarea imaginii tradiţionale
pe care o avem despre perioada
creştinismului primar, completând
cadrul în care viata lui Hristos şi începuturile Bisericii s-au desfăşurat.
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