tivã. Eponimul apare ca atare la Cyril Leslie
Beeching, A Dictionary of Eponyms, 1979, ori la
Martin H. Manser, The Wordsworth Dictionary of
Eponyms, 1988, dar iarãºi intrãm în ceaþã, cãci lexicologii amintiþi includ în aceeaºi categorie ºi „legea
lui Parkinson”, dupã numele istoricului, economistului ºi romancierului britanic contemporan, autor al
bestseller-ului cu acest nume din 1957. Dupã aceeaºi
metodã, putem atunci înscrie în categoria eponimelor
ºi sintagme precum „epoca Bãsescu”, „regimul
Iliescu”, „reforma Daniel Funeriu” º.a.m.d. Nici
includerea unor expresii metaforice în dicþionarul de
eponime al lui Manser, limitat exclusiv la antroponime, nu ne convinge: „mãrul lui Adam”, „sînul lui
Avram”, „tendonul lui Ahile”, „lampa lui Aladin”...
Cu atît mai puþin, „principiul lui Arhimede”.
Astfel de exagerãri nu le gãsim în lucrarea lui
Constantin Cojocaru, care e conºtient totuºi cã „lista
rãmîne deschisã”, de unde necesitatea unor ediþii
ulterioare îmbogãþite. Dincolo de interesul strict
ºtiinþific al acestui dicþionar, el rãmîne un instrument
de lucru util pentru categorii largi de cititori, o provocare la cunoaºtere, cum bine subliniazã autorul lui, ºi,
de ce nu, un bun prilej de mirare, meditaþie ºi chiar
amuzament. Cãci e într-adevãr de minune sã afli cã
numele unor banale obiecte de îmbrãcãminte precum
fustã sau bluzã îºi au originea în locuri îndepãrtate
precum cartierul Fustat din Cairo ori Pelusium de pe
Nil. ªi cã pantalonii de pe noi vin de la un popular
personaj al comediei italiene. Mai pretenþioasa cravatã te lanseazã în plinã istorie, la un corp de cavalerie croat al lui Ludovic al XIII-lea, eleganta lavalierã, la o amantã a altui Ludovic, al XIV-lea.
Cumperi niºte adidaºi ºi nu te mai gîndeºti la cizmarul german Adi Dassler, inventatorul lor. Pui în
valiza de vacanþã bermudele pentru tine ºi minusculii
bikini pentru soþie ºi faci, se înþelege, abstracþie de
exoticele insule cu acelaºi nume din Atlantic ºi
Pacific. Multe cuvinte uzuale vin de la zei, eroi sau
monºtri ai mitologiei universale pe care i-ai uitat sau
despre care poate n-ai auzit niciodatã: armonie,
ateneu, aurorã, dafin, florã, faunã, graþie, himerã,
iunie, mercur, narcisã, proteic, selenar, silvestru,
uraniu, vineri... Exemplele pot fireºte continua, luate
din cele mai diverse domenii ale civilizaþiei ºi spiritualitãþii umane. Dicþionarul domnului Constantin
Cojocaru le oferã cu generozitate, fapt pentru care
meritã toatã admiraþia ºi stima cititorilor de pe
ambele maluri ale Prutului.
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CONSTANTIN
COJOCARU
Nãscut în data de 19 aprilie
1967 în satul Mihãileni, Râºcani –
Republica Moldova. A studiat la
Institutul Pedagogic „Al. Russo” din
Bãlþi, Facultatea de Filologie (19841991).
A activat ca profesor de limba ºi
literatura românã la Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu” din Edineþ (1991-1995). Din 2007 a devenit
primarul oraºului Edineþ.
Editeazã ziarul „Ateneu”. Colaboreazã la o serie de reviste
din Republica Moldova ºi România.
Publicaþii: Alia Vox, Homo ludens, Dicþionar de eponime º.a.

EXPRESIA TÃCERII
Cade continuu visul decadent prin timp
somnolînd peste oraºul gîndurilor ostile,
mergînd indecent peste hazardul tãcerii,
pierzîndu-ºi expresia ambiguã a lumii
de dincolo de somn,
mult peste gînd,
chiar peste tãcere.
Expresia cheamã
la multe, la toate, la hãt peste vis,
infernul acesteia fredonînd peste timp,
chiar univers, chiar poate galaxie
sau metagalaxie,
sau chiar dincolo de dumnezeii din vis,
de extremele trãirii ce-o simt, o visez, o trãiesc.
E vis, e tãcere, e zgomot imprudent,
al (a) rebeliunii cucernice din “noi (i)” ascunºi
chiar peste Dumnezeu (i).
GOANÃ PRIN TÃCERE
Mã vreau pãtruns de suava luminã a tãcerii,
de vraja (ne) cuvîntului trãit,
ca în sunetul lor sã înþeleg
taine,
încã nedezlegate,
ce se vreau revãrsate peste singurãtatea din mine,
peste cuvîntul nescris ºi nespus,
peste cîntecul necîntat,
peste sunetul tãcerii necuvîntate.
încerc sã trec peste iubirea renãscutã din iubire,
peste pãcatul ce naºte din pãcat,
c-a tainei lor sã-i ºtiu chemare
miraculoasei,
continuu rãscolitoare,
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care-ºi lasã amprentele pe eul tãciturn,
peste gîndul trãit ºi (ne) cuvîntat,
peste sufletul muribund,
peste mine, peste tine, peste noi,
cei de jos,
peste vraja profundã a cuvîntului (ne) plãsmuit.
Tind sã ajung la infern prin tãcere,
prin (ne) trãire sã fiu un întreg,
ca a slovei sã-i simt rãtãcire
profundã,
pînã peste cuvînt,
sã-i simt lira ce sunã profund, chiar frenetic,
peste a tainei tãceri ce se naºte din tainã
ºi sã-i simt cadenþat ne (murirea) renãscutã,
pînã peste cuvînt,
peste amintirea seninã ce-ºi urcã avîntul
peste limita ei superioarã ºi netrãitã,
peste cea inferioarã,
peste gînd, peste vis, peste somn
peste tãcere…
LUMEA POEMULUI SINGURATIC
Trãiesc sentimentul trãirii de-apoi,
de parcã totul mi se întîmplã iarãºi
ºi iar,
parc-aº trece mult peste transparenþa
singurãtãþii timpului,
ororii patimale,
paginii tremurînde,
mult peste timpul din mine,
din noi, chiar din voi.
Poezia plonjeazã frenetic prin sine,
metafora ei parcã strigã-n abis,
dar,
de fapt,
adjectivul din ea pare-a fi inutil,
simulînd chiar tãcerea
luminii invizibile
a chipului monoton,
de-o simplitate savantã,
dislocatã-n poemul singuratic
ce-ºi conserveazã instinctul
în structura ascunsã,
în lumea din sine
de dincolo de-apoi,
din Poezie.
CREDINÞÃ INFERNALÃ
Cît de mult ar trebui ca sã credem
în infernul haotic al morþii,
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în visul cã Dumnezeu e cu noi,
concepînd paradisul ca o ordine,
o aºezare iluzorie a Sa,
a celui ce tinde a fi Mai Marele peste tot,
sau poate netot,
în gîndul cã atît viii,
cît ºi cei ce-ºi trãiesc somnul,
sunt cu mult încleºtaþi
în chinul lacom al morþii,
al mormîntului
sau poate al unei clipe de vis,
cãci visul nu e altceva decît
o altã viaþã
sau poate o altã lume,
trecutã prin amintirea dormindã
a cuvintelor nopþii,
a contemplãrii cumplite,
a transfiguranþei de peste (ne) somn,
a unei cumplite trãiri peste tot
ce este
eul.
CE E POEZIA?
„Poezia e locul absenþei”

Am lucrat o zi ºi chiar o noapte,
încercînd sã culeg Poezie
din ramul sfintei literaturi,
din micuþa crenguþã a marii literaturi.
N-am tins sã mã înalþ la cel mai de sus rod,
unde-s Poeziile cele mai coapte,
chiar cele mai mãºcate,
mai pline de metaforã,
metaforã a vieþii
sau poate a morþii,
a trecerii prin timp,
spre a nu le strivi pe cele de mai jos,
de pe poalele acesteia.
Am cules întreaga zi ºi noapte
a vieþii ce-am trãit,
dar,
rodul de sus nu mi-a fost dat sã-l ajung,
sã-l pipãi mãcar,
sã-i savurez gustul,
împlinirea,
cãci veºnicã este numai Ea,
Poezia,
care nu e mai mult decît locul absenþei,
metaforã a vieþii,
a singurãtãþii –
Poezia.
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