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Gheorghe Barbu, rectorul Universitãþii Piteºti, este urmãrit penal de DNA - Serviciul
Teritorial Piteºti pentru cel mai mare prejudiciu din istoria Argeºului.

Acest prejudiciu este în valoare de 370 de miliarde lei.

Gheorghe Axinte, multimiliardarul argeºean, este cercetat de DIICOT pentru evaziune fiscalã,
spãlare de bani ºi constituire de grup organizat pentru sãvârºirea de infracþiuni. 

★★ Cristian SABÃU

Beneficiul colateral
al mondializãrii
Mondializarea a reuºit sã creeze

nu doar o piaþã unicã, favorabilã
marilor corporaþii internaþionale. A
avut beneficii „câºtiguri colaterale“
în plan cultural, uºurând circulaþia
mai întâi a creaþiilor (texte literare,
opere plastice sau muzicale), apoi a
creatorilor. ªi dacã notaþia muzicalã
sau opera plasticã oferã un grad mai
mare de receptare, nefiind probleme
la prezentarea unei bucãþi muzicale, a
unei picturi sau sculpturi, în
receptarea unor creaþii literare
intervine opera de traducere.
Traducãtorul poate potenþa sau poate
deprecia adevãrul ºi efectele textului.
Un beneficiu pentru uºurarea
„livrãrii“ unor creaþii literare
aparþinând unui anumit spaþiu
cultural cãtre un public diferit l-au
constituit amplificarea schimburilor
la nivelul universitãþilor, circulaþia
„profesorilor fãrã graniþe“ între
diferite þãri. Un plus evident la
cunoaºterea directã a creaþiilor altor
spaþii culturale a adus circulaþia
profesorilor care sunt ºi creatori de
literaturã. Se cunosc destule cazuri în
care scriitori nãscuþi într-un spaþiu
cultural au schimbat þara ºi
continentul contribuind prin
traducerea propriilor scrieri sau ale
conaþionalilor din þara de origine în
þara de adopþie. Ar fi de menþionat

creatori care prin opera lor bilingvã
unesc douã spaþii culturale: Margara
Russotto (Peru-Italia), Sergio
Badilla Castillo (Chile-Suedia-
Norvegia), Martha Canfield
(Uruguay-Italia), Marta Lopez-
Luaces (Spania-SUA). Subliniez cã
existã ºi scriitori români care s-au
remarcat pe alte continente: Alina
Diaconu - Argentina, Anamaria
Beligan - Australia. Dintre scriitorii
care practicã „creaþia“ literarã
bilingvã creând punþi culturale între
spaþii depãrtate face parte ºi Vera
Lucia de Oliveira, poetã ºi eseistã
deopotrivã brazilianã ºi italianã.

Vera Lucia de Oliveira,
„paulista“ din Lecce
Nãscutã în 1958 în metropola Sao

Paolo, oraº cu o efervescentã viaþã
culturalã, deosebitã ºi „transplantatã“
în Italia pe când avea 25 de ani (în
1983), Vera Lucia de Oliveira este
profesoarã de limbã portughezã ºi
literaturi de limbã portughezã la
Universitatea din Lecce, traducãtoare
a unor importanþi poeþi brazilieni
(printre care Manuel Bandeira ºi
Carlos Drummond de Andrade).  

Una dintre cãrþile sale - „Poezie,
mit ºi istorie în modernismul
brazilian“ (Unesp 2001) - este
consideratã ca lucrare fundamentalã
în analiza evoluþiei literelor
braziliene în ultimele 6-7 decenii. La
fel de importantã ca dimensiunea sa
de traducãtor ºi critic este statura de

poet bilingv a Verei Lucia de
Oliveira, poezia sa fiind cunoscutã ºi
apreciatã atât de publicul de limbã
italianã, cât ºi de cel de limbã
portughezã.

„Din câte lucruri se construieºte
un poem? Din cuvinte, ritm, culoare
ºi o temã... În doar douã versuri
(ºovãielnicã, am pãºit încet/ prin
fisurile lucrurilor) - scria în 2006
criticul Heloísa Jahn - Vera Lucia de
Oliveira ne spune multe despre
modul în care ea face poezie: cu
miºcãri lente, cãutând materia
poemului în fisurile pe care le
prezintã suprafaþa netedã a
realitãþii… Pentru ea, realitatea e
fracturatã ºi poate fi perceputã în
multe dimensiuni, uneori
contradictorii. Poemele sale încearcã
sã restituie toate vieþile pãstrate în
memorie; tot ce a fost trãit ºi pierdut
este astfel salvat, conservat. Din acel
loc de unde observã totul, poeta
percepe de la distanþe egale lumea
lucrurilor ºi faptelor prezente ºi a
celor care niciodatã nu vor fi
înfãptuite.“ 

În poemele sale, aº adãuga -
întãrind spusele criticului brazilian -
Vera Lucia de Oliveira trece de acea
maya - vãlul aparenþelor - pentru a
coborî în profunzime în „realitatea
realã“. Se ajutã de unelte ca
experienþa de viaþã, intuiþia
poeticã/femininã, talentul de
modelator al trãirii ºi exprimãrii în
cuvinte. Jocul poetic al Verei Lucia
de Oliveira care foloseºte cuvinte
dure în imagini fluide stabileºte
relaþia cu cititorul graþie subtilei
inteligenþe cu care autoarea ºi-a
construit poezia… „O sintezã
ascuþitã, sigurã ºi limpede care face
ca poemul sã parcurgã teritorii despre
care nu poþi vorbi doar ca sã te afli în
treabã, ci întotdeauna cu o finalitate
clarã ºi cu sentimentul surprizei cu
care un poem bun se instaleazã în
mintea cititorului, alãturi de fapte de
viaþã, gata de a sãri din amintire ori
de câte ori experienþa îl convoacã“,
scria acelaºi critic. 

În poezia poetei italo-braziliene,
cotidianul este deconstruit,
fragmentat ºi fragmentar, recompus
ca un puzzle cu mai multe soluþii (sau
cu o soluþie mereu deschisã),
atmosfera apãsãtoare, gravã a
poemelor, realitatea este opresivã,
trivializatã, banalizatã ºi totuºi
delicatã. Fiecare vers surprinde
cititorul prin imagini incisive, prin
alãturãri ciudate de cuvinte a cãror
includere într-o sintagmã este dificil
de imaginat. Autoare prolificã ºi
profundã, cu debutul în volum în
1989, a obþinut în 2005 premiul
pentru poezie al Academiei
Braziliene. 

„Mereu perplexã ºi sfâºiatã între
douã realitãþi lingvistice culturale ºi
geografice - Brazilia natalã ºi Italia

adoptivã - potrivit propriei
mãrturisiri, poeta Vera Lucia de
Oliveira a încercat sã armonizeze
contradicþiile, sã uneascã fragmente
de viaþã ºi istorie, fragmente care
care par sã constituie chiar condiþia
interioarã a fiinþei“. Pentru ilustrare
oferim câteva poeme din cele mai
recente volume: „Verra l’anno“
(2005) ºi „Il denso delle cose“
(2007).

PPOOEEMMEE
Vera Lucia de Oliveira

Pãsãrile
pãsãrile din piatrã îºi dilatã

ofrandele
pãsãrile de carne se zbat în þarcuri
pãsãrile de tablã uguiesc 
pe cãile ferate ale nervilor
pãsãrile de lemn molfãie 
moliciunea muºchilor
pãsãrile de hârtie zboarã 
prin lãuntrul sunetelor
pãsãrile de cãrbune 
îºi mâzgãlesc aripile pe burtã
pãsãrile de foc trag 
dupã ele pãsãrile de ploaie
pãsãrile de cârpe 
liniºtesc pãsãrile de plânset

Furtuna
marea se arunca
împotriva cerului
spuma scrâºnea 

ºi ciocurile unor pãsãri înnebunite
bãteau în suflet
bãteau în suflet

Dreptul de a fi diferit
Pânã la proba contrarã
nu acoperiþi trupul urmelor
nu exacerbaþi aºteptarea morþii
nu contaminaþi vocaþia luminii
nu treceþi cu ruloul compresor
peste cuvinte rupte din suflet
pânã la proba contrarã
nu decretaþi cã nu existã 
dreptul de a fi diferit

Migraþie
pe cer septembrie naºte
ochii mei tropicali emigreazã
ziduri
cenuºii
aºteaptã frunze
roºu aprins
ochii mei 
pãsãri ce simuleazã aripi
se lipesc de lucruri 
care trec
ºi strâns 
lipiþi de luminã
aºteaptã creºterea serii

Cântec de exil
oraº
vechi
oboseala pulseazã
ºi sparge timpul

O punte culturalã peste Atlantic
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prezent
pãmântul arat de rãzboaie
consumat de ore
produce ºi rãspândeºte 
ierburi sãlbatice
într-o fecunditate mutilatã
mã plimb prin altã þarã
privesc alte chipuri
simt alte mâini
sã putrezeºti într-o þarã strãinã
e o durere de care nu te saturi
niciodatã

Negare
poezia nu ajutã
adun în mine
lumea nenumitã
tot ceea ce nu pot sã numesc
nu se naºte
gãuresc suprafeþe 
netede
mutã construiesc
mai bine 
dar eu sunt 
lumea
ºi negarea mea
e aceastã voinþã
de a deveni cuvânt

Pãpuºa
Duioºia întreagã o regãseºti

în pãpuºa
Pe care timpul n-a prãpãdit-o
A rãmas blocatã în fisura 

unei secunde între un crãciun ºi
un doliu

cu rochiþa sa fãcutã manual
deja decoloratã spãlatã de ploi
cu pãrul cârlionþat de fetiþã
cu inima de cârpã care bãtea
ca o inimã adevãratã

Micile biciclete ale serii
cu faþa-ntoarsã spre searã
vãd copii pedalând cu furia care
fabricã vârtejuri de vânt
apasã pedalele
zboarã mai repede ca durerea
mai iute ca timpul
aleargã cãtre duritatea
zidului
ºi a nopþii

Portrete 
din portretele de pe perete picurã 
gesturi zbârcite
spaime
surde
ºi uscate

picurã o durere 
indescifrabilã
picurã silabele sale uºoare
verbele sale descãrnate
ºi venele lor uºor
îngroºate

Poezia mea
nu spune nimic
poezia mea nu spune nimic
poezia mea e mutã
totul a fost deja spus
poezia mea nu-mi va anunþa
nici mãcar moartea
în þara mea asta se confundã cu
anunþul de ziar
care vesteºte vânzarea

vreunui teren
un cuvânt (care n-a murit)
anemic ca dimineaþa asta de mai
inutil pentru ridicarea unui stâlp
pentru plantarea unei pãduri
pentru a mângâia un copil mort
poezia mea nici mãcar nu spune
unde-mi sunt degetele

ºi ochii
ºi mâinile mele goale

Stradã comercialã
sunt poetul oraºului subþire
al oraºului care
nu umblã
poetul acestui oraº de câmpie 
cu vieþi violente
poetul oraºului care îngroapã
case ºi persoane
vin din curva asta de oraº
care n-are decât
faþade
în fiecare dimineaþã
mã trezesc goalã ºi strâmtã
ca o stradã comercialã

Profanez lucrurile
profanez lucrurile din dragoste
urzesc spãrturi
inventez ochi ºi cuvinte
lucrurile nu supravieþuiesc

în mine
se agaþã disperate de pereþi
ºi grosolane
în timp
mâzgãlesc forme
de luciditate

Bucãþi
sunt fãcutã bucãþi
îmi ies din gurã tãceri
blânde
tocmai desenam
cuvinte
mi-am pierdut îndemânarea
de-a mã scula în zori
sunt fãcutã din atât de multe
bucãþi
încât sunt aproape infinitã

Cronicã milanezã
în catedrala din Milano
în vinerea sfântã la ora trei

dupã-amiazã
un Crist crucificat îºi dã (iarãºi)

sufletul
în timp ce o turistã austriacã

explicã
tehnicile folosite la construcþiile

gotice
ale catedralelor evului mediu
unui grup somnolent de turiºti
un porumbel zboarã prin navã
ºi se aºazã pe vitraliul incendiat
de lumina orizontalã a amiezii
iar preotul emfatic îi

anatemizeazã (iarãºi)

pe Iuliu Cezar, Ponþiu Pilat, Irod
ºi pe toþi soldaþii romani ºi austrieci

amin

Nani nani
Frigul dimineþii construieºte cãi

ferate
În suflet

aº dori sã mã trezesc
în China

mi-e greaþã de orele cenuºii
mi-e greaþã sã mã trezesc 
în ochii tãi cenuºii
gãrile

frigul dimineþii cu ulceraþii
palpitaþii

vigoarea revãrsatã în tãcerea
acidã

tristã manierã de cântec de leagãn

Poezia se sfâºie în mine
Poezia se sfâºia înlãuntrul meu
ca atunci când tatãl curãþa via  

vedeam cãzând 
frunzele
ºi tot vedeam cãzând
frunzele

ºi nimeni nu ºtia
cum ramurile picurau vise
dureroase

Pietre
mestec acest oraº
între dinþi

digerez versuri care 
nu sunt cuvinte
sunt pietre

Explicaþie nenecesarã
Nu e trist poemul
Nu e trist nici poetul
Tristã e lumea
Lumea e aceea care e tristã


