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COOPERARE

ÎNȚELEGERE
evident, personali

tatea unei țări 
stă in laptele sa
le, acestea puțind 

defini, la rindul lor, însăși 
politica pe care o urmează 
și o promovează cu con
secvență, în interesul aspi
rațiilor sale naționale fun
damentale, al păcii și înțe
legerii între popoare, ai 
conducerii internaționale. 
De o asemenea firească dis
tincție, precum șl de o 
larga apreciere pe plan 
mondial, se bucură, după 
cum se știe, personali
tatea României socialiste, 
strins leggtă de perso
nalitatea președintelui ei, 
omul în a cărui vie și 
prestigioasă activitate lu
mea vede un exemplar 
mod de a sluji contempo
raneitatea, felul in care, cu 
sinceritate șl fermă, clară 
înțelegere politică și socia
lă, se pot rezolva multe 
dintre problemele omeni
rii de azi, șl in primul rind 
cele ale salvgardării păcii 
și civilizației, ale asigură
rii progresului, ale dezvol
tării libere șl independente 
a fiecărui popor, O aseme
nea politică a reprezentat 
și reprezintă obiectul per
manent șt concret, nervul 
vital al tuturor preocupă
rilor noastre pe linie de 
partid și de stat. O aseme
nea politică a fost și repre
zintă un permanent motiv 
de referință și o normă in 
permanență actuală, din 
înțelegerea și aplicarea că
reia derivă multe dintre 
demersurile pe plan intern 
și extern ale României, 
prezența sa constructivă in 
foruri și organisme inter
naționalei activitatea sa 
deosebit de dinamică în 
centrul căreia, în chip real, 
multiplicat la scara și pro
blematica însăși a vieții, se 
înscriu și prestigioasele vi
zite în străinătate ale to
varășului Nicol ac Ceaușescu.

Un semn al permanentei 
și necesarei deschideri — 
aceste vizite au consacrat 
una dintre cele mai efi
ciente experiențe ale înțe
legerii șl conlucrării, dialo
gul concret, la nivelul cel 
mai înalt, pe probleme de 
interes bl și multilateral, 
astfel incit, din sursele sale 
cele mai reprezentative și 
cele mai autorizate, lumea 
să poată vedea și gindi mai 
departe, să poată munci și 
spera într-o nouă condiție 
a sa mai bună, ferită de 
spectrul războaielor și al 
amenințării cu forța, al 
autodistrugerii. Sigur, pro
blemele nevralgice ale lu
mii sînt multe și deosebit 
de complicate, ele își aș
teaptă o rezolvare concre
tă și concertată, trecînd 
din imperiul cuvintelor în 
acela al faptelor. Cunoaște
rea este însă calea cea mai 
bună a înțelegerii și, in 
acest sens, aceste vizite pot

să aducă o binemeritată 
rază de speranță și încre
dere. In acest context, solii 
României sînt prezenți 
acum pe pămîntul țărilor 
nordice — intr-o primă e- 
tapă a vizitei, in Suedia.

Strînsa colaborare cu a- 
ceste țări se regăsește pe 
multiple planuri economi
ce, științifice și culturale 
precum și în diverse moda
lități de conlucrare pe plan 
internațional. De natură să 
impulsioneze spiritul și a- 
vantajele reciproce ale a- 
cesiei colaborări, vizita, în
cepută sub bune auspicii, 
va consacra desigur noi 
domenii și noi forme prin 
care țările noastre își vor 
spori eforturile pentru re
alizarea acelui edificiu al 
păcii și securității europe
ne, al conlucrării tot mai 
largi in interesul însuși al 
umanității.

Intre România și Suedia 
au existat vechi legături și 
contacte, schimburi cultu
rale, dorința de cunoaștere 
reciprocă. în acest sens, 
relevă președintele Româ
niei, aș adăuga faptul că 
încă de acum trei secole, 
unul din marii cărturari ai 
țării noastre, spătarul Nico- 
lae Milescu, întreținea largi 
relații cu oamenii de cul
tură din țara dumneavoas
tră, iar una din cărțile lui 
— socotită prima carte ro
mână scrisă în limba 
latină — a fost tipărită în 
Suedia.

Elocvent, acest episod al 
trecutului deschide o largă 
lumină asupra relațiilor 
statornicite de-a lungul 
timpului intre țările și po
poarele noastre. Prezentul 
multiplică gama posibilită
ților cooperării și înțelege
rii, iar viitorul va consacra, 
desigur, un nou orizont al 
acestora, un argument fi
ind însăși vizita ce se efec
tuează, dorința comună a 
celor două țări și popoare 
do a conlucra.

Ca țări europene, Româ
nia șl Suedia se regăsesc pe 
pcziții apropiate în multe 
domenii și sînt profund in
teresate în întărirea păcii 
și securității pe continent. 
In aceste zile își începe lu
crările reuniunea de la Ma
drid, reuniune așteptată și 
urmărită cu interes, care 
poate și trebuie să asigure 
continuitatea procesului în
ceput la Helsinki. Cel mai 
stringent imperativ al tim
purilor noastre — dezar
marea — constituie totodată 
șiur.uldin elementele prin
cipale ale destinderii, ale 
eliminării încordării inter
naționale. De acest lucru 
sînt și trebuie să fie inte
resate toate popoarele lu
mii, să acționeze concret, 
cu cea mal înaltă răspun
dere față de prezentul șl 
viitorul insuși al omenirii.

Luceafărul

o Întrebare 
vă PUN
Să nu-l necăjim noi pe Horea, 
rogu-vâ frumos 
lă poftim a cade in genunchi lingă 
lan emili sala nepicurate 
să poftim a medita cuvios 
lingă ochii lui da stela supărata... ț

Prieteni dumneavoastră, să nu 
lăsăm zei să-l necăjească 
pe binecuvinlatul, 
pa cetățeanul amar fi sărac, 
pe Nicola Unu din Albac...

Ragu-vâ frumos, frați de 
suferință p abirșie, ascultați dl 
iarba românească — 
puneți urechea la pamint, se codai 
n-au ii ți pășind pași de om cumsecade î 
n-auziți cintul ea sa cintâ-n țarină î 
a Horea, ține fluier de fag în mină 
a Horea, îmbrățișat de maică-sa, nația română

e pasul lui, a meseria de viață
a cintul lui ca-ncepe-n fiecare dimineața 

a fluierul lui, prieteni dumneavoastră
■ obsesia istoriei, a lumii, a noastră 
bocănind in pămint, in cer, in fereastră...

Să nu-l necăjim și noi pa Horea din Albac 
cu poemele noastre plăpinde, puține 
*ă-i ascultăm visul de martir sărac

o întrebare vă pun și-apei tac: 
lă-i moștenim singele se cuvine!

Dan David

REFLEX

PASTEL TIRZIU

aglomerate de nori șl 
cules ț, scuturate de rod șl 
de frunzâ, umilite parcă de 
iarba care se topește șl 
lasă un scrum auriu, o cenușă care 

îngheață șl se răbunește sub tălpi, 
lunecoasă, dealurile — in amurg — 
par oglinda unei suferințe ratate. Un 
epilog al unei alte întîmplări declt 
aceea a toamnei înseși șl un desno- 
dămînt, altul declt cel așteptat șl 
supus parcă unul sever examen da 
arheologie, In țesătura dreaptă a rîn- 
durllor de viță de vie care urcă, 
goale, spre cer. Șl ce rămîne, ce se 
mai lasă vederii este această ruină 
vegetală sub care tac dealurile și 
dinspre care, abia numai cu cîteva 
zile în urmă, veneau sclipitoare 
umbre multicolore șl calde arome de 
struguri fierăstruițl pe dinăuntru de 
stoluri de viespi. O lume care, în 
apogeul el, rar dacă mal amintea de 
chinul florii șl al alegerii, al goanei 
neîntrerupte spre fruct. In marile 
sale combustii, se știe, natura con
sumă șl gesturi contradictorii iar 
marea sa naivitate rămîne de un dra

CENTENAR SADOVEANU

Demnitatea
angajamentului 

politic

PROTOCRONIST $1 SINCRONISM

MODEL ȘI ORIGINALITATE 
ÎN CULTURILE MODERNE

Scriitorul înseamnă o 
operă dar și un om. Sa
doveanu este pentru ma
rele public mai alei o o- 
peră grandioasă și mai 
puțin un om care a trăit 
și a participat la marile 
evenimente ale timpului 
său. Legenda care înso
țește opera lui vorbește 
despre un ini taciturn, 
care refuză societatea și 
se retrage cu tovarăși de 
vinătoare In păduri ori in 
sihăstria unei chilii a scri
sului. Este adevărat dar nu este totul. Mihail 
Sadoveanu face parte dintr-o generație care 
are întipărită in cele mai ascunse și cele mai 
vizibile cute ale complexei ei alcătuiri istoria 
formării României ca stat modern. E vorba mai 
intil de marea problemă socială a României 
vechi in care situația țărănimii a dus către răs
coala din 1907. Este vorba apoi de problema na
țională, de românii din imperiul Austroungar. 
care a dus la intrarea României in primul război 
mondial și la realizarea Marii Uniri. Vine la 
rind convulsionata etapă interbelică cu marile 
ei confruntări politico, urmată de tirirea prin 
șantaj a României în cel de al doilea război 
mondial. Sfirșitul răsbo’ului a însemnat în^putul 
unei etape noi In istoria socială și politică a po
porului român : revoluția socialistă. Membrii 
acestei strălucite generații nu s-au sustras ma
rilor încercări si solicitări pe care istoria po
porului român li le-a scos în cale.

Mihail Sadoveanu este dintre cei care n-a pus 
opera deasupra vieții ci în slujba acesteia. Scri
itorul nu se justifică in lumina acestei concepții 
prin simplul fapt că scrie ci prin sensul celor 
scrise. Ajuns la maturitate și la clarificările de
finitive Mihail Sadoveanu mărturisește că ouera 
lui este urmarea unei datorii de suflet pe care 
a resimtit-o față de partea urgisită â stirpei 
sale : neamurile răzeșești în linie maternă a că
ror zestre spirituală și artistică trece conștient

M. Ungheanu

Continuare in pag. a 2-a

matism aproape perfect Șl poate că 
de aici și starea sa de umor, justi
țiară, Intr-un fel care te amintește cu 
mîinile încrucișate și, confesiv sau 
complice, spunind, parcă : el, da 1 — 
ce sâ-i faci.

Cu deosebire câ doar ea, această 
natură la chipul șl. statura acestei 
lumi, în imaginația eî solitară și plină 
totodată de neprevăzut. Altfel, de ce 
acea suferință ratată pe care o 
sugerează uneori dealurile și de ce la 
urma urmei șl acest aer ușor de tris
tețe care se lasă uneori toamna, In 
plină zi ? Șl de ce, la urma urmei, 
acest bătrln care Îmi vine tot mal 
des In fața ochilor, atunci cînd scriu, 
șl spre care glndul meu, clteodată, 
aleargă atît de neoprit 7 Dincolo de 
ce-mi voi răspunde se află desigur 
marea și mica lui realitate, cum mare 
și mică ne e de fapt realitatea la 
toți. Sumar, aș putea să spun că el a 
trăit două războaie și că le-a purtat, 
rind pe rînd pe amîridouă dar el este 
convins că l-a dus și pe al treilea, 
este atît de bătrln înclt crede, este 
convins că toate întlmplăriie lumii

pe care le aude sau despre care 
citește in ziare nu 1 se potrivesc 
declt lui și numai pentru el anume 
au fost făcute, ca să-1 mai Încerce 
pe eJ, odată, pe el sau, poate — aici 
este concesiv — șl pe alții ca el. Cinci 
copii a avut, cinci i-au murit In 
războiul din care doar el a scăpat 
Și această moarte a copiilor săi a fost 
ți a devenit pentru el cel de al treilea 
și cel mal lung, cel mal chinuitor 
rlzboL S-a mutat de la un timp cu 
casa în capătul unul petic de 
vie ca să aibă timp s-o îngri
jească șl aă se ocupe mal bine. 
Dealul e in pantă șl casa răsare acum 
dintre rtndurile goale. culese, în
conjurată de cițiva pomi, goi șl el. La 
■ treașină. deasupra prispei atirnă 
vlsle de struguri șl mănunchiuri de 
mături puse la uscat Cîțiva știuleți 
de porumb, galbeni, aurii, șl o legă
tură de nuiele de alun din care astă- 
vară a Împletit coșuri. Clteodată. în 
lumina nisipoasă a amurgului, casa 
aceea pare că arde șl soarele dinadins 
stă ceva mai mult pe acoperișul de 
țiglă, roșu-cenușiu. Iar dealurile din 
jur .aglomerate de noroi șl culese, 
trec parcă în fața bătrlnului șl se 
roagă.

A. L Zăinescu

dacă admitem 
că sincronis
mul e o lege 
generală in 
formarea cul

turilor europene, tre
buie să observăm tot
odată că modurile de 
sincroniza-e diferă de 
1> o epocă la alta. în 
cultura medievală
avem un model de sin
cronizare a formelor 
care naște apdi o sin
cronizare in spirit 
Sincronizarea Începe 
cu imitația. O carte 
(drobi cei o compilație) 
scrisă intr-o țară sau 
alta e prehiată in zeci 
și sute de manuscrise 
și transmisă automat 
in celelalte țări de 
aceeași credință și cul
tură. Circulația e fa
cilitată nu numai de 
limba de cult univer
sală. dar in primul 
rind. de conținutul 
ideologic universalist, 
perfect codificat, care 
nu îdmite nici o ino
vație. în Bizanț, ca și 
la Roma creștină func
ționează principiul lui

loan Damaschinul : 
„De Ia mine nu voi 
spune nimic*". Astfel 
modelele din Constan
ți nopoL in literatură, 
pictură, muzică devin 
prototipuri obligatorii 
care „în provincie sint 
imitate în orice chip". 
Nu numai in artă dar 
și in viață se tinde 
spre un ideal pasiv. 
Lumea simțuri loc era 
condamnată ca „o 
vale a plingerii", „o 
prăpastie a durerii", 
din care numai „un 
fir subțire ducea la 
Împărăția eternă. Cre
dința in Cristos și in 
Întruparea lui, imita
rea vieții lui și res
pectarea cu sfințenie a 
învățăturii lui". Putem 
deduce oare din aceas
tă atitudine imitativă 
că scriitorul medieval 
era total lipsit de ori
ginalitate ? Nu ne gră
bim s-o confirmăm :

Marian Vasile
Continuare 
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nescu O Emil Brumaru O Vasile 
Vlad O Semnează : O Artur Sil
vestri O Sultana Craia O Paul 

Dugneanu O Dan C. Mihăilescu

Însemnări

Caietul 
de clasa a doua

( .... A

CUPA VALAHA
închinată celor 60 de ani 

ai lui Andrei Ciurunga

Eheu, fugaces. . . Cinteca căruntei
Dar plopii tot inalți și nepereche i
duc steaua Eminesculuî pe frunte 
zvonind sub ceruri elegie veche.

£ ncă o toamnă In curgerea grăbită a 
■ acestui sflrșit de mileniu. O toamnă 
* a școlii, ca toate toamnele de cind 

omenirea a Înțeles că nu se poate 
înainta prin pulberea secolelor decit învățind, 
trudind asupra înțelesurilor lumii.

In caietul fetiței din clasa a doua : mulțimea 
A mai mică sau cel mult egală cu mulțimea B. 
Incluziune, intersecție, apartenență.

Elevii planetei desenînd in ritmul respirației 
lanțurile carbonice. Elevii planetei descifrfnd 
binomul lui Newton, nedormind înaintea tezei 
La Fizică, incrucișindu-și ochii pe șerpii inte
gralelor.

Sint toate acestea „pe Înțelesul tuturor" ? Nu. 
Nici măcar 1-rl nu este decit pe înțelesul celui 
care vrea, face efortul să înțeleagă, a celui care 
pricepe necesitatea efortului de a înțelege.

20 iulie 1969. ora 3 și 17 din noapte. Omenirea 
cu răsuflarea tăiată privind pasul plutit inega
labilul, uriașul prim-pas al omului pe Lună.

Fiecare privind in felul său și p< înțelesul său. 
într-un fel savantul, în altul pă^orul. In altul 
poetuL Nu există un „înțeles al tuturor" d nu-

Daniela Crâsnaru
Continuare tn pag. a 6-a

Și-i tot mai mult și soarele sub dunga 
de purpură a zariștei din cimpini 
iar tu, cu iambi solemni, Andrei Ciurunga, 
retragerea cu torțe i-o intimpini.

I
Și-l chemi la ceasul tainei de zăpadă 
cind vinul amintirii se destupă, 
pe Taliarti, la cina din baladă, 
sâ-nchine cu valaha noastră cupă.

Cotit ne mai rămine: Poezia 
rostită de demult in graiul piinii 
asa cum ne-au lăsa‘-o-n veac bâtrinii 
ca-n veacuri s-o rostim in România I

Victor Tulbure

<------------------------ <___________________>

• ÎN ACEST NUM AR • Poeme de • Pa trei Ber- 
ceanu și • Dumitru Udrea • Respirări de Ni- 
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• Cronica literară de • Nicolae Ci o ba nu
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• Comeliu Antim • Crete Tar tier

Rădăcinile roții

Pentru cei crescuți în orașe, adevărata 
rădăcină nu înseamnă un loc anume, 
o zare mitică, vatra unui sat strâmo- 
• șest ridicată la rangul unul izvor pri-

m or di al, ci o multitudine de tădăcini nevăzute, 
radi a le, trăgindv-ți puterea din peisaj ele-trăiri 
pe care le-au străbătut. Așa ee face că. dincolo 
de orice pitoresc sau localism, mulți dintre noi 
ne recunoaștem intr-o provincie anume, nu 
neapărat cea de origine, care se numește Tran
silvania, Maramureșul Bucovina. Si cu toate 
deodată, intr-o infidelitate afectivă mai fidelă 
sentimentului patriei, decit îngustul regionalism. 
Prin succesive identificări și uneori delicate res
pingeri (temperamentale) o asemenea structură 
deschiși permeabilă, nu înseamnă o ..dezrădă
cinare". ei percepția unei geografii lăuntrice, or
ganizate de imagini le-priveliști interioare. In 
straturile de adincime-

Pentru un citadin, de pildă, grădina patriar
hală și ulița copilăriei, fumul domol al caselor 
arhaice și prispele însorite vor fi substituite de 
asemenea amintiri-peisaje in care ae omte a- 
doptat. și pe care memoria le încheagă, infu- 
zindu-Je un sens creator. Dacă tot mai rarele 
vizite la cei „bătrini". bunicii aproape fabuloși, 
la virsta fragedă a inocenței noastre și la omni
potenții unchi îndepărtați, Întrețin un anumit

Adrian Popescu
Continuare <n pag. a 2-a

CĂRȚILE ANULUI

Ispitele 
«Fenomenologiei 

spiritului»

Cumplită carte „Fenome
nologia spiritului**. Si pe 
cîți nu i-a intrigat apari
ția și prezența ei In isto

ria culturii.
Exegeți, interpreți, comentatori 

sau simpli cititori (cu mai multă 
sau mai puțină răbdare la lectură), 
toți au fost ispitiți, într-un fel sau 
altuh s-o parcurgă, înțeleagă, tăl
măcească și răstălmăcească, poves- 
tindu-și-o apoi lor, după aceea ce
lorlalți, in speranța unei din ce în 
ce mai distilate cuprinderi.

De fapt însuși autorul ei, Hegel, 
așa o și concepe, ca pe o introdu
cere — cea mai largă de altfel — 
in propriul sistem pe care avea să-1, 
desăvirșească Logica ; o introdu
cere însă atît de complicată incit 
nu e de mirare că și „introdușii** 
au apucat-o pe toate cărările labi
rintului ei. Și cum ar fi putut fi 
altfel cu o carte în care nl se 
descrie, dialectic, toată evoluția 
conștiinței de la simula percepție a 
ceea ce există pur și simplu, pină 
la apariția rațiunii, apoi a spiritu
lui — mai cuprinzător decit aceas
ta — și, în fine, a revelației reli
gioase totale despre lume, culmi- 
nînd cu acea cunoștință filosofică 
absolută în care și lume și spirit 
sint exhaustiv epuizate-n procesul 
de autocunoaștere ?

Așa se explică poate, șl Însăși 
„despărțirea** lui Schelling de He
gel după ce l-a citit introducerea 
cărții în care se simțea atît de vi
zat, precum și răcirea totală a ra
porturilor dintre ei In urma evi
dențelor impuse.

Și totuși intenția lui Hegel, scriin- 
du-șl „fenomenologia*4 h-a fost a- 
ceea de a-1 viza direct pe Schelling 
ci de „a face ca filozofia să vor
bească in limba germană** (mențiu
ne făcută într-o scrisoare din 1805 
către Voss, traducătorul Iliadei în 
germană) tot a$a cum Luther făcu
se ca> Biblia să se exprime și în 
această limbă. Or lată că aici, după 
scurgerea a mai bine de un secol, 
de la apariția cărții, interesantul ei 
exeget, Constantin Noica, face o 
precizare : „în ceasul acela, com
parația pe care o făcea docentul 
de la Jena putea părea prezumțioa- 
să. Mai tîrziu însă avea să fie prea 
puțin grăitoare. Căci dacă Luther 
îngropa Biblia In cuvlntul german 
și mai ales în protestul german, 
Hegel în schimb făcea nu atît ca 
filozofia să vorbească limba ger
mană, cît să voibească pur și sim
plu. să se Istorisească**.

Deci, nu să vorbească filozofia 
limba germană, e intenția lui Hegel, 
ne subliniază Constantin Noica, ci 
să se prezinte pe sine, ea. filozofia, 
istorisindu-se în propriu-î limbaj. 
Cu alte cuvinte, prin „Fenomeno
logie" filozofia se re-prezintă. cu- 
vintuț fiindu-i acordat de Hegel 
la tribuna înțelegerii.

Dar s-a-nțeles oare de către ci
titorii sublimei pledoarii a identi
tății sinelui cu sinea procesul de
venirii ? finalitatea lui ? îndritui- 
rea-i ascunsă ?

Probabil că-ntr-un fel sau altul 
(sau chiar în maî multe) da : în- 
tr-unul mai adecvat însă duhului 
nostru răsăritean — mai refractar 
sistemului șt mai deschis aforismu
lui, zicalei sau istorisirii cu tilc — 
Constantin Ncica ne-ar cam sugera 
că nu : că o tilcuire de acest gen, 
SDecifică. cum am mai spus mo
dului nostru de înțelegere, nu s-a 
făcut si că ceea ce reDrezintă ..Po
vestirile despre om** este tocmai o 
încercare de acest fel, alcătuită 
Insă, nu numai cu acest scop, ci si 
pentru ca-n urma lucidității cîști- 
gate duDă citirea ambelor cărți (și 
a lui Hegel si, a lui C. Noica). un 
alt probabil docent — dar nu de la 
Jena ci din țara lui Emlnescu să 
poată eventual scrie o altă carte 
despre modul în care să te poți 
sustrage oricăror peripeții ale cu
getului.

Seducător in propunerea inter
pretării șl profetic nu numai în 
ceea ce privește destinul atîtor pa
sionați de Hegel de la noi din țară 
(indiferent dacă aceasta li se da
torează propriei lor deschideri față 
de filosoful german sau tot datorită 
diverselor sale „povestiri** despre 
anumite cărți ale lui) Constantin 
Noica își „urzește** trama cărții 
deosebit de ingenios.

Cunoscînd bine că sufletul răsă
riteanului e mai deschis la „po
veste** decit la expunere, explicația 
sau demonstrare, așa și procedea
ză : „povestind** una alta dar nu 
despre oameni, ci despre om, adică 
despre generalizarea abstractizată 
în cea mai subtilă formă a con
științei de sine.

Și primul lucru pe care ni-1 pro
pune el, autorul, să-1 vedem la 
Hegel în această carte, e descope
rirea faptului că și cugetul îsi are 
peripețiile lui (în încercarea sa de 
lămurire pentru a deveni spirit) și 
în urma cărora, pățit fiind, și de
vine ceea ce tinde să devină ; apoi 
că aceste „peripeții** sint legate 
intre ele, după aceea organizate 
sau cifrate ca-ntr-un cod genetic 
și-n cele din urmă si-ntruchipate 
în diverse moduri, așa zisele „pe
ripeții** ale omului istoric.

Marcel Petrișor
Continuare in pag. a 6-a
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aproplindu-se, în ulti
ma vreme, de poezia
generației tinere cu
sporită solicitudine, to- 

tușl, critica pare încă destul 
de reticentă în ceea ce privește
judecata de situare explicită a
fenomenului, în sensul enunță
rii parametrilor contextuali, al 
identificării sferelor de influen
ță. De exemplu, o direcție ex
trem de fertilă pe care nu pu
țini dintre exponenții „noului 
val" sau, cum îi spune și Lau- 
rențlu Ulici, ai „promoției '70“. 
este aceea a lirismului de fac
tură accentuat ironică și mai 
ales autoironiei, ale cărui prin
cipale caracteristici ni se par 
raportabile în special la „școa
la* poeziei dinamitard-inconfor- 
mistă a anilor ’35—'45, poezie 
care, pe măsură ce deceniile se 
scurg, ne dăm seama tot mai 
limpede că este predestinată 
unei longevități puțin scontată 
in momentul ivirii ei. Spre deo
sebire de ironia sentimental- 
duioasă vădind un melancoliim 
neosimbolist și chiar romantic. 
In descendența mai alea baco- 
viană, din poezia unora dintre 
prestigioșii reprezentanți ai ge
nerației '60 (Mircea Ivănescu, 
Petre Stoica, Ovidiu Genaru. 
Mihai tlrsachi), cind e vorba de 
ceea ce se intimplă In aceeași 
direcție cu poezia tinerilor din 
„promoția T0". mizăm numai- 
declt Însemnele unei dezlăn
țuiri de extracție eminamente 
furioasă, în așa fel incit regu
lile „jocului" poetic par a fi 
forțate pină la limita iu porta
bilului nu numai din unghiul 
„mesajului" ci și din acela al 
in te lizibilității stilistice, al gra
maticii poetice însăși- Violența 
tonului și, nu mai puțin, a me
taforei. stare de lucruri ce tri
mite direct la -școala- ..gene
rației pierdute" (Ion Caraion. 
Gellu Naum, Geo Dumitrescu. 
D. Stelaru l-*-) Ui regi te fee
așadar, teren de manifestare 
plenari.

Prea puțin hiat tai seamă 
da comentariu] ontic la n. Va- 
leriu Armeanu, după opinii 
noastră, revendică ud loc de 
prim plan in aria acesxxd fe
nomen cu «unifica țae de-a 
dreptul reaureeționalî Poena 
sa. așa rum o dovedește cu deo
sebită pregnanță li volumul Va
nități (Editura „Cartea Roma
nească", 1080) reține atenua 
place realmente prin ceea ee, 
pe de e parte, am n«n exu
beranța mai mult tristă deo! 
voioasă a tonului general in vw- 
tutea căruia poetul pen o. 
normele curente ale tmtenn. 
Lmplidndu-*i propriul «i nune 
în acest dialog amar cn him ea. 
și, pe de altă parte, exrrie-.ete 
disponibilități inventive sub ra
portul figurației metaforice- Re
zultă de aici e atitudine hrtră 
autentică prin oaten ta-.ia ei psi
hologic motivată, organic incor
porată Intr-un sistem de refe
rință simbolică pe măsură, cu
ceritor, acesta din urmă. toc
mai prin firescul boartă'.ii tăe 
exprimare: „Eram iacă tânăr 
ți tăceam naveta 1 pe gură de 
coș, / odată mi-am vindut pa
pionul I in Gara de Nord. 
cumpărat un braț de fiori / pă
tau cea mai tinărâ locomotivă 
caro ura ca |1 mine / curba de

cronica literară

VALERIU ARMEANU:
„Vanități"

pe reuși ou ac fel msai 
clara / de narrui. / Has <b 
nune la cef mai boa dea». 9 
IQ neeaflL / few aâ tacă pato-

era iMt an < «â <por-

i-a tm eatacîasm.
—,'j] Silosmki f a araipal

iz Cexrp și hănesteies a 
in ta* Curții cu 

Xs. a ujtsi condamnat aere 
ari ia ' până la arai
t.L-va c_z / a observa! că
se crac ' p nu era aici

xtL in r—va / cu

Un Maigret al politiei 
românești, eu tpeciah- 
tate criminalistică. este 
Dumitru Ceacam.-a. fi

gură d« tot legendară, pa care 
infractorii a «vacă iaaosdi-Hi- 
na cu - u ternare t ^.â 
ilf oamemi — cu m ?
de religiozitate pe depun .r.ta- 
meiată. Cnmiaaliștul erte âa 
noi un soi de aavant omit, in 
toate cazurile tare in ști nța iui 
practică unde sint de trebuin
ță psihologie, fizică si chtmje, 
balistică și matematici. Si fi'od- 
că truda lui de. cum iă zir ?. 
„ocnaș" se petrece nu a dată 
lntr-un domeniu unde omul co
mun nu are acces, se înțelege 
cu cit succes este întâmpinat 
un volum de „memorii" cri
minalistice cum este cel. admi
rabil, scris de Dumitru Cea- 
canica •). Tipărită recent, cartea 
a fost literalmente măturată 
din librării de febra cititorilor 
Si a devenit o raritate încă de 

i apariție, căci amatorul de 
senzații tari este cu mult mai 
curios să consulte cazuri auten
tice și anchete adevărate decit 
să suporte fabu’ațiile nu o dată 
extravagante ale asa-zișilor 
„romancieri polițiști". Mai pal
pitante decit orice „Do’irer". 
„însemnările unui criminalist" 
sint excepționale sub raport 
conțlnutistic și întocmite artis
ticește cu o alertețe obiectivă 
care este a materiei lnsăși- 
Cine admite esteticul în mar
ginile intenționalității globale 
și vede alri arta „Involuntară" 
are neîndoios mari emoții. pe 
lingă senzația necontenită de 
insolit, căci volumul se elegie 
cu sufletul la guri.

Ceea ee ne-a dat aici Du
mitru Ceacanlca este de zece 
ori mai temeinic sub aspectul

CARTEA 2E DEBIH

Memoriile 
unui 

criminalist

mentalitâ^i cri—*
port —j -r>z
„romanr: e.'. — țsisi :.- .'
la noi adunat; sa «a ta* 
este un professor j îri : 
cel mai mar» ea bry. «aer -- 
teoretician al .io• >- 
tic" »i un m-'.-xf-:X - sto^- 
ria hL ne:’E<r?ctr I>- 
Inrasiri au 
semnări" m a«p--.- sae 1 
sincer, inii d* .
poate dedtK-e 
exccuuona. d? r: - _
calc-JÎe r. inscer.-.' c»
le obaervâ in rea? vso --
etâ (-Jr raz d? ac-. * -t- i
„Animalelor g- N
Breban). Un bă"ra: -s ar-i~ z- 
ță comun asa'lscș-x- r ■ i 
sa o di ditair-iiă a-
pot (faaoă rit»va aru «; *K-
torul unvi arrir.
firi tpec-.î.rs-^a
ea din partai -i*.?-''-. Ut - - 
ranoic. scăpat de t-r itw w 
medical, m fm '* de etsiz 
mistic, ucide eu tooonjî «•_ rs 
barda axai multe femei js'Cirx-

ă aarxSă fe ^nwne fe-
AAfeafefeR< pfll fe

••-isa» fe i fetonn ȘU’-

<s wnțSMei*

as» pawpfim B Morr. fend 
•n -bnfe-afe" fe8B fe ar» aaa

In nrasă 0* vf ^bfer •
aarw • • ăsr.-fe

Ca oases wofear. p» rwv 
CfeBwl vau
* ama fe- rjfe<*« * • t,,< 
teifafea. .iffe ăttaCOffn
~ r: ■t u. £■ ră 
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!n ape-a aeriiîoraluL Declarația cate ttcvtA ea 
apăsată luciditate ai m etneraaae reveniri- Mi
hail Sa dove a nu trăiește actul Bterar ea pe e da
torie fată de poporal muncitor ra mult înainte 
de acțiunile Partidului Comunist Romăn att ca 
Vicțta ronUaeșfi eare pa nea mai de
orice datoria scriiteraU către popor Era fireac 
ea această revistă să-și gAaeaeră in MJia:’ Sa
do v ea nu acrii tarul reprezentativ, ferpă cum b 
rindu-i Mihail Sadaveanti să «e rahere acestui 
program literar ti poli be. Prora cehii ee ■ scris 
BalUoul nu poete fi Înțeleasă ta eeenta d d ic* 
ae face abstracție da legăm in tul fundamental al 
scriitorului.

Interpretări critice recente tind s*-l troițe 
pe Mihai! Sa dove an u autorul mirilor povestiri 
li romane de publicistul Mihail Sadoveanu. 
Eroarea este avidentă el fără justificare : Intre 
preza «i publicistica scriitorului circulă aceleași 
idei procura același lichid In două vase comuni
cante. Altă tendință «*« de a-1 rupe pe Mihail 
Sadoveanu de ineeouturile sale sămănătoriste ca 
de o etapă rușinoasă a creației hli și a vieții 
literare românești. Prejudecata obstinată de a 
aocuti an"me faze ale IRereturii române dreot 
condamnabile pentru că nu corespund unor idei 
do n<tă-»î de«n-e literatură lasă oro-’a sadove- 
nlană fără rădăcina ei istorică. Publicațiile so
cialiste ale sfârșitului de aerol XIX, cele sămă
nătoriste de după 1900. ca șl cele ponorenlste 
din ace’ari Început de secol au contribuit prin 
interesul lor fată de orohîemele sociale si na
ționale la crearea acelui climat fără de cn-e Mi- 
hall Sadoveanu șl alături de el alți scriitori n-ar 
f< ex’riat fundamental aî operei
și concentid acriltomhii. cel care-1 va detenni- 
na să primească In 1936 direcția politică a ziare
lor Adevărul ai Dimineața, este cel care l-a 
condus pe tlnărul scriitor In prealma debutului 
către publicațiile cele mal legate de marile ches
tiuni sofale ale timpului, rele mal legate de po
por. Sadoveanu din anii 30 este întreg, d^ir ne
cristalizat încă în opera și atitudinea lui de ti
nerețe. Angajamentul său politic ^e atunri nu 
erie alt”’ dec't angajamentul politic d’n anii 
p-emergăto-l ultimului război mondial, dună cum 
ni d«nsebeste de aneaiamentul literar și 
politic pe care Mihail Sadoveanu și l-a asumat

velator prin adîncimea substra
tului moral. In fine, Ipocrita 
disperare (contaminare mazi- 
liană ?) a bufonicei „eroine4* din 
Preferință, evident, nu poate să 
înșele pe nimeni: „Să ne rupem 
de realitate, i il ruga ea, ! am 
acasă un șifonier / cu patru 
uși, / vreau să-1 fac bucătărie 
de vară, / voi merge la cine
matograf / numai pentru Hum
phrey Bogart, / îți promit/că nu 
te voi trișa J niciodată / cu el, 
am să-ți cos nasturii lipsă / de 
la veston; o insidioasă stare / iți 
va aminti / de slujnicele lui 
Solomon / Nu dispera, am un 
sertar / cu colaje, / dețin foi 
matricole / și biocrafii austere; / 
aș fi putut să trăiesc I la umbra 
/ unei mari dinastii / dar am pre
ferit să rămîn / o Prințesă / 
mincată de molii".

Cădere amețitoare In facil, fa
vorizată de absolut debordantul 
său aoetit pentru metaforismul 
proliferant, ni se oare că repre
zintă avatarul cri mai nociv pen
tru poetul Valeriu Armeanu. Au
torul câr:ii Vanități este necon
diționat dator să manifeste ma
ximum de circumspecție in a- 
cea<tă direcție și «ă stabilească 
<?r.zur limitele admisibile ale 
jocului său poetic funambulesc. 
Nu de alta. dar «e poate intim- 
pla ca aparenta voit derizorie 
a Hrenției metaforice să se con
funde. cocvetvionaiizind-o de 
tot. c-j msAîi esența mesajului 
poetic atribuit subtextuluL Și 
iti-rl <e ajunge ia practici de 
un aspect izbitor improvizat 
care, firefee. nu po( surprinde 
decit prin banalitatea lor conți
nută : ..Poti ai pleci. / poți Încă 
ri să rămîi f dar te previn că 
oile graae r au fiîat pe pășune 
• cel mai frumos ri» ' care mă 
deoparte ' de tine: ! aș vrea să 
fabulez. sl-U pmresteic foarte 
mphe i dar mi a-au alterat cu
vintele intre două stări de a- 
cedm. I în re mă privește. / lă 
știi / <-i ei:md <*o<aăzeri de ani 
' :-am petrecu! feir-un șpaiț. / 
prrrtre fot de casm J și sticle 
ra ueohul ■ tai z£e!e însorite / 
s» sExteaoa / i pe bal-
eoEL. uneori a^eaaa stări incer
te i pe care ’e » rmneumutat 
ioaa era mh»? «t fiilor mei: 
1= acești am ' au tre“Jt ' peste

reî «a: ben piwn ' l-am ci
ut mort isrr-o cambuză. ’ îmi 
i m ira e-o >ă moară de beri
beri ■ M de ben-hen a murit. r 
tata za om. sâ-are zzs rare n-a 
igj sn-a prea txne. • ’i u-ma ur- 
d / w*ea să fie mai rău. ' 
■ Ard «ă fi ami de c?nrer «au 
de gr ■!.<■ aba i*t. i *j fi zic 
ud sn om care penă s moar
to» 5=-a rașac-r* fL» urwa

Sieolae Cabas ■

■ e a a . cu fa^te

& - ut-, i mi =1 alert, -^la-
1 * >0-

4 » * : â - 1 ~ ’Ato * rC-
- I - ------- ... jy---- pjj

* A < v in
. _■ 4-5 raport

■ . < .-. ca : rrerift. oe
j Ja ' • anrhe

_i- cjfeirc c loc ..static-.
iui de reflrc- 

-srurk Tt?a^ta de eroare 
. - rar; su’.î (car- ir. cori

da* șenjouioritate
d* a e^’rcțiorj dat». 

r—r’45: d a t?r?oorară in fia 
. iu ana-xr: imoosTbii r 

:«•<. “ ?-r^i rezolvat. ei
acelea ’jn»nize?z* 

i o- crimir.»lâ*: și fa?
fes îi’r.oVi-ă și ror-

-c ,_atern al ! r «-
fe Nu ea*’
isr-«— jb ofe»»-vat_ Jn fine, r-i 
------- ----- IX—;"U Ceartr.:-» 
••x------------——^.3’ 5*. d’ tksse-
tjs *X-—taz! si ’n fond, ut 
tssft rrf-'T d* ..potiri-r". ale 

. •-tar'1 p-od icți’.'h:
j? - ?ț<! acolași interes

Artur SilvMtri
*1 Dansitns Ceaeaoiea : Jn- 

•e—-iriJ- anei *ri minai ist", 
Ka ii ars Militară, 19M.

• Un tradiționalist în 
structura căruia străbat 
aclimatizări moderne este 
Ion Roșu în ultimul său 
volum •). Poetul scrie în- 
tr-un gust parcă dezinte
resat de tot ce se petre
ce in jurul lui, atent în 
primul rînd la bătaia de 
metronom a versului. 
Versificația exactă e cău
tată în permanență, cu 
riscul exprimării forțate 
(„o amăgire te departă") 
sau a rimei rare cu su
net greoi („Doar gîndul 
ca o fiară după gra
tii I... I Ințelegînd ce nou 
cadavru dai I-i“). Esen
țial, structura lirică a lui 
Ion Roșu e una de sone- 
tist. Numai că sonetul 
este iubit in spiritul lui 
decorativ, de canon for
mal, sinteza imaginilor 
fiind perfectă și. astfel, 
dezarmantă. în Colina cu 
statui sonetele conving 
mai ales exterior; in pla
nul conținutului rigoarea 
este respectată fără stră
lucire. Or, tocmai aici 
trebuia desăvîrșită înde- 
mînarea. Temele sînt, în 
general, desprinse dln- 
tr-un inventar cunoscut : 
trecerea timDUlui, perisa
bilitatea ființei și, ca o 
contraDondere, predilec
ția clasicistă pentru arte 
și mitologie, meditația 
Intr-o natură estetizată, 
erotica vaR sugerată, ea 
stind mereu In olanul 
secund al preferințelor. 
„Instrumente" tematice 
adecvate servesc această 
poezie unde universul a- 
fectiv are relief doar în 
măsura In care devine 
prezență plastică: flntî- 
na. flntînarul. meșterul 
pietrar, zugravul, ornicul, 
„somnul de lut". ..bustul 
cu oroloeiu". crupul sta
tuar, cariatida. ..zidul 
ars" etc. Toate aceste în
truchipări figurative a- 
parțin memoriei poetice. 
Din combinarea lor rezul
tă un ansamblu suficient

• Și cartea despre Ion 
Barbu și aceste Afinități 
selective, numite astfel 
dintr-un irnouls polemic, 
nelipsit de un dram 
de cochetărie lingvis
tică ne-au pus față in față 
eu o cri tick fundamental 
inteligentă și ludică. inge
nioasă ți rafinată, exube
rantă |i erudită. Șerban 
Foarță are o experiență 
activă a imaginii literare 
hrănită nu numai din pro
pria-! poezie ci din voca
ția de a trăi natura la mo
dul cultural și artistic și 
artificialul cu o naturalețe 
și spontaneitate nedez
mințită. Ingenioasă, cul- 
tistl. pata firi că. (Doezia și) 
critica lui Foarță posedă 
deopotrivă cu exotismul 
formei o substanță cano
nică, trăsături admirate, 
nu intimplător la Ion 
Barbu ai asumate in fie
care fază asemeni unor 
puncte cardinale. In Afi- 
■isăti •elective, lectura e 
□rarticafă ca o an eom- 
toiailarla. lăsîndu-se h~â- 
.-.iU de plăcerea și ști in ta 
de a transforma textul in

e .“.xer*
ci_ ,j «As dsa Ren* Hritbe 
3w-î de-toc îatmclăic-r : 
_La nature, ne Iui foumit 
clj.’ ur. pretexte et un 
depart-. Punct de plecare. 
O etimologia (Alte nota ții 
kUrlat), un concetto cri-

Demnitatea 
angajamentului politic
eu drafel re*poarata?ta:e dună uhtmul război. 
D-.naM» de cperâ ex «*A omuL Ace«ta avei a 
rodire poTstc*. o atitudine noiiucâ și cind era 
nevoie chiar o aeriene o^'^rcY

Lecenda unui Sadoveanu aMres și abrent de 
la Mm’ntârile <o~a’e <- poetice ede do-"” o 
fruniGa’ă legendă bună «-J !n«->*e3<că inte-nre- 
tările estetizante ale ooereî lui care caută In 
proza sadoveniană utopii caligra*!-0 aco’o und° 
scriitorul a urmărit a infățire. schimbind Înșe
lător registrele muzicale, dura si dramatica is
torie a unul ponor statornic bătut d? toate 
vinturile. Cind biografia acestui mare scriitor, 
ce pare a nu avea altă biografie decit a opere
lor sale, va fi scrisă, imaginea lui va sumrind£ 
prin marele acord cu opera. Copil fiind Mihail 
Sadoveanu citea istorii justițiare cu haiduci. 
Elev fiind se juca in lunca Șnmuzului de-a hai
ducii și poterașli. Scrisorile tînărului începător 
în ale scrisului ni-1 antă preocupat de aceste 
populare figuri ale drentătii nescrise. Amintirile 
despre Mlhail Sadoveanu nl-1 înfățișează la un 
moment dat sub stăpînirea hybrisului : scriito
rul era cit pe ce să împuște un arendaș care 
maltrata un țăran. Povestirile maturității conțin 
un Județ al sărmanilor, cristalizare artistică de
finitivă a preocupărilor și ideilor de tinerețe. 
Cînd unele comentarii ale paginilor sadoveniene 
încercau să ni-1 înfățișeze ostil acestor figuri de 
mit popular, (haiduci, ciobani, etc.), falsificarea 
venei din necunoașterea integrală a artistului, 
care dincolo de pagina scrisă este același în toi 
ceea ce face.

viata cărților
poezia

Incertitudini

conturat, o miză, princi
pial, sigură cu o inves
tiție sumară.

Ion Roșu e întotdeauna 
distant, percepția fantas
tă stilizîndu-se de la 
sine intr-o poezie care 
pune intre paranteze ine
fabilul. Cînd visează, re
veria îi e geometrizată și 
coborîtă în „zgura" 
timpului. Impresia gene
rală este că materia ține 
loc de spirit, motiv pen
tru care forma statuară, 
volumul sigur slnt prefe
rate jocului de culoare, 
spiralelor suple ale ima
ginației. „Colina cu sta
tul" e o metaforă defini
torie pentru cadrul în li
mitele căruia se poete 
fantaza. Spectacolul tre
buie expus vederii publi
ce, poezia e o reprezen
tație în spațiu, e adevă
rat însă, nu într-unul 
chiar ușor de dezvăluit. 
Poetul „zugrăvește" pe o 
boltă de piatră. Rezulta
tul acestei energii dărui
te cu atita bunăvoință e 
un martiriu zadarnic, 
căci Ion Roșu nu reușește 
aproane deloc, În prezen
tul volum, să-și convin
gă și afectiv cititorul. 
Poezia sa impresionează

ochiul fără să cucerească 
sensibilitatea. Ceea ce, în 
ordinea universului ex
plorat, poate fi o treap
tă, dar nu o soluție.

Latura cea mai pătrun
zătoare a Colinei cu sta
tui est a așadar plastici za
re a sculpturală a senti
mentului. O asprime mi
nerală se deslușește În
deobște In imaginile poe
tului. Soarele e „de sti
clă", cufundat în „ferici
tele" acvarii, „Spini veș
teji din coroană așteaptă 
învierea / luminii prea
curate din stele de lignit", 
„la cina de taină" „zeii 
moșnegi așteaptă în cal
car cuminte", „Statui de 
frig — cădem într-un 
somn repetat / piatră 
peste piatră visînd mi
nereu", „dimineața Îm
pietrit te latră / același 
ceas de pradă fără vină/ 
alăturea de dalta în ru
gină / rugîndu-se întoar
cerii în piatră". Pietrifi
carea devine, In acest 
caz, un mod de a semna
liza curgerea timpului. 
Orele, secundele nu fug, 
ci ie adaugă asemeni de
punerilor de calcar, ne o 
sttncă nevăzută. Motivul, 
delectabil, nu este însă

urmărit cu suficientă 
constanță, pentru că Ion 
Roșu incearcă în ultima 
secțiune a cărții (cu titlu 
prea abstract, Regresiuni) 
o revenire la peisajul lă
untric, suculent, bogat în 
tonuri sensibile. „O lume 
/ ieșind din adine / pe 
curele de flăcări" invită 
la o muzical-interioară 
lunecare în spațiul subti
lității, în mobilitate și su
plețe. Imaginile trec 
printr-o „baie de seve" : 
„Pîn-acolo / gheața era 
carne de / miel jupuit. / / 
Alergai / pe pojghița dul
ce / velină. / In adine f 
se vedeau scame de flă
cări lungi I boranglcuri 
de singe / țurțuri de mie
re / vegetații albastre / 
și somn". Textul din care 
am citat e superior prin 
căldura metaforelor și 
vrajă sensitive dar, din 
păcate, patru gerunzii 
prea apropiate în finalul 
Iul, cu sunet forțat, li 
sting elanul.

Fără să fie supărătoa
re. influențele sînt In 
Colina cu statul ușor de
tectabile: un poem am
plu, Ceasul, ne trimite 
direct în plin Leonid Di
mov. în altă parte poetul 
se entuziasmează de ima
gini binecunoscute: „peș
tii" care „trec cu aripi 
nemăsurate" pe cerul 
scufundat în mare din 
Peștii de fund alcătuiesc 
o figură consumată — ti
pologică pentru ODOca 
poeziei concettiste, de la 
inventatorul ei (G. Mari
no : pennutî pescl dell' 
aereo mare) la atîția imi
tatori. Notabilă, poezia 
lui Ion Roșu e în faza de 
asteotare a unor necesa
re clarificări.

Costin Tuchllă

• Ion Roșu 1 „Colina eu 
itatui", Editura „Cartea 
Itamănească", 1980.

critica

Criticul 
ludic

tic, (Calendarul republican 
al poeziei lui Bacovia) un 
paradox, un semn de în
trebare. (Dactilograma ■ 
Flori de mucigai) o des
tăinuire (Viața și opera) ; 
o afirmație (Un lanț al 
slăbiciunilor ; Farmecul 
logicii : Permutări ciclice), 
o identificare (Paul-Am- 
broise. Lacustră) un enunț 
(Enunțuri „Imposibile") un 
ge?t polemic (Ivan Tur
bincă. Vldma și Critica 
literară ; Fețișoara lui) o 
relativizare (Metalimbaj șl 
educație) desolidarizarea 
de un afront adus poeți
lor fOnomaio-poetul) în- 
tmria nnel taxtnomn (ghi
citori. eresuri...) un semn 
grafic (între Mateiu și 
Caragiale) un vers, cu joc 
de cuvinte (Circul, cercul) 
— textul sau pretextul se 
transformă intr-o călăto

rie erudită, plină de exu
beranță și de bun simț in 
lumea c&rților, a picturii 
și a muzicii. Apartenența 
sau programata indiscipli
nă a comentariilor ascun
de, dincolo de această 
coajă, cumva eretică și ju
căușă, un miez adine, o 
rigoare exemplară, o ca
pacitate asociativă de o 
mare suplețe și dezinvol
tură.

Șerhan Foarță n-are 
plăcerea și vocația comen
tariului monumental, ex
haustiv. El nu e tentat de* 
soluții definitive, exerci- 
tlndu-se cu un aer grav- 
dldactic, incrincenat, pfn- 
dit uneori de autoritarism 
și fixism.

Genul său este croquis- 
ul critic, desenul în pe
niță atras de arabescuri. 
Criticul dă Impresia că se

joacă, că spicuiește, luîn- 
du-și mina de colecționar 
de antichități și de jocuri 
verbale. Arta concettistă, 
stilul serpentinat al criti
cii sale ne pot induce în 
eroare, crelnd confuzia 
ornamentalului cînd e de 
fapt substanțială, ș‘-a 
gratuității In plin exerci
țiu util.

Lucrurile care se spun 
în această carte despre 
Creangă, Emlnescu, Ion 
Barbu, Mateiu I. Cara
giale, Bacovia. Arghezi, 
Călinescu, Blaga, Camil 
Petrescu și afinii lor se
lectați din literatura uni
versală Aoollinalre, Mal- 
larmă, T.S. Eliot, Blaise 
Cendrars. Cocteau. Va
lery, Andr£ Gide. Breton, 
Borges, Rilke, Nietzsche, 
Georg Heym, Chagall, 
Hocusai, Dante sînt Întot
deauna serioase, fertile. 
Jocul din critica lui Șer
ban Foarță e de fapt o 
ipoteză a eticismului de 
peste munți. 3

Doina Uricariu

•) Șerban Foarță : ~Afi
nități selective", Editura 
„Cartea Românească", 
1980.

Rădăcinile roții
Urmare din pag. 1

sentiment al unui loc anume, deși cu intermi
tențe, treptat locurile filtrate de o sensibilitate 
receptivă prind să ciștige tot mal mult teren. 
Pentru copilul trăind in mediul urban. Grădina 
cu conotațiile sale miraculos-paradisiace. impe
riu al vegetalului benefic se poate confunda cu 
o sistematică grădină botanică, nu obligatoriu 
artificial și. vai. deloc livrescă. la anii cind 
cirțile mai sint încă niște făpturi misterioase 
care spun povești, prin gura altora, și nu instru
iesc. in mod programat Iar ulița copilăriei în
seamnă nu o cărare ce duce la o moară de apă. 
ori intr-un cring. ci o stradă mai ferită, unde 
mașinile nu au acces, iar săniile o iau in stă
pânire cit ține zăpada.

S-ir putea vorbi, cred, și de această sedimen
tare a sentimentului patriei, in funcție de o di
versitate de locuri simțite ca familiare, nume
roase. răspândite pe întreg cuprinsul țării. Te 
poți simți in raiul primei virate pe obcinele 
Bucovinei, in pădurile sale de fag. sau printre 
sunetele de orgă ale brazilor. Adolescent, refaci

M haf! Sadoveanu n-a declamat Idei ne care 
nu le-a trăit și care n-au fo«t înco-p-»-^t- o-»e- 
rei l’»i. Adeziunile sale literere ri ry^'t’C’ au 
fast feme și d’irabile. D-'oă rj-»bni M’hail Sa- 
dn'eanu s-s alăf^at politici de ridicare a m-1- 
se’o” ri a schimbărilor condițiilor lor de trei. E’ 
<-a s:m*’t in continuare rra-’data-" 1 oolitic al 
♦ă-ănimiî. căreia i-a închinat întreaga sa 
one-ă. si atunci cînd A-d^fllul de No“d. 
smuls României prin criminalul d:ctat a1 lut 
Hitler și Mussolini, a reîntregit hotarele firești 
ale țării M’hail Sadoveanu scria : „In numele 
a-Mtei maiorifdri valoroase s poporului romii 
mi-am Hgdduil să vorbesc ți să mulțumesc că 
In vremuri de restriște, i se aduce o înșreinare 
ce-i îngăduie să nădăjduiască fi mai mult. Pro
gresul vine spre ea ca un riu nebiruit core o re 
lua definitiv in curentul său. Actul de justiția 
in ce privește Ardealul, leagănul seminției noas
tre, e un început ce li va întări si în celelefalte 
nâdeidi viitoare". (ARDEALUL DE NORD. CA
LEIDOSCOP, ES, 1946). în această Înseninare 
Mihail Sadoveanu vedea o promisiune pentru 
viitor. Tn aceeași vreme scria în Jurnalul de dt- 
mineafă : „Patriotismul adevărat este astăzi 
lucrarea neîntîrziată pentru ridicarea la lumină 
a marii mulțimi a neamului nostru". Aderiunea 
la politica Partidului Comunist Român Mihail 
Sadoveanu a făcut-o de pe platforma ideilor șl 
operei sale anterioare. Scriitorul dorește o mo
dificare socială și politică de proporții care să 
facă dreptate celor de jos și mai ales țărănimii, 
clasă majoritară a vremii. (Caleidoscop, are ca

o potecă din suișurile întortocheate spre Pălti
niș, dibui tufe de zmeură și mure in Apuseni, 
sau cauți bureții de rouă, umezi de ceața care 
se anină intre tufișuri și cer. In Țara Bîrsei. Sau 
ai revelația, cind anii urcă intr-o matematică 
nemiloasă a destinului, că dealurile dinspre 
munții Gilăului (pe care Ie vezi zilnic, luînd 
autobuzul) sint aproape aceleași cu dealurile 
inalte ale Umbriei, contemplate din fortul Pe- 
rugiei : trei coame albastre, una în spatele ce
leilalte. avlnd fundal infinitul. Și locurile nu se 
mai opun nicidecum, senzația și viziunea se în
tregesc armonios, iar gîndul că ai înțeles patria 
ca unitate mirabilă a multiplului prinde contur. 
Peisajul dinlăuntru, semeția gi depresiunile 
sale, văile și mușuroaiele, oamenii gi fantele, 
lemnul și fructele, anotimpurile și întîmplările, 
te vor modela ca pe un lut poros, umed. în mîi- 
nile unui olar priceput. Rădăcinile ființei tale 
•e desfășoară ea spițele unei roți dornică să 
străbată ținuturi hesfîrșite. oprindu-se pentru o 
clipă In flecare dintre acestea și pornind mai 
departe Intr-o eternă rostogolire.

subtitlu : „Problema rurală"). ..Dacd nu se face 
trecerea aceasta la lumea noud, poporul romăn 
e amenințat cu pieire. Criminal cine dorește ca 
țăranul nostru să rămină in starea in care a 
ajuns, deficitar in poipoddria lui, subnutrit, rui
nat de boli sociale Totodată Mihail Sadoveanu 
Înțelege că noua dezvoltare trebuie să se facă 
pe temelii istorice proprii : „înțelegem că pen
tru realizarea prefacerilor de la noi e necesară 
nu o imitare, ci o adaptare rațională". Colabo
rator la Jurnalul de dimineață șl la Sclnteia,

Mlhail Sadoveanu a militat neobosit pentru In
trarea lucidă a României într-o nouă fază isto
rică, cu o nouă conștiință politică.

In 1947 Mihail Sadoveanu este membru a! pri
mului prezidiu al Reoublicii populare Române 
alături de Ștefan Voitec. C. I. Parhon șl alții. 
Scriitorul nu rămine doat la texte de ziare. El 
devine alături de G. Călinescu unu! din marile 
și inegalabilele exemple ale angajării. Activ, Ml
hail Sadoveanu a fost prezent în numeroase ac
țiuni postbelice pentru redresarea țării. CARS- 
ul (organizație pentru Intr-ajutorarea regiuni
lor înfometate ale țării) a cunoscut din plin a- 
jutontl scrii ton.» lui. Ca deputat al M.A.N. din 
1948, Mihail Sadoveanu n-a considerat această 
demnitate ca pe o funcție operetistlcfi ci ca pe 
o datorie fată de cei ce aleg. Carnetele lui de 
însemnări atestă preocupările lui In această di
recție, iar publicistica scriitorului treduce g’n- 
duri si fapte ale preocupărilor sociale și politi
ce cotidiene. Opera este și ea Dusă în slujbi a- 
celorasf nob’le idei. Pduna Mied, este romanul 
unei întovărășiri agricole spontane, preludiu Ii- 
t«rer al marilor preziceri sofale. Au urmat 
Mitrta Cocor. Nada Florilor, Nicoară Potcoavă, 
Aventură in lunca Dundrii. Scriitorul era denlln 
conștient de rolul șl valoarea cărWor s-»1e poli
tice. întrebat de unul din eleviî defunctei școli 
de literatură „la care anume lucrare din opera 
domniei sale ține mai mult — In afară de Mitrea 
Cocor" Mihail Sadoveanu a răspuns cu b'inuî 
său simt caracteristic : „De ce ^afară de MI
TREA COCOfU ? Eu, la Mitrea Cocor nu țin mai 
mult ca la alfd carte. Să nu crezi cd MITREA 
COCOR ar fi ceva excepțional. MITREA CO
COR s-a bucurat — e drept — de difuzare, de... 
succes, pentru motive nu de ordin literar..." Da
toria către popor pe care o destălnuiau primele 
scrieri ale lui Mihail Sadoveanu trăiește acum 
o nouă tinerețe. Mihail Sadoveanu va fi alături 
de acțiunile Partidului Comunist Român atît ca 
deputat în M.A.N. cit și ca publicist ori proza
tor. Iar noile demnități sociale șl politice n-au 
fost văzute de icriitor ca o decorație ee 1 ie cu
venea ci ca o datorie față de cei dintre care 
plecase.



Un arghezian expresionist Măștile reveriei
d intr-un substrat sumbru, poporan, de

anonimat cronologic depășind tradiția 
atestată, lese poezia lui Gheorghe Is- 
trate (Rune Editura „Cartea Româ

nească", 1980, cu o postfață de Cornel Mihai Io- 
nescu). Liricul derivă aci din ritualic și se des
poaie de individualitate căci eul nu are țnemo- 
rie, nici „grai" absorbit cum este într-o vorbire 
suprasensibilă cu sursa în vechimea fumegoasă 
a vremii. Dealtfel, poetul și-a compus o filozo
fie grozavă, cu aer oracular și tenebros, mani- 
festindu-se în mediul fizic prin disoluție și prin 
teroare funestă, ca la Octavian Goga: „Văzdu
hul putrezește de bătrîni / și-n grajduri caii 
mestecă rugina / femeile născînd destupă sini / 
acoperind cu lapte mort lumina". Omul ar fi o 
„mască", realitatea — o „rună" deosebită de cu- 
vînt. Din moment ce runele sint un cifru isto
ric și un mecanism care eliberează, la descifra
re, ecoul vremii revolute atunci limbajul ar fi 
o pură superfetatie, o vorbire în gol care în loc 
să clarifice complică înțelegerea universală. 
Poezia ar fi, așadar, o astfel de rună (Gh. Is- 
trate nu ironizează ca atare actul creator și nu 
este un „modern") avînd a revela prin teroare 
și „urît" un fond imperisabil și metafizic, ascuns 
îndărătul formelor aparente. Tot ceea ce se pe
trece în acest univers epic are drept scop reve- 
lațiunea prin purgație la temperatura absolută. 
Lumile „dospesc", oul (imagine a germinației) e 
„de scrum", casele fumegă, duhul povestește un 
poem „și-1 golește în taină", o stea se sparge cu 
singe negru pe paloșe. Acest curat purgatoriu 
care e o ebuliție tranzitorie are, în definitiv, un 
conținut purificator căci lumea fiind putrefactă 
și decăzută rezultă că ea are a se salva prin 
pedepsire universală (poetul nu este eshatologic 
ci cu o proporție mesianică ocultă). Mulțimea 
de paveze, lănci și săbii, caii cu șeile grozave, 
călăreții în zale, riurile de singe sugerează o te
ribilă operațiune punitivă, de aspect radical și 
totuși cu executant misterios. Esteticește, ceea 
ce rezultă e un expresionism de speță viziona
ră : „de-acuma bunilor mă-ntorc acasă / se lasă 
noaptea și nu știu de ce / sub mine goana calu
lui e roasă / și calul însuși parcă nu mai e / și 
numai eu mai cred c-alerg prin-sînge / săpînd 
pămîntul cu genunchii-adînci / pe cînd zadarnic 
fluturul își fringe / cenușa-n palma strînsă-a 
altor prunci".

Poetul e totuși un arghezian mai sumbru și 
mai fioros în imaginație, un „dual" maladiv în 
gustul „heruvimului bolnav" (în alt loc „zeii" 
se întind „pămintește" în țărînă) ; „doi într-un 
somn ne Iegănăm dușmani / dormim pe-aceeași 
spadă înțeleaptă / ce ne-nrude$te sîngele prin 
ani I ce fulgeroasă capul mi-1 așteaptă". Un „ri
tual" e al său arghezian „Testament" (impresia 
e sporită și de versificație, însă ideea in sine 
e din Tudor Arghezi: „Să nu-mi găsesc zbătîn- 
du-mă-n pumnale / pereții țipătului moale / vai 
sînt chemat să mă intorn buimac / în zăcătoarea 
lungă-a altui veac / de care neștiind mi-e dor — 
și voci / înlăcrimate-mi poruncesc prin roci / 
astfel străpung altare prin altare / mă prăbușesc 
în primele tipare / și toate măștile îmi curg pe 
chip / topindu-se în scrum și în nisip / e poate 
vreo dorință repetată / să-mi cer pe oase car
nea speriată / această haină cu miros bătrîn / 
in care-s pedepsit să mai rămîn / să mă aplec și 
să ridic făclia / ce izbucnește-n toată veșnicia I 
dar orologiul astrului îngheață / și-un înger mi 
se smulge de pe față". Poezia, ar .fi o generică 
privire globală și, ca afare, puciul nu-i decît 
un martor universal, cu spiritul veșnic și înfă
țișări feriofrienăte'’ trecătoare, -sub forma unor 
„măști" angelice, smulse de pe chip prin dis
pariția fizică la un moment dat. Gheorghe Is- 
trate e, dealtfel, din categoria arghezienilor me
tafizici și teribili, văzînd pretutindeni letalitatea 
triumfătoare, ca intr-un tablou de Baldung 
Grien.

Asemeni lui Cezar Ivănescu, însă fără directe- 
tea aceluia, Gheorghe Istrate investighează mo
mentul letal, prin aceste progresive asalturi ale

Luciditatea privirii
Poezia lui Vasile Vlad este o poezie 

greu de indurat. Să ne înțelegem bine: 
nu de suportat, ci de indurat. Volume 
enorme ale unei arhitecturi bolnave 

de luciditate, supraetajate cu furia de a-și as
cunde suplețea originară, mase compacte con- 
fesive, retorice, tăiate necruțător de fire suajiri 
și incandescente de cinism, emfaze curmate 
brusc de idei-ghilotină, delicte verbale, dicteuri 
furihun-de, cenzurate de conștiința zădărniciei 
oricărui joc liric, spații de vizionarism supra
realist alături de filigrane înspăimîntător de 
reci în perfecția lor, spații coșmarești create cu 
frenezie și spulberate de un scepticism funciar, 
un suflet prins în caruselul eului și amețit de 
rotirea imaginativă a unei energii devastatoare 
și poetică exact prin ceea ce are esențial anti
poetic. Nimic mai sugestiv pentru a caracteriza 
privirea acestei poezii decît ochiul eminescianu
lui Dionis, prins concomitent în năvoadele kan
tiene și în torsul pisicii, in ghemul Ideii și în 
lentoarea ploșnițelor, un ochi pentru care cor
neea este scepticism-a-toate și cinism devora
tor, iar irisul foc spiritual și veghe neîntreruptă 
la limitele-de-si ne ale universului. Poezia lui 
Vasile Vlad este unică in felul ei la noi, de unde 
și puținătatea comentariilor. Trimiterile care 
s-au făcut (la Geo Dumitrescu și Mircea Ivă- 
nescu, la Petre Stoica, și Marin Sorescu, la 
Labiș și Virgil Mazilescu) și cele care s-ar mai 
putea face (N. Stănescu, de pildă) nu spun mare 
lucru. Se cuvine, însă, citată următoarea opinie 
a lui Daniel Dimitriu, în totul revelatoare : 
„Textul nu denunță o criză de limbaj, ci una 
de percepție a lucrurilor, fapt tradus printr-un 
limbaj adecvat. Poezia lui Vasile Vlad este în 
primul rînd antilirică, confesiunea, comunicarea 
eului interior e mereu fracționată, traumatizată, 
iar cuvîntul, bineînțeles, suportă consecințele. 
Ceea ce autorul percepe sau simte se prezintă câ 
o încropire de lucruri disparate. Neputința de 
a le înțelege și de a le comunica creează o stare 
de alienare. Sincopele expresiei sint urmarea 
mutilării și istovirii vocilor lăuntrice în contact 
cu presiunea lumii exterioare" (Singurătatea lec
turii, 1980, p. 149 ș.u.).

Dacă am pus sintagma frigul de sine în ca
pătul rîndurilor de față este pentru câ ea ni 
s-a părut a cuprinde cel mai bine „sentimentul 
originar" al poeziei Iui Vasile Vlad. Ion Caraion, 
in postfața recentei antologii a poetului (Omul 
fără voie, C. R. 1980, col. Hyperion) numește 
intru totul nimerit „mesajul de netăgăduit" al 
acestei poezii — l’homme malgre lui. Acest 
„frig de sine" constituie, la un prim nivel de 
semnificații, impulsul imperios al ieșirii din sine 
pentru aflarea unui spațiu vital : „Există două 
feluri de a te elibera oricînd / și un singur fel 
de apropiere a libertății, / eu ochii lipsiți de 
pleoape, oribil de încrîncenat". O astfel de „ori
bilă incrîneenare" își pune pecetea, își trimite 
raza de laser asupra corpus-ului obiectelor și 
senzațiilor, asupra personajului liric, generînd 
tensionalitatea continuă a acestei lumi poetice. 
Descoperim în primele volume (Pedepsele. 1969 
și Omul fără voie, 1970) o modalitate spiritual- 
lexicală redundantă, asemănătoare pînă la un 
Dunct cu ceea ce Roman Iakobson (în Essais de 
linpuistique generale, 1963, p. 273) numea „Para
lelism negativ" — „negarea stării metaforice in 
favoarea stării reale" : este vorba de o pro
punere în plan general simbolto. negată imediat 
de imaginea reală desemnată. Snuneam. asemă
nătoare pină K un punct pentru că la Vasile 
Vlad este vorba nu atît de un ..uaralelism ne
gativ" ci de unul adversativ, excreție a perma
nenței unui derriere-plan care, după ce impune 

morții: „prietene știu, șoapta ni se face mai 
mică / hainele pe noi se veștejesc și se strică I 
ochiul pătrunde lumina cu teamă / piatra sub 
tălpi putrezind se destramă / orele se-ntrerup 
și se-ngînă / florile au duh de țărînă / să dăm 
așadar veste celui de veghe în oaze / de-acum 
să coboare podul de raze / fiind, pe umărul 
nostru durut / săgețile morții de mult se ascut / 
fiindcă de ieri dușmănoasă o Fiară / ne îmbrîn- 
cește din lumină afară". După cum teroarea uni
versală instituită cu sabia tăioasă și cu lancea 
acută e o purgație în ordinea rurală, toț așa 
moartea individului izolat e o palingenezie (în 
accepțiunea lui Gh. Istrate sufletul are o veșni
cie pitagoreică): „cei ce se nasc au mai murit 
cîndva / sub craniul stelei moarte altă stea / cel 
care te sărută nu sînt eu / sub răsuflarea mea 
e-un mort mereu / tu jurfi-te că vii cu îngeri 
buni i cu pleoapa goală-n care mă aduni / cu 
pielea florilor cu trupul pradă / magneților 
imenși de sub zăpadă". Această erotică (în gus
tul baudelairianului „Hoit") e totuși rară, căci 
poetul pare a fi un viril și un singuratic (sote- 
riologia e în fond o chestiune de solitudine), 
fără a complica pesemne excesiv raporturile cu 
femeia (văzută nu o dată in aceeași teribilă 
ipostază de „mască" perisabilă).

Totuși, din filosofia aceasta a ieșit o lirică de 
mare inventivitate, vizionară, mai cu seamă în 
latura concreteții materiale a impalpabilului 
precum și în închipuirea mitologică apocrifă 
Universul ia, Ia Gheorghe Istrate, grozave înfă
țișări putride și veșnica lui germentație se exer
cită in direcția materiilor degradate. Ziua e „de 
nămol", cerul e norolos, văzduhul putrezește, 
lumile dospesc, „purpura somnului crapă", dar 
mai sînt și altele. In schimb, „lutul" e civilizat 
și maternal, piatra e divină și stimulatoare (pa
sărea, zice poetul, își ascute aripile pe pietre). 
Dacă astfel de reprezentări elementare nu-s de 
tot inedite (totuși mitul celest și în genere nă
molurile „comice" nu par a fi comune), în mi
tologia lui arhaică poetul e foarte inventiv. El 
evocă peștera originară (și nu o sugestie frene- 
diacă), „Zodia mecanică (un „fatum" barbar), 
pe Mai-Marele-Peste-întunecate-Izvoare, pe 
„Cel de veghe" și pe asasina Fiară, care e un 
pseudonim al morțiu „Șarpele-Tată" pare o pri
mitivă ființă cosmogonică: „ascultă-cu înfrico
șare / deasupra nopților lumii se-arată i spăr- 
gîndu-și somnul străvechi / capul strălucitor a] 
Șarpelui-Tată i ... / vai în gropile cerului se 
dezmorțește trufaș / zodia șarpelui din eternita
te / descleștîndu-și solzii străvechi t pe care des
tinele noastre abia-s descifrate". Urîtul absolut 
domină lumile: „tu și tu și tu / doar atît / res
tul alunecă / în Urît / tu-fiîndcă știi / să asculți 
apele / și să adulmeci ploaia / cu pleoapele / și 
tu — fiindcă în somn I te-ai îngropat I într-o 
pasăre / și ai uitat / și tu-lespede de altar / pă
răsită de zeu / căreia mă închin / numai eu / 
restul / se-ngroapă-n Urît / tu și tu și tu / doar 
atît". Expresionistă în conținut, lirica lui Gheor
ghe Istrate este, formal, o sforțare de a ieși din 
„cuvînt" în „rună", adică a depăși vorbirea în- 
tîmplătoare spre a o preface în viziune. Așa se 
face că poetul scoate efect notabil din muzicali
tatea prapăstioasă, unificînd perspicace, deși oa
recum mecanic, rotind o teribilă catagrafie de 
bolgie dantescă în măsuri calculate prin isto
ria tactului cu piciorul. „Rune" este 'dealtfel o 
asemenea izbîndă a poeziei în fața haosului me
tafizic, idee in fond argheziană, deși preluată 
în acest, regim de straniu purgatoriu grozav. 
Omul real are, în fond, un „ce" straniu pe fața 
invadată de o pilozitate barbară, pletos ca un 
„strămoș" cu favorîți inactuali, tăind geometric 
obrajii pe lingă ochii mari șl melancolici, atinși 
de o apă solitară inanalizabilă. Insă, în acest ins 
civil și scund, inobservabil ca un agent secret, 
doarme pesemne un vizionar torturat, a cărui 
poezie este toată marasm : Gheorghe Istrate.

Artur Silvestri

în prim plan o imagine (o idee) o contracarează. 
Iată : „Ard stele jos, / dar nu ard stele bine
înțeles l ci ard și fumegă frunzele toamnei. / 
Dar nu ard frunzele toamnei, / ci sufletul 
fumegă lung, / doar nu sufletul arde, / ci pi
ciorul din față, s-ar părea..." etc. sau : „zorii se 
umflau în pieptul cocoșilor / dar nu zorii se 
umflau în pieptul cocoșilor, / ci pieptul cocoșilor 
se umfla în zori", sau : „și spun : e așa! Dar 
un adevăr nu se compară cu altul !“ Am in
sistat atît asupra acestui procedeu deoarece el 
dictează, fie direct, fie implicat, întreaga poetică 
a lui Vasile Vlad, în care eul se află exact in ceea 
ce nu găsește și se pierde în ceea ce ciștigă. 
Există, astfel, o spaimă înaintea propriei esențe 
revelate („Trăind cu teama ca plăminii să 
nu-mi devină / vizibili, / în somn mă visez doar 
în picioare, / dezvelit ca o haită, I și atent la 
orice rafală de fluturi"), alături de așteptarea 
propriei inimi, care, evident, „ne salută treeind 
mai departe", există o jubilație lăuntrică exor
cizată prin sarcasm și imagistică de contraste 
(„Sîngele crapă de rîs, / ca pe lingă niște găinușe 
de tablă / fură ouă vesele fudulindu-se pe dea
supra turlelor"), dublată de niște „însemnări 
pentru dezastre" în care simțirea se răcește în
tr-o contemplație de care absurdul se apropie 
fără șovăire („Oho! pentru tăcere nu mai alegem 
cuvintele, / ci doar ascultăm noaptea oprită în 
cer, / ci doar ascultăm întunericul în bătăile 
inimii, / și mersul clătinat al elefanților / către 
ultima tufă de trandafiri"), există o conștiință 
de sine devenită arlechinadă și viziune de coș
mar grotesc („Cineva îmi taie picioarele / și 
curg pietroaiele din mine / ca dintr-un ciorap"), 
dublată de psaltica rostire a unei acute con
științe a vremelnicului (O, Doamne, m-am să
turat). Sarcasmul, scepticismul și sincopa 
verbală, alături de spiritualitatea profundă, 
tragic-tensională, și fluidul confesiv ce întinde 
pînzării vizionare, gustul pentru absurd și ludic 
îndoit de apetența la aforistică, vor forma sub
stanța extrem de densă din Sărbătorile absentei 
(1971) și îndreptările doctorului Faustus sau 
calea cea mai lungă (1978), volume de marcata 
originalitate în lirica noastră de azi. Omul 
decupat, „eroul" Sărbătorilor absenței, este, cum 
sugerează și motto-ul cărții, omul fără de săr
bătoare. cel care oriunde ar merge, merge in 
sine, ca un lona într-o succesiune de autoînghi- 
țiri. El este „sceptic și îndrăgostit" sau „penibil 
și sentimental", el „știe și ia o hotărîre" sau e 
„traumatizat de iluzii", el „ar vrea să scape de 
toate regretele", dar „e foarte singur", el e „zgu
duit de ideea că a trăi înseamnă a muri", dar, 
într-o noapte visează că „se făcea că trăiește". 
Frigul de sine, creat în golurile ce se petrec și 
se desfac într-o continuă negare a negației si 
într-o afirmare deplină a ceea ce este nefilnd, 
latura hilară și tragică deopotrivă, fizionomia sa 
kafkiană și luciditatea ce taie orice început de 
prindere, fac din acest Hagi barbian care este 
„omul decupat" o altă cosmlcărie alături de 
„omul fantă" al lui NLchita Stănescu, conferind 
volumului, o fascinație de „rece ochi de șerpe" 
cum ar zice Eminescu.

Ultima elegie din cele trei sute șaizeci șl cinci. 
Monologul celuilalt și Scrisoare cu rumeguș sînt 
simfonii de sensuri într-o interpretare sarcas
tică și înălțătoare totodată, unde purită<i și 
demonii, densiuni invocatoare și dialoga 
absurdă se întretaie într-un complex al ideii 
cenzurate de percepția haotică.

îndreptările doctorului Faustus va amplifica 
pînă la imposibil simfonia Sărbătorilor ; auto- 
interosația va deveni aici forța care face "a 
orgoliul lăuntric să nu se oprească niciodată,

Gheorgh» Comon : „Inlimpinota*

Renunțarea
ircea Dinescu este primul poet din 

® S’ W generația sa editat într-o selecție
* de autor ca aceea din seria Hype

rion. Și, de fapt, deși este conside
rat oarecum un leader, el nici nu aparține 
generației care și-1 revendică, pentru că el 
se detașează net și pentru aceasta trebuie să 
i se consacre, oricum, un capitol aparte. La 
Mircea Dinescu definitorie nu este atitudinea, 
care nu se singularizează, ci harul, acel har 
care îi îndreptățește primele orgolii juve
nile. Poetul a început prin a-și asuma su
perbia titanismului romantic, proîectîndu-și 
aspirațiile în vastitate : „Sînt tînăr, Doamnă, 
tînăr cu spatele frumos / și vreau drept hra
nă lapte din sfîrcuri de cometă, / să-mi 
crească ceru-n suflet și stelele în os". Dar 
este un gest întrerupt acesta, și sfidarea poe-* 
tului nu va fi prometeică, nu va fi nicicum 
romantică, așa cum se anunța în unele ver
suri, ci de o cu totul altă factură. Frenezia 
se va stinge repede, ca focul bengal aprins 
„din blăni de vulpi", pentru că, de la început, 
aripile n-au putut înălța glasul pe măsura 
aspirației. Plenitudinea vitală se realizează 
— și ea fulgurant — în spahiul erosului in
cendiar, în imagismul opulent și într-o îm
plinită muzicalitate interioară. Se naște ast
fel e-otica cu rezonante simbolice, generoase 
și adesea subtil sublimată.

Mircea Dinescu nu este însă un poet cu 
euforii, el nu inventează sărbători, pentru 
că nu întîrzie să se producă revelația forțe
lor obscure, amenințîndu-i destinul : „Dar ce 
folos, în hrubele din soare / noi toți vom 
bea un vin al nimănui / la cea mai deo
cheată vînătoare / unde nici vad și nici scă
pare nu-i“. Odată simțit gustul erorii, poe
tului i se impune refuzul „iluziei de zahăr" 
și ființa lirică se scindează, intrînd în regi
mul interogației nesoluționate.

Sculpfe’â

deși demult nu-1 mai întoarce nimeni și perso
najul liric devine captivul energiei logoreiee (in 
ambele sensuri, profund și peiorativ, ale noțiu
nii). „Oribila incrîneenare" de care aminteam Ia 
început va genera gramatica debusoLantă a aces
tei cărți spectaculare. „Sflnt trup și hrană 
sieși", eroul liric pornit de „calea cea mai 
lungă" SE spune : „Orbecăi prin canal... Am ră
mas singur, am ajuns in țipătul meu. ! O lumină 
pătlăginie crește ca laptele proaspăt, sint la 
cheremul oricărei amăgiri, ar trebui să fiu mult 
prea / pretențios ca să nu fac oricui semnul 
apropierii. / Nu mă voi ridica deasupra umbrei 
nicicînd?". Aici nu se încheagă nici o logică, 
evident poetul nici nu încearcă obstinat aș?, 
ceva. Eul se des-frenează și dicteul curge in
tr-o devălmășie de tensiuni, invocații, interogări 
și negații : „Chiar ciozvirtit, se pare / eu tre
buie să iau totul de la început", spune eroul, 
confin acelui lona sorescian, „oină și lumina mă 
bucură / Și sîngele tăiat mă incintă Binecuvân
tez totul în jur. / Binecuvîntez propria-mi depăr
tare". Un poem de peste 200 de versuri (Cintul 
XI) începe cu „Ah! da, sint și eu un om. ' c?aa 
ce îmi spun e spre binele mau (...). Pe margi
nea mării, uitindu-mă la m»rqinea miinii, iimt 
un urlet de lup și prima experiență a groteru- 
lui" (Enghidu al lui N. Stănescu, privii_u-si 
mîinile, contempla absuriul) si se încheia cu un 
„Nu te speria, nu sînt eu! Ce mai faci?". Este 
limpede că fri°ul de sine, cel care, in tenta
tiva de a se uita, hiDeroopulează spatiile, 
acest sentiment al absenței totalitare care de
vine un horor vacui materializat in sunraarbo- 
rescența lexicală, — nu se poate încheia decît 
în însuși punctul său de plecare. Că aici esen
țial nu este capătul, ci însăși călătoria......... O.
sicriul rond al nădejdii. / o ! golul de la mine 
din casă și din alte părți ale lumii".

O poezie greu de Indurat, neîndurătoare cu 
sine și care își consumă într-o nobilă tăcere 
enerwi!le vizionare, conștiința că omul fără voie 
poate deveni orice.

Dan C. Mihăilescu

S-a spus, și pe bună dreptate, că Emil 
Brumam este un original poet al spa
țiului închis și al intimității, populată 
de obiecte umile insignifiante (dulapul, 

putina, stropitoare, burghiul, borcanul cu bulion, 
cișmeaua, lampa, etc.) sau de animale și plante 
aparținind cosmosului mic, la fel de neînsemna
te, leușteanul, mărarul, țelina, piperul, melcul, 
rima, gin da cui. etc.). Dar G. Căi in eseu a demons
trat in strălucitul eseu Universul poeziei câ nu 
există lucru poetic in sine, și că doar viziunea 
și limbajul poetului investesc cu un conținut liric 
obiectul sau cuvîntul. apt potențial să primească 
orice încărcătură semantică indiferent de regis
trul stilistic inițial (nobil sau prozaic). Ba mai 
mult, folosind o argumentație naradoxală, criti
cul consideră că puroiul, de pildă, este mai apt 
pentru poezie decît catifeaua. Și Baudelaire sau 
Arghezi ar fi. desigur, exemple edificatoare. El 
însuși a cintat. rochia de moar a mâtușii, crista
lele de dulceață zaharisită sau „ecumenica pă
pădie". aducând astfel argumente poetice în spri
jinul tezei sale. Deci din acest punct de vedere 
nimic surprinzător. Și totuși, lirica lui Emil 
Brumaru a stimit chiar de Ia apariție un șoc, 
iar fiecare nou volum nu a făcut decît să-i con
firme nota particulară, configurînd și consoli- 
dind un teritoriu Doetic original, în care se miș
că cu suverană libertate. Restrîneind cercul în 
a-i căuta trăsăturile distinctive critica a observat 
senzualitatea difuză a spațiului său, dragostea 
cu care învăluie (dar și care emană din) obiec
te (le). Perfect adevărat și aș reformula ideea în

Ia candoare
Poezia lui Mircea Dinescu este, în această 

^fază, bintuită de nostalgii, aceea a copilăriei 
mai ales, de tensiuni ascensionale nerealizate, 
de senzația iminentei agresiuni. Pe de o par
te se afirmă simbolurile tinereții în triumf 
(carnea înflorind, pielda de figru) pe de, altă 
parte se insinuează semnele răului (pînda, 
,-sămînța rea din oase", „păianjenul"). Revela
ția ipostazelor opuse ale existenței implică 
interogațiile despre adevăr („E altul adevă
rul dacă nu-i dat cu sare ?", „E totuși ade
vărul o palidă zăpadă sau fluture de noapte 
al cărui vierme sint ?“), ceea ce mărturisește 
despre nevoia de certitudine care va fi, desi
gur. refuzată. In „plasa vorbei" pîndește pă
ianjenul, pasul se împleticește în spini, calea 
duce, inevitabil, spre „Dansul pe jăratec".

Dacă lumea nu este sărbătorească- și mai 
ales dacă poetul nu este el cel sărbărorit, fi
ința contrariată se confruntă cu dilema ale
gerii chipului. Variantele posibile sînt numai 
două : înțelept sau arlechin. Dar poetul nu 
poate adopta definitiv un chip sau altul, el 
va recurge deci la mască, și uneori masca i 
se va lipi de chip, chiar fără voia lui. Și nu 
poate opta pentru o singură modalitate exis- 
tanțială. pentru că s-a produs revelația mul
tiplicității ființei Interioare, deopotrivă vul
nerabilă și agresivă, tandră și cinică, ingenuă 
și orgolioasă. între atîtea fețe ale sale poetul 
se simte dezorientat și mai ales singur. 
Esența atitudinii sale rezidă în această atroce 
suferință a singurătății care îl duce Ia deza- 
buzare și mal tîrziu la mizantroDie: „Ca flu
turele în armuri de fier I vorba visează-n 
trupul meu vîlceaua / unde un înger plic
tisit de cer / își va scuipa cumplit de sin
gur steaua".

Ființa contrariată nu mai crede în acel 
chip al lumii în care spera, universul i se 
relevă ca teatru, adică iluzie și încă în ipos
taza grotescă, a acelui teatru al „sfintei glu
me". Existența în spațiul iluziei neasumate 
presupune o nouă atitudine. Pe de o parte 
se manifestă nevoia regresiunii în sine, a 
suferinței ascunse („dar să nu vii cu rana 
deschisă pe tarabă"), pe de altă parte tenta
ția exchibiției ca sfidare „orgoliul meu e 
să-mi plimb rana într-un vagon de clasa- 
ntîi". Ființa vulnerabilă, precară, își apără 
sensibilitatea simulînci cinismul, care mai 
apoi, într-o oarecare măsură, o va contamina, 
masca aderînd la chipul care o împrumută. 
Este vîrsta „fluierăturilor în biserică", a fron
dei adolescentine. Surprinzător însă, acestei 
atitudini îi este complementară aceea a unui 
moralist care va cîștiga teren. Dacă lumea 
contrariază, atunci ea merită să i se răs
pundă și poetul va începe să demistifice vio
lent, să răstoarne imagini, sa Construiască 
paradoxuri, să ia totul în răspăr. Dacă lumea 
e tutelată de zei caricaturali („hazardul roz 
și chel"), dacă totul e de vînzare, dacă pla
titudinea se răsfață cu nerușinare, atunci ilu
zia este „o paiață cîrnă", iar viața trebuie 
înălțată ca „stindard de frondă". Dacă sînt „tot 
mai puțini eretici și visători pe drumuri", 
poetul este dator să sfideze. Și suferința de
vine o glorie, cîntecul justifică plinsul și vul
nerabilitatea este un semn al elecțiunii „sînt 
fericit că rana mă mai doare / și încă mă 
mal mai pierd în armonii". Fronda este re
simțită ca necesitate împotriva asaltului ten
tacular al unui rău resimțit permanent și 
exorcizat în tonalități de lamento : „Doamne 
nu mai pot de ziduri / nu mai pot de cără
midă / cînd mișc limba cade varul de pe 
catedrale vechi / și mă scuipă toamna asta 
ca pe-o rîncedă omidă / și-mi îndeasă floa
rea morții sîngerie în urechi //și mă ninge 
mila mare și mă zgîlțîie destinul / vesel danț 
de păunițe oglindit pe colți de lup / uite foa
mea de paradă cum își plimbă manechinul / 
și-mi aruncă flerile pe masă și-mi dă mina să 
i-o pup".

Agresiunii iminente a umbrei pe de o par
te și a prozaicului pe de altă parte, i se 
opun fie ultimele explozii erotice delirante in 
splendide proiecții în imaginar fie nevoia de 
feerie și tandrețe, inchiouind o lume imblin- 
zită ca spațiu al concilierii, dovadă că ori- 
cit ar dori, poetul nu poate renunța la ilu
zie : „De-ai adormi iubito pe Linia ferată / 
îmbujorate trenuri te-ar ocoli tiptil / din 
ceruri au să ningă baloturi mari de vată 
vor fi beții de rouă se va dansa cadril / i 
va mai veni și-un înger din gările înalte / 
să-ți netezească somnul cu pene de păun ! și 
arbori de sequoia se vor planta in halte / 
și-q piețe s-or da gratis baloane de săpun". 
Dar iluzia este fragilă și efemeră, lăsind in 
urmă gu>t amar.

De altfel, evaziunea în spațiul erosului 
sublimat nu va mai fi posibilă. Reveria nu 
este o soluție și atunci ceea ce rămine e = te 
din nou demistificarea, sfidarea, gestul me
nit să șocheze. Prețul este, însă, din păcate, 
pierderea generozității și a căldurii, remm- 
țarea la candoare. Emo ia se retrage în fața 
cuvintului percutant, moralistul — in nu
mele frumuseții și al purității — dar mora
list totuși, domină prin discursul său vo=**a 
lirică. Intervine accentul de mizantropie năs
cut din umorile negre, poetul cultivă — cu 
muntenească voluntate — invec*iva (Compn- 
far. Conversația, Cortina. Evoluții visului'. 
El nu mai este amar ironic în stil sorescian. 
devine cîrtitor și veninos și — descone-inâ 
registrul grotescului caricatural — il exploa
tează. excesiv, renuntind la lirism. Există, 
în ooezia contemnorană, poeți cu trăiri mai 
profunde, mai comolexe și mai dramatice — 
tentați si ei de altfel dc replica „orozaicâ' 
— dar Mircea Dinescu este, intre ei, poetul 
1°. care aoroaoe nne-n con'ine cel pu
ia un vers rem^r^bil. Si care nu ar« nimic 
mai ^e nreț decît harul său și propriii? con- 
tradic ii.

Sultana Craia 

sensul erotizării discursului liric la fiecare niveL 
La toate aceste elemente se adaugă tonul inten
ționat dulceag și vetustețea căutată precum și o 
ușoară perversitate erotică, semnalată și de Al. 
Ștefănescu în Postfața volumului. Dacă asociem 
încă un cuplu de stări Antitetice dar condiționîn- 
du-se reciproc, extazul și durerea, care nu au 
atras în suficientă măsură atenția comentatori
lor, sîntem în posesia principalelor motive ale 
universului său poetic. Dar numai componente
le structurale nu sînt suficiente pentru a explica 
senzația de stranietate pe care o provoacă ver
surile lui’ Emil Brumaru și trebuie urmărit scena
riul temelor respective, aventura lor semantică 
în substanța limbajului.

Nucleul din care pornește întreg demersul său 
poetic, și care hrănește substanța lirică este toc
mai perechea de termeni extaz-durere, într-o 
dispunere aproape simetrică. Astfel, primele 
capitole Fluturii din pandișpan și Detectivul 
Arthur gravitează în jurul primului pol în timp 
ce Julien Ospitalierul, Cintece naive și Dulapul în
drăgostit primesc un accent pe cel de al doilea. 
Cred că nu este nevoie să mai amintesc că cele 
două motive fundamentale nu se găsesc în stare 
pură, se întrepătrund și conexiunea lor condițio
nează, în fond, celelalte paliere ale discursului 
liric. Și acest fapt este atît de adevărat, îneît 
chiar și senzualitatea sau erosul nu sînt elemente 
independente (constituenți) cit forme de mani
festare ale unei stări originale de extaz. Obiec
tele, lucrurile, ființele sînt învăluite parcă de 
un fluid eteric, topindu-ie contururile, și amor- 
sîndu-Ie mișcările într-un gest de lentoare bizan
tină : „Fecioarele se încurcau în gene, / Motanii 
se freepu de damigene // Și ne era la toti atît 
de lene... / Torceau femei de angora în pat ! 
Și-ncet sufletul nostru-a căpătat / Ape adinei cu 
lustru-ntunecat" (Cînfec naiv). Principala carac
teristică a acestei lumi este moliciunea și sua
vitatea materiei indiferent că este vorba de pluș, 
lemn sau fier. Suprafețele sînt plăcute la atin
gere și poetul creează un decor epidemic, lune
cos care instalează între lucruri și eul poetic o 
dulce vecinătate și o delicată intimitate : „încins 
de-un străveziu cilindru godin / Cu mici ușițe și 
enorme cahle, / Iau iar cuvinte, le sug miezul 
ah, le / Arunc spre tine cu candoare, Ordin ! 11 
Respir ușor sâ nu stîrnesc cenușa / Și grațios 
bag lemne tropicale / Cu miros delicat și burta 
moale / Luate (căci le doare) cu mânușa" (p. 78) 
sau în altă parte : „Ce gratii mătăsoase am la 
geamuri, / Ce moi capcane-mi pune roua-n orag! 
/ Deasupra casei pîlpîie pe flamuri, / Muiat în 
ceaiuri, auriu posmag" (p. 83). Aerul pare un 
mediu lichid care transformă orice deplasare în 
ritm unduitor, sporind astfel conotațiile erotice 
ale imaginilor, și în același timp permițînd tra
iectoriile cele mai ciudate, metamorfozele cele 
mai năstrușnice. După cum bine se știe Proteu 
simbolul tuturor transformărilor posibile, este 
unul din zeii mării. Se poate izola o figură a 
lipsei de gravitație, a tectonicității dar expri
mată, nu prin metafore ale ascensiunii ca la 
Nichita Stănescu, de pildă, ci prin simboluri ale 
plutirii, suspendării și elasticității molatice ; ba 
mai mult printr-un transfer de proprietăți și 
comportament dintr-un regn în altul, dintr-o 
substanță intr-alta : „în fragedul picior al unui 
scaun / Un pește auriu plutește lin, / în melci 
bat minutarele de rouă ,/ In fluturi sînt monezile 
de in / (...) Serafi uituci cu cepe dulci în mînă / 
In uși de lapte uluiți apar //Și spre-a luci în 
suiletele noastre / Din căni adînci miezul de 
apă-i scos / Oh, pierșice tăiate cu toporul / JPe 
moi butuci de unt^^ât^ea !• Jn 
de idei, ca o anflbfțrâfr^ a temei noastre, a sa 
observa prezența încă discretă a însemnelor vio-* 
lenței și durerii (tăierea, toporul). Personajul 
principal al acestei „monde enchantâ", cel care 
stăpînește și se bucură de deliciile și voluptățile 
reveriei printre obiecte este Detectivul Arthur 
figură serafica, rătăcita în lume și care, pentru 
a supraviețui, se înconjoară de feerice paradisuri 
artificiale. Ce-1 drept cam curioase, dulapul, bu
cătăria, magazia dar nu lipsite de atributele 
edenice, în primul rînd, n permanentă stare de 
extaz. Creator și spectator totodată. Detectivul 
Arthur, cufundat în plușuri moi de bulion, înaltă 
imnuri de proslăvire micului său cosmos: Dulci 
bucătării de vară / Cu gălețile de zoi la ușă, / 
Unde plitele-și înfundă / Nara moale in cenușă 
/ /Și lumina cade-n cratîți / Și-mbătați de-azur și 
izuri/ Bit cu capu-n geamuri triste / Bîzălăii 
dm brizbrizuri, // Doar în voi, suav și tainic 
/ ca adus de un murmur, / Pot, suit pe taburete’ 
Sa ating iar cerul pur". Nu este insă numai un 
paradis al inocenței și repetînd istoria sacră prin 
semne și simboluri biblice, păcatul își face sim- 
țită prezența : „Șerpi uriași cu fluturi calzi în 
gura / Alunecă prin scrum și prin mătase / Din 
miezuri crude flori primejdioase / Tîșnesc sub
țiri. Și aerul murmură..." (p. 22) Șl ispita apare 
sub forma Glycerei, Evă fragilă și suavă în fata 
careta Detectivul Arthur execută complicate ri
tualuri nupțiale, un veritabil balet erotic nici
odată însă finalizat. înger căzut din ceruri, me
lancolic și trist, chinuit de nostalgii astrale, el 
preferă să dispară, să iasă din scenă în „vechiul 
sau^ Ford", înainte de a consuma un nou păcat. 
Și în locul lui, apare Julien Ospitalierul, figură 
mai complexă, ambivalență în care seraful și 
demonul coexistă. Avînd aceeași plăcere a reve
riilor grațioase și senzuale, păstrînd cultul exis
tentelor mărunte, mai mult, subtilizînd pînd la 
pură Virtuozitate viziunile sale, are însă și plă
cerea sadică de a le distruge. Iubirile sale, sînt 
asemeni florilor tropicale carnivore, de o ului
toare bogăție și strălucire â culorilor, înghițin- 
du-și insă cu dibăcie inocenta pradă. Dintr-un 
joc gratuit erosul devine o partidă de vînătoare. 
unde partenerii se urmăresc și caută să se de- 
vore reciproc, în cadrul unui ceremonial al plă
cerii și durerii. Reparata, replica delicatei Gly- 
cera pare o dansatoare coborîtă din tablourile 
lui Toulouse-Lautrec. (,,Tngăduie-mi să-ți pun 
ciupicii lucii / Plini de zambila gleznelor, ucis 
/ Jartiera cum înconjură năucii / Ciorapi purtațl 
de tine ca-ntr-un vis") de o senzualitate agre
sivă, iubind vinovat motanul lui Julien Ospita
lierul. Ceea ce îi dă prilejul acestuia să imagi
neze savante și voluptoase scene vindicative : 
„De miini și de picioare ți-am prins cu frînghii 
groase / Trupul viclean șl trindav de patru straș
nici fluturi / Ca să ți-1 rupă-n calde bucăți. 
Stind pe mătase, //La geam, cu talpa-n lapte 
și buzele-n vermuturi, / Voi admira mari flen
duri din fusta ta de stambă. / Canari pletoși 
cintindu-rr.i cu tril de marmeladă, / Și mestecînd 
crenguțe v )i arunca în ladă / Melci gîtuiți zbur
dalnic c-un vechi fitil de lampă" (p. 212). Dacă 
Detectivul Arthur era un mistic al senzualității 
pur reverberată doar în planuri Imaginare, Julien 
Ospitalierul este un Marchiz de Sade rătăcit 
în lumea obiectelor și ființelor umile, teoretician 
și practician al doctrinei extazului și durerii pe 
care o „dictează la îngeri". Primul era un seraf 
atras de erosul teluric dar reprimîndu-I, cel de 
al doilea un faun cu melancolii celeste, covîr- 
șite insă de fondul pi. mor dial. Cale două voci 
ale discursului liric sau măști ale eului poetic 
se intilnesc într-o densă țesătură de simboluri 
și metafore în Dulapul îndrăgostit, un fel de text 
sinteză, de „catehism" al autorului. Nu știu ce 
și dacă, va mai putea urma ceva după el. Indi
ferent insă de presupozițiile noastre, Emil Bru
maru este autorul unei experiențe poetice unice, 
în genul ei, chiar dacă limitată și de aceea ris
cantă. perfect „rotunjită" în limbaj. asemeni 
bilei de fildeș lucind ambiguu în amurgurile me
lancolice ale lui Julien Ospitalierul.

Paul Dugneanu 
________ /
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patrel 
berceanu

Scenetă I
- o clipă de neatenție 
din partea veacului 
ar echivala cu o dimineață 
sfintâ ca lacrima

spune mai marele peste 
Speranțe
cu gura plină de 
dimineți cenușii

(scena are drept fundal 
mireasma unui mac)

lui Florian Pittiț

Anotimp
o să vinâ și zăpada îmi spui 
tramvaie siderale scutură castanii 
cad constelații joase-n pârul fetelor 
băieții fluieră incet ; se-ntind in 
ceara ierbii ușori ca osul frunții 
murmur elastic de castane-ncendiate 
descojind asfaltul 
desigur o sâ vină zâpada 
prea ard ușor movile de castane 
cenușa nu se-ncurcă-n silogisme.

Anotimp II
copilâria : lucruri alungite sau micșorate 
după mărimea lacrimilor: un bănuț de argint 
pe fundul paharului cu vin roșu închipuia 
o roata pe fundul unui lac singeriu ; 
In lacrima următoare fruntea tatei p'eca 
in sus spre ma-ea fereastră a apusului ; 
trimisul bunătății pe pâmint — bunicul 
se odihnea in a'ara lacrimilor mele, 
dacă l-aș fi privit înlăcrimat ar fi 
Ieșit de doua ori mai mic.
de-asta nu-l priveam prin lacrimi, 
copilăria : noblețe a sufletului invocând 
duios privirea.

Itaca
desigur vechea mea datorie : întoarcerea 
alta mai nouă : sâ nu cred in cuvinte

pe de altă parte : 
nici tu nu mai ești Penelopa 
iar eu nu cred că timpul poate fi răscumpărat 
fiindcă drumurile sint numai la vedere 
tancurile se-ntrec pe ruptelea la arat 

ah vechea mea datorie 
vechiul nostru pârnint.

Zăpada din vară
poetul ar fi desigur mașina anului 2000 
dacă de zgomot n-or avea oroare 
mă gîndese sâ nu devină totuși un vademecum 
cailor putere păicuți de abatoare

altfel portul ar fi • mașină ce-și merită banii 
dacă n-ar fi un drum înfundat intr-o floare 
dacă n-ar fi zăpada asia nebună din vară 
pentru caro se gâsasie totdeauna o mbiâ

do sare

și totuși pertd a cea aMi economică mașină 
a vooc | J 

privii cum m afamentoaeă ca wu prioMi-i 
zimbeftd 

dacă începu doar ca raaoi migbiâer Ef
■-W 

n-o să-și meoaio» m tocmai —Asad

Peste toate insă.
Firav,
Un tremur albastru.

Cîrduri de fluturi
Prea rece e luna aceasta 
De toamna pierdută 
Si ploaia ard adine
In privirile mele. 
Iar cirduri de fluturi 
Trec împușcări 
Spre ochii cailor
Ca au rămas

dumitru 
udrea Mai e încă timp

Moi e încă tâmp
Să-mra j drwmd spew mm.

* * *
Eminescu 
De multe ori 
A vrut să zboare, 
Dar i-a căzut 
In plete cerul 
Și-atuncea, 
A rămas spre veci,
Pierdut in sufletele noastrOj 
Pe singuratice poteci.

O undă
Din vreme o undă 
Ne -ncearcâ fiin'a 
Și trupul se zbate. 
Obosit de alb, 
Cînd ziua cade 
In fintina uitării.

Auzi zapaiâo aae bat 
La timpJa xăoUr iwi I

Zăpezi timpurii
Peste dealuri mmm 
Cu zăpezi timpurii, 
Trece o ceată do corbi 
Intr-un joc incremoart, 
Cînd dunga subțire 
A pădurii din wHrt 
Se șterge ușor.
In urma lor, 
Numârîndu-le-n coama, 
Se-nnopîtaxâ in mina.

televiziune^

Noiembrie

Ca sA ajung dincolo de locul acela în
crustat cu o împletitură de clădiri Înalte 
și austere care nu lăsau să pătrundă 
nici o diră de lumină printre pereții 

lor aproape Îmbrățișați, trebuie să străbat un 
gang întunecos, ceea ce mă scutea de grija de a 
face un ocol iung și plictisitor. Am iuțit pasul, 
așa cum mi se întâmplă adesea s-o fac în drum 
spre apartamentul meu, zorit de ispita dușului 
fierbinte care te mintuiește de Iritarea unei zile 
aspre. Plouase ușor dar acum pîcla cenușie care 
împăienjenise orașul și cerul începuse să se 
destrame. Vinturi slimite din înălțimi biduiră 
norii care se îndepărtau acum, risipi fi în cohorte 
de spumă, alunecind spre miazănoapte. Ghemuit 
tn somnolența lui. soarele clipi stins, ca un licu
rici prăbușit, azvirlind cînd și cînd văpăi spe2- 
trale printre frinlurile de nori. Eram bucuros, in 
sfirșit, că pot să-mi închid umbrela și să am 
deasupra un cer care avea să se deschidă curînd. 
Mâ rătăcisem ușor in acest cartier dezmoștenit al 
orașului in care străbătusem lungi alei, mă furi
șasem de-a lungul a nesfârșite case, cu mina În
țepenită pe minerul uriașei mele umhrele, fără 
să întâlnesc pe cineva care să-mi arate cu de
getul vreo gură de metrou, dar, cu toate astea, 
orgoliul meu de călător singuratic mă încredința 
că sint pe drumul cei bun. Am pătruns in gang 
fără că mai zăbovesc. rididndu-mi după cițiva 
pași gulerul jachetei, cuprins de un val de aer 
răcoros. Dar pe măi ură ce înaintai, simții cum 
mâ poticnesc. punoarele refuzi nd să-mi asculte co
menzile. ca ti cum ar C controlat terenul unei
mine părăsite. M-am trezuit intonind chiar, citeva 
fraze muzicale, in ritm de jazz, dintr-o subită 
aeveae de a-mi recșsiga suplețea spiritului pe 
care • păstrasem de-a lungul lătâcirii mele. Dar 
•cart antf. ti naiv reflex iși dovedi îndată ne- 
pr 'U in f-a illulcu de neliniște care se rosto
golea prin irtreagi mea ființă. Gangul îmi trezea 
© bBj.'eae trăi ă dar străbătând atit de
vag vrem:» Un loc al copilăriei, o

de vu ? Pereții, neobișnuit de inalți, 
erau ;nneb»=2s^ de o puzderie de ferestre mici, 
«tocate spre întenar. Citeva pilcuri de buruieni 

partea de a pere iloi. șerpuind apoi 
cu pruitre crăpăturile umplute cu
pămmt » rev±rzfa&A»-*e apoi spre locurile in 
care mai cw e piatră din ri± Spre căpă
tat gnofabA aa feraatre zidite, tot mai

ferestre zădfee. Smeritul meu profilactic 
Parei intr-o văgăună uitată

d* ammale. i ouași. • hrvrini pală, Întinsă, de 
fri-r.ir cu părind să vină, nu
<± bifară ri (Lt&aftx. tbttxpoii zidurilor imbă- 

’* ti cs=sde_ *« dtan crăpături, se în
tindea șovăitor spre espăî. Mă oprisem încre
meni: !n ■at*^. aii=jei em^iîkx*. Plutea in mine o 
senzație de nsisare_ to insurmontabilă teamă.
Deodată trupa] mea nrizm a-tstl. reflex, ca ut 
păianjen deraejat. K-ara tras spre perete, li- 
pincM-mă cb aoavtae d ceafa de cărămizile red, 
fără re<pfea;=e. ai&L _1 - cum as fi încercat sl 
chbuj nu știu ce zj-a&oce ‘ecrese. Glasuri subțiri, 
murmurase. itimdwă soi .— dens, șocant, ca o 
bandă m&qpawrura aarvsa krasc. intr-un moment 
de r«x2’®>®re. Aora-tn Grind murmul rămase 
mixpen toc bs ™ Sravui fi enigmaticul lui
tmi aemi parcă Ar reverberațiile spaimei 
mele. ImblA*.oare «azurae tăn ae reinsufle i

atfine go lin du-mi
ai reofișiea dună 
un reflux sinco

pat « rata aă .-miTnji araaară. afi desQ«o*re un 
to«rt ^ne Dar care na tocmai

dogma a jmiraa a •wCTMwrntuhn aprinde 
trântorii lafieAf * Mi t^noai de-v h»"*ul ri- 

gra ee ae deschideau
MBfleotaL oAMnot fct tantiTm nJxîe. htme-

«weited. -laertatt. v< rag. U'aaay * cartară le- 
ou Oră aă adAMoa ni gart At Wqatrv i.

/plastică'

p J Virtuțile 
modestiei

visul
dorin 
măran

„Sălbaticilor !“ le mai strigă, cu glasul sugrumat. 
Dar umbrele chicoteau, cu o frenezie mai mult 
artificială, cu un cinism declarat. „Ho, ho, hi, ha, 
ha, ha, hi, hi 1, așchie vizionară, păreau să 
spună, acest leșinat spectacol de varietăți, aceste 
imitații iunerale, acest somnamhulesc gest de sa
crificiu, crezi că ne poate oare impresiona ?!“. 
Căutai fetița. Nu se mișcase. Chipul ei însă își 
schimbase înfățișarea : aceeași mască, doar liniile 
se smulseră din locul lor, destinzîndu-se în ar
cuiri ample, deschise, ușuratice. Trupul îi zvîcni, 
desprinzindu-se neașteptat din loc, cu o mișcare 
iute, alunecind suplă spre capătul gangului. Era 
măruntă și uscățivă și cînd iși întoarse capul, 
aruncind o privire de osîndă măruntului intern

Dt*ana df Pop Simian din volumul dt vtriuri 
„Fotograful da îngeri"

din ore dezertase, chipul ei iradie o frumusețe 
stranie, pe care n-o băgasem în seamnă, în
ghețata. care nu îngăduia nici o apropiere. Un 
limbec sarcastic, provocator plutea aproape lm- 
percraJtibd pe chipul ei. In lumina 2 gir cită a 
gangului, această făptură mi se păru aproape 
ireală. Emoționant și provocator acest arhanghel 
pe care-1 privii cu falsa admirație a colecționa
rului ha lâța piesei vin du te băcanului. Dar. pe 
uMfMgNaie. ca intr-un joc al măștilor, pe chipul 
o *e aprinse o văpaie tăioasă, amenințătoare. 
Prawvroa «a mă Inlănțni ca a frunză -capcană, mis- 
tM-s-rtă cb flacăra oL Nu. ura pentru simplul 
t^eertar da acbi cteva Manie era aoaută pri-

râet^prt o cure chpii, al ungi n- 
popiietor. fetita m făcu nevăzută.

Pe ^eie aoaă amare ee lipiră de brațele
neâa E.ariadakrt bărtaite. înoerând aă articu- 
leee cfteva vorbe. M-am aplecat deasupra lor 
bucrctPd aă le deaclfrex mesajul Eram dt pe

■'----------------------------------------------------------------------------

Dacd va ninge
Daca va ninge înainte da-a mâ întoarce 

in Ardeal 
p va ngheta de ger muscata pălind in 

geamul casei noastre, 
ieși BBAd șl aprinde rugul de vreascuri 

albe sus pi deal 
și IbsA. de înstrăinare, să-ți pice lacrima 

spre astro. 
Mortoițtiind vorbi cu tine, dacâ va fi sâ-ți 

scriu minciuni, 
cm aervii prinși sub trotuarul orașului ce 

mâ sugrumă, 
îesi omobM singarâ-a gradină și din risipa 

vierii du-mă 
ii mâ ețeasâ sute aleanul tremurătorilor 

aluni.

ce să* mă prăbușesc. îmi vînturai brațele, smul- 
gindu-Ie de pe trupul lor. Dădui să strig dar 
tranșa de aer pe care plăminii mei stinși o pom
pau spre gîtlej de-abia îmi atinse coardele vo
cale. Visam oare ? Era singurul lucru pe care mă 
puteam bizui. Nu mă mai așteptam la asta. C.ii- 
purile lor hide, gemene, obrajii bătrîni și pietri
ficați, cu pielea încrețită, expresia ermetică a 
trăsăturilor, trupurile lor trădînd o carnație fra
gedă cu pielea trandafirie, de copii, anunțînd doi 
pitici pe care doar cupolele circului îi mai adă
postesc, mă făcură să-mi simt pielea zhîrcin- 
du-se. Prăpastia asta prin care răul ajunge la 
lume, acest neprevăzut conflict dintre natură și 
civilizație mă dezmeticiră, îmi dădură o lovi
tură de ciomag. Cel doi se uitau impasibili la 
mine, nemișcați. Ar fi trebuit să-f string în brațe, 
să le arăt că nu asta e adevărata față a lumii, că 
ea nu e împărțită în sluți și îngeri și că adevă
ratul ei chip nu poate fi zărit, nici mîngîiat. Dar 
îmi fu peste putință să întreprind ceva. îmi părea 
că totul se sfirșește cind de undeva din dosul 
buzelor nemișcate răzbi un pufăit aprobator. Cei 
doi pitici îmi decodificaseră gîndurile, încetul cu 
încetul îmi redobindii calmul. Peste liniștea care 
na păstorea, în care ne regăseam solidari, ră
sunară pași mărunți, nesiguri. Fetița revenea. 
Măruntă, uscățiva, surizînd distant, iradiind 
aceeași stranie frumusețe, cu obrajii destinși ca 
după un balsamic masaj, scăldați in propria lor 
lumină, selenară. Piticii se năpustiră spre ea, in
tr-un moment de neașteptată energie. N-am 
schițat nici un gest să-i opresc. Fetița îmi surise, 
cu aceeași expresie înghețată, amînîndu-și re
tragerea, asumîndu-și un risc plin de nesăbuință, 
pe care-1 prevăzuse insă, liniștită. Țîșni apoi cu 
mișcări feline, îndepărtîndu-se. Piticii pieriră In 
urma ei, bîjbîind îndelung, (je^Părțindu-se prin 
galeriile bifurcate, pe care le știam, căci i-am 
auzit în răstimpuri scotocind, chemîndu-se, dîn- 
du-și sugestii. Știam că n-au nici o șansă, că 
ființa aceea plăpîndă și strălucitoare care ne 
administra reacțiile, se pulverizase, ori se pre
schimbase intr-un spiriduș halucinant. Ii revăzui 
pășind spre mine, gifîind astmatic fără ca obrajii 
lor să trădeze vreun semn de oboseală. încreme
nirea chipurilor alcătuite din singe și ghips pă
rea să supraviețuiască, inexplicabil, tuturor zvîc- 
nirilor interioare. Hârțuiala, jocul acesta Inter
zis, la care participam, imobil, se repetă obosi
tor. Fetița revenea de flecare dată, cu mai multă 
Indîrjire, mereu mai aproape, cu forțe proaspete. 
Nu se sinchisea prea mult de noi. ca si cum ne-ar 
fi putut stăvili cu o privire, cu un gest molatesc. 
Am arătat atunci, poruncitor, spre o nișă, un as
cunziș întunecat, după o aripă a zidului. Timpul 
căpătase materialitate, mă sugruma. Jinduiam 
după o țigară tare, gata aprinsă. Un șarpe de 
sudoare se tîra insuportabil pe șira spinării. Fe
tița răsfiri în fața mea. Se apropie, îi simt res
pirația, caldă, omenească. Chipul ei Iși pierduse 
din strălucire, ca un tablou cu clarobscur, uitat 
In pivnițe igrasioase. Lividă, transfigurată, !șî 
ridică lent irișli cristalini spre chinul meu. Ceea 
ce citeam pe fața el. era suferința, suferința 
preventivă, care anuntâ, aidoma reumatismului, 
vTcnaea rea. Piticii o încolțiră. Inertă, p&strln- 
du-si tirjn^cul rahn rt raă fixele. Pi
ticii iți îndețtarâ degetele in pArul ei, frftglndu-I 
capul pe spate. Am Întors deodată capul, străful
gerat de lumina pe care soarele o lăsa să pă
trundă fărA opreliști In gang. Gnd mi-am re
venit, umbrele pieriseră. La pir carele mele, cu 
elasticul deșirat, doua măști d< irton, mă pri
veau egal, impas ibiL

~~~ \
Dacă va fi sâ ningă mamâ-nainte '-a te 

mai vedea, 
in iarna asta caro cade ca o vicleană 

ghilotină, 
lă știi câ ml-a fost dor do tine cum 

numai cerului de-o stea 
ți orbului închis în bezne dor rfînt ii este 

de lumină. 
Deschide geamul dinspre codru și nu mai 

spune nimănui 
cițl ani m-ai așteptat tăcută, ca o nălucă 

sus pe deal ; 
oșoaiă-mi cărțile In ladă și scoate m!

pozele din cui 
daeă va ninge înainte de-a mâ întoarce 

in Ardeal.

Mircea Micu
30 eet *«0.
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Valente „latine"
Anunțăm că entuziasmul nostru a 

fost la fel de trecător ca și emisiunile 
în care au, fost intervievați scriitorii. 
Ceea ce credeam să fie un început s-a 
arătat a fi un sfirșit de campanie. 
Ne-am înșelat încercînd să acredităm 
ideea că pe responsabilii emisiunilor 
literare îi interesează poezia care ne 
trebuie sau ce gindește un scriitor des
pre el, despre opera sa, daspre alții, 
despre opera altora. Nu, nu-l intere
sează decît atunci cînd sint, ca să spu
nem adevărul, „interesați", comandați, 
cînd au sarcina de a vedea „ce și cum 
este creația". Atunci, abia atunci... In 
rest, liniște și pace, citeva poezii re
citate, o recenzie „blindă“ și priete
nească, un microreportaj etc. N-am 
înțeles și nîci nu dorim să înțelegem 
de ce, atunci cind. de exemplu, se face 
o emisiune (un ciclu) cu ..temă muzi
cală". trebuie să nu mai fie nimic alt
ceva. Ca și cum cititorul de literatură, 
Iubitorul de pictură, melomanul etc. 
sînt atit de specializați. Incit nu mal 
acceptă nimic altceva. Parcă s-ar pro
grama ordinea de 21 a unor ședințe sl 
nu emisiuni literar-artistice. Păcat. 
Dună cîteva interviuri excelente cu 
scriitori dintre cei mal reprezentativi 
ca vîrstă și generație, a urmat... mu
zica. O anchetă slabă, in care întrebă
rile și răspunsurile par să nu urmă
rească decît să escamoteze „secretele" 
pierderii de public din ultimii ani din 
sălile de concerte. Ar mai fi multesde 
scris, dar. de la o vreme, observăm că 
riscăm de prea multe ori să fim con
traziși de... urmări. Să fie chiar atît 
de Kreu să te ilustrezi prin consecven
ță și nu prin inconsecvență ?

•
O emisiune despre care se scrie in

vers proporțional cu cît se vorbește 
este „Mozaicul" de sîmbătă, un mara
ton săptămînal al lui Tudor Vornicu,

care, indiferent ce face șl spune, este 
TELEGENIC, știe să tușească, nu are 
complexe stranii în fața camerei, deși 
îl bănuim a fi la origine un timid. 
Tudor Vornicu, pe scurt, TV știe să 
aleagă și să programeze la numai șap
te zile o emisiune care, în alte condiții 
șl în absenta lui, ar fi fost plictisitor 
de lungă. Să nu pară un elogiu, dar 
avem voie din cînd în cînd, după atâția 
ani, să amintim numele unui om des
pre care se știe că lucrează la tele
viziune, că este acolo, asumîndu-și nu 
numai meritele, cîte sint, ale progra
mului. ci și... celelalte. Faptul că a 
știut să atragă redactori competent! 
(între care Cristian Țopescu) nu dez
văluie slăbiciunea autorului emisiunii, 
dimpotrivă. Ne miră numai că serialul 
de „animate" este semnat de altcineva 
decît Floricel Nicolae, cea căreia copiii 
îi datorează clipele de haz și inteli
gență ale lui... Woody. Să fie vorba 
doar de modestie sau de o neînțele
gere a lui Tudor Vornicu în ceea ce 
privește substituirea de persoană în- 
tr-o emisiune atît de populară ?

Iulian Neacșu

Se tntâmplA uneori si avem rarpriza 
de a ne afla in fața unei vod foirte 
distincte fărA ca pini atunci Timbrul 
ei si ne fi fost semnalat convlngitor 
vreodată Impasul acesta de re-cunoaș- 
tere nu provine din altceva, dedt din
tr-o foarte anevoioasă circulație a va
lorilor. deși afirmarea lor este un fapt 
evident acolo unde ele se produc sis
tematic si consistent. Ionel Muntean 
este, credem, victâma unui itinerar re
strâns, el existând de anroepe un de
ceniu Intr-un contact artistic ..regio- 
nalizat". pînă in arest moment a! per
sonalei lui bucureștene neparvenin- 
du-ne decît oarecari ecouri, unele, ce-i 
drept, incitant favorabile. Mă refer, 
mai ales, la lucrările de mal mari pro
porții pe care Ie-a lăsat în ariile na
turale ale taberelor de sculptură de la 
Măgura Buzăului, de la Arad și. bine 
înțeles, la contribuția (mai greu desci
frabilă) pentru impozantul Monument 
al Eroilor de la Păuliș. Am ținut să 
precizez această notă, ca urmare a 
unui sentiment de nedumerire față de 
perpetuarea „condiției provincialului", 
pe care destul de numeroși artiști 
plastici din țară o suportă cu stoică 
resemnare. Arădanul Ionel Muntean 
vine la Căminul Artei din Capitală cu 
modestia elevului silitor si pirpiriu din 
ultima bancă, ale cărui degete ridicate 
nu se prea văd de Ia catedră din cauza 
colegilor mai robuștl șl mai îndrăzneți 
din față. Desenele șl sculpturile lui 
exprimă foarte exact tocmai un ase
menea temperament. Și bucuria întâl

nirii cu ereația artUtukri a foat cu atât 
mai mare, cu cit sumarele dace anteri
oare nu ni-1 a men ta u ea atare. E->i« 
posibil ca atelierul artistului ari per
sonalele din anii treeuți de la Arad si 
fi conținut mai get menii uiei
astfel de convingătoare apariții. Cert 
este că sculptura lui Ionel Muntean ne 
apare azi drept o formulare plini de 
personalitate. Atributele ei dominante 
sint credem, sabtilltatea imaeeriei 
comooritâonale ti calitatea flaisajalML 
ArfistuL produs al •colii clujene, are 
o modernitate tem ©erată de krriînatii 
sure universurile miniatu’-ale. delicate. 
Unele forme trimit prin acuratețea 
prelucrări 1. la GiacomettL Este o re
vărsare de sensibilitate In tot ce 
atinge, plăsmuirile din bronz ti piatră 
intră în vibrație cu ușurință. întocmai 
unor antene insectiforme prin care în
treg spațiul Inconlurător este sondat 
asimilât, înfrumusețat. Intr-un fsL 
sculptura lui Ionel Muntean este o ale
gorie a neliniștii vieții mereu redes- 
coperlndu-se pe sine. Notația, adesea 
cu fervoare reportericească, a unei 
asemenea stări de continuă geneză a 
formelor și existenței o regăsfm in de
senele sale, teritoriu plastic in care in
teligența și deschiderile culturale ale 
artistului se manifestă laborios, cu 
candoare și, nu de puține ori. cu stră
lucitoare - vervă. Prezența lui Ionel 
Muntean la Căminul Artei este argu
mentul unei vocații ajunsă la maturi
tate.

Cornelii! Antim

Un program „latin" prin supremația 
melodismului. a inocenței voite în ex
presia sonoră a unui farmec odihni
tor îmbinat cu oarecare teribilă imper
tinență. ne-au oferit luni 3 noiembrie 
flautistul Valeu Vasinca șl pianistul 
Serbai) Soreauu la aala Dalles (reu
șind intr-adevAr să ..încălzească" 
această saU. care, prin comoarație cu 
tot mai rar folosita Sală Mică, nu-și 
poate schimba ambianța de placaj și 
vinilin decît datorită unei interpretări 
deosebite). Cele dteva sonate precla
sice. Veracini și Vivaldi îndeosebi, dar 
m Hăndel (din care a foet aleasă So
nata în Fa Major, de un lirism solar, 
anroape italian), au creat cadrul unei 
desfășurări degajate, naturale, de o 
claritate alpină. în care contraDunctul 
să Doată fi perfect urmărit, nuanțele 
ti planurile melodire «ă tranșară fără 
efnrt ‘Fuga da eapella din Sonata In 
sol minor de Vivaldi ooate fi conside
rată un model de construcție care nu 
atincherește elanul melodic).

Prin contrast dar si în consens cu 
acest nobil calm impus de preclasici, 
ironia și burlescul sonatei de Poulenc 
alcătuiește celălalt punct de sprijin al 
recitalului. Melancolia ciudată, rezol
vată permanent într-o glumă, cantabi
litatea cu accente ludlce. tehnica de- 
săvireită (fără a fi nici o clipă spu- 

superficială), conferă acestei 
lui~ră’-i aura intuiției, a fanteziei neîn
grădite. !n aceeași categorie p d°«a- 
1adl ironice, cel** ..Ont niese** de P-”!! 
Hindemith «i „Filigranele" d’ Csrio 
Prnsn—i ^xcelînd prin culoare și efec
te rafinate).

pimpnciunea îatânitătH românești a 
renrezentAtfi prin Sonatina 

d» T ndislau S’mon (..tip sro«lă ar^e- 
le^nă". cu sublinieri, cu elemente rit
mice și melodice de folclor bine dis

tilat, cu mari crescende și momente 
de gravitate dominantă) și de lucrarea 
lui Iancu Dumitrescu „îndelung pentru 
liniște" (efecte bizantine, fundal sonor 
de percuție in sugestie cantemlrescă) 
a completat recitalul într-o bună in
tegrare. Cei doi instrumentiști au rea
lizat. astfel, aproape o demonstrație, 
încercînd să includă cam toate valen
țele stilului cameral, de la polifonia 
apuseană la omofonia modală de tip 
oriental, de la ironia franceză și me
lancolia pastorală italienească, la nos
talgia sud-est-europeană. Nu mic este 
meritul lui Voicu Vasinca, virtuoz al 
flautului, care nu se mulțumește doar 
să-și pună îa valoare posib’litățile ci 
susține, ca șl în concertele sale cu 
„Hyperion", ideefc apropierii dintre 
muzfca de tradiție orientală și muzica 
europeană de cameră.

Grete Tartler



f
I Antologia «Luceafărul»
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•
 „Poetul demltizează, melancolizează, dă cu tifla,

hohotește patetic, păcătos, invocindu-i cind pe Ese
nin, cind pe Villon, efervescent ți imprevizibil, suav ți 
damnat în stil balcanic — suita sentimentelor intre amuza
ment parodic ți trăire totală ți demitizare, se succede, de 
la o poezie la alta, intr-un crescendo vizibil".

FLORENȚA ALBU
aț „Toată această badinerle care a devenit noul mod 

liric al lui Lucian Avramescu are drept acoperire 
in aur o mare sensibilitate poetică. Dinainte de a veni in 
contact cu un „subiect* de poem, tinărul autor este deja 
cuprins de frisonul revelației, de un fel de vrajă, care te 
transmite și cititorilor. Așa se explici de ce, oricîte gri
mase clovnețti ar face, nu reuțețte decit si intensifice 
emoția, așa cum o neglijență voită accentuează eleganța 
vestimentară a unul om îmbrăcat impecabil*.

ALEX. ȘTEFANESCU

©
„...poetul, In ciuda noii vestimentații liriee, rămine 
puternic atras de pămintul originar, spre care pri
vește adeseori cu vinovăția câpilului fugit de acasă. O 
nostalgie reprimată marchează o bună parte din poemele 
volumului, o nostalgie a vremurilor copilăriei care, deși 
poetul e incd foarte tinăr, vine parcă din secole revolute. 

Născut intr-o zodie fericită, Lucian Avramescu aduce cu 
acest ultim volum de versuri mărturia unui talent de care 
istoria literară va trebui să țină seama*...

. CONSTANTIN MATEESCU

Crochiu, cu vai cu chiu
eu n-am rîvnit iubita mea sâ sui 
la subsuoara domnuzr 
nici sâ înmoi pișcatul fericirii 
unde royali se-agațâ trandafirii 
in aurita candela cu mir 
ce stâ ermetic sub un patrafir

ce-am vrut fi eu î naiba s-a știe 
la marea zilelor negustorie 
fârâ*a trișa, tot pus-am la bâtaie 
și ultima surîsului lețcaie 
am cheltuit chiar aurul din nimb 
și-ntreg biletul trecerii-n Olimp 
pantofii, jambierele cu care 
aș fi putut urca din sărindare 
fișat de marii macâri in sertare 
lingă asceții veacului cutare 

așa, pe dinafara procopsirii 
jucat-am barbut cu moneda firii 
in gangurile unde punem gaj 
desuul doamnelor de la etaj
ah, eum le fac, pe șevalete plane 
zmintite cocuri, sini cu microfoane 
pictind năluci pe dosuri de icoane 
in catedralele fără canoane 
portretul lor mă urmărește, iatâ, 
cu patimă giocondic deocheată 
ce dâ cu sic din țîțe și genunchi 
esteților care-mi sint vitregi unchi

Bar de noapte
se dezbrăca reglementar in ring 
definitivă și hazliu căznita 
către colțarul pinzei de paing 
ce-i sta-ntre șolduri simplu-n timp ce noi 
asediam mari biftecuri de vită 
ca ea de mii de ori parcă mai goi

bărbați destul la mese, cavaleri 
de supe tari și mercederuri clare 
lâsate-afară, ronțăite blind 
de gerul ce nechează în parcare

chelneri în frac, politicoși ca moartea 
șterg iluzorii lirele de praf 
de pe manșeta serii disperate 
și pregătite ca de fotograf 

tartar e hrana preferată, came 
atit de crudă că zărești in ea 
celulele mișeînd ca niște rime 
pe albele platouri ca de nea

dar, număr nou în ring de dani acum 
sub ritmofarul ce clipește des 
trezește asistența amorțită 
și-n vine-aruncâ-al formelor eres 
iată osinze de maiori tociți 
chelii incendiate asudînd 
de singele ce urcâ-n liftul poftei 
pină ce ea-și descoperă pe rind 
tot ce-l secret al dezmierdării simple 
(în piruetă sinii bat in aer 
exact ca niște boturi de viței 
prea repede-nțărcați, iar micul caier 
blond sugrumat tresaltă către ei)

prin fumul des, bolborosind din rituri 
gros răget se înalță, umed gind 
de-a o pătrunde despincindu-i trupul, 
ce-n ritm drăcesc se-ntoarce dispărind 

și-n timp ce barul tot e ca rugina 
care pocnește pe cazanu-ncins 
pe-o ușă vecne-n gerul ce-o primește 
cu toga-n grabă prinsa peste sini 
ea lunecă ursuză, răvășită 
spre ringul nou al altui striptis-baf 
unde-i p.ătită să se-arate iar 
cind se servesc mari biftecuri de vilă

Străină
praf și pulbere se face 
inima sub trei cojoace 
cind apari dulce străină 
cooorînd din limuzină 
drept pe preșul cu zăbrele 
întins de coastele mele 
singerinde și rebele 

mult doamnă te-aș săruta 
stind pe braț cu rochia ta 
redindu-te ingeriță 
sîngelul curat din viță 

fiecare pas al tău 
răstignește doamnă rău 
m.im.e, picioarele 
toate mădularele 
colacindu-și fiarele 
prea frumoase ghearele 
unde-n mine sufletu 
trage cer prin vorba Tu 

dulce doamnă și străină 
ctle-n lăzi parfumuri ai 
■ lunaticul serai 
dn castele in ruină 
-.B-eoe mi te fac regină 
ce &i-ar fi zău de ușor 
m ie-ard ic pe palme-n dor

X_________________________________________________

Infanteristu-Apollinaire
sub podul Mirabeau în ger 
infanteristu-Apollinaire 
prin cabluri lungi ca de cristal 
din primul buf mai mondial 
transmite cu solemnă grijă 
vechi informații despre schijă 

sub podul Mirabeau așteaptă 
să ia catarea armei dreaptă 
infanteristu-Apollinaire 
sub podul Mirabeau in ger

e Sena ca un trup de fata 
de multe poduri frâmintatâ 
de fierul lor pătrunsa toată 
de-aceea-i veșnic tulburată 

dar toate-acestea au mister 
cit stă ca vulturul stingher 
sub podul Mirabeau in ger 
infanteristu - Apollinaire

Poemul privirii in cruci
ești doamna saltimbancul fără milă 
îndrăgostit timpește de-o feștilă 
căci sparte-au fost pudorile Măriei 
cutia de conserve-a fecioriei

ah, doamne facem bla'ul amîndoi 
pe trenul vieții care urlâ-n noi 
fără a ști că intre gări se sfarmă 
etitea lungi semnale de a'armâ 

șl că pe linii, suple megafoane 
versete spun din biblii și corane 
incit din timp, in căști, cantonierii 
au tălmăcit sentințele căderii 

iar cind norocul il atingi, la *anc 
ei declanșează deraieri de tanc 
plăminii melancolici sâ ți-i verso 
pe umedele veacului traverse 

vezi doamne sfinte cit ești tu de cer 
împărți cm mine c'cntănitu-n qei 
ros de-ndoieli și răstignit subțire 
de-o fără rost, privind in cruci, mihniro

Caroseria optimistului
ah, strada noi sintem gilgiitoare ca un canal 
eroi ai pinzelor de Chagall 
cind viața - iatâ - de la balcoane 
se lasă pătrunsă prin lornioane 

tifosul erantematic al fericirii 
păduchii lăți cit o tipsie 
insalubrele interioare 
nimicul intîmplâtor al libertinajului 
nivelate au fost pe vecie 

gata, a triumfat viața nouă 
îmbrăcată iute ca un costum bleumarin 
in fiecare buzunar o schiță de incinerare 

in caz de Incendiu 
și sub limbă un bilei de tren 

caroseria optimismului este probata 
pe panta cea mai denivelată 
făcută sâ dureze 
epoci întregi pe metereze
ah, strada noi sintem, prinții-clowni 
care facem piruete 
marelui nostru secret interior 
zilnic lustruindu-i ghete
ziarele scriu că au fost descoperite 
zăcăminte noi de disperare 
in unele continente 
aflate desigur la mare depărtare 

dar iatâ în mine stau ghemotac 
metastazele fără umor 
și fără pic de noroc 
la purtător
strada noi sîntem gilgiitoare ca un canal 
eroi fii pinzelor de Chagall 

____________________J

•
 „Iubesc deosebit de mult pe Traian T. Coșovei. Gă

sesc în versurile sale a imensă și înaltă purita
te dură*.

NICHITA STANESCU

•
 ..Traian T. Coșovei e un ingenuu care iubește ga

lanteria ți jerbele de aitiflcii, poet de ceremonii su
perbe, grațioase, deși in fond grave. Are o capacitate uimi
toare de a scoate poezie din orice.

NICOLAE MAN0LE3CU

•
 „La Traian T. Coșovei frapează dramatismul deri

vat din sentimentul acut a' realului. (...). Este poe
tul stărilor de tensiune, halucinante, teritoriu liric pe care 
ți-a întemeiat limbajul dindu-ne excepționale poeme*.

DUMITRU CHIOARU

•
 „La autorul „Ninsorii electrice* ironia este doar ac

cidentală, structurală fiindu-i dezesperarea ofensivă, 
■ clamată ca stare de spirit fundamentală*.

VALENTIN F. MIHAESCU

traian t. coșovei»♦

Insomnia —o definiție a nopții
Ar trebui să-mi atirn la git un oscior al tău, bucurie 

de-a te închipui, / de a-ți presimți fragiiiLatea 
intr-a pisică adormită printre porțelanuri.

ți noaptea, - 
bucata aceea murdară, de ii - vreau sâ spun, 
care le ține treaz i icu un tăiș de lamu, cu un usc murdar, 

cu o chiuvetă picurind e»act
in mi,locul încăperii...)

și noaptea / ar trebui s-e prind ca pe ceva rar, fără preț l

Oricum, - e să vină cineva cu e gumă
și-o să ne șteargă din memoria străzii.

Aici e liniște, / aici 
evenimentele au imobilitatea unei lupte cu tauri. 
Imooilitatea ploii săltindu-se pe virfuri 

și privind înăuntru pe geam : 
(...potcoave și roți, / cizme, cirje, picioare 
regăsindu-se, omesiecindu-se deasupra - pe cerul pâmintiu 

unde vintul e-e arhivă de hîrtii și ziare rupte I)

Ar trebui să-mi atirn la git un oscior al tău, bucurie 
de-a respira, / de-a avea amintiri și iluzii, - 

așteptindu-te, noapte de noapte 
cu fruntea strivită intre coperți de nesomn I—

Oricum, -
aici e liniște. Capătul unei luminări e măsurat, cîntărit. 
Atita umbră pentru atita lumină.- 
întunericul se îngrașă mușcind din lumina săracă 
unde odată ai fost atit de frumoasă incit soldățoiul demine 

prăda fiecare gest al tău, / fiecare privire...

Flecare rază in care te-ai risipit / acoperind orașul 
trist — ca un păstrăv, simbâtâ seara, 

pe-o lavâ de-argint—

intr-o noapte, dacă ești singură
Printre ființele somnoroase ale inserării - acest mâr 
a pierdut contactul cu realitatea :

s-a copt, / a căzut in dizgrația toamnei.

Deodată, - 
m-om gindit că lumea aceasta 

nu e decit a proiecție a dorințelor tale.
Intr-o noapte, dacă ești singură / șl fiin.e luminoase 
iți mestecă șireturile, fermoarele, copcile—

O reverie îndărătul perdelelor - sub stelele faste, 
ciad orașul e un imens dormitor comun 

și-0 sforâiturâ enorma trece pe deasupra ca un nor 
străveziu.

Deodată. — 
cuvintele s-au învechit. / s-au spulberat 

intr-un abur di cocleală trandafirie.
Și jR-am trezit (—in anotimpul cind verdele 

capitulează in auriu—)
Intr-e consignație de idei părăsite. / rătăcit 
printre vampiri și automate vorbitoare care scriu versuri.

Așteptind o fericire premisă-

Tirziu, / cind, m sfirșit cred câ am trăit pină la capăt 
fiecare rind scris. — 

cind noaptea se dă de pomană celui mai sărac dintre 
cerșetori 

(._șl mina lui io închide in urma ta 
ca o casă de bani cu cinci uși grele, murdare, descărnate...) 
iatâ-mă pierdut 
intr-o lume de catifele, de arcuri șl cheițo răsucind 

mecanismul infemal-delicat al memoriei.

Și ffl-om gindit că lumea aceasta 
nu e decit o proiecție a dorințelor dorințelor tale.

Un vis spulberat intre oglinzi paralele, / infinite...
O jucărie pierdută in noap‘ea magazinelor de copii, — 

(ori in parcul care atimâ ca e limbă de ciine-.) 
printre motocicliști, dansatoare si alte 

existențe defuncte.

O lume de zepaeline tăcute / arzind pe cerul albastru— 
Intr-o noapte, dacă ești singură

peste gloata posomcri*â a străzilor / printre 
gladiatorii amarului...

Un măr 
căzut fără speranțâ in dizgrația toamnei.

Cite ceva din toate acestea
Pind șl in mano’onia foșnitoare a ploii 

se organizează conspirații, masacre, lupte de stradă—

Pină «I In cel mal indeaăr*at aînd desore fine 
sînt lăzi .<1 ofere / din care nimburile ridică 

norul do praf și parfumul / 
vechilor mașinării Infernale.

Aici sfnt flori de mn«efel, arietenoase - 
sint semne ale H*ceriî timpului. Evenimente : 

(citeva ceasuri C” vedenia. / Fată in fa«ă.
Răsturnați amîndoi In fotolii mol, da răchită...)

Aici,
inima mea a uitat de mult numărul ierbii.

Ea doarme - respirația ei spri ină tavanul odăii. 
Dincolo de nori, sint fulgere, / sînt lupte aeriene i

dincolo de nori, / zeități necunoscute
Iml cerceteazâ cu atenția viața. Se înduplecă.

Mi-o trimit pe pămint 
ca pe un semn al destinului...

Ea dcarme aici ca după un lung asediu. Undeva pe pămint 
merg pe o stradă și deodată

îmi dau seama câ strada pe care merg e chiar vla'a mea. 
Undeva pe pămint 

se face dimineață / și mii de miini 
strivesc ceasurile deșteptătoare. 

Undeva, deasupra orașului - noaptea 
deschide mari parașute de întuneric...

Ea aici doarme — respiră 
și in timp ce visează 

singurătatea mea se pregătește sâ primească 
oaspeți.

O pompă hodorogită 
de benzină
Să alerg după doi iepuri ai memoriei și sâ nu prind nlciunuk

Să am o pompă hodorogită de benzină —
la marginea autostrăzii, - 

să vînd apă gazoasă ci cremwurști camionagiilor în trecere. 
Și-a baracă de scinduri / sâ mi se pară 

cel mai frumos palat din lume...

Înăuntru, -
in întunericul -răcoros — după draperia de muște și fum 

să ascult toată ziua un tonomat de tablă vopsită 
din care să răsară ca o pantera boierul românesc 

de discoteca 
(spaima bufetelor, groaza bodegilor, teroarea 

birturilor) 
și să te invite la dans / cu miini de alcool, rafinate — 

pentru câ altfel riști s-o pățești.

îndărătul tejghelei / să-mi aștept gloria 
vinzind bomboane spirtoasa și rișnițe da cafea nevestelor 

de dulgheri...

Iar tu sâ treci prin aceste locuri
in automobilul tău alb care te poarta spre altâ lume, — 
zgomotoasă ca o sală de concerta - 
ca o filarmonică de trumpe'i / în care Inima mea 

e un spectator care vrea banii înapoi.

So treci, - doar atit - 
mai încet decit gloria unui emirat / adormit 

la umbra petrolului, — 
a;usHnd prețurile la nucile de cocos șl aruncînd pe piață 
prototipuri de bancnote pentru fericirea perfectă.

Toate fără nici a acoperire. 

Iar eu. pierdut / la stația mea de benzină 
printre camionagii șî cremwurști — să aștept doar un semn 

de la tine — cea așteptată, 
cea ireala / cea inventată.

Și murind, - pe lumea cealaltă, 
să fiu oficiant la una din pompele de benzlnâ 

ale bunului Dumnezeu I

Un sentiment zdrobitor 
și mașinile lui zburătoare 
Va veni noaptea, — 
stelele te vor privi cu ochi neîncrezători, de lumină.

’ Universul intreg va fi o ploaie de confetti in părul tău, 
iar eu te voi urma peste tot - 

acolo unde cinema ografe mizere 
se încaieră pentru fiecare fată frumoasă 
și fiecare băiat de prăvălie poartă tricouri cu zimbetul tâu 

și poza ta pe noptierâ...
Va veni noaptea, - frigul te va prinde 
în mii de ace de ghea*â la m:na fetiței cu chibrituri 

și fiecare vitrină va visa să te conducă acasă 
numai pe tine.

Dincolo de acești pereți, / nu voi mai recunoaște nimic : 
erașul suspendat in dreptul ferestrei... 
rochia to infrintâ pe marginea patului... 
cubul de gheață, / lâmîia dizolv:ndu-se 

ca un proiect de viitor.
Și ochiul de pe tricou, / zimbind complice din trei cuvinte : 

„ Dl SEARA SINT LIBERA**

Va veni noaptea 
și te va dizolva ih mii de aurore boreale — 

te va consuma, te va evapora, — 
vei fi toată a farfurioară cu lapte

pentru pisica flâmindâ a dimineții.
Va veni, — 
iar tu vei dispărea încet - devorată de-o mare poftă I

Acum, — 
rochiile tale înzăpezesc un imperiu de oglinzi paralele, - 
o Atlantida de umbre și glasuri

$tr?vi‘ă sub povara memoriei...
Vierile noastre sint două trenuri paralele oprite între stafii 
cind, / în dioiama de vis-â-vis se văd chipuri și gesturi 

aburite de frigul de afară.

Va veni noaptea, — 
gîndul meu va urca scările pinâ la tine 

sărind cite trei-pa'ru trepte deodatâ 
(acum, timpul trimite cite un val / purtîrd mesa'e 

in sticle plutitoare, naufragiate...) 
Acum, iată, se face noapte - lată, s-a întunecat 

deodată, / ești iarăși copil șl moartea 
e prima fatâ pe care-o Înveți să sărute.
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RESPIRĂRI

încercănarea sau despre 
tâlmaciul, traducătorul, 

defăimătorul pietrei

trecusem obosit de-n-câlare pe calul 
meu obosit de-a-ncâlcre peste fostele 
morți numite pomint pe cărarea din

tre morți numită cărarea de păm'ni 
fi-mi era o sete aparte, o sete nu in gură p pe 
limbă, ci o sete sub apăsarea părului meu nespă
lat de coif.

Am descălecat ca să-mi spăl mîinile căci 
mina curată e primul semn al spălăni cuvin* 
tutui.

Și l-om zărit dormind pe îngerul pe îngerul 
copil, inghemuit sub aripile lui cele de atins 
|i de neatins și cel cu nasu-n genunchi j ae 
tub pana aspră ți ușoară a friceî de Itwaiftâ.

— Und-te duci tu îngeraș?
— Nu mă duc, mi-a răspuns, nu mă duc coc 

sunt în slujbă. — mă odihnesc ru*^ai si ev ca 
tot tilmaciul. traducătorul și defa *âto*ui pe
trei, la umbra pietrei.

— Ce? am zis eu. necrezindu-mi ock or si 
neauzindu-mi vederii. Ce na tu că ioo. bă. 
tu îngeraș?

— Traduc piatra în limba ta.
— Care piatră ingeroșule. l-am intre bol and 

el se ferea să-l ridic spre smea mea m txaiu 
fl cu grijă ocrotitoare.

— Piatra asta pe care-o vezi p tu, shnifKW. 
CU ochii.

— Cum adică, și ce fad tu de fapt?
— Simplu, spuse îngerul cop 

trupul de capii ți trozn ’■du-ți fieczne wock. —■ 
și fiecare articulație a aripilor - ujoare si io 
zoase. Simplu, zise cop i_ , D-otrc 
eu tălmăcesc in limbă ce 9 ce m
învață ea pe noi tot.

Eu sînt limba pietrei etue g'mdecte or gmiv- 
rile ei. in mari bucăți de oe* vortxte +
iuți erivățuri rostite, de rt să ee* s peren 
tine le zic.

— Tu crezi oare că vorbind t-_ nori- * ea 
pre ceva de zis?

- Eu nu vorbesc în numele t*. ca s su
mele ei este doar un cwrnt. piatra oecă

Eu traduc numai ceea ce dmjc g ~o<m neu
tru gindul tău.

— Da, tu ești frumos țj esu ev poc
tu traduce ceva care stă v nu rbocsă?

— Pot, a răspuns cop ' _-i, cc o cna ~ dc< 
părinții mei la slujbă.

— Cine sînt părinț i toi t-c* ‘• ebc* ew —*ac 
și curios.

— Rude apropiate de-aie ter* — -e 
îngerul mirat de «-**• și b **
- Atunci insearrnâ că tu poc si-- fcpv ce 

gîndesc pmă cind ț* orbo«- .
- Nu cred că pot
— Atunci înseamnă m tu oi putea se-e£ o»-» 

te gindețc stelele cele core hjm.-eczd ț terâte 
cele care nu luminează.

— Nu cred că pot răspunse coc tX cred 
că pot să-ți spun ce m<-ai m să-t xxn.

— De ce?
— Sînt dezlegat de ele ș» sînt 'egot mz—o o* 

piatră.
Oho. oho, m i-am zis m* rot.
El adormi la locul sacrosanct sub lucr. p-ofi.

Nichîtx Stine*em
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Monumente
A

ale istoriei poporului român

CĂRȚILE AHULIM

Ispitele 
„Fenomenologiei 

spiritului"
Urmare die pep. 1

O rezultă lasă din toate eeesica edi
torul lui Hegel si pentru cel ce-1 ateste C 
Noica „povestind- despre Hegel ?

Pentru cel ce-1 ci iesle pe Hegeî #■-*«— *•
In traducere sau origina]. probWr-i 
nlndu-ne-o in nici-un c>2l ne o —
de cap, de pe urma câreu ar rfcr-.ne --
preria că Hegel p (fialerî5ca r-ii r —l
o nemaipomenită solicitare isc- “ c» ~
In care profesori cu preteaîL s-âi! aer«~£ 
dindu-și seama că nu puteau is^Oșne ce
ar fi vrut atit de mult «i-ntelea^*. o a*â 
viziune asupra lumii, in care numai că.
ci stern atic ți functional ea »-ar sute* preatata 
și așa. i-ar putea face pe mtsta să se r--r„rem^re_ 
deși nu de grandoarea sau compierr-atea meca
nismului. cit de ingeniozitatea ccăe ce l-a <re« 
sau descifrat în manifestarea _

Cum insă posibilitatea unor atari e
mult mai nutin nrobabtlă (cei wxu-ț ca
manifestindu-se mai rar pe la not). = » âr 1 
doua perspectivă a moduhn ia care #cn 
chestiunea, adică aceea a inteiecc^: - : 
prin Noica. Cititorului i se oti+ri.
hegeliană uscată in cea mai mcnt-u' a
povestirii din care atit de m.Zi -Xi a?
desprindă- Regres atunci ? N*-^m ci
degrabă ingeniozitate tn-rzt^tivâ Îs i*-meee> irsex 
desert plin de fete mor^stw O vreicate sa “tarti 
pentru spiritul care are nevo-.e <Se alte 
pentru a se vedea oe sine.

Și ce frumoa isi t^ree Ncrra -Jtr? 
rii“ sale desnre omul hn ’•
tnlelor lui atit de detaliate . r*^—-
părtite. o suită de ao’-oare la trej’-e- '
român, in care se inceoe cu ceea c? a crner. c* 
obține conștiința uroeedmd
senzații pierzindu-se insă in eu—e-a+'Jr nm 
perceotii ere in du-si iluzsi 0 n—.n -7%- 
descriere a ceea ce «te erinr jnt» d* u^se £s 
devenind aDoi ac*1^ rx—r I*- r e s
tate de proort’j-rt= *rr.a: a-*:^c =——
Însumi e «rindul stxin-- Nc <7 - * —
certitudinea la rs-e ti-**4* **—* * >->• '»
rațiune (în inte-ore*ares ?vi W • • fiterf
ceva ce cuDrinde n ron«’.:ta*a de ae~-^ f etr^- 
stiinta). care mai irtu «* •” 'f r^e
(la HegeL ..observ^^e* con?.'*•. de â.ie !n 
puritatea ei", la Noica .atTrc r>*r.mea
observă") apoi se ..sr’T’tevr" Cf---?- vnn în
cercarea de a vede* e • •• • * - n»jl d->—--
cular, duDă ce-i ’-a-'ase “ ne-cen---.
intelect «au conștiință de sine, oent-u ca-n C*'-* 
din urmă, deramăsit. %ă rer’.’r?* la srtiun'’. auni 
la creație, sinteză intre eunoaste-e si acțiune si. 
In fine, la leee. Inche’n-ju-’v ..n^obî«mul
tele întâmplări ale ecaștiintei Ln căutarea certi
tudinii".

în Dartea a do*ia a căștii ,.pHve«tea omului 
ca toti oamenii" interp-et’-ea he^e’iană e re
luată sub altă formă, a DGvestjni cel o- trei i«to- 
rii in care este nrms omul • istoria b’1 ca ins. 
ca element ron<+itutiv al unei comunități ci ra 
părtaș la c”lhir§ : in fond n reneta-e a 
r^rilnr ronctiiniei de a «e reefiei ne «ine tot crin 
«enzație. nerron+ie. »ntele***. nf,une creație ’i 
leee. Anaratele ontice, lunetele si ceea ce-1 
anrocie ne Hegel de nnl azi in ..fenomenologia" 
lui e furnizat însă de Noica.

Prin el tl de^oopră si-i nrtverte acum șî Uviu 
Antonesei ne Hegel, intentionînd de faot în nă- 
tninderea lui si o cit mai romniMft cunoaștere 
de s»ne : ne ba’a textului lui No’ra isi exer
sează si Oz^r CotovamFvirtuozită+iie snecula- 
tive întru Hegel si. pornind rip la Hegel, dună 
mm tot re eartea <?a ..Pnveafbd de«=nrG om“. se 
înee^r^ă si meditația Știi Bogdin Mandache.

Să fie încă numai aceștia trei „aiutosrele de 
profesor" la rare se Tefe.ră filosoful român gîn- 
dindu-se ca pentru ei să-și toarcă .firul cărții ?

care-i vedea pe daci trăind „nedeslipiți de 
munți" („Daci muntibus inhaerent"). Dar dacă 
ținem seamă că andezitul și calcarul folosit în 
diferitele construcții a fost adus din valea Stre- 
iului, că la Grădiștea Muncelului erau ateliere 
de prelucrat fierul, și nu departe, în Podișul 
Mehedinți, erau cuptoarele de redus minereul de 
fier, că pe munți erau turme iar în văile apro
piate ogoare întinse —, trebuie să vedem o in
tensă circulație atit în interiorul Daciei, cît și cu 
popoarele sau statele învecinate. Prin întinderea, 
complexitatea și structura rețelei de drumuri, 
zona cetăților dacice indica o puternică circula
ție demografică, ceea ce evidențiază și urmele 
din acele tirhpuri ale gospodăriilor risipite pe 
toate culmile mai netede ale Platformei Lunca- 
nilor pînă la altitudinea medie de 950 m. Ca și 
în trecut, așezările statornice pe care le găsim 
și astăzi pe suprafața platformei, se deschid prin 
rețeaua plaiurilor ca legături directe cu valea 
Grădiștii spre Orăștie și valea Mureșului ; cu 
valea Luncanilor spre Călan, Hațeg și Hunedoa
ra ; cu văile Cugir, Sebeș, jud. Alba ; spre No
vaci, jud. Gorj ; spre Petroșani și valea Jiului, 
continuîndu-se pe versantul sudic al Carpațiloc 
Meridionali în Subcarpații Olteniei, ca și în nor
dul Munteniei pe culmile Mușcelului.

Aspectul de izolare a cetăților dacice —- de așa 
pretinsa ascundere în munți — dispare prin cer
cetarea și scoaterea in evidență a acestor vaste 
legături de comunicație, multidirectional, și 
dimpotrivă pune în evidență poziția centrală a 
cetăților, cu funcții complexe de puternic punct 
de organizare și stăpînire centrală pe vaste su
prafețe. Ca cercetători, nu putem vedea fenome
nele izolat de complexul socio-economic, cultu
ral, al fiecărei epoci istorice, prin care putem în
țelege funcționalitatea și trăinicia drumurilor, a 
așezărilor, a manifestărilor politice, economice, 
culturale.

Drumurile din acele vremuri au fofet și ele su
puse acțiunii transformatoare a timpului, a epo
cilor istorice, a diferitelor nevoi economice și 
social-culturale. Urmele atitor căi pe unde cobora 
materialul lemnos sau cărbunele, mai sînt vizi
bile pe alocuri, orientate spre centrele meșteșu
gărești sau industriale ce se dezvoltau in evul 
mediu și mai tîrziu ln epoca modernă. Astăzi, 
drumuri noi, adecvate transporturilor mecaniza
te, răspund nevoilor de industrializare socialistă 
a tării și — în același timp — asigură accesul 
vizitatorilor cu mașinile pină in inima munților, 
pînă în fața marelui sanctuar rotund, a „soare
lui de andezit", a sanctuarelor patrulatere de la 
Grădiștea Muncelului. Turismul, formă modernă 
de cunoaștere a țării, deschide o vie circulație 
spre Munții Orăștiei, spre monumentele dacice, 
spre ceea ce putem azi numi o vatră a genezei 
poporului român.

Hotărîrea ca în anul 1980 să aibă loc aniver
sarea a 2050 de ani de la întemeierea primului 
stat dac centralizat și unitar sub conducerea lui 
Burebista, a dus la ample manifestări culturale 
în țara noastră, iar pe plan local, în ținuturile 
hunedorene, pe drept cuvint a constituit mo
mentul unor preocupfirl deosebite pentru dezvol
tarea cercetării științifice și a creației artistice, 
pentru menținerea nealterată a dovezilor arheo
logice și a patrimoniului național. Are loc reor
ganizarea Muzeului județean din Deva în vede
rea cuprinderii mai multor secții ale științelor 
istorice ; un alt șantier s-a concentrat la Grădiș
tea Muncelului în lucrări de consolidare-restau- 
rare și conservare a construcțiilor de piatră. Cu- 
prinzînd un vast teritoriu din jurul cetăților da
cice s-a format „Parcul natural Grădiștea de 
Munte-Cioclovina", in care monumentele naturii 
și cele mai vechi urme ale viețuirii omului ln 
peștera Cioclovina, stau alături de dovezile isto
rice, împreună cu aspecte etnografice actuale, 
vii, specifice acestei zone permanent populate.

dovezi ale civilizației și culturii daco- 
gețiloc se găsesc pe întregul cuprins al 
țării noastre. Multe urme ale cetăților, 
davelor, construcțiilor civile, ca și unel

te. arme și obiecte artistice, înscriu prezența au
tohtonilor in spațiul carpato-danubian-pontic,
inlănțuind resursele munților, dealurilor și cîm- 
p ti lor. in unitatea armonioasă a unei neîntrerup
te activități economice, sociale, culturale.

Există insă o parte a țării unde mărturiile tre
cutului strălucesc ca o diademă pe fruntea înal
tă a istoriei poporului român. Aici, în sud-vestul 
Transilvaniei, in ținuturile hunedorene, stau gru
pate valoroase vestigii. Aici se găsea marea ce
tate de piatră construită ln timpul lui Burebista, 
sediu regesc ți in timpul lui De ce bal, purtind un 
nume antic : Sarmizegetusa, ceea ce în traducere 
românească (după profesorul I. I. Russu) în
semna .Cetatea ‘ _
u-.

Stai tîrziu. cu 
lația autohtonă 
din limba dacică a Sarmizegetusei ca centru po
litie, economic, cultural, sediu regesc —. ceea ce 
a impus transpunerea toponimicului în vale, 
lingă Hațeg, la Ulpia Trai an a, unde se stabilise 
noul centru al Daciei. Se estompase noțiunea în 
înțeles de cetate fixată pe stincă, dar s-a păstrat 
prtn funcția ei complexă, socială, culturală, ad
ministrativă.

Acest nume a fost ortografiat foarte variat în 
numeroase inscripții. Mențiunile din Dacia ro
mană chiar dacă nu mai corespundeau înțelesu
lui de cetate pe înălțimea muntelui — așa cum 
era ea in Grădiștea Muncelului. la 1 200 m — 
este dovada prezenței și permanenței unei nu
meroase populații locale a autohtonilor daci. 
Poate nu e chiar întimplâtoare păstrarea în me
moria Carpaților a toponimicului Gogu in Munții 
Retezat străjuind depresiunea Hațegului și Sar- 
mizegetusa romană, parcă amintind acel „munte 
sfint“ Caraionoa, menționat de Strabon —, sim
bolică strămutare a spiritualității dacice

Cele două ȘarmIzegetuse — urme materiale 
ale așezărilor durate in piatră, corespunzi nd ce
lor două epoci ale genezei și formării poporului 
român — stau și acum, paralel, in ținutul hune- 
dorean. infruntind timpuL

Există insă o oarte a acestui vast muzeu ar
heologic. unde dovezile culturii materiale și spi
rituale din epoca lui Burebista se conturează și 
mai strins închegate, ln lumini de corolar al pri
mului stat dac unitar, centralizat, independent. 
Urmele acestei străvechi civilizații se desfășoară 
pe mai mulți muncei din zona Munților Orăștiei. 
Aici se găsea nu numai marea cetate a Sarmi- 
zegetusei Regia, cu impunătoare construcții de 
piatră destinate activităților social-economice, 
culturale, ci și cetățile din jurul ei, de la Cos- 
teș'i (5fil m), Blidaru (703 m) și Piatra Roșie 
(823 m), ca ațezăn statornice situate pe înălțimi, 
Îndrăznețe ca un „cuib de vultur" pe creste.

In complexul construcțiilor din Munții Orăștiei 
ai imaginea amplasării cetăților nu numai din 
punct de vedere al fortificațiilor, strategic, folo
sind tehnicile înaintate ale vremii, într-un relief 
greu accesibil, ci și din punct de vedere econo
mic, social și administrativ, prin alegerea acestui 
loc central, dominant prin Încrucișarea unei în
tinse rețele de comunicație cu toate zonele, li
mitrofe sau mai îndepărtate, locuite de triburile 
daco-geților. Aici se impune imaginea concretă 
■ structurii caracteristice Carpaților noștri, care 
niciodată n-au despărțit așezările de pe ambii 
versanți ai munților. Platforme etajate Ia altitu
dini de 1 OM m, de 1 500 m și 2 000 m, au oferit 
«• ■ mai arteră de circulație pe plaiuri,
• ade-.ârMfl transcarpatică, a unor
«tumari teagâ Întindere treci nd de pe un plai 
jx; altul fâr* a cobori ln văi, continuind pe șeaua 
onAtiaTâ a cuhnilor.

In Munții Orăștiei înțelegi expresia scriitoru- 
hil Fîorw. coctemporan cu împăratul Traian,

de pe 1 tin că" sau „Cetatea înal-

Lucia Apolzan

toată colonizarea romană, popu- 
păstrase semnificația denumirii

PR0T0CR0MSM SI SINCRONISM

Caietul de clasa a doua
Urmare din pag. 1

Model și originalitate 
în culturile moderne
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ioc earacterul ei nniXaUT. nu exc»dea practic 
encmahtatea. creația scriitoruhii modern nu 
exclude universalitate*- In ce are mai profund, 
experiența creatorului modern este experiența 
creatorului din totdeauna, incit operele cele mai 
autentice ale modernității exprimă surprinzător, 
sensuri de mare generalitate. Nu ne miră atunrt 
că intilnim in studiile de istorie literară (Isto
ria lui G. Călinescu oferă numeroase exemple) 
asociații spectaculoase, nu și intimplătoare. Intre 
autorii cei mai moderni și scriitorii clasici, me
dievali sau antici. Conachi e un Pe t rar ca in 
straie orientale, Em ine seu într-o poezie amin
tește un tablou de Boli cel li etc. Dostoevski sea
mănă mai mult cu Shakespeare decit cu Tur- 
gheniev, Mallarme mai mult cu Boileau decit 
cu Zola, loan Alexandru cu Francisc din Asissi 
etc. Marile structuri semnificante iși corespund 
pe deasupra istoriei rămînind totodată produc
ții ale veacului. O similară viziune tipologică a 
literaturii am intilnit-o nu demult în eseurile 
lui Paul Anghel, unul din teoreticienii protocro- 
nismului, mai recent al unei „noi ordini cultu
rale", și înclinăm să credem că asemenea idei, 
aparent neconcordante nu încap întîmplător în- 
lăuntrul aceleiași inteligențe. Dar, examinînd 
mai sus termenul de protocronism dintr-un 
unghi tehnic (al posibilităților ideale de adec
vare la condiția literaturii moderne) am neglijat 
înțelesul istoric ce i s-a conferit în discuțiile din 
ultimii ani. Acesta ca și sincronismul suferă de 
o anume impuritate teoretică, în schimb, are 
un conținut mai viu, derivat din împrejurările 
concrete ale literaturii actuale. Sincronismul, de 
pildă, așa cum circulă azi in critică s-ar traduce 
prin sintagma : „Nu în urma, dar nici înaintea

mai »1 fiecăruia in parte. Nici măcar toamna 
care se alterne la fel pentru toți, cu o demo
crație superlativă care este deocamdată doar 
a naturii, nu este tradusă, înțeleasă, decodată 
(ca să folosesc un termen la modă) de agri
cultor la fel ca de școlar, de lucrătorii] in fa
brică la fel ca de meteorolog. Pentru fiecare ar* 
alte valențe, fiecare 8-a trudit aă le descopere, 
să le înțeleagă, aă-și acorde existența cu ele.

Nu pot să nu mă ginde&c la poezie avind toate 
acestea in minte și mai ales caietul frumos li
niat al fetiței din clasa a doua : mulțimea A 
mai mică sau cel mult egală cu mulțimea B. 
Adică alfabetul înțelegerii primului pas pe Lună. 
Luna pe care poeții au ,.explorat-o* de milenii 
prin cuvinte. Luna și Soarele și universul mare 
și cel mic al nostru al fiecăruia. Oare această 
uriașă muncă de cunoaștere prin cuvint. această 
muncă a cărei rezultantă este arta, nu presu
pune. pentru a fi înțeleasă, un alfabet a! cu
noașterii ei. un efort de descifrare ? Omul este 
dotat de la natură cu puterea înțelegerii, dar 
dacă nu va face efortul de a și-o descoperi, ră- 
mîne mut și surd și orb în fața universului. 
Arta ca orice formă a cunoașterii presupune In 
primul rînd pregătirea pentru a fi receptată, 
dorința de a înțelege. Șl cum știința nu a rămas 
la 1 + 1 este firesc ca si arta să fi căoătat forme 
noi care nu pot fi receptate decît dacă pregă
tirea. sensibilitatea și înțelegerea noastră îi vin 
în întimpinare. „Nimic nu e ușor pe pămint. 
chiar rouă e sudoarea privighetorilor care-su 
trudit toată noaptea cintind" spune Poetul. Alt
fel. omul leneș la cuget este tentat să numească 
..urît“. „prost". ..inutil" tot ceea ce nu ii este 
„pe înțeles". Un înțeles needucat, neobișnuit cu 
gimnastica gîndirii. Ochiul trebuie învățat să

aJ--------■ mn«e4cr p cuvini^or mintea să le
priceapă nuenJ parfumat. Sigur că tasîe aces
tea au unt cect prin nportiree la artă,
nu la pM-uăoarta care antum nu intră in dis- 
cur?e.

Trăim j-tT-un temp de cofMtrjrJie. a unr.enu- 
hi nostru si a naaair* insme. Poate denuh. 
caietul fetiței de ciasa a doua ar fi părut o ciu
dățenie Acud el exuta. ca a duvadă că trăim 
in acest timp in care nimic nu ae mai ooate în
țelege t$i eeea mei face! după ureche, fără alfa
betizarea ia variile doeaesiu ale exinentei.

MămJ cu pricina a pacat in capul «artatalai 
Newton șa numai a*a a determinat existenta ce
lebrei formule- Citi Thornnaoni n Jobnsi n-or fi 
stat intr-o dună-amiază de toamnă intr-o Uvadâ 
din ARăon ! Dar lor. oricum intimplarea (dacă 
a fost), nu le-ar fi lăsat decit un cucui anonim

Privesc caietul fetitei de clasa a doua să mă 
gin dese la praful Siracuzei de acum două mi
lenii și mai brac. Un ceti lean al ei si al lumii 
și al veșniciei desena cercuri in acel praf... Aven 
75 de ani și nu desena in ioacă. Descoperea iegi 
pentru toți școlarii de la € la 90 de ani. de atunci 
și din veacuri. O sanda romană nealfabetizată 
(ca toate sandalele și bocancii și cizmele anti
chității. evului mediu și altor epoci de brutali
tate a ignoranței) a venit si a răscolit praful și 
a rupt puritatea liniilor. Peste întreaga nimic- 
nirie a gestului a răsunat celebrul strigăt al sa
vantului care. vai. n-a murit de moarte bună.

De atunci si pînă acum pe toti stricătorii de 
cercuri î-au înghițit, anonimi, prafui și pulberea.

Cercurile Insă au rămas, adevărate și pure, 
luminlnd caietele noastre ale tuturor celor care 
silabisim alfabetul înțelegerii lumii, luminînd 
că ie tul tău, fetiță de clasa a doua.

O revistă sobră și de 
ținută științifică, re- 
flectind mai degrabă 
munca de cercetare a 
autorilor articolelor, în 
mare majoritate mu
zeografi cu renume 
printre istoricii noștri, 
este Revista muzeelor 
și monumentelor al că
rei număr dublu, 
4—5/1980. bilingv, (ro- 
mân-englez), a fost de
dicat aniversării a 2 050 
de ani de la crearea 
statului dac centralizat 
$i independent condus 
de Burebista $i celui 
de-al XV-lea Congres ___  ,____ ___ ,____ r_
istorice. Deși nucleul „comunicărilor" — căci nu
mărul poate fi privit ca o sesiune științifică de 
calitate și substanță — se constituie în jurul ci
vilizației traco-geto-dace (dr. Lucian Roșu, dr. 
Adrian V. Rădulescu, prof. dr. docent I. I. Russu) 
temele abordate acoperă o suprafață mult mai 
amplă a istoriei României de la etnogeneza po
porului (prof. univ. dr. doc. D-tru Berciu, dr. 
luliu Paul), formarea statală (prof. univ. dr. Ște
fan Șt elan eseu, conf. univ. dr. Mircea Mușat), 
pină la destinul său revoluționar (dr. Gheorgne 
Zaharia, prof. univ. dr. Gh. Ioniță, conf. univ. 
dr. Ion Ardeleanu), coroborind informațiile ar
heologice. etno-lingvistice. etnografice, artistice 
etc. (dr. Zoltan Szekely, dr. Georgeta Stoica, dr. 
Panait I. Panait, dr. Florian Georgescu). Profun
de și documentate, articolele oferă o imagine a 
adevărului istoric românesc, sprijinită întotdea
una de probe solide $j argumente irefutabile ; 
o istorie plină de dramatism și sacrificiu, fas
cinantă in adinca ei continuitate pe acest pă
mint. Și chiar dacă unele texte se suprapun par
tial ca informații și subiect, lucru intr-un anume 
fel inevitabil, mărturisind insă și faptul că ne 
aflăm înaintea unei culegeri de comunicări de 
une stătătoare, mai puțin gîndite global în ca
drul revistei, nu este totuși niciodată prea mull 
a rosti și repeta adevărul istoriei unui popor. 
Mai ales in cazul unei istorii atit de bogate cum 
este cea a românilor. Din sumarul revistei se re
marcă prin „continui și formă", în mod deosebit 
articolele dr. Lucian Roșu „Dovezi arheologice 
privind începuturile metalurgiei fierului în lu
mea geto-dacicâ", dr. Iuliu Paul — „Cu privire 
la contribuția substratului neo-eneolitic la for
marea civilizației bronzului tracic pe teritoriul 
românesc*, prof. dr. docent I. Russu — „Studiul 
limbii traco-dacilor, etapa actuală, perspective", 
dr. Ion Horațiu Crișan — „Apariția și dezvol
tarea statului la daci", ptof. univ. dr. Ștefan Ște- 
fânei«cu — „Organizarea statală pe teritoriul Ro
mâniei in Evul Mediu timpuriu", în schimb 
dezamăgitoare stilistic ni s-a părut comunicarea 
criticului de artă Mircea Deac „Marile momente 
istorice românești reflectate in artă" (grafica co- 
perții I este și ea puțin inspirată in cazul aces
tui număr tematic). De asemenea, mai multă 
interoretare in articolele de arheologie păstrate, 
tendință Încă generală la noi, excesiv în stadiul 
descriptiv, ar fi dat un plus de strălucire nu
mărului, indepăttînd o anumită impresie de mo
notonie. Dincolo de aceste icâderi, neglijabile în 
raport cu ansamblul, Revista muzeelor și monu
mentelor este o prestigioasă publicație ale cărei 
numere sînt așteptate cu real interes nu numai 
de specialiști.

Dan Alexandru Condeescu



atelier literar
posta redacției )

R. POPEL : Două pagini ceva 
mai bune : „Un vis", „Pină la 
meri44. (E necesar să vă iscăliți 
citeț fiecare manuscris).

ELENA DUMITRU : Lucruri 
de serie șl obișnuință, mai mult 
„făcute", amenințate de mono
tonie și plafonare. Ceva, !n „Ar 
trebui să știm“.

M. COSMETTO î „Vis", „Li
niște", „Univers poetic4*.

ANONIMUL OLTEAN î Nu 
sînt, din păcate, noutăți deose
bite, revelatoare. Lucrurile merg 
pe același făgaș mijlociu, labo
rios și devotat, din care nu lip
sesc unele seîntei metaforice, 
îndemînări de expresie și pro
zodie și chiar zvonuri de lirism, 
dar care nu ating decît rareori 
incandescența decisivă a poeziei 
adevărate, „de performanță44. 
Putem subscrie, firește, „în 
mare11, la caracterizarea din 
„Ramuri". Reținem „Cind vor
bim", „Inscripție de primăvară".

LIA M. î Cîteva pagini promi
țătoare, dincolo de unele nesi- 
guranțe și șovăieli „Preaplin", 
„Iubire" „Olarul", „Prezumție". 
Să vedem ce mai urmează.

V. MILESCU î Auspicii bune, 
o anumită fervoare și ardentă 
care par să indice perspectiva 
unei vocații („Lecție44, ..Lasă- 
mă", „Nestatornicie", „Pentru 
mine o pasăre"). Reveniți.

T. DIANCA : Un început încă 
timid, șovăitor, care nu exclu
de, însă, unele speranțe („în
demn", „Dor44, „Viratele44).

T. ȘERBAN • în ciuda bune
lor gînduri și intenții din seri-, 
soare, versurile alunecă iar pe 
căile nebuloase, neinspirate, pe 
care, în ultimele plicuri, păreați 
să le fi abandonat. Ce se in- 
timplă ?

ARIEL î înainte de a vă putea 
răspunde, a sosit și masivul dv.

manuscris pe care, firește, 11 
vom face să parvină celui in 
drept.

T.C.-DÎRJAN: Predomină con
fecția, „lucrul manual" și vină- 
toarea de „găselnițe" cit mai 
șocante... Dar sint și cîteva pa
gini („Valea Ciurenilor", Mame 
lăcrimînd", „Micropublicitate") 
care Îngăduie unele speranțe.

M. CHIURLEA : Nu lipsesc 
unele inflexiuni lirice, dar. deo
camdată, rezultatele nu sint con
cludente.

R. I. DRAGU : Versificări In- 
deminatice, curate, cursive, încă 
prea aproape de ecourile clasi
cilor și de locul comun al con
venționalismului epigonic. Dar 
unele semne de perspectivă nu 
lipsesc și viitoare pagini mai 
bune (demne de ..greșeala" pu
blicării...) nu ne-ar surprinde. 
Cea mai reușită de-acum, „An
titeză".

M. DUMITRESCU : Prea mul
tă grabă, prea multe texte, o 
adevărată inflație, care nu poate 
avea alt rezultat decît scăderea 
gravă. alarmantă, a nivelului 
paginilor trimise. degenerarea 
creației In manufactură. Feno
menul e deja vizibil In cele două 
plicuri voluminoase din ultima 
vreme : lucru de serie, lablon. 
monotonie, nesfirșite dlvarații 
„în dodii", fără substanță, refu
zate de idee, de vibrație rle. 
Ele ilustrează, dealtfel, cumva, 
chiar acest porirei (profund 
aberant) al ..Poetului", asa cum 
îl recompuneți dv di*, niște pe
riferice. expirate convenții li
vrești. un ins care „nici nu rt4e f 
că războiul troian / s-a rffrsit". 
care „veghează liniștea cir. 
lactee" etc., un fel de năuc ne
vertebrat, lunatec, scăpătat m.n- 
te... E timpul să reeots:d-:-rati 
aceste străvechi și calomniate* 
prejudecăți — o priivr» r-r: 
clară și mat profundă asupra 
adevăratei condițu (respor da

bile, solidare) a poetului în 
lume se va repercuta salutar și 
asupra scrisului dv. Care trebuie 
să fie altceva dec it o inerție tn- 
dustrioasă. cantitativă, gratuită, 
care trebuie să se angajeze mai 
larg și mai intim lntr-un efort 
creator, veșnic curios și nemul
țumit de sine, veșnic atras de 
noi explorări și experiențe, veș
nic în confruntare cu marea 
poezie a lumii etc. (...obligație 
care, dacă mai trebuie s-o srni- 
nem, decurge in mod esențial si 
din virata dv. jună și. nu mai 
puțin, din zestrea de talent a 
condeiului dv.!..). Deocamdată, 
nu putem menționa (ca pagini 
ceva mai răsărite) decît : „Cind 
geme lumea". „Instantaneu", 
„Necunoscutul", „Exaltare*. „U- 
nivers poetic**, „Brincușiana". 
(Pe viitor, nu mai mult de tm 
plic pe lună, cu 10—15 pagini !).

Im Crai ava (ceva. In Stog 
uitat"). Gr. Hejaaa. StefaaU L, 
G. AeRs. Vi daria, leaata Iapkr. 
L Papeacw. Lucia Miram (mai 
bine, in Ihmon’.cr*. .Balada 
imaginarăți, Leonard Cmreaaa. 
A. Detanădure freva. in ^Cine". 
.Domnule". _Sfatri. S. Jaatia'aa. 
A. Alba (ceva mi! bine, in Ne- 
prinsă*. .Din chuă Ir. c!:pă"). 
Oral ta Dusa : Nume am ’

EmU Ora acea. Anisa Mana. 
Mteara Maria GhâMOUO. Camei 
Sara. Mibafl Babam Cinata 
Maria rara. Maria Cumiuencu.
Tatiaaa (ceva, ta -Vme toam
na"). L C Ptoaura. Victor 
AădeL A. L Piereaaa Vaaile

Imb la torit L Da
tori PraBrn Bh<a BeBa Bac- 
faa. itoa Itpavc. Trama Temea. 
Tadar (tam. Dl Mtoam 
<T> Btoff i I. PatoaBto Carnea : 
îr.nerdr'. de nsve-1 sxodesi.

Gro Oatnitrr*ra

Un surls
Ce vezi? l-om întrebat pe cel care 
se uita intr-o ulcea din care băusem: 
ghicitorul in apele mele tulburi. 
„O mină pătată de nuci verzi și cerneală, 
o buclă de păr blond, un tren militar, 
un sărut, un chiot de capii, o zi inceputâ 
direct din noapte, un formular de rate, 
un sul de hîrtie cu ultima cardiogramă 

a lirică, 
o sticlă rostogolindu-se pe parchet, 
și același „bună-dimineața“ 
însoțit întotdeauna de un gest 
cu mina ridicată în aer, 
ea un înecat in propriul lui surii 
da fiecare zi."

NlCULAE ALEXANDRU-VEST

Aură
Trăiesc, încă exist eu risipire 
Și mi-am aflat atitea dimensiuni 
Pe resturi de cimpii înmiresmate 
Eu incâ vin și vreau sâ vă moi spun 
M-ati părăsit voi drumuri, urme calde 
Copilării rojtogolite-n somn 
Mc însoțesc doar ierburi ruginite-n 
Ecluza smuls-a singelui meu domn 
Senzații reci pe buze ce nu dorm 
Incătuseoz-arlerele vioaie 
Ce luminau cindva aprinsul dom 
Cind mă rugam sfișietor la soare 
Sint dire de lumini răzbind prin fum 
In po'mele ce râspindesc ușoare 
Acel profan, duminical parfum 
De tinerețe ji de-nfrigurare 
Trăiesc, incâ exist cu risipire 
Eu îr»câ vin și incâ vâ mai spun 
Gt răzbunată de mătasea lunii 
In cjntu-aceito ard și vâ adun-

ANGELA NACHE

Impăfcrire
Am râmat prea mult timp aid 
mbe bmp mi s-a împădurit sufletul 
î-tra bmp am cun in izvoare, 
intre ti-p steaua care-mi ardea 

sub frunte
*-a acoperit, intr-o toamnă, cu frunze.

S totuși, prietene, aș veni sâ visăm 
împreună

■ao cw iluzii blonde, 
aaeâ rodoci ni le a stea, 
ooca ar.piM oștea, 
--or * atu da adine înfipte 
n cerJ de deasupra satului meu.

LUCIAN CODR1N MANAFLBCU

In Arcă
In Arcă era o mulțime de copii 
și pe toți îi chema Noe.

Anii Iar împreună făceau șase sute.

$i cîte o pereche din toate 
jucăriile pămintului.

GH. SMEOREANU

S-a dus
S-a dus timpul cînd visam la flacăra lămpii. 
Totul era plin de mister și poveste.
Era miros de lună pe creste.
Cerul părea incrustat măreț.

Ca minerul cu mărgăritare al unei săbii 
Singele izbucnea des în rafale
Spre timplă ca după dezgheț 
Apele crescind cu vuiet la vale.

IORDAN GRECU

Virgil Moise : „Grădina cu crăițe" (sus) ; 
„Sfîrșit de toamnă (jos). Din expoziția des

chisă la Galeria „Eforie"

Nufărul din craniu
după ce ți-am spus 
cîteva fraze lipsite de Importanță 
am început sâ văd oceanul 
inroșit de amurg miinile 
mele îți căutau sinii 
dar nu întilneau decît 
nisipul rece în general 
totul se reducea la cele 
cîteva fraze lipsite de 
importanță.

DAN EM1LIAN RO$CA

Cuvinte
/.

Exista cuvinte simple 
care valorează cit un poem. 
Cînd cred că găsesc unul din acestea 
nu-l spun 
fiindcă mă tem 
să nu se ofilească ușor 
ca floarea de prun.

II.

Cuvintul de preț 
îl încerc in răsfrîntâ durere, 
lovindu-l ca pe un clopot de bronz 
sau pe o monedă de aur, 
pină se face metal sieși 
și faur.

M1HAELA COSMETTO

Zbor abisal
Pentru a doua oarâ, octombrie 
si iar încep să te uit. 
înfășurată 
in hainele tale 
mai sorb miresmele înstrăinate, 
ca un flacon pierdut 
De s-ar putea 
să uit de tot...
Bine și rău, deopotrivă.

Să uit, cum de plînsul nocturn 
s-au cutremurat 
structurile de rezistență 
și rațiunea, adine fisurată, 
oblic s-a-ndinat către pămîn, 
Dar mă țineai atunci de mină, 
și din căldură mai puteam 
să încropesc un simulacru de iubire. 
Acum, plutesc in nacela 
camerei mele, 
ca un scafandru ce-a vrut să schimbe 
apa cu aerul 
și s-a-necat in cer.

VIRGINIA SOARE

Virginia 
carianopol

Omagiu lui Mihail Sadoveanu
• Cu prilej — centenarul ii

Academia Republici; Soțul :s*.e Rnraăuto. AcaBto 
mia de științe sociaie F pounce f 
scriitorilor au organizat ruru. 4 ji-xecabrte * r_ 
la Ateneul Roman din Captfalâ a 
omagială.

Au participat Srnii Gădea, «utaesst
al Comitetului Pontic Executiv a! CC- al P Co
președintele CoD'i'. -L-t Ccl’aru s: So
cialiste, Emilia Senei, a JJunrt <5e «uf «te se .«e 
la C.C. al P.C.R., scrutat i, aiți aamecu de cultu
ră. un numeros public.

Personalitatea das*c al . Htersz;irii
noastre a fost omagiată de George 
președintele Uniunii scriitorilor. zrai Gne^he 
Miboc. președintele Academie Republicii Socia
liste România. Mihnea Gheorghiu, presedâtoflăe 
Academiei de științe sociale și politice. Zoe Lki- 
mitrescu Bușulenga. directorul Institutului de 
istorie șt teorie literară -G. Câlineseu-. Profira 
Sadoveanu. membră a Uniunii «crutori’.ar. Ion 
Vlad, rector al Universității „Babeș-Bolyai* din 
Cluj-Nanoca, proL univ. Constantin Ctopraza. 
Mircea Tomuș. redactor-șef al revistei „Transil
vania" din Sibiu. Făn’is Neegu. membru al Con
siliului Uniunii scriitorilor n prof. univ. Alexan
dru Bălăci.

Vorbitorii au adus un vibrant omagiu marelui 
scriitor în a cărui nepieritoare operă, ce ae con
stituie Intr-o autentică sinteză a spiritualității 
românești, poporul nostru se oglindește și se re
cunoaște. Dragostea fată de patrie $1 de oamenii 
acestor meleaguri, identificarea cu Biruințele 
maselor populare prețuirea trecutului eroic sint 
fundamente ale operei «adoveniene. In cuvintul 
lor vorbitorii au subliniat civismul marelui 
scriitor, convingerile sale democratice, demnita
tea cu care a servit telurile de libertate și inde
pendentă ale poporului nostru, fiind unul dintre 
mulții intelectuali progresiști care au salutat 
victoria revoluției de eliberare «octală și națio
nală antifascistă șt antiimperialistă de la S3 Au
gust 1944 și au Împărtășit idealurile noii societăți

TELEGRAME
Stimata și Iubite tovarășe MIHAIL DAVIDOGLU,

Cu prilejul celei de a 70-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere, conducerea Uniunii 
Scriitorilor are bucuria să vâ adreseze un me
saj cordial de sincere felicitări, calde urări de 
sănătate, viață lungă, cit mai multe bucurii și 
cit mai multe succese in activitatea de creație 
literară și dramaturgică pe care ați desfășurat-o 
cu devotament și pasiune, in slujba literaturii și 
culturii umanist-socialiste din patria noastră.

La mulțî ani I

Președintele Uniunii Scriitorilor 
din Republica Socialistă România

GEORGE MACOVESCU

Stimate și iubite tovarășe RADU COSAȘU,

La împlinirea vîrstei de 50 ani, ii este foarte 
plăcut conducerii Uniunii Scriitorilor, să vâ 
transmită sincere felicitări, multă sânâtate, fe
ricire, cit mai multe succese in activitatea dș 
creație literară.

La mulțî ani I

Președintele Uniunii Scriitorilor 
din Republica Socialista Rnmânia

GEORGE MACOVESCU 

da Aaît prestagra Bl cxxsca ■ purt^tort rv acnari 
5i cu fapta aa la raabnrea
ComiAMi Mototol ki care ■■

C=Tt=tirtla ao rvtovat «rifranudi-

rea imensă de cere aa haaoa ia=rtorJe sa2e
coto de hotarete patriei.

In tech rieraa art^teta atotoSSa
Dina Cocea și In na peers—
și actorii Gheorghe CDfeur^ri 7® V«J 
au îjșrinut un recital de poene p proză, au in
terpretat pa|ini memorabile din cre±’.i> W: Mi
hail Sadoveanu. iar corul „Madrigal" d;rtiat dc 
Marin Constantin a prezentat un pragrafc tor.â- 
gial alcătuit din piese corale rominești.

Miercuri 5 noiembrie a.c„ la momaintul lui 
Mihail Sadoveanu de la cimitirul Bella, au fast 
depuse coroane și jerbe de flxi din partea Uniu
nii scriitorilor și Muzeului literaturii române.

ALBUM OMAGIAL: 
CENTENAR SADOVEANU

Tn cadrul manifestărilor omagiale organiza
te cu prilejul Împlinirii a o sută de ani de la 
nașterea Iul Mihail Sadoveanu. Muzeul litera
turii române, in colaborare cu Comisia pentru 
cinstirea memoriei scriitorilor de pe lingă 
Uniunea Scriitorilor din Republics Socialistă 
România, a lansat un inedit album omagial — 
„CENTENAR SADOVEANU".

Apărut in excelente condiții grafice, albumul 
Iși propune xă reconstituie universul de viață 
și creație sadovenian prin facsimile după ma
nuscrise. iconografie reproducind ipostaze din 
existența scriitorului și obiecte personale, co
respondență. documente șl piese muzeale aflate 
In arhiva Muzeului literaturii române.

Albumul omagia! se poate procura de 1a 
sediul muzeului din atr. Fundației nr. 4.

Stimate șl iubite tovarășe AUREL RAU,

Cu prilejul celei do a 50-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere, conducerea Uniunii 
Scriitorilor are bucuria să vâ transmită un 
mesaj tovărășesc de sincere felicitări, calde 
urări do sănătate, viață lunga, cit mai 
multe bucurii și cit mai multe succese In acti
vitatea literară șl in munca obștească pe care 
le desfășurați cu pasiune și devotament in slujba 
culturii umanist-rovoluționare din patria noastră.

La mulți ani I

Președintele Uniunii Scriitorilor 
din Republica Socialistă România

GEORGE MACOVESCU

Stimate și Iubite tovarășe EUGEN MANDRIC,

Cu prilejul eelel de a 50-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere, ii este foarte plăcut 
conducerii Uniunii Scriitorilor, de a vâ adresa 
un mesaj de sincere felicitări, calde urări de sâ
nâtate, viață lungă și noi succese in creația li
terară și in activitatea obștească.

La mulți ani I

Președintele Uniunii Scriitorilor 
din Republica Socialisto România

GEORGE MACOVESCU

Decor
Ov cai

Tu pleci

Coi M M pMrte ■■ 
bl Ștouf de râtodi și toi

Te ptaa
Bel erele hani rw
Șt semtod ce deito c^cd
Lunțp nopțile de mrm
Ir gekd Mnyebe cod
Spre capotai htodi
Cei Al oft

Tu pleci
Și orele se clătind mMd 
Pe miini curg indoiaHe 
Toate,
Prin întuneric străbat
Cu ceruri
și cu ape
Din adine curate

Ceremonial
Treceam dintre noapte intr-aha, 
Intre margini de trup 
Statornic și adine
Și Luna
In robia arterelor
Lunecătoare
Cu șapte inele de es
Dincolo de cer
Și de pâmint
Din grădina lumH,
Mai jos

Cu galbeni pași
Cindva
Mai alunecam
Printre culori
Și printre cuvinte
Prin întunericul tău încercam starea vremii 
Cu febre de maci singerinde
Apoi,
A urmat un veac de singurătate
Și cai cu hamuri de aur
Năvălind in lumină...
Pe scări subțiri de marmoră
Mă opreau statuile
Lansindu-mi cu generozitate 
Invitații la vals
Cineva închisese intr-o vitrină Anotimpurile 
Și singura certitudine rămăsosei
Stâpina mea.
Împărăteasa, 
strălucitoare și rece 
Pe lingă margini de cetate 
Și eu,
Cu galbeni pași eoborind, 
Prin veacuri de singurătate.

REVISTA REVISTELOR

Comentarii, opinii, atitudini... 
dar mai ales răstălmăciri

• O lungă și avocățească însemnare din Româ
nia literară (nr. 44) se străduie să compună un 
portret infamant unuia dintre cei mai repre
zentativi scriitori români contemporani : eseistul, 
dramaturgul, romancierul Pau) Anghel. Pretex
tul : un interviu pe care Paul Anghel l-a dat 
televiziunii reprodus in Flacăra. Motivul : afir
mația din interviu că revista România literară 
i-a opus cu înverșunare protocronismului. Este 
de-igur dreptul oricărei reviste răspundă a- 
tand dnd crede că este atacată pe nedrept, cu 
condiția respectării adevărurilor elementare.

Or. ce afirmă. Ia urma uAzveror, Paul Anghel ? 
Că Ranânta Literară .*to ajjus Drotocronis- 
toisM . fie prin atacuri f «tRța-plraocronisnriu- 
tui. fie jxrin tăeere sau dato atM^yfipicot în le
gătură cu o posibilă organizare a unei discuții 
mai amoie pe aceasta temi". Mă rog. erau sau 
■u adevărate aceste critici ? A organizat Româ
nia literară — ca reviată centra Lâ a Uniunii 
Scmtarilor — o amplă dezbatere in jurul pro- 
tocToniffi-j'ui ? Care sint mijloacele prin care 
»-a ir.rercat să ie promoveze în paginile el 
«chrmțnil de opinii pe marginea acestor idei care 
vizau, in chip mărturisit, originalitatea literaturii 
rorrâte ?

ioc «ă răsuundă cu sinceritate la aceste pro
bi erne de fond, autorul însemnării R.ed. (n-a 
erau n-a putut *) se pretează la jalnice subter
fugii rerbajf. arărindu-se preocupat doar de 
ar^ectui pur semantic al unor expresii din acest 
teterria (Neta bene : trievlut. ded exnrimat 

Vne!e <hc a?e<te interoretări -stilistice" 
jn' de-o crexesti. prin i doct i zi a sim'ila-
ti. Astfel B-aM. se face că nu înțelege cum ar 
putea • nuttoeaoe să se oounâ unor idei „prin 
tinere*. (Dneă garanta Iui tai e reală, n-are 
aruna dedî ta a:eascâ articolul lui Ca mii Pe- 
ten-ru deijre „Conspirația tăceri!" din Teze 
fi atoit^n pentru a se -lumina*.)

Dor asta cu e totuL Se afirmă, negi u pe
aSt ta : .Foarte dhcutabilă «i chiar re- 
rretatali es procedeu este apoi identificarea 
firtxta (te PauJ Angbeî Hire a nu fi de acord 
a «nete puncte d- vectere exprimate de Edgar 
Pase * malizarea culturii ă Literaturii na- 
ttocaie" Dm nade a Arat Paul Anghel această 
aftrtna*se ’ notă An R.L. uită si mai
dea «i ttoatai -2 î<tratcr S; arta pentru simplul 
nyelț că ne evirtL Dimpotrivă, in interviu ne 
T'hLruttă m claritate — pentru a InțeLege «i 
mnk cete mai refractare — ta exprimarea unor 
.puncte" de vedere dtfertte _rorrtituie un fata 
eTtrem de pozr.iv : ci matul toarte liber de la 
zoi". aMngîntta-se în ceen en nrivente nrobiema 
In (M «cutie : JS! cei rare susțin nrotorroni««nul 
Si cri rare curm fac narte din a-
ceea^ Mtaratata. mh sint al prieteni, dar chiar 
dacă n-ar fi prirtem trac ••“.ore-r-H la srtslele 
care duc mai departe această cultură" etr.

Si-atunci rom de a fort uttota!! mi teres unul 
asemenea sfruntat neadevăr o acela din Însem
narea redacțională a Bamialcl literare • Nu 
are o Mcmrnrn acuză eararterwl anei calomnii ?

Onntfitia primi a tastanlta de idei este resnee- 
tarea ideilor «i fomrolărflor preo-Mnentuhii «i nu 
invenția de enfenes. Nn erte In intenția noastră 
«ă ne substituim cehii denigrat. Paul Ar.gheL care 
are dreptul de a răspunde «i a respinge trata

Etnologia militans
B Cu doi ani in urmă. Institutul de Cercetări 

Etnologice și Dialectolocxe din București, la ini
țiativa conducerii, a inaugurat o cercetare de 
perspectiva, sistematică, a culturii popolare tra
diționale și contemporane, erganirind In acest 
«cop dezbateri, sesiuni științifice, intilniri profe
sionale adecvate. Consecventa In aceste acțiuni 
Științifice a avut drtot rezultat publicarea celor 
două „Anuare" ale institutului, cuorinzind studii 
și comunicări cu o tematică diversă, care unifică 
datele cercetării cu o interpretare teoretică.

In contextul de mai sus. la sfirșitul lunii tre
cute, timo de două zile a fost organizată o amplă 
sesiune științifică, incluzind 33 de comunitari ale 
unor cercetători din institut st din tiră. «viud 
ca temă : Creația rtaocTifită. falclarieă «I ling
vistică. expresie a unității rt eantiauitătil cul
turii popolare românești Distribuția tematică pe 
sectoare de activitate a reprezentat, după cum 
arăta prof. Ioan Tlișiu, directorul institutului, 
„încă o modalitate de participare activă Ia dia
logul atlt de fertil al științelor sociale din țara 
noastră, dialog care sub semnul aniversării a 
3 0S0 da șnl de la întemeierea primului stat dac 
centralizat |i indeoendent. a lărgit considerabil 
orizontul cunoașterii contemporanilor in o jeamâ 
de prohleme ale formării, dezvoltării și creației 
ponorului român".

Importanța problemelor urmărite, valoarea do
cumentelor prezentate, a opiniilor și ideilor ex
primate la un tnalt nivel științific marchează un 

mentul la care e supus, dar mica înscenare din 
marginile revistei R.L., privește o discuție care 
3-a desfășurat pe larg in paginile revistei Lu
ceafărul, pagini care refuză, la cea maț simplă 
cercetare, aceste „giumbușlucuri44 polemice. Mini
ma onestitate cerea scriitorilor acestor rinduri 
semnate R.e.d. să urmărească susținerile lui 
Paul Anghel de vreme ce vor să le combată. 
Verificarea cu faptele este zvîrlită la coș în 
favoarea ficțiunii : important nu e adevărul ci 
portretul robot al lui Paul Anghel propus pe 
această cale publicului. scurt, Paul Anghel 
este învinovățit de a avea „o înțelegere cu 
totul personală, care 11 desparte net tocmai de 
Edgar Papu44 In privința protocronismului. 
Edgar Papu, zice nota citind din prefața cărții 
Din clasicii noștri, a gîndit „formula protocro
nismului românesc44 in opoziție cu ideea sincro
nismului. Susținînd ideea complementarității 
celor doi termeni Paul Anghel n-ar fi decît un 
deformator al inițiatorului. „Alternativa sincro
nism/protocronism, situarea celor doi termeni tn 
OQOziție reprezintă așadar obiectivul inițial de- 
cTarat’și rezultatul (acum nerecunoscut) al par
tizanilor protocronismului". să fie ? Că R.e.d. ■ 

iși induce vriJil-Aevrîăti Cititorii in eroare , 
se poate demonstra deschi2Înd Luceafărul 
din 8 octombrie 1977. Edgar Papu 1?1 comple
tează și precizează aici formula din prefață : 
„Vă rog să-mi permiteți o precizare. Nu Înțeleg 
aici opoziția in sensul de termeni care se exclud 
ci de termeni care se află față-n față in chip 
complementar. In fraza citată eu am optat pen
tru sensul relației complementare". Iată deci 
că Paul Anghel nu e despărțit net de Edgar 
Papu cum afirmă grăbit R.e.d. ci în deplin 
acord. Suportul Întregii construcții se surpă. 
După cum alt pil astru de hîrtie al fabulației din 
ILL. confecționat cu aceeași Inconcurabllâ 
grijă pentru adevăr intră In conflict cu adevă
ratul scop al discuției despre protocronism. Paul 
Anghel este învinuit destul de direct că n-âf 
vrea să recunoască un obiectiv „inițial decla
mat" (!) : alternativa sincronism/protocronlsm. Plrî- 
tul n-are de ce s-o facă. In același Luceafăr (8 
octombrie, 1977) Paul Anghel afirmă alături de 
Edgar Papu și in aceeași masă rotundă : „Toate 
culturile se caracterizează prin sincronism și 
protocronism nu numai cultura și literatura 
română". Sau : „dacă sincronismul e o lege 
universală, protocronismului trebuie să-i con
ferim deaiemenea statutul de lege". Relația de 
complementaritate este clar precizată Încă de 
la debutul acestei discuții. Ce rost au confuziile 
din R-L. ? Mai mult decît atlt tema primei discuții 
despre protocronism și sincronism este aceea a 
complementarității pe care o susțin toți pa rt ici - 
pantil (Edgar Papu. Ov. S. Crohmălniceanu, 
Pompiliu Maree», Paul Anghel. Mihai Ungheanu). 
Pompiliu Mareea declară : „Cred că protocro- 
nismul nu ac opune sincrjniamului pentru aim- 
plul motiv ta nu există cuburi pur protocronice 
(nid cete mari) și nici culturi pur sincronice". 
Dilema fatală proteermism sau sineroaisai nu 
aparține acestor interlocutori și nu poate fi pusă 
In nici un caz pe seama lui Egdsr Papu sau 
Paul Anghel. A răstălmăci ooiniile atitor scriitori 
deodată este, orice s-ar zice, cam mult.

Ce mal rămine din mundta Înscenare a 
R.eta.7

Reaua credință In Interpretarea punctelor de 
vedere exprimate.

Tn «certe condiții, siguranța fără margini cu 
care R.e_d. declar fi. in finalul Însemnării, că 
totdeauna România Literata resolns
polemicile neprincipiale, răfuielile mărunte44, că 
..s-a opua modului de a discuta prin confuzii și 
deformări de concepte, prin acuzații de tot felul, 
prin contrazicerea însăși a evidenței" ne amin- 
serte cunaacuta zicală cu cei ce vorbesc de 
funie in casa «plnxuratuluL 

moment mult așteptat In cunoașterea fenomenu
lui etnie Pe de alLă parte, a fost situat in con
temporaneitate documentul etnologic și variabi
lele acestuia din punct de vedere teoretic și apli
cativ. îmbogățind sistemul de referință asupra 
s ni ritual ită ții românești. Cîteva din titlurile co
municărilor sint edificatoare : Documentul etno- 
larie — expresie « «r+xlnli, unității șl continui
tății paporohil român. Prolegomene e pi stern ote- 
riee. (Paul Simionescu). Contribuția graiurilor 
populare ia formarea „stilului românesc** in crea
ția materială și spirituali. (Valeriu Rusu), Despre 
■ □ele probleme ale cercetării etnografice privind 
eoDtlanitaiea arhitecturii populare. (Paul Pe
trescu) Culegerea de folclor dobrogean a toi 
T. T. Barada. Contribuții la studiul unității fol
clorului românesc. (Adrian Fochi), Sărindarul de 
obște — un obicei bogat In sugestii pentru ideea 
vechimii și continuității de neam. (Al. I. Amzu- 
le«ru). Terminologia păstorească, mărturia uni
tății limbii și ponorului român. (Vasile D. Tăra), 
Perspective etnologice de descifrare a calenda
relor autohtone. (Ion Ghinoîu), „Cărțile populare" 
ale românilor și narațiunea folclorică. Vechime 
și Circulație. (Sabina Ispas), Ideea originilor șl 
a continuității etnice in cultură. (Vasife Vetișa- 
nu) și altele cu aceeași valoare tematică.

Se poate spune deci că etnologia iși recapătă 
statutul ei propriu la confluența cu disciplinele 
intermediare ale cunoașterii, amintlndu-ne de 
ceea ce lorga și Călinescu spuneau, anume, că 
In explicarea vechimii culturii românești trebuie 
să pornim de la factorul etnic,

V. Vetișanu
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București
N-am vâiut pa fața nimănui 
incrincenarea săpata de-a vieții cruzime, 
ci zimbete numai, 
asemenea strugurilor pirguiți 
ce se răsfațâ-n soare.
Nu mi*au ieșit in cale robi 
împovărați de greutăți șl nevoi, 
eu am văzut doar un popor 
trâindu-și bucuria, jocul, munca. 
Nici tristețe n-am vâiut, 
nici măcar acolo unde incă ic mai zăreau 
cicatricele războiului, 
ci doar bucuria și mindria 
reconstrucției tâmâduind răni și durere.

O, București, oraș cu case albe 
și flamuri de purpură, 
glas de pace, 
tu îmbrățișezi cu miini de frate 
ziua de miine...

In românește de 
Nicolae Nicoară

HARRY MARTINSON
SUEDIA

din lirica sovietică
ANDREI VOZNESENSKI

30 martie -
Ride mai frumos ca niciodată 
Luna martie hohotind pe stradă. 
Hai și voi, in goană hohotind 
Bulgări mari da nea rostogolind. 
Chiar și alocați de-ati fi ta viață 
Sub haine lovitari fiind.
Voi să fiți cu zimbetal pa față.

Miine-i ziua de 1 april
„Hill-vcr spune-i arai rawer ca Brta" ”) 
Si testau ran lele-or să fio
Toata imhracate-n parata.
Astăzi, insă, coama tor da laa 
Ho hotele-și lasă pe taasaa.
Hai, veniți, cu zimbete pe baze 
Să ne-m pin gem ta carto buze.
Hazul milioanelor depune
Un sigiliu adine, de-ntetapciuna,
Pe cind prostiil stnage doar din toate, 
Dar nu hohetește-n libertate.

Hohotele libertăbi-și saMâ, 
Și desăvirșesc in fresca firii 
Ca din marmuri surizind sub daltă 
Sărbătorile bună-vestirii.
Lacrimile, vino, m ta^esă 
Să le ștergi cu-o blană de hermină I Personaje din basme populare rusești lucrate 

de sculptorul in lemn Mihail Cilikov

Cîntee
Iubirea mea ia născu intr-o primăvară lorica, 
pe malurile-n care fluviul cm ta și juca, 
și cu miere sălbatică se hrăniră orii mei cnai 
pe pajiști îmbibate de rouă noptatecă.
Iubirea mea se născu la țărmul fluviului Poise 
în care saltă somnii și vineaiâ itiucile.
Avu parte de-un cintec ce se cinta ei raaai, 
beție de sălbatic și vis de lăutar.
El ardea în sing ele meu răzvrătit priratorata 
din nou și mereu renăscut ca să-aoake-awegîa^. 
mereu răsunind cind lumea era beata de wra. 
pa cind erau vilvâtaie cer și pămmt
Dar niciodată n-am să mai iubesc 
ca-n vremea trandafirilor pe fluvial Paisa, 
iubirea mea imbătrinește si-e cariad cams o 
n-o să mai afle miere sălbaticâ-e aoapeo.

câtorva tea h ta p asetară Meta 
străvochadia pătat ta rage tac

Citi ani n-am știut ca-i ritail oare 
Oare, crte zile-aa feri sărace. 
Fără risul cu sclipiri de soare 
Ca a stea cu simbunil da pace I

•) Numele a d» o*îă"eti celebri.
Ca a p-aiâ ta halatul dta armă 
ca • apă-n cimpie

BIRGER SJdBERG
SUEDIA

Niei eercari, aici triughitri
Nu-mi mai băieți nici cercuri, ou-aa deMMțî 
triunghiuri ca să imi demonstrați, 
cind demonstrează singele ericura. fie ■ tarfar-ti 
fie la bucurie sau in luptă.
Nu-mi mai cintați lungi cin tete segmentata 
ca să treziți o dragoste a cărei flăcări 
ard pașnice in pieptul meu.
Zadarnic imi dați sfaturi ce-nsecmnâ cel rara tote. 
Căci, ceea ce-i mai bun, nu știu,
dar ceea ce iubesc, din tot sufletol știu, 
talaiol său m zbate la ferranl țării
Fără cuvinte mari cind adavânj-i «tar de zi
Tu-n dar mi-ai dat viața, ta moarte ta taa va- fl.

TOM KRISTENSEN
DANEMARCA

MIHAIL SINELNKOV

Intflnirea
N-«m să samm psaa mtafl și nici un semn 
Nu vei tas«, de mraa sa vă spână.
Lta oaspete ca gtas solemn
Eu an să ra adoc ■ vesta toana.

Dar imi aduc aminte, visător, 
Cum in copilăria mea ștrengară 
In dușumea, un simbur lucitor 
De rodie, am pus ca să răsară.

Apune soarele... S-au adumbrit 
Atilea chipuri, insă nu se stinge 
Visul de-atunci, lăstarul înfrunzit 
Acoperișul casei il atinge.

In românește de Dumitru Bălan 
și Ion Fotopin

ANDREI DEMENTIEV
Liniștea
A început să-mi fie frică de liniște. 
Cind trec printr-o stradă în optată 
Mi se pare că aud visurile unuia
Și tăcerea se închide după mine ca o apă.

Totul e netulburat in prizonieratul liniștii 
In jurul meu, iată, nu e nimeni, 
intru in liniște ca într-un dezastru 
Fără început și fără sfirșit

Un dezastru inevitabil
Ca această tăcere care stă la pindă 
in stradă ca un vechi tablou
Indescifrabil.

Dar eu o tulbur dinadins
Cu strigătul meu ca o piatră aruncată 
Bat in podea cu călciiul răutăcios 
In peretele dormind fără griji

Ca cineva să iasă pe prag
Și măcar să mă-njure
Dar stau în noaptea aceasta 
Ca într-un cîmp pustiu
Unde vocea și teama mea sint singure.

Iernii i s-a făcut dor de zăpadă
E decembrie. De aceea
Iernii i s-a făcut dor de zăpadă 
Așa cum mie mi s-a făcut dor 
De risul tău.

Un ris nestăpinit scinteietor 
Din toata inima
Ca zăpada frenetică și curată.
Grâbește-te I

Pămintal răvășit de geruri
O așteaptă
Și mie ca unui cimp mi-e frig 
Fără visul tău.

In românește de Elena Kovacs 
și Dan Laurențiu

HENRIH EDOIAN

Copaci desfrunziți

WILLIAM
DANEMARCA

Bui seara

:ini:SEN Despre tinerii scriitori Noi stăm pe stradă ; liniștea ne-nginâ - 
De aer paznici, paznici de răbdare.
Ci viața*i chipul unei căi bizare : 
Deasupra noastră-i ca o stea bătrinâ.

Dialog intre A MIHAILOV — licențiat al Institutului de Literatură 
F AL MIHAILOV — redactor-țef al revistei „Literaturnaia ucioba"

Precum o piatră antică pe țărm 
acoperită de mușchi, aspră și cenușie, 
fortăreața Kronberg zace la marginea 
azurului biciuit de lumina ;
soare și sare și amara vinturi 
preț de patru veacuri domoala

Mat «tai d

REVISTA STRĂINĂ
%

• U4. Cto w

• PE DIFERITE MERIDIANE ale globului au 1M 
manifestări dedicate României. Sint evocate mo
mente din Istoria milenari a poporului nostru, 
evenimente în care oamenii de pretutindeni, de 
diferite condiții sociale și orientiri politice. v4d 
efortul, lupta de secole ale unui popor pentru 
dreptate, libertate șl independenți. Sint puse în 
lumină, de asemenea, realitățile de azi din țara 
noastră, caracteristicile politicii interne și exicrre 
ale României socialiste • In Egipt, la Alexand.-.a. 
Muzeul de arte frumoase a gAzduit a seară cul
turală românească în cadrul căreia ■ ioat pre
zentat filmul „Dacii" • La Berlin, În cadrul aud 
manifestări dedicate României, a avut loc verm- 
sajul unei expoziții de fotografii și a foat deschis 
un stand de carte românească • La Jalapa. cap<- 
tala statului Veracruz (Mexic), a foat organizată 
o‘ seară culturală românească în cadrul căreia am
basadorul țării noastre a donat bibtioteeil locale 
un set din operele tovarășului Nicolae Ceattșewru. 
precum și volume despre istoria, cultura w arta 
românească.
• ORGANIZATA de Asociația de prieten •

Austria — România In colaborare cu ambuada 
României din Austria, In aula Acades»s p:po
lare „Favoriten- din Vlena a avut loc • marH- 
festare culturală Închinată lmpiinirt! a de
de la întemeierea primului stat dae centrat iac ța 
independent. Cu acest prilej, a fa» -
expoziție de carte rorftinească ta care, pa princi
palele standuri au fost spuse votante (fca oper*> 
tovarășului Nicolae Ceauțeacn și a foot vttezmu o 
expoziție de pictură care adună haerări apa-țiatsd 
unor artiști români contemporani.
• KLLBICKO PAVl I l%T •

este Întitulat volum ui de vervurl fl prota pnsra co
pii de Tudor Arghezl lansat de editxn prachezâ 
„Albatros" într-un tiraj de U Mă exemptrac Tex
tele antologiei care fac pane dta vei urnele _ Canea 
cu jucării-, „Versuri de seară". ..Seners*. vet 1 u 
4 au fost selectate șl traduse de Mana Kavtax-a. 
care semnează șl prefața eărțîL Echivalarea versu
rilor In Hm ba cehă aparține Hand Vrtxjv*. Volu
mul e Ilustrat de Llbuae Loskcxovă care oieri a 
grafică ale cărei exrarterisno sint senciMMtatea și 
fantezia.
• IN LOCALITATEA marocană Essaouira a foat 

organizat, sâptămîna trecută, un festival interna
țional de teatru ți artă populară la care au foat 
invitate să participe II trupe din mal multe țări. 
Cu această ocazie a fost programat ud colocviu 
consacrat in întregime muzicii populare din Maroc.
• SCRIITOAREA franceză Gabrielle Rolla, autoa

rea romanului „Cbtres menteuses", scria In 1871, 
revine cu un nou volum plin de aceeași gingășie, 
dublată de spirit de observație și de Indemlnarea 
de a evidenția mecanismele unor comportamente 
oare, la prima vedere, par obișnuite. Noul său vo
lum a apărut In editura ..Mercure de France" sub 
titlul : „L'Innocence meme". Eroina, portăreasă a 
unui imobil de raport din Paris, care în timpul zi
lei are grijă de o fetiță șl de un dine, Iți împăr
tășește observațiile agere șl ironice despre lume șt 
viață, legate de perindarea locatarilor prin fata 
geamului lojel sale, ca o derulare a unui film 
aproape mereu același, dar care constituie unica 
variație In desfășurarea monotonă a vieții sale.

• aso^rarara rata0"* «MorWta TUtar
•V. t UKS* opw Moar ta V BtfMta Rta

Bau rai £sag wtatata ootaM R» ira ra^tara ta
B’«arA hMN oBteoa. ta Macao — .TMa*v fltoto 

*•*". «*rat tata* MB W — a te» ata^taut
ea I te ■ tarata : ta Ran 
v/tatar Ok*ag ta1*"*

araflM ttaanr* r-=^“ wtaita te
•V * ftaftta aata autaktatav* taa tratata taurate

tc. «Lîuriî, i~jx. eeooocne g9 paJtoe.
• CEA DE A 7-A EDm A ILLF — T’_T--

L- i-mațicnai de artă eoeresaptwir.sJ — la
sflrfiru] lunti trecute ta Pww. a rnni 
manifestare ea „marele ih"*" anaaal al artd_ Nu
meroase picturi, gravuri, seuipuirt- șl repre
zentative patru arta de ari O-n seri molie țări 
ale lumii, semnate de unii dtatre cei mal de seamă 
artiști, au fost reunite pentru chera tiîe la Grand 
Palais. F.I.AP. a fost onorat anul acesta, pentru 
prima oară, de vizita președintei ui Repcbhcti Fran
ceze, Valery Giscard d’Estaing. care a inaugurat 
tradiționala manifestare amețiră
• DOI ANI a petrecut Balzac la conacul Ver- 

hovnia din Ucraina. Marele scriitor a scris aici 
drama „Mama vitregă" șl clteva dintre romanele 
sale. Conacul, de curlnd restaurat, găzduiește o ex
poziție Îmbogățită în ultima vreme cu vechi foto
grafii descoperite în arhive, eu documente necunos
cute plnă acum privind căsătoria scriitorului fran
cez cu contesa Evelina Ganskaia.

<. M.

voltei împotriva distrugerii frumuseții naturale 
a lumii. [...]

A. M. : Problema este peste puterile unul sin
gur om.

AL M. : Dar oare îndrăzneala nu este de toată 
Lauda ?

A. H. ! Dacă ea duce la vreun rezultat con
cret. (...]

AL M. : Mulți poeți tineri din anii *70 au fost 
influențați de umbra lui Rubțov.

A. M. : Rubțov a avut nu numai imitatori, ci 
și adepfi. Cele mai bune poezii ale lui, „Steaua 
dm pul or", „Pasărea de foc44, „Trenul“ și altele 
■u contaminat inimile.

AL M. : Totuși spiritualitatea este legată de 
relația față de muncă, de activitate. Trebuie 
luai in considerație că azi, in discuțiile despre o 
v-a** spirituală se ating cele mai complicate pro
bleme de rezolvarea cărora depinde viitorul 
IKMVJ.

A. M. : Nu, pentru viitorul nostru, azi nu-i ni
mic mai important dedt munca spiritualizată, 
conștiința in marea ei forță de transformare. 
I-â t —jra. in căutarea idealului spiritual și mo- 
: BÎ. ur..ie si-1 materializeze, căutind subiecte din 
Otaerțțe «fere ale vieții. Proza scoate sein tei spi- 
r.iraAîe din conflicte, șocuri și relațiile omului in 
spue activității profesionale.

In românește de 
Sanda Ungureanu

Nici o vîntoasă ramul nu ni*l bate ; 
Goliți de frunze și goliți de floare 
Ne-ar da chiar raiul bună-mbrătișare, 
Tăcuți cum sîntem, fără de pâca‘e.
Deși-i enorm tabloul ce ne-ndură, 
Prin ramul nostru, ca-ntr-o țesătură, 
Se prind adesea glăsuiri de îngeri.
Doar străzi și aer viața ne-o umplură, 
Iar oamenii curg, mereu fără măsura 
Prin ochii noștri-n ale noastre plingeri.

In românește de 
Carolina Ilica

RAZMIK DAVOIAN
In munții cei reci...

In munții cei reci
Pinguinii de piatră 
Au strins stelele 
Și aprind focul.
Miinile mele ingheațâ in munții cei reci 1 
încotro poartă vintul flacăra macilor ?
Peste prăpăstii, peste prăpăstii
Peste prăpăstii ce au mii de milioane de ani. 
Mina ta din ochii mei scoate
Temple, miriâstiri,
Cristelniți întunecate, facle
Și lacrimi.

In românește de 
Dumitru M. Ion

< < t Cat rara pn fin vin nprt • btatar 
fl • tata Utafl MptorabR tata .Tarra»-

Mpertatal itaA ta pcwb atarar *ra tevwv r^-

cefe aooâ forțe ale hunii : mârriița forță 
a și cea care i se impotnveșie-

AL M. : Dar acest fapt nu-i prea dos. nu-i 
M ?

A. M. : Noutatea nu coastă in punerea protrie- 
mex. c in felul in care se apropie de ea. m 
irrrrcArita de a răspunde la câteva întrebări pue 
azi de viață, întrebări eterne. Kim msțuae că 
otbul nu se poate sustrage irepetabditățu sate 
și că. dacă încearcă s-o tacă, apănrâfas-ae cu 
regine ir ea, cu timpul acest act devine un viciu 
ccmunor. pe care U va cunoaște piuă la 
fără îndoială.

AL M. : Din punct de vedere abstract nu este 
prea convingător.

A. M. : Dar concret. In povestirea Fratele și 
sora" această idee este foarte reală. Si am re
marcat la el o mișcare spre un realism chiar 
sever. Acel drum pe care evoluează protz» lui 
Kim este foarte dificiL El merge pe marginea 
unei granițe invizibile care desparte realul de 
ireaL

AL M. : Din acest punct de vedere eu văd 
asemănări intre Kim și poetul Iuri Kuznețov.

A. M. : O asemănare superficială ?
AL M. : Bineînțeles. Formală
A. M. : O astfel de tendință comună se ob

servă și in opera tinerilor scriitori ai anilor "70.
AL M. : In poezie, Iuri Kuznețov este cel mai 

proeminent reprezentant al acestei tendințe. El 
a ridicat prin „Povestea atomică** problema re-

sport Mingea trece, omu’ nu!
aj’fcLdii-SSă la Briila, tocmai ta ziua cînd 

v-5 permt ai nlogă complet Ură haz, un 
;r»eten agronom, orc susține că ei au 
-rouAai eil^ol porumbuhti la televizor, 
A-.‘ slt: •_ plAâ *A-4 termine și la radio, m-a luat 

ca. - s as-a suit ta autobuzul pentru stadion,
u > eu Gala pi memul duliilor*.

aiu cuncștințâ eS pe vreme de
--.-sail eaem la fotbal douA categorii de oameni : 

țr.-Oâî-înna dreptate, cunoscuți și sub 
r.-a^e * de artatn, p gogomanii. In timp ce mA 
h'-jBtiizst « im acestui adevăr și mA căutam de 
f -ier, un foarte dnAr ri tanxnecat locuitor al ora- 

eepti destul de reușit, m* căuta și el prin 
dome «*-mi dteaacA tn buletin data 

sau sA vadă dacă mă gldll la subțiori. Eu 
x-azn găstt ftaser. ei ca lucrător netect și mai inspi
ra; —. sent convină eh se va afirma de timpuriu — 
■ năst ce căuta șl-î trebuia. Dar i-a lipsit bruma 
ds rrcroc ce «rhirrhâ un talent de excepție In ge- 
niu. Pentru ca ta ebpa dnd transfera portmoneul 
<tir ^-rr’jnaruj meu In rinul lui primitor, ca să-ml 
îneAm-ască fotografia zgribulită de frig, un suflet 
vrâ.’zzaj Fi inMtaf brațul, răsucindu-l hain, șl l-a 
lc=a m PuhbeuL present tratind In timpi a-
rca ra n fericita ■vertisrA a marelui meri, a avan
sa’. rrri de sugestii de felul : Jorește-1 scurt Ia 
coasta șasea". ..mușcă-1 de nas*, „aprâi-1 eu deștu 
mare pe umpan șl eu inelarul pe omușor*. etc. Cri 
ce ie ocupa ea fălțultuj fălcilor n-a putut să dea 
curs tuci unria. fiindcă, din spate, o voce patetică, 
a tatălLC care-șl priveghea fiul, ajutindu-l să 
petndă sint prtetaAc sub aripi, a răsunat Înalt ;

Tovarășu’ lucrător, nn-1 bate rău că se sperie șl 
nu mri fr»r*-n viața hti f

I-*m dat dreptate, sigur că da. căd e de datoria 
fiecArui părinie st se Îngrijească de viitorul copi
lului uo.

Intnsd pe stathon, primul lucru care ml-a Impus 
a 1 o lozincă «crisă pe plnză cu Utere cit barza 
fnrtiitind broaște : MINGEA TRECE. OMU1 NU I 
Pr-.n mnaoarea ca un descfntec al mieilor, am des
coperit așm o flșle de pinză albă pe care doi buni 
brăiJefti inșuaseri cu catran o întrebare nevinovată, 
glndi— tu mina natul spirit al fair-play-ului : „Băr
bați gâîifeni. la despărțire v-ați sărutat cu șarpele 
casei î“ Am aplaudat din suflet Lipsa de substrat 
a tatrebăiri. spre deosebire de cel din jur care-au 
aplaudat-o așa cum se cuvine, adică bătind din 
palme șl bocănind că Idl ele. Ml-a fost rușine pentru 
deștele degerate, conjudețenli mei or fi interpretat 
reținerea mea ca pe o depărtare de matcă. Ii 
asimir pe această cale că n-au de ce să fie îngri
jorați.

\______________________________________

Pe urmâ, in sunetul a două sirene ce se Btrln- 
geau singure de git, au Intrat echipele, una din 
di vi zi a R — F. C. Brăila, alta care se rostogolește 
vijelios spre divizia B — F.C.M. Galați. Meci amical, 
veți spune. Și asta, fiindcă nu cunoașteți dragostea 
dintre Brăila și Galați șl nici de cîte ori în istorie 
l-au pus moldovenii foc Brăilei. Pînă și bunul Ște
fan cel Mare ne-a pîrgult pielea cu torța. Drept 
pentru care, chiar de la primul schimb de mingi, 
în tribune a răsunat blajin, Îndemnul : „scoate 
bazuca, Gigi, și pe ei“. „Pe viață și pe moarte, 
f. umoștior nomazi le-am strigat și eu In gînd, 
cuncscind bine că Jucătorii brăileni sint prea puțini 
din Brăila, iar gălățenil numai vreo patru din 
Galați. Susținuți fierbinte, ai noștri goneau călare 
pe buturugi, iar ăilalți dădeau goluri. La primul 
dintre ele, s-a făcut tăcere de piatră, care n-a fost 
altceva decit o capcană, ca sâ-1 prindem In clenci 
pe spectatorii din Galați, deghizați în brâileni. 
Unul, probabil Începător, a căzut imediat mesa, căci 
s-a pomenit clntind ca năucul, singur In mijlocul, 
unui ocean cu scuipatul pe limbă :

fraților din Brăllița,
v-a ouat un prepelița...

Ce-a urmat, n-am văzut, dar pot sâ-mi Închipui 
că i s-a servit meniul destinat soacrelor în vizită 
la cuscrele lor : dimineața, ceai fără zahăr, la 
prlnz, resturile de dimineață, seara iarăși un ceai 
contra colicilor, și tot fără zahăr, ceai, fiindcă 
ceaiul menține fața fină și bărbia tare.

Pinfi la pauză, gălățenil ne-au mai trlntit două 
goluri, dar in pauză, jucătorii noștri de rezervă 
ne-au desfătat Inima, înscriind din lovituri libere, 
douăzeci și ceva de goluri portarului de rezervă. 
După minute lungi de odihnă activă (am aflat că 
In vestiare s-a jucat blza), brăllenii au luat lupta 
pe cont propriu și publicul le-a dat aripi să mai 
primească două goluri, Inconjurindu-i cu vorbe, 
una mai frumoasă ca alta :

Mă. cap de primus, nu-1 buși-n spinare, dă-i 
la potroace, ca să nu mal aibă cu ce gospodări 
coțofana ;

— înainte băieți, luațl-le vulpoaica șl băgați-o-n 
poiata noastră ;

— Mal iute, Glgi, mai Iute, puiule, căci decit În
cet șl prost, mai bine repede și anapoda 1“

La sfîrșit, spectatorii de la peluză au scandat 
fericiți : „bravo ai noștri, nota zece (zece) la 
umbră". Iar prietenul meu și-a desărat sufletul, 
striglnd : „mă, ăștia de la Hodoroglstul Galați, o 
faceți pe balaurii cu noi, dar cind s-aratA Craiova, 
Argeșul sau Dinamo vă . dați dispăruți de pe piață, 
ca brlnza de Brăila."

Fănuș Neagu
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