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din Republica Socialistâ România

înalt prestigiu,
profundă prețuire,
supremă mîndrie

restigiul României 
n .urne este o rea

litate .pe care des
fășurarea eveni

mentelor ce concură la 
climat de pace. progres 
colaborare o evidențiază cu 
elocventă putere.. Ei se în
temeiază pe o politică exter
nă ce pune in lumină aspi
rația poporului nostru de a 
trăi și ae a se dezvolta in
tr-un climat internațional 
fără conflicte, voința sa de 
a contribui direct — m ani fes- 
tinou-și personalitatea de po
por liber, stăpin pe destinele 
sale — la crearea unei lumi 
mai drepte și mai bune, a 
unei lumi in care popoarele 
șâ poată lucra in liniște și 
siguranță la propria lor feri
cire. Afirmindu-și și reafir- 
mindu-și principiile politicii 
sale externe, România iși do
vedește cu consecvență mili
tantismul in ceea ce privesie 
pacea, colaborarea și înțele
gerea intre popoare, in ceea 
ce privește calea sigură pe 
care lumea urmind-o va pu
tea, intr-adevăr, să se bucure 
de o pace reală, clădită pe 
baze durabile. Ca și politica 
internă — cu care se află in 
cea mai deplină și armonioa
să legătură — politica inter
națională a țării noastre 
poartă pecetea de înalt pres
tigiu a activității și personar 
lității secretarului general al 
partidului nostru comunist, 
președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceausescu. în 
lumea contemporană Roma
nia înseamnă. în cel mai 
înalt grad, Nicolae Ceausescu. 
Este o mîndrie. 
mîndrie pentru 
noastră socialistă ca are în 
frunte un asemenea condu
cător care să-i exprime la 
scară planetară idealurile, 
aspirațiile, sentimentele. E^te 
mindria sub a cărui lumină 
am trăit în urmă cu cîteva 
zile cind, ca expresie a apre
cierii deosebite de care se 
bucură aportul României la 
cauza păcii și colaborării, la 
progresul științei în slujba 
dezvoltării tuturor popoare
lor. la făurirea unei lumi 
mai bune șl mai drepte, to
varășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost conferite Medaliile 
de aur ale Institutului pen
tru problemele unei noi or
dini economice internațio
nale. Prestigioasei distincții 
conferite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu constituie o nouă 
si elocventă expresie a pre
țuirii deosebite de care se 
bucură pe plan international, 
acestea adăugindu-se cu stră
lucire numeroaselor mărturii 
de profundă stimă și res
pect față de șeful statului 
român, proeminentă persona
litate politică a lumii con
temporane, de însltă apre
ciere a remarcabilei sale con
tribuții la instaurarea unei 
noi ordini economice mon
diale, la înfăptuirea Idealu
rilor de libertate, indepen
dență și progres ale po
poarelor, la edificarea unei 
lumi a păcii, securității. în
țelegerii 
națiuni.
tincțiile

un

o imensa 
națiunea

și colaborării între 
De asemenea, dis- 
conferite tovarășei

Elena Cea ușescu reprezintă 
o nouă recunoaștere ■ valo
roasei sale activități, a con
tribuției importante la pro
gresul științei românești ți 
universale, a prestigiul iii de 
care se bucură in lumea ști
inței.

Inscripțiile de pe medalii 
și plachete sintetizează rea
lități trecute in aprecieri de 
imens prestigiu : „Institutul 
pentru problemele unei noi 
ordini economice internațio
nale, aniversind cind ani de 
la întemeiere, lui Nicolae 
Ceaușescu, gindirii și acțiu
nii sale, pentru pace și co
operare intre popoare, ma
relui, admirabilului său res
pect pentru idealurile de li
bertate și dreptate- ; ..Insti
tutul pentru problemele unei 
noi ordini economice inter
naționale cu prilejul aniver
sării a cinci ani de la înte
meiere, președintelui Nicolae 
Ceaușescu în semn de pro
fundă apreciere pentru opera 
sa de excepțională valoare, 
din care acest institut se 
inspiră și pe care domnia sa 
a implinit-o și continuă să o 
împlinească pentru progresul 
Republicii Socialiste Româ
nia și al întregii umanități. 
Pentru rolul său de vajnic 
susținător al dreptului po
poarelor la autodeterminare, 
la o viață liberă și indepen
dentă, la o colaborare egală 
în drepturi, cu urarea de noi 
și noi succese, spre binele 
tuturor popoarelor iubitoare 
de libertate** ; „Cu prilejul 
celei de-a V-a aniversări a 
Institutului pentru proble
mele unei noi ordini e2ono- 
mlce internaționale, excelen
ței sale, Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, inspirator 
și promotor al valorilor prie
teniei și colaborării intre po
poare ; Institutul pentru pro
blemele unei noi ordini eco
nomice internaționale, __
versînd cinci ani de la înte
meiere, Elenei Ceaușescu, 
promotoare a progresului 
tehnic și științific al Româ
niei în pace și libertate".

Parcurgem aceste rînduri 
cu sentimente de bucurie, 
de mîndrie. Opera tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, gindi- 
rea sa sînt binecunoscute în 
lumea întreagă, se hucură de 
o largă apreciere. Ele repre
zintă geniul românesc întru
chipat de activitatea neobo
sită a secretarului general al 
partidului nostru pentru 
pace, progres, înțelegere, co
laborare in lume.

în aceste zile de puternică 
angajare politică și civică, 
zile premergătoare alegeri
lor de la 9 Martie, actul con
feririi tovarășului Nicolae 
Ceausescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu a Medaliilor de 
aur ale Institutului pen
tru problemele unei noi 
ordini economice internațio
nale ilustrează cu stră'u-ire 
legătura trainică dintre po
litica internă și externă a 

. României — baza prestigiu
lui internațional al țării 
noastre.

ani-

Luceafărul

Columna visată

trebuie spus încă de la început că Zaharia Sângeor- 
zan a reușit prin Pelerini români la Columna lui 
Traian să ne* dăruiască un superb și .savant repor
taj alcătuit din cele mai vii emoții și admirativje 

atitudini față de patria strămoșilor noștri istorici, față de 
cel mai vast și relevant atelier de artă și civilizație univer
sală, față de Italia solară, modernă, exuberantă și vie. Auto
rul acestui multiplu itinerar italian comentează pertinent și 
Inserează inspirat în volumul său mărturii diferite, de la 
cel mai nereținut extaz vizavi de măreția istorică, de arta 
sublimă și de peisajul peninsulei pînă la atitudinea demiti- 
zantă a mai recenților călători. Indubitabil este insă intere
sul cu care to i acești pelerini au rivnit întîlnirea cu țara 
Cetății eterne. Se poate spune că pentru cei mai mulți că
lători români posibilitatea de a vedea Italia a fost un vis 
obsedant. Neîndoielnic-, vor fi fost, pe lingă nenumărații tu
riști anonimi, încă multi autori ale căror însemnări și note 
autorul a făcut bine că le-a eludat, acelea 'fiind neconclu
dente. Ceea ce a reținut cartea constituie materia unei lec
turi și atractive și utile, Îndeosebi în cazul unor

Gheorghe Pituț

GIKDURI PENTRU 9 MARTIE
Tinerii oameni

ai muncii

Ia marginea Ducureștiului, 
~niar la margine (uincolo 
începe cimpul !) avtm, azi, 
miercuri, 21 februarie 19dJ 

— in preajma evenimentului de la 9 
martie — alegerile de aeputați în 
Marea Adunare Națională și in consi
liile populare — o intilnire cu tinerii 
Automaticii de Ia Secția Nouă. Tineri, 
aaică ingineri, tehnicieni, muncitori, 
toii sub treizeci de ani, fiindcă șeful 
lor. inginerul Virgil Nadolu, are 29. 
Chiar mi-e dor aici de un bătrîn și 
dau peste portar :

— Da, așa e, sint toți niște copii.
Și ce fac aici copiii aceștia serioși ? 

Mai ales aici, la Secția Nouă, după o 
metaforă a lui George Macovescu, 
președintele Uniunii scriitorilor, care 
ne conduce, împreună cu inginefijl 
Nadolu, prin acest labirint al explica
țiilor, copiii aceștia serioși produc in
teligență. Altfel n-ai ce să înțelegi, 
decit numai câ „Automatica" este cel 
mai mare furnizor de acest tip oin 
țară, că face „echipamente electro
nice", că la secția aceasta este începu
tul, că aici e „capul de pod" pentru 
automatizare. Că in această secție mai 
lucrează 70 de ingineri profilați pe 
„cinci echipamente de înaltă tehnici
tate". că aici e un laborator care aplică 
direct in producție rezultatele cercetă
rilor sale — acum un an, de exemplu, 
un exponat s-a asimilat și se produce 
și azi in fabricația de serie fiind con
siderat competitiv pe întreaga piața 
mondială. Inginerul Nadolu numește 
secția o „fiică" a „Fabricii-mamă", 
adăugind că e 
treprindere din 
filată pe o

a .
cea rr.ai rentabilă în- 
tarâ ?i că e unica pro- 
cercetare propriu-zisă

Vasile Băran

în Martie
In Martie iubirea de patrie are tăria 
Firelor de iarbă ce străpung zăpezile, 
A cintecului prin care-n azur ciocîrlia 
Cu soarele infrâțeste cimpiile ți livezile.

In copilărie am văzut cum in Martie soarele 
Se coborise el însuși pe ziduri de case și porți j 
Votindu-I, atunci, așezarăți izvoarele 
Istoriei noastre-n lumina noilor sorți.

Dar astăzi cind patria-n Martie este
Chiar ea a grădină a muncii inllaritoare
Votul înseamnă lumină pe-ale Carpaților creste 
Și lumină-n privirile voastre cutezâtoaie.

Cu Dunărea-r cuget wen iți, cu Munții Carpați, 
Aduceți cu voi riul, ramul ți glia I
In Martie, fii ai Patriei, votul vi-l dați
Pentru viitorul de aur ce va lumina România.

In Martie iubirea de țară e a floare
A inimii inflorind de-a dreptul dintre zăpezi 
Și-i pasăre a privirii gata să zboare 
Ca un cîntec de dragoste peste livezi.

Nicolae Stoe

Povestea lui
CERC ÎNCHIS. Aoarent 

dicționar este cuprinsă întreaga 
cunoaștere omenească. Putem 
văța, de 
definiția 
meritelor 
așa mai 
nu este, ... ____  ____ _ ......
nitâ de cuvinte. Fiecare cuvint este 
explicat prin cuvinte care se află în 
același dicționar. Nimic adevărat, 
din afară, nu pătrunde in inge
nioasa convenție care, asemenea ți

in- 
pildă, fizica, invățindu-i 
și, apoi. definițiile eie- 
care-i compun definiția ji 
departe. Dar un dicționar 
în fond, decit o listă fi-

Martie 1945,
martie 1980

al XXI va analiza• doricul veacului

Iru un deosebit interes istoria Româ
niei de la constituirea ei ca stat na
țional și modem si pină la etapele de
risive ale trecerii ei spre treptele înalte ale ci

vilizației socialiste si comuniste. Neîndoielnic 
întreaga istorie universală a veacurilor XIX și 
XX afirmă realitatea ardentă a unor transfor
mări și mutații decisive in istoria umanității și 
procesul esențial al eliberării 
trat pe cea mai mare parte a 
și ia grade diferite, succese 
Lan te cu veacurile și mileniile 
nia a ocupat un loc specific 
ral. exemplu] ei stimind un permanent inures. 
Unirea Principatelor, cucerirea Independenței, 
desăvârșirea statului unitar au marcat dominant 
istoria modernă a României, pentru ca insurec
ția din august 1944 să deschidă zăvoarele spre 
0 nouă și dedaivă etapă a existenței României 
contemporane, inscriindu-se totodată ca unul 
din momentele hotărîtoare ale cumplitei con
flagrații mondiale.

Insurecția a însemnat inaugurarea unei ere 
noi de afirmare a revoluției de eliberare so
cială și națională. Ea a însemnat temeiul unei 
mari biruințe a poporului român, care a reușit 
să înlăture prezența armatelor hitleriste și să 
pună capăt dictaturii militaro-fasciste. Sute de 
mii de ostași și mii de ofițeri români au con
sfințit prin singele lor eliberarea patriei și au 
evidențiat contribuția României Ia eliberarea 
Europei de sud-est și centrale. Dar coaliția for
țelor care realizaseră răsturnarea situației si ro
daseră României locul ce i se cuvenea pe harta 
politică a Europei nu ocupa poziții similare pe 
plan politico-social, componentele ei văzind di
ferit evoluția următoare a Datriei. Pentru parti
dele istorice viitorul României urma să fie o 
revenire la situația anterioară anului 1938, cind 
lusese instaurată dictatura regală, în timp ce 
forțele politice ce reprezentau noul șl In frun
tea cărora se găseau comuniștii și partidul lor, 
ca principal element catalizator, ca un mobili
zator înflăcărat al maselor, viitorul României nu 
putea fi decit socialismul.

înfruntarea a fost, in conjunctura care Se 
crease, cu totul firească, ea desfașurindu-se 
aprig zpe fundalul grelei situații generate de 
război, de anii de ocupație militară străină, de 
grava situație în care se găsea ansamblul eco
nomiei. Pentru vechile forțe politice situația era 
nouă, problematica ei le depășea, ca și elanul 
maselor cu care se vedeau confruntate și cu 
care deseori nu mai puteau ajunge la un limbaj 
comun. în aceste condiții, încă din zilele insu
recției — fi procesul va continua, adincindu-se 
necontenit in anii următori, ducind la practica 
dispariție de pe scena istoriei a acestor forțe 
politice invechite — noile forțe se vor afirma 
și maturiza, comuniștii dovedindu-se principala 
forță Dolitică în ascenriune in noua etaoă care 
se deschidea in fața României. Ca și făuritorii 
cu un veâc in urmă ai României moderne, dar 
cu o putere mobilizatoare mai mare, ei vor ști 
să ridice masele La luptă și sprijiniți pe ele să 
deschidă un ev nou țării.

Momentul decisiv l-a reprezentat sfîrșitul lu
nii februarie și începutul lunii martie 1945, 
atunci a fost dată in realitate bătălia hotărîtoa
re de clasă. înfruntarea istorică dintre vechi și , 
nou. La 6 martie 1945 n-a avut loc, în conse
cință. o simplă schimbare de guvern, cum avu
seseră loc cu zecile în România dinainte de cel 
de-al doilea război mondial, ci de data aceasta 
se constituise primul guvern revoluționar demo- 
(rație, cu un caracter dominant muncitoresc- 
țărănesc, guvernul de largă concentrare demo
cratică al dr. Petru Groza, așa cum l-au numit 
contemporanii, prin alcătuirea căruia se vădise 
sensul pe care avea să-l ia noua evoluție isto
rică a țării.

Partidul Comunist s-a aflat din acel moment 
în mod nractic la cîrma statului, cuvintul său a 
fost decisiv, in acest sfat al țârii. Comuniști 
au știut să transforme noul guvern intr-un efi
cient și puternic instrument de înlocuire, pe 
toate planurile, a vechii puteri și de ocrotire a 
creșterii și afirmării celei noi. A fost astfel 
vorba de o transformare de esență a regimului 
politic existent, care a fost inițiată și apoi trep-

omului a înregis- 
globului, în forme 
evidente. contras- 
anterioare. Roma
in procesul gene-

Dan Berindei
C on ti nua re in pag. a 7-a
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spun : Lasă, că dumnezeu, care știe 
to< ce se intimplă. mă va răsplăti 
pe lumea cealaltă. Ralul de dum
nezeu il joacă in mintea lor. isto
ria literaturii- Nu o istorie a litera
turii reală, urmi nd a fi scrisă e- 
ventual de vreun critic contempo
ran. ci una abstractă, ascetică. In 
cadrul ei — speră scriitorii in cauză 
— orice voluptate pe care și-a per
mis-o cineva in scris — cum ar fi 
stilul, spumos sau elegant, acțiunea 
palpitantă, risipa de idei, succesul 
de public, fantezia, libertatea de a 
compune cârti ne ..unitare" etc. — 
va fi aspru pedepsită. în schimb, 
abținerile w autoflagelările — adi-

Alex. Ștefănescu
Continuare in pag. a 2-a
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Dacă m-aș gindi mai bine 
Scormonind adun în mine, 
N-am un suflat, ci mai multe 
Cine poate să le-asculte. 
Pentru toate cite dor, 
Ji le string in mărțișor.

rată zvelte, lată albă 
t Tata vrea să-ți facă salbă

Dintr-un șir de mărțișoare 
Să nu simți nimic ce doare.

N-am avut mărgăritare, 
Fentru-atitea mărțișoare. 
Cată și le ține minte, 
înșirate din cuvinte.

De grumazul golbior 
Iți atirn un mărțișor.

A venit și un balaur 
Să-ți dea ochii lui de aur.

lată șirul de cocoare. 
Iți aduce mărțișoare.

Dintre stele-ți cade-n zbor 
Un luceafăr mărțișor. 
Să nu poată, fata mea, 
Niciun ochi te deochea.

JURNAL DE POET

Simbolul

Poezia europeană, ca si 
arta, aproape două mile
nii pînă astăzi in ce are 
ea mai profund ține de 

forța sa de realizare ca simbol. 
Simbolon, simbalein înseamnă a 
bate laolaltă două părți in vederea 
unui întreg imperisabil. A sesiza în 
parte întregul. Poezia cuvintul nu
mai ca simbol poate avea o sem
nificație de-a lungul veacurilor care 
nu se învechește numai în măsura 
in care partea coritemplată și ex
primată ține seamă de cealaltă 
parte invizibilă care-și fulgură in 
partea vizibilă existența.

Fiecare element al naturii este o 
astfel de parte care-și caută sora 
intru împlinire : chiar dacă partea 
vizibilă ar putea fi foarte ștearsă 
și aparent fără semnificație partea 
sa slăvită îi va potenta întregirea, o 
va Înnobila in perspectivă nepieri
toare. O poesie despre trandafir 
bunăoară nu va putea niciodată sa 
iasă din caracterul descriptiv adică 
din litera moartă atîta vreme cit 
partea de slavă a trandafirului nu 
va ti invocată să conlucreze la 
împlinire. Poesia nu-i organică, nu 
intră în"sfera creației decit în mă
sura în care tine seamă de întregul 
creaturii care cearcă să o exprime. 
Manierismul, homunculul apar acolo 
unde partea nu și-a găsit partea, ci 
se statornicește un legămînt hibrid 
între părți care nu se caută, ci sînt 
silite să convietuie. iar nărtile care 
se intilnesc in hibridul mimetic sînt 
nrizontale sunt ambele de același 
plan, nu-i o nuntire întîlnirea lor. 
ci o siluire. în simbol trebuie să 
convină intru participare ambele 
părți cea telurică și cea uranică, 
cea vizibilă și invizibilă ca- sa se 
nască făptură nouă. Două Dârtl nu
mai telurice se pot apropia dar nu 
pot dura laolaltă unitatea duoă care 
tiniește fiece creatură. Ca Haghia 
Sofia ctitoria tracului Justinian de 
acum o mie Datru sute de ani să 
devină o făptură, o creație unică 
in cosmos cele două părți ce se 
unesc aici, partea telurică din mar
moră verde a trebuit să primească 
oartea uranică de aur a cupolei ce 
5-a închegat a po^orît a nuntire 
peste cea pămintească. Atunci cînd 
părțile cea vizibilă si invizibilă se 
intilnesc cu adevărat ia naștere un 
simbol, o Sofie nouă. înțelepciunea 
cea dătătoare de viată. Pindar vor
bea despre poetul Sofos, poetul vă
zător care sesizează adevărata fată 
a lucrurilor In conexiunea părților 
lor ce și Ie caută sl dimpreună pot 
dura unitatea mult dorită. Arta 
greacă este alegorică însă nu a 
avut puterea spirituală să realizeze 
simbolul care este obiectul artei noi 
începută o dată cu evul mediu, 
timpuriu.

loan Alexandru



Cărți de poezie precum 
îngindurat ca pietrele 
munților (Editura E- 
m în eseu, 1979) a lui 
Nîcolae Dragoș soli

cită spiritului critic o atentie 
aparte. Prin poziția lor de 
etalon circumscris într-o arie 
stilistico-problematică în care 
eu ren ții centrineți sînt con
tinuu supuși acțiunii subminante 
și devalorizatoare a curenților 
centrifugali, astfel de cârti (nu 
multe Ia număr) vin să atragă 
luarea aminte a interpretului și 
ta ceea ce privește statutul ge- 
neral-estetic ce stă la temelia 
acestui gen de poezie caracteris
tică prin receptivitatea mani
festă la „vocea" existenței u- 
mane nemijlocit impulsionată, 
la rîndul ei, de „vocea* impe- 
rativ-patetică a timpului istoric. 
Nu fncane îndoială că aborda

crenica literară

rea poeziei de structura celei 
aici aflate în discuție, întîi de 
toate, constituie supremul test 
al valorii căruia i se supune 
(sau ar trebui să 1 se supună) 
orice vocație poetică autentică. 
De luăm bine seama, fie și nu
mai la „lecția" propusă de isto
ria marii poezii românești, ob
servăm numaidecît că pentru 
majoritatea zdrobitoare a ex- 
ponenților ei înscrierea la acest 
decisiv examen echivalează cu 
Însuși gestul transpunerii in 
faptă a uneia dintre cele mai 
privilegiate, prin noblețea lor 
profund umană, forme de mani
festare a libertății de creație. 
Simplu spus, aceasta vrea să 
Însemneze că dezideratul etic și 
filozofic, ootrivit căruia adevă
rata poezie închide în sine în
suși modul unic de existență al 
plăsmultorului ei. își vădește 
completitudinea numai cu pre
țul recunoașterii intim asumate 
a adevărului că vitalitatea gin
dirii șl cunoașterii poetice este 
condiționată de grava conștiin
ță a apartenenței la un anume 
topos, riguros determinat in 
latura coordonatelor de tirm 
istoric și spațiu etnic. „Mă dă
rui ochiului mulțimii / ca-ntr-o 
lentilă nesfîrșită / și-mi caut 
pasul pe potrivă ! statura cind 
mi-o știu mărită / nimic nu poa
te fi-nlăuntru / de nu se-arată 
In afară / cum soarele nu poate 
fi / In univers o grea povară*. 
(Autoportret) ; iată, așadar, a- 
firmarea deschisă, în cuvinte de 
o pătrunzătoare lapidaritate, a 
acestui crez ce-și relevă dialec
tica implicită grație deplinului 
impact dintre starea de con
știință a poetului și chipul în 
care aceasta din urmă se întru
chipează în metaforă.

Esențial este că, pentru Nico
lae Dragoș, programatic dar 
și în fantă, asemenea „declara
ții de principiu" încorporează 
în substanța lor, ca pe un dat 
originar, neistovitul elan al vi
sării poetice, acel elan capabil 
a dezmărgfnl imaginea de-o 
clipă a realului și a o înscrie pe 
orbita celuilalt mod de mișca
re a timpului : „el (Poetul, n.n.) 
poate fi / dorul de viață / șoap
ta din care începe / sub lună, 
oceanul / mierea de azur a / 
iubitei și / dreptul dg-a fi din
colo de timp. In n. -.Lirte / pi 
fulgerul ideii născind I revolu
ții / poetul înseamnă visul lu
mii / visat pină dincolo / de ste
lele cerului / și drentul de-a 
face din cuvinte / pluguri fi o- 
țeluri și i pi ini ncmtintnerc ■ 
poetul este cel re-fi îmbraci 
via ța-a cuvinte ea rua *A

Nicolae Dragoș
ÎNGÎNDURAT CA PIETRELE MINȚILOR

tetisniuhii rfvlc prin recurs la 
oralitatea prozaică a versifica
ției, in Balada eroolol cel sim
pla. se impune ea o soluție re
almente eficientă : _ti-a așe
zat cu grijă 'r bă t rina Ladă
de zestre hainele de dumini
că > și vocea — un fel de uimire 
și teamă i eu atingăcie. cu sfială 
ascunse — :-î nevestei:
_al grijă de ete altele ac fac 
grea eaotâ te ai și poale mă 
iaiare / dară au. ■■ vedea i ar 
foimi la eopG la eeva *• (s.
a.) / a plecat * au. nu-1 cău
ta ți îa itartee vreoati i plumbul 
literei uu cunoscut nume
le". Am evident, continua
ca «CB; l:*-inle_ Ne oprim 
insă aia pe-r.tr-ș a arăta eă ma
rile retmte ate i ții tn direcția 
originated a formelor
•i vizianuix propuse de tradiție 
«nî de eter it maa alea tn ma- 
«ivj jsIf’TS’jț Dinspre
păriaiL tie ese aid
tensiunea L_ae inflextu ne 
nosxa-z^c-eteg^acă tub semnul ca
reta tastri taoțrafie mitic- 

u oooal-pocrtică se di- 
r aHă i* poe-n* aî căror leit -mo
il» crxtr»'. S cottftztme dorul de 
ît^rerite laer-o sinteză

iSstH* poeziei toi 
Z-zA Cars, a Sm PiDat și 
j.afcu-J erKtattara-rt în

JQ-L rmnun. 
te •etece de dar șz alean, ori 
te -.euMte porr^e de o excep-

rrrteae. dar roa f-cl ma 
ce dSlerențeazi cu teoaetatl
pregnanță timbrul Bric al poe

.Tinerețe

e butul — cu totul re-
marcabil și in multe
privințe fermecător
— al lui Andrei Oiș-

Încadrat de citeva
similare Ln prenii -

consecințe (C. Noi ca

teanu*), 
cercetări 
se și ___
— Basmul ființei fi
fără bătrinețe", M. Constant in es
eu — Triumful lai Făi-Frumos,
Gh. Mușu — Zei, eroi, personaje. 
Ion Gheorghe — Cultul Zburăto
rului) dă seama o dată in plus de 
a tendința extrem de fecundă 
a culturii noastre actuale. Aceea
a reevaluării unor mari motive
(modele mitice sau scenarii ma- 
glc-s pi rituale) arhaice, pe linia 
valorizării speculative vizind 
configurarea unor nuclee etic- 
ini ți atice, a unor arhetipuri con
tinuu emergente, intr-o multitu
dine fenomenală abordată din 
unghiul mitologiei comoarate. al 
antropologici, ontologiei sau sti
listicii categoria l-abisale. Din 
acest punct de vedere, la titlu
rile enunțate mai sus, pot fi 
adăugate — pentru spiritul ana
lizei — reinterprets rea din un
ghiul fazelor alchimice a ooerei 
lui Ion Barbu (D. Teodor eseu) 
sau valorizarea Baltagului sa- 
dovenian de către Al. Paleologu.

Intr-un astlel de context cele 
două eseuri ale lui Andrei Ois-
teanu, învecinate in intenții mai 
ales cu studiul lui Mircea Con- 
stantînesru, superioare, insă ca 
fermitate și economie demon
strativă, absorbind o bibliogra
fie întinsă și Dliive de observații 
de profunzime și finețe spiritua
lă, se cuvin abordate atit ca 
demers teoretic, cit și ca reali
zare analitică. Cel dinții eseu — 
Grădina de dincolo — Comen
tarii mitologice ta basmul Iul 
Harap Alb —, după ce punctea
ză pertinent traseul gindirii mi
tice de la ritualitatea spațiului 
sacru, la mit și magie degrada
tă, pulverizindu-se în basm, 
stabilește o bază de plecare în
tru totul justificată, credem : 
„putem interpreta drumul și în
cercările la care e suous Harap 
Alb ca fimd o alegorie a ritua
lului de inițiere1'. Altfel spus. 
Harap Alb. ca și Feciorul 
de impărat din „Tinerețe fără 
bătrînețe41 reface călătoria către 
Centrul spiritual-cosmic. In des
cendența unor Rama, Ghilgameș.

gindorai ea pietrele manta ar 
este modul aparte, cu tocul 
personal in care poetul dialj- 
ghează și se confruntă cu tradi
ția autohtonă- Străin de orgo
liul pueril al rupturilor violen
te. repudiind atitudinile de 
bravadă iconoclastă. Nicolae 
Dragoș t«i relevă maturitatea 
gindirii și simțirii poetice prin- 
tr-o firească adeziune la unele 
din tonurile fundamentale ale 
poeziei românești. Un ooem nre- 
cum Marii vrrmarllar aaapcțl 
„prefațează" cum nu se poate 
mai deschis dialogul în cauză. 
Precum altădată Eminescu in 
Epigonii, poetul dă glas iubirii 
sale pentru marii înaintași spi
ritele tutelare ale lirismului ro
mânesc dintotdeauna. In stih un 
anume croite după tiparul emi
nescian, se schițează vii portre
te. începîndu-se, normal. ca 
Eminescu („Viu n im bat în fal
duri albe. Eminescu duh roman
tic / nalță peste lume acutul li
nei ode-n metru antic tt statura 
zidită cărții, urcă nopților acu
za / sub halucinantul singe mort 
la Sarmisegetuza"), pentru a se 
trece, apoi, la Creangă (..IncAr- 
cat în basme calme și răpit ia 
amintiri / pare Creangă prinț al 
serii, refuzat de patrafir**). la 
Caragiale („Caragiale. sfîntul 
tristul poartă-n ochi ironic 
semn/ traversind secolii lumii 
neclintit din mersul demn"), ia 
Macedonski (..Iscodind in pietre 
false si-n cuvinte ce nu mint / 
Macedoruka sapă nopții drumu
rile de argint^, la Arches! 
(„Vine Arghen. ori ce triat-a 
vor bele-n solie hmfă i rexmaaf 
in cirja-i aunpU. ca-o depone 
si ajungă"), la Barba (_De pe 
ape ne-ncepote. UJ ktîr-a 
criptic fel/ rtere Barba ratea 
alb* spre Lapone EnxeeI te 
Bâaaa 4 .Bloca taiaate «mu «b- 

cu veruJ arc* ho

ta Lk re M*șei de na

pruprto-1 etntare «rieat fiso<
in tainul riad, da tertaM af

tă sta £e cărțile an-

pna aorercuro 
Mjrt la aataMTi

1>-
teremL toarte acoL Xa tortwl

da* o parte, ea a dmeaMt dh no 
con «tunU a cmtamtlii 
nula a odMXxi de iflk pe 
alto peri* Adevărvl ah tA • 
•Irnli privire rriCXK oraoritag 
panoravncA a>upra dkfttt. ks- 
tr-o »Urw Atente e-ar mddo ca

vaMm Ar »lhrc OB ' ti

ziei cuprinse in volumul Ie-

CARTEA DE DEBUT

„Grădina 
de dincolo"

Pșyche. Teșea. Orfea. Benfrte 
etc. Toate etern.tetete, atmreet 
nemotivate, ate ntaMte-cto- 
torie «e rtrătnotâ astfel terr-ja 
cod mitic, devenind teme msta»- 
tice. mijloace magice. 
încântătorii, scenarb mate :
comentariile ae grupează de-a 
lungul a trei axe. ore ODStmnf* 
constelații aunboliee. sade* 
radiare in jurul cArora eăenen- 
tele secundare se hiorrd de 
enentia eăotărri otkteiloare. ■ 
tiparelor ancestrale revetetarte 
Trei axe. »rel taițteri. reapertiv 
trei „marți și irn°q simfaooee 
La care este «texa eroul*" : obți
nerea salatei mn grădnu ursu
lui. vi na rea rertraSta tetoaua* a 
botezul ta ifațete immahital 
sacru. De-a hangul acestui tri
unghi vor fi abordate : Ttutena- 
rea rituală, relațiile bomeoțjathl- 
ee mască (btană) — persoană, 
strămoși (împăratul) — neofit, 
motivul grădinii — insulă ede
nică — panteon meru. ntante de 
purificare, de ertază gamanită. 
simbolica fi tom ta era Li si magis- 
teriile alchimice, aportul demo
nicului in declanșarea revela
țiilor, simbolica vederii, elemen
tele mi th mire ile basmalei, 
dendrolatrla, ceremoniile hemo- 
bolice, căsătoria terestră închi
puind cuplurile originare, hiero- 
gamiile, omorirea și înhumarea 
simbolică-vitalizare energetici 
(chtonian-uranică) etc., etc. Fie
care motiv este proiectat pe 
fundalul gindirii mitice univer-

cuton. fem_xzason ai teculur 
u inner ea n ma

ia r-peund m-j ongrzara a 
asițx=-^<d puaerea sacră a erou- 
hn st a ccanu-iixât-L. Evident. 
Spraol va fi ecin*ite=îul demo- 
Tucujuu ce gtarrtwri
Ca±*i eroujm ie La Verde ia Boș 
Impjrat va fi tabietul teiri*- 
tac. Genii. Ocruii. Secii și ce»- 
laZu %-or fi □ersonificări ale rir- 
tunkr căpătate de personajul 
ccElral- ah-Vfcsa va fi Sc-oeua ți 
cdvVoria-hieroeamse- L nete nai
vități ate coanentamlui sau su- 
pralM-rtăn merm:-^ ca n unele 
zone excesiv documentare, atră- 
gămore pentru un cititor neta- 
mitsamt cu btbta<niia temei, 
dar r-anzitare întregului, na oo< 
umbri coerenta ansambluiai. 
erbdihnil demoo strati dor (auto
rul dedări ferm condiția ipote
tică. valabilă dar nu postula ti
vi. a demervilui râu) și mulți
mea observațiilor de finețe.

Columna visată
Urmare din pag. 1

spirite de referință ta cultura noastră rum au 
rămas Miron Costin, Ion Slavici, Nicolae Iorga. 
Vasile Pârvan. Tudor Vianu, G Căllnescu, Liviu 
Rebreanu șa. ta rîndurile cărora citim atit ve
nerație. mîndrie a originii comune, admirație, 
cît și ocazia unor profunde meditații istorico-filo
zofice, arlMire mai ales, gînduri fără de care 
această carte ar fi fost mai săracă. Lectorul 
curios, bunăoară, de reintribulia Iul Tltu Maio- 
re=ru la bogatul pelerinaj italian, va rămine cu 
un aer de insatisfacție fală de parcimonia reac
țiilor notate de marele mentor junimist ; expli
cația ar fi. pe lingă natura sa reticentă, și aceea 
că putea să se considere un fiu abia Întors în 
putria originală, motiv de a-și reprima orice

exaltare. Se poate spune că nici contribuția lui 
Eminescu nu cuprinde prea mult spațiu tipo
grafic. dar cu siguranță sonetul S-a stins Tiiț*_ 
va rămine cea mai durabilă mărturie ta timp 
a unui rom An care a văzut Veneția.

Autorul vastului reportaj privind patria lui 
Dante a căutat să prezinte cititorilor o diversi
tate de chipuri spirituale și sensibile ale Italiei, 
perfomanță pe care a realizat-o prin selecția 
autorilor și a unor citate care să le lumineze mai 
bine originalitatea in clipa intilnirii cu pămîntul 
cezarilor. Atitea ItaliJ cîți autori, spune Zaharia 
Sângeorzan undeva în prefață.

Dacă de la o vreme un soi de amnezie neaș
teptată lucra la ștergerea oricărei nostalgii ori
ginale, Pelerini Ia Columna lui Traian apare 
tocmai la timp spre a revigora in sufletele 
noastre dragostea și mîndria pentru acea în
crengătură a strămoșilor noștri care în urmă cu 
două milenii determina soarta și administra pa
cea aproape a întregului pămint. Editura Sport- 
Turism merită felicitări pentru această apariție.

F <. Criter tetei « w boi

ăteOoBBos ă» atertev Io te. sl- 
«Ote^rs « tetaB • 

aatfteor «oteM* te teteo «i

Mă z: «oteted te
te a .ăm— secțte- 

tear izțxjnar- 
oraahn 

mar a-:mate fabo- 
)f sate concepte 
oce și reHgsoaae", 
■ord anali* ici fcr
an na stndău util 
< Qptnri mirtfie- 

tatexte > suBtuî aspida, phoe- 
v-a-te. maraguL «mcrgh-uL pa- 
itrw Bar. etd- Dacă primul 
e«a al drtu se nutrea teore
tic 3 W BLioal d!n swdWe Iul 
M E-tâe. B. Vukănescu. Ghe.

J Frazer și V*. L Prooo. 
acesta aae tedatarat lui Gastar 
«■ CtetertX de • parte « iui 
Cteuaa’ri ~i Prut, de alta.

N«s ne pere-n imagina urmarea 
eărrir de față. Andrei Oisteana 
pare a fi un smnt familiar lu- 
aater pe **are Baitrusaitis, Cail- 
teu an R-urt Seligman le-au 
ii toii itU estetic n sui ritual, 
cn ten mtnuiUx' al bibtiogra- 
fhăar tabtnntice. sir.tetic și pre- 
OB mdizal in premise dar echi- 
hferte = rond uri L A doua carte 
a m ar astea fl la fel de bine un 
votate de poezii sau un roman, 
w «tartei erudit despre .fantezia 
mrLatorială*. să zicem, sau un 
jvnal de călătorie prin cărțile 
populare. Ne place să credem, 
fettă. că după această carte de 
șiruri si valoroasă referință, va 
orma abordarea și valorizarea 
ta același roi rit a colindelor ro
mânești. a desclnt-îcelor și boce
telor arhaice, aceste comori oe 
care prejudecățile și comodita
tea unei modernități suoerflciale 
te-au închis demult (oripită si 
cum oliță ned renta te) in sinetete 
culegerilor de folclor sau In pin
tenii dlindrllor de fonograf. 
Grădioa de dincolo este. In ulti
mă instanță, un act de iubire 
fată de realitățile acestui mythos 
a itohton. pentru care ..dincolos
al a însemnat întotdeauna nos
talgia și voința reinvestirii ori
ginar* a iui „dincoace".

te a aa

Dan C. Mihăilescu

”) Andrei Oiștennu : „Grădina 
de dincolo". Editura „Daria", 
ealetțta „Discobol", 198®.

• Cu o proză insolită, 
esei. tă in gust borgesian, 
fantastă în amănuntirea 
meticuloasă. debuta in 
1977 Gh. Săsărman („Cua- 
dratura cercului"), un 
booklet plin de edifiL.il 
Imaginare și un șir de 
așa-zise „ucroniî" fasci
nante și inventive. Proza
torul. remarcabil in deta
liu. Închipuia cetăți reale 
și imaginare, dezvolta ci
vilizații dintr-o unică ști
re. precum Cuvier — un 
animal preistoric dintr-un 
os ; și totul pe deplin ve
rosimil căci avea In sub
text documenta tie temei
nică irefutabilă, de spe
cialist (autorul e și un 
remarcabil estet al arhi
tecturii). Ignorată de cri
tică. „Cuadratura cercu
lui" se citește totuși cu 
delicii, deși nu putea in
dica un prozator de me
serie cum se zice. dacă 
nu cel mult un accident 
creator in marcinea ese
isticii unui smrit riguros 
Si inițiat. Totuși, adevă
rul nu este acesta, căci 
arhitectul oatentat ne dă. 
cu „Himera" •) măsura 
aptitudinii sale prazastice.

Gh. Săsărman e, la c 
repede examinare. un 
prozator ..science fiction". 
Insă de stime prooriu-zis 
fantastă. Literatura de 
ficțiune științifică, se «tie. 
este stereotioă ca basmul 
și se înrudește consangvin 
cu romanul de aventuri 
Basm e aci nota de fa
bulos tacă cu substrat 
tehnic, aventuroasă pare 
mișcarea de invenție li
mitată. creatoare totuși 
de suspensiuni. Cînd nu e 
« IstoriF de Far-West 
mutată in mediu cosmic, 
ficțiunea științifică reiese

viata cărților
___proza

Lumea 
ipotetică

din miraculosul mecanizat 
unde zmeul e substituit 
de robot, iar palatul Inac
cesibil — de mașina rătă
citoare in timp.

Mai nimic din toate 
acestea la Gh. Săsărman, 
adică din toate cîte ceva. 
Insă sublimate într-o filo
zofie paradoxală de esen
ță utopică. Ce este utome 
aici ? Prozatorul închipuie 
totul deplin fictionalist er
metic. după vaihingeriana 
„Als Ob“. Planeta prozei 
lui are statele ei necunos
cute. istoria ei inaccesibi
lă. percepută fragmentar, 
umanitatea însăși inclasi- 
ficabilă istoricește. O vaga 
senzație de neliniște spo
rește nota deplin ficționa- 
Hstă.

Prozatorul amestecă geo- 
grafille reale si imaginare 
dar senzația de anxietate 
crește cind localizarea 
este identificată cu ușu

rință. Ca și în „Cuadra
tura cercului", Gh. Săsăr- 
man închipuie un soi de 
„istorii paralele" pe de
plin verosimile, al căror 
efect șocant iese din com
parația cu datele comune 
anterioare. In idee șl ta 
detaliu, prozatorul este 
aproape ireproșabil, în
chipuie fantast si cu de
plină virtuozitate, observă 
acut și notează sagace : 
însă simțul constructiv 
denunță experiența, ca să 
zic așa, redusă. Arhitect, 
prin urmare, om de gîn- 
dire rece, geometrică. Gh 
Săsărman vede ideea ta 
proză cu princiDîu rațio
nalist. rezolutiv. Cît de 
paradoxal e cazul, se În
țelege de la sine : omul 
imaginează fantast și re
zolvă rational.

în „Evadarea lui Alger
non" el izolase cu virtuo
zitate un caz de invazie

necunoscută In lumea 
oalpabilă (cam în genul 
Cortazar). însă isprăvește 
cu un fel de „poantă" : 
reportajul e o simplă fic
țiune. produsă de un zia
rist leneș, din birou. „As- 
titot". o poveste de iubire 
în gust Camil Petrescu, 
devine studiu de fixație 
maniacală șl de antropo
logie futurologică. „Dul
ceață de cireși amare*4 
cuprinde un caz de ma
gie misterioasă, pusă în 
discuție Intr-un compar
timent de tren de către 
doi diletant!. Hotărît lu
cru. Gh. Săsărman con
fundă fantasticul cu a- 
venturosul. însă impresia 
de amănunt este șo
cantă. Prozatorul creează 
iute mari viziuni onirice 
si teribile. închinuie fe
lurite situntii răsucite, e 
și un analist rarissim. la 
noi. al psihologiei fan
taste. $i, în plus, este 
izbitoare la el putinta de 
a crea un aer greu, ires
pirabil. din te miri ce. 
Ltimea toponimică. me
reu stranie, snoreste e- 
feriul inanalizahll. Cu 

Himera". Gh. SAsarm^n 
este neîndoios un insolit 
prozator fantast. deo
camdată nerlarificat. a 
cărui înaintare în direc
ția . livrescă șl fantastă, 
poate avea consecințe im
previzibile sub raportul 
valorii,' neîndoios supe
rioare.

Artur Silvestri

*) Gh. Săsărman : „Hi
mera". Editura ..Albatros", 
1979.

• Un poet printfe cri
tici este un „mixtum com- 
positum**, in care intră 
jurnalul de lectură și so
fistica despre poezie, afo
rismul și polemica, nota
ția grăbită, spontană, fă
cută pe marginea unei 
cărți sau aporia îndelung 
inscenatâ. îndoiala față de 
ceilalți ii prea marea sigu- 
raflțâ de sine, cazuistica și 
reveria, nua procese lite
rare te ordinea zilei și un 
proces lăuntric in care 
tatră naolt orgoliu dar 91 
temere (complexe) țață 
de „ conjurația" criticii. 
Abm proces e ascuns sub 
masca de critică a criti
cii sau sub aceea de an
in lagăre apodictică a poe- 
nri contemporane. Geor
ge Al bot LI e un soi de so
fist printre critici si prin
tre poeți (atunci cind ta
ce poetul), ca părțile bu
ne și rele ale sofisticii. 
__Na poti rf te ridici Îm
potriva criticii fără să 
fan. critică", scrie George 
ABxmu tn Arfunntil ze
ce. lată o frază care-i de- 
enoeptră demersuL ti care 
ne-a ajutat U Înțelegem 
de ce te acord cu

<±.-tre
cam a«re» 

eifXTWr-S
naite te ooa&M k •? 

*te- 
*-43 tiM te 

acord ro wtateol teat 
ca Ijtrec. suuuiMte 1 c 
râAasre săerfH ca eritiea. 
wj k< de fOcecvă naiv- 
crtettoasâ 
concent eter, 
judecăților, 
din pricina
lor miologie
derivat- Aceleași concep

terarh iilor. 
Infirmate 
statutului 

secund.

Cu toate că am văzut și noi orașe ca Roma, 
Florența. Milano, Veneția etc. ceie mai multe 
dintre mărturiile cuprinse in acest opus sînt 
imnuri vibrante, frumoase dovezi de iubire si 
atașament față de sora intru latinitate a tării 
noastre ; astfel, dacă ar fl să cităm numai ceea 
ce merită intr-adevăr, atunci spațiul întreg al 
revistei ar fi insuficient. De aceea, din atitea pa
gini memorabile, in dorul nostru de „limba 
veche și-nțeleaptă" ne mulțumim cu citarea 
doar a citorva rinduri ale cronicarului Costin : 
„Iieste țara Italiei plină, cum să zice, ca o ro
die. plină de cetăți șl orașă. iscusite, mulțime și 
desime de oameni, tirguri vestite, pline de toate 
bivșuguri, șl pentru mare iscusenii și trumuse- 
țuri a pămintulul aceluia i-au zis raiul pămin- 
tului, a căruia pămintu. orașile, grădinile, toc
melile la casile lor cu mare desfătăciune traiului 
omenescu nu are toată lumea, supt ceriu, blindu. 
voios și sănătos, nici cu căldură prea mare, nici 
Ierni grâle. De grîu, vinuri dulci și ușoare, unt- 
delemnu, mereu bivșug și de poame de tot feliul :

te și ierarhii, condamna
te la alții sînt primite 
insă cu ospitalitate în 
propriile analize. Ceea ce 
critică George Alboiu în 
Dicționarul lui Marian 
Popa, „netezirea" valori
lor. tendința de a le „dic- 
ționariza" (termenul îi a- 
parține) ni se pare a fi 
tocmai vina esențială a 
celei de-a doua părți din 
volumul sâu. Poeți im
portanți sint puși ală
turi de nume nesemnifi
cative. printr-o ciudată 
compasiune față de con
tribuțiile modice, dublată 
de un spirit critic exacer
bat. in contact cu valorile 
majore. Metoda lui Geor- 
r AJbote te a tare “41- 
-< •***• =sa bazat! pe 
re*a re frerfl n 
na-nena jrtuntenfn: re
ciproc- — acela care poa
te fi Mocit — avtnd miș
carea unui bumerang — 
ti fmpotriva celui ce-I fo
losește. Parafrazindu-i un 
frumos aforism vom spu
ne : rind criticul se folo
sește numai de o parte 
din libertatea ce i se ofe
ră (maliția, ironia, soi ri
tul demolator, generozita

tea) nu va contribui sub
stanțial la crearea unor 
libertăți noi. Nici George 
Alboiu nu contribuie sub
stanțial la crearea unor 
libertăți noi de Interpre
tare. Nimic nou în car
tea aceasta in afară de 
formulări expresive — in 
care e vizibil pariul in
teligenței — montate gră
bit lingă citate din co
mentariile altora, poeme 
alese nu dintre cele mai 
reprezentative și multe 
locuri comune ale opiniei 
critice. Filiațiile corn pa
ra tism ul ui funcționează 
stereotip Ca mecanis
me ale ironiei. adesea. 
Preă multi poeți au ca 
puncte de referință pe 
Prate. Ice Barbu. Blaca. 
Pirjt. Labis. Nfcftfta Sta- 
nescu. Statistic vorbind. 
Prate iese Învingător. 
După George Alboiu. o 
mare parte din Lirismul 
contemporan s-ar trage 
din mantaua acestui poet- 
astru I

Există, de altfel, o pre
cipitare nemotivptă în 
analiza poeților. In loc de 
comentarii sentențe, o 
rostire apodictică, gene

ralități lipsite de comple
mentul diferențelor spe
cifice. Judecător vigi
lent al Eîndirii celorlalți. 
George Alboiu are arta 
elocînței în polemică sau 
generalizări, dovadă și n- 
forlsmele de ia sfîrșitul 
cărții. Soluțiile lui in co
mentariul poeziei sau teo
rie sînt însă adesea discu
tabile, inacceptabile ori 
parțiale, fiind pindite de 
aceleași pericole care-i 
pindeFC pe toți criticii la 
care se mai adaugă și 
vina de care se face res
ponsabil doar George Al
boiu, de a renunța la ac
tul deciziei de dragul de
liberării, în conformitate 
cu o remarcă frumoasă 
ce-i aparține ■ „critica de
liberează ceea ce arta 
deja a decis" (Argumentul 
zece).

Morala acestei cărți, 
lncitante. e că nu poti 
face critică si nici nu ră- 
mîi „un poet printre cri
tici". pierzînd grija pen
tru adevăr de dragul de
monstrațiilor. Critica tre
buie să fie o artă dia
lect *că dacă nu vrea să 
se transforme în eristică, 
in aria de a riștiga dis
cuții.

Doina Uricariu

•) George Alboiu : „Un 
poet printre critici", E- 
ditura ..Cartea Româneas
că". 1979.

Povestea lui Hyperion
Urmare din pag. 1

ci alungarea îngrozită a diavolului actuali
tății, cultivarea fachirică a obsesiilor, alegerea 
unor motto-uri sofisticate, cu grafii incomode, 
limbajul chinuit sibilinic, mersul in ghetele 
strimte ale mereu aceluiași stil, indiferența citi
torilor — vor fi — iși Închipuie aceiași scriitori 
— din belșug recompensate.

DE LA SAH LA LITERATURA. Jocul de șah 
■re o frumusețe c« totul aparte pe care litera
tura o poate exploata ta cel puțin trei moduri : 
recon Mi tu indu-i ..povestea", imitirjdu-i mecanis
mul intim sau deacriind-o. eventual lntr-o va
riantă idealizata. E*rimul caz l-a ilustrat în lite
ratura noastră Mihail Sadoveanu. care a compus 
o istorie romanțată a șahului. Pentru ilustrarea 
celui de-al doilea ar putea fi citat Edgar Allan 
Poe. un expert ta demontarea misteruhii cu aju
torul unor ipoteze aflate intr-un raport de ad
versitate $i luate In discuție alternativ, tn sfirșit, 
Hernaann Hesse a imaginat pornind de la mo- 
detuf oferit de șah. simfonica geometrie spiri
tuală a ..jocului ou mărgele de sticlă".

INDEPENDENTA LUI CAMIL PETRESCU, 
în literatură. Camil Petrescu a xefuzat binefa
cerile diviziunii sociale a muncii. Cînd poezia 
nu i-a fost înțeleasă, și-a asumat rolul de exeget 
al propriei lui poeziL Piesele de teatru și le-a 
explicat pe larg și. Ia nevoie, și te-a pus singur 
ta seen A în romane a făcut loc unor adevărate 
studii introductive, ta eseistică a teoretizat con
diția eseisticii. Fără Inglmfare. dar ti fără falsă 
modestie și-a precizat locul tn Istoria literaturii. 
Totodată, s-a considerat șl propriul său biograf, 
te Iert ind sever momentele semnificative din 
istoria vieții sale. Aproape niciodată nu a recuri 
la serviri L la intermediari. Spectacolele de tea
tru ti meciurile de fotbal — care l-au Incintat 
atlt de mult — le-a comentat el Însuși. Ca să 
acrie despre război a mers pe front și ca să-l 
evoce pe Bălcesca a-a scufundat Intr-un noian 
de documente de epocă. Cu aceeași ieriozitate 
cu care ti-a inventat filosofi a de care avea ne
voie (subctanțiallsmul). și-a corectat in șpalt 
(mai bine decit orice corector) cărțile și artico
lele. Imaginea unui Camil Petrescu care, pentru

a-și publica o carte, taie copaci din pădure, fa
brică hirtie și lucrează la linotip este perfect 
plauzibilă.

STATISTICA. Mi s-ar părea nefiresc (șl aceas
ta dovedește, probabil, o lipsă de imaginație) ca 
numărul personajelor din literatură să depă
șească pe acela al oamenilor care trăiesc pe 
Pămint b

CEL CE ÎNȚELEGE. La un moment dat. in- 
terpretînd legenda întemeierii mînăstirii Putna, 
Nichlta Stănescu conchide — fărînd poate aluzie 
și la raportul dintre scriitor șt critic — că Ideea 
celui care are ideea este Întotdeauna mai puter
nică decit id era celui care i-a Înțeles ideea. Se 
poate spune insă că. în mânură în care o ex
primă originala cel care a înțeles ideea are deja 
o altă idee.

EI ȘI ? Să ne închipuim efi poemul Luceafărul 
n-ar exista... Iată o ipoteză care ne găsește 
nepregătiți și ne consternează. Pur șl simplu nu 
reușim să ne imaginăm absența extraordinarului 
poem. $i aceasta pentru că povestea lui Hvpe- 
rion și a Cătălinei, ca. de altfel, aproape tot ce 
a scris Eminescu. ne creează senzația că nu se 
putea să nu facă parte din existența noastră.

Poezia adevărata creează întotdeauna această 
senzație. Cind ii citim De Bacovia. Barbu. Rlaaa. 
Arghezi ori Nichita Stănescu simțim că apariția 
versurilor lor era iminentă, că orice s-ar fi în- 
timnlat — un incident biografic sau un dezastru 
natural — aceste versuri nu se putea să nu fie 
sense.

Nu același lucru se poate spune despre poe
mele care se Duhliră în revistele noastre în mo
mentul de față. Pe alocuri răsar, este adevărat, 
asemenea unor flori rare și texte care îl bucură 
intens pe cititor, ca și cum le-ar fi astentat 
vreme îndelungată. însă cele mai multe. îngri
jorător dr multe, nici nu 11 bucură, nici nu îl 
sunără. nvlnd a«iinra sa același efect cu huruitul 
zilnic al tramvaielor asupra unui cetățean care 
ar locui de o viata întreacă pe Calea Grlvltei.

După lectura unnr asemenea versuri. Iți vine 
să te întrebi : Ei și ? De ce-o fi slmtit. oare, 
autorul nevoia să scrie ? Și, mai ales, de ce s-o 
fi crezut obligat redactorul respectiv să le pu
blice ? întrebări, desigur, pur retorice, pentru că 
răspunsurile le cunoaștem prea bine. Totuși, să 
le recapitulez. Așa cum există fllatplla sau nes-

chitare, năramze. lămil și zahar și oameni iscu
siți la cuvintu. stătători peste toate neamu
rile. neamăgei, bllnzi. cu oamenii streini din- 
tr-alte țări nemțești, îndată tovaroșt, cum ar fi 
cu ai săi. cu mare omenie, supțiri, pentru aceia 
le zică gentllonl, cum zicu, grecii, celebrii, ș1 la 
războaie neinfrînți intr-o vreme cum vei afla 
in Istoriile Ramului, de vei ceti de dînșli."

Bibliografia impresionantă folosită de Zaha
ria Sângeorzan presupune zile și nopți de lucru 
tenace, da aplecare evlavioasă asupra textelor 
doveditoare izbutind „să pună în evidență... 
ideea unei neintreruote iubiri pentru Italia, a 
romanității noastre, fenomen de sincronism cu 
o mare cultură șl istorie". Portretele Italiei, așa 
cum aDar în Pelerini. . la Columnă țin de știința 
organizării unui livresc și subtil reportaj. Co
lumna visată șl reală ar trebui ridicată cu toate 
detaliile ei, rum propunea acad. Șerban Ciocu- 
lescu, ta noul centru ce se va construi în capi
tală.

cultul, există și pasiunea — care ia uneori forme 
maniacale — de a „compune" p/iezli. P^lAnatii 
respectivi au orgoliul lor șl. dună ce au pus pe 
foaia albă, atit de răbdătoare, ultimul punct, nu 
mal visează nimic altceva derit să-și vadă „ope
ra" multiplicată In sute de mii de exemplare. 
Veleitarii roiesc In jurul redacțiilor ca viesnlle 
In jurul vinzătorllor de pepeni. Cedlnd rugămin
ților sau amenințărilor, nefiăsind rapid cu ce să 
umple un spațiu rămas gol in pagină sau inti- 
midindu-se la vederea, in scrierile autorului 
ambițios, a unor cuvinte de mare prestigiu ca 
viitor, columnă etc., resjxmsabilul cu poezia iși 
pune ptnă la urmă semnătura pe tcxlul în cauză.

Așa se face că dimineața, cînd deschidem eu . 
înfrigurare revhta prefciatfi. ca și cum ne-ar 
putea oferi cine șlle ce revelație, ne ascundem 
cu mîna un căscat de pli*!.i<rală și caligrafiem 
cu privirea. Ta sfîrșitul fiecărui poem șters, ano
nim și inutil, Întrebarea inevitabilă : Ei și ?

edifiL.il
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Cea mai frumoasă 

dintre țări

mărturisesc că, încă de la început, am 
avut noroc, tn port ne aștepta însăși 
—’ nava „Neptun", iscată parcă din como
rile imaginației mele, delegată la aceas

tă întîlnire de chiar mitologicul zeu al mărilor, 
consecvent cu sine însuși, în înfățișare, instru
mente de luciu, și obiceiuri. Mărturisesc că, fără 
a-mi fi trecut măcar prin minte o atare evidență, 
acest „Neptun" cu un deplasament de 10 00G de 
tone, deci cam 1 000 de vagoane, vihrind ușutpI 
de viața motoarelor aElate undeva sub succesive 
podele de otel, era o întîlnire eu propriul meu 
trecut. Da, mărturisesc, recunosc, am vrut și eu 
să mă fac marinar ! Cargoul școală „Neptun", 
nava pe care, periodic, cite 100—150 de studenți 
ai institutului de marină „Mircea cel Bătiin“ din 
Constanța primesc hotezul mării, trec proba băr
băției in care trebuie să dai dovada capacității 
și calității de a fi membru al unei echipe și de 
a ști să fii, în același timp, tu însuți, curajos, 
demn, puternic în solitudine, dacă se va intim- 
pla, deci, o călătorie în imaginație, așa cum, 
poate ar fi putut să fie. Un album, amintiri ale 
ultimului voiaj studențesc, avea să mă provoace. 
Poate unul dintre ei sînt eu ? Poate unul din 
rîndul întîi, zîmbind, conștient pentru o fotogra
fie decisiv document. Poate bărbatul acesta... 
Sau, tocmai aici, nu departe de bazinul de pe 
puntea bărcilor, loc de odihnă și mici sau mari 
evenimente, tocmai am trecut proba botezului lui 
„Neptun“... Sigur este că am jimlit în inimă 
ceva foarte plăcut la gîndul că aș ii putut fi unul 
dintre acei băieți frumoși, plecați pe mare și — 
iată, iluzia e guta — am și 'voit să cred că sînt 
unul dintre ei, în acest februarie cu marea dra
pată in cețuri furtunoase, insă nici o clipă altceva 
decit marea, marea, pe care „Neptun" se pregă
tea să pornească peste cîteva zile. Unde ? Cu .ce 
scop și pentru cită vreme ? Mi-o va spune — 
cine alta — decît amabila noastră gazdă, căpi
tanul de cursă lungă, comandantul navei, tova
rășul Gheorghe Sava : printre Europa și Asia, 
prin Bosfor și Dardanele. traversind Mediterana, 
trecind Gibraltarul, furtunosul golf Biscaia, Ca
nalul Minerii. la drum cu urarea : „printre al
tele, căpitane, îți doresc un picior de apă în 
chilă44 ; adică nici un eșec. 50 de zile și 50 de 
nopți, toate la fel și fiecare altfel, fiindcă orice 
călătorie are personalitatea ei, lasă amprenta ei. 
are acel irepetabil care, deși ochiul neavizat, 
nu-1 va observa imediat, el există. Deci. 50 de 
zile și 50 de nopți care încep de aici, și a căror 
liniște depinde și de cum se face încărcarea, nu 
vă mirați, sîntem foarte departe de Aventurile lui 
Gordon Pym și a sa nefericita navă pierdută din 
cauza încărcăturii prost fixate in cală, dar kilo
gramul e kilogram, tona e tonă, iai legile echili
brului rămin în vigoare și comandantul Gheor
ghe Sava le va respecta cu strictețe, le va res
pecta el, le vor cîntări aparatele, vor fi spiritul, 
dacă vreți, muncii acestor 35 de marinari care, 
odată cu misiunea de instructori ai studenților, 
iși vor face meseria de cărăuși ai marii, de lupi 
de mare moderni, altfel detît în poveștile ade
vărate sau fanteziste, dar aceiași viețuitori pe 
mări pînâ la trei sferturi din anii lor de munca.

Așadar, curînd plecarea. Cine unde va fi m 
următoarele 50 de zile ? Cine, unde și cum va 
vedea marea în orele lui de muncă ? Iată un 
om care n-o va vedea și nici n-o va auzi, dar nu 
va înceta să o simtă.

El se numește... Gheorghe Tincu și, aici, într-un 
punct căruia afară îi corespund deja cîțiva cen
timetri sub apă, veghează motoarele. Munca de 
rutină, firește, uzina merge, învirte elicea, mină 
nava... Dar, iată că nu întotdeauna e așa. Și unul 
îmi vorbește despre □ furtună în golful Biscaia, 
se stricase ceva la motorul principal, marea se 
înclina pină la 40 de grade și, în situația asta 
cu o mină te tii și cu cealaltă lucrezi —ceea ce 
nu înseamnă că motoriștii, mecanicii, stăpînii 
motoarelor se întilnesc mereu cu evenimentul. 
Dar ei sînt oameni ai evenimentului, pregătiți 
în acea solidaritate a clasei noastre muncitoare, 
de a-și face datoria cu promptitudine, eu eroism 
simplu, cu convingerea și conștiința că, trebuie 
înainte de toate, să se bizuie pe ea însăși. Chiar 
dacă in călătoria mea verticala pe Neptun*4 
aveam să mai provoc Istorisiri ale unor momente 
tensionate, puneți-o pe seamp dorului de a: afla 
evenimentele mării și oamenilor mării... „Nep
tun" navighează din 197u, fără alte pene decît 
acele banale ale unui . .automobil. Aie unui au
tomobil cu un deplasament de 10 0C0 de tone.

Pare totul simplu, nu-i așa ? Dacă n-ar trebui 
să înțelegem matematica, și chimia și fizica și 
mecanica și electricitatea și electronica și mai 
știu eu cite sofisticate legături intre punctul 
acesta și corespondentul lui, perechea lui din 
locul unde chiar se vede marca. Cine o vede și 
cum o vede, prin ce ochi o vede ? Iată ochiul 
cartografiei navei, stră-străneootul sextantului 
sau astrolabului sau al mai știu eu cărui instru
ment de stabilit poziția navet Aici e un fel de 
tipografie sui-generis de editat harți ale Măriei 
Sale, cargou] școală , Neptun44. La vreo cîțiva 
metri mai încolo, o vede prin dulapurile astea 
cu tranzistori și cabluri, emițătoare și receptoa
re, radiotelegrafistul Petre Abramov. Și, in sfir- 
șit, aflu omul care vede, vede cu ochii, e obligat 
să vadă cu proprii lui ochi pentru toți oamenii 
de aici, pentru mașini și aparate : timonierul. 
Ce vede timonierul, obligat in ceasurile de ve
ghe în cabina numită comandă, să nu se așeze 
pe scaun (în spatele lui e o simpla rezemă- 
toare) să fie numai ochi ? El vede ce-i la bord 
și ce-i la tribord și ce-i la pupă și ce-i la proră, 
el strigă faimosul „Pămint !“ El vede uneori o 
aprindere a oceanului, așa cum ne-a povestit-o 
un timonier actual de pe „Neptun", pe atunci 
pe nava...

Deci, pentru 50 de zile „Neptun", o părticică 
din patrie, o părticică din Repuhlica Socialistă 
România, cum își zic marinarii de aici, va fi de
parte de țară. 50 de zile in care viața la bord 
va continua ca și in țară, cu pulsul fremătător, 
marcată de campania electorală. Nava e o parte 
a circumscripției electorale a portului Constanța, 
tovarășul Dumitru Vultur, secretarul organizației 
de partid de pe „Neptun" mi-o spune convingă
tor, din felul cum se desfășoară pe alt plan, pe 
planul continuării vieții spirituale a colectivului, 
călătoria. Astfel, ore de studiu, ore de odihnă, 
ore de dezbateri, ore de cunoaștere i oamenilor 
de către ei înșiși, pentru ei înșiși. Undeva, prin 
mările „continentului" — așa se numește partea 
aceasta, ii va afla pe marinarii cetățeni ai R. S. 
România de pe „Neptun" 9 martie Dar urna nu 
va lipsi, votarea se va desfășura în cea mai de
mocratică respectare a legilor și cu un splendid 
accent inedit : mulți din faimoșii studenți vor 
vota întîia oară pe mare ! își vor vota țara, și 
bărbăteasca meserie în slujba țării, consfințind 
cu un gest de emoție acel adevăr adine ce zice 
că puterea călătoriei, puterea curajului și sin
gurătății marinarului pe mările nimănui și de 
lumini i-o dâ gîndul că arc o patri-î j Iar mari
narii de pe „Neptun" duc în inimi cea mai fru
moasă dintre patrii...

Platon Pardău

Fiul satului
ă îndreptam într-o simbătă seara spre 
comuna Mitreni- Simțeam in apropie
re respirația șantierelor navale uin 
Oltenița — fereastră desenisă spre

lume intr-o alunecare de nave și lumini. Veneam 
aici pentru prima dată și eram îngrijorat bănu
ind că, fiind simbătă seara, organele locale cu 
care trebuia să mă întilnesc au plecat demult, in 
comuna Mitreni se păstrează un viguros dans 
bărbătesc, unic in zona de cimpie. Membrii for
ma [iei erau la urea ți ai celei de a doua euiții a 
Festivalului Național „Cmtarea României" iar 
acum eu trebuia să-i adun pentru a doua zi in 
zori, cind urma să-i duc la București pentru un 
spectacol televizat.

Să apari intiia dată, simbătă seara, intr-o co
mună ain vecinătatea unui oraș, așezat pe calea 
ferată care leagă cimpia Dunării cu Capitala și 
să ai speranța că-1 vei găsi pe secretarul adjunct 
al comitetului comunal de partid și vei reuși cu 
ei să-i aduni pe cei 24 de bărbați din formația 
de dansuri— O adevărată utopie 1 In gara, prima 
surpriză un grup de tineri studenți romani, cu
banezi. negri glumind și strigind cu glas tare, 
intr-o veselie și detașare cum numai acestei 
virate ii stă bine, indreptindu-se spre Consiliul 
Popular, unde o colegă de-a lor avea cununia 
civilă. Un ax de lumină se roti in sufletul meu, 
ca floarea soarelui după părintele ei de veșni
cie, pricepînd dintr-odată întreaga semnificație 
a acestui geșț simplu : iată că spre satele noas
tre, departe fle-â rămîhe nuinai liniștite și lu
minoase oaze însorite, se îndreaptă tineri din 
alte seminții ale lumii pentru a fi, în clipe deo
sebite. alături de prietenii lor. Dar bucuria mea 
avea și-un alt suport : știam acum că-1 voi găsi 
la Consiliul Popular măcar pe primar. Acesta 
se pregătea pentru actul solemn pe care avea 
să-1 oficieze.

I-am spus primarului despre misiunea mea. 
M-a invitat la cununie. Am cin Lat și eu „Mulți 
ani trăiască44, in grupul care rostea în mai multe 
limbi ale pămintului aceeași urare. După ce au 
ciocnit citeva pahare de vin, tinerii au plecat cu 
rudele și invitații lor. Din nou l-am întrebat pe 
primar cum să mâ descurc. Mi-a spus că-i grăbit 
Si că trebuie să plece si el la Oltenița. îl aș
teaptă familia, de-o săptămină Întreagă n-a mai 
dat pe acasă. „Bine, dar nu mă puteți lăsa aici 
singur ! Noi ne-am pus mare nădejde in dan
satorii dumneavoastră. Apar La ..Antena vă apar
ține". Vor fi văzu‘i la televizor de întreaga 
țară „N-ai nici o grijă’ 11 cauți matale pe Fiul 
Satului !“ — ..Cine-i ? Si ce treabă am eu cu 
el?“ — „Uitasem că poposești pentru prima dată 
in satul nostru. Fiul Satului e secretarul adjunct 
al Comitetului comunal de partid. Un tinăr ca și 
dumneata, pe deasunra si deputat, a doua oară ! 
...Activitatea culturală ține de domeniul lui. 
Lua'î legătura și veți rezolva toate nroblemele !" 
— „Unde-Î găsesc?" — „Vezi la CAP., la ședința 
operativă de comandament. Sediul C.A.P.-ului 
e in blocul nou de peste drum. Pe Fiul Satului 
il cheamă Vasile Rădoi ! La revedere și iți urez 
succes !"

M-am îndreptat spre blocul de peste drum cu 
imnresia că nrrmarul m-a exoediat pentru a 
scăpa de mine. îi înțelegeam graba de a-și vedea 
familia, dar eram din nou îngrijorat.

— Caut un tinăr denutat. pe Fiul Satului ’ 
m-am adresat eu oamenilor strînși in jurul 
unui plan operativ și a unei hărți mari cit masa 
de lucru, unde erau hașurate locurile unde se 
pregăteau culturile de primăvară.

— Psst ! imi făcu semn un om in virstă. Și-mi 
arătă cu degetul spre un tinăr in jurul a treizeci 
de ani. care vorbea celorlalți. După siguranța 
glasului său, după tonul cu care dădea sarcini, 
sfaturi, după cum cunoștea locurile și culturile 
am dedus că el trebuie să fie Vasile Rădoi. In
tr-o jumătate de oră am ascultat tot planul lu
crărilor pentru săptămină următoare.

— Mă scuzați că m-ați așteptat 1 se întoarse 
el cu un zîmbet cald. Azi eu sînt de serviciu, 
ca de obicei ! Ceilalți sînt navetiști, oamenii 
s-au obișnuit cu mine șl mă ascultă. Dacă nu 
sînt odată la planul operativ, le e greu. Să nu 
credeți că mă laud, dar li se pare că le lipsește 
ceva : ei dau cuvintelor mele greutate.

Nu era nici îngimfat, nici modest Fiul Satului. 
Era un om obișnuit. „Să mergem să-i căutăm 
pe dansatori ! Știți că mi ine ii ducem la tele
viziune!", am insistat eu. — „Cu plăcere. Tri
mit acum pe cineva să-i mobilizeze !" între 
timp, tovarășul Vasile Rădoi m-a purtat prin 
mai multe locuri : mai întîi : un „noroc și casă

de piatră" celor cununați de primar, apoi o vi
zită la magazinul universal, unae fuseseră aduse 
mărfuri noi ; o scurtă discuție cu un grup de 
muncitori de la fabrica ue conserve Valea Ro
șie : „mai avem încă probleme, fabrica e pe raza 
comunei noastre și mulți dintre cei care lucrea
ză aici au o dublă calitate : de muncitor și de 
membru cooperator — noi trebuie să ținem sea
ma și de una și de alta, mai ales că materia 
primă pentru fabrică vine de pe ogoare în 
timpul care mi-a mai rămas am discutat și des
pre ale lui. Voiam să aflu cît mai multe. Soția, 
Constanța Rădoi, era profesoară de limba româ
nă și comandantă de pionieri pe școală. „Știți, 
eu lucrez cu cei mari, ea cu cei mici. Mulți din
tre ei. după ce ies de pe băncile școlii și vin la 
fabrică sau Ia C.A.P. sînt deja formați ca oa
meni. Ne înțelegem chiar și cu navetiștii ; deși 
unii lucrează la Oltenița sau la București, ră
min tot oamenii satului. Nu părăsesc comuna ; 
vedeți că este destul de frumoasă : asfalt, alei 
betonate, școală nouă, magazin universal. Toa
te s-au construit in ultimii patru ani. Eram 
pe-atunci cel mai tinăr deputat și umblam din 
om in om... Acum am experiență... Cit am mai 
muncit și la școala asta 1 Cit ne-am bătut capul 
pină cind am făcut nrin contribuția voluntară a 
cetățenilor alei asfaltate și oe străzile laterale ! 
E greu să-i inveți pe oamenii de la țară dintr-o
dată cu civilizația urbană ! Noi. sînt convins, 
am făcut cițiva pași. Mai avem încă destule de 
făcut".

„Un, doi, trei și Hai așa. așa, așa 1 Bate pasul 
spre dreap-ta“ ! “O roată albă de bărbați vigu- 
roși, .îmbrăcați în costume populare, în rindul 
cărora Fiul Satului nu se mai deosebea cu ni- 
rpjc... |ovea acum cu putere podeaua căminului 
cultural. Interpretau un joc străvechi, plin de 
energie, cu pași și cu încrengături iuți, un joc 
izvorît din vigoarea acestui pămînt exprimind 
legătura indisolubilă dintre meleagurile natale 
și oamenii care nu le-au părăsit niciodată.

Apoi oamenii, zicindu-ne cu respect „bună 
seara", s-au retras unul cite imul. M-am inte
resat de camera oficială, iar Fiul Satului mi-a 
sous că au una ..foarte frumoasă și dotată", dar 
că, de cind lucrează el aici, nici-un „tovarăș de 
la județ, de La ziar sau din altă parte" n-a dor
mit acolo, fiindcă...... am fost și eu mulți ani ac
tivist U.T.C., cunosc viața grea de teren. Am lu
crat la Greaca, la Prundu. am condus șantierul 
de muncă patriotică al tineretului de la Hota
rele. Rămăsesem orfan de tată ; ne-a crescut 
numai mama. O soră de-a mea s-a căsătorit aici. 
Mima ne-a zis că să ne stringem unul lingă 
altul si am adus-o mai intii pe dumneaei lingă 
sor-mea. apoi i-am făcut casă : am cunoscut-o 
De profesoara de română, ne-am căsătorit, am 
fort ales secretar adjunrit aici, anoi deoutat : 

—n — <=- Oamenii au început să-mi zică
Fiul Satului".

I-am cunoscut gospodăria. Era așezată în 
apropierea gării, pe una dintre străzile cu alei 
betonate- O casă nouă cu patru camere, cu bucă
tărie moderni, cu baie, cu cămări anexă și piv
niță. In curte — viță de vie, pomi și un solar. 
..Gospodăria noastră ne asigură aproape tot 
ceea ce avem nevoie pentru hrană !“ imi spuse 
ei cu mindrie. — ..Se vede că ați moștenit de 
la părinții d-voastră dragostea pentru agricul
tură — „Da de unde Toate astea le-am în
vățat aici... Soția mea e DHegteană, eu bucu- 
reștean... Ne-au plăcut locurile. munca ne-a 
adus aici ; ne-am căsătorit șl iată, am rămas... 
Avem doi copii..."

In noaptea aceea n-am dormit liniștit. Mă tot 
gin dea m la acești oameni ciulind să înțeleg ce 
i-a determinat să se stabilească in Mitreni. acum 
cind majoritatea tinerilor, chiar din mediul ru
ral. se îndreaptă spre oraș. Dar nu putea fi 
vorba de vreo intimplare oarecare, cind ei. nu 
numai că s-au integrat demult in viața spiritua
lă a comunei, dar s-au situat in fruntea eveni
mentelor și a celorlalți intelectuali, de vreme 
ce au devenit Fiii Satului. Mobilul lor moral 
n-a fost determinat decit de marea lor dragoste 
față de muncă. Aici și-au găsit locul lor po
trivit. au rămas aici. Desigur că tinerii mei eroi 
not fi niște excepții • Dar ei po< tot la fel de 
bine avea modele in viața și activitatea altor 
tineri.

Era atîta liniște aici, atita aromă de primă
vară. atîta ordine și bunăstare in casa gazdelor 
mele, atita mulțumire si na ce in tot ceea ce 
făceau si eîndeau ei. incit in*cL‘
ge pe deplin că pentru ei ® deveni Fiii Satului 
in Mttreni însemna nu o alunecare de la roiu
rile lor firești, ci un mare triumf izvorît din dra
gostea lor dreaptă pentru oameni-

Ion C. Ștefan

DIMINEȚILE 
PRIVIRII
Țara c locul 
înde soarele
Ne-a m.ngiiat 
Pentru prima oară 
Privirile.

Aici.
S-au deschis
Răni de iubire
Pentru pămintul acesta, 
în care strămoșii 
S-au făcut
Anotimpuri de pace.

Un drum de stele 
Ne trece prin istorie, 
Atunci cind noi 
Ne plămădim 
Diminefile patriei.

Dumitru Udrea

A iubi munca, 

a iubi oamenii
• nginerul Nedelcu Marin este director 1 general al Centralei industriale de 

utilaj tehnologic și material rulant.
a f03* propus de către oamenii munca 

din Capitală, candidat pentru alegerile de depu
tat i in Marea Adunare Națională, la circum
scripția electorală nr. 4 Energeticienilor.

Pe scurt, biografia acestui comunist nu are 
nimic spectaculos, s-a născut In comuna Bolin- 
tinu din Vale, județul Ilfov. Tatăl. muncitor, si-a 
deprins copiii să muncească serios. să gindeascâ 
și iar să gindească înainte de a acționa, le-a 
insuflat o mare seriozitate tn viată. învățături 
pe care inginerul Nedelcu Marin le-a arimilat 
in copilărie si nu le-a uitat toată viața. în 1960 
devine membru de partid. ..Anul 1960 a fost un 
an de o importantă vitală in viata mea ’ Am 
devenit membru al Partidului Comunist Român, 
și sint mindru că trăiesc in acești ani în care 
România a intrat intr-un ritm de dezvoltare 
grandios. în 1962 ajunae prin concurs la Insti
tutul de cercetări si proiectări din București, in 
paralel ducind si o intensă muncă de activist 
de partid la sectorul doi al Capitalei. în 1968 es:e 
ale- secretar cu problemele economice al secto
rului 6. in 1976 prim-secretar al sectorului 6. 
actualul sector 5. Din 1978. director general la 
Centrala industrială de utilaj tehnologic si ma
terial rulant.

— Ce este un comunist, tovarășe director ?
— Vreți o definiție ?! Un comunist este un 

crr. care iubește munca mai presu- de orice si 
care iubește oamenii. Mi-ati pus. intr-un fel. o 
întrebare retorică. Mihai Eminescu considera 
munca adevărata bogăție a unui popor. Aceasta 
este înțelegerea superioară pe care o a-ordă 
muncii si politica partidului nostru „Ce-ți do
resc eu ție, dulce Românie. ' Țara mea de glorii, 
tara mea de dor Cită dragoste, cu cită dra- 
g«^:e iși iubea Mihai Eminescu tara, munții, 
aoek, codrul, drapelul tricolor... .JSoună lumii 
large steaguri tricolore. Saună ce-i poporul 
niâre. românesc", spunea poetul cel mai de sea- 

a! României. Numai iubind adine si ad-?- 
•• ir«t, să iii dai măsura forțelor taie
patriei și poporului. Tovarăș ' Nîcolae Ceaii'sc^c-i 
wr’-e un exemp’- u a! Iubirii de tară, al iubirii 
pentru România pentru viitorul oamenilor 
muncii din Românii- O minte clarvăzătoare, un 
suflet mare. i.==s=bil să cuprindA toate proble
mele care se pe parcursul dezvoltări^ țării
noastre, des»firâ precedent in istoria 

noastră. Șl, odată cu industria, cu învlțămlntul. 
cu Științele exacte, si ou arta, cultura, se dez
voltă șl oamenii noi ai României da mîine. Da 
aceea, consider eu, că una dintre cele mai' se
rioase probleme ale unui conducător da între
prindere, este munca cu oamenii, în fiecare om 
există o calitate ce trebuie descoperită, pusă in 
valoare.

— Cu ce sentimente ați primit propunerea de 
a candida pentru alegerile de deputați in Marea 
Adunare Națională ?

— Drept să spun, eu nu am visat niciodată 
că voi ai unge să candidez la alegerile. de depu- 
tați în Marea Adunare Națională. De aceea vor
beam de responsabilitatea omului în fata mun
cii. de seriozitatea cu care trebuie să privim 
viața si tot ceea ce face parte din viata noastră 
Simt, acum, o mare re ponsabilitate în fata oa- 
meni’or muncii care m-au propus. Sînt conștient 
de marca responsabilitate pe care o am. și am 
să-mi fac datoria din toată inima. „Nimic nu 
am primit din afară in mod gratuit, nimic nu a 
căzut din cer ! Stadiul la care am ajuns este 
expresia muncii eroice a poporului nostru, a ho- 
tăririi și încrederii eu care toți oamenii muncii 
urmsnză și înfăptuiesc neabătut politica parti
dului; a t?riai și forței socialismului, a capaci
tății noii orinduiri de a asigura întregii națiuni 
un ina’.t nivel de civilizație materială si spiri
tuală" — a spus tovarășul Nieolaa Csaușe~cu 
la cel de-al XII-!ea Congres al Partidului Co
munist Român. In aceste cuvinte ale secretaru
lui gdneral al partidului nostru este chintesența 
politicii partidului nostru, de mai bire. mai fru
mos, mai bun, de fericire și viitor luminos, de 
paoe.

Ion Lili

Două destine unite 

în interesul obștei

Orașul Bălan de pe meleagurile Harghi
tei este prezent în reportaje cu mult 
mai rar decit — sore e.iemplu — Valea 
Jiului sau Baia Sprie. Nu pentru că 

minerii din Bălan ar lucra cu mai puțină tragere 
de inimă decît frații lor ortaci de prin alte părți 
ale țării, ci pentru că această așezare relativ izo
lată este situată Ia mari depărtări de șoselele 
mult frecventate ; la jumătatea drumului dintre 
Miercurea Ciucului și Gheorghieni, începi sâ 
urci serpentinele și intr-o vale foarte frumoasă, 
un orășel primitor il intimpină pe călător.

Pină in anul 1962 localitatea Bălan se deosebea 
de celelalte localități rurale de pe meleagurile 
Ciucului doar prin aceea că 800 de localnici ai 
comunei au lucrat in mină și au locuit în blocuri, 
în acel an memorabil a intervenit o schimbare 
radicală in viața minei și ca urmare a acestui 
salt, în 1967 localitatea a devenit oraș, iar din 
cele 13 000 de suflete ale actualei localități urba
ne 5 000 lucrează în mină.

Acest salt soectaculos se distinge chiar în con
dițiile impetuoasei dezvoltări a județului Har
ghita ; este meritul unui mănunchi de tineri en
tuziaști, al unui adevarat colectiv comunist. 
Acest grup a venit la Bălan în jurul anului 1956, 
sosind direct de pe băncile universității. Pe 
atunci, rezervele de minereuri ale Bălanului au 
fost evaluate la 64 090 de tone și se părea că 
exploatarea nu va avea o’ viață lungă. Membrii 
acestui grup, inginerii Racz Attila și Elena Ră- 
dulescu, geologul Fekete Albert și maistrul mi
ner Kerekeș Jânos aveau pe atunci virsta medie 
de 25 ani ; el au fost pătrunși de dorința fier
binte de a descoperi noi rezerve de minereuri in 
^dineurile subsolului, pentru ca Bălanul să ocupe 
un loc distinct in aria siderurgiei neferoase 8 
țării și pentru ca acest grup entuziast de tineri 
să contribuie la ascensiunea vertiginoasă a aces
tei exploatări, oferindu-1 însăși rațiunea exis
tenței sale și, fără exagerare, a vieții la propriu 
și figurat la Bălan.

Răcz Attila și-a petrecut jumătatea vieții sale 
de pină acum la Bălan ; avea 23 de ani, pe cind 
a venit aici ca inginer stagiar, iar acum nuiUârâ 
47 ani de viată ; după numeroase funcții înde
plinite, printre care limp îndelungat, de ingineri 

'șef, în 1947 a fo-st’Wttiil director al întreprin
derii miniere. Fekete Aloerț a venit la Bălan 
ca geolog, fiind tot atit de tinăr pe vremea 
aceea. De atunci cariera lor profesională s-a îm
pletit în munca de prospecțiuni și modernizare 
realizate cu multă competență și vocație. Planu
rile de dezvoltare ale minei s-au bazat pe pros
pecțiunile realizate cu un simț infailibil și temei
nice cunoștințe în materie de geologul Fekete 
Albert, acestea fiind secondate de concepțiile in
ginerului Racz, privind modernizarea și meca
nizarea exploatării, .kstfel s-a ajuns la actuala 
producție anuală de 1,6 milioane tone minereuri 
in mina despre care specialiștii — în lipsa unor 
temeinice și competente prospecțiuni — au spus 
că este „epuizată", condamnind-o ia „închidere".

Geologul Fekete Albert nu s-a resemnat cu o 
asemenea sumbră „perspectivă" șl in 1956 a în
ceput sâ culeagă probe de rocă, descoperind ast
fel de rezerve, pe baza cărora conducerea parti
dului hotărîse încă din 1959 dezvoltarea într-un 
ritm rrfțjid a minei. Datorită investițiilor, într-un 
deceniu și jumătate producția a cunoscut o creș
tere de 50 de ori. Paralel cu prospecțiunile în
treprinse, geolngul-șef Fskete Albert a format în 
jurul său un grup entuziast de cercetători com
petent!, printre care : Benko Eva, Peter Borbâla, 
Maros I Zoltân, Vasile Mica ci și alții, care s-au 
dovedit a fi demni de faima veteranilor.

In 1956, cind Răcz Atlila venise Ia Bălan, la 
vagoneții din subteran se mai folosea încă hipo- 
tracțiunea, dar in procesul de modernizare trans
portul s-a mecanizat, sistemul de ventilație, ali
mentarea cu energie și încărcare» minereurilor 
s-au modernizat, s-a introdus forajul cu jeturi de 
apă sub presiune ; mina Bălan a cunoscut nu
meroase premiere ale asimilării și introducerii 
unor metode de muncă avansate în ale mineri
tului. Toate acestea se datorează receptivității 
fața de nou, spiritului inventiv ale acestui mi
nunat intelectual comunist Râcz Attila.

Datorită specificului muncii, Râcz Attila și Fe
kete Albert lucreozâ împreună de peste două 
decenii, activitatea lor fiind intercondiționată. 
De altfel ei sint prieteni buni, tovarăși de nă
dejde, care își cunosc bine colectivul de muncă, 
orașul lor pe care il reprezintă in organele de 
partid, participind la toate manifestările impor
tante la nivelul cărora se adoptă decizii privind 
mina, orașul sau viitorul județului Harghita. De 
aceea consider drept un deznodămînt firesc că 
amindoi au fost desemnați candidați pentru 
Marea Adunare Naționala in circumscripția 
electorală nr. 4 Gheorghieni. Alegătorii din 
această circumscripție, români și maghiari, apre
ciază că munca și viața de pină acum ale celor 
doi candidați s-au împletit strins cu dezvoltarea 
minei Bălan, așa ca desemnarea lor drept can
didați la forul suprem al puterii de stat ce va fi 
ales la 9 martie constituie chezășia că ei iși vor 
îndeplini cu cinste și acest mandat.

Barabâs Istvân

)

Urmare din pag. 1

(exemplul s-a dat mai sus) adică o cercetare cu 
aplicație imediata și mai adaugă cu privire la 
virstă : „Eu am terminat facultatea acum cinci 
ani și de virsta mea mai sînt trei-patru. încolo, 
mai toți sînt sub 25 de ani !"

Pe urmă, ne descrie o trăsătură a tinereții, 
constatată în „atîtea și atîtea împrejurări ale 
procesului de producție" :

„Tinerețea are un fel de nerăbdare. Scoto
cește. Caută. Inventivitatea ii e la indemină. 
Bineînțeles că există o disciplină a cunoașterii. 
Altfel cum să descoperi, cum să imaginezi ?" 
Merg pe o „linie tehnologică" — și-1 întreb pe 
primul băiat cum îl cheamă :

— Mircea Iancu.
— Virsta ?
— 22.
— Studii ’
— Sint încă la liceul I.L. Caragiale.
— Si aici ?
— Am făcut un curs de specializare.
(Note2 că e singurul copil la părinți, iar pă

rinții lucrează tot aici, electroniiti la „Automa
tica" șl „Romcontrnl4*. Nu, m-am grăbit, mai are 
un frate. Cristian, de 20 de ani, a terminat li
ceul șl este și el tot aici, electronist). Dincolo 
de el lucrează (să-i vedeți cum sîot, ca intr-o

<________________________________

Tinerii oameni ai muncii
clasă !) Ioana Stănescu și ea încă elevă la 
I.L. Caragiale, iar dincolo de ea, Elena Geor
gescu, și ea elevă la același liceu, în fine, că cei 
mai mulți muncitori — electroniști de aici, sînt, 
de fapt, elevi ai liceului I.L. Caragiale, mai toți 
prin anul V, că liceul e patronat de „Automa
tica" — în ce fel ? Iată cum : — profesorii de 
specialitate, adică de științe tehnice sînt chiar 
inginerii lor, de aici, din secție, sau de la 
„Uzina Mare" ; Automatica. Trec în „clasa" 
cealaltă — încăperile sînt despărțite prin pereți 
de sticlă — unde vorbesc cu primul tinăr, șeful 
de echipă, Cristian Zâne, absolvent de liceu și 
al Scolii profesionale, elev al unui curs de mai
ștri „In specialitate", pe urmă cu Ion Zanea 
(„Zanea sau Zâne ?" „Nu, Zanea, nu sintem 
rude, doar că muncim aici, sintem colegi, Z.a- 
nea Ion") a cărui soție lucrează „dincolo", în 
cealaltă „clasă" Ia secția de plachete, aici fiin I 
secția de automata și ddzatoare. Un băiat blond, 
frumos, 31 de ani, unul dintre cei trei-patru mai 
„în virstă", despre care vorbea inginerul Na- 
dolu, a terminat liceul, a făcut o școală profe

sională, soția la fel, și ce să-mi d de..i
că-1 e dor de fetiță, Roxana, care-i La m
Vrancea, că de-acolo e soția lui, din
și acum, pe iarnă, fetița lor de 3 ani au lăsat-o 
la bunici, dar, cum vine primăvara, se repede 
s-o ia.

In spatele său lucrează „bătfinuT Gheorghe 
Moise, in virstă de 33 da ani. ii spun astfel și 
ride, „da. să știți, sînt cel mai in virstă", toți 
sint parcă dintr-o echipă sportivă, soția. Con
stantina Moise, e alături, in secția cealaltă, 
„aveți copii „cum să n-avem ? doi, Leo
nard și Valentin".

— Ce nume ! Cine le-a pus ?
— Cum cine ? Noi ! Nu vă plac ?
— Imi plac foarte mult.
Ii pun o mulțime de întrebări și notez că lu

crează aici - de la înființarea secției noi, că 
această secție chiar dacă e o anexă va depăși, 
„Automatica", ea fiind ultramodern utilată, că 
meseria lui d? electronist e o meserie de viitor, 
că „acelui căruia nu-i place electronica, nu-i 
place meseria. în general", că și-a făcut casă 

proprietate personala intr-un bloc pe Șoseaua 
Alexandria, și că il oreocupi foarte mult o ino- 
v.ijie. dar să trec pe acolo pe la toamnă, cind e 

ca ’.*7 fi și aplivatâ. pentru ca lucrul cel 
«Eai neplăcut ar fi -Ă vorbească ..in gol".

Intr-una din „clase", cu scaune și mese, are ioc 
apoi. inch.: ere sublimă, uq „dialog poetic", cum 
l-a numit tovarășa Ana Comănița, secretar pen
tru probleme de prooagandâ al Comitetului de 
partid al sectorului 1 al Capitalei. Și așa a și 
fost, fiindcă, alături de Traian Iancu. Gheorghe 
Istrate, Ioana Diaco.nescu, Ion Murgeanu, și Dan 
Deșliu au citit din creația lor electroniștii Au
tomaticii. membri ai Cenaclului „Geotge Căli- 
nescu", dînd, la un loc. naștere unui adevărat re
cital, încărcat . de farmec și de emoție, invi
ți ndu-ne, de fapt, să-l cunoaștem mai bine pe 
omul care face calculatoarele electronice.

„Mereu, măreți voi pune-o temelie și-o voi 
înălța / pentru gind.il și visul de-a mă nuni 
om“ (Doina Magdalena Basalău, tehniciană). 
„Pămintul e neliniștit Nu știe. Hei, ce se pe
trece ? E primăvară" (Gheorghe Adăscăliței, 
strungar) ; „între timp am aflat l că pămintul 
poate fi luat drept cer" (Emihana Niță, opera- 
toare-calcul) ; „O bucuria simplă și cdincă / și 
fără piedici-tineretea !“ (Cristina lamandi, ope- 
ratoare-calcul) ; „Și cad frunzele pe mîini / Cad 

din cerul plin cu frunze" (Mihaii Păunescu, teh
nician) ; „înfiorat, zîmbesc spre-o amintire‘< 
(Victor Chelu, electrician) ; „Cu piatra dură-a 
unui nord opac trezisem răscoliri, singurătăți 
amare / in amintirea de acum un veac" (I. Gher- 
ghișor. inginer) : „Nîcicind și' niciodată miracole 
n-au fost i Nici fapt fără urmare, nici jertfă fără 
rost, Nici roade fără trudă, nici soare fără 
nor, Iubire fără lacrimi, sau viața fără dor / 
Miracol este omul...44 (loan Mavrocordata, ingi
ner).

Secretarul comitetului de partid de la Auto- 
rgatica, tovarășul Nicolae Olaru, ne face — la 
sfirșit — o rugăminte : „cărțile de succes să se 
retipărească, cererea e mare și nu se găsesc". I a 
răspunsul dat de președintele Uniunii scriitori
lor aflu un rapt pe care-1 transcriu tocmai Den- 
tru semnificația lui : la două zile, in România 
ie;e din tipografie un volum de versuri. Pină 
nu părăsesc întreprinderea, iau un scurt inter
viu strungarului Gheorghe Adăscăliței, autorul 
odei primăverii. „Grăbita cu mantie pestriță" :

— Spune-mi poete... Surîde si se fîstîcește : 
— Nu sînt poet... — Ei ? Nu dumneata... — Si at 
strungar.

Inginerul Mavrocordata, colegul de cenaclu, 
mă ajută să trag o concluzie : „Eu cred că este 
și strungar și poet".
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SETEA
titus popovici

Cele cinci camioane cu muncitori se 
opriseră In mijlocul pieței de unde 
oamenii fugeau incA in gruDuri mid 
Si răzlețe. Muncitorii coboriră fără să 

M grăbească, se încolonară și porniră înainte 
învăluind piața ; vintul flutura pinza steaguri
lor pe care le purtau. La început Înaintară în 
tăcere, apoi pe flancuri, unde se aflau tine“~ii 
de la IT.A., cineva începu Internaționala. Aid 
se întilnirâ cu Ardei ea nu. Mohai si cu George 
însoțiți de ci ți va oameni : îndată Ii se alăturară 
și muncitorii care inceouseră demonstrația an 
dimineață. Cele cîteva cadavre fu*t~-ri 
și puse In grădinița care Împrejmuia stătu» 
Ecaterinei Teodoroiu : familia ungurului cel gras 
plîngea ascuțit, dar in murmurul coloanei țipe
tele lor se auzeau doar in riști mauri. stinghere.

Coloana era condusă de Gbeorgbe Jurca. pri
mul secretar al județene! de partid. cgre-1 re
cunoscu îndată pe George și-i spuse că talonul 
lui a fost trimis. Vorbea încet. silindQ-ee să pară 
liniștit, dar din cind în cind privirile ii tocea* 
in lături, aproape, unde se întindea cafenie. o 
pată mare de singe. George ii spuse despre mo
șia baronului Papn si despre gresali care se 
făcuse prin neinceoerea la timp a exotouauu 
Jurca avu o singură tresărire, ochii cemssa 
■clipiră aproape vesel, apoi se întoarse «="e 
Mohai, care stătea un pas mai încolo, in poziție 

de drept, cu miinfle lipite de ri ocara panta- 
looilor.

— îmi pare rău. tovarășe Mohai. dar dum
neata n-o să mai doq rămine secretar aid— 
Lasă. lată, zimbâ. du-.tj raporta nimic eu supu
nere— TVai pierdut vremea, n-ai știut intetece 
ce voiau oamenii.. Exnrooierea lui Papp ne face
un foarte mare servi au pc->*.ir.

— Eu socoteam ti mă duc chiar ari in Lunca, 
să organizăm coB-iia. souaa Ardeleana.

— Bine—
— Permiteu-mi să raoortea d nu e bine, șopti 

Mohai— De ee î«rwai:i să ia pămintul ?
— Pentru că 3MU e in hotarul lor si ar fi 

trebuit impărxă meft celălalt război. souse 
Georee.

— E bane. Aam nmoirst. trebuie să adunăm 
tiranii. «ici in f-s a să le vorbim— Dumne*- 

rind că George roia să « ofere— Vor fi 
iRsureătttri. fer_ auriae. anus dădu <9a mină. 
Nu-i nimic. Pe urmi oaaoăm oretara »-! ro- 
aim pe bandit ia fMa țărani «or— Unde e *o- 
varău! Buzxlă ?

— Bătut răo ei. îlalăMrL 
W A»* t a* tem.

bancfix

George avu deodată dorința surprinzătoare să 
«tea de vorbă cu Jurca. așa. despre orice, și-i fu 
puțin rușine „O să ne cunoaștem mai tîrziu. se 
gin di. nu-i nimic-. Dar ar fi fost bine să nu sc 
mai amine mta eu nimic, să se poată dezvălui 
acum fără nici un tei de reticență. Era agitat 
de cm fel de tremur interior, o bucurie plină, 
nervoasă, ne care n-o cunoștea.

La capătul străduțelor care dădeau in piață, 
inceouseră să *e ivească țărani. înaintau încet, 
aproape cooinda-ae. dar în curind mulțimea se 
îndesi si din nou locul începu să zumzăie. Geor
ge se temea să nu inceaoă iar o încăierare și de 
cîteva ori ciută privirile lui Jurca : acesta stă
tea de vorbă cu Ardrieanu apoi, intorcîndu-se 
snre Mohai. ii spuse să facă rost cum o putea 
de o masă mai mare, de pe care să se poată 
vorbi. Murmurul creole*. se auzea și scîrtîit de 
căruțe, mugete de >~ao. dar trebui să treacă mai 
mult de o oră pînă ca lumea să se adune. 
George, ușor nehrdotit <nu se putea concentra 
să se gindească la un inceout de cuvintare si' 
știa ci nu e m orator dintre cei mai buni) îi 
căuta ne luneani 2 văzu risipiți ici-colo, unii 
m felele tnszmeeraJe. naaomoriti. alții beți. Erau 
sute de fețe, nerananxe. îrwl. ciudat de ase
mănă tnare. cnum. -Oare si sufletul lor se asea
mănă ’ se •acrvea George. Oare ei știu, oare 
« vor abrevt ? Adevăral e însă al kr si eu tre
buie aă, - tretXDe să trăieac mult ca să devină și 

al meu. în același fel. Jurca se urcă pe masă, o 
hîțînă să vadă dacă se ține, apoi se dădu jos.

— Nu-i bine aici. zise. Nu te văd oamenii. 
Mergem Ia statuia aceea. George pășea în urma 
Iui, parcă ușor amețit. „Peste două minute voi 
vorbi, va trebui să găsesc cuvintele care expri
mă adevărul lor". In grădinița împrejmuitoare, 
cele două femei și vreo trei bărbați care stă
teau îngenunchiați în jurul mortului, nriviră cu 
ochii năuciți cum intră cîțiva oameni și se opriră 
din bocit. Mohai, după ce se uită la fața învine
țită a mortului, spuse, destul de tare, lui Ax- 
deleanu :

— Asta e Salamon. cel mai bogat om din Ze- 
rind... Fascist.

George încercă să se urce pe soclu, dar nu 
Izbuti, cu o singură mină. Atunci Jurca se aple
că, îl luă de picioare și-1 ridică șoptindu-i în
cordat și el :

— Fără cuvinte multe 1 Simplu : expropierea, 
interesele comune ael românilor și ungurilor. Pe 
urmă vorbesc eu.

In spate, George simțea picioarele de bronz 
ale statuii: butucănoase și îngrozitor de reci. La 
fiecare mișcare, capul i se lovea de o protube
rantă : cartușierele eroinei. încercă să înceapă, 
să nu-și găsească glasul și clipele care urmau 
i se părură o veșnicie ; îl cuprinse amețeală. De 
jos, ochii globuloși ai mortului păreau fixați asu
pra lui ; femeile tăcuseră cu spaimă : mai de

parte, dincolo de șirul de muncitori, dintr-o că
ruță, Găvrila Ursului 11 privea ; In spatele lui. 
palidă. Maria plîngea încet, cu cîrpa la ochi, pe 
urma niște țărani în port unguresc, alături...

— Tovarăși ! începu cu un glas nefiresc. Toți 
am făcut războiul... Toți am trecut prin cele 
mai groaznice greutăți, prin singe, prin mi
zerie... Ne purtg un gînd, că a$a nu se mai poa
te, că trebuie să înceapă altă viață...

Tăcerea pieței se sparse: un murmur surd 
crescu, cineva strigă fâcind semne mari cu 
biciul.

— înainte cu o jumătate de ceas, aici a curs 
sînge... V-ați bătut frați cu frați, fără să știți 
de ce și acum stați alături, cu amărăciunea în 
suflet... Miini ungurești și românești, bătătorite 
de munca acelui cîmp. s-au lovit. De ce ?

Mulțimea se vînzolea, un țăran îgi făcu loc 
strîgînd, străbătu cordonul de muncitori si veni 
pînă lîngă picioarele statuii :

— Nu vă suparăți, dom’ derector, da nu se 
aude o vorbă.

George surise și-1 năpădi veselia. Așa era. nu 
cuvinte. își puse palmele pîlnie la gură si răcni 
din răsputeri, gata să-și piardă echilibrul :

— Dragii mei tovarăși 1 Moșia baronului Papp 
va fi împărțită celor în drept, așa cum sună 
legile guvernului nostru si programul Partidului 
Comunist Român 1 Asta s-a auzit ?

Se auzise, deoarece in clipa următoare nu se 
mai auzi nimic : oamenii se amestecaseră, se îm
bulziră, se îmoletlră unii cu alții, năvăliră spre 
statuie, se striviră de grilajul de fier : din nou. 
pentru George, fețele lor se asemănau izbitor ; 
se simți teribil de ușurat si nu-i dădu crin gînd 
să coboare de pe soclu. Ii era foame. Emilia 
trebuie să fi auzit deja cele petrecute, și va fi 
neclintită. Bătrîna ? — o alungă din gînd. Acum, 
dacă Emilia ar fi aici, i-ar putea spune, altfel, 
singuri, noaptea. Isi dădea seama că ea caută 
rușinată și îngrozită legătura cu cel ce era el 
odinioară. Acum... Tălăzuirea capetelor nu avea 
nimic neliniștitor, era a mișcare largă, undui
toare, ca un dans.

Și, ne neașteptate, undeva, spre capătul pie
ței, George îl descoperi pe Mitru : stătea ca 
prostit, cu brațele încărcate de perne si haine ; 
lingă el Gligor și încă cineva, de asemenea In- 
cărcați cu boarfe. George voi să coboare, dar 
nu putu ; Jurca se urcase lingă el și urlă cu o 
voce atît de puternică. îneît îi țiuiră urechile :

— Tovarăși ! împărțirea nu s-a putut face din 
pricina banditului care mai stă pe scaunul de 
pretor. Jos cu el ! Jos cu omul baronului !

— Joooos !
— Merem la pretură și-1 scoatem de acolo 1
— Mereem 1
Georee se pomeni iar în grădiniță, alături de 

mort. Ardeleanu veni repede lîngă el și-i spuse 
la ureche :

— Se nare că Juncanii au intrat în cîteva case 
șl au jefuit...

George îl privi în ochi.
— Cu acești oameni trebuie să facem...
— Știu. Cu ei.

(fragmente)

îmi nea ța era rece, tulbure Iad. 
tăioasă ca briciul și ea rtjdâ.
— Scoal’, Mări ne ’ Secai mă L- 
îngheață Craiova bocnă. Ha:, oki. 

s-o dezghețăm !
Cel care vorbea bocănea cu bocanrj in călă

rim, lingă căruța trasă aproape de fintina Por
carilor, în Piața Veche. Era acolo un jir iatref 
de c&ruțe, trase ca la obor, ca la iarmaroc. Oa
menii dormeau claie peste grămadă in care p< 
lingă ele sau sprijiniți de-a-mpiooarele pe _a 
gă cai.

— Sculați, mă 1 îngheață bocnă Craiova '
Vocea s-a dus departe, ca printr-o curie pa 

tie, lovlndu-se de ziduri și de ferestrele de 
ță. „Orașul celor o mie de moșieri- m trezea 
printr-un :

— Sculați, mă 1
„...Sculați voi. oropsiți al vieții !■ 
Se vestea o primăvară timpurie.

•ir
într-o căsuță joasă de mahala, cu larr.na de 

gaz încă aprinsă, o femeie încerca «4-|ă Oțxeat- 
că omul:

— Un’ te dud a$a desTcme Ind aou M 
pină la schimb !

Ion Totnescu, de la o vreme. p«eca “**■; 
si venea acasă noaste*. atintad intre dc«i 
gări. Aducea cu el manifeste u ziare. Le darea 
undeva, el știa unde, ri venea cu ahrie. Ia ul
timele nopți era mereu ch«nat de niște fnst 
grăbiți. — A plecat Si arum — îl mai jcikll-c 
unul, de la gard — după re. ln«A 5-a pregitu 
amănunțit, s-a ras și s-a primenit»

— Cind te întorci ? s-a mai auzit âa n- l 
glasul femeii, mai mult ca o dorință de Umsare 
decît ca un reproș.

— Cind om termina ce-avem de terminat! 
Vorbele au rămas in urma lui a ra era«L

prefecturii bătea areie *

A S A L T U L
Ceasul din tumul prefecturii arăta ora 12.
Nu mai era timp de cuvinte. Toate cuvintele 

se spuseseră. Tot ce fusese de spus se spusese, 
de fapt, incă demult... Se cereau, acum, fapte. 
Era ora lor. Ora fantelor care aveau să ’deschi
dă, de pe temelia lor nouă și teafără. viitorul.

— La prefectură !
Vocea a-a înăltat peste mulțime ca un steag, 

a explodat ca o trimbițA
— La prefectură !
Douăzeci de mii de oameni s-au pornit — 

in asaltul uralelor — spre clădirea ce domina, 
din centru, orașul.

Ceasul din turnul el încremenise Ia ora 12.

ilie purcaru

Ceasul din tumul .____
minetii. Au prins a suna sirenele de la fanr-.-- 
lui Brătășanu și de la morile Drugă. Au mnat 
Si sirenele de la C.F.R.

Le-a răspuns, peste dteva zeci de kflometr. 
sirena unui remorcher din Corabia.

$i acolo se dăduse semnalul nlecirii.
$i acolo, noaptea de 23 spre februarie ft>- 

sese o noapte de febră.
încă de cu seară porniseră sure Caracal SOcuri 

de țărani din Castranova. Leu. Drăghjcrai. O- 
lieni. îi ridicase la luptă si vene* in fruntea 
lor, printre alții, un muncitor, comunistul Jean 
Dobrescu, din conducerea județenei de sari*- 
Porniseră spre Caracal pilcuri de oameni dn 
toate satele județului.

Se adunaseră și muncitorii de la gară.
Porniseră spre asalt și ceferiștii de la Depoul 

din Piatra Olt.
Se încolonaseră, cu steaguri «i pancarte, fi 

muncitorii din portul Corabia.
în dimineața zilei de 24 februarie, cala cine

matografului „Apollo“ din Caracal unde fusele 
anunțat mitingul, era arhiplini Nu oe n-tea 
respira. Nu se putea zvirli un ac. încăpuseră.

La corul cu tonuri de orgă al miilor de voci 
au răspuns armele.

Era incă — din nou — ora armelor.
Salvele lungi si repetate au retezat aerul și 

au silit mulțimile la citeva minute de tăcere 
încorda tă.

— Tovarăși, nu vă lisați intimidați ! a bubuit 
nu glas, care a spart liniștea dimineții in țăn- 
dfei unaae fe cristaL

^=*. tra BflMi R prefertui ; sa astr: sub tJ- 
□j rf i-xeti. Gjperac, si ehenae Ia tcfe- 
Irrt Craiul--

TalamL cabrat • clină a rămas Încremenit

S-* trr.sa cha mm gheata hme i Dar dta ea. 
■sfercts»-* molest, e* ■* Maasal >-a mat gîa- 
mî tan loa Toeaeani :

sa rfeetEsfea.-

— Haidep. mi fraulor ? Hai că upririra mal 
repede !

Vorbe> m ca • ilgeafl <hatr-« are
□rea încordat. O cftesMâ care a tras dnă ea 
InacAtaBe* traasfarmxad-a iar

îa ommrm d traaăî■ ——mi ofișerahri
a Mrafa de alinn tnmha ea saae și a arw>- 
ot-<. de pe acooenft. tei otaxă.

era H

S-«a remtaL la tribuna improvizată, «xvtt- 
tan vorbii o rL Renrearatanij ai C.C. al

O. n ai FJN-D.. ai organiza:iei P.CJL reoo- 
ii orzanizatiilor P.QR» județeoe. S-au pe- 
acjaatori si țărani.

Butacrwa a smuls tarecfeM. a aruncat în jur 
poete de spaimă, axmt v-a transformat in ru- 
moare-

Gaaele Lacrimogene irampean.
S-a ficat o roată largi ia jarul lorukd unde 

cădeau 51 mnlu imptngean ru spatele inapot
Na irebai* admisă deruta. Era o breșă care 

se pute* lărgi.
— înainte ! au strigat citiva.
— Ia nurarte legiL vă menea — — a irumpt, 

gstmiâ. e «ace. tfie baJbronui palatnhxL Era pro- 
cHroniÂ zm'iiar :

— Dară ved iadrizni să vă apropiațL voi or- 
dosa să «e tragă foc *

— înainte T s-a auzit, (fin dop. din mulțime, 
mai multe voteL

înainte a pornit SI km Tomeocu. Au pornit

toți ceilalți comuniști craloveni, care au simțit 
atunci. în clipa aceea, lîngă ei, umărul tovară
șilor de La „Grivița" :

Mulțimea s-a mișcat din nou. Rumoarea s-a 
transformat în strigăte de asalt.

Dar peste miile de capete au țîșnit, ca niște 
fulgere albe, jeturile Iuți ale furtunurilor cu 
apă. S-au încrucișat în aer pe deasupra pieței, 
apoi s-au îndreptat către oameni.

— înainte, tovarăși. înainte I Nu vor îndrăzni 
să tragă !

Striga și îndemna Ion Tomescu, Inaintînd prin 
salva înghețată de apă, care-j înecase fața și 
pieptul.

Primul glonte l-a primit el. în piept.
Armele au pirîit scurt, sec, mușcînd de data 

asta in carne vie. Se încovoiau și se răsuceau 
trupuri.

Dar prin ploaia de gloanțe, muncitorii craio- 
veni urcaseră de-acum scările de marmoră. în
roșite de singe și se aflau în prefectură.

Săreau fn țăndări și geamurile Prefecturii de 
Caracal. Uralete mulțimii asaltau zidurile din 
toate părțile. Valurile din față erau im o inse de 
aJte vaJurrL mal grele, mereu mori grele, care 
re*na« (fin urmi din oraș, din cimpie. din Du- 
nâre. din toată Oltenia oarei.

Absurd și ridicol, cocoțat fn balconul pala
tului a Ani nistra bv. procurorul militar Încerca 
<ă *e facă auzit si. spumegind. amenința că va 
face uz de arme.

Valurile «oumeffinde ale Olteniei rupseseră, 
InsA un dig : Craiova.

Cine mai putea ©ori. cu o voce, miile de gLa- 
ruri care clocoteau ?

An Diriit atunci, și aici, armele. Gloanțele au 
Încercat, măcar ele. cu ascuțișul lor de oțel șt 
plumb, să oe facă auzite.

A căzut pe scările prefecturii, comunistul 
Jean D«l»-e«icu- A mal căzut, alături de el. co- 
■nnnistul Ion Mirrcu. țăran din Dobroslovenî. 
S-au anlecat. atinși de glonț, scăldat! de sînge. 
incă vreo citiră.

Dar gloan’ele nu mai puteau stăvili ceea ce 
nu Izbutiseră să stăvilească decenii de exploa
tare si since în Întreaga Oltenie.

Comuniștii asaltau, ducînd masele la victorie, 
in numele întregului trecut de lupte și freamăt.

In numele lui Tudor din Vladimirî și al pan
durilor Iul in numele celor 4 000 de clăcașl 
răsculați, căzut! pe păminturile Olteniei în 
1907.

Peste Prefectura din Craiova flutura acum 
steagul roșu al libertății. înfipt de muncitori și 
de tirani.

Peste cîteva zile avea să fluture și la Turnu 
Severin, unde 4 000 de muncitori și țărani au 
luat parte la instalarea noului prefect. Și Ia 
Rimnicu-Vilcea. Si la Tirgu-Jiu.

Flutura peste întreaga Oltenie.
(fragmente)
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Există o modă in teatru care n 1 
este nici foarte nouă, nici originală, 
anume aceea de a scormoni in cenuși 
unui trecut esențial pentru a scoate ia 
lumină frînturi ale unor ipostaze ale 
prezentului. Impresia de integralitate 
pe care se căznește să ne-o imprime 
dramaturgul nu este derit rodul unei 
confuzii, dorința lui fiind in fond de 
a se folosi de prilejul unor evenimenie 
pentru a vorbi despre altele, accentul 
căzind pe acestea din urma. Ironia, 
implicată sau nu, așează o șubredă 
punte între trecut și actualitate, aa- 
mișcarea are loc intr-un unic sere. 
Orice pas în direcția opusă ameniniă 
săf surpe edificiul, relevindu-i preca
ritatea. Subintitulîndu-și textul ..cere
monial dramatic". Mihai Georgescu 
pare să recunoască această fundăturA 
Fiindcă ceremonialul presupune o anu
me reculegere, realizarea unei <‘ări de 
comuniune care aici se dezvoltă pe 
substanța unei istorii ca să zicem ast
fel, sacralizate. Dar autorul întrevede 
doar impasul, nu și rezolvarea. Fiindcă 
personajele sale sînt asemeni oameni
lor de toate zilele, cu măruntele lor 
defecte și nemulțumiri, cu obtuzități1 e 
de rigoare, etc. îneît n-ar fi nimic ui
mitor să Ie întîlnești în plină strada. 
Angrenarea adestora în acțiunea isto
rică. ceea ce în fapt ar trebui să le 
modifice statura, prezentată în termenii 
ins tract iv-educativi ai unui manual de 
liceu, apare lipsită de orice conținut 
dramatic. Chiar și atunci cînd dialo
gul alunecă înspre adevăruri „arză
toare" tot problematica omului de pe 
stradă este pusă în joc, ironia fiind un 
fel de a ne face cu ochiul al drama
turgului.

O premieră
In fond, in „Marea hmaâ albă- oe 

IntimpiA mai multe lucruri : un ror 
prezinU «i închide piesa «candînd *4 
dănțuind. BureiMSta. prints in 
mul puteriL poarta hmrî si ne?:nr : &■ 
discuții cu sfetnicul afet rare-1 tot 
iscodește, fiica regelui Inărfeand de
seori si abrupt scena ca ace««ră f-az.a 
tio : „acum trebuie să u’ee-^ îndrăz-K- 
tită de un străin, arhitectul roman 
Flovius. va fi zidită dună victorie la 
baza unei noi cetiîi imoremă eu a- 
cesta. o mamă care oi-a pierdut fiul 
(Sarrma) bintme prim scenă ctrîzir'- 
du-și durerea, un grtm de nobili ne- 
multomiti oreeătese uciderea conducă- 
toruhri. etc. Dar elemente’.* nu <e lea- 
gA ficțiune* vreo să «n-jnl mereu alt
ceva ca si rum evenimentele ca atare 
n-ar fi deajuns. amintitul ..ceresnoni-i” 
nu e decis o etichetă aplicată pe un 
produs străin.

Dan Nasta. în trinla sa calitate dp 
realizator al spectacolului, scenograf si 
interpret- dacă încearcă să salveze ceva 
din precaritatea textului o face fără 
prea multă convingere. Spectacolul 
este trena nt. școlăresc pe alocuri 
(v. scena Corului, mica poveste de 
dragoste), am snune chiar plictisit de 
el însuși- Actorii, convenționali și mo
nocorzi. ies din scenă asa cum au in
trat. Nimic nu palnită. scena este un 
simplu decor cu nersonaje cu tot. Cei 
zece interpret! principali sînt : Valen
tin Teodosiu. Dan Nasta. El^na Albu, 
Mircea Jida. Cristina Tacoi. Radu Du- 
năreanu, George Buznea. Vasile Lu
cian, Ion Siminie. Constantin Brezea- 
nu. Piesa a fost montată la Teatral 
C. I. Nottara din Capitală.

Valentin Dumitrescu

E de roeriat rite ori se deschid și se 
Închid in filmul Pme a ia tarul al re
gizorului polonez Feliks Falk. Ușile la 
care bate erouL De care tot intră și tot 
ieae. ii Întrerup oumai pentru o clipă 
goazu înfrigurată intr-un adevărat la
birint de holuri, culoare, coridoare, ga
lerii si anticamere — figură geometrică 
a unm mod de viată filmat cu aceeași 
înfrigurare cu care se trăiește, fără 
nia an răeaz dat conștiinței ca să se 
cutremure. Prezentator la reuniuni In 
instituții, la serbările pomului de iarnă 
.«au la petreceri intr-un azil de bătrîni. 
fiu al unui tată care are de gind să 
Înființeze o crescătorie de porci, eroul 
lui Falk oare a fi ajuns pe ultima 
treaptă a dezumanizării, deși isi păs
trează aparenta unui om ca oricare 
altul. Viața l-a aruncat din institu
țiile sale stabile. A fost dat afară din 
i->-îibitul îcatru. e despărțit de so
ție. îngăduit in casa unui coleg de 
breaslă eșuat in nostul de prezenta
tor al unei instituții care organfzează 
spectacole, omul nu mai are la ce 
«ă-Si întoarcă nrivirea înapoi, sau să 
Si-o onreaseă asupra lui însuși ca să 
se Întrebe cine e : nu știe să se uîte 
derit înainte, să alerge orbește prin 
labirintul In care a intrat si lumina 
care se străvede ca o speranță, undeva 
la capătul cursei, e atît de măruntă In 
comparație cu lunta fără scrupule pe 
care o dă personajul. îneît face să ți 
se ridice părul în cap de oroare. Omul 
nu poartă, ca în tragediile shakespea
riene. stigmatul trădării, al intrigii, al 
asasinatului moral. Este o forță oarbă, 
lipsită de conștiința răului, un obiș
nuit „om de pe stradă" la prima ve-

Un film — 
eveniment

dere. cu atit mai abject cu di e>te 
lipsit de per tonali taie* unui Iaao sau 
Macbeth, pe care puteai mărar să-i 
recunoști. Linsa de personalitate — de 
care se pJinge dealtfel intr-un mo
ment de sinceritate —. asociată cu 
trăsăturile atit de distinrte ale abjec
ției. face ca individul să se dezlănțuie 
ca un fenomen natural a cărui evolu
ție nu poate fi prevăzută si controla
tă. intr-o avalanșă de fapte abomina
bile care ajung oină In preajma cri
mei. împotriva unui Macbeth sau Ri
chard al III-lea însăși natura șe 
răzvrătește — o utonie in comparație 
cu personajul lui Feliks Falk. Film'll 
e«te opera unui vehement inchizitor. 
Falk este unul din cei mai mitemiri 
creatori ai epocii noastre — atît ca re
gizor cit $i ca scenarist- Este mai pu
țin subtil, mai outin .Artist- decît al
ții. dar are calitatea unui extraordi
nar caracterolog. a unui moralist de o 
virulență rar intilnită. Deși Dare că 
rămîne la suorafața fenomenului. Fe
liks Falk are și controlul asupra 20- 
nelor mai adinei ale conștiinței si tul
burarea existențială pe care o trezește 
filmul său dovedește o perfectă justi
ficare psihologică și socială a fantelor. 
Siguranța cu care iși alege distribuția, 
cu care l-a văzut pe Jerzego Stuhr în 
rolul principal, adăugind și nota fizio- 
nomică portretului moral, dovedește că 
regizorul știe ce vrea și că. mai pre
sus de asta, are o impresionantă forță 
de creație cu care poate să aiungâ 
acolo unde vrea.

Nicolae Matecscu

televiziune^ 

tv t J
Miercurea, vinerea șl duminica slnt 

zile in rare, ne place sau nu, „mergem" 
la film. «Telecinemateca- este o emi
siune care pini de curind nu mai avea 
nevoie de recomandări spre deosebire 
de celelalte două „fixuri" cinefile. Ne 
obișnuisem să așteptăm de la ea să ne 
lumineze mijlocul săpt&mlnii cu filme 
cu precădere bune și foarte bune, pe 
care ori le văzusem într-o altă virstă 
a privirii, ori nu le văzusem deloc da
torită tinereții sau neatenției. Vinerea 
șl mai ales, duminică ne bucuram cu 
o oarecare Îngăduință. Din păcate însă 
in ultima vreme, dacă ne gindim bine, 
nu prea am mai avea motive nici să 
ne încruntăm, dar nici să ne bucurăm 
in zilele astea. Filmele programate nu 
sînt nici ..fierbinți" și nici ..înghețate" 
bocnA ci numai ..călduțe". Cele presu- 

.puse a fi „de arhivă" figurează In 
această parte doar ca simple accidente 
In cariera unor mari regizori sau mari 
actori. Celelalte nu figurează nicăieri. 
„Azilul de noapte", cu Jean Gabin 
totuși și cu Louis Jouvet, nu a fost 
decît un film de cabaret din Place 
Pigalle. departe de înălțimea piesei lui 
Gorki. Cît privește „Cea mai frumoasă 
seară din viața mea" cu Alberto Sordi, 
dar șî cu Michel Simon, Pierre 
Brasseur, Charles Vanei, ce să mai 
vorbim 1 „Pana de automobil" a lui 
Diirenmatt a fost italienizată perfect, 
fiind parcă deghizată în vederea unui 
mare carnaval. S-a întîmplat cu aceste 
texte celebre „adaptate" ce se întîmplă 

. deobicei cu un croitor nepriceput, dar 
tiranic : e mîneca prea scurtă, aha, 
atunci ia să scurtăm noi mina. Despre 
..Acțiunea Venus din Milo" și „Nu te 
lAsa, băiete" nu are rost să mai .discu
tăm. Poate, pur și simplu, altceva nu 
mai este șl atunci... Noi credem însă 
că mai este, că unele capodopere cine-

In spatele 
„irisului^ 

matografice se mai pot repeta, că al
tele așteaptă de ani de zile să vadă 
lumina micului ecran.

★
Hie Tănăsache este recunoscut prin 

preocuparea sa constantă pentru temele 
de actualitate, scriitorul fiind dublat 
de un excelent publicist care semnează 
de ani de zile în presă. Ultima sa pie
să, „Milne... cu mare dragoste...", pre
zentată la „seara de teatru" de marți 
26 februarie, impresionează în primul 
rînd tocmai prin acuitatea cu care 
autorul surprinde un act de eroism co
tidian din viața unui oraș, presupunem, 
dunărean. Subiectul piesei nu suprali
citează calitățile eroilor, de la primar 
pînă la tinerii sudori, fiind în intenția 
lui Ilie Tănăsache doar un pretext de 
analiză a unor caractere surprinse în
tr-o situație limită : fisurarea unei 
conducte amenință să „înghețe" un 
cartier și să întrerupă aprovizionarea 
orașului cu pîine și lapte. în creio
narea personajelor i-am reproșa auto
rului doar o anume ostentație a dese
nului alb-negru, mai ales în ceea ce îl 
privește pe primar și pe tatăl rătăcitor. 
Din distribuția, judicios alcătuită, s-au 
remarcat Vistrian Roman, Corado Ne- 
greanu. Constantin Diplan, dar și cei
lalți. Regia lui Nicolae Motric. un mare, 
și vechi sufletist al televiziunii, ne-a' 
adus regretul de a fi fost și ultima a 
acestuia, mort prematur în ziua pre
mergătoare a premierei. Gîndindu-ne 
la această tristă întîmplare nu putem 
să nu ne amintim că, de fiecare dată 
cîndapăsăm butonul de deschidere, di-' 
mineața sau seara, uităm că în soațele 
„irisului4 ecranului exi«tă inimile ace
lor oameni oare îl luminează.

Iulian Neacșu



Drum prin cărțile 
de suflet

ne mai aminteam fiecare de cîte o că
lătorie, cîndva de-a lungul Moldovei, a 
călătorie fugară, întîmplătoare. Prin 
burnița amintirilor se strecurau lumini 

dinspre Agapia, Arbore, Sucevița, Voroneț și 
atît de impresionanta mînăstire-cetate a Drago- 
mirnei, dinspre Mălinii lui Labiș și... cam atit. 
Eram tineri (stă gata să-mi scape de sub cre
ion și „eram frumoși") și nerăbdători, înghi- 
țeam cărți și totul ni se părea ca-n cărți (viața, 
iubirea), eram nerăbdători, voiam a vedea din- 
tr-odată o istorie de cîteva mii de ani, dar, mai 
ales, ni se pă«ea — și acest sentiment a ținut 
foarte multă vreme — că nimic nu știm mai 
bine decît Moldova. Și asta pentru că-I vene
ram pe Eminescu și nopți de-a rîndul (rit de 
frumoasă-i studenția cînd e altruistă și încli
nată spre construcție, nu spre „demolări" mă
runte și argâțoase) puteam recita și discuta 
despre Poet, ni se părea că știm fiecare vilcea. 
fiecare izvor, fiecare freamăt de codru. Nici nu 
ne trebuia o călătorie atît de lungă pină Ia 
Ipotești pentru a ști cum arată. Pentru că-1 ur
măream pas cu pas Ia ședințele Junimei, pentru 
că-i știam pe de rost drumurile pe care dispă
rea împreună cu Creangă, nu mai aveam ne
voie de Iași. Nu știam noi, apoi, cum se întind 
Humuleștii, cum se oglindesc zidurile cetății 
Neamț în Ozana cea limpede ? La ce bun atunci 
să mai trecem prin Tirgu Neamț ? Nu ne eram 
cunoscuți megieșii toți, nu le știam noi obiceiu
rile și ocupațiile, zilele de tirg și zilele de săr
bătoare ? Erau acolo de cind îi lăsase Creangă să 
plece la Socola și tot acolo credeam a-i găsi 
și noi. Doar o dată să mai trecem prin Humu- 
lești și am fi aflat și alte boroboațe făcute de 
Nică. Era ca șl cum dacă am fi întins mina am 
fi dat peste o realitate tot așa de vie ca ți ce* 
mișcătoare de lingă noi.

Și-apoi, nu știam noi toți oamenii Moldovei 
parcurgînd tomurile lui Sadoveanu ? Nu aștep
tasem noi înfrigurați să crească Ion ut. Jderul 
cel mititel, pentru a deveni un om deosebit al 
Măriel-Sale ? Dar poveștile de dragoste ? Nă
prasnice, năvalnice — intr-o aprigă dorință de a 
închide timpul în palmă — sau dimpotrivă mol
come, disperate, săvîrșite in vremuri de demult 
prin sfîntul cintec ? Sau alte iubiri, și ele de 
demult, in vremuri de tihnă, cind oamenii iși 
probau virtuțile întrerindu-se în povestiri $i-n 
petreceri cu vinuri și mincâruri din belșug ?

Pădurile tainice, sfaturile și vorbele înțelepte, 
izvoarele neoămintesc de clare, oamenii cunos- 
cind marile taine ale naturii, și oamenii cunos-

Orașul ca o roditoare 
lumină...

Păreau atit de concentrați asupra lu
crării lor, o trăiau asa de intens, le 
priveam .miinile și parcă nu mai sim
țeam frigul. Totul avea o gravitate si o 

simplitate anume. După un urcuș pe jos, nu 
tocmai ușor, mașina noastră nemeumetindu-se 
pe serpentine pe un asemenea polei, răminind 
c« o arătare resemnată la poalele dealului, ajun
sesem la concasor. pentru a fi martori la -eve
nimentul zilei". Asa mi se vorbise despre ..plan
tarea" (cum ai răsădi un copac, in grădină) a 
acelui stilp de aproape 40 de tone. Am ajuns 
deci la Anghel Chiose. marele meșter, reîntors 
de curind din Siria, tocmai pentru această lu
crare. in premieră pe țară, la Moldova Nouă : 
exploatarea zăcămintului de bana ti te. _A sosit 
un telex, mi-am luat băieții și am venit Știam, 
înțelesesem repede, asa-i pe șantier. — trebuie 
să-ți alerge și mintea nu numai mina — că e 
nevoie urgentă de noi". ..Cum a fost In Siria, 
mai frig ?“ Cuvintele le ia vintul. le răsucește 
ca pe niște foi uscate, de crezi că nu mai aiung 
la urechea celui întrebat, niciodată. Oricum, in
tre timp. întrebarea — pe nu știu cite grade 
minus — părea deja o elumă. menită să mai dez
morțească atmosfera. ..Aici e mai frig — îmi 
răspunde — dar e mai cald, că slntem acasă, 
adică în România." Și iăspunsul omului acesta 
negricios, scund, cu ochii magnetizati de stilpul 
uriaș, în timD ce vorbea, m-au făcut să nu-1 
asemăn deloc cu eroii tradiționali ai reportaje
lor. Zilele trecute l-a căutat un ministru, care-1 
cunoscuse tocmai la Brașov Dar parcă nu-ti vine 
să crezi că el e muncitorul supers peri al ist An
ghel Chiose, care a montat primul telescaun din 
țară, la Sinaia, iar acum. La Moldova Nouă, pre
gătește, împreună cu alti constructori, o altă 
premieră națională. După buletin, ar fi din 
București, unde ii este nevasta și copilul (..e 
tare-n matematici", ne spune cu mîndrie. între 
două fumuri de țigară). După fapte și timp 
timpul acela trăit intens. într-un mod esențial, 

prigi la vremi de cumpănă, timpul Moldovei ca 
o poveste continuă sau ca o clepsidră răstur
nată, ni se părea' atit de aproape incit Moldova 
era, pentru noi, o călătorie mereu amînată.

„Vederea singură den toate ațadzâ 
în adevăr gîndul nostru și ceea ce se 
vede cu ochii nu încape să fie îndo- 

ială în cunoștință*

ne-am întors către vorbele hii Miron 
Costin abia cind, după repetate dru
muri in tară, ara descoperit că. in 
foamea noastră de ..nevizut pini 

atunci*, aminam ținuturile moldave, toc fi
lei cum. probabil prelungești momentele o- 
dihnA numai gindindu-te la ele. Trebs_ i îe
vedem spre a le re~cuno*șTe_ Trebuia, oo-i aț*. 
sA dăm mina daca nu cu oamerai V- 
măcar cu nepoții săi. Trebuia să bjoi.’J®. îoc£ 
o dată, poveștile tirgunior și freama:^ de co
dru. Io această stare de dulce toro^e^ă in lu
mea cărților citite și re-cuie, pe dina
fară. am pornit spre Iași.

Din această star? amkzi.uTe m tatzm
insă foarte corisd. ‘jerinm-s* ia cea es-si 
piatA realitate. a a tt iua b®r<e
de la s?er»ti£- Ne vedra — ? Da ve
dem in rar* șx_L Cr_= a ii Widcwt *
Oamerui stau pe acasă, nream. «: ne ve
neau ia mmte iraapJ aie ■esA—Jor 
ale gospodarilor ere. e*e. G^_-i re-a
pinat aprig : anvrap^ iruc hi*—
kxrJ =\iruțe> i ’j ^ereierae--J ne
către Las.. De unde pini xssna ae 
in gind, In ritmul rotSuc 4*
Lașul cu povești, ne-am se
cu'iogr^ ri ru pe?spe^trva de a prre o 
cum trec pe Ung* soi. forms s&jc
luminoase. Focșani MWaesc. Adrad
Roman. Pătam tmsm* nrrrcht ra-* ■»:
corp comun cu tot ce-i tac s
Putna, Domnessi-tirg. Sirex. M_-ce*E. '.'exi-i asa 
că sint extraordinare *V

Ne-am inii in poare. b: •*■»«-. tre* 
cn toți acei oe.— «ti c-->x t care î*r.s^ A» “ . 
»ov pe u as re
joc pe Dn- ‘ ? ia s C^cpou

intim *m ițxme — e d* pe de
unde-l cbeamă țara.

,.Noi înfăptuim aic ». acim. tocmr. 
zatoarele îndemnuri ale secreta--uui generări, 
pare să spună, prin fiecare fapt* de znuacâ. 
echipa sa. chemată fie la concasor — cel care va 
..mesieca- roci^ dure, ca De un miez de șJEne 
— fie la banda magistral* dc 2 7M care
va aduce minereul la uz:na de ijrep*rare.

A bea te obișnuiești, ct ds cit. Cu Ls*a 
de argint, care e bătrLHsl 9 nartre
fluviu. încărcat de istoria, cs o —
care-ti bucur* ochiul prin — inAr-
nnd pentru : aUa iti Cava
lerul Trac de 1? PojejepA. Tufc ua
di mb de pămint. pe care evrte griul : w. 
ce treci visător, printre deahrriJe —j
vi ți tinăr* de curind intrat* ne rod. zpar?. 
ca din pămint. <au rtr jr din ia dos -* ca
o lumină. eL Orașul Nou.

Este Moldoș’i Nou*, prunu] om de 1* intrarea 
Dunării în țar*, ridica*. « o Caz ie vi
zită. pe locul unde vecmlc hăru ffe 
menționau a fi fo<?t portul Moirkn-a Veche Dar 
cite mai iiu. de invâxai și de schimbat vechG? 
hărțt pornind de la truo chnacnăc. ai un-.-i
înfloriri fără precedent De locuri viecwte !n 
bun* frăție, in armonia trai uhu » muncu comu
ne. de către romini si slrbt la un loc.

Prin 1954. cind fostul sat de cărăuși si tăietori 
de lemne, cu oameni care plecau dus?* o bucal* 
de Di ine prin alte locun din tar*, a fort bisrris 
pe hartă dreot orașul Moldova Nou*. Ion Gh. 
Băiaș nu se născuse Inc*. Axa cum scrie in do
cumentele lui de tinăr candidat, intr-o circum
scripție dintr-un oraș tin*r. el s-a născut dot 
ani mai tîrziu. in 105*. De Învățat si meargă au 
învățat, si el si orașul, impreună. ca doi buni 
si de nedespărțit prieteni. La Început șovăielnic, 
timid, aooi echilibrul a devenit o stare firească, 
iar pasul mai sprinten, mai ferm. Si nu s-aJ 
mai despărțit, ca niște frați adevărati ce sint.

S^re.:»- în a-ți croi drum in viață. Hvi-
Estf reprr? u r>f?î *1 cuvinte nou invâ'.m-
G^-*e <-* crK»r*e pe e^re le construiau. en ma-

& fcsrâsTrfe industriale. Dar cuprtnxfn- 
â»-i r*rea .dorii de Moldova*. Ktor;inâu-se 
•= rerereCii u vîfelă natale sau, por ft KSiplx 

<a pin* ia părinți. Freamătul acerta de
ne spnrea rite ceea despre o reali ta ie nrj- 

eâî*. despre o ușor voalat*, rfr-. rare
«j «e mzi ăvâwe decit ceea ce a tort « eia- 
rr-MU? ălb mh negra.

bsxW ru despre ..trecute vieți si 
n ere* ce ît noi friam din

âr !■-*— . oe se mai petrece imr-o 
de caea a fost cind a-au dat

_r*=J. J ca de ia tareputul hn mar
ți* âwt t^«^nle*se* aeesstâ umre
Ti’W de r -s^cr^etihtaie de netăxAdujt

îi» : tniral lăcătuș
t — imrear-ndere de care

— candidei!* 
lee- de 5n eonsihul pccxilar.
w* se*? tfect acela existent 

i-r *5. tsiT: ii s-i ^ș-5rut_ S< eu totul altul
tJssA de pcsSs* x=- sore exemohi. end

a® al -nefirjî si asmrar&^r noastre 
va dawsr aaastre. asa cum
ne-a fevAial a® s* trirm partidul co-

De îa 53hi de Ste* « ftsln:* dc asfari.
de . ri-eren cau^ un
rx. — rs d*. afenc la copii, că

a 2:-x^x .glssa — cu casele
ht cae’t zac ;-s? &J**~ mițe".

>e asrțn* obt ^k Gbeorghe Da-
F‘ -aw. oca al Jocul i truo — U orașul
cu aproape 3ttti kx-^îîHîi. i-w ae nd>c* rea 

ssaîv uru^' de “x'rr^r^re a ss^eretruor âln 
țarii -2*țr □e care « reatoesrr î Timpul

s: uneâruî «riat caszhnxîiv.
__Vn s3tT*J cuuîat ca ‘pn* r*'i ă h =cț einemrtn-

graf. o cu loeaj z*oc pentru li--
reul industrial Cu i-ăerxax ii*&d2neaisL Vicii 
d* pcx* cu ce-mrx-â ie£- — in
curird ro-neetai* Îsîr-c «ingrur* te-

M.A. N. ! Aurf ri re
h>cri-Tie h î® fc pentru

acrecr^nt. De acolo, u aJera
fruntaș lor. g frsmuaș*
De mă*ur*_ Ah -m » devr-sfi 
rjk/JJ «df» un ***recLrt Vie de <-r*~»^»~* 
frunta*;; amnruhv. —- 1 «a de
pe amieritefe ru’m: vt= h: «t*s±=h«> de es SS 
a orasuiui ca 1'r.ruchrpAn âlt s&r ’de* saBEC^s 
treze. Si ffindc* is. nfax simboL na tre
buie uitat rrtuL Coooe^dicn de ase au fort 
rămln mereu printre tr-.ms tu tpdetul Caras-Se- 
verin Ia recolta de rriu i-.tmpll'or. dee.
pentru Marea Adunare Nauoaaifi eacxfidează. *a 
alegerile de la 9 martie. ’r*ț cooocra*'wre «fcn 
Cli*niră : Constanta MarrwjcL. Marta 
Zorea Radosevici.

De sus. de pe Golgota. exa >-« rămaa numela 
dealului din vechime, unde se enmruieste azi 
marea uzină de preparare a minereurilor, de 
concepție românească, urmi^d «A intre in func

niște apartamente, cum e un maistru și cită 
meserie știu „copchiii iștia“ de termină liceuL 
Pină cînd, un glas mai molcom a povestit în
truna — noi auzind cu mici întreruperi — des
pre un coleg sau prieten, despre soția acestuia, 
despre meseria lui și iubirea lui pentru amîn- 
două (pentru soție și meserie). Se depăna una 
din acele povești de dragoste cu care eram obiș- 
nuiți, abia acum simțeam că sîntem aici, că nimic 
nu s-a topit de soarele-timp, doar că în locul 
unui pescar sau tîrgoveț sau om de arme, băia
tul era muncitor la o întreprindere și nu din 
pricina vreunei întîlniri neașteptate era să-și 
destrame el familia, ci pur și simplu pentru că 
el voia să inventeze ceva și începuse să întîrzie 
acasă, de multe ori sâ doarmă prin întreprin
dere (în timpul zilei era plan, era producție — 
nu avea lumea timo pentru aiurelile lui). Asta 
o lună, două, trei. Pină cînd apriga femeie (să 
fi fost oare munteancă, în sensul femeii de la 
munte ? !) s-a hotărit (ce chin o fi fost și pe 
ea pină atunci) să-1 coboare din nou cu caoul 
între cei patru pereți ai casei. Și nu i-a găsit 
leacul decît într-un tîrziu cînd mintea ei isco
ditoare a izvodit că nici vorbele, nici sfaturile, 
nici certurile nu-s de folos, ci doar o mică în
scenare — nu cu plecări la mama, nu cu ame
nințări — cu ceea ce s-ar putea întîmpla dacă 
ea, femeia lui, n-ar fi de casă și ar profita de 
acest timp in care el parcă plutește și nu vede 
nimic.

Am ascultat cu atenție (ne e rușine, dar o 
spunem : am tras cu urechea la această poves
tire) și ne-a rămas în minte și ne-a urmat si 
mai apoi a dat sens multor lucruri văzute. Sub 
crusta — mai subțire, mai incrîncenată — unor 
neasemuite prefaceri, rămîne miezul valorilor ce 
mereu renasc.

„Nu poate de multe ori omul să 
sfruie... tot... ceea ce vede cu ochii 
săi*.

astfel ni 8-n lntimplat nouă In Iași.
Astfel de parc* vorbele vornicului 
Creche ne mustrau din pagină. Scuza 
noastră este că noi nu am mers 

să facem un reportaj despre Iași ci să respirăm 
tofiuL Să-1 simțim in boarea dimineții înspre 
cartierele de margine printre bătrinl cu barbă 
fi imbrtcați in sumane. Si urcăm dealul Codou- 
lui la ora cind larma studențească nu-ți con
turb* priveliștea. S* trecem aleea voievozilor ce 
țin doi cite dot sfaturi de taină împotriva ace
luiași duțman S* mergem la „Convorbiri lite
rare* făr* nici o treabă, aproape fără să cu
noaștem pe nimeni, doar pentru c* știam cit de 
repede vom avea de vorbă. Sâ ne rătăcim prin
tre rafturile ..Ca*ei cărților* și să ne conducă 
mre a ne vorbi de poezie un poet obsedat de 
Eminescu. S* schimbăm vorbe cu un al cărui 

’ critic se ridic* olimpian deasupra micilor 
ranchiune. SA vedem palatul culturii și ceasor
nicul tunurile pațnice (călărite la ceasul cind 

ne oprisem In fața lui de niște puști), să 
ne imaeinim cum va fi arătat Trei Ierarhi 
înainte ca turcii »A se folosească de focul pus 

jur Împrejur spre a-i fura aurul. Am respi
rat Ia*iul spre a-i simți aerul Încărcat de isto
rie F cultură in orice punct ne-am mai duce. 
Căci, binecuvintare* multor locuri — nu numai

Dan Mucenic 
Constantin Stan

Cratimuire ta pag. a 1-a

țiune In vara care vine, orașul se vede ca-n 
palmă Dar asd și acum ochiul nu are timp de 
priveliști panoramice, de reverii sentimentale. Si 
mină, p ochi, si Cînd. toate sint numai pentru 
efectivul aoerta egantic. pentru graficul întoc
mit mmutio*. Lar el trebuie respectat asta o știu 
cu toțu. Aici lucrează *i Ion Gh. Băl aș. ti nărui 
candidat de deputat cel cu numai doi ani mai 
tinăr ca orașuL Și Pavel Ștefan — venit de Ia 
Rația Poieni. eare-I are în echipă, ucenic, și pe 
Petrie* Pop. de numai lâ ani. Dar mai are și 
tineri care votează acum intiia oară

Mult timp, după ce ai văzut cariera ca pe un 
amfiteatru, unde directorul Nicolae Cosa te-a 
purtat dincolo de cortina de ceată, pentru a cu
noaște cîteva adevărate și puternice caractere ; 
după ©e le-ai bucurat de optimismul aparte al 
xncmemhn Georeevicx timișorean de fel dar 
vexut dm mania Brăilei, om încercat si cu simțul 
wnoruLw. te tot urmări mereu imagini forte ale 
unor coortzocțu pe măsura acertui timo al Mol
dovei Noi. Dewre unu dintre acesta oameni a 
sens ri Mibm Cortra*. eontabd de meserie, inlă- 
turmcl aatfed pretodecata ci cifrele te Împiedică 
** «oi nnnw iwi la tmo ce seara, pe cind cele 
otxM frtj> H fac lecțiile mgmerul minier Ion 
Bureiea tranemne in rade ni ei e inimii luminile 
suboărBiaâdm. rare-i e aht de aoroape.

Ceea re mi îaflnaearA tovarășul Gheorghe 
Izmna wmai adțunct al Comitetului orășenesc 
de partid, e de-a dreocul eoolemtnr Nu e vorba 
doar de oerrejecuva deachis* de cele • ovGoane 
lene bacaoia. extrase si Drducrane anuaL Se 
va couaum sici o «ea* metahxrmc*. La sfirsi- 
tal hn !■*. *aauj va «Kspane de 3 1*9 aparta- 
■rewae » 1 >99 locuri In c*l pentru nefami-
bjh. cărora n ae ror mai adăuga alte 2 >09 
de asaname&^e. St ereacătorii de perte_ d de- 
doe: de frâne— « a producție clobalA de 3J 
nliarde le. Da. ah atst btne : miliarde.

Nu. n-*-e mc un rort să ne Întoarcem la 
tmacnea «ectoxlui sat. Nici mărar pentru com
parație. Loeuztoru Moldovei Noi. cet veniti «* 
couaxrinaa*l a»d na mai au nevoie de ea. pen
tru a taleleae adevărata semnificație îngloba** 
in noua înfățișare a orașului- Ei isi dau «otul 
pentru viitortd cras. Romini și «irbt laolaltă. îl 
•-•*d cu fiecare ufaindă Si parcă redereooen tu 
insuL orașul ca pe o roditoare lumină.

Nicolae Sirba

valeriu bârgău
Votînd tinerețea
Aud tinerețea pe uliți
Cît de aproape vin stelele tinere sâ răsufle 
aerul greu - prundurile coapte 
in ceafă simt așezate blindele flori de tei 
Covoare groase urnind din somn orașele ; 
Legile gravitației înscrise in semințe 
Pinâ ajung in pămint 
Adorm greoaie...

Trag aburii:tinereții după mine
Aromele cîmpurilor interioare îmi deschid porii 
Fulgerul a rămas răstignit deasupra castelului 

de apâ
Cum am să*i beau din cupă răsuflarea 
Sudoarea mi se rostogolește incinsă din suflet

Cit de aproape am ajuns și ce tineri sîntem 
Răscolind ținuturile aspre ale șarjelor metalice 
Dezlipindu-le, colorindu-le, numindu-le 
Cloști ale clorofilei intr-o lume stincoasâ 
Peste arături auzind sunetul continuu al 
industriilor
Scoțind coarne de melc în otava râibitâ 
de rouă.
Cum vom umbla in aceste ținuturi ale

tinereții 
Veșmintele ude ni se lipesc de tiup 
Călătorim, călătorim z
De-a lungul cetăților ingropate — sunete vechi 
țișnesc in urechi ;
Animalele obosite sar din culcușuri
Copacii vorbesc despre neodîhna tinerilor 
Stâpini
De plaiuri aseunse vederilor.

Temelia morală
Timpul ți-a pus mîha pe umăr - zlcînd : 
- ești alesul patriei - zidește i temelia morala 
Pe Argeșul tău să crești pruncul cit bradul ; 
Să-l treci in destoinicie cu sabie, carte și 

vlaga.

Dă-i mvâțâturâ mamei și ea o va da fiului 
ei
odată cu sinul îmbălsămat în busuioc 
Și ierburi ce clocotesc de*o magmă

a creșterii naturală.

Ciudat se arata chipul tău oamenilor noștri 
Stind sub lespedea vechilor zidiri
Prin lumea in clorofilă vine 
Schimbarea vieții esențială.

Cădere în conștiință
Călătorind arde poetul pe marea cimpie 
de singe
Frunza arțarului, frunza pelinului
Bătută de vînt țara se umple cu prunci 

și cu Iarbă 
Nu există zăpada și ea ne umple nările ; 
Lanul in care picură stelele arșița
Frumoasa noastră cădeie in conștiință... 
In gușile albastre ale păsărilor...

Desen de Robert Drăghici

? radio"

Revista presei <’>

(( plastică^

p
4/

Pictură 
discursivă

muzică

%-

Retorică 
și modernitate

Zilnic, la ora 8 dimineața, se poate 
auzi la radio o rubrică ce nu poate 
lăsa indiferent un ascultător, după cum 
nu poate lăsa indiferent un ziarist 
(despre a cărui muncă se scrie oricum 
mult mai puțin deeît o face el despre 
munca altora) sau un cronicar radio : 
revista presei. Și, totuși, constat că 
este prima oară cînd scriu despre ea. 
Asta vrea să însemne două lucruri : 
mai întîi că la ora aceea, un cititor de 
ziare (un adevărat cititor de ziare, adi
că unul dintre acei oameni care fac 
„cozi" la prima oră a dimineții în fața 
chioșcurilor) le-a răsfoit, ie știe, cum 
se spune, după țintar (dacă nu a avut 
timp sâ le aprofundeze), astfel că el nu 
poate decît să facă o comparație intre 
ceea ce știe și ceea ce află, între ceea 
ce a reținut și ceea ce rețin alții. Cîș- 
tigul acestui presupus cititor de ziare 
este, ca să zic, nu prea mare. Cîștigul 
sigur este însă al acelui cititor din 
provincie căruia ziarul îi so<sește pe la 
prinz sau mai tîrziu. In al doilea rind, 
un cititor mai puțin fidel riscă, în ca
zul unor ziare care să-1 intereseze prin 
diverse articole, să nu le mai găseas
că. Rămîne să pricepem, așadar, alte 
două lucruri : caracterul larg informa
tiv al acestei rubrici și consecvența cu 
care un mijloc mass-media susține un 
alt mijloc mass-media. Să ne ocupăm 
pe rînd de amindouă : gruparea infor
mațiilor pe subiecte este bine venită — 
prioritățile în industrie, agricultură, 
cultură, evenimentele interne și exter

ne dau, astfel, o imagine punctată a 
realității. Mai apoi, fiind o lecturare, 
din cîte am înțeles, selectivă a ziarelor 
și revistelor, menționarea și absența se 
constituie într-un criteriu de ierar
hizare (nu îndrăznesc- să spun un cri
teriu valoric pentru că o recenzie nu 
poate ambiționa La acest lucru). Deci, 
cum susține radioul presa scrisă ? Am 
spune, într-un cuvînt. că onest. O 
onestitate în care și omisiunile - pot 
spune foarte multe. Iată : dacă pentru 
unele ziare spațiul —- radiofonic — este 
mai mare pînă la a merge la citarea 
întregului sumar, altele sînt doar răs
foite. iar altele nu sînt deloc prezen
te. Astfel : „Scînteia" și „România li
beră" aparțin primei categorii (la fel 
și „Sportul"), din a doua categorie fac 
parte „Scînteia tineretului", „Munca", 
„Agricultura socialistă". „Lumea", 
„România literară", „Luceafărul" etc. 
etc., din a treia categorie fac parte 
două reviste cu mare priză Ia public *. 
„Flacăra" și „Săptâmîna“. în fine, ră
mîne de spus că alegerea se bazează 
uneori, cum e și omenește, dar e și fi
resc ? numai pe ziarele sosite la re
dacție (pentru că, de exemplu, se re
cenzează „Agricultura socialistă", dar 
nu și „Comerțul socialist", „Magazi
nul", dar nu și „Muncitorul sanitar"). 
Cu privire la omisiunile din cadrul 
sumarurilor, semnificative și ele, îmi 
propun să revin discutîndu-le pe larg, 
cu multe exemple, -intr-o altă rubrică.

Constantin Stan

Expoziția lui Sorin Dumitrescu de 
la sala Dalles este o in-scenare, și nu 
avem deloc în vedere sensul peiorativ 
al acestui cuvînt. Ne referim insă Ia 
o anume ostentație a discursului său. 
prin modul cum își organizează ele
mentele, conducîndu-1 pe „spectator* 
înspre efectul dorit, cu deplină con
știință a recuzitei și a partiturii pe 
care trebuie să o joace actorii pre
supusului spectacol al ineîntării. De 
aici, numeroasele „indicații" de re
gie din prima sală, de ..trecere" (or
ganizarea spațiului este, de altfeL 
perfectă), totalitarismul de atitudine 
al pictorului, voința sa de a-și domi
na privitorul. Este, desigur, o poză a 
artistului, pe care o acceptăm, în spe
ranța beneficiului unic al emoției de 
calitate. Un pictor cu voga lui Sorin 
Dumitrescu oferă mereu garanția „e- 
venimentului". El este neliniștit, caută 
înțelesuri noi pentru arta sa, cu mij
loace insolite și cu dezinvoltură ne
dezmințită, — caractere de indiscuta
bilă personalitate. Ceea ce minează 
discursul său și îl face inaot de ridi
care la idee pare a fi gongorismul, 
efectul bubuitor al cuvintelor ce as
cund înțelesurile pe care le propun, 
Intenția de a-1 atrage pe vizitator in
tr-o confrerie ezoterică, unde statute
le prevăd exclusiv acceptarea sensuri
lor mai greu descifrabile ale lucrări
lor (critica poate fi, în acest sens, 
doar apologetică...). Efortul de imagi
nație trebuie dus aici la limita lui ex
tremă. El nu facilitează înțelegerea 
artistică, ci este chemat adeseori sâ 
compună însăși lucrarea, să o alcătu
iască din sugestiile pictorului. N-am 
avea nimic împotriva acestui proce
deu atît de uzitat în arta universală, 
dacă n-am fi asaltați de explicațiile și 

.touicațiile" lui Sorin Dumitrescu, 
mai alei atunci cind e vorba de gra
fica iui. de schițe pentru lucrări mai 
mari sau de „eseurile" sale. Trăirea 
pe care ne-o sugerează Sorin Dumi
trescu es*e de tipul următor : „Aus
teritatea eliptici a spațiului integral 
desemnează o tipologie topografică in 
care bogăției morfologice i se substi
tuie o bogăție articulară, planul dis
cursului sintetic, augumenlindu-se, pe 
măsură ce tensiunea călătoriei cuprin
de mental speranța centrului". Să 
fim serioși !

Dac* ^relicvele împachetate", „bu
lele de freamăt" (..unitate lirică a 
perceperii freamătului"), „spectrele 
poetice ale bulelor și insulelor de 
freamăt" .Jiipersemnele" și „hiper- 
percepțiile" nu constituie în sine un 
limbaj prea convingător, cu atît mai 
mult compoziția elementelor coloris- 
tice sugerează improvizația, chiar 
dacă de multe ori pare a fi atrăgă
toare pentru spectatorul neavizat. Au
riul întunecat etalat în construcții 
enigmatice, învăluind semnul relicva 
și emblemele răspintillor, tinde spre 
un înțeles abstract, a cărui diluare 
simbolistică nu poate fi suplinită de 
hiperbola ostentativă. Soluțiile plas
tice bazate pe o unică materie colo- 
ristică, ce conține de fapt un principiu 
declarativ, un convenționalism al con
cluziilor, creat prin efecte de artizan, 
— tind spre un fel de calofilie tran
spusă in partitură grafică și picturală. 
Acest pictor anxios și obsedat de di
leme a ajuns prea devreme în faza de 
codificare exterioară a mijloacelor 
sale, înainte de a-și crea un înțeles 
adevărat !

Aurel-Dragoș Munteanu

• O violonist* pentru care interpre
tarea nu e atit act intelectual, cit ex
periență intensivă este Rodi ca Marin. 
Recentul recital de la Ateneu a de
monstrat posibilitățile deosebite de a 
crea „o formă interioară", de a conec
ta legături subterane, asaltind sensibi
litatea mai degrabă dedt informmd-o. 
Programul de lucrări pentru vioară 
solo (Bach. AJfred Mendelssohn, 
Ysaye) indică și el. prin lipsa acom
paniamentului, predilecția tinerei so
liste pentru integrarea formală a pro
priei experiențe, pentru aventura de 
unul singur in căutarea „sunetului 
imaginat". Caracterul modern al ex
primării, unele fraze conștient neșle
fuite, dinamica vie, o oarecare eteroge
nitate a expresiei ne îndeamnă să de
finim stilul Rodicăi Marin drept „re
toric". O bună stăpinire a tehnicii m’i- 
nil drepte permite extinderea scalei 
retorice de la afirmația concretă, a- 
proape aspră, pînă la cele mal sub
tile interogații. Forța personalității a- 
cestel tinere violoniste aduce evident 
o oarecare noutate in caracterul ex
primării, dovadă, mai ales, sonata de 
Ysaye, ori interpretarea modernă, des
tul de impulsivă, a Ciacconei de Bach.

• La Ateneu, un concert Beethoven, 
construit după criterii fnformativ-edu- 
cative și dovedind o îndelungată șlefu
ire : orchestra liceului de artă „Geor
ge Enescu", dirijor Nicolae Racu. Stu

diul atent al frazelor, adăugat elanu
lui tineresc, a transformat uvertura 
„ Eg mont “ într-o foarte proaspătă și in 
același timp viguroasă creștere drama
tică, reală redescoperire a valențelor 
acestei, în general, miniaturizate par
tituri. Aceeași redescoperire a drama
tismului beethovenian, în Simfonia 
V-a și în Fantezia pentru pian, cor și 
orchestră (solist Viorel Tepes), drama
tism care ne-a părut a fi deosebit de 
„umanizat" și prin participarea cora
lă (dirijorii corului : Nicolae Nicules- 
cu și Florica Avramescu). Este exce
lentă această idee a concertelor edu
cative date de elevi și studenți : des
coperirea unei lumi nebănuite de că
tre tinerii ascultători nu se poate face 
mai bine decît prin participarea afec
tivă a unei orchestre de asemenea ti
nere și a unui dirijor care încă nu dă 
semne de blazare.

• Cele două concerte realizate de 
Răzvan Cemat și orchestra Radiotele- 
viziuniî s-au remarcat îndeosebi prin 
reușita colaborării camerale cu pianis
tul maghiar Tibdr Egli și organistul 
Joseph Gerstenengst, într-un „serial 
Bach" a cărui linie sobră și în același 
timp vibrantă atestă nu numai o pro
fundă cunoaștere a partiturii. ci și 
realele apetențe ale tînărului dirijor 
pentru muzica preclasică.

Grete Tartler
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PREmillE I1.TC.
PEF1TRU LITERATURĂ

PE ANUL 1979

• Simbătă, 23 februarie a.c. a avut loc decernarea pre miilor Uniunii Tineretului Comunist pentru lucrări de litera
tură, beletristică si social-politică, publicate de autori tineri in anul 1979. Eveniment de importanță majoră Înscris in 
calendarul vieții literare actuale, decernarea premiilor a avut loc in prezența unui mare număr de scriitori tineri și a 
reprezentanților presei centrale. Premiile au fost luminate de tovarășul Pantelimon Găvănescu, prim secretar al C.C. a] 
U.T.C., ministru pentru problemele tineretului.

Premiul pentru poezie i Nicolae Dan Fruntelată, pentru volumul MVara din noi, vara“, Editura Eminescu, 1979 ; 
Titus Vljeu, pentru volumul „Simbătă seara unui deceniu", Editura Albatros, 1979 ; Premiul pentru proză : Mlrcea Ne- 
delciu, pentru volumul „Aventuri intr-o curte interioară", t Editura Cartea Românească, 1979 ; Teodor Bulza, pentru ro
manul „Iulie", Editura Facla, 1979 ; Premiul pentru reportaj : bvidiu Ioanlțoala, pentru volumul „Bărbați cu obiceiuri de 
eroi". Editura Junimea, 1979 ț Premiul pentru critică și istorie literară : Mlrcea Constantinescu, pentru volumul „Triumful 
lui Făt Frumos" j Premiul pentru o lucrare in limba maghiară, Kall Istvan, pentru volumul „Mit Tud As a Nagy Sarga Gep" 
(„Ce poate face mașina aceea mare și galbenă"), Editura Kriterion, 1979 ; Premiul pentru o lucrare in limba germană: 
Rolf Bossert, pentru volumul „Slebensachen" („Șapte lucruri) Editura Kriterion, 1979 ; Premiul pentru literatură social-poli- 
tică j pentru lucrarea „Dezvoltarea conștiinței socialiste a tine rei generații". Editura politică, 1979 (colectiv de autori).

O LECTURĂ 
FERTILĂ

Creațiile cul
turale străvechi 
constituie un fel 
de sori semantici 
care au concen
trat intr-un vo
lum minim o 
masă uriașă de 
semnificații di
verse și care, 
implicit, exerci
tă o acțiune de 
atracție atotcu
prinzătoare : a 
te apropia de 
ele este ne cit 
de inevitabil, pe 
atit de riscant 
si. totuși, fieca

re apropiere te îmbogățește. dacă nu cu o nouă 
atitudine, a tun a cu o nouă uimire. In 
absența unei mitologii ciasic-mnstituite și 
pină La așteptata sinteză de specialitate pri
vitoare la mitologia infuză din credințele 
populare românești. oamenii de cultură au 
construit iDGteza psycheei noastre. De ha za unor 
texte fixate. ±n creștea (orală) de autori, atit 
de diferiți ca Herodot. Eliade Rădulescu. Aiec- 
sandri sau Ispirescu. Deci, Za lai axis. Mierița.
Meștera! Masele, Sharăteral. un leu. un cio
ban. un meșter mare, un cros popular, povestiți 
de fragmentul de istorie r’^ri-câ de bala
dă. In ultima vreme se arâug* si textul uniri 
basm ca personajul im definitoriu. Fit F-tt'x 
deci ti nărui exemplar prin exemplarele Iu. pă
țanii. Ca de obicei. □ tac fikdufii
(C. Noica). sau filosofii --'iii (Traii- Hersem). 
Si. mai nou. un scriitor rum est? Murea Con
stantinescu. în Triumful lui Fâl-FrMraa. Mircea 
Constantinescu. romancer si aocmog se croou- 
nei nterpretarea. nâ. de tape. ea o vks-^- 
a unei anarente infringed. Pentru că Ttueme 
firi hiirinete *1 viață fără de ■ aarta eate ou 
numai pentru folclorist un basm arzpie ei si 
pentru recen tarea noastră dmiotdeauna un 
..scandal afectiv-, prilejuit de absenta happy- 
end-ului, prin moartea eroului. E nu njînMj evi
dent dar și im bucură tor stadiul ir. care ne aflăm 
cu acest eseu, dacă un romancer, dea un 
scriitor familiarizat cu criza personajului. ape
lează ia interpretarea etnologică, din moarul ne
mărturisit de a înțelege resorturile fundamentate 
ale condiției de Persoaaj. Pe Mircea Coc Stan ti
nes cu nu l preocuoă. in paginii* sale, prohtefra 
rezolvată deja de C. Noica a refuzului nrnw irit 
in sbApul tfTâpleri' jfoiului Ceea ce
urmărește ei e mai degrabă o aientt lectoră 
sugestivă. o desfășurare fertilă a prourxiW 
noastre Uimiri și contrariety ți. H are opinii „nu 
de specialist-. deci mai mult sau mai ptiun 
concentrice, d opinii de dtitor interesat de sus
cita rea semnificațiilor dorm înde. de scriitor.
Avem de-aface, deci, cu g lectură com narată a 
celui mai contrariant basm românesc. Modul de 
a ..reciti" acest basm al lui Mircea Constanti
nescu este cel al temperării paradoxului prin bun 
simt. Cele unsprezece capitole ale cărții au o 
structură asemănătoare. Se propune mai intii 
fragmentul de text, se accentuează originalita
tea lui, sînt stabilite nuclee semantice care aooi 
sînt comparate cu literatura universală pentru 
ca să fie corelate cu diverse aspecte ale men
talității tradiționale românești. In final, se fac 
propuneri mai mult sau mai puțin justificate 
de inserție a modelului Făt-Frumos în compor
tamentul și mentalitatea contemporană.

Mircea Constantinescu stăpînește bine această 
modalitate eseistică de aglutinare a disparatelor 
bibliografice. Mai ales că, înfringîndu-și o ne
verosimilă postură erudită, ne vorbește despre 
ursitori și lele, voinici și zei, ambrozie și apă- 
vie. centre ale lumii și inițiere, doar pentru a 
desfășura multitudinea de semnificații ale figu
rii lui Făt-Frumos. In acest fel, renuntînd la 
a face pe specialistul, ceea ce e greu de la c 
vreme, e ferit și de diletantism. Cartea aceasta, 
e drept, nu se citește cu deplin acord, asta 
pentru că scriitura emoționată parcă de impor
tanta subiectului, nu se păstrează egală, ci folo
sește un limbaj amalgamat, hibrid, punînd ală
turi moduri de a vorbi atit de incompatibile ca 
„lecturare“, „zariște"...

Și totuși, rămîne plăcerea pe care pină și 
specialistul o resimte că în domeniul analizei 
de conținut, opiniile lui Mircea Constantinescu 
sînt verosimile, mai mult că ele sugerează, căi 
fertile de interpretare. Triumful lui Făt-Frumos 
propune interpretarea personajului din acest 
basm, ca simbol al unei forme străvechi de 
modelare a condiției tînărului. Despre ea mai 
vorbesc nu numai basmele noastre, ci și insti
tuția cetelor de feciori, spre exemplu. E tinere
țea nu doar ca vitalitate pură ci ca maturitate 
și responsabilitate sufletească și socială.

tr-un context aparte, într-un spațiu instituit 
chiar de acești tineri. Coordonatele principale 
ale acestuia sint luciditatea critică, și intenția 
iluminist-emancipatoare, deschiderea spre dia
log, iar mijloacele tehnice, instrumentarul poetic 
țJrin care autorii de „texte" încearcă să-și rea
lizeze scopurile (funcționalitatea socială, contri
buția la dinamizarea conștiințelor) sînt extrem 
de variate. Remarcabil este faptul că în ciuda 
disponibilităților formale, largi, fiecare din acești 
autori are o personalitate literară bine conturată, 
pregnantă, de neconfundat.

Rolf Bossert este unul dintre cei mai incisivi 
Volumul său, premiat acum de către Uniunea 
Tineretului Comunist, cuprinde pe lingă texte 
foarte concentrate, aforistice (de tipul „Anunțu
lui la mica publicitate" : Caut cîine / cu 2 guri/ 
care nu e obligat să tacă / în timp ce mușcă") 
și poezii oarecum anecdotice sau descriptive, 
oarecum parabolice, oarecum pentru că totul la 
el este întotdeauna încă și altfel decit pare a fi, 
deoarece întotdeauna dialectica configurării unui 
text ..adevărat" il obligă să integreze in el și 
contradicția necesară ; cu toată cerebralitatea 
ostentativă nu lipsește reflectarea în subiectiv, 
ironia nu este aici niciodată rece, seacă. Esenția
lă rămîne imprevizibilitatea textului, momentul 
surpriză, ieșirea subită dintr-o convenție aparent 
acceptată. Căci aid rezidă în mare măsură efi
ciența unei astfel de poezii, iar în estetica lui 
Bossert ca și a altor poeți ai săi (Richard Wag
ner. Franz Hodjak. Werner Sollner, Wiliam 
Totok. Johann Lip pet) efidența socială consti
tuie un element — nu singurul — al valorii.

Gerhardt Csejka

SEMNE 
DE ÎNNOIRE

Proza lui Mir
cea Nedeldu ri
dică, in primul 
rind. problema 
unghiului de re
cepție sau, mai 
exact spus, de 
acceptare sau 
nu a insolitelor 
sale modalități 
narative. Ce-i 
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Paul P. Drogeanu
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Sint vreo 10 
ani de atunci : 
cind, in timp ce 
la Timișoara 
dțiva tineri de 
17-18 ani. proas
peți studenți la 
Filologie sau În
că elevi, porni
seră, in grup, la 
atac împotriva 
v eln țarismului 

literar (și a mul
tor altor rele 
cum ar fi plic
tisul, comple
xul provincialist, 
vorbele întorto
cheate. mintea 

subalternă, indiferenta, eli țarismul, imuerialu- 
mul. react iu nea in general, dogmatismul ete). 
la București. Rolf Bossert. la fel de tinâr ti im
petuos. venit tot din Banat (in măsura in care 
Reșița nu este totuși ..altceva"). ..boboc" la Filo
logie și el. se amuza de unul singur așezind cu
vinte nepotrivite in șabloane literare 
șarjind. parodiind, spărgind tinerele. iniorand 
pe dos structurile poetice ponosite «pro a reda 
cuvintelor forța de soc necesară. Era firesc ca 
după apariția primelor texte ale sale (termenul 
de ..text" a oh’inut in acei ani o irninififiiM 
deosebită, nobilă, mărci nd diferența intre nou 
și vechi in Doezi* germană de la nod dn tară), 
Rolf Bossert să fie cooptat de către tineră tă*>- 
șorenl, cel puțin ca membru corespondent a 
chiar si astăzi, ci nd splendidul colecții creator 
s-a destrămat și evoluția foștilor membri nu este 
determinată de dinamica specifică unei astfel oa 
asocia*ii de lucru, poezia sa se încadrează in

soețâ povestirea 
(story) care cere simț al cxxnpoziției n aiah- 
tate in construcția personajelor (MM de la O har 
la Dilț*, Un parUtar de raviat). Dar nu despre 
acestea am să vorbesc mai intii d despre na
rațiunile in care se observă o „Mutație a sem
nelor", adică o schimbare de eaerepție «4 teh
nică in scriitură. Să luăm, de pilda, nuvela (ter
menul il folosesc convențional față de natura 
textului) Cocoșul de cărămidă. Este • prazi, 
aparent, fără obiect sau. in orice caz. nu in 
sensul manualelor de stilistică clasică. Scruio- 
rul nu face decit să descrie dteva scene, să 
propună cit ev a cadre, unde inserează personaje 
și atitudini umane fără a le racorda la o tramă 
epică vizibilă, lâsind cititoruhn posibditatea să 
stabilească articulațiile interioare, sâ-si făureas
că propria versiune. Este. în fond, ceea ce do
rește și autorul ; colaborarea și imp ta car eu cu 
și in textul său. asemeni unei pericole in care 
toate cadrele sint filmate, răminind spectatoru
lui să facă montajul. De altfel. conștient de 
doza de surpriză a procedeului său. naramrul 
angajează un dialog ironic sau senas cu amo
rul pentru a-1 „instrui" și a-i ghida lectnra_ De 
fapt, autorul produce in corpul scrierilor sale 
un metatext, co nț ini nd intervențiile si comen
tariile pe marginea propriului texL IndiscutataL 
proza secolului XX ne-a obișnuit cu enclavele 
eseistice dar considerațiile (de obicei, ale per
sonajelor) sint solidare cu narațiunile respecti
ve. Iar atunci cind aparțin autorului sini me
nite a fortifica și nu submina planul fictional, 
in sensul iluziei realului. Și in că o precizare : 
comentariile îmbrățișează cel mai adesea, su
biecte din sfera economiei, politicii, filozofiei, 
religiei, artei etc. Dar noul roman, a cărui lec
ție și strategie narativă Mircea Nedeiau o apli
că cu suolete și detașare (uneori chiar cu iro
nie — relatările unui caporal despre război <mt 
bănuite de „înaltă știință a retoricii prozei'1 je 
întoarce asupra lui însuși, fără a exclude, tane- 
ințeles, și referirile de alt ordin, reflecți nd atit 
asupra ecuației real — imaginar — limbaj dt 
și asupra propriilor procedee fietianale sx de- 
nuntindu-le (nu mascindu-Le ca in romanul tra
dițional) cititorului. AstfeL în textele sale vom 
LntiLni frecvente comentarii asupra tehnicilor 
mecanismelor de elaborare a scrii larii. In Ex
cursie la ei mp. Mircea Nedeldu întrerupe In 
numeroase rinduri fluxul discursului pentru a 
dezbate problema perspectivei na raia rol ai și a 
imnactului acesteia asuora limbajului $i a reali
tății referențiale : Aceste Inernri ar fl de
mine sau numii reproduse de mine ? Aceste Incrn- 
ri au fost refăcute de mine, aici, in fața ta san ele 
pur si simplu S-an plimbat pină aid folnsin- 
du-se numai de mine ea de a roabă sm ea 
de un fir san pnr si simpla ■-«■ propagai prin 
mine (s.n. — p. 12). Uluma frază ne trimite 
cu gindul La teoria lui Maurice Blancboc. pentru 
care scriitorul este doar spațiul vid. unde hffl- 
bajul se intrupeaxii ca ooeră Hterară. Este cLai 
că Mlrcea Nedeldu cunoaște bine contribuțiile 
■criticii și neoretoricii franceze ale căror reflexe, 
corect asimilate, se reeăsesc in proza sa. Ceea 
ce urmărește eL «te «ă demonstreze anta na—ia 
textului literar, si pasibfliUtfle Ikmbajalai de a 
minipaLa semnificații ia raport ra referentul 
(obiect, eveniment, personaj, realitate). Recep
tate sub ace t asoeet. nuvelele Arentarl intr-s 
curte interioară. Excursie la rtmp. Zgomot, 
locuri, interferențe, eonmtuie un pennhi (-aven
tură-) al semnificațiilor, avind drept subauat 
percepțiL stări afective, -.’rugini. idei «r_. ce 
străbat un circuit al limbajelor (discursul auto
rului. al naratorului imn ba- al personajelor, 
colaje ă diate din cărți, comunicate rad») dar 
nu haotic d constrin^e de legica (eternă a fic
țiunii. „curtea interioară’ a texteim. In ceea ce 
Privește povestirile -realiste" amintite La in- 
ceout. surprind, ca univers «nun. lumea nave
tiștilor cu geografia, rom sortimentul lituttiile. 
eroii si bmbatul ei time. Adaotarea de ia teorii 
texțubji la orihcloeti « hmbajul nitoresc al 
mediului suburban ejle oerfertă. scriitnrul pro- 
bind acum calitâti deoaetr.ie de observator sub 
specie morală ți rara '-tenolneică. Volumul lui 
Mirrea Nadelcta de* ti «urat De un întins registru 
stilistic (de alcL uneori, o aname eritare si osci
lare a procedeelor cu efi*"t- nenlâmte in Dlan 
estetic) anunți spe-^m. alături *** remarroNlul 
roman Care pacea al kd Caaatutin Stan, semne 
taoottoare in proza ultimil®r ani.

Cu cartea sa 
de debut. Iulie 
(Editura „Fa
cla". 1979), Teo
dor Bulza se în
scrie în tradi
ția viguroasă a 
prozei rurale. 
r<^alizind un ro
man care reține 
atenția nu atit 
nrin rigoarea 
formulei narati
ve. cit prin na
tura existentei 
emoționale a 
Dersonajelor si 
prin adecvarea 
notației. Fluxul 

epic implică reveniri și incursiuni în spațiul me
moriei. ordoni nd secvențele pe linia unui con
flict dominant, rezolvat violent în finalul cărții. 
Dar nu toate episoadele se subordonează sensu
lui narativ principal, unele conservind o anu
mită autonomie. Aceste „istorii", cum este cea 
a Iui Gabor, podarul de pe Mureș, aceea a lui 
Iovănaș sau a lui Cena, sint subsumate laturii 
de „restituire" a atmosferei, into crin du-se într-o 
altă ordine a semnificațiilor. Remarcabilă este 
îndeosebi povestea „crisnicului" Cena, cu ac
cente extrase la început parcă dintr-un film de 
Tarkovski, apoi din proza lui Marquez, răminînd 
insă una dintre zonele de rezistentă ale roma
nului, în pofida autonomiei compoziționale.

Observația romancierului se consacră mai pu
țin existentei sociale a personajelor, demersul 
său captînd îndeosebi tensiunile afective, violen
te sau discrete, specifice sau insolite. Evenimen
tele istorice (cele două războaie mondiale, schim
barea regimului politic) reverberează din fundal, 
primul plan fiind ocupat de conflictele umane, 
de intimplările satului, ale căror dimensiuni su
biective covîrșesc desfășurarea epică.

Fasciculul narativ se fixează de la Început 
asupra lui Fio rea „S fin tul" și asupra familiei 
saJe. scenele existentei cotidiene a personajelor 
fiind Upsite de elementul spectaculos, dar și de 
spirit demonstrativ, de$i ele ilustrează destine 
specifice timpurilor și locurilor in care se pro
duce acțiunea. Din iulie pină în iulie, în decursul 
unui an. in această familie nu se produc ei’eni- 
mente neobișnuite, existența derulindu-se firesc. 
Observația naratorului vizează zona subtilă a 
imociiior. > confruntării umane cu timpul (sec- 
v-Eja aniversării Dnanei). a nostalgiei tinereții, 
a greof tkx reprimate, a aentimenlelor disimu- 
Mt aah »pmne. Dur nu Flooea si Driana sint 
ffi MMji.ii zncbeate drrert In confltaCu] care 
meaM axa romanului, ei Cissd eroii unei rela- 
tăn-caA-a neutre in raport eu drama Dnnripală. 
Prmaiuir. acroieia. Crampa». Li via. Tuper și 
RacaUa. nat prizocuerii unor situa ui dramatice 
renesaxe in cursul a două decernL intr-o Înfrun
tare r>a&eD£ă » definitivă, lenati orin ură «1 

de o taină cunoscută nturui ter. Existența 
lor este casă si cootrad>aor.e. tulburată de un 
pica: saiual. eu accese de bestialitate ti cu răz- 
tamăr: Inoeiung sperate, crwdmra puțind fi in<ă 
cc=T*ertixă Ln tandrele tardivă, ca in istoria pa
ralelă a armăsarului alb

Demersul cote evoluează prin coocenlrări suc
cesive asupra unor momente embrion le rele- 
vaole. h orm acumulări de tensiune rezolvata 
Don festin spectaculos-violente m nara
tiv* onncipalâ. Dramelor de familie care for
mează substanța primului plan al cârtii te răs
pund la plinul secund dramele reia taie in eci- 
•aadete autonome. Dotențind dramatismul exu- 
ten&ei naate la interferența aeismetor istorice si 
>:eate cu frămințările destinelor umane indî- 
victaate. Prore torul realizează, astfel o dinamică 
paruoateră a materiei epice- imolidhad compLe- 
xitalea caracterelor și evîtînd simplificările ilus
trative.

Scnsd hd Teodor Bulza dozează adecvat ac- 
cmn-J dramatic in raport cu notatia de atmos
feră. reaiizind secvențe remarcabile ca aceea a 
hnumi (.xaij nechezau, vin tul vuia încă peste 
inima drumului iar peste miriști se adunară 
ror. uri u. țCrtecati. ca niște Dă tun zdrențuite. 
(Lnf-jn orizont in celălalt-). Fără a fi insă oe 
de^^n format stilul prozatorului se definește 
prin com’ergența mijloacelor sugestive. Uneori 
excesiv ren o nai Ă. scriitura devine, in momen
tele de resmro. antă să transpună stări lirice 
sau rontemplative. contraDunctind tensiunea 
drama Hrt

Proza lui Teodor Bulza nu se realizează prin 
imagine, sugestia ne vizi nd retina, ci o reacție 
mai comotexă. dar se disting scenfe preponde
rent vizuale ca balansul lui Cena. Dlin de o săl- 
baucă inocență, călărind in extaz clopotul fas
onat iremediabil de revelația sunetelor, sau oro- 
iertia siluetei singuratice și Im bă trim te a lui 
Fierea De malul Mureșului

In general, notatia de detaliu este Insă tribu
tară regts ti ului afectiv pe care fl imolică per
manent scrisul d rozătorului, maci nd detașat 
întotdeauna marcat de o sensibilitate nedirimu- 
lată. vfbrind de compasiune pentru caii bâtrini 
si obosiți ai lui Fio rea. pentru moartea ei inelul 
Gbeorgbe. pentru plin sul ascuns al Drianei sau 
pentru copilăria aspra a lui Ion. Debutul lui 
Teodor Bulza posedă atuul unei sub*tante epice 
originate. Încă insuficient organizată crin ri
goarea compoziției, atestind insă un real simt 
narativ si o sensibilitate necomDlicată de Inutile 
reticențe, caracteristici care converg sure con
turarea unei structuri artistice echilibrate si deja 
distincte.

Sultana Craia

NEOBIȘNUITUL
CA FIRESC

Ovidiu Ioanl- 
țmia face parte 
om seria — nu 
preș numeroa
să — a acelor 
tineri literați, 
veni ți să spri
jine cu armură 
proaspătă o spe
cie încă tinără, 
aflată la con
fluenta dintre 
genul publicis
tic și literar- 
artistic.

Primul curaj 
al autorului 
cărții „Bărbați 
cu obiceiuri de

Paul Dugneanu

eroi" este de a ști — parafrazăm expresia 
prefațatorului cărții — să tragă viața la indigo. 
Dar in literatură — fie și în publicistica lite
rară — curajul nu ține locul valorii interne, 
adică al realizării. îți trebuie chiar știința aces

tei realizări, altfel spus, ca să poți avea scopul, 
ai nevoie să stăpinesti mijloacele. Ioanițoaia și-a 
inventat aceste mijloace, de aceea ni se pare 
deja, în mare parte, ajuns în dreptul tinlel sale, 

în cartea lui pulsează nu atit biografii con
temporane și nu evenimente-șoc, din acelea 
ce fac înconjurul (publicitar adesea) al întregii 
țări, ci oamenii : pur și simplu oameni, îmbra- 
cați în haina cotidiană a simplității, a firescu
lui (ne)obișnuit. Primari și medici, artiști și pro
fesori, savanți și școlari, mineri și țărani, precoci 
genialoizi de șapte ani (tip Radu Postăvaru) și 
plus-centenarî (ca Gheorghe Rornașcu, fost prie
ten al lui Brâncuși si Petrașcu), nu sar din pa
gină prin excepție, adică nu se prezintă citito
rului ca o fotografie unicat, pronunțînd fals : 
,.urmați-mâ, fraților, aveți de ce etc.". Toate 
aceste categorii socio-profesionale, reprezentate 
de ființe omenești de un obișnuit imponderabil, 
apar firesc ca într-un jurnal de cine-verite, și-ți 
vorbesc (prin autor) nu in cuvinte cu toc înalț 
‘dar exact în silabele vieții. Uneori se bilbîie fără 
falsă modestie, alteori nu știu deloc să dea răs
puns la o întrebare sfredelitoare, dar dacă în
torci încă o dată pagina vezi că ți l-au dat 
undeva, în alt loc, într-o paranteză, într-un cu- 
vînt șfichiuitor sau într-o interjecție dubitativă 
în care se condensează nu înțelepciuni dc-o 
clipă, ci de-o viață. Doâr că în viața aceasta de 
indigo — devenită carte d,e reportaj — autorul a 
introdus tehnica adevărului și nu a entuziasmu
lui facil, a festivității, că excepție. Astfel, un 
primar din Cărei recunoaște fără ocolișuri că a 
strins o parte din bani de la oameni în vederea 
canalizării unor străzi — fapt pe care-1 visează, 
de data asta, din alt colț de țară și ex-sfintul 
de la Maglavit, astăzi, om la locul lui — „dar prin- 
măria n-a reușit să se țină de cuvînt". Așadar, 
există eșecuri^ în viața oamenilor excepționali, 
și tocmai dezvăluirea acestor eșecuri ni-i apro
pie mai mult pe eroii reportajelor lui Ovidiu 
Ioanițoaia, făcîndu-i firești astfel, fără aureolă 
și fără veșminte de protocol. La o cantină din 
Giurgiu, tinerii constructori mănîncă _ relativ 
bine, dar Drosoapele de la chiuv(etă sînt „ne
gre ca smoala" ; Olga Tudorache, marea actriță, 
elogiază arta interpretativă dar declară.— spu- 
nind un mare adevăr — că avem „cițiva scri
itori mari, dar n-avem dramaturgi". Nimic for
țat, cind se spun adevăruri crude (există loc 
pentru mai bine, nu-i așa ?), tocmai de aceea 
succesele răscolitoare, reușitele-eveniment, ne 
apar într-o lumină mult mai convingătoare. In 
alt domeniu, un erou al științei medicale ca 
practică — e vorba de prof. Victor Ciobanii — 
ni se relevă a duce, în fond, o viață austeră, 
aproape ternă : dar se poate reuși cu adevărat 
fără asceză ? Un erou al Muncii Socialiste 
— Vasile Iscru, condamnat la moarte in timpul 
dictaturii fasciste — scapă ca prin urechile acu
lui (il salvează de fapt porțile istoriei noi), dar 
esta nu-1 scutește de muncă și sudoare pînâ la 
pensie, dimpotrivă : el iese la pensie obosit dar 
Inel orgolios că a. învins expresia no pot

Ftecare dm reportajele iui Ioanițoaia ne în- 
ttțiyeazâ in esență schița cite unui roman. 
Uneori, in pasta epică iși face loc o imensă can
doare firească ; asa îmi apare, de pildă, dialogul 
autorului cu precocele dinjor Radu Postăvaru 
care ne acaparează ca un crimpei minunat din 
basmul copilăriei.

în toate aceste mid romane, prospețimea to
nului stilistic, a relatării, secționarea fără ocoli
șuri a realitățiL dincolo de orice înclinație cere
monioasă, țin de viziunea sociologică și notabilă 
ln planul DuHidstidi literare, a filmării vieții 
nu jrin lupa neobișnuitului, d a firesculuL

Constantin Crișan

DUBLA VOCAȚIE

procesului tehnologic, ața

Multe, sint cele pe 
■are colegii lui 
Kali Istvan, autori 
srezenți in colecția 
.Forras“, nu le 
știu. Nu pot ști toc 
Bunâoarâ, in mo- 
nentul apariției 
volumului său din 
colecția „Forras-, 
a și in prezent. 
Kali este un ingi
ner „activ, șef de 
secție la intre prin
derea de materiale 
de construcții din 
Tirgu Mureș. Orga
nizator al produc
ției, conducător al 

cum scrie la carte,
Incit ar putea fi chiar un prototip pentru eroii 
unor scriitori contemporani. Dar el nu «te eroul
vreunei nuvele, ti autor de nuvele. In urmă cu
cițiva ani, am citit că in Germania avusese loc 
prima intilnire a scriitorilor ingineri. Mi-a atras 
•tenția știrea, pentru că am intuit o nouă orien
tare, un fenomen nou. Am oroare față de cate
gorisiri, de etichetări, dar, cu titlu de informare, 
trebuie să remarc că avem scriitori profesori 
(aproape toți) scriitori medici, chiar destul de 
mulți la număr, dar scriitori ingineri, aeocam- 
dată, la noi, Kăli Lstvân este un pionier. Este re
prezentantul unui val al viitorului care iși 
mai suflecă miinile. și care abia ae conturează 
La orizont El este precursorul generației care, 
studiind matematica și științele reale, poate 
gindi oarecum altfel despre această lume bazată 
pe tehnologie, o concepe, poate, potrivit struc
turii sale spirituale formate in lumea științelor 
exacte, potrivit simțului ingineresc ; un ochi 
cum i se conturează in dimensiuni exacte, cu 
rigurozitățile specifice acestei discipline, eva- 
luind, in acest context, și sarcinile, posibilitățile.

Ce nu știe Kâli lstvân ? Foarte multe artificii, 
deprinderi, trucuri, informații care au o semni
ficație oarecum minoră, și care pot fi învățate, 
însușite pornind și de la seriozitatea, tenacita
tea sa. Fără îndoială că și le va însuși pe toate 
in viitor.

Cele douăzeci șl șapte de nuvele și schițe cu
prinse in primul său volum (Kâli lstvân : Mit 
tud ax nagy sarga gep * — „Ce știe acea
mașină mare și galbenă Editura „Kriterion", 
colecția „Forras", 1979), ne fac să intuim că au
torul lor este inginer, dar ceea ce este intere
sant. ține nu atit de tematica sau structura 
acestor scrieri, ci de mesajul lor artistic. In 
lume există ordine, de fapt, nu un haos anarhic, 
greu de cuprins ; domină ordinea ca și in sferele 
matematicii, chiar dacă această ordine se des
tramă adeseori, iar judecățile morale și înde
plinirea lor, catarzisurile, refac echilibrul firesc 
al vieții. Cu toate acestea, nimic nu este mai 
departe de autor decit spiritul unui optimism 
excesiv al „uralelor" ; Kâli lstvân nici pe de
parte nu face parte din categoria „fericiților" 
care cred totdeauna ce li se pretinde momen
tan, pentru a se putea scuza oricind, autojusti- 
ficindu-și crezul strimb — ulterior —, prin eta
larea bunei credințe naive. în subtextul scrie
rilor sale se resimte un scepticism trist și amar. 
Si, cu toate acestea, forța organizatorică și de 
coeziune a ordinii lui Kâli este dragpstea și 
solidaritatea umană. Proza Iui este bogată ln 
acțiuni, în suprastructuri ale unor caleidoscoaoe 
tip „story", dar avintul ce caracterizează stilul

tumultuos subliniază șl mai mult profunda so
lidaritate față de eroii săi. Iar maniera des
chisă, franchețea stilului apropie și mai mult 
cititorii de mesajul cald ce emană din scrierile 
sale. Umanismul activ al acestora te face să nu 
uiți ușor ceea ce ai citit

Volumul este o culegere de povestiri selec
ționate din producția unui deceniu, unele din 
scrieri fiind depășite de timp. Autorul practică 
demult și genul prozei lungi, și nu doar in mod 
accidental. Dar asta nu face parte din tematica 
volumului prezentat. Menționez doar acest fapt 
pentru a-1 caracteriza mai complet pe autor. 
Kăli nu este un amator care scrie dintr-un oare
care capriciu. El face parte din categoria nu 
prea numeroasă a celor cu o dublă vocație, ca
pabili a realiza o muncă socialmente utilă la 
nivel superior și, în același timp, capabil să 
creeze opere literare valabile, autentice. Privind 
actualul stadiu de dezvoltare al lumii și vectorii 
mișcărilor intrinsece ale universului, se pare că 
viitorul aparține tocmai celor înzestrați cu 
această dublă vocație.

Nemess Lăslo
In românește de Sorlk Ștefan

SĂRBĂTORI
CITADINE

Titus Vîjeu 
este un senti
mental livresc. 
Poezia devine o 
mască sentimen
tală care se a- 
plică unui sce
nariu de puri
tăți ..cărtură
rești". Jocul, 
tehnică lui. nu 
se văd ; scena 
poeziei e acope
rită de o corti
nă semi transpa
rentă Drin care 
sînt vizibile doar 
formele dense, 
stabile. Rezulta

tele, si jiu aranjamentul. De aoefea. prima apa
rentă este că acest tip de poezie-se scrie cu no
țiuni exacte, univoce : câ, al ungin du-le. scena 
va râmi ne goală și actorii vor uita subit rolul. 
Pare a fi la mijloc o nostalgie aproape teatrală 
de a simți prezenta imaginilor, de a putea „Dune 
mina" De chipul care tocmai comunică un sens. 
Dar. pe lingă sentimentalism, poeziile lui Titus 
Vijeu dezvăluie si un tip particular de interio
rizare, de fapt o escamotare lucidă a structurii 
lăuntrice, încercarea de a o reține printr-un gest 
de discretă reflecție. Structura in acțiune a tex
telor lui Titus Vijeu este ironia. Mai exact, pro
babilitatea ironică pe care o are folosirea în 
poezie a unei axe de noțiuni, fie ele citări li
vrești. măști culturale, jocuri aluzive de-a «li
niștea marilor reprezentații". Poezia din Simbătă 
seara unui deceniu (Ed. Albatros, 1979) e nespec- 
taculoasă, aproape în nici una din laturile sale. 
Si totuși, autorul ei nu e deloc un poet comod. 
El tulbură prin reflexivitatea „univocului" său 
Doetic. „Pentru că nu afirmă si nu infirmă, ironia 
devine eventual problematizatoare" (Marian 
Po©a, Comicoloțjia).

Să vedem așadar care sînt univocitățile „pe
trecute" în «simbătă seara unui deceniu". Pen
tru început, titlul nu pare a avea legătură di
rectă cu materialul tematic al volumului. Pare 
o glumă sau o sugestie bizară. Alcătuirea cărții, 
însăși e incomodă : un prim ciclu se intitulează 
Citera iubiri și temele sînt. intr-adevăr, variate 
— ..citeva". Iubirile poetului se înscriu deopo
trivă in tiparul acestei agasante „sugestii pentru 
paradis", care începe ram așa : „Ce plămin re
zistent este gara orașului. / sfîrtecat de sirena 
locomotivelor, / violat de glasul acela încărun
țit...". dar sînt și efigii sentimentale (Sighișoara, 
Callatis) sau suave opțiuni (Cintec despre poeții 
insurecției). Deti. cîteva din posibilele iubiri ale 
unui citadin dispus să privească pe fereastră 
orașul simbătă seara, cu gîndul aiurea. Sensi
bilitatea lui Titus Vîjeu este in mod esențial ci
tadină. Există in versurile poetului o candoare 
citadină care, ca și. bunăoară, prospețimea na
turii transplantate in oraș (parcuri, grădini, mu
zee în aer liber), e o candoare de gradul doi. 
Ea și-a pierdut deprinderea de a justifica sen
timentul : poate numai să se justifice nrin sen
timent Receptată printr-un vitraliu, lumina nu 
mai e pură pentru că nu-și mai aparține. Citadi
nul e un intelectualizat, un bintuit de febră 
livresca. dispus în permanentă să compare si să 
tempereze elanurile. Nostalgiile sale sînt exacte 
pentru că le poate descrie exact Drintr-o em
blemă. Un al doilea ciclu poartă titlu] Lecturi 
pe hipodrom, sintagmă arbitrară ca si Colocvii 
pe lacuri, numele celeilalte secțiuni. Sentimen
tul e, acum, o „tăcere în răspăr". Poetul se as
cunde în retragere, pentru a reveni victorios. 
Tace, lăsînd gestul să sublimeze actul poetic. 
Efigiile s’nt : Shakecppare. Rilke (infnrcindu-f>e 
de la Duino), Emil Botta. Giordano Bruno. Di- 
mitrie Stelaru, Don Quijote. Albert Camus. 
George Bacovia. Eisenstein (dar șl... Radu Co- 
sasu : „Cind ierburile cresc peste vorbe enorm, 
năpădindu-le / eu stau liniștit. / Știu câ din cVoă 
în clipă / vine sa le taie Cosașu."). Arthur Rim 
baud. Firește, tot ciieva din posibilele embleme, 
de fapt acelea la care' puritatea „secundă" a ci
tadinului se prate adapta.

Un text definitoriu Pentru tipul de metaforă 
■livresca a lui Titus Vîjeu. dar și o posibilă arta 
poetică este Antiroman. Aici, poezia este, auto
ironie, un soi de reverentioa^ă „sintagmă a soar- 
tei" : „Toamna mi se face dor de Flaubert / și 
din toate lucrurile existente în lume / cel mai 
mult îmi doresc o eșarfă. / eșarfa cu care / el iși 
acoperea manuscrisele.

O deosebită pregnantă tematică are in acest 
volum figura arlechinului delirată liric intr-o 
serie de poezii. „Chin-Arlechin" este un perso
naj exersat in „sărbătorile citadine", suavul de
ghizat El e un spasm, o tristete care ride sau 
o bucurie care plinge, e cel ce? mirat peste mă
sură. se uită cu degetu-n gură, dar, vai. dege
tul lui e o întreagă planetă. „Clorotic meridio
nal". Arlechinul face seara (simbătă seara ?) lec
turi din Cesare Pavese. El este ca o „culoare 
scursă strimb în curcubeu". E poate însuși poetul 
„inmormîntat intr-o grădină din cartea vieții, 
zisă „River Spoon" (aluzie la ciudatul Edgar Lee 
Masters) Despre iubire, Arlechinul are o pă
rere evident eronată. Gloria i se servește odată 
cu umila chenzină Căci Arlechinul e un ..slujba?" 
al Grației, un paradox al Purității. E deopotrivă 
an o rum și celebru. „Anonim" ca o vocală (sau 
ca o fracție 1) si celebru-anonim ca un zeu 
(„Despre Poesie. Arlechinul consideră / că e un 
rudiment al stării de grație. / dat anonimilor 
zei / sub formă de fracție.") Univocă în pseudo- 
teribilismul livresc și „teribilă" în univoc, car
tea premiată a lui Titus Vîjeu stirnește un real 
interes.

Costin Tuchilă
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C. CODREANU s Auspicii 
destul de bune. — inteligentă, 
fantezie, un discret freamăt liric 
și, mai ales, o mare îndrăzneală 
metaforică (mergind uneori, c 
drept, pină la exces, extrava
gantă, echivoc — ca. de pildă, 
in „Preliminarii", cu un final 
foarte frumos, unde intervin 
însă, și lucruri imposibile, groa
se, indigeste, gen ..am să bas 
In mașina de tocat carne / toate 
morile de vint". etc.). Tocmai 
aici, așadar, în privința metafo
relor, e nevoie de mai multă 
etentie (și bun gust) pentru a le 
împiedica să se aglomereze 
abuziv, nefiresc și să strivească 
poezia, cin tecul, sensul, ori să 
degenereze in simple podoabe 
exterioare, zorzoane, sau în 
„șotii", năzdrăvănii, etc., adică 
in lucruri inadecvate, inaderen
te, artificiale, fără aport în 
substanța intimă a textului. Sint 
multe pagini interesante (în 
pronortii variabile) dar mai ales 
promițătoare : ., Auto DOrt ret'*.
..Omul de serviciu11 (mai mult 
ca idee), „Preliminarii". „între
bare". „Deghizarea", ..Calul flu
ture", „Păpușa*4, „De dragoste** 
(marcată, am observat, cu un 
asterisc special, si pe bună dreo- 
tate !) „Sfinxul14. întrebările din 
finalul scrisorii (cam vagi, to
tuși) n-au cum să caoete răs
puns în acest snatiu restrîns (ăr 
fi prea multe de zis și de po
vestit... Cît privește jocurile, da. 
firește ! — dar nu numai me
canice, ci și, ca să zicem asa. 
naturale, „în doi, in trei, in cite 
citi vrei", cum spunea poe
tul !...)

L. PĂVALAN ! Versurile 
merg tot pe linia celei mai mid 
rezistențe (ceva, prin „Ignoran
tă", „Apoi versurile", „Cuvinte 
In plus"). Documentul de care 
vorbiți pare să fie interesant. 11 
așteptăm.

N. RUFAN î Ati înceout bini
șor povestea, dar ati obn«it Drea 
repede (nerăbdare ?. lipsă de 
experiență ?...) si. Dină la urmă, 
ati cam expediat-o. sărind oest« 
probleme. motivări, imn’ica’ii. 
etc. și terminind-o intr-un fel

de coadă de peste.„ Tema e. 
insă, interesantă și mentă mai 
multă atenție și răbdare (desi
gur, și mai multe cunoștințe de 
specialitate), fi. proba taL di
mensiuni mai ample. Deocam
dată, mai in cercați-vă puterile 
pe „distanțe scurte" și țineți-ne 
la curent

AUREL E STANCIU : Oieri 
lucruri interesante si proauti- 
toare („Poetul". „Diamantul". 
„Diogenicft-. _Dor de efigie* — 
ultimele trei, insuficient finisa
te : .je-mi-nvirte" nu merge, 
finalul cu „tezaurul" e cam m 
doi peri. etc.).

D. MINATORV : Nu trebuie 
să ne rugați deloc, e suficient 
Bă ne trimiteți un text care sâ 
merite a fi publicat Pină aram, 
n-am primit așa ceva. (S-ac 
cuveni, de fapt să pftsirati le
gătura cu cel ce v-a aprins. cm 
ziceți, „o luminiță").

C. B. NEGHINA : Unele «îr.t 
simple bancuri, mai mult sai: 
mai puțin consistente, dar k 
altele mijește, parcă, ci poezea 
(„Poem de unul singur". „Im
presie". poate chiar AcritenC"» 
Să vedem ce mai urmează.

ANA ANGHEL : tneerdri 
juvenile. încă șovăitoare. iv- "rj 
lipsite de unele semne trocr.r- 
țătoare (..Lacrimilor^.

mAdAlina aioand : Vu 
fel de poeme in proza, ca o ex
presie cursivă ci curată 'r.u Iro
sită de valențe literare) dar rtă- 
pinite încă de naivită^ 
și solicitate prea muix de ua 
joc al „înfloriturilor- la r«ea- 
tru roz-dulce. Mai încercați

D A NIEL DRAGO Ml RESCta :
Povestirea e rău tior-l a —t 
nici un miez. Deraonate* 
fantomatice, toate vortear te 
feL otova, „ea earte" 
gurile sună fate, ftete* ssk 
lozinci u locuri crrra-ta n ras 
plasate L.cfi«ureu£" iavr-tai 
al bătrinul-^i !’•><> sxr-'L ee.‘ : 
Totul e o îT.Drc-rm’je 
ciali. decane de proza Un*- 
rată.

L V. PFWAW : Dm roa ir- 
crari a La be. confect ■

OU. convrsoxuLA. Ora. ta 
.Trtend taacwta". iPuîcti cere 
numărul de telefon da la raaw 
LaztataJ te retertx. Dteâ e

wamn ca eraat mbm
UruB Big aratei kx*l la 

J—

Tt : -w » tran** -T«_ —_ — •___ - —

Gca DiMitresra

Drum prin cărțile de suflet

Urmare din pag. a tlaB B «

numit „dulcele *2
Va» te» teta LV

Uite indoiala mergind agale
Pared nu mai aveai unde sta
decit la marginea spintecatei lumini 
acolo unde se aud fluieraturi 
cb pe ulițe căzăcești 
pumnii tăi implorind amintirile 
și iubirea Irecind în șaretă liliachie : 
ce s-a ales de grăbita înflorire ? 
ce s-a ales de pămint ?
nu știu nici acum
ce lucruri deosebite făcusem
incit am avut dreptul sâ ne naștem.„

AUREL DUMITRAȘCU

Stinca are
Evident, lina și bagheta 
Stinca și cenjl 
Cele șapte minuni 
Cere se țin «jnț 
Farmece diverse
Peisaje tfecore 
De o mare utilitate.

Stinca are si
Tăcerea

DAN CERNESCU

Copacii
Trecem prin păduri șl privim copacii
Asa cum stau, bine infipți în pămint 
Seamănă cu noi.
Ne ridicăm privirea spre frunze
Cum se desprind, ușoare și cad. 
Seamănă cu noi.

ANCA BRATU

Moara

Saetnl lopți
Su-ewi root- inconhjndcbd.
Mâtâsan caz nd de pe umeo> îo-te, 
k*Kwc ococek*.
Se oua ctedJOTț țnând pe nrtca. 
Toce-eo an “vord j o horpâ de bre, 
Goa«. slnveAe
Sva oftxnrr- te ’Xinwu-a roilor

Lo moara sufletului meu 
ni men- au moona de bine, 
rviment nu moo*ă de râu, 
te-asteoptâ pietrele pe tine
Iddndu-s. intre ete rond, 
moi eurșa door oe scocul morii 
ca o ctwd. co o monă. 
nceorcâ p^**e*e fiorii

IADU SIMJ

Berna o sarr joom Lia 
w* ae *ea avzeo de

ez ~*a crrioa» > pasa.

Cteoee»
B«wae tawe deelnr w^e-» da o_r 
* - fl ateicra roâUor sc-e.

erwacnc *3 rai r-a— J GcrOur\

e te

MRU STAMOU

M&rtie 1945,

GH. SMEOREANU

de a m rw^gno-ntre «se. 
se-a-oa ca «a tens afară 
cu 1 jatc te-tr rrj te stele 
sa moara cceasto moară

Emi CmcoM : „Frrai meldereoesc"

Folclor
Sint bucuros
Precum un ciucur românesc.
Soarele mâ face astfel.
Ah, agrafele din părul fetelor — 
Așchii sărite din grumazul viorii. 
Soarele acesta folcloric 
Și hora cit o cetate,
Pare-o-ntîmplare cu daci jucăuși. 
Lină de oaie,
Vopsită în pene exotice,
Și mese de brad cu rășină
Și ulcioore-pcsâri însetate,
Și ștergare din pînză
Aspra precum o tulpină cu coajă
Și piine de casa
Și sare
Și blok-notesul aceia, 
Străin ca un englez 
Rămas cu gura căscată.

REMUS ROCA

Noapte bună
Trebuie să adorm.
Un picur de apa se accelerează neprevăzut. 
Regret că nu sint un bun țlntaș
In noapte so trimit sâ se imperecheze 
O solie a gîndului.
Dosare de frunze clădite minuțios, 
Spulberate de neliniște.
Parcă sute de miini tremurătoare
Ar azvîrli znrurî, 
Craniul meu, odihnindu-se.

IOAN PLEȘ

intr-o bună zi
Cerul nu ne interesează 
chiar cird pare o spetează 
a unui scaun uriaș 
pe core stă vin tul 
și-și vîntură picioarele copilărește, 
mi-atinge creștetul 
cu vidul degetelor te la picioare. 
Copilăria mea 
e cirpită c-un petec de cer, 
am văzut-o pe mama 
cu acul.
Toate mamele fac așa
$j intr-o bună zi, 
tot rupind netece 
vom avea deasupra nu cerul 
b mult mai albastra 
și mai întinsa virstă a copilăriei.

MIRELA CRISTOFAN

din Împrejurimi — s-a 
Ieșilor".

Am încercat rezistența 
cercat rezistența unor nume. Avem tot fervpta! 
s-o facem, mai ales cind un tirg :$i reclamă izr: 
adjectiv atit de măgulitor : frumos. «
părăsim o zi. două. Iași ui — spre a aici -
pentru a merge la Tirgu Frumau C*q v iww 
lucru se cere văzut și apoi r . . ăteî. •
re-ințeles, ca intr-un joc de oglinzi cu ^*1
să aduci lumina

și nu s-ar spune că nu aveam emoții. Aveam 
emoții pentru că in atitea rinduri ne-a fost dat 
oa numele loeaJltă(Moc aă păsueze <k>aj puțin 
din ceea ce imaginația noastră — incorigibil fi
lologică — brodase in jurul cuvintelor. Or fi 
femeile ca-n vremea drumurilor lui Petru Rareș 
spre Hirlău ? Frumoase de-i opreau pașu-n loc 
și-i aminau plecarea cu o zi, cu două, cu trei, 
cu o săptămină ? Și cum să nu intirzu aid dnd 
poveștile spun că femeile nu sint de rtexii ba 
treacăt, ca și cum ai prinae o privclut* pe care 
s-o anțl in versuri, dm sint nsd aprig* • a 
incita spiritul tragic sau dramatic. Aicx In fatA 
femeilor, in jurul unei bărdace de rin. cavale
rescul ia forma eposului, a povestirilor rare 
de care mai grozave. O fi fost tirgu) frw. - ? 
Cu gospodari ținindu-se mindri î Cu - " 
ochioase șt stupi și cireși de jur împrejurul 
lor ? Or fi fost, cu adevărat, aici cele mai fru
moase tirguri ce se țineau odinioară ? De 
seamă, că doar se întretaie la Tirgu Frutnoa 
patru drumuri comerciale yi oamenii veneau •* 
vindă și să cumpere ba miere, ba cMkm, ba 
sumane, ba vite, ba lină.

Urcăm și coborim o pantă (orașul mc aaezaă. 
In chip neobișnuit, nu intre dealuri si chiar oe 
culmea unuia) traversind întregul oraș. Ne în
toarcem din a utogară (a se înțelege locul m care 
autobuzele trăgind pe dreapta fac un popas ar 
cinci-zece minute) și-n centrul oraștilui. * ? » 
pe acea culme de deal ne oprim spre a privi da 
jur împrejur și ne dăm seama că orașul este 
un impact intre ceea ce a fost și ceea ce va fi- 
Intr-o parte un depozit de cherestea pe lingă 
o linie ferată ne duce cu gindul către imaginea 
unui joagăr acționat de ape. In cealaltă parte 
multă animație : se construiește I Multe blocuri - 
stau deja în picioare, altele „vin Dutemic din 
urmăA, betonul a intrat in stăoinire deplină, 
inundînd spațiile așa cum. ghicim doar, iarba 
cuprinde dealurile ce se văd în pragul prLmă- 
verii.

= &rtie 1980
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„iară de va scrie lucrurile vremii
sale, altă mărturie fără știrea inimii

sale sâ nu aducă**

Si iată cum, pătrunzîndu-ne de Mol
dova cea citită ori in grabă privită, de 
Moldova cea niciodată domolită 
între ringuri doar caligrafiate ro

tund, cu știrea inimii am făcut-o urmînd în
țeleptul sfat al Cantemirului. Venim acum să 
scriem și să depunem mărturie de suflet că am 
dorit și așteptat 2ăpadă în Iașii cei suavi oa un 
zîmbet bun, dăruit de cele mai înalte și rnai 
limpezi dintre nopți, dar n-a venit, 
ninsoare și astfel am pornit spre 
făiă să fi trăit bucuria iernii celei 
Tirgu-Neamt ningea în 2iua cind 
înr.ă multă vreme a nins, cînd cu 
cu înverșunare, a nins pină cînd

*t Dresimtita 
Tîrgu-Neamț 

adevărate. La 
am ajuns. Șî 
blîndete. cînd 

mvci u„ax^, ~ .....  »-__  ___  dealurile din
jur au apărut, dimineața, ca niște oameni de 
zăpadă cărora vîntul de noapte le-a smuls ca
petele. E frig, oamenii au Drins a se aduna onn 
case pentru a-și spune în tihnă ginduri pentru la 
primăvară, pentru a-SÎ mai spune cite și mai 
cite lucruri știute, poate. încă din iarna trecuta, 
cînd ninsese la fel de mult și de frumos cam 
pe la aceeași vreme. Ninge fără contenire. Dru
mul din centrul orașului si pină la Humulestl 
(pășind pe deasuora unei Ozana a cărei limoe- 
zime e doar închipuită la ceasul trecerii noas
tre un rîu ce adună alte mii de rîuri albe. 

................. nu-i lung dar nici nu 
Dre^atind

a 
clipa atingerii

cursînd iute din înalt), 
burutâ privirea Drin ceva 
parcă, prin odihnă, ochiul 
putea să înregistreze totul 
țintei.

anume.
si simțirea sore 
în

Din șosea, din chiar centrul comunei — dominat 
de fosta Scoală Domnească, numită acum (se 
putea altfel?) ..Ion Creangă" 
o stradă — ..loan Creangă"

i <Ae
— se face la stingă 

« anaua — ________ ____ _ (■). Mersind De ea.
îa numărul 72, în apropierea intersecției cu stra
da Căprioarei, afli — neajutat de vreun indica
tor (căutat, e dreDt. dar imoosibil de găsit) •“ 
casa memorială Creangă. Nin*e mereu, ninge si 
usa e Încuiată. Anare o bătrînă aburind cheia si 
dispărînd fără urmă, la fel dp tăcută si la fel 
de grahnic nre<"U'r' venise. Văzusem rasa in 
multe f itom^fii. ^tiam rft e «IM si O
văzusem si ne dinăuntru cPind ..Amin’l-ile". iar 
acum căutam doar să ontrivim cuvintele Mint
ia locurile lor. tran^fnr^-‘le în «Ja ?h<Rr
să contrazicem orîndiilnla din muzeu. N-a fost 
nevoie. Totul se înfăii«a a«a cum ne astenta«^m 
(rareori se Intîmnlă ca un loc mult gindit să 
ti se Înfățișeze exact cum ai anticipat In mo-

R-— te te 
te te a te

•

aera.c

Vteim. * "

pt ~ ~rbw te aiteanre* b« pw > *r —-
cetete aaeaa tete '** teteRă —
jur. Nu afltea tears I'-uisteȘL ra**^
□ad măcar « rrecv rt* ateeA tete L.. 
phzs fMă te reef* re • Se fresce
desnre roBtti ta * ' ft. teMțe» a«ro<i-
nortare» de fcavsă *te< te te»
soare care rs sue vres si «areteci te^B* 
nifte rumoitil-xn î>rjîe Arxj.ta te îa

E btne că mnac. ne ? =-«2 tre-
cind oodul te peste Orasa. » cere at“
alb. limpede n tasy.K Ni rav.^se^
Mtrinei de la </«sa ZtetAriL
Hnd i-am înapoiat țri?ritet-o ftn#
lume multă oe-**o? V—— a n« —I-i 
nu vină?! Odv n oe D-tete —
s-a mirat ea iErCă te szexer tecii — tete 
nea voastră rum de-a=.î A<a vțn n a."ii.
Ciți vor fi venit ta ne* a»’-*»* cTt i-«
fi di imit anoCim-x’rt’îe oe becir* '
vim in urmă, te-a tancul Nm-narea «
o perdea in spatele căreia î€ băr.ujesr Si
oameni. Si tubei. Si apeexin. St w< ce în
seamnă viată. începe sâ se isteteaoeâ vântul si 
cerul prinde parcă a se hmina. St parcă o -»tea 
8-a și strecurat intr-un coh al boitei. Si (arum 
fără parcă) e Li mo te zis P aazit poverii- te in
ventat isterii și de multe amiatirL p-a*a foto
grafiile cu rare piecaJtm de-acasă au devenit 
fapte de inimă, modifisnd contururi p aduni nd. 
pe la colțuri, ceva metancobe. Ninge mai denarte 
și chiar urma stelei s-a topit in tenartele alb.

SPORT

ce

te te «MIM 
te •

Wtetefi te
<

M

«tei

• Wierrw. TR fttetaan* MM ta ItacurMb, a 
r*ua tac tastată te taoru • t’ntanfi
ScrMtarttar. mc taL XI Msruara. > asut k*

la cwul aerrtor două ședințe a fost aprobat 
pivei te xcwuai cu caracter extern ale Uniunii 

pe anul IM*, a fost analizată actîvi- 
ZăSre re--ta-- i ..Igai Szn- pe anii 1978—1979 și 
au faet fecafiqRe unele probleme curente ilc 

Smitonior.
La plenara Consiliului Uniunii au mai parti

cipat, ca invitați, membrii colegiului redacțional 
șt ai conailiuiui de conducere ale revistei „Igaz 
Sk6~.

t Pe marginea problemelor Înscrise la ordinea 
de zi. in ambele ședințe, la dezbateri, au luat 
cd vin tul scriitorii •. Bajor .An dor. Alexandru Bă
lăci, Trader Balș, George Bălai ță, Mihai Be-

niuc, Ana Blandiana, Nina Casslan, Constantin 
Chiriță, Mircea Ciobanu, Aurel Covaci, Ov. S. 
Crohmdlniceanu, Dan Culcer, Dan Deșliu, Ga
briel Dimisianu, Mircea Dinescu, Ștefan Aug. 
Doinaș. Domokos Geza, Anghel Dumbrăveanu, 
Fodor Sandor, Laurențiu Fulga, Mihnea Gheor
ghiu, Romulus Guga, Hajdu Gyozo, Dan Hău- 
lică. Ion Hobana, Mircea Radu Iacoban, Traian 
lancu, Janoshazy Gyorgy. Eugen Jeheleanu, Nl- 
colae Manolescu, Ileana Mălăncioiu, Ioanichie 
Olteanu, Edgar Papu, Gheorghe Pituț, Dumitru 
Radu Popescu, Nieolae Prellpceanu, Valeria 
Râpeanu, Eugen Simian, Marin Sorescu, Franz 
Storch, Szat^z Janos, Szilagy Istvan, Mircea To- 
muș, Constantin Țniu, Mihttj Ursachi.

Lucrările ambelor ședințe au fost conduse de 
George Macovescu, președintele Uniunii Scrii
torilor.

te I

^aa

r

Fotbal prin
campionat 
tehnicienii

Vizită de documentare 
la „Automatica"

• în cadrul manifestărilor organiîafe de 
Uniunea Scriitorilor in intimpinarea alegerilor, 
miercuri. 27 februarie a.c.. la întreprinderea 
„Automatica" din Capitală a avut loc o vizită 
de documentare la care au participat George 
Macovescu, președintele Uniunii Scriitorilor. 
Franz Storch, vicepreședinte al Uniunii Scriito
rilor. George Bălăiță. secretar al Uniunii, Vâsile 
Băran, Liviu Braloloveanu. Adrian Cern eseu. 
Nirolae Crișan. Dan Deșliu. Ioana DiacoBescn. 
Constantin Flo re a. Nicu Filip, Mibai Gavril. 
Viorel Green, Gajfalvy Szolt, Traian lancu, 
Gbeorghe Îs trate, Nieolae Jianu, Tania Lo vi
ne seu, Tom a George Maiorescu, Aurel Mihale, 
Ion Murgeanu, Ion Gh. Pană. AL Gheorghia- 
Poganești, Al. Raieu, Pop Simion, Mihai Tu- 
naru, Violeta Zamfiresru.

Tovarășii Ana Comăniță, secretar al Comite-

REVISTA
• JO0EF PCSKAA « « ttaBr scriitor slovac,

a carta. DeeaptfcSo mmmc. constituie cea
te a eulegae Os pcrrtsan. bine primită de
critica din Bratislava. Eau vorba de o investigație 
ta preocupările șl nriwfrie na erei generații, pe 
firul sentuncotelor unui adtacaeent ce-și determină 
rcarțU și atitudini te in care trăiește.
O prezentare a edrții subtxzuazl următoarele : „Acest 
autor este earartenxtic pesac-j narațiunea de ex
presie moderni, pun taie a vuia tui p dialog concis. 
OngmaU este atitudinea aeiuimului fațâ de difi
cultățile aociale. prin tonul rade p umorul acid."

• GRAFI O ANUL MAX BECKJfANN cunoaște
o presă foarte bună pentru retro*pectivele sale din 
R. F. Germania. Critica ntează mărturisirile 
ule din Jurnal : mea bate mai mult pentru
o artă care nu trliețte tntr-o visătoare atmosferă 
de basm, intre poezii. a oferă acces nemijlocit 
atrocelui, imediatului, grandiosului, cotidianului, 
banalului grotesc al vieții O artă care ne poate fl 
mereu p nemijlocit prezrotâ ta cea mai acută reali
tate a vieții*1. Gakria Asociației de artă din Ham
burg a organizat o manifestare dedicată acestui 
mare artist expresionist. In continuarea unor expo
ziții consacrate artei ceiu* de al treilea deceniu. Un 
cronicar noteazl : „Ceea ce □ deosebește de Dix 
p Grosz este înrădăcinarea sa atit in domeniul 
concretului, dt p în al iraționalului. „A arăta oa-

corespondență
• Cine a crezut că a-a întrerupt aprigul 

de fotbal s-a tnyelat. Ca drobicei. iarna, 
și Jucătorii s« tatree fără menajamente in declarații 
de la distanță £ in tntUr.iri amicale Faptul ci jucă
tori! de La divizion art. le A.B.C. aleargă pe zâpadâ cu 
minge șl Ură minge ne umplu inimile de speranțe, 
iar scorurile cu echipele străine de mina a doua ve
nite să petreacă o scurtă vacanță la noi ne fac atit 
de mindri. Incit nici nu maf știm pe unde călcăm. 
Zilnic presa subliniază cu ertuziasrn că din ce In ce 
mai multi jucători reușesc să lovească mingea cu 
ambele picioare, ceea ce nu-l de ici de colo. Ma’ 
mult, cfpva dintre el au putut de curlnd să loveas
că mingea cu capul, procedeu tehnic, cum bine se 
știe, dintre cele mai complicate. Antrenorii Ișl 
freacă satisficuțl milnlk- minjite cu creta cu care 
au desenat pe tablă sebem * tactice dintre cele mal 
complicate, adevărat? opere de artă In care sint 
prevăzute cu luni de zile înainte traiectoriile balo
nului Intr-un anume minu» al unei anume partide. 
Ce păcat că asemenea probe de virtuozitate se 
pierd odată cu ștergerea lor cu buretele. Federația 
ar trebui să le păstreze pină Ia organizarea unei 
mari expoziții vernisate bineînțeles, de Șt. Covaci. 
Impresia noastră este deci că la ora actuală sintem 
cei mai buni, cei mal tari din lume, așa că ar fi o 
greșeală ca această direcție in pregătire să fie în
treruptă odată cu reînceperea campionatului și 
participarea la competițiile internaționale. Ar fi 
de-aluns să trimitem, recomandat sau nar-avion. 
schemele noastre tehnico-tactice și clteva foto
grafi de la Sinaia sau Predeal pentru a nu mal 
pierde niciodată. Glndiți-vă numai cit de ln‘eresanr» 
ar fl „parii 1ele“ In care Stan ar arăta pe larg cum 
are el de glnd să treacă de Sameș și să marcheze 
gal I Cum i-ai răspunde Sameș 7 „Dragă Stan, cînd 
tu vel încerca, după 'um Iml scrii, să fentezi spre 
dreapta, eu Iți voi .lua“ piciorul sting, voi mal face 
clțiva pași și-i voi pa«a ltil Ghlzdeanu. Roagfl-1 pe 
acesta să-mi răspundă !** Ce viață ar fi I Arbitrul

n-ar mal trebui să fluiere, el ar pune doar ștampi
la cu „cenzurat* acolo unde faza 1 se va părea du
bioasă sau împotriva regulamentuluL Jocul va fi 
reluat printr-o ilustrată de pedeapsă, nu 7 Dar la 
penalty, ar putea să se întrebe cineva 7 Foarte 
simplu. La penalty, Cămătarii, să zicem, îi scrie Iul 
Cristian să se arunce fn dreapta. După care Ii scrie 
arbitrului Dlnulescu că ei a tras jo«. In stingă. Ar
bitrul Dinuiescu scrie federației : 1—i. Ehe 1 N-ar 
mai alerga nimeni după minge, n-ar mal trebui 
tehnicienii noștri, săracii, să suporte fluierăturile 
atît de rușinoase ale tribunelor ! Ar retrograda echi
pele care ar pune de cele ma! multe ori virgula 
Intre subiect și predicat, iar campioană ar fl cea 
care ar scrie de mal puține ori .iar- fără liniuță 
Intre „1“ și „ar" 1 Pe plan internațional șansele 
noastre de a cuceri toate fofeele ar fi deosebit de 
mari, datorită în primul rînd selecționerului nostru 
unic, care are, nu-i așa ? o vastă experiență in 
scris, însuși faptul că am coresponda cu Argentina 
sau Brazilia ne-ar aduce mari satisfacții. „Interna
ționalii** noștri, ajutați de tehnicienii federației, ar 
fl irezistibili pe hîrtie. mal ales că printre el vor 
fi strecurați șl niște lingviști bine pregătiți de la 
echipele studențești (sâ nu uităm clțl ,,3tudențl“ 
joacă fotbal la noi). Fazele de atac și de apărare 
ar fl frumos colorate pe o hlrtle dintre cele mal 
bune, astfel că numai pentru asta Havelange ne va 
lnmîna ..cupa mondială" a fotbalului prin cores
pondență. Vorba unei vedete, abia întoarsă din 
pampa : „Ce, bre, șahul care e locul minții, nu se 
joacă și pe „neve" ? Or1 noi, la „neve" stăm cel 
mai bine. Mai ales lar.ia, clnd afară ninge gros, 
ceaiurile se Îndoaie cu rom, iar In cabană arde fo
cul, trosnind încet, ea să nu-i tulbure pe jucătorii 
care-și dau în cărți. Pentru eă ce va fl pe teren in 
primăvară, știm. Va fi ce a fost.

Ulise

STRĂINĂ
menllor chipul destinului lor" — aceste cuvinte ar 
putea sta deasupra întregii sale creații [n care cele 
două războaie mondiale experiența exilului au 
lăsat urme profunde.
• ROMANUL LUI STEPHEN KING. The Stand, 

Imaginează o catastrofă produsă In anul 1K3, prin- 
tr-un accident la o bază militară, unde se pregă
teau materiale de război bacteriologic. In citeva 
zile, este depopulat un continent, printr-o super- 
grlpă atroce, care lasă în urma sa vestigiile unei 
civilizații autodistruse din Inconștiență. Romzndd- 
rul este remarcabil prin forța de a Imagina carac
terul implacabil al destinului unei societăți irespon
sabile, prin tablouri de groază, menite sâ determine 
catharslsul. Recenziile celor mal prestigioase pu
blicații cotidiene și hebdomadare atrag atenția asu
pra unei lucrări remarcabile, aflată în continuarea 
unei Ilustre tradiții de romane realiste, care folosesc 
încă tehnica anticipati\*ă pentru a evidenția trata
turi grotești șl tulburătoare ale prezentului.

R JURNALISMUL CULTURAL este o profesiune 
apreciată, paradoxal, îndeosebi In cercurile presei 
cotidiene, mal supusă presiunii realității imediate 
șl unor modalități de codificare a redactării șl râi- 
pîndiril știrilor. Reflectarea evenimentelor artistice 
șl literare, cronica și recenzia imaginativă, urmă
rind judecata de valoare șl comunicarea permanen
tă cu un public avid de cultură, par sâ solicite 
mai mult energia ziaristului, care trebuie să probe
ze Informație și educație artistică, precum și puterea 
de a-șl imagina modalități noi de comunicare, tipuri 
cuceritoare de redactare a materialelor. Aceste 
elemente au determinat acordarea unor premii 
speciale pentru ziaristica culturală, comparabile cu 
marile distincții acordate celor pentru reflectarea 
de evenimente soclo-politice. Recent. Premiu! na
țional austriac pentru jurnalism cultural a fost 
acordat lui Gunther Anders și Piero Rismondo.
• DESENELE LUI LEONARDO DA VINCI. în

deosebi cele cu temă anatomică, constituie atracția 
ultimului sezon expozitlonal. Anna Malweg, cunos
cut critic de artă, scrie următoarele : ..Studiile
anatomice ale lui Leonardo au făcut senzație in 
epoca sa. Ele au fost adeseori copiate. Astfel, 
Durrer și Rubens au executat crochiuri după Leo
nardo. Marea artă a pictorului Italian se relevă de 
asemenea în această expoziție, unde putem com
para lucrările s«1e cu desene care ilustrau lucrările 
de anatomie din aceeași epocă și care provin din 
biblioteca contelui August de la Wolfenbdttel. Pe 
lingă desenele Iul Leonardo, ele par greoaie și lip
site de elegantă".
• LA TEATRUL FRANCEZ din Viena. începînd 

de la in martie, «e anunță un sDcctacol de zile 
mari, Părinții teribili de Jean Cocleau, cu Jean 
Marais șl LUa Kedrova, marea actrită de care ne 
amintim pentru rolul de neuitat din BubuUna. per
sonalul cuceritor al filmului „Zorba grecul" ; de 
asemenea, la Festivalul vienez. în cea de a doua 
jumătate p lunii, mal. Teatrul francez din Viena va 
nrezenta o punere în scenă a piesei Harold șl 
Maude de Jean-Louis Barrault, cu Madeleine 
Rpnqiirf în rolul nrincloal.
• AU APABUT Memoriile lui Carlo Schmidt, 

marele gîndltor politic de formulă liberală, martor 
al evenimentelor celor mai Importante din acest 
secol și analist penetrant al ideilor controversate 
din gfndlrea socto-po itlcă a anilor noștri. O lucra
re de peste BOO de pagln< constituie un teren „ce 
oferă aripi imaginației nrastre", cum scrie Claus 
Preller. La peste 84 de an], Carlo Schmidt este, după 
aprecierea criticilor săi, un autor ideal pentru 
memorii ; „Formația sa clasică, bogăția ideilor sale 
sint atî1 de rare pe scena politică I... El este un 
scriitor de marcă șl s-a afirmat timp de peste un 
sfert de secol pe prima scenă a piețil publice 
germane".

tului de partid al sectorului 1 al Capitalei pen
tru problemele cu propaganda, și ing. Virgil 
Nadolu, șeful secției de electronică și automati
zare, au prezentat expuneri cu privire la reali
zările sectorului și ale acestei importante uni
tăți economice, precum și perspectivele de dez
voltare în lumina hotărîrilor celui de-al XII-lea 
Congres al partidului.

In intimpinarea 
alegerilor de la 9 martie

R în intimpinarea marelui eveniment politic 
de la 9 martie, în întreaga țară au continuat 
festivalurile de poezie, simpozioanele, intîlnirile 
cu cititorii, șezăîorlle literare, și colocviile ini
țiate de Uniunea Scriitorilor, de asociațiile de 
scriitori, precum și de cenaclurile și cercurile li
terare. Manifestările, la care au participat nume
roși scriitori au |ost tet atitea prilejuri de cu
noaștere reciprocă a iubitorilor de literatură și 
a oamenilor de litere, remareîndu-se dialogul 
sincer, fertil care a evidențiat de flecare dată 
marile realizări obținute de poporul nostru în ul
timele decenii. La aceste manifestări au parti
cipat : • Franz Slorch, vicepreședinte al Uni
unii Scriitorilor, la Liceul industrial nr. 15 din 
Capitală • Dumitru Radu Popescu, Petre Bucșa, 
Doina Cetea, Viorel Cacoveanu, Victor Felea, 
Aurel Gurghianu, Han Rebreanu, Vasile Grunea, 
Radu Mareș. Negoiță Irimie, Ion Lungn, Teohar 
Mihadas. Adrian Popescu, Petru Poantă, Nieolae 
Prelipceanu, Cornel Udrea, Teodor Savu, Mtrcea 
Vaida, La școala generală nr. 21 din Mănăștur, 
la atelierele C.F.R. „16 Februarie" și la Liceul 
nr. 15 din Ciuj-Napoca, la Casa de cultură și 
Fabrica de sticlă din Bistrița, la Clubul sta
țiunii Singeorz Băi și la Căminul cultural din 
comuna Iara • M. Ungheanu, Nirolae Ciobanu, 
Valentin F. Mihăescu și Iulian Neacșu la Casa 
agronomului din Săftica, unde s-au intîlnit cu 
profesorii de limbă și literatură română din ju
dețul nfov. în discuție aflindu-se unele probleme 
ale literaturii actuale. La această intîlnire, din 
partea Inspectoratului școlar al județului Ilfov a 
participat prof. Lucian Pavel, inspector. • Va- 
leriu Armeauu, Nirolae Dan Fruntelată, Ion 
Șerban Driocea, Ileana Roman, Marina Tn pan. 
precum și C. Ghiciulescu și Emilian lachi- 
movschi, membri ai Cenaclului „Danubius" din 
Drobeta-Tumu Severin, la Căminul cultura! din 
com. Bălăcită județul Mehedinți • Ion Bănută, 
Sergin Nieolaescu, Petre Mihai Gorcea, Ludmila 
Ghițescu, Mihail Ilovici, Ion Popa Argeșeanu, la 
Căminul cultural din Băjești jud. Argeș, și la li
brăria „M. Eminescu" din Pitești • Dumitru AI- 
maș și Vasile Netea la Muzeul R.S.R. • Agatha 
Bacovia la Combinatul de cauciuc Jilava • Ion 
Marin Almăjan, Voicu Bugariu, Teodor Bulza, 
Cedomir Clones, George Drumur, Ivo Muncean, 
Svetomir Raicov. la Căminele culturale din Com- 
loșul Mare și Cenei jud. Timiș • Andi Andrieș, 
Vasile Constantinescu, Nirolae Turtureanu, 
Adrian Podoleanu. Corneliu V&leanu, Ion Danaș, 
La Căminul cultural din corn. Struga. jud. Iași
• Virgil Carianopol. Viorel Cozmi, Gh. Mite- 
eseu, Stelian Păun, Al. Raieu, Ion C. Ștefan, la 
Căminul cultural din com. Găiseni, jud. Ilfov
• Darie Hinoveanu, Ion Prunciu, Dan Lupescu, 
Romeo Popescu, La Căminele culturale din Că
lărași și Pielești, jud. Dolj • Nieolae Turtureanu 
și Horia Ztlieru, în cadrul întîlniril cu cercurile 
literare ale elevilor, la Liceul „M, Eminescu" din 
Iași • Dragoș Vicol, George Păun. Viniciii Gafita, 
Ion Aramă, Ion Cringuleanu, Eugen Teodoru, 
Victor Birlădeanu. Ion Ochinciuc, Ion Gh. Pană, 
Ion Larian Postolache, George Zarafu, C.A. Mun- 
teanu, la Căminele culturale din comunele Ji
lava, Bragadiru, Mogoșoaia, Măgurele. Otopeni, 
Chitila, Dobroiești. Popești-Leordeni. Voluntari, 
în cadrul recitalurilor de ooezie și exounerilor 
literare organizate de Biblioteca „M. Sadoveanu“.
• Laszloffy Aladar, Bajor Andor. Letal La.ios, 
Vasile Igna, Negoiță Irimie, Vassarh*»li Gyozo, 
la Căminul cultfnral din comuna Moldovenești, 
jud. Cluj • Liviu Bratoloveanu. Al. Gheorghiu- 
Pogonești, la Cooperativa agricolă Rumeni, rom. 
Chiajna și la întreprinderea „Dacia" din Caoi- 
t^la • A.L Brumam, V. Copilu Cheatră. Nirolae 
Stoe, la Liceul de istorie filologie din Sf. Gheor- 
ghe • Cornel Popescu, Daniel Drăgan, Ion Itu. 
M.N. Rusu, Dan Claudiu Tănăsescu, la Casa de 
cultură a studenților din Brașov.



Antologia «Luceafărul »

A Semnificativă mi se pare țl absența ori-
căror zone de compensație Poetul nu 

scapă nici o clipă de obsesia'thanatică, a că. ei 
forță e de-a dreptul-eminesciană, n-are unde sd 
se refugieze, trebuind să-și suporte calvarul, 
pentru care nu există răscumpărare, pină la' 
capăt. Copilăria, dragostea, visul, domenii în
deobște recunoscute ca analgezice, sint la Cezar 
Ivănescu definitiv contaminate de morbul dis- 
trucției. Desfășurările onirice cel puțin ridică 
angoasa existențială la proporții de mitologie și 
Baaadul, această lume imaginară menită să in
carneze mitul, să-i dea consistență epică, se 
constituie ca o dezlănțuire a energiilor obscure, 
a numinosului.

Poet al primordialului și instinctualitățîi pure, 
Cezar Ivănescu e, totuși, departe de a fi un pri
mitiv. Faptul că regia nu se întrevede la tot 
pasul nu înseamnă și că ea nu există, ci doar 
că e desăvirșită. Și ce altă mai bună dovadă
poate fi decit chiar complicata alcătuire a volumului La Baaad. ciudat amestec de poezii. poeme dra-aaftn ■ are zi 
poetică, tie o dispoziție graduală puțin obișnuită, intr-o tensiune crescind dureros pisă la hmpedea mi 
care este ultima Copilărie a lui Ario Paradis? Valoarea acestei cărți de o tulburătoare originalele ■a tn 
altfel, căutată la nivelul poemelor, deși există indiscutabil ți acolo, ci la acela al întregului : luate lepa-si 
nu sint decit frinturi de strigăt existențial, numai alătu rarea lor fdcfrid să se închege martie țipăt. Este satM-sl
pentru care am ocolit citatele și am preferat parafraza, de ale cărei riscuri tint perfect conștient, ta rptrnfx ci. 
dacă nu frumusețea, măcar gravitatea poeziei lui Cezar Ivănescu va fi cit de cit resimțită.

Fruct al unei sensibilități baroce cristalizate in forme profund personale, Baaad. acest discurs r«
are forța copleșitoare a premonițiilor dăruitului de zei Thiresias, consacri vn talent excepțional, probaM e*i 
mai puternic din cite s-au ivit in poezia românească din jumătatea in curs a acestui secol.

■ -

AL. DOBRESCU Convorbiri literare- gr. 12 (120) dicrsom ffS9

cezar ivănescu
Doină
I din șapte zile una nu 
ni-i dat sâ fim doar eu și tu-, 

nu pot în șapte sâptâmini 
nici să-ți ating a tale mini-.

abia ea umbra mai arat, 
in șapte luni abia to vâd-

sârutu-ți ochii și gura 
poate de-acum in șapte a* I

Țara de Miraz
I numai tu știi ce-i cu mine, 
ce poți tu, nu poato ni me, 
trupului, holocaustul, 
tu-i știi cămii mele gustul. 
Moarte, tu, doar tu și numa 
tu-mi știi inima de-acuma I

I mi-am făcut trupul ca pima 
poate m-o pune pe dinsa, 
mina mec — închinăciune, 
amindouă mim - lâcMM, 
amindouă mini - strigarea -î 
s-au topit ca luminarea I

I adu noaptea și car noateoș, 
Moarte, rogu-te, ruga-te-aș I

I ml-am făcut trupul ca apa 
să-și spele cu mine pleoapa, 
lot pe mine să mă plingă, 
măcar lacrimă nâtingâ, 
măcar lâcrimarea fi-i-aș 
ție-și singură Ietic-și I

I Moarte, fața mea cea hidâ 
să mi-a vadă și să rida- 
numa zile mohorite, 
nu mă pliri^e, nu mă ride, 
ea a mea și a oricăiui, 
ca să vină tie' sâ stărui I

1 și nu vine ciad se cere 
moartea asta de muiere I

I nu te-ntrebi tu, soro. Moarte, 
de ce suflet mai am parte ; •
beutură și azimâ, 
unde mai găsesc inimă I

1 numai tu știi ce-i cu mine 
ce poți tu, nu poate nime, 
trupului, holocaustul, 
tu-i știi cărnii mele gustul, 
Moarte, tu, doar tu și numa 
tu-mi știi inima de-acuma I

I tinăr is, bătrin n-oi mai fi 
numa tinăt ii plac maichii... 
tinăr is dar îmi știu partea, 
in puterea mea țin Moartea, 
intru-n ea ca in abisul... 
tinăr is dar îmi știu scrisul, 
că mi-i scrisa să mă mintui, 
nu mî-i viața cit pămintu-i, 
ci mi-i viața numa cîtu-i, 
fără de frumos, uritu-i I

I numai tu știi ce-i cu mine, 
ce poți tu nu poate nime, 
trupului, holocaustul, 
tu-i știi cârmi mele gustul. 
Moarte tu, doar tu și numa 
tu-mi știi inima de-acuma ; 
trupul meu, numa tortură 
și-amuțire a sa gută 
cind eu lacrimi pe obraz 
plinge Țara de Miraz : 
ca heruvii mă ținea 
eu Moartea mâ-mpotrivea I

Domnița
(ÎNCHINARE)

I domnișoară Domniță 
cu obraji de pomnițâ 
abia-mi scrie penița 
astăzi carie dumneata ; 
poți de-acuma să te porți 
singură precum îccoți 
că n-am fost sortiți noi soți 
nici de vii și nici de moiți I

I pling cu toată inima 
ochii tăi și fața ta 
pielea ta, aur curat,

părul tâu nemingiiat | 
ți-am gustai numai gura 
precum iei anafura, 
trupul tâu, sfințitul vas, 
plin de singe a rămas I

! domnișoară Domniță 
cu obraji de pomnitn, 
abia-mi scrie penița 
astăzi câtre dumneata ; 
trupul tâu pe-ale cui mini 
ai să-l lași I căror stăpâni I 
trupul tâu, pâzitol trup 
ca Regina intr-un stup I

I nu-ti pling, sora. suflete 
trupul tău mai amrfl pfeage-l 
câ el va «auri de iol 
veci de vaci pretam secat,

va fi trwDuha ite, 
pmâ-akaice, psi-mac 
străine »*e fi gfai* I

I dOMMisoarâ Ha—dă

printre-acmm tătari șart 
pod de rwT sâ rac socoti 
printre mă ținea marț |

Doină
I azi te-ai dus, duce-te-ai 
și-ai sâ vii fot cum le-ai 
și-ai sâ vii tot cum te-ai 
fâră rost te-ai dus, 
nu te mai întoarce 
nu mai am ce-ti face 
dusu-s însumi unde 
nimărui n-am spus i

1 greu a mă găsire 
ia-ți un altul mire 
care sâ se mire 
cind te va lua, 
mire-miresucă 
tot cu dor de duca 
azi te-ai dus, duce-te-ai 
ce te-ai mai intoar-, 
ce te-ai mai întoarce 
dusu-s n-cm ce-ți face 
însumi după cine 
nu știu cum m-am dus, 
râmine-ci departea 
să-ti porți toată Moartea 
umple-te ai de Moarte 
de jos pinâ sus I
I nu mo tem câ n-ol o- 
vea cu cine si cu 
ce să fug de tine 
nu mă tem câ nu, 
doar nu-s un pruncuț să 
nu pot pot fi și singur 
singur eu eu Moartea 
suntem eu și tu !

Luceafărul
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Rosarium
(MA MII K STEAUA—J

ca"ni IAoShÎ m Amum*!

Jeu d'Amour, 
joie d'Amour

amaapaa

Rosarium
(STELLA MAJKSJ

I «A <oț 6o. SMi Fooovu,

I ate rog te » Atee

m do Ml aM Stei I

I hravRot de tina, strdteceo, 
pante m tea-dai ei tetei duct-e, 
dai teâ rog eu toata ființa 
minte ie-tei de-ocum sulannța, 
luteinal de line, Ivaita, 
ca sâ pat muri fâră vătâ, 
iu-■ >ai aa ane, îaminâ, 
■MM de toti tei-i străină I

I luMmaaco-iai încă și incâ 
ta oi carieri rană odăi că.
frumușele steika și rată, 
ta. Fecioară fără prihană, 
luniinal de tine, te mină, 
ca să pot muri fâră rină, 
luminai da tine, tetenâ.
mima de toți mi-i străină I

• creează ss spectacol și, in a-
Metasi timp. m creează in el : comic 

kb pras. pazei ac saa cenzurat. demonic sau se- 
rafac. tra'sf i«ji meftenl Resortul interior pare 
a ». n Aroaa al tm vesti arilor. al jocului cu 
—ș i ntr-n sol de traps -comedie. Lipsa de ta
lent etoar. a cdta impsedicat pe scenă se incot - 
paramaa. ai nefastă perspectivă, in rolul asu
mai. t—J G maie ia ntaiura sa dulisod ceea ct 
■a temea părăsită de dirinifate este saturat de 
prezrate dxnteldta si care vede pierdută patrie 
tetepaea e ideii transformate in ideal-.
WnCZA DOBU LESOVICI („Dialog- nr. 71—72, 

1979).

-Foetid are ta scrierea versurilor lipsa 
de grație e urnii ars pus sd joace ți

sor—si presată np(«ri intre intenție ți realizare 
impresia da autenticitate"

XS£X_ ȘTEFÂNESCU („Schi teta tineretului",
20. IX. 1979)

„Volame-sintezd precum Arca de Mihai Ursachi 
românești moderne".

„Ciriad din cartea ta, mărturisesc că am dorit să 
marelui tilc pa care îl adăpostește ARCA ta".

ne pun in contact cu unele din marile valori ale poeziei

NICOLAE CIOBANU („Luceafărul”, 2 11 1980)

fiu măcar o iarbă de mare agățată de lanțul de ancoră al

TRAIAN T. COȘOVEI (Dintr-o scrisoare adresată lui Mihai Ursachi)

mihai ursachi
Conditio regia

Porțile pururi deschise aceasta este emblema
■ ecenceputei clădiri.
Mtr-odevâr,
cmd vei suna la portița, deși soneria nu merge, tu 
vei simți că erai așteptat Cind 
vei străbate modesta alee, străjuită de arbori și 
■ori potrivite sezonului, nu-ți va fi teamă 
n vei suride la gindul copilăros câ ești mort. 
Vei vedea ce ușor este lotul (tu care 
n-ai observat nici o regulă). (Nici nu știi 
că de lapt construiești de mult timp. Ai uitat 
câ de fapt ești chiar tu). Dar destul ;
toate ușile-ți sunt descuiate. 
Numai tu 
clipă de clipă 
zăvorești, zâvorăști, zâvorăști. 
Aceasta a regula ta.

Navigatorul,
sau Balada literaturii

este o prostie sd afirmi câ sentimentele tre- 
□aie alungate din literatură ; deși nu sen ti- 
mentale, sau no numai ele fac literatura. Dar 
ce smi cine Iaca literatura f Rațiunea - des

pre care se poate |cm greșeală) crede câ e opusă Msen- 
bmantului" I Sau atonei subconștientul, care nu e de 
fapt deed mb cuvint generic pentru totalitatea a ceea 
ce na este controlat de rațiune f Atunci cuvintele o fac. 

E ca și cum ai spune : aceasta casă nu e fâcutâ din 
idei, ci din cârc mi zi.

Nici o casâ și nici o poezie nu e fâcutâ din idei ] 
dar ma ale de a fi orice casă, cărămizile din care se 
va toca arau niște mormane de argilă.

O roite, eu ideile fac literatura. Ele fac, eventual, 
fi.esaf» Dar nici cuvintele. Acestea fac dicționarele. 

Lderatora e fac autorii de literatură, poezia o fac 
poem. Um ce a foc f ti privește.

fata umd dintre piramiaalele mistere alo vieții. 
Moartea anunțata a literaturii nu se poate produce, 

aecii — și Mei atuncea - cind moartea anunțata a spe
cter uarane s-ar produce.

Miserul vieții și al poeziei contaminează Universul i 
aceasta este o lege mai tare decit orice metal existent 
sau MMzginatMl.

Din aceasta constatare nu se poate extrage vreun 
ergotai sau d omnitate pentru acei ce numai incognito 
sau postam sunt preoții unei religii lârâ șansa ; nici 
ktade p mci înduioșare nu pot sâ fie partea lor, câci ei 
de fapt aici au există, și nici nu au parte la cele ce 
exista, p cu alil mi puțin la cele ce nu sunt Poezia o 
toce Neantul, m intunecata-i dorință de a fi altceva.

Ca aici o dorința, ca nici a dorință adincâ, nici 
aceasta au va fi îndeplinita. Poezia o lace Neantul, in 
una, pentru sine, din groaznica-i substanță.

tai ta ratacești, pe oceane de smoală, sub cerul de 
smoala, p steaua incertă - unica stea - se numește 
Camogiu.

Gn>ccă«ald guvernată de-o lege mai dură decit 
oncare Mtal.-

Autointerviu
Vezi-ți de treabă Ursachi
și renunța oaata la ooișnuința vicleană a poeziei. 
Iu care ăl odolescențâ 
ai vrut sâ le faci oier, apoi 
funcționar la „Piscicola", tu care ți-ai amăgit insomniile 
cu sanstinta, cu Schlegel, cu Bopp, pentru ce 
persecuți tipografii, zețarii, amicii, oamenii cei 
cumsecade (criticii literari nu contează, Sunt mult prea 

șireți 
ca să citească ceva ) lată din nou 
ai mai scris o poemă, te-ai mai tras incă o datâ pe 
sfoară, mai bine
te-ai face copac, bcilev electric sau varză. 
Termină naibii

La urmă
Iar moartea veni ca o ploaie domoalâ și densă, 
Cu orăcăit de burateci ți cu marele 
strigăt ridicol al paserii ce se numește 
nagițul. Fel de fel de cuvinte 
aleseseră Marii gramaticieni, dar filologii 
de mult timp erau hotariți asupra cuvintului 
ce fâră iertare se lăsa dens, ca o 
pătură neagrâ de la cazarmă, 
deasupra a tot ți a toate.

Cam asta a fost, iar noi, cei candrii 
am ieșit Irintind ușile tare 
și-n urmă am auzit hohotul 
besâltat și ironic al bunelor noastre temei.<_______________________________ ..

LL

La revedere
Pentru câ pintecul tâu, respirind, „se umfla 
și se desumflă", nu trebuie sâ fii trist.
Nu fii gelos pe aceia din prietenii tăi, al câror 
pintece nu se mai umflă, nici se 
desumflă. Nu-i ferici. Pâmîntul i-a înecat 
Nici pe aceia ale căror femei au murit, au plecat, 
s-au uitai. Nu vreau să-ți dau nici un sfat, 
decit sâ-ți privești ombilicul, sub bolta cerească, 
sâ te uiți cum s-apropie și se depărtează (cu 3 

centimetri) 
de steaua fatidică, Vega.
Odatâ și-odată, umflindu-se mult, tot Sistemul 
se va atinge de Ea. Acum iți spun 
pe curînd, și adio și la revedere.

Vis

Pare adevărat câ in timpul somnului sufletul 
părăsește corpul ; câci deși prin somn ochii 
nu vâd și urechile nu aud, la trezire ne amin
tim a fi umblat prin locuri pe care nicicînd 

nu le-am câlcat, păstrăm imagini, culori și cuvinte, 
trăiri core nu au altă relație, decit cel mult una sim
bolică, cu viața așa zicînd reală.

Part deci adevărat câ sufletul există și că în somn, 
mai mult decit in starea vigilâ, el duce o existență 
aparte, paralelă cu aceea a comuniunii lui - a căsni
ciei lui - cu trupul.

Sunt perioade lungi cind nu visăm deloc ; alteori nop
țile ne sunt incârcate de vise întortocheate, de vise 
feerice sau de coșmaruri, de vise ușoare sau de unele 
ce se intipâresc in noi pe totdeauna.

Asearâ, în somnolența lejeră de după o zi de iarnă 
consacrată meditațiunii (morți, mulți oameni dragi sunt 
marți) și apoi unor lecturi reconfortante, am dorit ca in 
noaptea ce vine sâ visez ceva.

Și toată noaptea am călătorit pe o străveche și ciu
dată ambarcațiune, ceva intre galion hispanic și cora
bie vikingâ, cu lemnăria cenușie ; nu știu cine sau ce 
o fâcea sâ se miște, câci nu-mi amintesc de pînze, nici 
de lopeți. La prora foarte înaltă, a cărei etravâ forma 
un melc, stătea în picioare o femeie necunoscută, de 
virstă mijlocie, îmbrăcată simplu în ceva de culoarea 
cenușie a corăbiei. Ea nu stătea de fapt, ci se legăna 
cu mișcâri ample incolo și încoace, plingind și cintind 
totodată ceva ca o veche baladă franceză. Nu distin
geam cuvintele melodioase, sfișietoare, erau ca un 
bocet continuu și puternic. Poate câ strania ambarca
țiune înainta prin puterea acestui cintee și plinseL 
Pletele femeii, nu prea lungi, aveau aceeași nuanță 
discret fumurie ca lemnăria bărcii.

Părea câ nu suntem singuri pe navă, deși nimeni alt
cineva nq se vedea ; și navigam nu pe ocean sau pe 
mare, ci pe brațul înconjurat de codri grei și negri al 
unui măreț lac de munte. Acest braț era destul de 
îngust și codrii negri de conifere aproape că-l acopereau 
ca o cupolă ; nu departe se zărea și capătul, la poala 
unui munte împădurit de asemeni.

Simultan era prezentă imaginea unei străzi vechi și 
înguste, probabil dintr-un pierdut oraș al Franței ; 
această străduță era dreaptă si îngustă, nu prea lungă, 
dar eu totul acoperita de arborii imenși, cedri și pla
tani, incit părea că trec printr-un tunel și casele de 
lemn abia dacă se distingeau in semiîntuneric. Totodată 
vedeam foarte clar o anume stradă din București, stradă 
ce cred că mai există incă, străjuită de arțari și castani 
foarte mari. Femeia se zbuciuma și din plinsetul-cintecul 
ai nu pricepeam decit sintagma fârâ sens, ca o excla
mație sau ca un fulger uneori : „Neu-Châtel, Neu- 
Châtel...**

Și vaga amintire a unui țărm de mare însorit, pe care 
mă mulam mereu mereu, mereu nu-mi găseam locul...

Oțel
lama stă greu ca oțelul. Cuțit 
violet. Nimeni pe lume 
nu varsă lacrimi („Obicei desuet"). 
Ci stelele pling, dragostea mea rătăcită 
in veac de oțel. Zi de oțel, 
noapte - furnalul coșmarelor.
Din ochiul tăios 
dragostea mea râtâcită-n oțel.

Grefierul, adevărul, pisica
Trâgind mița de coadă pe străzile lașilor 
ți se pot intimpla o mulțime de lucruri. De pildă : 
venerabilul domn grefier (favorite engleze culoarea 
cochiliei, barbă atent cultivata) să-ți strige : 
„Ce dracu Iaci ?“ Oricit de cinic, tu nu 
vei mărturisi adevărul.
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