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Un visător rătăcit în viitor

Motto
Toţi oamenii visează, dar nu la fel. Cei care
visează noaptea în cotloanele prăfuite ale gândurilor se
trezesc şi îşi dau seama că totul a fost închipuire; dar cei
care visează ziua sunt periculoşi, pentru că aceştia şi-ar
putea trăi visele cu ochii deschişi, punându-le în practică.
Eu aşa am făcut.
T. E. Lawrence
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Un visător rătăcit în viitor
Încurajat de reacțiile cititorilor primei mele cărți, am continuat
să scriu și din cuvânt în cuvânt, din povestire în povestire, din
vis în vis, am ajuns să scriu a doua mea carte. Este, dacă vreți, o
continuare a primei mele cărți Vise și visători. Câteva povestiri cu
tentă S. F. în care am încercat să redau nevoia de dragoste, vise și
visare a oamenilor. Sper să vă placă și să o citiți cu aceeași plăcere și
nerăbdare la fel ca pe prima mea carte. Această carte este dedicată
fiicei mele Micu Lavinia Andra și mamei mele Micu-Runceanu
Valeria.
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Interviu imaginar cu un om obișnuit
– Bună dimineața, domnule, ne întâlnim din nou.
– Sărut mâinile, este o plăcere să vă revăd. Dar care este
motivul?
– Aș vrea, dacă nu vă supărați, să continuăm interviul pe care
l-am început acum un an, atunci când încă mai lucrați la primul
dvs. volum.
– Cu mare plăcere, aștept întrebările...
– Sunt mai multe... Sper că nu vă deranjează?
– Nici vorbă, o să răspund pe rând la toate.
– Atunci spuneați că doriți să scoateți o carte și să ieșiți la
pensie. Ați reușit?
– Da, am ieșit la pensie și am publicat și cartea.
– Până la urmă, cum se numește cartea dvs.?
– Vise și visători.
– Felicitări! Și acum ce urmează?
– O să-mi apară și cea de a două carte în anul 2021 (cel puțin
așa cred!) și mai am două cărți în lucru pe care sper să le public,
dar, cum se spune, „omul propune iar Dumnezeu dispune”! Din
păcate, apariția primei cărți a coincis cu pandemia iar acum
aștept să apară și cea de a doua carte ca să fie o dublă lansare.
– Cum se numește cea de-a doua carte?
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– Un visător rătăcit în viitor.
– Este o continuare a primei cărți?
– Nu, nu este o continuare, dar este „pe aceeași linie”!
– Care este subiectul celei de-a doua cărți, dacă nu sunt prea
indiscretă?
– Nevoia de dragoste a omului... Mai multe o să aflați când o
să citiți cartea.
– Cum a fost primită de cititori cartea Vise și visători?
– Surprinzător de bine, chiar dacă a apărut în plină pandemie,
când se spune că „lumea nu mai citește”, eu am suplimentat deja
tirajul inițial.
– Spuneați ceva de încă două cărți. Când credeți că vor
apărea?
– Mai este cale lungă până acolo.
– Ne puteți spune câte ceva despre subiectul lor?
– Să spunem că sunt întâmplări din/de viață.
– Sunt cărți autobiografice sau de ficțiune?
– Poveștile au la bază întâmplări și personaje reale, dar totul
a fost trecut prin sita amintirilor și remodelate de fantezia
autorului aici de față.
– Deci este o carte despre viață?
– Titlul provizoriu Despre viață și întâmplările ei, cred că
spune destul.
– Acum aș vrea să pun altfel de întrebări, să aflăm mai multe
despre dvs.
– Vă ascult.
– De ce vă este cel mai frică?
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– De singurătate... Cred că este cea mai grea de suportat.
– Ce vă place cel mai mult?
– Să citesc, să ascult muzică, să mă întâlnesc cu prietenii și,
mai ales, să scriu.
– Ce detestați cel mai mult?
– Minciuna, trădarea și prostia agresivă.
– Enumerați cu sinceritate, dacă e posibil, trei dintre defectele
dvs., plecând de la ideea că nimeni nu e perfect.
– Încăpățânarea, indolența (uneori) și superficialitatea (de
prea multe ori).
– Acum enumerați trei calități, dar fără a exagera. Spun asta
pentru că noi ne vedem în oglinda sufletului nostru altfel decât
ceilalți.
– Sunt un om bun (cel puțin așa sper), loial, inteligent,
plecând de la premisa că toți suntem înzestrați de Dumnezeu cu
acestă sclipire...
– Cum v-ați caracteriza?
– Un om obișnuit, cu bune și cu rele, înzestrat cu un strop de
talent.
– Ce vă doriți acum?
– Să fiu sănătos și să am pe cineva care să mă iubească, să mă
respecte și să mă sprijine. Cineva căruia să-i pot răspunde cu
aceeași măsură.
– Mulțumesc frumos, dar tot nu mi-ați spus numele dvs.
real.
– Un om obișnuit, un visător și el acolo!
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La Editura Leviathan, înființată la începutul anului
2021, au mai apărut:
Radu Comșa, De ce și-a lăsat Petre P. barbă
și alte povestiri, prefață de Costin Tuchilă, 130 p.,
ISBN 978-606-95136-0-6. Preț: 12 lei; 6 euro
„Voce originală în peisajul literar de astăzi”, „autorul lui Petre P. (cel
care și-a lăsat barbă și care poate fi chiar scriitorul!) are o frază fluentă,
precisă, cu o anume ritmicitate (vizibilă și din separarea paragrafelor cu
rând alb), în tonalități când calme, când grave, niciodată bruște, fiindcă
firul epic se află la el într-un perfect echilibru. Limbajul interior potențează
de cele mai multe ori acest ritm.” (Costin Tuchilă).
Cornelia Bartels, Decupaje, proză scurtă, prefață de Costin
Tuchilă; postfață de Pușa Roth, 176 p., ISBN 978-606-95136-1-3.
Preț: 15 lei; 8 euro
„Emoționantă întâlnire a Corneliei Bartels [scriitoare stabilită de
peste patru decenii în Germania] cu ea însăși, cu tinerețea și experiențele
ei literare, frânte într-o zi doar pentru faptul că a îndrăznit să plece! Din
colțul ei de Germanie, a început să depene amintiri, a reînceput să lucreze
cu aceeași bucurie, fiindcă această lume a cuvântului scris este fascinație,
este aventura minții, este viață, este emoție!” (Pușa Roth).
„Nino Nino” și poveștile copilăriei, texte și desene ale copiilor din Grupul artistic „Nino Nino”, Brăila, din cadrul proiectului „Zâmbetul unește” al Asociației Culturale Leviathan, realizat
împreună cu Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila, Secţia de Împrumut pentru copii. Ludotecă. Grupul este coordonat de prozatorul Lică Barbu. Prefață și prezentări de Lică Barbu. Cuvânt introductiv
de Mihaela Doinița Stanciu. Postfață de Pușa Roth, 112 p., ISBN 978606-95136-2-0. Preț: 15 lei; 8 euro
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Cărțile Editurii Leviathan pot fi comandate la una dintre adresele:
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leviathan.romania@yahoo.com
Web: https://editura.leviathan.ro; portalul de informații și
comentarii culturale https://leviathan.ro/
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Întâmplări care, poate, se vor fi petrecut

astăzi, moravuri, relații sociale din
lumea contemporană sunt proiectate de
Pompilius Micu într-un viitor îndepărtat,
într-o lume imaginată ca într-un vis
„rătăcit” în universul guvernat de o
tehnologie mult mai avansată decât cea
actuală. Va reuși ea ne ferească de eternele metehne
omenești, va fi, în abstracțiunea ei, paradoxal mai umană
decât societatea de azi?
La granița cu literatura SF, Pompilius Micu ne invită prin
anii astrali 2547, 2678, 2744, 2631, 2796, 2722, într-o
proză scrisă în ritm alert, cu dialoguri vii și personaje bine
conturate, în care, ca într-o oglindă, ne putem recunoaște.
Costin Tuchilă
De același autor: Vise și visători, Iași, Editura Ars Longa, 2020
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