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POETUL  
GHEORGHE BĂRGĂUANU  

ÎNTR-O ANTOLOGIE 
RARISIMĂ 

 
 
Biografia și bibliografia poetului 

și publicistului Gheorghe Bărgăuanu 
(n. 4 august 1896, sat Lunca, com. Fi-
lipeni, jud. Bacău – m. 8 martie 1964, 
București), au fost atent cercetate și 
studiate de Grigore Bărgăuanu, fiul său, 
și de istoricul și criticul literar Constan-
tin Ciopraga, care l-au și restituit inte-
gral. 

Activitatea literară a lui G. 
Bărgăuanu a fost semnalată și analizată 
de G. Ibrăileanu, E. Lovinescu, G. 
Călinescu, Octav Botez, Nicolae Da-
videscu și, desigur, alții, care s-au 
pronunțat asupra universului său po-
etic, evidențiindu-i notele definitorii. 

A făcut parte, cum se știe, din 
gruparea revistei Viața Românească, în 
redacția căreia a activat câțiva ani, la 
propunerea lui G. Ibrăileanu. 

Înainte de a publica cartea de 
versuri, Pământ și soare (1927)1, Ion 
Pillat îi reține și publică poezia 
Toamnă 2 în excelenta și rarisima an-
tologie, Poezia toamnei (1921), care a 
fost apreciată superlativ în notele, 
cronicile și recenziile câtorva confrați 
cu deschidere asupra  fenomenului liric 
românesc. 

Această bijuterie poetică și 
stilistică surprinde, de fapt, prin ima-
ginea devastatoare și, implicit, finală, a 
Toamnei, care cangrenează și arde 
totul. 

Elaborată de un profund și 
autentic cunoscător al vieții anotim-
purilor, poetul G. Bărgăuanu impune în 
lirica modernă românească o anume 
viziune despre virtuţiile eternei naturi. 
 
 * 
Toamnă 
 
Trec zile reci, trec zile lungi 
Pe fruntea-mbătrânitului pământ; 
Trec zile galbene, trec zile-ntunecate, 
Ca nişte moarte duse greu de vânt... 
 
E Toamna, care vine tremurând 
Cu nouri moi pe vârfuri de păduri, 
De ploi şi neguri plină; 
E Toamna, care vine  
                      vânturând văzduhul, 
Cu falduri de-ntuneric şi lumină... 

 
Pământul, prins 
Într-un fior de moarte, 
Ridică palide priviri învins; 
Căci Vara nu mai vrea să-l poarte... 
 
Şi zguduit de larma vânturilor multe, 
Cu dărnicie – azvârle Toamnei  
                                    la picioare 
Puzderii aurii de frunze smulte, 
Şi vlaga toată suptă de la soare... 
 
De poala Ei, 
Ca nişte fluturi sprinteni de rugină, 
Zburdalnicele frunze se anină 
Să-i înflorească paşii largi şi grei... 
 
Trec zile reci, trec zile grele 
De lacrimi şi de moartea  
                     care doarme-n ele; 
Trec zile lungi de parcă-s veşnicii 
Pe umerii pământului pustii... 
E Toamna care merge murmurând 
Prohoade vechi la fiecare casă, 
Când putredele ploi o scurmă; 
E Toamna care curge şi ne lasă 
Cu sufletele goale-n urmă... 
 
Pământul vlăguit de vânturi, când 
Într-însul nici un dor nu se mai zbate, 
Deschide văile... şi-n groapă blând 
Belşugul mort de frunze şi de lacrimi 
Din viaţa Toamnei destrămate... 
 
G. Bărgăuanu  
 

Note 
1. G. Bărgăuanu ~ Pământ și soare. 
[Versuri]. Iași, Editura „Viața 
Românească“, 1927,  2 f. + 202 pagini. 
2. G. Bărgăuanu ~ Toamnă în Ion Pillat, 
Poezia toamnei. Antologie. [București], 
„Viața Românească“, 1921, p. 197–198. 
(Toamna și moartea).  
• Portretul lui G. Bărgăuanu, realizat de 
Margareta Sterian, se reproduce din 
cartea lui Zaharia Stancu ~ Antologia 
poeților tineri. București. Fundația 
pentru Literatură și Artă „Regele Carol 
II“, 1934, p. 11. 

Inscripții băcăuane
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Evenimen-
tul a trecut, co-
m e n t a r i i l e 
continuă. Cente-
narul românesc 
al Marii Uniri 
lasă deschisă pe 
mai departe, 
pentru nepri-
etenii noştri din 

interior şi din afară, întrebarea 
privind  legitimitatea actului istoric 
de la 1 Decembrie 1918, contes-
tatarii acestuia regrupându-şi rân-
durile pentru a acţiona în direcţia 
unei aşa-numite reparaţii istorice şi 
morale, indiferent de mijloacele la 
care apelează, dar prefăcându-se că 
nu văd toxicitatea lor şi  
neadevărurile flagrante pe care şi le 
asociază. După tăcerea cel puţin 
suspectă cu care au tratat  momen-
tul la care ne referim, reprezentanţii 
de vârf ai maghiarimii au ţinut să 
iasă la rampă cu o declaraţie-
lămuritoare, zice-se, plină de can-
doare şi intoxicată de cinism. 
Tratându-ne de naivi, spre a nu 
provoca, probabil, alte sensibilităţi 
în raporturile cu majoritarii. Iată ce 
declara, după numai câteva zile de la 
festivităţile consacrate Unirii, li-
derul u.d.m.r.-ului Kelemen Hunor: 
„Singura solicitare a UDMR de cen-
tenarul marii Uniri: majoritatea 
română să accepte şi cele ce vrem 
noi. Anume: respectarea promisiu-
nilor din Rezoluţia de la Alba Iulia”. 
Ştim, însă, foarte bine, care le sunt 
doleanţele concetăţenilor noştri de 
etnie maghiară: reconfigurarea 
Ţinutului Secuiesc (între altele fie 
spus, secuii nu sunt maghiari, după 
cum foarte corect demonstrează 
izvoarele istorice şi o susţin 
numeroşi oameni de ştiinţă, inclusiv 
maghiari), autonomie admini-
strativă lărgită, reprezentare 
semnificativă în aparatul admini-
straţiei locale şi în Justiţie, în 
cultură, şcoli exclusiviste în limba 
maternă, reguli fiscale proprii. Dar 
şi un sistem legislativ propriu, 
instituţii de forţă pentru păstrarea 
ordinii publice ş.a. Într-o bună 
măsură, aceste drepturi sunt legife-
rate şi se bucură din plin de ele, în 
timp ce altele sunt pe lângă lege, dar 
active. O replică ce şi-a propus să 
pună lucrurile la punct a venit ime-
diat din partea uneia dintre cele mai 
autorizate voci, cea a academicia-
nului Ioan Aurel Pop, preşedintele 
Academiei Române şi rector al 
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-
N a p o c a : 
„Nicăieri în tex-
tul Rezoluţiei de 
la Alba Iulia nu 
se face vreo 
referire la au-
tonomia vre-
unei părţi din 
Tr a n s i l v a n i a 
după criterii et-
nice”. Şi cred că 
putem pune 
punct acestei 
chestiuni, chiar 
dacă insistenţa, 
lipsită de 
c o n s i s t e n ţ ă 
demonstrabilă, 
este arma de 
bază şi cu bătaie lungă a 
conaţionalilor noştri opozanţi la 
ceea ce se numeşte stat unitar şi in-
divizibil. Dacă până la un moment-
dat  am putea să le înţelegem 

frustrările  şi interesele, fără însă a 
ceda cu ceva, întrucât beneficiază de 
toate drepturile şi rezolvările con-
ferite prin legile statului român (şi 
chiar cu supramăsură în unele 
domenii), mai greu de înţeles, cât şi 
de acceptat, este atitudinea unora 
dintre vârfurile transilvane ale  
oficialităţilor româneşti din partea 
vestică a ţării. O iniţiativă pe cât  de 
surprinzătoare, tot pe-atât de 
bizară, a acestora, vine să ridice noi 
şi adânci semne de întrebare asupra 
adevăratelor intenţii şi scopuri ale 
acestora. Primarii liberali din patru 
mari oraşe ardelene – Timişoara, 
Cluj-Napoca, Oradea şi Arad -au 
găsit de cuviinţă să-şi dea mâna 
pentru constituirea Alianţei Vestu-
lui, cu scopul declarat: Ioan Robu – 
„Documentul major care a stat la 
baza deciziei este Declaraţia de la 
Alba Iulia, pe principiul libertăţii 
comunităţilor. Vrem proiecte de 
conectivitate de mare viteză”:  Emil 
Boc – „Iniţiativa nu are legătură cu 
nici un fel de proiect de separatism 
teritorial sau de a pune sub semnul 
întrebării ideia statului unitar 
român”. Dar aflăm tot acum că un 
tren-pereche special a fost pus în 
circulaţie pe ruta Cluj-Napoca – 
Viena, precum şi că se fac demersuri 
insistente pentru accelerarea 
construcţiei tronsonului de 
autostradă care să facă joncţiunea 
cu drumul european aflat în 
execuţie dintre Budapesta şi punc-
tul de vamă Borş -Oradea.  E sufi-
cient de clar, cred, ceea ce ar trebui 
să înţelegem din asemenea 
declaraţii „de bună intenţie şi de 
loialitate”: adio, dar rămân cu tine! 
Noi, adică ei, nu ar dori altceva decât 
să impulsioneze dezvoltarea 
economică şi socială a acestei părţi 
de ţară prin atragerea mai rapidă 
şi mai consistentă de fonduri 
europene. Oare chiar numai atât? 
Este exclusă o asemenea abordare, 
vine să pună lucrurile la punct 
europarlamentarul Corina Creţu, 
cea care deţine una din cheile de la 
seifurile cu bani ale U.E.: Alianţa 
Vestului nu poate accesa fonduri 
europene. Pentru că – suntem noi de 
părere, această AV nu are niciun 
temei juridic legal şi nici unul 
naţional care să-i confere  legitimi-
tate, autoritate şi reprezentativitate.   

Faptul ca atare vine, însă, să ne 
demonstreze încă odată adevărul 
rostit în urmă cu mai bine de un 
veac şi jumătate de Mihai Eminescu: 
„De aproape două mii de ani ni se 

predică să ne iubim, iar noi ne 
sfâşiem...”. Viaţa politică internă, 
care îşi trimite reverberaţiile nocive 
în întreg spaţiul continentului nos-
tru, o demonstrează din plin.  

România sub aura Centenarului Unirii 
 

SEPARAŢI, sau ÎMPREUNĂ? 
                                                    # aceasta-i întrebarea...!
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Suntem o Românie cu două 
chipuri, poate chiar mai multe. Mult 
clamatul stat de drept e doar un 
fetiş, real e doar războiul fără de 
sfârşit dintre reprezentantele Pu-
terii – Preşedinţie, Guvern, Justiţie, 
Opoziţie, şi în care conceptul de Ar-
monie a fost transformat în opusul 
ei – Dizarmonia. Recentele poziţii, 
intenţii, revendicări şi proiecte for-
mulate de UDMR, de liderii liberali-
primari constituiţi în Alianţa 
Vestului, contrele permanente ale 
şefului statului vizavi de guvernare, 
nu fac altceva decât să înfierbânte 
spiritele. Spre deserviciul tuturor. 
Devenită obsesie naţională, 
construcţia de autostrăzi care să 
lege toate provinciile româneşti, dar 
şi cu conectivitate europeană, riscă 
să aibă soarta unui vis prea 
îndepărtat. Ca, de altfel, şi moder-
nizarea reţelelor de căi ferate, trans-
formate în dezastru şi ruşine 
naţională.  Declaraţiile de dragoste, 

apartenenţă şi loialitate politică, 
civică şi participativă ale UDMR-
ului, ale Alianţei Vestului şi tuturor 
celor ce se proclamă doritori de 
consens naţional nu sunt altceva 
decât mistificări şi tentative de 
abatere a atenţiei de la adevăratele  
scopuri ale promotorilor lor. Aceştia 
voind să convingă, dar fără să 
reuşească deloc, că nu poate fi vorba 
de adio, ci de rămân cu tine. Pentru 
că în spatele cuvintelor din 
declaraţii stă, de fapt, trădarea, de-
spre care un celebru aforism ne 
spune: „De la trădare încep să se 
strice toate”.  

Şi nu mă gândesc, acum, doar 
la cei patru Cavaleri ai Vestului Aliat, 
care trebuie să ne convingă de 
bunele lor intenţii mai ales acum, 
când reverberaţiile Centenarului 
Unirii continuă să producă speranţe 
îndreptăţite. Şi care ar trebui să ne 
dea nouă, tuturor, un răspuns ferm 
şi inechivoc: separaţi, sau împreună?                                                                                          
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Eseul monografic „Charles 

Baudelaire după 150 de ani” („Rovimed 
Published”, Bacău, 2018) semnat de dis-
tinsul critic literar și eminent profesor 
Grigore Codrescu are un „Cuvânt 
înainte” și o „Postfață”, ambele 
aparținând prof. dr. Gheorghe Iorga. 

Scriitorul Grigore Codrescu este 
„adept al localismului creator” (Gheor-
ghe Iorga) ceea ce ne bucură.  

Autorul umple „golul istoric” din 
bibliografia  baudelairiană prezentând-
o pe aceasta documentat și didactic, 
adică profesionist: 

„Copilăria și adolescența, boema 
și paradisurile artificiale, relațiile dintre 
dadaism și modernitate, contactul cu 
E.A. Poe, raporturile cu unii contempo-
rani și influența mediului literar francez 
din vremea sa, estetica și ideologia lui 
Baudelaire și comentarea unor texte 
importante.” (Gheorghe Iorga – „Cuvânt 
înainte”, p.8) 

Ca și alte cărți ale profesorului 
Grigore Codrescu și aceasta are un ca-
racter vădit polemic. Un mare poet 
(Baudelaire, Eminescu, Shakespeare, 
Goethe sau Dante) își depășește modele 
și modelele literare. 

Cât a fost Baudelaire clasic ori ro-
mantic sau modern are puțină 
importanță. În „Jurnale intime” el 
vorbește despre ce poezie îi place și de-
spre ce poeți nu-i plac. Genialul Emi-
nescu procedează la fel în poemul 
„Epigonii” și în altele. Nici un poet nu-și 
propune să scrie o poezie simbolistă, 
parnasiană, realistă, romantică, 
modernă sau, mai rău, postmodernă. El 
o scrie așa cum îi vine. După aceea cri-
ticii îi pot desface opera cum se desfac 
foile de varză. 

Ca poet și critic literar, eu mă simt 
printre cei care au „dorința de a urca o 
treaptă mai sus” spre dumnezeire și nu 
„bucuria de a coborî” spre Satana. 

Două întrebări însă nu-mi dau 
pace: De ce îi înălțăm noi în slavă pe 
străini și de ce ei nu ne bagă în seamă?  

În „Larousse”, Eminescu este  
„écrivain roumain” iar în cimitirul Père 
Lachaise  George Enescu nu este trecut 
pe tabelul de la intrare. Am fost în vara 
aceasta în două rânduri în Europa de 
Vest și am putut constata lucruri 
îngrijorătoare. În celebrul cimitir din 
Paris  trei flautiste cântau la mormântul 
unei scriitoare – Colette, fără să-și 
închipuie că unul din cei mai mari muzi-
cieni ai lumii asculta, de pe celălalt 
tărâm,  acordurile unei melodii divine. 
Le-am aplaudat și le-am întrebat dacă 
merg și la mormântul marelui compo-
zitor și violonist român George Enescu 
și mi-au răspuns că „Nu”. 

Că Charles Baudelaire este un 
mare talent poetic constituie un adevăr 
de necontestat. Firea sa cheltuitoare și 
excentrică, tentativa de suicid, sifilisul, 
apetența pentru excitante (alcool, opiu, 
hașiș…) cu scopul de a-și crea „Paradi-
suri artificiale” ține de domeniul psi-
hicului. 

Aprecierea lui Bernard-Henry 
Lévi, citată de autorul eseului, care 
proclamă că „Baudelaire a ales poezia 
rece, calculată, dedusă din regulile spi-
ritului (…) nu ale inimii sau simțire” mi 
se pare justă. Marele poet francez a fost 
adept al esteticii urâtului. Poezia ca-
davrelor în descompunere, a decrepitu-
dinii, a sânilor surpați, a hoiturilor sau 
stârvurilor poate să nu placă. Grigore 
Codrescu citează din portretul pe care 

Baudelaire îl face scriitoarei George 
Sand care, în concepția sa „E proastă, e 
greoaie, e flecară…), o mare neroadă” 
(op. cit. p.97). 

Găzduite de remarcabila revistă 
băcăuană „Plumb”, fragmentele acestui 
eseu au fost citite cu deosebit interes pe 
măsură ce au fost scrise.„Baudelaire în 
presa literară actuală” este prezent într-
un eseu scris de Mihai Zamfir; îl aflăm 
și în „liceele românești predecembriste 
și postdecembriste reprezentat mai 
mult sau mai puțin, precum și în Univer-
sitatea din București prin excelentul 
eseu al acad. Nicolae Manolescu „De-
spre poezie”, eseu în care „poetului 
francez îi sunt dedicate șase pagini și 
jumătate.” 

În prezent, Cristian Bădiliță este, 
în privința operei lui Baudelaire, după 
opinia lui Grigore Codrescu, „vocea 
literară românească cea mai de cinste.” 

Transpunerea românească a 
poeziei „Une charagne” („Un hoit”) care 
aparține poetului Al. Philippide, 
considerată de către critic excepțională 
are un echivalent („Un stârv”) în 
transpunerea medicului - scriitor C.D. 
Zeletin („Florile răului” de Charles 
Baudelaire, ediție ilustrată cu desene de 
Charles Baudelaire (Editura „Sfera”, 
Bârlad, 2011),  volum apărut cu spri-
jinul financiar al Consiliului Județean 
Vaslui și al doamnei prof. dr. Elena 
Monu, președinta Academiei Bârlădene 

Profesorul Grigore Codrescu 
amintește și de „Flori de mucegai” al 
marelui nostru poet Tudor Arghezi care 
„a adus în prim planul poeziei 
românești grotescul, macabrul și atro-
cele.” (op. cit., p.23). 

Sub titlul „Inflexiuni romantice 
baudelairiene” sunt prezentate 
„Copilăria și adolescența poetului” și 
„destinul de poet genial”. 

Autorul eseului acordă mare 
importanță mărturisirilor poetului 
francez pentru înțelegerea operei sale, 
de exemplu aceea despre celebrul 
volum „Florile răului”: „În această carte 
sălbatică mi-am pus toată inima, toată 
duioșia iubirii, toată religia mea și toată 
ura” (p. 15) dar „Nu pentru nevestele, fi-
icele ori surorile mele a fost scrisă 
această carte; nici pentru nevestele, fi-
icele ori surorile vecinului meu (apud 
C.D. Zeletin – „Prefața florilor”, p. 325). 

O pertinentă critică a criticii face 
Grigore Codrescu atunci când apreciază 
eseul lui Virgil Diaconu „Erorile literare 
în viziunea lui Baudelaire” numește 
„erori literare toate celelalte creații din 
vremea sa, fiind valabil ceea ce 
spuneam într-o poezie: „Știu un poet, 
cum altul nu-i/ Ce-n cărți și-adună 
psalții/ Dar mierea poeziei lui/ Otravă-
i pentru alții.” („Modestie”) negându-i 
pe alții, poetul vine cu propria sa poezie 
care poate fi și ea la rându-i negată. 

Capitolul „Un verdict fără glorie la 
Tribunalul din Paris în 1857” se referă 
la „Damnarea unui poet și a creației 
sale.” Punctul de pornire este volumul 
lui Cristian Bădiliță „Poetul și Procu-

ratura. Procesul lui Baudelaire și cele 13 
poeme inculpate” (Dosar, traduceri, co-
mentarii, Ediție bilingvă). 

Temele și motivele incriminate 
din cele 13 poeme sunt: „Iubirea ideală, 
splin-ul, senzualitatea, femeia ca ființă 
enigmatică, demonic și tărâmul angelic, 
seducția perversiunilor și lesbianismul, 
lumea onirică și intimitățile ascunse, 
proiecția în sacralitate, vinul și 
drogurile, bijuteriile și nuditatea” 
(p.44). Motivațiile magistraților sunt 
adevărate „mostre de analiză literară”, 
ceea ce face și autorul în cele câteva 
pagini, subliniind meritul poetului 
francez de a înfățișa Răul din lume „din 
adâncul firii umane, fără pudori și com-
promisuri.” Cu o asemenea fire, nu ne 
mai miră că Baudelaire căuta „Refugii în 
boemă și în paradisuri artificiale”, așa 
cum va proceda și poetul – matemati-
cian Ion Barbu mai târziu. Charles 
Baudelaire nu este numai un consuma-
tor de droguri ci și un teoretician. În 
1851 îi apare lucrarea „Despre vin și 
hașiș”, având în domeniul vinului 
competențele pe care le va dovedi și 
Păstorel (Al. O. Teodoreanu). Hașișul și 
opiul sunt alte două mijloace eficiente 
pentru adormirea simțirilor și trezirea 
muzelor. 

După ce amintește numele 
traducătorilor și exegeților români care 
s-au aplecat asupra operei poetului 
francez, Grigore Codrescu întreprinde 
un studiu consistent și convingător 
asupra operei poetice aparținând lui 
Charles Baudelaire ale cărei însușiri 
sunt: „romantismul întunecat, valorifi-
carea urâtului și răului, căutarea 
corespondențelor, , simbolul și sugestia 
în transpunerea lumii prin limbajul po-
etic, supranaturalismul, dandysmul, 
complexul poetului damnat, spleenul, 
explorarea paradisurilor artificiale” 
(Liliana Alexandrescu). 

Cu acest amplu citat debutează 
capitolul „Dandysm și modernitate  în 
poezia europeană prin Baudelaire” 
(p.83). Autorul analizează și aici câteva 
dintre creațiile poetului francez: „O 
călătorie în Cythera”, „Om și mare”, 
fiecare devenind „o potențială 
capodoperă în care reverberează sim-
bolul, sintagma metaforică, portretul 
eseistic și uneori dialogul/ monologul” 
(p.92). 

Printre idiosincraziile poetului 
Baudelaire „om sensibil, justițiar și re-
voltat perpetuu” se numără și aceea 
pentru Napoleon al III-lea și George 
Sand, despre care am amintit deja. 

Simpatiile sale, în privința 
umanității, sunt trei: „Dintre oameni, 
mari sunt numai poetul, preotul și sol-
datul”.  

Baudelaire a dovedit că este și un 
critic literar avizat și talentat, aprecie-
rile sale asupra operelor contempo-
ranilor și în special asupra operei lui E. 
A. Poe  își demonstrează, peste timp, 
valabilitatea. 

„Mici poeme în proză” constituie 
„miracolul unei proze muzicale, fără 
ritm și rimă, îndeajuns de mlădioasă și 
îndeajuns de antitetică pentru a se 
adapta mișcărilor lirice ale sufletului, 
unduirii visării zvâcnirile conștiinței” 
(p.115). 

Dintre aceste „mici poeme în 
proză”, Grigore Codrescu citează câteva: 
Deznădejdea bătrânei; Străinul; Un om 
de haz; Câinele și flaconul; Mulțimea; 
Văduvele; Proiectele; Frumoasa Doro-
teea; Tirul și cimitirul… 

Baudelaire a fost un Poet al 
Cetății, conchide Grigore Codrescu iar 
noi care știm că autorul eseului 
împlinește o anumită vârstă îi dorim 
multă sănătate, spor în idei și în condei 
și-i acordăm, simbolic titlul de „Cheva-
lier de l̕ Ordre des Ars et des lettres”, 
până când domnul ambasador al 
Franței la București o va face de-
adevăratelea.

            Grigore Codrescu – „Charles Baudelaire după 150 de ani”

P
e
tr

u
ș
 A

n
d

re
i

Eminescu… 
P. Andrei 

Eminescu dascăl mi-i mereu: 
„Fără eu nu este Dumnezeu 
Și nici lume fără neamul meu!” 
 
Să te însoțești cu cel deștept, 
Nu cu cel care se bate-n piept, 
Dacă vrei s-ajungi un înțelept. 
 
Să nu faci pe plac dușmanilor, 
Dacă vrei să fii învingător, 
Tu ascultă de Învățător. 
 
Când muncești cu sârg să fii smerit 
Că tu ai o viață de trăit 
Însă și o moarte de murit. 
 
Pentru „Bună ziua!” lasă loc 
Și cu diavolul să nu faci troc, 
Nici să mi te prinzi cu el în joc. 
 
Chiar din pragul crudei tinereți, 
Până ai s-ajungi la bătrâneți 
Și pe altul să știi să-l înveți. 
 
Eminescu ne-a-nvățat mereu: 
„Fără eu nu este Dumnezeu 
Și nici lume fără neamul meu!”

Ce cauţi unde bate luna 
Pe-un alb izvor tremurător 
Şi unde păsările-ntruna 
Se-ntrec cu glas ciripitor? 
 
N-auzi cum frunzele-n poiană 
Şoptesc cu zgomotul de guri 
Ce se sărută, se hârjoană 
În umbr-adâncă de păduri? 
 
În cea oglindă mişcătoare 
Vrei să priveşti un straniu joc. 
O apă vecinic călătoare 
Sub ochiul tău rămas pe loc? 
 
S-a desprimăvărat pădurea, 
E-o nouă viaţă-n orice zvon, 
Şi numai tu gândeşti aiurea, 
Ca tânărul Endymion. 
 
De ce doreşti singurătate 
Şi glasul tainic de izvor? 
S-auzi cum codrul frunza-şi bate, 
S-adormi pe verdele covor? 
 
Iar prin lumina cea rărită, 
Din valuri reci, din umbre moi, 
S-apar-o zână liniştită 
Cu ochii mari, cu umeri goi? 
 
Ah! acum crengile le-ndoaie 
Mâinuţe albe de omăt, 
O faţă dulce şi bălaie, 
Un trup înalt şi mlădiet. 
 
Un arc de aur pe-al ei umăr, 
Ea trece mândră la vânat 
Şi peste frunze fără număr 
Abia o urmă a lăsat.

DIANA
Mihai Eminescu
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Cu mai bine de 16 ani în 
urmă, doctor în sociologie Valentina 
Teclici  şi-a ales ca ţară de adopţie 
îndepărtata Noua Zeelandă. A scris 
şi publicat poezie şi proză în Româ-
nia în limba română, a scris în Noua 
Zeelandă în limba engleză, dar a 
fost publicată şi în reviste şi antologii 
din Canada, SUA, Irlanda, Australia, 
Israel... Este membră a Uniunii Scri-
itorilor din România, Filiala 
Bucureşti, Secţia pentru copii şi 
tineret (1993), a Societăţii Poeţilor în 
Viaţă din Hawke’s Bay (2013) şi a 
Societăţii de Poezie din Noua 
Zeelandă (2013). Dacă în lumea 
literară din România şi Noua 
Zeelandă este cunoscută ca poetă 
şi scriitoare, la sfârşitul anului 2016 
vedea lumina tiparului primul volum 
al unei inedite antologii, iar în 
toamna acestui an (2018) apare cel 
de-al doilea volum din Antologia 
„Poetical bridges – Poduri lirice”. 
Ambele volume sunt în ediţie 
bilingvă, română – engleză şi au 
aceeaşi structură internă, fiecare in-
cluzând 12 poeţi din Noua Zeelandă 
şi 12 de origine română. Cartea 
apare la Editura Scripta manent, 
Napier (NZ) şi tipărită în România, 
PIM, Iaşi.  

După editarea volumului 1, 
am publicat o recenzie în mai multe 
publicaţii periodice din ţară şi din 
străinătate, pe suport hârtie şi în 
mediul online. De data aceasta, voi 
face anumite consideraţii asupra 
celui de-al doilea volum.  

Valentina Teclici concepe 
această carte din interiorul poeziei, 
din inima cuvântului bine rostuit în 
vers. Aici o întâlnim în postura de 
antologator, editor şi  traducător. 
Este „amfitrionul” volumului, „in-
vitând la cuvânt” pe „scena” celor 
224 de pagini poeţi români, trăitori 
în România, Australia şi Israel şi din 
Noua Zeelandă, unii stabiliţi aici din 
alte colţuri ale lumii (Honduras, 
SUA, Spania, Serbia). Aşezarea 
poeţilor în volum este în ordinea 
descrescătoare a vârstei acestora 
(unul din Noua Zeelandă, unul din 
România), după cum urmează: 
Sonia MacKenzie, Ion Gh. Pricop, 
Dame Fiona Kidman, Passionaria 
Stoicescu, Cristine Climo, George 
Roca, Laurice Gilbert, Vlad Vasiliu, 
Anita Arlov, Cezarina Adamescu, 
Angus MacDonald, Dorina Stoica, 
Jeremy Roberts, Bianca Marcovici, 
Tim Upperton, Constantin Frosin, 
Leonel Alvarado, Victoria Milescu, 
Bryan Walpert, Luminiţa Potîrniche, 
Gus Simonovic, Ştefan Doru 
Dăncuş, Maria Munoz, Manuela 
Cerasela Jerlăianu. 

Fiecare autor „recită” tacit, cu 
„intonaţia” subtilă a scrisului de ca-
litate, trei poeme şi se prezintă pe 
scurt, oferind cititorilor informaţii de-
spre viaţa şi creaţia sa. Autorii au 
voci diferite, varii motive de 

inspiraţie, mânuiesc figurile de stil cu 
pana inimii, în funcţie de locul 
naşterii, experienţa de viaţă, 
educaţia şi cultura acumulată în 
timp, trăiri şi simţăminte. 

Valentina Teclici este o bună 
cunoscătoare a fenomenului liric, în 
general şi a operei autorilor români 
şi a celor neozeelandezi. Pune faţă-
n faţă două culturi, aflate la antipozi, 
nu numai geografic, dar şi literar, 
găsind liantul cel mai durabil – versul 
şi emoţia - pentru a realiza poduri 
trainice. Cartea leagă cu abilitate 
cele două tărâmuri lirice de înaltă 
vibraţie, armonioase prin metaforă şi 
ritm, distincţie şi stil, credinţă şi 
emoţii împărtăşite cu dragoste. Prin 
extensie avem imaginea creaţiei li-
terare a generaţiei actuale, care 
orientează cititorul în lumea specială 
a poeziei, îl adapă puţin câte puţin 
cu apa vie a două culturi, acestea 
curgând lin, limpede şi voluptuos 
într-un singur fluviu, cu toţii înotând 
în aceaşi direcţie, ceea ce dă stabi-
litate podurilor propuse pentru 
construcţie. 

Lacătul fiecărui pod se de-
schide cu blândeţe şi curiozitate 
pentru a descoperi „vocea” poeziilor 
atât de personală, distinctă, 
şerpuind prin labirintul trăirilor. 
Fiecare autor vine în poezie cu aerul 
inspirat în ţara de origine, adăugând 
mireasme din ţara adoptivă. Dar, să 
purcedem la a prezenta câţiva dintre 
poeţi: 

Sonia MacKenzie, decan de 
vârstă al poeţilor incluşi în volum 
este o profundă observatoare a na-
turii, „Îmi amintesc mişcarea pletelor 
sălciilor plângătoare/ când adia briza 
de vest./ Este ciudat cum tot ce-i fru-
mos/ şterge ce-i trist şi urât.” (Cel 
orb)  O pasionată a călătoriilor, în 
parcurgerea anotimpurilor vieţii îşi 
creionează cu înţelepciune şi mân-
drie chibzuită portretul în cuvânt: 
„Faţa mea este o hartă a drumurilor./ 
Fiecare rid îmi trezeşte o amintire/ 
Nu mai pot descifra/ Care moment 
de fericire/ Ori de tristeţe/ A marcat 
fiecare rid./ Dar sunt mândră să le 
port/ Şi să arăt lumii/ Că am trăit.” 
(Faţa mea) 

Fire sensibilă şi, probabil 
impresionată de tristeţea şi suspinul 
unui bărbat, empatizând cu acesta, 
Dame Fiona Kidman ne spune cu 
gingăşie că, uneori şi bărbaţii plâng: 
”Un bărbat mergând pe drum în jos,/ 
muşchii umerilor lui legaţi/ strâns ca 
bolovani sub cămaşă,/ un bărbat fru-
mos, solid, tot/ fibră şi putere... 
Până/ atunci, nu mai văzusem un 
bărbat/ plângând... Ceea ce-mi 
amintesc cel mai intens din acea 
noapte/ este cât de abundente erau 
florile/ pe viţele de fructul pasiunii,/ 
parfumul lor la fel de suprarealist ca 
şi bărbatul/ plângând şi mergând 
singur/ pe calea accidentată unde 
doar/ un copil i-a observat căzătura.” 
(Bărbat plângând) 

Maria Munoz, de origine 
spaniolă, scrie o superbă poezie de 
dragoste, întâlnirea bărbatului cu 
„suflet de marinar”, călător prin 
lume, devine „cerul” său şi-i 
„împodobeşte zilele iernii”: Suntem 
aici, chiar în acest moment/ dăruind 

totul, cu inimile deschise./ Refugi-
indu-mă în existenţa ta, respirând 
respiraţia ta./ Eşti al meu, sunt a ta. 
Ne iubim. Te rog opreşte timpul!” (Ai 
venit din depărtări) 

Întâlnim în volum şi o pată de 
culoare, o tuşă de lumină de 
inspiraţie japoneză, semnată de 
Christine Climo prin câteva haiku-
uri:  „după ploaie/ o petală roz de 
camelie/ se odihneşte, strălucind”. 
Mergând la o expoziţie de Haiku la 
Muzeul Otaga, poeta afirmă că: 
„Acestea erau încărcate cu viaţă 
într-un halou de simplitate, 
frumuseţe japoneză şi muzică a 
anotimpurilor”. Pline de mireasmă şi 
armonie sunt şi poemele sale. 

Anita Arlov încântă inima 
cititorului cu un poem despre Mona 
Lisa, observând asemenea pictoru-
lui similitudinea dintre picătura care 
se prelinge pe frunze şi universul 
dulce curgător care se dizolvă, 
alunecând tandru pe chipul omului: 
„uite/ picătura/ pe frunză/ pre-
lingându-se/ întreagă de sus/ pe 
frunza de jos... // asta poate că 
înseamnă/ să realizezi/ siguranţa 
unui astfel de pictor/ care vede/ un 
cosmos fluid/ tremurând/ între/ buze 
şi gură/ dantelă şi piele/ piele şi ce 
e sub ea”. (Mona Lisa) 

Citind volumul 2 al antologiei 
Poduri lirice ne împărtăşim cu 
Darul nedăruit, creaţie a lui Angus 
MacDonald, cel care mărturiseşte că 
„În ceea ce priveşte stilul, îmi place 
ideea de poeţi de jazz, unde ritmul 
şi rima se sincronizează, decât să 
urmeze forme fixe”. Şi, iată poemul 
său, confirmă afimaţia de mai sus: 
„Un poem se prăfuieşte/ Ca un cân-
tec îmbătrânind/ Necântat/ Mai bine 
să-l dăruieşti/ Celor mai buni pri-
eteni/ Decât să putrezescă/ Într-un 
fund de sertar/ Neiubit/ Necunos-
cut”. (Un adevăr indubitabil)  

În opinia lui Gus Simonovic, 
şi el neozeelandez prin adopţie 
(venit din Serbia) dragostea este 
„pâinea” vieţii care, pentru a creşte 
are nevoie de „drojdie”, de atenţie, 
de implicare, de răbdare în 
aşteptare: „Cu inima grea presar 
drojdia dorului pe aluatul/ timpului. 
Visând cum mâinile tale rup pâinea/ 
şi găsesc ascunsă în ea moneda iu-
birii”. (Drojdie) 

Schimbând registrul ge-
ografic şi cultural, ne întreptăm spre 
poeţii români. Ion Gh. Pricop, poe-
tul, prozatorul, eseistul şi profesorul 
de pe „Uliţa Scriitorului” îşi exprimă 
în vers dragostea faţă de cronicarii 
neamului. De data aceasta este 
vorba de Grigore Ureche care a 
scris cronica românilor de oriunde 

s-ar afla „Şi te-ai încumetat, boier 
măria ta,/ oh, ce fruct dulce veninos 
a putut/ să-ţi rodească mintea, sufle-
tul,/ să spui răspicat că rumânii, câţi 
se află/ peste tot în lume, de la un 
loc sîntu/ cu moldovenii şi toţi/ de la 
Rîm se trag.// Aşa scrib, aşa bărbat,/ 
tare în vârtute şi Ureche, ca un 
blând şi vrednic/ Grigore din popor, 
să ne tot trăiască”. (Cronicar) 

Poeta, prozatoarea, tradu-
cătoarea Passionaria Stoicescu, 
cu aproape 70 de volume de autor 
publicate, onorează antologia Po-
duri lirice cu poemul „Poezia”, o 
meditaţie subtilă asupra poeziei, 
specie a genului liric: „Ea e ruda 
săracă a soarelui,/ a fericirii/ o 
zbatere în capăt de nadă....// Ea se 
măsoară doar în fărâme/ ca feri-
cirea/ pe care altfel n-ai putea s-o 
suporţi”. Cu o sinceritate debor-
dantă, poeta se confesează cititoru-
lui, dezvăluindu-şi starea de 
singurătate austeră: „Sunt singură şi 
mi-e greu –/ Mă privesc într-o 
oglindă pătată;/ Parcă-s eu şi nu-s 
eu/ Femeia asta mirată/ Femeia 
asta ne-ncrezătoare/ Că iubirea i-ar 
mai putea face bine.../ Unde-i 
îngerul să-i pot cere/ Să mă apere 
de eroare,/ Să mă ocrotească de 
mine?” (Aureola) 

Românul australian, George 
Roca, scriitor, poet, actor, editor, ju-
rnalist evadează din viaţa reală, în 
care timpul aleargă grăbit; deşi în-
conjurat de toate ale lumii, reuşeşte 
să se regăsească în chip minunat 
întru poezie: „Când m-am întâlnit cu 
poezia/ Aceasta mi-a deschis larg 
braţele/ Şi m-a mângâiat pe creştet!” 
(Evadarea) Înţelege că îmbrăţişarea 
a fost de ambele părţi de un  real 
folos, atât pentru poet, cât şi pentru 
creaţia sa lirică, bucurându-se: „în 
fiecare dimineaţă/ când mă trezesc, 
mă bucur/ mă bucur că e soare/ mă 
bucur că e înnorat/ mă bucur că 
trăiesc”. (Mă bucur)  Şi aceasta, 
pentru a trăi în armonie cu universul, 
ceea ce ne îndeamnă şi pe noi. 

Un nume de rezonanţă în 
arta spectacolului, în cultura şi lite-
ratura română este Vlad Vasiliu. Co-
autor al antologiei cu un poem 
închinat femeii: „Femeia aceasta e 
Mama mea;/ Această femeie-i Soţia 
mea;/ Copilul aceste mi-e Fiica:/ 
Credinţă, / Iubirea,/ Speranţa!” 
(Mărţişor) şi o poezie religioasă, 
intitulată Spovedanie („Ego sum qui 
sum”): „Doamne” (Ecce homo!)/ Am 
ucis, am furat,/ am fost desfrânat,/ 
strâmb am jurat./ Părinţii nu i-am cin-
stit,/ în ziua sabatului am muncit,/ fe-
meia aproapelui am dorit.// Am 
muşcat, doamne, fructul acela din 
pom/ şi, iartă-mi păcatul trufiei,/ încă 
sunt mândru că mai pot fi OM.” Fe-
meia şi credinţa, două teme extrem 
de generoase, deloc facile, dar 
asigură liniştea celui care le caută, 
le înţelege şi le iubeşte. 

Prezenţa poetei, eseistei, 
scriitoarei Cezarina Adamescu în 
Poduri lirice aduce un plus de va-
loare prin profunzimea poemelor 
sale; dacă la prima vedere sunt 
triste, eul liric mergând la braţ cu 
singurătatea, cu tristeţea, în mo-
mentul în care apare inspiraţia, 
trăirile şi emoţiile îmbrăţişează fiorul 
lirismului, descoperind lumina: „Cu 

fiecare carte/ cobor din viaţă în 
moarte./ Din acest imens Nimic,/ 
iată, sunt şi eu părticică.” (Simultan) 
„Nu vă miraţi”/ Bucuria mea e 
tristeţea, / aşa cum spunea Cioran,/ 
amarnică bucurie – spun eu./ O-
mpart cu Singurătatea/ sora mea de 
aici şi de dincolo.// Cea de a doua 
fiinţă din mine surâde/ în timp ce eu 
plâng./ Ea e lumina cuvântului.” 
(Sora mea de aici şi de dincolo) 

Întâlnim la Dorina Stoica o 
poezie religioasă de calitate, plină 
de pioşenie şi smerenie. Evlavia şi 
harul creaţiei autoarei au fost 
răsplătite prin mai multe premii la 
nivel naţional. Prin credinţă, ne 
spune poeta, se  „Umple cu lumină 
goluri din inimi,/ poartă universul pe 
umeri/ ca şi cum ar duce un sac de 
grăunţe la moară,/ are ochii umezi, 
blând melancolici,/ sufletul ascun-
zătoare de fluturi şi flori, / raiul pa-
timilor pe drumul Golgotei”. 
(Dincolo de aparenţe) 

O frumoasă împletire de 
dorinţi, de simţiri şi trăiri ale 
îndrăgostiţilor întâlnim în poezia lui 
Constantin Frosin, intitulată de-
osebit de sugestiv Vise frumoase.  
O, Doamne, cine nu visează la 
dragoste adevărată? Cine nu-şi 
doreşte împărtăşire prin iubire? Cine 
nu-şi simte fiecare moleculă din trup 
şi suflet plină de fiorul iubirii atunci 
când întâlneşte persoana hărăzită? 
„Firele trupului visează/ Strânsă 
împletitură cu ale tale,/ Plâmânii mei 
îţi trag parfumul/ Ca unei subţiratici 
flori de îmbătat fiinţe./ Urechile, nu 
sunete de flaut/ Ci tandre muşcături 
aşteaptă.” Poetul, prozatorul, eseis-
tul, editorul Ştefan Doru Dăncuş, 
cu modestie, cum rar mai întâlnim în 
zilele noastre consideră că: „nimic 
din ce spun nu e mai mare/ decât o 
furnică./ ea adună literele mele mici 
le depozitează/ îi vor fi hrană la 
iarnă./ din obrăzniciile mele îşi face 
piloni/ de susţinere pentru cori-
doarele minţii. (Singurul cerşetor 
sărac) Citind din scriitura sa, pot 
spune că este deosebit de profundă 
şi  consider cu poetului îi stă bine şi 
când se alintă, numind creaţiile sale 
„literele mici” şi „obrăznicii”, acestea 
fiind daruri de mare preţ ale sale, o 
încântare pentru publicul cititor şi in-
grediente solide care contribuie din 
plin la construcţia Podurilor lirice.  

Prin translarea cărţii din 
engleză în română şi din română în 
engleză, Valentina Teclici confirmă 
o veritabilă cunoaştere a celor două 
limbi şi certe abilităţi de traducător. 
Se spune că poezia este ceva „ce 
nu poate fi tradus”, Valentina Teclici 
a reuşit să facă acest lucru într-un 
chip minunat. Volumul are o 
coloratură cosmopolită şi este o 
mostră fină şi adâncă de multicultu-
ralism. Lectura acestei cărţi de-
schide orizonturi noi spre lirica 
universală. Filonul emoţional al cărţii 
este dat de bătăile inimii la frumos 
ale fiecărui autor şi dăruit cu 
dragoste cititorilor. Înnobilează 
mintea, îmbogăţeşte cunoştinţele şi 
mişcă în profunzime sufletul celor 
însetaţi de poezie şi cultură. De 
aceea pot afirma că iniţiativa Valen-
tinei Teclici de a publica o aseme-
nea antologie este un proiect 
viguros, benefic pentru noi toţi. 

Şi poeţii construiesc poduri 
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În pofida anilor, „colportorul” 
Radu Cosaşu (n. 1930, Bacău) îşi 
păstrează vioiciunea spiritului şi iată, 
într-un epistolar imaginar (Viaţa 
ficţiunii după o revoluţie, Polirom, 
2016), îşi recupera dublul (Oscar 
Rohrlich), cel care, de vreo patru 
decenii, încerca – fără a reuşi – „să-l 
sugrume pe scriitorul Radu Cosaşu din 
Bucureşti”. Sunt pagini spumoase, de 
rememorare şi autoflagelare, în această 
ficţiune epistolară, mixând, pe reţeta 
ştiută, istoria personală şi eveni-
mentele politice, scrutând, cu o privire 
lucidă, propriu-i trecut (pe alocuri 
ficţionalizat), cu trena de angajamente, 
iluzii şi deziluzii. Introspecţia suportă, 
la tot pasul, corecţii ironice; şi, desigur, 
autoironia, dezacordul cordial, 
„împăciuitorist”, sub tutela marelui 
Caragiale, introspectivul Cosaşu 
rămânând, într-o lume lipsită de 
nuanţe, un hotârât adversar al fa-
natismelor şi al maniheismelor. 

Şi prin recentul volum Anti-
damblale (Polirom, 2018), deşi com-
pozit, adunând texte ocazionale, Radu 
Cosaşu, ins „păţit”, bonom, ludic şi au-
toironic, oricum un causeur rafinat, tre-
cut printr-o grea boală de tinereţe şi 
apoi, prin dezideologizare, făcând 
saltul de la bolşevism la caragialism 
confirmă că este un autor popular, cu o 
cotă spectaculos (şi imprevizibil) 
urcătoare după decembrie '89. Se 
declară, cu sinceritate, un „ipohondru 
moral” şi se luptă cu „damblalele zilei”, 
într-o societate haotică, neaşezată, 
trăind sub spectrul maniheismelor de 
tot soiul. Are cultul nuanţei şi îi 
repugnă vehemenţa; se autoflagelează, 
folosind un verbiaj volubil şi se fereşte 
de fanatizare şi verdicte. Fostul mar-
xist (din convingere) rămâne un om de 
stânga, dar părăseşte angajamentul 
sartrian şi devine un observator camu-
sian, recuperându-şi, în continuitatea 
„unei respiraţii”, Istoria personală, cu 
„binecuvântate” rădăcini mic-burgheze. 
În această realitate proteică, instabilă, 
vădind un „caragialism genetic”, nevin-
decabil, Radu Cosaşu se autodenunţă şi 
îşi ficţionalizează biografia, împănată 
livresc, donându-i sens. Uitând, igienic, 
de perioada dogmatică, cu atâtea titluri 
înmormântate şi alternând schizofrenic 
opiniile, în simpaticul parlament per-
sonal, bolnav de „caragialitate”, con-
templând, cu „creierul din suflet”, 
hazotragicul societăţii noastre. Dincolo 
de re-aranjări şi reasamblări, sursolo-
gice şi compoziţionale, contabilizate de 
Ion Simuş, Supravieţuri-le, acum în 
varianta articulată, definesc, duios-sar-
castic, „o sinteză memorialistică”, ca 
ficţiune autobiografică, sub semnul 
echivocului, scutită de traume morale. 

Să recunoaştem, un seducător 
modelaj jurnalistic, învăluind în 
bonomie şi relativism pofta nesăţioasă 
de mărturisire, calibrează „memoria 
demiurgică” (cf. H. Zalis) a lui Radu 
Cosaşu, cinefil împătimit, de meserie 
nuvelist, cum se recomanda (prin 
1980). Mânat de un irepresibil 
„zbenghi publicistic”, valorificându-şi 
secvenţial, cu francheţe, trecutul 
(tinereţea) şi avântul revoluţionar, 
autorul Supravieţuiri-lor a fost şi a 
rămas, de fapt, un febril reporter, trecut 
– cu arme şi bagaje – în tabăra 
ficţionarilor, topind scrisul şi trăitul 
într-un amalgam inconfundabil. 
Această „productivitate evocatoare”, 
desferecând izvoarele memoriei, 

încheagă, prin colaj, un fabulos auto-
portret. Dar Radu Cosaşu (adică Oscar 
Rohrlich), dezvăluindu-şi, fără pudori 
inutile, educaţia politică şi senti-
mentală, rămâne detaşat, ferit de ispita 
mărturiilor încrâncenate, tratând cu 
„ipocrită înţelegere” (cf. Cornel Ungure-
anu) aberaţiile epocii. Frenezia 
asociativă, căzând în patimă anti-
nomică, abundenţa referinţelor livreşti, 
spiritul dilematic, gustul calamburului, 
inventarul de trimiteri, elanul demisti-
ficator (scutit de cruzimi), în fine, 
glazura umoristică şi autoironia, dozate 
savant, conferă textelor sale (o lungă şi 
fragmentară depoziţie despre sine) un 
cinstit tratament democratic (subiecte 
şi genuri). Şi asigură, spunea Dan C. 
Mihăilescu, un „scut bibliografic”, fil-
trând asaltul emoţiilor, protejându-şi 
amintirile, radiografiind circumstan-
ţele. 

„Reporter în primul rând”, cum 
l-a taxat prompt I. Vitner, debutând la 
Revista elevilor (1948), trecut prin 
Şcoala de literatură, redactor la Scân-
teia tineretului, mai apoi la revista 
Cinema (1968-1987) şi, din 1993, la 
Dilema, Radu Cosaşu a văzut, şi el, în re-
portaj „un gen mândru”. Ritmul trepi-
dant „i-a intrat în sânge”, a devenit o 
amprentă stilistică, (Vitner, 1962), 
pledând pentru „dreptul egalei 
consideraţii” şi subliniind rolul său fer-
tilizator în procesul creaţiei. Mai mult, 
Radu Cosaşu însuşi sublinia, cu „mân-
dria naturală a reporterului”, meritele 
realismului socialist, reabilitând şi 
înălţând definitiv genul (vezi Viaţa 
Românească, nr. 10/1961), reportajul 
încetând a mai fi „o şcoală de alfabeti-
zare într-ale literaturii”. Încât, in-
evitabil, la începuturi, Radu Cosaşu a 
scris în ton festiv, „în spiritul şi limbajul 
timpului” (Micu, 2000). A străbătut ţara 
în construcţie, s-a vrut monografist al 
Bicazului, a salutat entuziasmul vieţii 
libere şi voluptatea muncii; a cules din 
„preaplinul vieţii” un şir de portrete, 

scene, întâmplări (v. Nopţile 
tovarăşilor mei, 1962), elogiind pasi-
unea constructivă, „sudura umană”, 
poezia nocturnă a atâtor întâmplări, 
subscriind pedagogiei sociale pe avân-
tat vector propagandistic, de la benistul 
Anton la seralistul Alecu (v. Noapte 
sub balonseid), acesta învăţând sâr-
guincios „în ce constă valoarea poeziei 
Mariei Banuş”. Interesat de cunoaşterea 
vieţii, tânărul scriitor se documentează. 
Teoria adevărului integral, lansată la 
Conferinţa tinerilor scriitori (1956) îi 
asigură „o incomodă celebritate”, nota 
D. Micu, devenind peste noapte un per-
sonaj negativ. Supravieţuirea (ca scri-
itor) în acel „eroic” deceniu (cu valul 
de şedinţe şi prelucrări, cu nu-
meroasele percheziţii, excluderi, 
reeducări şi reabilitări) trece în 
memorialistică, oferind o spovedanie 
tragic-comică. La oaste fiind, vigilentul 
soldat fruntaş, de pildă, o va critica, în 
Scânteia, pe Maria Banuş pentru 
„imaginaţie lâncedă”. Antifascist, comu-

nist fără de partid, extremist de centru, 
savurând „plăceri burgheze”, cu o fam-
ilie renegată, Cosaşu a debutat „ca 
fricos”, sub semnătura lui Radu Costin, 
prin „cărticica” de 76 de pagini, cu titlu 
cazon, Servim Republica Populară 
Romînă (1952). A scris mult, febril, 
tributar viziunii repor-tericeşti, încât 
abia bufonada din Maimuţele perso-
nale (1968), adunând proze satirice, 
semnificând „adevăratul debut”, anunţa 
benefica schimbare la faţă. Avalanşa 
editorială continuă, cu piese de teatru 
(Mi se pare romantic, 1961; Un surâs 
la 6 dimineaţa, 1964), cu versuri 
(Poveşti pentru a-mi îmblânzi iubita, 
1978), elanul confesiv devenind sim-
patic-sincer (Mătuşile din Tel Aviv, 
1993), până la Autodenunţuri şi 
precizări (2001). Reţeta pare simplă: 
volubilul Cosaşu culege o puzderie de 
întâmplări, îmbrăcate în halou fictiv: de 
la Un August pe un bloc de gheaţă 
(1971) la Viaţa în filmele de cinema 
(1972), Ocolul pământului în 100 de 
ştiri (1974), Cinci ani cu Belphegor 
(1975) sau O vieţuire cu Stan şi Bran 
(1981) şi Sonatine (1987). Toate, cu 
lăcomie de concret, îndatorate paginii 
de ziar, cu ştiri aglomerate, îngurgitate, 
metabolizate, în irepresibilă poftă 
asociativă, vorbind despre viaţă şi 
literatură, muzică şi politică, cine-
matograf şi fotbal. O primitoare Arcă a 
lui Noe, sesiza Dan C. Mihăilescu, şi o 
şansă de a-şi epiciza, cu ironie cordială, 
tinereţea furtunoasă, experienţele de 
lectură şi cele sentimentale, mărtu-
risindu-se „cu fulgi cu tot”. E de remar-
cat (v. O supravieţuire cu Oscar, 
1997) că lumea lui Oscar Rohrlich 
revine în forţă; cândva, gazetarul 
revoluţionar, retezându-şi rădăcinile, 
apt de „hotărâri fundamentale”, în con-
flict cu mediul familial, se dezicea de 
rămăşiţele mic-burgheze, lepădându-se 
de „materialul iudaic”. Modelul putea fi 
un Pavel Korceaghin şi, desigur, carac-
terul „ilimitativ” al Revoluţiei.  

Această selecţie, în serialul de 
ecou al Supravieţuiri-lor (1973-1989), 
probează, însă, asumarea evreităţii; cu 
mobilitate, inteligenţă şi cochetă 
prefăcătorie, comentând, fără menaja-
mente, în politică şi erotică, eşecurile 
din lumea nouă. 

Un itinerar accidentat, jalonat de 
convingeri ferme, fervoare revoluţi-
onară şi şocante excluderi, dezvăluit 
fără încrâncenare şi pusee resenti-
mentare, probează această ofensivă a 
celui care, sub imboldul revoluţiei inte-
rioare, rămâne, irevocabil, un mic 
burghez (v. Sapho şi Schubert). Lo-
gica (1985), bazată tot pe motive bi-
ografice, decupează – cu sinceritate – o 
perioadă grea, trădând o „conştiinţă 
sfâşiată”. Dar „răfuiala” cu trecutul se 
deschide relativist spre nuanţări bo-
gate, topeşte într-o formulă proprie 
candoarea, tandreţea şi sarcasmul, 
corectează patetismul prin ironie şi 
oferă, până la urmă, chiar o „biografie a 
epocii”. Încât, pornit „în căutarea 
consistenţei”, cum spera L. Raicu, lan-
sând formulări percutante şi folosind 
tehnica inventarului, Radu Cosaşu 
cuprinde totul, atent la adevărul psiho-
logic (integral). Dincolo de corsetul 
speciei, ziarul său „autobiografic”, 
„înghiţind” viaţa lumii, percepută – sub 
bombardamentul ştirilor – fragmen-
tarist, refuzând macroepia, impune un 
palpit personal şi, în egală măsură, un 
stil inimitabil, în care – suntem 
avertizaţi – nu contează „despre ce se 
vorbeşte”. Cosaşu, deloc persecutat de 
temeri, întreţine în savuroasele sale 
pagini o relaţie oximoronică (Cristea-
Enache, 2001) şi armonizează antino-
miile, aliind adevărul cu ficţiunea, 
sentimentalismul cu hedonismul ideo-
logic şi cinismul, sub cupola unui filo-
caragialism care strecoară, insinuant, 
umorul; şi care vizează media. „Facem 
o medie”, propune nonşalantul autor, 
rubricant – sub deghizament – în multe 
locuri, citând copios, calamburos, cu 
vervă şi naturaleţe. Fostul Belphegor îşi 
asumă lumea, are opinii, le expune 

săltăreţ, într-o eseistică jurnalieră, 
compozită, salvând onoarea unui ex-
tremist de centru. Iubeşte intertextual-
itatea, dar, evident, natură livrescă 
fiind, nu are răbdare epică şi nici nu 
pariază pe ficţiune. Are, în schimb, con-
stata Paul Georgescu, „o seninătate a 
pneumei”, în filiaţia veneratului Cara-
giale- „Babacul”. 

E de observat că, folosind abun-
dent pastă autobiografică, Radu Cosaşu 
nu se comportă ca un diarist. El nu 
notează, ci rememorează (selectiv), cal-
culând savant / dezinvolt efectele; 
cheamă în sprijin personaje fictive 
(truc vechi al „auto-biografiştilor”), se 
întoarce „la firescul vieţii” (cf. Alex 
Ştefănescu), trecând în revistă, cu o 
tandreţe caustică, autopersiflantă, 
„luptele” de altădată: mândria vârstei 
revoluţionare, extirparea („fără 
metodă” a) rădăcinilor mic-burgheze, 
fuga de acasă, normalitatea pierdută şi 
recuperată, briza scepticismului matur, 
traversând – din unghiul faptului divers 
– medii felurite. Dincolo de „proteismul 
onomastic”, „denunţat” de Marian Popa 
(Ben, Beniamin, Câmpeanu, nea Radu, 
Roric), Radu Cosaşu reabilitează şi o 
tipologie scriitoricească, în care intră 
unii dintre congeneri (T. Mazilu, I. 
Băieşu, N. Ţic), trecuţi prin dramatice 
experienţe similare. Rescrierea trecu-
tului, lăsând senzaţia confesiunii, pen-
dulând între dramatic şi comic, 
inventariind clişeele epocii, procură 
pagini de calitate, mascând tragismul 
de fundal. 

De numele său se leagă mo-
mentul „adevărului integral”, un mo-
ment „luminos”, o idee „înfricoşătoare” 
atunci, rostită – ca ieşire singulară – de 
la tribuna Conferinţei tinerilor scriitori; 
o idee împărtăşită, însă, şi de alţi repor-
teri tineri, „trecuţi bine prin pro-
letcultism” şi pentru care, ca „luptător 
cinstit”, cum îl calificase M. Beniuc, s-a 
ales cu o „exterminare mieroasă”. 
Acum, după (încă o) Revoluţie, 
depoziţia sa („viaţa ficţiunii”) are 
încărcătură dramatică şi îngăduie, „pe 
matriţă epistolară” (cf. Paul Cernat) şi 
filtru ficţionalizant o relectură a epocii. 
Radu Cosaşu rămâne un ficţionar 
patetic, bonom, trecut, fără a-şi pierde 
seninătatea, printr-o Istorie tenebroasă. 

 

 

RECITIRI 
 RADU COSAŞU ŞI „HAZOTRAGICUL”
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  Marea Unire 

 
la ceasul când Marea Unire 
Serbează sacrul centenar, 
Românul simte lapidar, 
În piept, o mare împlinire. 
 
Răsună glasuri de cinstire, 
Ecoul tună, așadar, 
la ceasul când Marea Unire 
Serbează sacrul centenar. 
 
la Alba este sfânt altar, 
’Nălțat aici spre nemurire 
Și neuitată-n veci slăvire, 
Moment istoric, legendar, 
la ceasul cu Marea Unire. 

 
      La Alba 

 
la Alba v-așteptăm, români, 
Bat clopote de sărbătoare; 
Printre izvoare și fântâni, 
Vă-ndrumă orișice cărare. 
 
Treziți nevolnica uitare! 
În aste sacre săptămâni, 
la Alba v-așteptăm, români! 
Bat clopote de sărbătoare! 
 
Veniți și tineri... și bătrâni, 
la marea noastră adunare, 
Căci voi sunteți aici stăpâni; 
Nu ignorați a mea chemare, 
la Alba v-așteptăm, români! 

    
   Mihai Valentin Gheorghiu 
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O poezie 
care mizează nu 
doar pe spiritul de 
noutate,  pe sin-
cronizarea cu cea 
mai strictă imedi-
atitate, o formă de 
creaţie care se 

inspiră în mod declarat din societatea 
imaginii şi a comunicării – aceasta este 
arta d-nei Angi Melania Cristea, la care 
se adaugă excesul de virtualitate 
echivalent cu realitatea, rezultând o 
creaţie cu o largă arie de semnificaţie 
într-o perspectivă tragică asupra 
condiţiei umane.  

Dintr-o sumară informaţie a edi-
torului aflăm că poeta se integrează 
într-o comunitate de poeţi şi de iubitori 
de poezie, Qpoem, care funcţionează pe 
Facebook şi are o impresionantă 
audienţă, făcând prozeliţi în rândul 
celor mai tineri iubitori ai literaturii. 
Dar autoarea pare să fi aderat la noile 
“universuri” după ce a făcut serioase şi 
clasice studii filologice, fiind profesoară 
de limba română, ceea ce n-a apropiat-
o de poeţii din aceeaşi categorie, care 
de obicei, sunt clasicizanţi şi nu 
frecventează forumurile virtuale. 

D.na Angi Melania Cristea s-a 
racordat la formule poetice inovatoare, 
deşi – sau poate tocmai de aceea -  a 
debutat târziu pentru vremurile noas-
tre; ulterior însă, volumele au “curs” 
linear, încât e de aşteptat ca autoarea 
să-şi prindă din urmă generaţia, sau mă 
rog, promoţia, şi să ajungă “la zi” şi cu 
opera. 

Poeta afirmă o conştiinţă poetică 
militantă, aş zice, dacă termenul nu s-
ar fi demonetizat, preocupată de mer-
sul lumii, de destinul omului, de “ploile 
acide”, de “războaiele cerului” printr-o 
poezie gravă, de profundă meditaţie, cu 
totul singulară în contextul experimen-
tal şi de varientare ludică. Am convin-
gerea că autoarea este o poetă mai 
importantă decât o prezintă referinţele 
sale critice, generate de cele câteva 
cărţi tipărite: (Diz)armonie, ed. Edith-
graf, Galaţi, 2014, Plus/minus senti-

mente, ed. Macedoneanul, Craiova 
2015, şi Pietrele soarelui, editura Aius, 
Craiova, 2016. 

Pornind de la un titlu al său, s-
ar putea spune că d-na Cristea 
conturează o nouă “viziune a senti-
mentelor”, care se conexează cu “vocile 
violet/ ale poeziei”, în sensul perspec-
tivei reflexive a epocii post-textualiste 
care reinstaurează ideea de lecturi pu-
blice: citesc despre cai ce agonizează pe 
câmpuri despre felul/ meu năvalnic/ 
de a iubi este amiază iar toamna s-a 
înşurubat în pământ/ ca o nalbă/ din 
paginile cărţilor se scurg ploi acide 
peste vocile violet/ ale poeziei/ citesc 
despre arbori înfipţi în 
asfalt despre canicula 
care/ se lasă/ peste câinii 
urbei despre o mie de 
păuni sau o mie de crabi/ 
bombe detonate victime 
postseism joaca de-a po-
litica/ mării desali-
nizate/ în timpul acestor 
lecturi am ajuns să 
iubesc/ bucăţile de mete-
orit care se împrăştie din 
cuvânt/ citeşte! îmi 
spune îngerul cu sandale 
roz/ lumea este un larg 
circuit. 

Poemele evită 
orice punctuaţie şi ma-
joritatea textelor încep cu 
literă mică, reconfirmând 
condiţia de fragment din Marele Text al 
discursului postmilenarist. Fireşte, 
condiţia umană şi spiritul adeziunii la 
contemporaneitate atrage poemul spre 
formula de text capsulat, un fel de 
cocteil în care se acumulează stări şi 
sentimente, declaraţii de dragoste şi 
informaţii de la primărie, lucruri efe-
mere, conjuncturale, amestecate de 
imaginea metafizică a întâlnirii cu 
moartea. 

Un alt poem realizează o 
panoramă a cotidianului într-un stil 
ludic, zeflemist, fără să excludă însă din 
program şi o întâlnire a Doamnei cu 
coasa. Dar mă voi opri acum asupra 

altei poezii, apropiate ca tonalitate, dar 
mai reprezentative pentru creaţia po-
etei – afişând o perspectivă burlescă, 
ocazională, dar fidelă universului său 
imaginar: Marginea de lume în care 
trăiesc are nevoie de profeţi ca de aer!/ 
Aici se construiesc parcări subterane 
de parcă ne-ar lua cu asalt migranţii./ 
În toate dimineţile escavatoare/ 
nivelează asfaltul, florăresele udă/ 
bulevardele iar birocraţii citesc matri-
moniale on line.// Dragostea este atât 
de aridă aici!/ Cuiburi de berze 
populează suburbiile. Ziarişti feroce 
trag/ câte un fum/ în faţa biroului, în 
timp ce/ la postul local primarul 

inaugurează un eveni-
ment./ SMURD-ul con-
curează cu DNA-ul/ la 
capitolul promptitudine, 
iar/ ţiganii se mută pe 
via Toledo.// Sărbătorile 
ţin câte trei zile./ 
Orăşenii beau vin de 
buturugă păstrat în 
cămările de la bloc./ Bi-
blioteca este deschisă 
până la cinci/ exact până 
la ora când/ nişte poeţi 
lansează volume colec-
tive/ despre cum să fii 
artist într-un timp când 
îţi faci selfie cu moartea. 
Ultimele trei cuvinte 
sunt şi titlul poemului. 

Toată decoraţia 
exterioară şi mitologia milenaristă in-
cluzând pokemonii au dispărut repede 
din universul existenţial pentru că tim-
pul curge mult mai repede peste setea 
de nou a omului modern, iar eroziunile 
referinţelor milenariste se petrec rapid. 
Poezia d-nei Cristea a păstrat însă 
aceste rebuturi fals mitice şi alte lucruri 
trecătoare ca o reflectare sentimentală 
a conştiinţei nesigure, debusolate în 
mijlocul efemerului, niciodată cristal-
izate într-un mesaj direct, clar rezolutiv. 
De aceea, poezia are reprezentativitate 
pentru epocă şi societate, pentru 
conştiinţa fluidă, entropică, fără nicio 
fereastră deschisă spre eternitate. 

În mod surprinzător, această 
formă de minimalism, de racordare la 
imediatitate şi la decoraţia exterioară 
nu afectează profunzimea tonalităţii 
grave, ironice, sarcastice – cu totul 
remarcabilă. Formula de discurs şi 
metaforizare, apăsat postmodernistă, 
reprezintă mai mult decât un act de 
ieşire din cotidianul uneori provincial, 
fiind mai degrabă un mod de adeziune 
sarcastică şi conştient ironică la forme 
de viaţă strălucitor-derizorii. Rezoluţia 
omului unidimensional, prins în viaţa 
şablonard-schematică, stă sub 
ameninţarea uneri “păsări cu ochi de 
ciclop” din familia “păsării cu clonţ de 
rubin” labişiniene, dar protejată – poate 
îndoielnic – de “îngeri electronici”. 

Referinţa Ego-ului liric este viaţa 
în banalitatea existenţei cotidiene care 
trebuie armonizată cu susţineri ima-
ginare, precum: viaţa asta oricât i-aş 
repara mecanismul va fi tot mai/ 
sofisticată/ mai rebelă mai silenţioasă/ 
iar eu cea care sufăr de boala 
autoimună îmi voi injecta/ cu en-
dorfine visele de ce să nu fie şi ele 
fericite/să trăiască într-o suprareali-
tate? Sau: lumea în care vieţuim are ex-
plozibil ataşat/ autodetonează/ apoi 
întinde pe caldarâm utopia scrisului... 

Poeta pare a fi găsit o formulă 
lirică inedită cu acest volum al cărui 
titlu trimite, pe de o parte, la puritatea 
pierdută a primilor ani de viaţă, când 
cei mici cred în bine şi în dreptate, şi pe 
de altă parte, la fetişurile neînsemnate 
ale copilăriei, cum ar fi desenele ani-
mate, într-o simbolistică perfectă 
reprezentând bombardamentul infor-
maţional la care este supusă generaţia 
contemporană. 

D-na Angi Melania Cristea ne 
propune o ipostază personalizată a 
condiţiei umane în determinările lumii 
noi de la începutul celui de-al treilea 
mileniu, într-un discurs de înaltă 
rezoluţie personalizată şi elevaţie 
estetică 

 
................................ 
   
* Angi Melania Cristea, 

Căutătorul de pokemoni, ed. Paralela 
45, Piteşti, 2017 

Cotidianul poetic între sarcasm şi gravitate
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Eminescu  
și  
Veronica 
 
S-au iubit pân-au murit. 

Pătimaș și gelozit. Dureros și fericit. 
Nălțător, da` chinuit. Lumea, rea, i-a 
pizmuit, contra lor a uneltit. Sărăcia 
i-a-nsoțit, nevoia i-a încolțit. Boalele 
i-au cutrupit, viața grea i-a biruit. În 
mormânt s-au despărțit, în Cer s-or 
fi reunit. Poate, pentru totdeauna, 
precum soarele și luna. Sub pecetea 
poeziei și puterea veșniciei... 

Iacată-mă și pe mine 
așternând vorbele-n rime. Pe un-
deva, de-nțeles, că Mihai e un ales. 
Luceafăr dumnezeiesc în areal 
românesc. Un poet universal, din 
ceia fără egal. Un romantic abisal, 
iubind în transcendental. Iară 
Veronica lui, grația Pământului. 
Floare gingașă, bălaie, arzând 
strașnică văpaie. Destine împre-
unate de dor și Divinitate. Inspirat 
numiți ”Martirii lui Eros”... 

  Un profesor argeșean i-a pus 
vrednic în roman*. Douăzeci de ani 
la el a lucrat. E amplu, romanțat, cu 
locuri, fapte, oameni, firește, 
presărat. Putna, Viena, Iași, Văratec, 
Berlin, București. Maiorescu, 

Creangă, Caragiale, Slavici, ”Timpul” 
și ”Junimea”. Diverse întâmplări, 
amare, luminoase, ciudate, 
dureroase. Vise, halucinații, spaime, 
interogații. Peisagii, fain penel. Și 
descrieri, fel de fel. Portrete, 
tablouri, lirism, dramatism. Dia-
loguri curgătoare, cu tâlc și cuceri-
toare. Limba timpului, savoare. 
Poeme nemuritoare și scrisori 
doveditoare, citate convingătoare. 
Ilustrând dragoste mare, din aia 
ucigătoare. Nebunie, poezie, din 
alea tulburătoare. Echilibru-n pove-
stire, dăruire și simțire intrate în 
rostuire. Meșteșug la scriitură, dar 
nu și la corectură. Autor cu fantezie 
și vădită acribie, Ion Ionescu – Bu-
covu. Tom util, binevenit, cu nesaț că 
l-am cetit, până-n zori l-am isprăvit. 
Cât știui, îl consemnai și-n revistă-l 
semnalai...                                                                                            

 
   * Ion Ionescu – Bucovu, 

Martirii lui Eros, Editgraph, Buzău, 
2015 

 
 * * * 
Istoricu`, despre 

muzician. Magna 
cum laude! 

 
M-aș căi de n-aș grăi de tomul 

acesta. Pe care-l citii cu nesaț, im-
presionat. Cu treaz interes pân` la 
ultimu` rând. Căci un inglez bine 
doxat, din ziua de azi, găsi cu cale să 
scrie neașteptat despre un român 

trăind altădat` și în veci. Altfel spus, 
cu deferență numindu-i, Noel și 
George. Unul, istoric și publicist re-
numit. Altu`, muzicianu` știut, 
răsștiut, valoros. Malcolm și Enescu. 
Primul, umblând îndelung prin 
arhive. Și stând de vorbă cu mulți. 
Ca să-l cunoască amănunțit pe al 
doilea. A cărui trudă de preț o dă la 
iveală fără cusur... 

Firește, Enescu nu mi-e străin. 
Și rapsodiile sale comori la suflet 
îmi sunt neclintit. Da` cartea* lu` 
Noel chiar m-a-nnebunit. Are 
informație cât n-am bănuit. Enciclo-
pedie, nu alta. O evaluează cum nici 
n-am gândit. Deplin, riguros și 
minuțios. Iscusit duium, real fasci-
nant. Mintea-i merge brici. Cugetă 
cu rost și cuceritor. Nu despre ves-
tigii, în cazu` de față. Ci despre un 
om și muzica sa. Nu din Albion, ci de 
pe la noi. Semn că-l venerează. Îl in-
vidiez bucuros că mănâncă Enescu 
pe pâine. Idei așternând elegant. Sa-
vant, ales și pe înțeles. Egal uimitor 
și convingător. Străin nefiindu-i 
orice a creat, a interpretat sau a diri-
jat maestrul, în ani, cu atâta geniu. 
Și n-a fost puțin, întru slava lui... 

Opu` merită lectura și nu am 
cuvinte să-l prezint pe larg. Să-l elo-
giez și să-l recomand. Așa că, dear 
mister Malcolm, thanks a lot vă zic 
de pe plai valah. Vă salut cu stimă și 
prietenie, d-al nostru că sunteți, la 
fel ca Jurjac. Eroul din tomu` ce vă 
aparține. Prefațat cu ștaif, nici că se 
poate mai nimerit, de Yehudi 
Menuhin. Vă și ne onorează imens. 
Many thanks again!                                                                                       

 
  *Noel Malcolm, George 

Enescu. Viața și muzica, Ed. Hu-
manitas, 2011 

 

Cartea zilelor noastre 
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       Luni, 14 ianuarie 2019, a încetat 
din viață, după o grea suferință, poe-
tul, prozatorul, criticul și istoricul 
literar, doctor în filologie, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România   
              GHEORGHE DRĂGAN 
          Născut în anul 1943 la 9 aprilie,  
Gheorghe Drăgan a publicat studii și 
eseuri literare, poezii (Titlul la 
alegere), proză (Ioana din primăvară), 
studii critice (Poetica eminesciană), 
Ambrozie și poșircă, Modele culturale 
comparate, Așa se scrie istoria... 
A colaborat la diverse reviste cultu-
rale: Ateneu, Convorbiri literare, 
Plumb, România literară  etc. etc. 

(Filiala Bacău a USR)
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Literatura, prin menirea ei, te 
determină să treci invizibilele granițe 
ale realității și să aluneci frenetic spre 
ireal, să călătorești pe aripile 
imaginației, descoperind oameni, ca-
ractere, atitudini, ținuturi, care  existau, 
posibil, în subconștientul tău. Scriitorul 
poartă în vârful condeiului lumi și eroi, 
magia cuvântului, determinându-l pe 
cititor să se regăsească în gesturi, în 
personaje, în povești, să devină chiar 
protagonist , regăsindu-se în situații 
similare. Același Rătăcitor, Prinț, veșnic 
sensibil îndrăgostit,ca într-un roman 
anterior, Tărâmul muzelor, al scriitoru-
lui Toader Ungureanu,  dar într-o altă 
etapă a vieții, ne poartă prin locuri deja 
cunoscuteile.  Același DORU ne poartă 
prin parcul veverițelor, ne vorbește de-
spre Cazinoul ce stă de veghe la 
tinerețea perechilor de veșnic 
îndrăgostiți, ne citește sau recită poezii. 
O ținere de mână, îmbrățișări, versuri 
șoptite la ureche, declarații de 
dragoste, întâlniri secrete și discrete. O 
tânără frumoasă, naivă, Stăncuța,  
crescută de o mamă grijulie și un tată 
mai sever și un tânăr înalt și subțire, cu 
ochii mari și căprui, îndrăzneț prin cu-
vinte bine meșteșugite și amețitoare, o 
voce ademenitoare. O poveste de 
dragoste de tinerețe  ce are un final im-
previzibil. Rodul iubirii, un băiat. Un 
adevăr ascuns și o despărțire.  

Căzută în visare, împovărată de 
prea multe griji, Stăncuța rememorează 
episoade din propria-i viață. Vremuri 
apuse. Nu i-a rămas decât singurul său 

copil, Ciprian, care acum, la 
nouăsprezece ani, e pe un pat de spital 
din oraș, așteptând un semn de la Di-
vinitate  Într-o ambiguă stare de leșin, 
de disperare, pe când considera că nu 
mai are putere să lupte, o apariție 
inefabilă îi redă curajul. I se pare că o 
bătrânică plăpândă îi dă sfaturi pe 
neașteptate. Să fie spiritul mamei sale 
trecute în veșnicie, sau scriitorul 
apelează la o credință ancestrală, pre-
cum că spiritele care ne iubesc ne 
vizitează în ceasurile dificile ale 
existenței? Scriitorul  ne introduce în 
atmosfera spitalicească prin chipul lu-
minos al unui profesor, medicul  ce 
aduce vestea cea bună, însoțit de o 
tânără blondă, Cristina Olah, medicul 
psiholog. (Vestea veștilor, transplantul). 

Ca un veritabil specialist ro-
mancierul ne detaliază ce se întâmplă 
în relația dintre donator și primitor. Lui 
Ciprian i se vorbește despre consiliere 
psihologică, despre o nouă identitate, 
despre faptul că după transplant începe 
o viață nouă, o nouă existență. Pacien-
tului  i se realizează un portret al dona-
torului. Un mereu îndrăgostit, un 
iubitor al literaturii. Scria versuri și 
proză. A fost un prieten adevărat care a 
dăruit fără să aștepte nimic în schimb. 
Ochii lui, mari, căprui  vor pătrunde nu 
peste mult „ dincolo de hățișuri”. Apoi 
asistăm brusc la un dialog între Cre-
atorul divin și îngeri, care constată  că 
îngerilor le-a crescut aripile în neștire, 
penele li s-au lungit, că s-au lenevit. Că 
pe pământ a dispărut iubirea, binele, 
bunătatea, omenia, că se duce de râpă 
credința și-i ia locul, ura. Sunt vinovați 
și drept pedeapsă, trebuie să readucă 
totul pe făgașul normal, coborând pe 
pământ, printre oameni. 

Furtuna cerească autorul o de-
scrie pe fondul unui cer plumburiu 
acoperit de nori negri, străbătut de 
uruitul carului Sfântului Ilie, cu fulgere 

ca niște șerpi roșiatici, cu picături 
imense de ploaie în vreme ce îngerii 
coborau pe pământ ca mici steluțe 
strălucitoare.  Episoadele unde apare 
îngerul păzitor m-au determinat să-mi 
amintesc de volumul lui Andrei Pleșu, 
apărut cu vreo câțiva ani în urmă, De-
spre îngeri. Și scrierea domnului 
Toader Ungureanu ne vorbește despre 
existența îngerilor încă de la primul 
scâncet al copilului și de compania 
acestuia  până la finalul vieții. Incidente 
neprevăzute, sfaturi de înger,  invidii, 
prietenii, viață de profesor îndrăgit de 
elevi, încheie o altă parte a vieții pro-
tagonistului și finalul primului volum, 
Miracolul vieții,  al romanului  FIRUL 
ROȘU AL DESTINULUI.  Primele pagini 
ale celui de al doilea volum, Nu suntem 
îngeri, par a te transpune într-o 
atmosferă de basm. O cărare străbătută 
într-o noapte cu lună, spre Creasta 
Dracului. Un loc bizar, misterios, în 
căutarea unui frasin cu trunchiul 
bătrân. O piatră răsucită, un hău, o ușă 
deschisă, o făclie aprinsă, și minunății. 
Maricica și Doru rămân uimiți. În 
încăpere covoare pe pereți, o măsuță pe 
care era o vază improvizată și flori 
veștede. O foaie îngălbenită, o 
scrisoare. O mărturie a dragostei, o 
dovadă a moștenirii, o dezvinovățire a 
unui omor, o semnătură. Ion. Bani, aur, 
bijuterii, agoniseala unui om 
chivernisit, fostul bărbat al Maricicăi. 
Banul se adeverește ochiul dracului, iar 
Maricica, cea care spusese adevărul și 
numai adevărul despre averea lăsată de 
fostul soț, este suspectată, condamnată 
cu martori mincinoși la cinci ani și...de 
detenție.. Condamnată pentru că a spus 
adevărul. Doar zvâcnirile pruncului din 
pântec o mai țin în viață, în haosul de 
neînțeles al vieții. Acolo va naște o 
fetiță. 

Câțiva ani de armată îi schimbă 
optica despre viață. Se maturizează. 
Cuceritorul,  

Rătăcitorul de altădată află dintr-
o scrisoare că este tatăl lui Paul, 
mogâldeața pe care o iubește, pe care o 
cunoaște doar dintr-o scrisoare.   Se 

atașează sufletește de copil, însă timpul 
face posibilă despărțirea. O plecare în 
Spania a mamei și fiului său, și apoi 
experiențe nefericite. Istovit și singur, 
la o vârstă nu prea înaintată, se simte 
bolnav, abandonat. Singurul care-l 
însoțește este îngerul său păzitor, Ariel. 
Se simte omul care-și așteaptă sfârșitul. 
Nu se lamentează, acceptă cu 
seninătate un sfârșit pe măsura vieții 
trăite. 

E timpul ca doi tineri frumoși, 
Dorina și Paul, să-și afle  propria iden-
titate. E zbuciumul unui tată care vrea 
să-și lase în ordine sentimentele, 
trăirile, să nu-i dezamăgească pe cei din 
jur,  acum când zarurile sunt aruncate 
și destinul a decis deja.  Îi dăruiește 
viață din viața lui, fiului său Ciprian, 
rodul dragostei pentru Stăcuța. Doru îi 
cere Învățătorului suprem un ultim 
gest. Să-l ajute să treacă apele Styx-ului, 
cu luntrea unui muritor.   

El nu este un înger. Este un muri-
tor, pe care-l însoțesc  melodii îngerești 
și o lumină caldă. Trece dincolo odată 
cu auzul glasului duios al mamei. Într-
un ținut al primăverii, de un verde crud, 
cu flori multicolore și multă lumină. Se 
întâlnește cu iubirea vieții lui.  

Se întind pe iarba verde și încep 
să depene amintiri. Sunt nepăsători cu 
timpul. 

Sala de operație, prelevarea,  bis-
turiul, comenzi scurte și glasul 
colindătorilor care prevestesc Nașterea 
Domnulul.  Afară, o toamnă târzie este 
acoperită de fulgi. O lume abandonată. 

Cele două volume m-au impre-
sionat prin traseul alambicat urmat de 
personaje. Prin suferință, alternanța 
între speranță și deznădejde,  puterea 
de a înfrunta greutățile. Căderea și ridi-
carea prin voință, prin sprijin divin, 
sunt apropieri firești de hățișurile vieții 
și vicleniile ei. 

Am certitudinea că romanul 
domnului Toader Ungureanu, FIRUL 
ROȘU AL DESTINULUI,  reușește să 
capteze atenția cititorului avizat, mereu 
în căutarea plăcerii lecturii ce 
antrenează mintea și sufletul.        

DORU- PRINȚ ȘI RĂTĂCITOR   
PRIN MEANDRELE VIEȚII
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  Camelia Ardelean-  prospeţime şi spontaneitate 

 
Despre Camelia Ardelean şi de-

spre abilităţile sale lirice am aflat 
întâmplător, de parcă destinul sau Pro-
nia şi-au propus să mă convingă că ştie 
când şi cum să aşeze lucrurile cel mai 
bine. Cum să nu mă bucur? Cartea sa 
Ecouri din tenebre (Editura Armonii 
culturale, Adjud, 2018)  a ajuns pe masa 
mea de lectură când chiar simţeam 
nevoia unui balsam pentru suflete 
rănite. Traversam o perioadă mai aridă, 
mai uscată, fără acei bemoli afectivi la 
cheie care să mai edulcoreze câte ceva, 
cât se poate, din trudniciile vieţii. Mi-a 
făcut bine. 

Aflu din succinta fişă biografică 
de la sfârşitul cărţii că autoarea 
locuieşte în Deva, că are o bogată 
experienţă lirică şi că este prezentă 
cam în toate antologiile destinate 
poeţilor care bat la porţile consacrării.  
Nu ştiu dacă există vreo explicaţie, dar 
în ultima vreme se scrie atât de multă 
poezie că e greu pentru un critic, chiar 
pentru unul harnic şi bine intenţionat, 
să mai poată urmări fenomenul în toată 
amploarea lui. Se experimentează 
atâtea reţete, se încearcă  atâtea for-
mule năstruşnice care să şocheze şi se 
supralicitează aşa de nestăvilit 
imaginaţia şi abilităţile ficţiunii încât 
până la urmă duc la pierderea sensu-
lui, a ideii. Uneori, dar asta o spun cu 

năduf şi cu regret, îmi pare rău că Alex 
Ştefănescu şi-a suspendat emisiunea 
Tichia de mărgăritar, prin care mai 
descuraja elanul teribiliştilor, al 
furioşilor care cred că spun totul ne-
spunând nimic.  

Sigur, Camelia Ardelean nu face 
parte din această categorie, Versurile 
sale se decontează mai mult dintr-un 
sentiment de disconfort fiinţial resimţit 
- uneori dezolant, alteori ductil şi cere-
monios -  din nestatorniciile lumii dilu-
vice. Nu sunt poet, ci un refugiat/ Pe 
marea găzduită de fenom;  / Din timp în 
timp la nori afiliat/  Îmi dezvelesc azurul 
prea devreme.// Sunt un golumb sau 
poate-un albatros,/  Când zborul mi-e 
votiv, ce mai contează?/  
În orologiul meu de vân-
turi ros,/  Tic-tacul se 
apropie de-amiază/  Cu 
astrolabul vechi la 
purtător/ Şi mintea 
împânzită de menhire/ 
Mi-am semănat noi vise 
pe ogor,/ Sperând 
cândva să recoltez ze-
fire//  Nu sunt poet, de 
patimă exult, Din para-
digme mi-am făcut un 
cult (Nu sunt poet...)       

Ceea ce surprinde 
la Camelia Ardelean este 
prospeţimea şi spon-
taneitatea imaginilor, 
care, de multe ori, nu se  consumă în 
empirie şi nu dă seama doar de feno-
menalitatea existării, nu rămâne în 
starea de decor, de ceea ce Blaga numea 
metaforă plasticizantă, ci urcă în sens 
şi se întrupează în idee, într-un 
simţământ, într-o stare, ceea ce o face 
revelatorie Când savurez legende cu ci-
clopi/  Sau Eve prinse-n raiuri efemere/  
La porţile simţirii austere/  Observ cum 
poţi în visuri să te-ngropi (M-am 
săturat să-ncalec pe himere).   

O temă oarecum insolită adusă în 
partitură lirică de Camelia Ardelean 
este cea a filosofiei hinduse cu tehnica 
resorbţiei în subiect şi cu activarea 
unor practici yoga, cu mare trecere în 
lumea de pe Gange. Poeta vorbeşte de-
spre practicile tantrice, despre 
pranayama, dar bănuieşte că nu toţi 
cititorii sunt familiarizaţi cu specificul 
acestei culturi şi-şi complineşte demer-
sul liric cu un dicţionar explicativ al ter-
menilor folosiţi. E un semn că autoarea 
este bine aşezată în tainele filosofiei 
sanscrite şi, departe de a se rătăci prin 
divagaţii pretenţioase, decupează din 
epistemologia ei doar ceea ce poate 
căpăta un tratament liric. 

În codul său poetic, 
poezia este asumată ca 
blestem, ca balsam 
existenţial şi colac de sal-
vare în marea de frământări  
de care e încercată. 
(Blestemul scrisului). N-
are deloc o părere prea 
bună despre timpul pe care 
îl traversează, iar re-
tragerea în Peştera fiinţei, 
unde lilieci cu ochii ţipând în 
întuneric/ pândesc un nou 
festin/ o halcă din trupul 
meu i se pare o soluţie. 

Volumul Cameliei 
Ardelean se compune din 
două diviziuni. Prima se 

revendică din Solitudinile autoarei, iar 
în cea de a doua încearcă un  Zbor in-
cert. Nu este vorba despre un zbor pe 
deasupra unui cuib de cuci, ci de o 
detaşare de lumea imanentă, nu pentru 
a o renega, ci pentru a conferi privirii o 
perspectivă mai generoasă. Autoarea 
nu iese din cercul strâmt  de care vor-
bea Eminescu, dar caută unghiurile 
cele mai propice pentru a extrage 
esenţa lirică a existării.  

Nu ştim al câtelea volum de ver-

suri este acesta, dar cred că va constitui 
un moment de referinţă în   evoluţia vi-
itoare a autoarei. O felicităm sincer 
pentru această carte pe care o 
recomandăm călduros tuturor celor 
încercaţi de nevralgiile acestei lumi, ca 
pe o alternativă balsamică.   
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Mihai Valentin Gheorghiu 
 
Centenar 

 
Anii au rodit: o sută, 
Încrustându-se ca dar,  
În bătrânul centenar,  
De istorie cernută. 
 
Pe a timpului redută, 
Într-un tempo legendar, 
Anii au rodit: o sută, 
Încrustându-se ca dar. 
 
Trece vremea, așadar, 
Iar povestea începută 
Și cu jertfe mari cusută, 
A rămas în calendar... 
Anii au rodit: o sută. 
 
 

Sus, la Alba, în cetate 
 
În mirificul Ardeal, 
Sus, la Alba, în cetate, 
Fără tihnă, clopot bate, 
Într-un modus triumfal. 
 
”Suflul s-a mutat pe deal”, 
Glăsuiește un abate, 
În mirificul Ardeal, 
Sus, la Alba, în cetate. 
 
Sunt momente unicate, 
Cu valențe de regal, 
File sacre de jurnal, 
Ce au fost eternizate 
În mirificul Ardeal. 
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                    Liniștea spațiului închis 

 
ziduri groase, reci, de care lumina se teme: 
stau între ele atât de cuminte – cumințenia 
pământului, ricanează un gând –  
vederea s-a mutat dinafară spre înlăuntru, 
fără prea mare folos: 
și aici sunt ziduri concentrice, cu șanțuri și răni între ele, 
și aici se aud doar cârtițele din adânc ori liliecii 
țipând spânzurați sus în turle. 
auzul mai încearcă uneori să înșele, să fure sunete, 
să le preschimbe când în bătaie de clopot, 
când în cântec de mierlă. 
ziua e departe, șapte ziduri concentrice 
stau greoaie între mine și ea. 
iluzia saltului, zborul și visul – înecate 
în negru opac, în nesomn și muțenie. 
nici îngerul n-a trecut pe aici, poate doar Lazăr: 
simt aroma de mir a fâșiilor de pânză 
încă ude-ntr-un colț, unde cred că e lespedea funerară; 
cine să mă strige și pe mine să ies în lumină 
să-mi lepăd pielea de șarpe, și ochii de cârtiță, 
și țipătul, pentru o nouă întoarcere 
sub cerul mai pur, transparent și înalt? 
poate bobul de grâu încolțit sub genunchi, 
poate bobul de tămâie aprins la rugăciune, 
poate zidul, sătul să mă strângă în el 
ca pe cea mai inutilă dintre jertfe. 
 

retorică 
 
cine moare mai întâi? –  
întreabă norul zdrențuit de-un vârf de salcâm –  
noi suntem tineri, bem din fântâni nemuritoare 
pe cumpănă stau smicele de măr dulce și mierle 
cu apă vie și apă moartă în cioc 
cad frunze uscate, semn că norul 
și-a terminat lacrimile și furia. 
cine moare mai întâi? 
cel singur între patru pereți, 
cel cu fața îngropată în basm, 
cel însetat și cel zdrențuit de salcâm. 
în primăvară, din florile dulci vor apărea 
chipurile noastre nedumerite 
cu întrebarea obsesiv îngânată, bătaie  
de clopot în amurg 
maica durerii, tu, moarte, du norul de-aici 
în alt gol 

 
rugă 

 
sfânt al zilelor mele pierdute, al obiectelor 
greu de găsit după ce s-au ascuns într-un spațiu tabu 
nu implor ajutorul, ci pacea nelămurită a unui turn 
zidit de la temelie din cărți necitite 
toate negațiile nu aduc înapoi zarea înaltă a poemului-rugă 
ori a cărții cu o cruce de aur căzând în cuprins 
știu rostul iluziei, dezmățul ei în lumea dinăuntru 
acolo-mi zidesc remușcările și frigul 
chipurile după care tânjesc ori morții din amintire 
sfânt al celor pierduți, de o mie de ani 
te încingi cu o frânghie peste sutană 
de o mie de ani străjuiești pruncii cu lacrimi în ochi 
și poeții închiși în statui 
e timpul, acum, chiar e timpul 
să privești peste umăr în noapte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valeria Manta Tăicuţu, 

poetă, prozatoare, critic literar, s-a 
născut pe 20 ianuarie 1956 în 
Comăneşti, Bacău.  

Debut editorial:  „Monolog  pen-
tru o vară  târzie”, 2001, Ed. Rafet, Rm. 
Sărat 

Versuri: Citeşte, Ulise, şi plângi 
(Ed. Premier, Ploieşti, 2005); Regatul 

baroc, (Ed. Timpul, Iaşi, 2006); Lau-
date Dominum, Ed. Valman, 2012, 
„Copiii plictisiţi ai întâmplării”, Edit-
graph, 2013, Vânătoare de îngeri şi 
crini, Editgraph, 2015, Rugăciuni din 
orașul cel orb, Editgraph, 2017 

Critică literară: Basmul cult, an-
tologie pentru elevi (Ed. VALMAN, Rm. 
Sărat, 2007). Romanul Inorogului, Ed. 
VALMAN, 2008, „Lecturi necesare”, Ed. 
Casa Corpului Didactic, Buzău, 2011 

Proză: Monolog pentru o vară 
târzie, proză scurtă, (Ed. Rafet, Rm. 
Sărat, 2001). Slalom sentimental, 
roman, (Editgraph, 2001/ediție 
revizuită 2016); Zece la puterea in-
finit, roman,  (Ed. Alpha, Buzău, 2002);  
Anul lui Irod, roman,  (Ed. Tempus, 
Bucureşti, 2003); Mamin, roman, Ed. 
Editgraph, Buzău, 2010 
Traduceri din Aristotelis Fragos, Triin 
Somets, Marie Cardinal în “Luceafărul” 
şi “Antares”. 
 
         Membră a Uniunii Scriitorilor din 
România.
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• Născut la 15 iunie 1957 în Tg. 
Mureş 

• Facultatea de Mecanică, Cluj-
Napoca (1983) 

• Debut: în revista Vatra (1972) 
• Debut editorial : Paznic la 

floarea de măceş, poeme, Ed. Plumb, 
Bacău, 1996 

• A mai publicat : Ameninţarea 
cu viaţa, poeme, Ed. Plumb, Bacău, 
1998 

• Viaţa de unică folosinţă, 
poeme, Ed. Plumb, Bacău,2002    • 

• Poem pe cord deschis, 
poeme, Ed. Casa Scriitorilor, 2006 

•  Imperiul cu poeme, poeme, 
Ed. Tipo Moldova, 2011 

• Îmblânzitorul de iluzii, poeme, 
Ed. Ateneul Scriitorilor, 2014 

• Femeia de zăpadă, poeme, 
Ed. Ateneul Scriitorilor, 2015 

• Membru al Uniunii Scriitorilor 
din România(1999) 

• Premiul George Bacovia al re-
vistei Ateneu (2001) 

• Premiul Uniunii Scriitorilor 
Filiala Bacău (2002) 

• Antologat în: POEZIA PĂDURII,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
de RADU CÂRNECI, EDITURA ORION, 
BUCUREŞTI, 1998 

• SCRIITORI ROMÂNI MURE-
ŞENI, ANA COSMA, BIBLIOTECA 
JUDEŢEANĂ MUREŞ, 2000 

• SCRIITORI BĂCĂUANI, EUGEN 
BUDĂU, ED. PLUMB, 2001 

• ANTOLOGIA POEŢILOR ARDE-
LENI CONTEMPORANI, EUGENIU NIS-
TOR, IULIAN BOLDEA, EDITURA  
ARDEALUL, 2003 
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Îmblânzitorul de magnolii 
 
într-o dimineaţă răcoroasă  
ca un cuţit 
oraşul trece prin autobuze obosite 
mareşalul e trist 
şi străbate prin viaţa de jucărie 
noaptea se îndârjeşte 
duminica se întinde până  
la marginea oraşului 
toamnă de cadmiu 
călătorind prin cărţi îndepărtate 
când umblu pe o dungă de viaţă 
oraşul pâlpâie în teamă 
ca în sârmă ghimpată 
o carte înspăimântată pe poduri 
în Levania 
 
Peisaj 
 
duminica duduie  
prin spitale plictisite 
se stinge salcâmul 
în lumina neîmblânzită 
într-o republică de brume 
înfloreau ziare nehotărâte 
se întoarce fumul de ţigară  
din fotografii uitate 
 
Case 
 
iarna mi se uită prin casă 
şi prin inimă 
îmi descopilăreşte dealul  
şi pădurea gust de grindină 
prin casele roase de tristeţe 
alungă ceaţa 
într-un decembrie obosit 
un ultim trecător c-o rană  
de cuţit melancolic 
 
Rugă 
 
un înger pe afară 
într-o seară veche 
numele meu brumat  
cu vocale neînfrigurate 
zgomotoasă azalee pe toamna  
                           din vitrine 
părinţii mei au vânat clipa  
                          de diamant 
alteori clipa i-a vânat 
factorul poştal 
aduce scrisori tot mai puţine 
dintr-o patrie bolnavă  
 
Abur de orhidee 
 
ameţitoare submarine străbat  
toamna pe la Zapodia 
e toamnă transparentă  
             de ţi se vede sufletul 
cunoscuţii îmbãtrâneau 
într-o scrisoare apoi stingeau 
toamna din sufragerie 

Melancolie 
 
ploaia stinge bruma  
din numele tău 
salcâm înfrigurat  
pe o planetă transparentă 
şi-mi vine să fug într-o limbă 
necunoscută 
 
Povestiri 
 
umbra ta se întristează 
poem în sepia 
înfrunzeşte iarna 
pe unde îţi era numele 
întunericul tăios ne ţinea lipiţi  
de marginea zilei 
chioşcuri cu fanfare interbelice 
o Africă de diamant sărea  
la gâtul copilăriei mele 
 
Clipe de toamnă 
 
cu oasele triste cu neuronii  
                sticloşi  
toamna se zvârcoleşte în ziarul  
                    de provincie 
ultimele două rândunele  
                   nu le pot descifra 
 
Cuvinte 
 
într-o patrie tristă 
cuvinte de nichel înconjoară 
toamna 
într-o noapte au desfermecat 
pădurea 
gânditor în rezervaţia de cuvinte 
te înconjoară iarna definitivă 
vei importa marfare 
cu lavandă şi paciuli 
 
Brumă 
 
e toamnă până la os 
foşnesc ape ciudate prin suflet 
sate amorţite de teamă şi brumă 
pleacă în istorie dincolo de Brătila 
spitalul judeţean tremură pe la 
colţul secţiei de oncologie 
urme de parfum violet şi sfârşit  
                       de lacrimă 
prin labirint se aude un lup  
               de cristal 
ca o sentinţã medicalã 
e prima duminicã a lumii dintâi   

 
Drumuri și străzi 
 
de un ruginiu foarte furtunos 
o dimineaţă colţuroasă 
o norvegie se dezgheaţă  
la staţia aviatori 
încâlcit în orele de cianură 
pe strada disperată 
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Prepeliţe 
 
În acea dimineaţă în care mare 

huiet s-a făcut auzit în zarea cerului 
dinspre Ploieşti, vântoasa ziorelului 
trimisă de căscătura dintâi a Soarelui, a 
suflet peste câmpuri stoluri de 
prepeliţe, ce au poleit întreaga moşie a 
Scăeniului, au înfundat toate potecile, 
de nu mai aveai pe unde călca, s-au 
prăbuşit în tranşee, forfotind în ele ca o 
apă vie, încât dărăbanii nu mai aveau 
unde se ascunde. Îşi scoseseră şepcile 
mari şi stăteau aşa, uitându-se 
prosteşte, până când unuia i-a venit 
ideea să îndese prepeliţele în căciulă şi 
să le arunce în văzduh, însă ele se 
roteau de două-trei ori, zbârnăind din 
aripi şi iar se aşezau pe pământ, dar în 
aer a rămas mirosul lor de pasăre, de 
seminţe amestecate cu găinaţ şi su-
doare, miros de piele fiartă şi pene în-
foiate. Forfoteau împingându-se uşurel, 
îşi lăsaseră pieliţele peste ochi. Parcă ar 
fi un talaz somnolent, a spus un soldat 
şi chiar aşa păreau să fie, din trupul lor 
ieşea un abur pe care îndată ce îl in-
halai dădeai parcă pleoapă pe pleoapă 
şi imaginaţia o lua razna, visai vise ne-
maiîntâlnite şi fiecare visa alt vis, după 
propriul lui suflet. Au mai încercat 
soldaţii să le scoată din tranşeele lor ca 
pe o apă, folosindu-şi căciulile drept 
găleţi, dar nici aşa nu le-au dat de capăt, 
seara erau istoviţi şi sudoarea începea 
să îngheţe pe ei, ca o poleială de argint, 
ca o membrană din solzul unui peşte 
uriaş şi abia atunci le-a venit o idee mai 
bună, au înălţat un rug şi au aprins 
focul, au jumulit prepeliţele şi le-au 
aruncat în pălălaia ce ajungea aproape 
de rădăcinile cerului, văzduhul s-a 
încins, carnea trosnea şi sevele ei albe 
curgând sfârâiau, întreaga moşie s-a 
scufundat în izul cărnii arse, cum 
altădată a fost cotropită de aroma 
pâinii rumenite în cuptorul lui Petre. 
Spre zori, când focului i s-a vlăguit pu-
terea, soldaţii au scos din cenuşă, cu 
ţepuşe lungi albe prepeliţele negre, 
scrumuite şi s-au înfruptat din carnea 
lor, le-au sfâşiat pieptul frigându-şi 
degetele şi au mâncat inimile şi ficaţii 
lor, ce erau încă vii. Cei ce nu se 
săturaseră încă au rămas flămânzi: câr-
duri de corbi au întunecat cerul şi s-au 
lăsat repezit în tumulul de scrum şi 
cenuşă înţesat de oase de păsări, de 
cranii mici cu ciocuri deschise, din care 
se iveau limbile ascuţite, ca nişte viermi 
încremeniţi, râcâind şi ţipând; ciupeau 
plini de ferocitate de mâini pe soldaţii 
ce erau încă dornici să-şi mai treacă 
dumicaţii de acum sleiţi, prin bere-
gatele lor de curcani. 

Cât a durat festinul, Ghiocel se 
sălta când şi când în şezut şi striga: Caii! 
Caii! Caii! Caii!, îi crescuseră ţiganului 
mustăţi albe de lup, ce îi dădeau lui 

Petre fiori, dar nimeni nu a văzut decât 
a doua zi herghelia boierului, ce aler-
gase ţicnită peste câmpuri întreaga 
noapte, urmărită, gonită, de prepeliţe 
sure, ce lărmuiau asurzitor, zbură-
tăceau ca liliecii, se repezeau ca ulii, în 
valuri, în pânze neguroase parcă de in-
secte, loveau, şi hoiturile cailor, 
ciugulite, ciupite, din care se scurgea o 
zeamă lipicioasă, zăceau acum 
împrăştiate peste pământurile moi ale 
moşiei, pătându-le, încât oamenii s-au 
îngrozit văzând acei ochi holbaţi, acele 
boturi rânjite, cu dinţii laţi ameninţând 
de sub buzele sumese, contractate, ce 
nechezau parcă din moarte. 

Vitele au lepădat tot atunci, dar 
nu şi-au alăptat viţeluşii molatici, cu pi-
cioare fragile, ci i-au sfâşiat, le-au zdro-
bit oasele între maxilarele grele, iar 
ieslele erau năpădite de sânge, 
împestriţate de petece de carne fragedă 
şi piele molcuţă, care încă zvâcneau, ca 
şi când viaţa nu vroia să iasă din ele. S-
au crucit ţăranii, una ca asta nu se mai 
pomenise, l-au blestemat pe Vărzaru că 
îi luase de la muncile lor, nu s-ar fi în-
tâmplat aşa ceva, dacă rămâneau pe la 
gospodării. De, aşa-i la război, a spus 
unul mai înţelept şi împăcat cu soarta, 
ce-i mai rău abia o să vină, i-au 
blestemat şi pe soldaţi, că de ce n-au 
stat pe la casele lor, să le fie un ajutor 
părinţilor în zilele negre ale bătrâneţii. 

Manolache suferea cel mai mult, 
fiind alergic la păsări – de aceea folosea 
plăpumi şi perne de câlţi, ca oamenii de 
rând –, iar acum câmpurile erau 
acoperite de pene pestriţe, zăcând în 
picurii păstoşi de găinaţ, şi fulgi albi 
zburătăceau prin aer, ca bărcuţele din 
aşchii de plop, tăiate cu briceagul, pe 
ape şi strănuta boierul, dar nu se clin-
tea din turn, stătea acolo înţepenit, în 
hainele lui negre, cu binoclul la ochi şi 
fulgii roiau în jurui lui, plutitori. Dar 
asta l-a bucurat pe Vărzaru, care văzu 
un semn bun în vâltoarea de puf, căci o 
asemăna radiolaritelor lui muzicale, 
plutind în strâmtoarea odăii secrete şi 
deschizând-o spre un spaţiu infinit, pu-
rificat de duhoarea animală a omului. 
Nu îşi lăsa ocheanul de la ochi, privind 
zarea cerului dintre Ploieşti şi inima îi 
tresăltă bucuroasă, când a auzit vuietul, 
căci ajutoarele cerute soseau. A fost un 
huiet surd la început, aşa cum am mai 
spus, parcă scos de o turmă de zimbri 
gonită de streche, ce-şi sfarmă sub co-
pite umbrele, ori de la o cometă ce-a in-
trat în văzduh şi coada ei vibrează, se 
înfoaie, huhuie prelung, stropind cu 
scântei, şi sunetul a tot crescut, s-a um-
flat, până când ferestrele mici de bor-
deie au prins să zăngăne, ca apucate de 
tremurici, de mirare, căci cerul a în-
ceput să se întunece, de parcă noaptea 
ar fi venit, nu ziua, şi din zarea dinspre 
Ploieşti se făcură văzute avioanele. (...) 

(fragment)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Scriitor (prozator, eseist, critic 
literar). Din 1993 redactor, apoi secre-
tar general de redacţie al revistei de 
cultură Tomis din Constanţa. Din 2002, 
secretar general de redacţie al revistei 
de literatură şi arte Amphion 
Constanţa şi, din 2004, lucrează ca 

redactor-şef la magazinul internaţional 
de arte plastice, arheologie şi istorie 
Preda’s. În 2006 revine în Bacău ca 
secretar general de redacţie al supli-
mentului cultural al Ziarului de Bacău, 
Meridian 27. Actualmente este redac-
tor literatură al revistei Ateneu Bacău. 
A debutat editorial în 1997 cu romanul 
Vestitorul, la ed. Albatros din 
Bucureşti. A publicat romanele Vesti-
torul (Albatros, 1997), Şah orb… (Ed. 
Albatros, 1999), Război ascuns (Ed. 
Albatros, 2005), Cu ou şi cu oţet (Ed. 
Cartea Românească, 2007), Cărţile 
vieţii (Ed. Cartea Românească, 2009), 
Arca (Ed. TipoMoldova, 2012), Viaţa 
continuă (2013), Şi eu am scufundat 
Atlantida (2016), Înapoi pe Solaris 
(Ed. Meditative Arts, 2017), Dincolo 
(Meditative Arts, 2018)  şi volumul de 
versuri Epopeea celestă (Ed. 
Vlad&Vlad, Craiova, 1999). Membru al 
Uniunii Scriitorilor din România din 
1997.
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(...) Nu se închină lumii poetul, 
chiar dacă îi face oglindă ei scriind, căci 
scrisul este o cale  între poet şi Dum-
nezeu, nu între poet şi lume (...) - scrisul 
se naşte, nu din cuvinte bolborosite 
aiurea de un om singur, fără conştiinţa 
sacrului şi a eternităţii, şi care se 
visează demiurg, când aruncă zoaie 
peste cuvinte, ci se naşte miraculos (...) 
Ce frumos! Ce înalt! Eu nu mai am ce să 
spun despre un asemenea vers, căci cu-
vintele mele ar fi o întinare. Între poe-
tul inspirat şi Dumnezeu - nimeni nu 
are voie să se bage.  

Citesc cu sfială, ca pe o rugăciune, 
şi ascult muzica ce se naşte din tăcerea 
de după vers.  

(...) Uneori Poetul e dur, e inchi-
zitorial, e fanatic, dar cum să fii altfel, 
când vezi că se intră cu bocancul, pe 
aurul cuvintelor limbii române, pe 
graiul lui Eminescu?! Cum să fii când se 
distruge ţara, când pleacă pruncii de 
acasă, când nu mai ştii în ce să crezi?! 
Cum altfel să fii, în vremuri în care 
lumea pare că şi-a pierdut busola?! 
Cum să fii, când se pune lacăt pe vis şi 
se rup toate aripile şi se distruge 
Credinţa!? …În vremuri din astea se 
nasc oameni – puţini, e drept – care 
propovăduiesc, ca Sfântul Ioan în 
pustiu 

(...) Patriotismul e religie sfântă, 
e datorie şi e cale. Două tulpini în-
tregesc omul şi poetul Adrian Botez: 
credinţa şi patriotismul şi niciuna 
nicialtul nu sunt vorbe goale, ci sunt 
sângele ce îi curge prin vene, sunt 
respiraţia ce îl însufleţeşte, sunt 
raţiunea lui de a trăi. Toată poezia lui 
îmi spune că fără patrie, fără străbuni 
şi fără credinţă el nu ar putea trăi. Am 
vărsat o lacrimă amară şi nu am mai 
găsit niciun cuvânt – eu care de obicei 
am cuvinte şi le folosesc uşor - de scris 
citind: “Rugăciunea unui copil” (...). Să 
mai întreb, să mă mai mir cum ţi-a 
venit, poete, să pui alături durerea nea-
mului meu, de toţi călcat  - de sublimul 
vers al Mioriţei!? Cum ţi-a venit să 
plângi atât de frumos cu vers!?... Ştiu, 
poete... Ştiu... Plânge pământul şi 
străbunii în tine plâng - şi nu te lasă să 
taci... Şi dacă ai omorî vocea din tine, ar 
fi păcat, păcat de moarte, şi nu ai mai 
găsi mântuire. 

…Normal că este prezentă şi 
“tema dragostei de natură” (…),  ca la 

orice poet mare. "Se-nalţă munţii pân’ 
la nimb de nori" e o simfonie de cuvinte 
ce îmi da o stare de beatitudine, de 
extaz (…). 

Iubirea şi iubita ţin şi ele de un 
teritoriu al sacrului (…) şi eu nu mă mir 
deloc că, iubind, poetul căuta raiul. 
Muzicalitatea versului, cântecul 
aproape de beţie a fericirii completează 
perfect imnul de slavă închinat iubitei 
ce e slăvită, chiar şi dacă stelele s-ar 
prăbuşi, chiar şi dacă ar cădea foc peste 
case, căci iubirea e mai puternică şi mai 
veşnică decât timpul. 

(...) Tema dominant-esenţială a 
poeziei domnului Adrian Botez este 
credinţa - raportarea la divinitate. 
Toate celelalte teme pălesc sau sunt 
mici, prin comparaţie cu tumultul şi 
vibraţia înălţător-sfâşietoare a căutării 
căii spre Cer. 

 (...) Îmi place până la a nu mai şti 
de mine muzica din poeziile: “Prigoană 
de doină”, „Cântecul cavalerilor rourei”, 
„Licornul”, “Doina ghiocului”, “Venit-a 
ceas”, “Rugăciunea unui copil”. Este în 
ele dulceaţa pură a versului popular, în 
special a doinei şi eu nu mai ştiu de 
citesc sau cânt, căci undeva, în inima 
mea, versul a devenit una cu cântul. 

(...) Mă apropii de sfârşitul 
călătoriei mele prin lumea poeziei 
domnului Adrian Botez. Nu ştiu cu ce 
cuvinte să închei. Nu sunt critic literar 
„profesionist”...M-am apropiat de ver-
suri cu sfială şi cu teamă. Nu am vrut să 
strivesc nimic... Am săpat prin cuvinte 
înţelesuri şi taine. Am visat, am zburat 
şi am plâns cu fiecare vers. Am simţit 
răstignirea între lume şi Dumnezeu, am 
simţit frământarea, căutarea, zbaterea 
neputincioasă în faţa sorţii, i-am simţit 
iubirea pentru acest pământ şi dorul ca 
o sete de Iisus. Am simţit toate astea - 
şi totuşi nu ştiu cum să închei... Am să 
las versurile poetului să facă 
încheierea. E mai frumos versul lui 
decât orice cuvânt de-al meu. Citeşte cu 
sfială, dragă cititorule... Te vei împărtăşi 
cu Har şi vei întâlni un OM vertical (...). 
  
 LUMINIŢA  ALDEA, -fragmente din art. 
SCRISUl CA DESTIN - Impresii legate 
de poezia domnului Adrian Botez  – în 
revista electronică Romanian VIP – re-
vista românilor de pretutindeni, Syd-
ney/ AUSTRALIA,  

12 iulie 2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Născut pe 10 noiembrie 1955, la 

Gura Humorului, judeţul Suceava. 
Absolvent  al Facultății  A. I. Cuza-

Iași 
Doctor în ştiinţe filologice  -  cu 

lucrarea Spirit şi Logos, în poezia 
eminesciană (coord. ştiinţific: prof. 
univ. dr. DUMITRU IRIMIA, de la Univ. 
“Al. I. Cuza”-Iaşi). –  

VOLUME DE VERSURI: 1-Jurnal 
din marea temniţă interioară (Axa-
Botoşani, 1998); 2-Rog inorog (Sa-
lonul literar - Focşani, 1998); 3- 
Povestea unui colecţionar de 
audienţe (Corgal Press-Bacău, 2003); 
4- Epopeea Atlantică (Corgal Press-
Bacău, 2003); 5- Eu, barbarul (Casa 

Scriitorilor-Bacău, 2005); 6- Crezuri 
creştine - 70 de sonete cruciate; Van 
Gogh – perioada Borinage (tumorile 
artei), Casa Scriitorilor, Bacău, 2005; 
7-Nu mai ridicaţi din umeri! (Ed. 
Rafet, Rm. Sărat, 2007); 8-În contra 
demenţei de astăzi în cultura 
română (Ed. ProPlumb, Bacău, 2008); 
9- Aici – la-ntâlnirea tuturor câinilor, 
Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2009; 10-Cartea 
Profeţiilor, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2010; 
11-Liniştea lumii, Ed. Dacia XXI, Cluj-
Napoca, 2011; 12- Obârşii, Ed. Rafet, 
Rm. Sărat, 2012; 13-La prohodul 
bradului,  Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2013; 
14-Cavalerii  Apocaliptici. Psalmo-
dieri în Vârful Muntelui, Ed. Rafet,  
Rm. Sărat, 2014; 15-Eliberarea de 
trepte, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2015; 16-
ION – Patria mea, Ed. Ateneul Scriito-
rilor, Bacău, 2016; 17-Frumuseţea 
DURERII, Ed. Ateneul Scriitorilor, 
Bacău, 2016; 18-Mistica iernii, Ed. 
Rafet, Rm. Sărat, 2017;  19-Cartea 
Apocalipsei, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 
2018; 20-“Nu mai avem camere…!”, 
Ed. Rafet, Rm., Sărat, 2018. 

Autor de traduceri, eseuri, proză; 
Fondator și coordonator de re-

viste literare. Colaborator  al mai mul-
tor reviste de cultură, tradus în mai 
multe limbi europene. 

Menționat în culegeri și antologii. 
etc.
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Cu mulți ani în urmă, în 

adolescență, am citit cu mare plăcere vo-
lumele lui Fănuș Neagu, „Cartea cu pri-
eteni” și „A doua carte cu prieteni”, în care 
scriitorul aduce mărturii de suflet legate 
de lumea confraților, din care s-ar fi putut 
alcătui o istorie literară insolită. Mi-am 
amintit de ele acum, când, la altă vârstă și, 
firește, cu alți ochi, am posibilitatea de a 
mă desfăta cu un volum, cel puțin la fel de 
savuros (după ce eu însămi am publicat o 
carte – „Sensuri”, Editura Junimea, Iași, 
2014 – oarecum asemănătoare, mutatis 
mutandis, numai că, în ce mă privește, nu 
m-am referit la prieteni ai mei – sau doar 
ai mei –, ci, în primul rând, ai unui oraș de 
care, volens nolens, m-am apropiat  / m-a 
apropiat viața. 

Cât privește cartea lui Firiță Carp, la 
care mă refer în rândurile de față, aceasta 
s-a născut cumva ludic, fiindcă scriitorul, 
obișnuit să muncească la ore imposibile 
pentru mulți, de niște timp, scrie câte o 
tabletă pe zi, pe care o postează, apoi, pe 
o rețea de socializare, la modă, din ele 
alcătuindu-și, ulterior, volumul acesta 
care, sunt convinsă, o să fie urmat și de al-
tele în aceeași manieră. Cum se întâmpla 
ca, la orele de care zic, să fiu și eu „activă”, 
aproape că îmi făcusem un obicei ca, 
măcar la câteva zile, să-mi arunc ochii 
peste ce posta Firiță Carp (chiar dacă nu 
citeam toate însemnările lui, ori le citeam 
pe diagonală) și, având prostul obicei de a 
fi atentă la exprimarea celor la care țin, 
pentru a le atrage atenția, dacă e cazul, să 
se corecteze în cazul unor afișări pripite, 
grăbite, ca să nu ajungă ținta discuțiilor 
ironice ale unora, s-a în-
tâmplat ca, într-o 
dimineață devreme să 
constat că un enunț, pe 
care tocmai îmi căzuseră 
ochii (singurul, de fapt, 
citit de mine atunci, din 
textul respectiv), să 
cuprindă o eroare 
gramaticală („datorită ei 
însuși…”). Am sărit ca 
arsă și i-am trimis imediat 
mesaj autorului, care mi-
a răspuns sunându-mă și, 
cu zâmbetu-i și răbdarea 
pe care i le știu, a căutat 
să mă asigure că e bine, că 
lipsea, când am citit eu, o 
virgulă, dar că a adăugat-
o între timp și nu mai e 
nicio eroare. Eu, în schimb, nu și nu, că 
acolo este forma adjectivului pronominal 
de întărire de masculin și că trebuie să 
pună forma de feminin, pentru dativ, 
„înseși”. După ce am mai continuat câteva 
minute acest dialog al surzilor, el, ca să 
încheie, m-a întrebat, cu același calm și cu 
același zâmbet. „Dar ți-a plăcut cum am 
scris?!” Ce puteam să-i răspund? Articolul 
nu-l citisem și i-am zis un „da” evaziv, 
neconvingător, iar conversația s-a 
încheiat.  

După câteva zile mi-am amintit de 
întâmplare și m-am dus să văd dacă Firiță 
Carp a corectat și cum. Da, avusese drep-
tate: nu era „datorită ei însuși”, ci „datorită 
ei, însuși sufletul meu…”, spunea scriitorul 
și continua „a călătorit și călătorește către 
respirația altor suflete, satingându-le și 
îngemănându-se uneori, alteori bu-
curându-se pur și simplu că există”.  Zic 
„uite ce lirism!” și mă apuc să citesc tot ar-
ticolul. Și finalul îmi revelează sensul 
întrebării insistente a scriitorului dacă mi-

a plăcut articolul: „personajul” eram chiar 
eu.  

Acum, dincolo de faptul că, așa cum 
am spus mai sus, mă număr printre 
privilegiații care au fost portretizați de 
Firiță Carp acolo, cartea, oricum, aș fi ci-
tit-o cu aceeași plăcere, fiindcă volumul 
cuprinde scrieri „de graniță”, fragmente de 
cotidian, pline de prospețime, în care, cu 
un deosebit har de a-și valorifica talentul 
de scriitor, dar și pe cel de jurnalist, au-
torul pleacă de la o secvență de viață, de 
la o imagine, de la un gest, de la un frag-
ment de realitate și construiește în jurul a 
ceea ce i-a atras atenția o imagine, unde 
adună chintesența tabloului sau a portre-
tului a cărui identitate o dezvăluie abia în 
ultimele rânduri ale „capitolului”, dându-
ți posibilitatea ție, cititorului, ca, pe 
măsură ce parcurgi textul, pe lângă 
plăcerea de a-i descoperi expresivitatea 
enunțurilor, de a lua parte la întâmplările 
narate cu vervă, să verifici propria-ți 
perspectivă asupra lumii, mai ales dacă se 
întâmplă să o cunoști, încercând să 
ghicești cine este cel la care s-a oprit scri-
itorul în paginile pe care tocmai le citești. 

Privind sumarul cărții, pe de altă 
parte îți dai seama că articolele lui Firiță 
Carp, organizate în ordinea alfabetică a ti-
tlurilor – și acoperind aproape întregul al-
fabet! – pot fi citite ca un dicționar 
sui-generis de prieteni, de sentimente, de 
impresii, de simțiri, un dicționar de reacții 
insolite la realitate, la oameni. 

Și, cu toate că, prin titlu și prin at-
mosfera generală care se degajă din aceste 
crochiuri, volumul de „Timbre de lipit pe 
suflet” (Editura UZP, București, 2018), al 
lui Firiță Carp, este dominat de subiectiv-
itate (cum este și firesc, într-un asemenea 
context), scriitorul face mai mult decât să 
exprime niște trăiri ale lui, punctuale ori 
de durată: paginile pe care le creează sunt 
istorie literară, una originală, desigur, 
fiindcă el privește în special în culisele 
vieții literare și, pe lângă observațiile cu 
privire la personalitatea celui pe care-l 
prezintă, pe lângă date legate de un fapt 

sau de altul din viața lui, își ex-
pune și consistente opinii, de-
seori, cu privire la activitatea 
literară – când este vorba de-
spre literați, pentru că se 
oprește și la alți prieteni decât 
din lumea scriitoricească –, 
demonstrând un fin simț critic 
și, mai mult, scriind pagini 
de o acuratețe critică 
ireproșabilă. 

Dincolo însă de 
conținutul asertiv al multora 
dintre paginile cărților lui, 
Firiță Carp creează schițe, 
povestiri, dezbate un număr 
incalculabil de teme de actua-
litate sau perene, adunând 
polenul aproape fiecărei 
interacțiuni cotidiene și trans-

formându-l în carate artistice, dându-i ast-
fel obiectului sau omului ce-i intră în vizor, 
asupra căruia își focalizează atenția, posi-
bilitatea, fie și pentru o clipă, să întrevadă 
șansa eternității, prin cuvintele scriitoru-
lui.   Călătorind foarte mult – în țară, în 
străinătate, cu mașina personală sau cu 
alte mijloace de transport –, scriitorul, cu 
atenție distributivă aparte (fiindcă nu e 
genul de creator care trebuie să se izoleze 
în turnul de fildeș ca să creeze și nici nu 
are nevoie de stipendii de pe la vreo uni-
une de creație, darnică mai ales cu unii 
privilegiați, ca să se retragă, în concedii 
prin Elveția sau prin alte zări prietenoase 
cu inspirația, cum cred unii), se bucură, 
așadar, de prezența semenilor, trăiește 
clipa, dar, cum în el se sedimentează, zi de 
zi, tot acest material sentimental și infor-
mativ, pregătește transcenderea prezen-
tului, de către sine și de către eroii, 
locurile, faptele pe care le adună și le oferă 
prodigios și cu extraordinară bucurie lec-
torului. 

Pagini de istorie literară altfel  
 Firiță Carp: Timbre de lipit pe suflet
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Trăim vre-
muri atât de zbuciumate cum nu au 
mai fost de la facerea lumii, de la 
potop  sau de la ultimele răsbele 
mondiale, în care timpul se 
comportă ca un adevărat tiran peste 
viețile noastre. Trece ca un vaier și 
pe tăcute, consumându-și secundele 
cu o foame de căpcăun. Vorba 
înțeleptului nostru popor: „Timpul 
are dinți de oțel; roade voinic și 
mișel”. Cronos își devorează fiii cu fe-
rocitatea unui crocobaur în călduri 
așa cum noi, românii, ne consumăm 
sărbătorile cu mese pantagruelice, 
pe care apoi pe jumătate le aruncăm 
la gunoi. Trăim doar frenezia pânte-
celui și a shopingului fără limite, de 
parcă după sărbători nu ar mai ex-
ista viață! Desacralizarea sărbă-to-
rilor de iarnă începută în Occident 
riscă să inflameze toată lumea 
creștină. Motivul? Să gândești că va 
veni o împărăție care să-ți asigure 
fericirea într-o altă dimensiune, când 
aici și acum totul se oferă de-a gata 
pentru un pântece mereu flămând și 
o conștiință care se știe că trece prin 
stomac, ce să alegi? Vox populi: 
Băutura cere mâncare și mâncarea, 
băutură sau Nu lăsa pe mâine ce poți 
face astăzi! De la Revoluția Franceză, 
societatea omenească secularizată și 
consumeristă a transformat sensul 
spiritual și duhovnic al sărbătorilor 
creștine în unul mercantil și comer-
cial. În lupta pentru demolarea 
creștinismului, iudaismul câștigă tot 
mai mult teren. Nu același lucru se 
întâmplă în lupta pe care iudaismul 
o duce cu islamismul. Sunt serioase 
premise pentru ca musulmanii să 
pună la index sionismul. Urma alege! 
Sigur comunismul cu față umană 
chinezesc se întinde ca umbra unei 
eclipse de soare peste mări și conti-
nente.  

Trecerea dintre ani a fost un 
modest act marcat în urbea lui Alec-
sandri şi Bacovia, însă luna decem-
brie a fost bogată în evenimente 
culturale, mai ales lansări de carte, 
expoziții de artă plastică etc. Iarna 
și-a arătat colții albi încă de la debut, 
dar și-a mai potolit năbădăile în tim-
pul sărbătorilor Crăciunului și Anu-
lui Nou. Sărbătorile de iarnă au fost 
aproape trase la indigo față de cele 
de anul trecut. Un sfârșit de an destul 
de frământat din punct de vedere 
politic. Focul centenarului s-a stins  
așa cum s-a aprins – timid. După 
evenimentele de la 1 Decembrie, 
discuțiile despre centenar au intrat 
într-o silenzio stampa! Anul s-a 
încheiat într-o stare complicată 
politică, având în vedere că România 
va prelua președinția rotativă a UE. 
O fi mult, o fi puțin, o fi bine, o fi rău? 
Vom vedea! Cert este că încă nu 
reușim să ne ținem poalele în jos și 
mereu vrem să ne arătăm ce chiloți 
tanga avem noi: marcă germană. Cu 
un președinte rătăcit în tranziție și 
pentru care satisfacerea propriului 
ego este singurul  mod de a fi ca şef 
de stat (de stat degeaba), nu avem 
cum să fim respectați la nivelul unor 
și așa diletanți politicieni europeni. 
Cu așa conducători, la un așa popor 
lipsit de o minimă educație politică, 
nu putem avea pretenție să reușim 
să ne facem respectați în lumea 
bună. Cu o mass-media pusă mereu 
pe făcut scenarii care de care mai di-
abolice privind evoluția luptei 
politice între guvern, parlament și 
președinte (iarăși trinitatea), cu 

„specialiști” în a-și da cu presupusul 
sau a executa comenzile de imagine 
în funcție de proprietarii  acestora, 
este prea mult să avem o opinie 
publică informată și cultivată politic. 
Dezinformarea, minciuna și manipu-
larea sunt instrumente folosite de 
media față de o masă  molusculară, 
pentru a-și servi cu dăruire stăpânii. 
Paradox specific epocii în care trăim! 
În epoca comunistă partidul stabilea 
ce și cum se publică. În epoca 
manipulării globalizate și a 
democrației deghizate, interesele fi-
nanciare ale proprietarilor hotărăsc 
ce și cum! Neomarxismul se 
manifestă ca o forță greu de stăvilit, 
acoperit ca de o mască de țigan de 
urs, care domolește un team de bears 
folosit la obiceiurile de  Anul Nou. Din 
fericire avem și ziariști mari care 
vorbesc unui popor mic, neinteresat 
de viitorul său decât cu totul acci-
dental. Fiindcă vorbeam de neo-
marxismul globalizant, recent, la un 
post de radio de la noi, se afirma că 
în Grecia, țară care recent a adoptat 
căsătoria între homosexuali, experți 
LGBIT asistă sau verifică înscrierile 
de la starea civilă a nou-născuților, în 
sensul în care pe actul de naștere să 
nu fie trecut genul (sexul) nou-
născutului, urmând ca acesta să și-l 
stabilească însuși copilul respectiv 
când va ajunge la  conștiința de sine. 
Când cu câțiva ani în urmă atrăgeam 
atenția cu privire la tendința unei 
minorități sexuale care vrea să-și 
impună dictatura asupra majorității  
heterosexuale în așa-numita ideolo-
gie „political correctness”, părea un 
film S.F., astăzi societatea 
românească se confruntă cu această 
perspectivă. În acest sens a avut loc 
și un referendum. La nivelul justiției, 
noile cazuri de abuzuri comise de 
procurori asupra judecătorilor ne 
amintesc de anii începutului 
democrației populare, când prietenii 
de la est le dictau cine trebuie să 
dispară, astăzi prietenii din vest (fac-
tori economici și politici) dictează 
cine trebuie să fie înfundat. Nimic 
nou sub soare, doar stăpânii sunt 
alții și victimele tot românașii noștri 
prostiți de prosteala propagandistică 
occi-dentală, care ne arată fața 
frumoasă a preșului, dar nu și 
gunoiul de sub el. Oameni valoroși ai 
acestui popor au fost umiliți și 
distruși la îndemnul noilor stăpâni 
occidentali de gunoiul care vremel-
nic a avut putere de decizie în 
această țară. Gunoiul sufocă întot-
deauna aerul respirabil al unei țări. 
În sfârșit, tot mai multe probe 
dovedesc cum se fură alegerile în 
România cu ajutorul serviciilor și 
DNA-ului, care unora le spală 
dosarele  și ajung președinți de stat, 
iar naivii democrați merg la vot în 
speranața că votul lor contează.  Să 
fii prieten cu firma austriacă „Jafo-
ofer”  îți asigură și reușita.  Nu ai  
nevoie de voturile naivilor! Sigur că 
votul este un exercițiu democratic 
pentru naivi și gură-cască.  El, votul, 
este manevrat cu dibăcie de cei care 
dețin cu adevărat puterea din 
spatele cortinei, păpușarii invizibili, 
care hotărăsc cine și cum sunt mari-
onetele pe care le manevrează. Un 
președinte cu 16 dosare penale 
spălate cu Alba Lux de Germania de 
către  procurori fără conștiință 
profesională și morală! Gașca de la 
Sibiu și Alba Iulia se dovedește mai 
puternică și decât toate constituțiile 
din lume! Ce putem să spunem decât 
bravo lor! La așa democrație, așa 
președinție, așa REPUBLICĂ! Nu că 
guvernanții ar fi mai breji! Până data 
viitoare, „La mulți ani!”, națiune 
română! Să auzim numai de bine! 
Fiți optimiști dacă vreți să trăiți 
mult! Doamne, ajută România 
noastră mută!                          

DE  LA  UN GÂND  LA  ALTUL 
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În an centenar, editura Ararat publică 
ediţia a II-a a cărţii „Viaţa lui Criste 
Cristoveanu”. Ideea prezentării acestei 
cărţi nu ţine de orgoliu ori de patriotism au-
tohton, ci de valoarea calitativă a 
conţinutului, rigurozitatea stilului şi nu în ul-
timul rând de faptul că acest  studiu 
reprezintă un bun de patrimoniu naţional. 
Născut pe meleaguri moldave în loc dum-
nezeiesc, sub semnul zodiacal al berbecului 
la 17 aprilie 1942, în comuna Pângăraţi, 
judeţul Neamţ, loc îndumnezeit de călugărul 
Cuviosul Simeon de la Pângăraţi, fost sfet-
nic al lui Ştefan cel Mare care a ridicat pe la 
1460 prima biserică din lemn, cu hramul 
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, domnul pro-
fesor nu putea fi decât modest şi permanent 
jovial. Spirit dinamic, degajă constant o 
energie care te contaminează. Interesat de 
aventură îşi trăieşte cu efervescenţă propria-
i viaţa, şi nu pe a altora, nu în ultimă instanţă 
este poate ultimul romantic incurabil. Pe vre-
mea când eram elev de gimnaziu la Liceul 
Nr.3 din Bacău domnul profesor era 
asemănat de şcolărime cu Eminescu în 
tinereţe. Şi iată că, mai târziu, criticul literar 
Constantin Călin, fostul profesor al profe-
sorului, identifică în stilul său formulări de tip 
eminescian: „Victor Mitocaru este un poet 
livresc, eminescian şi călinescian (coloanele 
sale de sprijin), un cap teoretic, cu plăcerea 
de a gândi în paradoxuri, de a răsuci pe di-
verse feţe unele vorbe celebre şi a le trezi 
semnificaţiile valabile încă printre contem-
poranii noştri”. Un profesionist în domeniul 
condeiului face regulile, iar Victor Mitocaru 
este un profesionist, ceea ce îi permite să 
abordeze cu uşurinţă mai multe genuri lite-
rare, cum ar fi poezia, proza, eseul, mono-
grafia, epigrama şi interviul. Aşa că precum 
„Un expirat în Agora” „Clevetind pe internet” 
şi căznindu-se prin „Prezentul discutabil”, 
Victor Mitocaru ne scrie „Scrisori din ţara 
cornului cu lapte” pendulând „Dintr-un iad în 
altul”. Reeditarea acestei cărţi în anul Cen-
tenarului Marii Uniri este îndreptăţită pentru 
că, aşa cum precizeză şi autorul în prefaţa 
la ediţia a II-a „scopul fiecărei pagini a fost 
acela de a arăta cât mai limpede cu putinţă 
dacă subiectul scrierii s-a situat la înălţimea 
demnităţilor pe care i le-a oferit destinul”. Iar 
din studiu monografic reiese clar că perso-
najul „cusut şi descusut” pe toate părţile de 
autor s-a ridicat la înălţimea demnităţilor 
oferite de destin. De fapt ce a dorit să 
demonstreze autorul trudind la această lu-
crare? A dorit să aducă în prim plan faptul 
că au fost şi mai există (pentru cei cu 
imaginaţie) oameni integri, responsabili şi 
cinstiţi pentru care ţara lor a reprezentat per-
manent o prioritate. De fapt ce este o mono-
grafie? O monografie este: „Un studiu 
ştiinţific asupra unui subiect anumit, tratat 
detaliat şi multilateral”. Studiul monografic 
„Viaţa lui Criste Cristoveanu” este struc-
turat pe şapte capitole săţioase şi o 
încheiere concluzionară, constituind un 
adevărat scenariu al vieţii lui Criste 
Cristoveanu, personalitate complexă, co-
merciant, jurist, avocat şi politician român, 
primul prefect al României Mari numit la 5 
decembrie 1918, fost deputat şi senator în 
Parlamentul României. De la primul capitol 
autorul ne deschide apetitul pentru lec-
turare, celelalte capitole urmând firesc firul 
epic al studiului. Căci este de menţionat că 
studiul nu prezintă numai nişte date seci, ci 
urmează cursul unei  poveşti. Lucrarea de 
faţă nu este o „Saga” a familie Cristoveanu, 
dar este fără doar şi poate un studiu mono-
grafic documentat, survolat uneori de 
subînţelesuri. Nota de originalitate a acestei 
cărţi nu poate fi contestată, originalitatea ei 
constând în arta autorului de a aborda „felii 
de viaţă” din existenţa tumultuoasă a perso-

najului. O viaţă darnică în evenimente, 
doldora de responsabilităţi care de care mai 
remarcabile. „De câte ori scriu o carte strâng 
cât mai mult material de documentare”, 
spunea Gabriel Garcia Marquez, pentru că 
documentarea este o parte importantă a 
muncii unui scriitor. Şi în acest context se 
evidenţiază seriozitatea autorului care pen-
tru a scrie această lucrare a studiat un ma-
terial bibliografic impresionant de peste 62 
de lucrări, de la „Dicţionar geografic al 
Bacăului”, lucrare apărută în 1895 la editura 
Socec&Co., operă a Ortensiei Racoviţă şi 
până la „Bacău reşedinţă voievodală”, lu-
crare a istoricilor Alexandru Artimon şi Ioan 
Mitrea, publicată în 1996.  

De asemenea, pentru a întregi mate-
rialul documentar a luat legătura cu urmaşii 
familiei, care i-au furnizat documente inedite 
şi fotografii de familie de mare preţ. Pline de 
esenţe sunt cele 80 de comentarii (explicaţii) 
care îşi merită locul pe cele 38 de pagini re-
zervate. De regulă scriitori îşi aleg 
personalităţi controversate în ideea constru-
irii a cât mai multor găselniţe, în vedrea 
susţinerii ritmului epic. La Victor Mitocaru 
toate se succed într-o fluiditate firească, şi 
precum într-un roman care se aseamănă de 
cele mai multe ori cu burta unui rechin din 
„Aventurile lui Pinocchio”, găsim de toate. 
Dispunând de o mare abilitate stilistică, 
autorul surprinde prin rocadele lingvistice pe 
care îşi permite a le croşeta din litere. Toate 
„Începuturile” de capitol sunt luminoase şi 
inspirat denumite. Bunăoară, autorul poate 
trece cu nonşalanţă de la „Bacăul economic” 
capitol care debutează sec cu următoarea 
propoziţie: „Camerele de comerţ şi industrie 
fiinţează de timpuriu în istoria dezvoltării 
moderne a economiei româneşti”, la „Mehr 
Licht” (Mai multă lumină) a lui Goethe. În 
primul capitol denumit „Începuturi” facem 
cunoştinţă cu etnia armenilor care se 
stabileşte în nordul Moldovei înainte de 
1500 „şi, cu timpul, îşi întemeiază o 
existenţă în mijlocul autohtonilor, devenind 
oameni ai ţării” şi aflăm de la Nicolae Iorga 
în lucrarea sa „Istoria comerţului românesc. 
Epoca veche”, tipărită pe la 1925, că: „nu-i 
mai consideră ramură orientală sau 
<<străini de ţară, ci deveniţi de mult indigeni 
în oraşele de sus ale Moldovei, precum 
grecii erau în cele de jos>>”.  

Mai aflăm că în secolul al XVI-lea ar-
menii încep să adopte nume româneşti, 
„precum Gaşpar, Vartan, Măgârdici”. Ba mai 
mult decât atât localnicii încep a indica 
generic uliţele, islazurile şi viile cu nume 
armeneşti. Bacăul se prezintă aproape de 
anul naşterii lui Cristea Cristoveanu cu o co-
munitate de armeni numărând 281 de su-
flete,  majoritatea având  îndeletniciri în 
comerţ. Ba mai mult decât atât autorul face 
un scurt recensământ al armenilor din judeţ. 
Ni se prezintă date de stare civilă, inclusiv 
copie după certificatul de naştere al lui 
Criste Cristoveanu (1 iunie 1884-8 iulie 
1938), eliberat la data de 4 iunie cu numele 
de botez Kristea. Interesant este documen-
tul din 21 aprilie 1898, document ataşat la 
procesul verbal al actului de naştere al lui 
Criste Cristoveanu, act prin care tatăl său, 
Ovanez Cristea îşi schimbă numele în Ioan 
Cristoveanu, numele adoptat de angrosist 
trecând şi asupra urmaşilor, dată de la care 
putem vorbi practic de familia Cristovenilor. 
Urmează prezentarea copilăriei micului 
Criste, care trebuia urcat pe scaun ca să 
poată fi văzut de asistenţă, verile la ranch-
ul de la Aldeşti, „hoinăreala prin livadă şi prin 
alte vecinătăţi ale conacului”, educaţia 
primită, studiile făcute (inclusiv obţinerea 
diplomei de licenţiat în drept în 1907), 
căsătoria şi moartea tatălui. Autorul nu uită 
să prezinte şi aşa-numitele etape de criză 
ale vieţii lui Cristoveanu.  

Descrierea cu un condei ferm şi 
limpede a vieţii politice a vremii, afacerile lui 
Cristoveanu, înfiinţarea Băncii Bacăului, 
cunoscută sub numele de „Banca 
Cristoveanu”, reliefează talentul scriitoricesc 
al autorului şi capacitatea sa de a slaloma 

printre litere. Capitolului II „Sub semnul reîn-
tregirii” îi sunt dedicate cele mai multe file 
din lucrare. Luăm contact în acest capitol cu 
temerile lui Cristoveanu la începerea con-
flictului balcanic, şi convingerile sale referi-
toare la conflictele armate care vor deteriora 
natura relaţiilor economice.  Înscris în „Cor-
pul voluntar de automobilişti”, primeşte mi-
siuni de la Marele Stat Major în Bulgaria. 
Citim cu mare interes notele jurnalului de 
călătorie  din 1913, redactate după sosirea 
din Bulgaria. Guvernarea liberală locală cu 
inserţii naţionale este descrisă de autor cu 
pricepere şi aplomb. O scurtă prezentare a 
situaţiei internaţionale scoate în evidenţă ca-
pacitatea de sinteză şi analiză a autorului în 
dorinţa de a prezenta evenimentele interne 
şi externe în corelare. Scrisorile de la cei 
plecaţi pe front din care se detaşează cele 
primite de la Mihail Văgăonescu, scrisori 
care pun mare preţ pe detalii, sunt redactate 
cu minuţiozitate şi scot în relief reflecţiile 
combatantului, ies în evidenţă. Despre 
situaţia din Bacău în timpul războiului al 
cărui văzduh era acoperit de avioane ger-
mane, aşa-zişii „porumbei”, refugiul la 
Odessa şi despre Bacăul devenit Capitală a 
rezistenţei şi victoriilor întregirii naţiunii, 
avem descrieri pasional-patriotice care 
reprezintă noi elemente în economia mono-
grafiei. De un real interes sunt „Impresiile de 
război” ale lui Criste Cristoveanu. Un scurt 
portret al generalului Averescu, relaţiile lui 
Cristoveanu cu generalii armatei române şi 
vizita regelui în judeţ, reprezintă detaliile 
care fac diferenţa, în comparaţie cu alte 
lucrări de gen, şi devin  pentru cititor 
curiozităţi imaginative, neîndoielnic a fi su-
puse descifrării. Ne este prezentată o probă 
indubitabilă de trădare printr-un manifest 
care nu admite echivocul, manifest redactat 
de însuşi generalul Eremia Grigorescu. 
Umilitoarea Pace de la Bucureşti, o 

scrisoare a lui Alexandru Marghiloman către 
Cristoveanu, demiterea guvernului Marghilo-
man de către rege, reprezintă alte repere 
fără de care întregirea puzzle-ul nu ar fi fost 
posibilă. Urmează capitolul care vorbeşte 
despre vocaţia politică a lui Cristoveanu, 
care este un altfel de om politic,  într-o lume 
dornică de reforme şi modernizare. 
Cristoveanu se diferenţiază de ceilalţi oa-
meni politici, fiind un om al faptelor. Un ac-
cent deosebit îl pune autorul pe „fizionomia 
provinciei citadine pe care o propunea 
Bacăul în timp de război”. Cum arătau 
clădirile şi străzile şi cum se alterase apeti-
tul de viaţă, într-un Bacău „prăfuit şi în-
noroiat, dar nu chiar urât, având farmecul 
târgului modovenesc cu priveliştea grădinilor 
fără margini în care se consumă reverii şi se 
deapănă planuri sortite uitării”. Iată o de-
scriere demnă de un roman londonian. Şi 
voi închide obloanele acestui capitol aici, 
căci o relativă continuare ar ştirbi magis-
tralul.  

Următorul capitol denumit semnifica-

tiv „Răsfrângeri” scoate în relief că „Şcoala 
şi biserica au reprezentat, poate, cele mai 
fidele răsfrângeri ale resurselor sufleteşti şi 
intelectuale ale lui Criste Cristoveanu...”. Şi 
ca un corolar al întregii epoci „marcată de 
convulsii sociale dramatice” de „agitaţii 
revanşarde şi revizioniste”, ne este 
prezentată o definiţie memorabilă dată 
politicii de către prietenul lui Cristoveanu, 
Mircea Cancicov, fost ministru de finanţe în 
guvernele României, iat-o: „Politica desigur 
nu este numai o morală ruşinoasă, de oa-
meni nepregătiţi, care invocă interesele unei 
clase pentru valorificarea apetiturilor perso-
nale, şi care nu aduc cu ei decât bagajul 
preocupărilor materiale şi setea de a parveni 
cu orice preţ, prin permis şi nepermis. Poli-
tica înainte de orice este pornirea 
generoasă, care ţinând seama de interesele 
colective văzute prin prisma dreptului social, 
trebuie să tindă la realizarea unei umanităţi 
cât mai perfecte înlăuntrul statelor naţionale, 
prin reglementarea cât mai justă a drep-
turilor individuale şi a dreptului naţiunilor”. 
Despre  „Bacăul economic” şi reînfiinţarea 
Camerei de Comerţ şi Industrie cred că nu 
este cazul a mai face referiri căci se înţelege 
de la sine ce dezvoltă capitolul respectiv. 
Capitolul VI „Lumină, mai multă lumină”, 
pornind de la „Mehr Licht” (Mai multă 
lumină) a lui Goethe, deoarece se pare că 
spre sfârşitul carierei politice chiar 
Cristoveanu ar fi rostit cuvintele „Lumină, 
mai multă lumină” parafrazându-l pe neamţ, 
zicere interpretată în fel şi chip de unii şi de 
alţii. Unii au înţeles că marele scriitor aflat 
pe patul de moarte s-ar fi referit la o altă vi-
ziune asupra lumii viitoare, cu mai multă 
cultură, mai multă claritate, mai multă 
înţelegere şi mai mult adevăr. Alţii au înţeles 
că a spus ,,Deschideţi şi al doilea oblon, să 
intre mai multă lumină”. Fiecare după 
valenţele culturale agonisite şi posibilităţile 
interpretative. În acest capitol se reliefează 
în plenitudinea sa mecenatul pe care îl face 
Cristoveanu pentru urbea sa şi faptul că el 
a înţeles corect cuvintele spuse de Goethe 
pe patul de moarte. Capitolul VII îl găseşte 
pe Cristoveanu demisionar din funcţia de 
prefect şi preşedinte în exerciţiu la Camera 
de Comerţ şi Industrie.  

Şi după o ploaie cu grindină la în-
ceputul lui iulie, ştiindu-şi recolta în primej-
die, Cristoveanu se îndreptă spre moşia de 
la Aldeşti în ziua de 8  iulie, şi la vederea la-
nului de mazăre distrus de stihiile naturii 
„sângele îi zvâcni scurt, ca un ţipăt sugrumat 
de prea marea emoţie, pe când el încetă să 
mai ştie de sine şi de cele din juru-i...”. Scurt 
tratat despre deces. Esenţă, stil şi ştiinţă 
desăvârşită în mânuirea condeiului. Regre-
tat de săteni, de prieteni, de autorităţile lo-
cale şi chiar de duşmanii politici, la funeraliile 
sale veni puhoi de lume din judeţ şi din ţară. 
Ţărani. Capitolul apune cu mulţumirile 
familiei către instituţiile şi foştii colaboratori 
care au fost alături de Cristoveni la această 
grea încercare. Epilogul se desfăşoară pe 
un traseu dureros al nemerniciilor săvârşite 
de comunişti împotriva familiei Cristoveanu 
şi lupta urmaşilor pentru a-şi păstra demni-
tatea şi proprietăţile pe care le agonisiseră 
cu sudoarea frunţii lor.  

Să nu uităm că pentru a supravieţui 
soţia defunctului este obligată să vândă 
cavoul familiei, după o întreagă cavalcadă 
pe la organele ticăloase ale statului în 
speranţa că va căpăta o pensie. Concepută 
într-un stil inconfundabil, cartea de faţă 
beneficiază de o cursivitate fără cusur, 
autorul conferindu-i fluiditate şi uşurinţă în 
lecturare.  

Cartea este ilustrată din belşug cu fo-
tografii de familie din epocă, o alegere 
fericită care vine ca o mănuşă contextului, 
consolidând conţinutul de document al 
lucrării. Concluzionar, un studiu monografic 
de toată lauda abordat cu ştiinţă şi talent 
într-o manieră distins-nobiliară.  Ce ar mai fi 
de spus? Ar mai fi, dar... vă las 
dumneavoastră plăcerea de a gusta literele 
pe îndelete.

 
                   Viaţa lui Criste Cristoveanu de Victor Mitocaru
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În spaţiul culturii şi 

spiritualităţii româneşti, artista 
plastică Alina-Georgiana Teodorescu  
a iniţiat în anul 2017, în premieră 
națională, un proiect de rezidență 
artistică internațională, intitulat ,,In 
Context Slănic-Moldova”, primul de 
acest fel desfășurat într-o stațiune 
din România.  

Edițiile proiectului din 2017 
(,,Sursa”) și 2018 (,,Sub cerul liber”) 
au avut ca invitați artiști din Brazilia 
și India, care timp de o lună au creat 
lucrări inspirate de istoria, geografia 
și tradițiile stațiunii de la poalele Ne-
mirei.  

Pornind de la literatura 
recentă despre impasul ecologic, 
vizibil în frecvența și intensitatea 
inundațiilor recente din zona Slănic-
Moldova, rezidența ,,In Context” 
propune pentru ediția din 2019 a 
proiectului, prin metafora 
regenerativă a compostului, un ex-
periment de reconsiderare a 
cunoașterii și creativității dintr-o 
perspectivă mai largă decât cea 
umană, transformând stațiunea într-
un teren fertil pentru investigarea și 
testarea a ceea ce ar putea însemna 
,,să fii împreună cu sau să gândești 
împreună cu”, într-un moment în 
care ideea de „simpoiesis” devine 
esențială pentru supraviețuire în 
artele, științele și politicile noncolo-
nizante. Compostul acționează aici 
atât ca un comentariu asupra crizei 
ecologice, cât și ca o metaforă pen-
tru metabolismul artei, artiștii cani-
balizându-și experiențele proprii, 
precum și ale altora. Ediția „Com-
post” a rezidenței urmărește, final-
mente, să îmbrățișeze condiția 
posibilului în 
procesele de re-
definire și extin-
dere a ideii de 
„noi” pentru un 
pământ viu. 

În acest 
sens, în luna de-
cembrie a anului 
trecut, Asociația 
de Artă ,,In Con-
text Slănic-
Moldova” a avut 
ca invitate în 
s t a ț i u n e 
reprezentantele a două companii is-
landeze specializate în strategiile de 
implementare a proiectelor cultur-
ale de anvergură în zone cu accesi-
bilitate redusă, în vederea semnării 
unor parteneriate pe termen lung 
pentru dezvoltarea proiectului cul-
tural ,,In Context”.  

Vizita a fost susținută de către 
Ministerul Culturii si Identității 
Naționale, prin Unitatea de manage-
ment a proiectului (UMP) RO-CUL-
TURA, finantat prin Granturile SEE 
2014 - 2021 în cadrul programului 
bilateral, inițiativă menită să susțină 
schimbul de experiență și partener-
iatele între România si țările dona-
toare, respectiv Norvegia, Islanda și 
Liechtenstein.  

Astfel, Agusta Thorarinsdottir, 
care reprezintă ,,Einkofi Produc-
tions” din Islanda și Maria Kristin 
Gylfadóttir, colaboratoare a Centru-
lui Islandez de Cercetare și manager 
,,North Consulting Eht”,  împreună 
cu partenerii locali ai proiectului ,,In 
Context” au vizitat zona și au discu-
tat posibilitățile de colaborare pen-

tru atingerea obiectivelor proiectu-
lui, acela de a transforma stațiunea 
într-un centru de artă contem-
porană, ecologie și dezvoltare 
umană, un laborator de învățare 
transdisciplinară prin artă și știință.  

Cu această ocazie, delegația a 
vizitat izvoarele minerale din Slănic-
Moldova, Salina din Târgu- Ocna și 
Clubul Elevilor ,,In Context” de la 
Școala Gimnazială Nr. 1 din Slănic-
Moldova. De asemenea, oaspeții 
slănicenilor au putut admira 
lucrările de artă realizate în cadrul 
edițiilor anterioare ,,In Context” 
(2017 și 2018) și amplasate în 
diferite locații din stațiune.  

Schimbul de experiență între 
viitorii parteneri va fi completat de 
vizita în Islanda a reprezentantei 
Asociației de Artă ,,In Context Slănic-
Moldova”, Alina Georgiana Teodor-
escu, fondatoare și coordonatoare a 
proiectului, în cadrul aceleași 
inițiative bilaterale.  

Misiunea extinderii proiectu-
lui este crearea unui nucleu genera-
tor de experiențe bazate pe 
investigație, cercetare, interacțiune 
și cooperare, menite să încurajeze 
oamenii să gândească singuri, să 
înțeleagă complexitatea lumii glo-
bale și să acționeze solidar cu natura 
și generațiile următoare, pentru 
producția unui viitor viu, precum și 
crearea unei culturi de experi-
mentare și de colaborare, ce inspiră 
învățarea, gândirea critică, curiozi-
tatea, comunitatea, incluziunea și 
durabilitatea. 

Se dorește astfel continuarea 
rezidenței de artă contemporană 
începută în urmă cu doi ani, extin-
derea festivalului de muzică 
experimentală și întărirea laturii 
educaționale a proiectului printr-o 
serie de evenimente adresate 
comunității locale și tinerilor din 
zonă.   

Cele două parteneriate create 
prin această inițiativă se adaugă 
celui deja confirmat cu Universitatea 
de Științe din Oslo, Centrul de Exce-

lență pentru Di-
namicile și 
E v o l u ț i a 
Pam̆an̂tului, care 
va ajuta la docu-
mentarea și ofi-
c i a l i z a r e a 
caracteristicilor 
pe care le au în 
p r e z e n t 
resursele natu-
rale din zonă în 
context global, 
toate acestea 
fiind elemente 

care vor contribui pe termen lung la 
generarea de turism cultural 
național și internațional, creșterea 
audienței și dezvoltarea antrepreno-
riatului cultural regional.  

Proiectul artistei Alina-Geor-
giana Teodorescu (orginară din 
Slănic-Moldova) este inspirat din 
programul ,,Sandarbh”, inițiat în 
2003 în regiunea Rajasthan din 
India și este un concept de expri-
mare a diverselor practici artistice 
careurmărește să revitalizeze 
potențialul geografic și turistic al 
stațiunii Slănic-Modova, să redi-
namizeze social și cultural orașul 
prin schimburi artistice de durată, 
prin suscitarea interesului 
comunității locale pentru arta 
contemporană și prin dezvoltarea 
creativității în școlile din regiune, 
participante în activitățile progra-
mate în timpul rezidenței.  Progra-
mul proiectului ,,In Context” 2019 va 
include un adevărat festival de arte 
plastice și vizuale, muzică, perfor-
mance, alte forme de exprimare 
artistică.

  Proiectul ,,În Context Slănic-Moldova” 
la ediţia III
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Se spune că replicile și dialogurile 
sunt cele care înnobilează, dau viață, ade-
seori savoare, în texte, dezbateri sau roluri 
diverse. Cu atât mai mult anecdotelor cu 
personaje, evenimente și locuri reale. În 
cele ce urmează vă pro-punem să 
descoperiți singuri, divertismentul și ori-
care dintre valențele lor intriseci. 

 
* Tudor Muşatescu, fiind agasat de 

către un pisălog de duzină, care pentru a fi 
remarcat, îl compara pe maestru cu I.L. 
Caragiale, a ripostat părând plictisit: 

-Da, avem amândoi câte ceva din op-
erele celebrului…: eu, bună parte din spiri-
tul său, iar dumneata, apucăturile 
personajelor satirizate. 

   
* Recunoscut pentru faptul că nu-i 

plăcea să se afle în centrul atenţiei la 
activităţi mondene, fiind invitat la un 
dineu oarecare, gazdele, încercând să-i 
intre sub piele, sperând, astfel, să-i amuze 
pe oaspeți, Charles Spencer a fost întrebat, 
la o vreme: 

-Sir, fii bun și spune-ne, din 
experienţa dumitale de-o viaţă, ce părere 
ai, care sunt femeile cele mai cele, fidele 
bărbaților: blondele, roşcatele sau 
brunetele? 

Fără să clipească măcar, îndrăgitul 
actor, regizor și producător de film, le 
răspunse, fără menajamente:  

-Căruntele, domnilor, doamnelor! 
-Offf, cât de privilegiat poate fi omu! 

Dotat? Nici pe departe, așa cum sunt eu, 
din născare! Dar, iată, că, totuși, de fiecare 
dată, primește ropotele de aplauze ale 
spectatorilor și nu huiduielile acestora! 
striga, plin de invidie, revărsându-și 
năduful, trufașul muzician modest în pro-
fesie, ascunzându-se printre faldurile 
draperiilor scenei. Gioachino Rossini, 
auzind cele ce i se adresaseră, îi replică 
fără jenă:  

-La fel ești şi dumneata, domnule! 
Limbut, plin de talente ca praful pe tobă!”. 

  
* -Cât mă costă plimbarea? întrebă 

compozitorul Niccolo Paganini, pe vizitiul 
care-l dusese până la concertul din seara 
unei premiere.  

-Douăzeci de franci, domnule!  
-Cum, s-au scumpit până și birjele?  
-Nu, domnule! Nu, dar atunci când 

dumneata câştigi patru mii, cântând numai 
și numai pe o singură strună, am bănuiala 
că poți să plătești ceea ce ți se cere, de unul 
ca mine! Aceasta-i marea schimbare!  

-Uite, ce! Ia, deocamdată, numai doi 
franci, urmând ca diferența să o primești, 
negreșit, atunci când și dumneata vei reuşi 
să mă duci, îndărăt, pe o singură roată a 
faetonului! 

 
* Un tânăr actor, lipsit totalmente de 

talentul cerut, a solicitat dramaturgului 
Bernard Shaw să-i pună o pilă, pentru a 
primi rolul de multă vreme râvnit  în 
teatru la care era angajat ca sufleor. Dând 
curs rugăminții, autorul pieselor Pig-
malion, Soldatul de ciocolată etc, s-a 
adresat directorului instituției, folosind 
formula:  

-Vi-l recomand călduros pe amicul 
meu Joan, dispus, așa cum declară, să joace 
Hamlet, Caesar sau oricare alt personaj, 
deși, din câte-l cunosc, știe, și-o face, în fot-
bal! 

 
*-Unde ai fost maestre, de ți-ai udat 

hainele în halul acesta? se adresă gazda 
renumitului savant Hermann Oberth, invi-
tat să-și petreacă noaptea-n căminul unei 
familii de prieteni la fel de celebri.   

-Păi… Nu aveam pijamaua la mine!   
-Ei şi?  
-Am mers de-am adus-o. Pe drum m-

a prins, însă, ploaia, așa cum se vede! 
 
* -Ştii că te-am căutat ieri? l-a între-

bat un prieten, pictor în timpul său liber, 
pe umoristul Constantin Tănase, căruia, 
nefiind găsit la domiciliul înscris în cartea 
de telefoane, drept mărturie i-a desenat, 
cu o cretă, pe poarta intrării în curte, un di-
tamai măgăr.  

-Da! i-a răspuns maestrul, pentru că, 
atunci când m-am întors de unde ceva mai-
nainte plecasem, prin pajiști ţi-am des-
coperit pașii până sub cartea-ți de vizită!
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       Ozana  
       Kalmuski Zarea 
 
 
Vă place jazz? 
 

 
 
 
 

Quartetul pianistului Sorin Zlat,  
prezent în decembrie, la concertul de 
sărbători al Filarmonicii “Mihail Jora”, diri-
jat de Juan Cantarell, revine luna aceasta 
pe scena Ateneului şi ne promite o 
călătorie muzicală pe tărâmuri de vis. 

Aşadar, Sorin Zlat (România)- pian, 
Gianni Gagliardi (Spania)- saxofon, Gian-
luca Renzi (Italia)- contrabas, Iulian Nico-
lau (România)- baterie, muzicieni din şcoli 
şi generaţii diferite, uniţi de jazz, sub um-
brela “The Land of Dreams”. 

Concertul “The Land of Dreams”  va 
cuprinde compoziții personale de pe albu-
mul Endurance lansat de Sorin în anul 
2015, creații noi ce vor fi incluse pe 
următorul album al pianistului, compoziții 
semnate de saxofonistul Gianni Gagliardi - 
si contrabasistul Gianluca Renzi. 

Pianist, clarinetist și compozitor, 
Sorin Zlat a studiat la Liceul de Artă din 
Bacău, unde l-am avut elev. De altminteri, 
băcăuanii îşi amintesc descinderea sa de 
anul trecut la Bacău, când a sosit din S.U.A 
pentru a inaugura pianina din Aeroportul 
“George Enescu”. Sorin concertează în 
Europa și America de Nord, bucurându-se 
de succes în: Elveția, Spania, Israel, Belgia, 
Turcia, Franța, Italia, Anglia și Olanda. 
Deținător a numeroase premii naționale și 
inter-naționale, este unul dintre cei mai 
reprezentativi pianisti de jazz ai noii 
generații de artiști români, care în ultimii 

ani a primit distincții precum Marele Pre-
miu în cadrul Competiției de Jazz din Jack-
sonville, Florida (2015), la Monaco (2013), 
Montreux (2015), precum și Premiul pen-
tru “Cel Mai Bun Muzician de Jazz”. Invitat 
ca headliner la “Jacksonville Jazz Festival 
2017”, Sorin Zlat a concertat pe aceeași 
scenă alături de Chick Corea Trio, Joey 
Alexander Trio, Gerald Clayton si Gregory 
Porter. Apariții recente includ prestații în 
cluburi celebre precum Birdland si Smalls 
din New York, Music Village și Jazz Station 
din Bruxelles, Vortex, Pizza Express, Ron-
nie Scott’s Jazz Club din Londra, Clubul 
Nardis din Istanbul, Clubul Jazz Cafe din 
Montreux, Clubul B-flat din Berlin sau par-
ticiparea la festivaluri de prestigiu precum 
Montreux Jazz Festival, Jacksonville Jazz 
festival, Izmir Jazz festival, Bruxelles Jazz 
Festival, Pera Fest Istanbul, Getxo Interna-
tional Jazz Festival din Spania, Monaco 
Jazz Festival etc.  

Alături de Zlat se află saxofonistul 
Gianni Gagliardi, pe care Ron Netsky de la 
Rochester City News-
paper îl  consideră cea 
mai strălucitoare stea 
a scenei jazzistice din 
Brooklyn, cu un sunet 
unic,  care a studiat la 
Paris şi New York,  
fondatorul BCN Jazz 
Collective. Italianul 
Gianluca Renzi este 
contrabasist, compozi-
tor, aranjor, profesor şi 
inginer de sunet.  
Prezenţa sa este re-marcată la cele mai im-
portante  concerte de jazz. Student la clasa 
de percuţie a Universităţii de Muzică 
bucureştene, Iulian Nicolau, are şansa de 
a cânta cu artişti de marcă ai jazzului 
românesc.  
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Doamna Margulies făcea tot posi-
bilul pentru educația copiilor, și încă 
multe altele. Condițiile de școlarizare  
fiind dificile la Sărata, Bubi, băiatul ei,  
elev în clasa a treia, era în gazdă la cum-
nata ei, la Margit, la Alba-Iulia.   

Bubi și Irina Margulies, nepoata 
orfană de tată trebuiau să devină oa-
meni instruiți; să cunoască limbi 
străine  și,  bineînțeles, să știe să cânte 
la pian. 

Pentru început, Madam Margulies a 
decis achiziția unui  pian. 

Familia Adler din Cluj emigra în Is-
rael și deci  s-a  scos la vânzare 
conținutul casei . 

Din bibliotecă, ziaristului Izsak i s-
au  vândut trei volume.  

Cărțile erau greu de vândut. 
Doamna Margulies ofta de fiecare dată 
când  cumpărătorii treceau, distrați, 
prin fața rafturilor de unde-i contem-
plau, cu titluri în caractere aurite, 
Goethe și Victor Hugo, Shakespeare și 
Baudelaire.  

Seara, obosită, doamna Adler îi ex-
plica soțului:  

- Cărțile nu pot fi vândute. Oamenii 
nu mai citesc în ziua de azi.  

- Spui asta, Elisabeth, de parcă noi 
le-am fi citit! 

Campania de lichidare care începuse 
cu mare tam-tam, se desfășura acum 
într-un ritm mai lent. Țiganii au 
cumpărat repede argintăria și vechile 
păpuși. Mobilierul sculptat a fost 
achiziționat de un văr de la București, 
activist de partid .  Serviciul de porțelan 
Rosenthal l-au cumpărat Popeștii.  

Dintre toate obiectele cu care se 
mândrise familia rămăseră doar pianul 
de concert și două tablouri: un Petrașcu 
și un   Modigliani.  

Ginecologului Munteanu i s-au pro-
pus picturile.  

- Poate vă iau legumele lui Petrașcu. 
- Dar nudul de Modigliani, nu, domnul 

doctor? 
Doctorul  a zâmbit. 
- Văd eu destule femei în pielea 

goală la spital. 
Apoi au venit de la sate Ibolyka și 

Mariska, să care acasă rufăria și hainele 
vechi. Slujiseră în casă ani de zile, și 
cunoșteau pe dinafară conținutul dula-
purilor.  

Unele lucruri erau  nepurtate. Dom-
nul Adler le privea, plictisit. Se întoarse 
spre Elisabeth.  

- Vezi, ai păstrat până și țoalele 
socrilor, ca să nu mai vorbim de ale 
noastre. Asta  ca să avem cu ce să ne 
ocupăm acum, când avem atâtea pe 
cap! 

Colivia cu canari a fost dusă de 
Ibolyka la țară. Copiii Adler au plâns la 
despărțire, iar soții au rămas deprimați 
o săptămână, când setterul irlandez, 
frumosul Rex, a plecat, și el, scâncind 
trist. 

Doamna Margulies sosi de la 
Sărata cu autobuzul de dimineață. 

Când a intrat la Adlerii în casă, a 
rămas cu gura căscată. Locuința  
aceasta, care fusese una dintre cele mai 
frumos aranjate din Cluj, părea acum 
un câmp de bătălie.  

În mijlocul ei, prietena ei,  doamna 
Adler, necoafată, nemachiată, avea 
aerul unui general roman care-și 
contemplă legiunea  împrăștiată  după 
înfrângere.    

- Și ce faci cu tabloul de Modigliani, 
Elisabeth?  

- Îl ducem în Israel, draga mea. Am 
fost cu el la Patrimoniul Cultural 
Național. Expertul l-a examinat și a 
decis: 

- Acest tablou este decadent. Poate 
pleca în Israel. 

Pe Doamna Margulies o interesa pi-
anul. Adlerii îl moșteniseră de la 
bunicul, industriașul, cel ce avusese  
două fabrici. 

Pianul acesta negru nu avea nici o 
zgârietură, clapele de fildeș păreau noi, 
imaculate. Când le atingeai… parcă ar fi 
fost pielea unui bebeluș.  

Sub marca «BŐSENDORFER - 
WIEN» era fixată o plăcuță de alamă cu 
inscripția «HORS CONCOURS». 

- Pianul nostru a fost la Paris, la 
expoziția de la 1900. Îl vindem pentru 
cinci mii de lei. 

Doamna Margulies a cumpărat pi-
anul fără să se tocmească. 

S-a înțeles cu un șofer de camion 
care transporta de obicei piatră de la 
Alba la Cluj.  

Într-o noapte de sâmbătă spre 
duminică, pianul, acoperit cu pături și 
cu o plapumă veche, și-a schimbat 
domiciliul.  

Bineînțeles, domnul doctor Mar-
gulies nu putea să se ocupe de pian.  

Ca întotdeauna, era prea ocupat cu 
bolnavii. Cu darul lui de sinteză, s-a 
mulțumit doar să tragă concluzia:  

-Fanny, tu pe toate le aranjezi…
acuma duci  pianul negru, la negru,  la 
Alba. 

La destinație, noroc: pianul a 
încăput în dormitor la  Margit, după ce 

masa și scaunele au fost evacuate. 
De un an,  Bubi  lua lecții de pian la 

Doamna Stella, de pe strada Lenin, care 
îl aștepta de două ori pe săptămână la 
uzatul ei pian Petroff. Stella 
Warschawski era din Cernăuți  și se 
refugiase în Ardeal în 40, împreună  cu 
mama ei. 

Era o femeie de vreo patruzeci și 
cinci de ani, înaltă și zâmbitoare  și se 
ținea drept. Cu părul vopsit în alb-
argintiu, era coafată a la Maria An-
toaneta. 

Își dădea pe față cu o cremă groasă 
și o învăluia un parfum puternic, care 
i-a displăcut lui Bubi din prima zi. 

-În loc de machiaj ar face bine să-și 
zugrăvească locuința, spunea  Margit. 

Într-adevăr, camera Stellei avea 
pereții cenușii, iar prin colțuri, aproape  
negri.  

Odată, Bubi a auzit-o pe Stella 
spunându-i mamei sale: 

- Muttica, de ce să mai zugrăvim, 
dacă tot plecăm? 

La începutul orelor, un domn mai în 
vârstă veni și el.  

 - Vă deranjez, doamna Stella? 
- Nu, deloc, domnule Tauber. Când 

sunt cu ăștia mici, avem timp să 
discutăm. 

Bubi îl cunoștea. «Dolfi Tauber!»-își 
spuse-,» ăsta a venit să-i facă curte 
Stellei.Orașul îl vorbește. E mare crai.»  

După explicațiile de rigoare, Stella 
puse o foaie de partitură în fața lui 
Bubi: 

- Începem cu asta… pentru un timp; 

după aceea urmează Czerny. 
Czerny! După informațiile lui Bubi, 

cine a ajuns la Czerny, putea să se con-
sidere  pianist.  

Czerny îl obseda pe Bubi. Irina cânta 
deja Czerny, pe când el, el era doar pe 
undeva, pe la do-re-mi. 

-Și după Czerny o să-l învăț pe 
Beethoven? 

-O să ajungem și la Beethoven, 

numai să fii mai atent. 
Pe perete era și portretul lui Svi-

atoslav Richter. 
- Doamna Stella, Richter este evreu? 
- Da, Bubi, toți sunt evrei . 
- Nu toți, că  tovarășul Gheorghiu-

Dej nu este evreu. 
- Nu, și nici nu  cântă Czerny, adăugă 

Stella și se uită rapid în jur. 
Când venea Bubi  la Stella, la patru 

după amiază,  o întâlnea pe scară pe Da-
ciana Drăguț, care-și termina ora.   

- Daciana, și la ora ta vine Dolfi 
Tauber? 

- Nu… da tu nu pleci încă la 
Palestina? 

- Nu, numai tanti Margit s-a înscris. 
Bubi își mușcă buza; despre plecare 

n-avea voie să vorbească. 
- Ei, o să pleci și tu, că voi toți plecați. 
Daciana era brunetă, avea două 

codițe negre și groase, întotdeauna fru-
mos împletite și doi ochi negri sclipi-
tori. 

Îi plăcea lui Bubi.  
- Și tatăl ei, secretarul de partid, este 

un bărbat frumos, observa Stella… 
Bubi, te rog să-i dai pace lui Soliman 
când doarme.  

Motanul Soliman,  gras și lingușitor, 
îl intriga pe Bubi. Torcea rar și se 
tolănea leneș pe pian. 

- Nu te-am trimis la ore de pian ca să 
te joci cu motanul ,  zicea doctorul Mar-
gulies.Noroc că tata nu-l putea controla 
tot timpul. 

Peste vreo două luni, Bubi se puse în 
sfârșit să mai exerseze acasă  pe pianul  

Bősendorfer. 
Lucrurile începuseră să 

meargă binișor la Stella, 
când la ora de pian apăru 
iar Dolfi: 

-Stella, am venit numai 
să-ți spun că astă-seară nu 
sunt liber… mă duc la 
mătușa. 

Lui Stella îi trecu che-
ful.  

«Dolfi o fi auzit că sunt 
înscrisă să plec în Israel». 

- Irinica nu mai vine la 
ore de pian?... încă n-a 
primit Margit pașaportul? 

- Nu încă, doamnă Stella. Dar Irina 
nu mai merge la școală, așa că de ce-ar 
mai face și ore de pian? 

Irina era mai bună la pian decât 
Bubi.  

Știa  să cânte  „Dunărea Albastră” …
și exersa  în fiecare zi, de dimineața 
până seara.  

 
                (Continuare în pag. 15)
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     ...Şi, deodată, a apărut curcubeul. Culorile 
lui - nestemate atârnate de cer, de parcă, dacă 
ai vrea, le-ai putea aduce în casă. Se sprijină 
cu un „picior” pe „Cernegura”, iar cu celălalt, 
pe muntele „Pietricica”. Suntem în mijlocul 
străzii şi-l privim cu încântare. Didi observă: 
„Vezi, piciorul stâng îl are cam prin locul unde 
am găsit eu hribul ăla de un kil...” Acum, când 
spune asta, Didi e şi cinic şi mândru. Două 
„boli” grele, cel puţin mândria lui e considerată 
păcatul păcatelor în rugăciunea pe care am 
citit-o aseară... Ce-i drept, am puţină pică pe 
el – Doamne, şi eu sunt cu păcat! -, că el e un 
norocos în ce priveşte ciupercile astea atât de 
gustoase, când plecăm, dimineaţa devreme, 
devreme, cu mama, la bureţi, ştiu că el va găsi 
numai hribi şi că va râde de mine... Şi se bate 
cu pumnul în piept: „Iar vă hrănesc eu...!” Eu 
gândesc în felul meu: „Iar se laudă mâncăul 
ăsta...!” Dar, acum, dacă mă gândesc bine, 
dreptatea e de partea lui. Dacă n-aţi mâncat, 
vreodată, o tocăniţă de hribi cu mămăligă 

fierbinte, abia „deşertată” din ceaun, înseamnă 
că nu prea ştiţi ce-i o mâncare extra... Ei, asta-
i treaba, ce să-i faci...?, vorba întrebătoare a 
tatei... „Iar cu piciorul drept se sprijină exact în 
locul unde am găsit eu, vara trecută,                                                        
încărcătorul ăla de cartuşe”, îi a-mintesc 
vă d i t  intenţionat să mă... răzbun. Didi mă 
priveşte cu un anume sentiment de                                                                
compasiune, iar  Gelu I tu ,  ş i  e l  de faţă, 
ţine să-şi spună şi el convingerea lui:                                                                 
 „Dacă vreţi să ştiţi, amândoi spuneţi prostii....  
         Curcubeul n-are picioare... El e trimis de 
Dumnezeu să ne mai mângâie inimile şi tot El 
îl ţine, aşa,  acăţat de cer..., ca un vis frumos, 
care apare şi dispare...”. Gelu zâmbeşte în 
stilul lui, adică sarcastic, ce mai, el e deşteptul 
care le ştie pe toate, adevărul e că îi place să 
citească tot ce-i cade în mână, de la „Doxuri” 
la „Copiii căpitanului Grant”, aşa că, 
necondiţionat,  trebuie să-i dăm dreptate... 
fără, însă, a ne schimba propriile noastre 
convingeri. La urma-urmei, nici nu vedem cum 
ar putea Curcubeul să stea, aşa, acăţat de 
marginile Cerului, fără să aibă în ce să se spri-
jine... Parc-ar fi un zmeu din poveşti, un zmeu 
bun, omenos, prieten al copiilor şi al celor 
mari... E soarele, însuşi soarele care-şi face 
drum prin picăturile de ploaie şi-şi mai 
răcoreşte, astfel, din fierbinţeala cu care se 
aruncă spre noi, cei de pe pământ... Acum, 

vara, plouă cam la două, trei zile. Ploi scurte, 
în rafale nervoase care năvălesc pe stradă 
când dintr-o parte, când dintr-alta, şi, deodată, 
cum au început, aşa se domolesc, în vreme 
ce fulgerele şi tunetele încă-şi mai fac de cap. 
Noi nu stăm în casă, ieşim imediat în stradă 
şi privim spre cer şi nu ne e teamă deloc de 
tunetele şi de fulgerele şi de apa care cade 
şiroaie de sus, ba ne bucurăm, chiuim, sărim 
ca dracii prin băltoacele ce se formează sau 
fugim prin „râurile” ce curg năvalnic, dinspre 
dealul lui Miţu spre atelierul domnului Ciurea, 
iar de-acolo, îmbrăţişându-se cu cele venite 
dinspre „Borzoghean”, se înghesuie, prin 
jghea-burile de lângă trotuare, spre „Rozno-
vanu” şi, tot aşa, ajung şi se pierd în Bistriţa 
cea zglobie şi clipocindă şi adâncă... Ei bine, 
tocmai când ploaia stă să mai vină de-acolo, 
din norii aceia azvârliţi, care-ncotro, de vânt, 
se înseninează, soarele prinde a-şi face, din 
nou, prezenţa sa de argint aurit, furinşându-şi 
razele prin perdeaua fină de apă pe care le 
pre-face, magnific, în culorile acelea diafane, 
ireale şi, în acelaşi timp, atât de reale... Iar noi 
strigăm, bucuroşi, extaziaţi, entuziaşti: 
„Curcubeul...! Curcubeul...!” Şi-l privim şi nu 
ne mai săturăm privindu-l până când, în-
cepând de la „picioarele” sprijinite pe „Cerne-
gura” şi „Pietricica”, sau pe „Cozla” şi 
„Cârloman”, uşor, uşor, se „topeşte” în lumina 
tot mai puternică a zilei de vară şi dispare de 
parcă nici n-ar fi fost acolo, acăţat de cer... 

Atunci se lasă liniştea. O tristeţe pasageră ne 
umple inimile cu părerea ei de rău, pentru ca, 
imediat, să ne vedem de plutele şi vaporaşele 
noastre din găteje sau din foile de hârtie de 
prin caiete, pe care le „lansăm la apă” în 
pârâiaşele ce continuă să se scurgă, încă, cu 
vioiciune, neînduplecate, tulburi, ducând pe 
crestele vălurelelor lor „navele” noastre... 
    ... Şi acum, după atâţia ani, simt aceeaşi 
bucurie la reîntâlnirea cu dragul şi neuitatul 
„Curcubeu”. Copil al Sfintei Naturi, Curcubeul 
rămâne acel dar dumnezeesc în faţa căruia îţi 
spui cât de perfectă şi cât de minunată este 
lumea. În mai multe rânduri l-am revăzut pe 
alte plaiuri, tocmai în Canada, la Cascada „Ni-
agara”.  
     Acolo, Curcubeul e o prezenţă aproape 
permanentă. Apele din lacul „Erie” cad, de la 
peste cincizeci de metri înălţime, iar „ploaia” 
vine de... jos în sus. Dacă urci în turnul din 
apropiere chiar crezi că-l poţi prinde cu 
mâna... O iluzie ca multe altele, ca viaţa 
însăşi... E tot atât de frumos, tot atât de diafan, 
tot atât de strălucitor... Dar, orice-aş zice, nu-i 
ca cel de pe strada noastră, sprijinit pe „Cozla” 
şi „Cernegura”, când nişte copii, desculţi şi 
zdrenţăroşi şi tare naivi, dar veseli şi 
exuberanţi, strigau, surprinşi şi emoţionaţi  în 
faţa acestei minuni celeste: ”Curcubeul...!, 
„Curcubeul...”!  
        

       *Din volumul în pregătire, “Noi, cei de pe 
Lăpuşneanu”   

         CURCUBEUL*
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LECȚIA  
DE  
PATRIOTISM * 
 

„Pe răbojul unde sunt 
însemnate numele celor care 
au răsucit, spre bine, pentru 
veacuri, destinul mult prea 
încercatului nostru popor, tre-
buie încrustat cu litere de aur 
și cel al Cocuței Conachi-Vo-
goride”. Așa își începe scri-
itorul Vasile Ghica – în cazul de 
față și cercetătorul – cartea sa 
despre eroina care a contribuit 
decisiv la Unirea Principatelor 
Române, în anul 1859. 

Esența întâmplării 
celei care „a descoperit și a in-
validat complotul”, Cocuța 
Conachi-Vogoride, o repre-
zintă dezvăluirea scrisorilor 
trimise de Înalta Poartă către 
caimacamul Moldovei, Nicolae 
Vogoride, soțul acesteia, prin 
care i se cerea falsificarea 
alegerilor pentru Adunarea ad-
hoc a Moldovei, în sensul 
împiedicării pătrunderii în 
Forul respectiv a reprezen-
tanților Partidei Unioniste. 
Vasile Ghica își fundamen-
tează demersul său științific pe 
o bibliografie solidă, aparți-
nând, printre alții, reputaților 
istorici-cercetători Radu 
Rosetti, D.A. Sturdza, Constan-
tin Gane, Ioan Brezeanu, Paul 
Păltănea ș.a. 

E c a t e r i n a / C o c u ț a 
Conachi, născută în anul 1828, 
era fiica logofătului Costache 
Conachi, „cel mai valoros poet 
din primăvara literaturii noas-
tre premoderne”, fiind consid-
erat în acest domeniu „un 
autentic deschizător de dru-
muri, o călăuză demnă de 
urmat pentru toți cei ce au 
venit în urma sa” (Paul 
Păltănea). Costache Conachi, 
care agonisise un „nămol” de 
avere în jurul Tecuciului, al 
conacului său de la Țigănești, 
s-a ocupat de creșterea copilei 
sale „ca de ochii din cap”. Fiind 
însă grav bolnav, tatăl voia să-
și lase fata în mâinile unui 
„bărbat tânăr, gospodar și cu 
dragoste de pământ”. Astfel, la 
numai 15 ani Cocuța devine 
soția lui Nicolae Vogoride, de 
origine bulgară, pe care profe-
sorul său de la Berlin îl consid-
era „o vătămătoare nulitate”, 
iar Nicolae Șuțu afirma că 
tânărul „strălucea doar prin 
prosie și desfătări”. Din păcate, 
Nicolae Vogoride se va dovedi 
o alegere proastă, atât pentru 
bătrânul Costache Conachi, cît 
și pentru nevasta sa. Mai întâi, 
reușește să ruineze întreaga 
avere moștenită de la socrul 
său, iar mai apoi, prin tertipuri 
specifice vremii – promisiunea 
de a ocupa tronul Principatu-
lui, metehne care se mai 
păstrează și astăzi – ajunge 
caimacam al Moldovei, tocmai 
într-un moment de răscruce 
pentru istoria celor două Țări 
Române, Țara Românească și 
Moldova. 

Cocuța aflase de jocul 
dublu al soțului ei, de locțiitor 
de domn, dar și de trădător al 
interesului national românesc. 
Cocuța se dezlănțuie și i se 
adresează astfel: „Ai venit în 
țară sărac lipit pământului, n-
ai altă avere decât zestrea ce ți-
am adus-o eu, fata lui Conachi. 
Îți iert risipirea ce-ai făcut-o 
din averea mea, dar nu-ți voi 
ierta trădarea față de neamul, 
față de țara care ar fi trebuit să 
devină și a dumitale”  

După primul scrutin 
pentru Adunarea ad-hoc a 
Moldovei, care a avut loc la 19 
iulie 1857, când Nicolae Vo-
goride reușise să măsluiască 
rezultatul alegerilor prin 
grosolane abuzuri săvârșite în 
campania pentru alegerea 
membrilor Adunării, totul 
părea definitiv pierdut. Într-o 
asemenea situație, „unioniștii 
au înaintat către cancelariile 
occidentale numeroase memo-
rii prin care contestau modul 
în care s-a desfășurat scruti-
nul”, dar acestea nu au avut 
niciun ecou pentru că nu exis-
tau dovezi clare”. (p.37). 

Și au venit dovezile. 
Cocuța, după spusele fiicei sale 
Lucia, a subtilizat într-o noapte 
cheia de la seiful în care 
era încuiată corespondența 
secretă a soțului ei. Aici a găsit 
cele 14 scrisori diplomatice 
venite de la Înalta Poartă și de 
la Secretariatul Ambasadei 
Turciei la Londra. În cele 14 
scrisori se aflau dovezi clare 
privind amestecul Porții în fal-
sificarea alegerilor din 
Moldova menite să formeze Di-
vanul ad-hoc. Într-una dintre 
scrisori se preciza: „Poarta 
dorește ca Luminăția ta să lu-
creze cu energie contra Unirii, 
dar să lucreze fără vuiet și, mai 
ales, să nu arate că primește 
asemenea instrucțiuni de la 
Poartă” (p.38). După rezultatul 
primului scrutin, așa cum 
rezultă dintr-o altă scrisoare, 
caimacamul era felicitat: „Bine 
ai făcut că n-ai acordat liber-
tatea presei pe care niște 
moldoveni nesocotiți caută a o 
întrebuința pentru ca poporul 
să se pronunțe în favoarea 
Unirii” (p.38).  

Cocuța a transmis 
scrisorile respective, prin in-
termediul lui Costache Negri și 
Dumitru Ralet, ambasadorului 
Franței la București, care le-a 
expediat la Bruxelles, la revista 
„Steaua Dunării”, în care au fost 
imediat publicate, fiind apoi 
preluate de întreaga presă 
pariziană, londoneză, prusacă 
etc. Astfel, sub presiunea unora 
dintre Marile Puteri ale Eu-
ropei, a fost anulat primul 
scrutin, fiind programat un al 
doilea la 22 septembrie 1857, 
când  forțele unioniste au fost 
reprezentate covârșitor în 
Adunarea ad-hoc a Moldovei. 
Ecaterina/Cocuța Conachi-Vo-
goride își făcuse pe deplin da-
toria. Astfel, erau create 
condițiile pentru înfăptuirea 
Unirii Principatelor, la 5 și 24 
ianuarie 1859. 

Vasile Ghica și-a în-
deplinit un vis. Să dovedească 
faptul că Ecaterina/Cocuța 
Conachi este un exemplu de 
patriotism ardent, care a pus 
mai presus de situația 
personală crezul neamului 
românesc.  
    Mai mult, și datorită 
strădaniilor sale consistente, 
bustul eroinei evocată în 
această carte, realizat de sculp-
torul Dan Mateescu, de la 
dezvelitrea căruia con-
semnează și revista noastră, va 
rămâne peste ani în Parcul 
Central din Tecuci. 

Felicitări Vasile Ghica! 
Felicitări Dan Mateescu! 
Felicitări Primăria Tecuci! 
Felicitări tecuceni! 
 

*Vasile Ghica, Ecaterina / 
Cocuța Conachi-Vogoride 

(1828-1870), Editura Studis, 
Iași, 2018  

Gh. Nazare

                                         

 

 
 
 
 

 
PARABOLE  

PENTRU  
GÂNDURI ALBE           

O noua carte a lui 
MihaI Mateiciuc, purtând 
surprinzătotul și seducătorul 
titlu „Parabolele Omului de 
zăpadă” pare, în chip 
înșelător, c-ar avea nevoie de 
apelativul „pentru copii”; dar 
nu e vorbă de așa ceva.  În 
Omul de zăpadă autorul în-
trevede un interlocutor, nu un 
simplu obiect de educație 
sezonieră capabil să îmbrace 
atitudinile abstracte ale unui 
om adult, în factura lui de 
pedagog. În aceeași viziune 
(proprie) omul de zăpadă este 
cel care obișnuiește să 
împărtășească clipe din Taina 
Copilăriei cu persoanele pe 
care le iubește cel mai mult. 
Povestea începe încă de la 
venirea sa în Curtea Mira-
colelor lumii…  
        În timpul unui vis acesta 
primește un set de tăblițe de 
cer. Pe ele ar fi trebuit să își 
însemne impresiile de ședere 
în această locație, dar nu va 
fi să fie așa, căci le va dărui la 
rândul său unui băiat care are 
visurile sale de a ajunge un la 
fel de mare povestitor ca An-
dersen ori și mai mare. Cu tot 
acest mare favor, asupra 
băiatului planează riscuri. În 
primul rând, cu imaginația sa 
băiatul are șansa de a 
înfrumuseța prin descrieri 
comportamentul omului de 
zăpadă. La rândul său, Omul 
de zăpadă cu imaginea sa 
fabuloasă ar putea poza în fel 
și chip copleșind astfel 
imaginația băiatului. 
      Adevărata iarnă a timpului 
narărilor din această carte 

este plămădită din extaz de 
văzduh tare și agonii de fulgi 
de zăpadă care visează 
mereu aripi. Formal, perso-
najul ales respectă preceptul 
conform căruia Omul de 
zăpadă nu cunoaște decât un 
singur anotimp, pe cel al 
copilăriei, și că locul acțiunii e 
totdeauna același: Curtea 
Miracolelor lumii. Și, săvâr-
șind a completa cu scris de 
mână acele tăblițe de cer, lu-
crare ce s-a dovedit a fi 
posibilă doar prin dragostea, 
nimbul de cunoaștere (i)lumi-
nată a Omului de zăpadă, 
asemănătoare cu cea a unui 
maestru spiritual, băiatul va 
afla un lucru misterios. De 
câte ori s-a despărțit de cei ai 
casei pentru a petrece cât mai 
mult timp în compania omului 
de zăpadă, Dumnezeu a 

trimis un înger să aibă de grijă 
a-l înlocui pe băiat ca să nu i 
se facă simțită absența. Me-
ritul deosebit al aceste cărți 
constă în faptul că reușește, 
prin inedit și talent, să plaseze 
în fața cititorului două 
personalități din lumea 
copilăriei, ambele refuzând, 
conform intenției autorului 
cărții, să se mai structureze 
după modelul celor vârstnici, 
care vor să vadă în  copii pro-
priile lor imagini.  
      De bună seamă, chiar și 
pentru un scriitor matur ar fi 
fost foarte greu să se lase 
înduioșat să scrie, la pro-
punerea unui om de zăpadă, 

un serial de parabole pe niște 
tăblițe de cer.  
          După câte știm, probabil 
din ciudățenie sau din inerție, 
nimeni n-a scris până acum 
ca să reușească să treacă de 
atâtea prejudecăți intelec-
tuale și pasiuni factice, ca să 
aibă barem pricepere sufle-
tească.  
      E necesar să știi când 
anume ești dator să te oprești 
în pragul erudiției, cu o 
delicateță de tact care nu se 
dobândește decât în edu-
cația Sfinților Părinți, odată cu 
citirea scrierilor acestora pen-
tru a simți ceea ce e de simțit, 
la rându tău, când te apuci de 
scris o carte asemănătoare 
cu aceasta. Iar ca să ne dăm 
seama cât de anevoie a fost 
truda cea de bună voie ce s-a 
reunit cu imaginea Omului de 
zăpadă, cu întregul său con-
curs cu tot  - reflectată edito-
rial sub titlul ”Parabolele 
omului de zăpadă”, apărută 
la Editura „Ion Prelipcean – 
Horodnic de Jos” în anul 
2018) - reproducem cele 
scrise pe ultima copertă a 
cărții: „Cea mai scurtă 
parabolă albă poate fi 
construită, nu doar desco-
perită: // A fost odată un moș 
de zăpadă și o babă de 
zăpadă. // Și au trăit fericiți, 
îmbrățișați pe caruselul an-
otimpurilor, chiar și după-
aceea.”  
      După lectura acestei orig-
inale cărți, trăim împăcați cu 
sinele imaginea copilăriei lib-
erate, cum își obține ea în 
literatură (în eseistică, în-
deosebi) o personalitate 
specifică, unică.  
        Vom întâlni în această 
carte o serie de pasaje re-
lizate, în concordanță, după 
criterii esteice ce țin de 
posibilitățile de gândire ale 
tinerilor vremii noastre. Statu-
tul personalității omului de 
zăpadă este adus de Mihai 
Mateiciuc „la zi”, fermecându-
I până și pe cititorul adult în a 
desluși ecouri din Taina 
Copilăriei. Și, fiind vorba des-
pre această taină, ciclul 
seducției estetice, literare, e 
continuu și neîntrerupt.                               
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Amintiri  
dintr-o altă  

lume 
 
     Aș fi putut intitula 
această cronică și altfel, de 
exemplu În căutarea feri-
cirii (cu sensul ei fragmen-
tat, atât cât ne este dat să 

cunoaștem, „ca în ghicitură”, cum se exprimă 
atât de plastic într-o epistolă Sfântul Apostol 
Pavel), având în vedere că personajul se află 
într-o mișcare elicoidală, la capătul căreia îl 
așteaptă steaua norocului. Am dat, așadar, în ul-
tima vreme peste o carte de povestiri intitulată 
Amintiri răzlețe, aparținând unui autor pe 
care nu-l cunosc, dar parcă l-aș cunoaște de 
când lumea, pre numele său Toader Titi Rozno-
vanu. Volumul a apărut în 2013, sub egida Edi-
turii „Ateneul scriitorilor” din urbea lui George 
Bacovia. Primul gând a fost că numele de botez 
al autorului, Toader, (aici e depozitarul unei în-
tregi tradiții) a devenit deja anacronic, știindu-
se bine că generațiile contemporane s-au 
întrecut în a se debarasa de obiceiul pământului 
și în acest domeniu, facilitând invazia numelor 
din Occident, spre disperarea celor care mai 
cred în păstrarea specificului național-creștin. 
     Cartea, citită dintr-o răsuflare, mi-a indus o 
stare emoțională de înaltă calitate. Într-adevăr, 
așa cum s-a mai remarcat, paginile ei introduc 
cititorul într-o lume moldavă de sub aripa 
Humuleștilor, când Titi, ca tot românașul din 
vremea aceea, încălțat cu opinci, la vreme de 
iarnă, nu se mai satură de sanie, până intră într-

o răchită și are nevoie de copci la o buză. La 
Sărbătorile anotimpului alb, fie umblă cu uratul, 
fie însoțește preotul cu „chiraleisa”. Dar, înainte 
de asta, asistă obligatoriu la ritualul tăierii por-
cului. Ajunge până acolo, încât se învoiește de la 
liceu pentru un caz de familie, iar cazul este, de 
bună seamă, sacrificarea grăsunului din ogradă. 
Fiind la o altă vârstă, nu mai face „un chef de mii 
de lei” și nu este înțeles la școală că pentru el 
momentul reprezintă o chemare tainică spre o 
anume împlinire a cursului vieții. 
     Titi e un personaj care se formează într-un 
mediu sănătos, bine așezat, cu structura lui 
tradițională în care bunicul reprezintă 

înțelepciunea, un bătrân 
aprig, nedoborât de 
vârstă, exemplu de cinste 
și corectitudine, în vreme 
ce părinții, aflându-se pe 
aceeași cale, muncesc 
pentru traiul zilnic, dar și 
pentru a-și zburătăci 
copiii, aceștia din urmă 
având parte de joacă, 
împletită, printr-o peda-
gogie ancestrală, cu 
munca în gospodărie. 
Exemplul adulților de-
vine cea mai eficace și 

spornică îndrumare, îi mobilizează și le 
canalizează interesul și forțele către activitate 
în folosul familiei și, așa cum spuneam mai 
înainte, către împlinire: Bunicule, când am să fiu 
mare, am să apăr și eu țara, ca Bădia Tică să fie 
mândru-n ceruri cu așa nepot.  

(Continuare în pag. 15)
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DURA LEX… degeaba ca noi 
 
Dura  lex sed lex  la Roma se  zicea 
Și se aplica. La noi nu-i interes. 
Ai noștri, cu nesimțirea cea mai cea, 
O-ncalcă, să poată fura mult și des. 

Protejatul 
 
Având oarece pile la șef 
Cu munca nu-și face probleme, 
Lucrează după cum are chef, 
Vine târziu, pleacă devreme. 
 

La BLOC 
 
Dintre vecinii de apartament, 
Unul nesimțit și impertinent, 
Intră ori iese, bădărănește, 
Când-și-nchide ușa, o trântește 
 

PURICELE 
 
Odată, acuzat tranșant 

De trai pe corpul omenesc, 
Răspunse franc și dezarmant: 
-Ce, parcă numai eu ciupesc? 
 

RATAREA RAIULUI 
 
Uman și milos mereu,  
Ascultător bun de părinți, 
N-a ajuns la Dumnezeu 
Că n-a putut trece de sfinți. 
 

EVOLUȚIE 
 
Ca-n modul de trai omenesc 
Și-n curte-i o  viață nouă: 
Multe găini cotcodocesc, 
Dar puține fac și ouă. 

Romică 
C. 

Ghica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negociere, termen ce 
desemnează un ansamblu de 
activități (discuții, tratative, con-
cilieri etc.)  între două sau mai 
multe persoane, instituții, orga-
nizații sau grupuri sociale cu in-
terese divergente, în vederea 
acomodării și armonizării acestora 
pe baza principiului avantajului 
reciproc. 

  
1. Negociind se face vânzarea. 
2. Dacă te înțelegi dintâi, nu te 

cerți pe urmă. 

3. Decât în fața ariei, mai bine în 
capul locului. 

4. Cine deschide ochii după ce 
cumpără, cumpără totdeauna 
marfă proastă. 

5. Cine intră fără tocmeală, iese 
fără socoteală. 

6. Cască ochii la tocmeală Iar nu 
după ce te înșeală 

7. Tocmeala n-are mânie. 
8. Tocmeala n-are supărare. 
9. Unde-i vorbă nu-i mânie. 
10. Te tocmește dușmănește și 

plătește omenește. 
11. Tocmeală țigănească, dar 

plată omenească.                                                           
12. Unde e tocmeală nu e 

bănuială. 
 
Tranzacțiile comerciale de tipul 

„câștigător-câștigător” sau „victo-
rie-victorie”, presupun din partea 
părților implicate  un număr 
repetat de întâlniri, discuții și con-
cilieri în vederea obținerii consen-

sului privitor la condițiile de deru-
lare și finalizare a schimbului de 
bunuri sau de activități ce urmează 
a fi întreprins. În afaceri, și nu 
numai, negocierile se desfășoară, 
de regulă, la masa tratativelor, prin 
intermediul comunicării verbale, 
considerată mult superioară celei 
scrise, în privința fluidizării și 
flexibilizării întregului proces 
interacțional (v. poz. 1). 

Pozițiile 4; 5; informează citi-
torul despre dezvantajele intrării 
„fără tocmeală” într-un sistem 
partenerial – conflicte, pierderi ma-
teriale, deteriorarea bunelor rapor-
turi dintre părți etc., iar 2 și 6 
subliniază modalitățile prin care le 
putem preveni – negociere ante-
factum, atenție sporită, meticulozi-
tate și mai multă hotărâre pentru 
protejarea propriilor interese.Toate 
acestea, printr-un dialog civilizat 
(7,8,9) și prin respectarea strictă a 
obligațiilor  convenite  (10-11).                                                                                                              
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PIANUL  
(continuare din pag. 13) 

 
Era frumos. Până și domnul Katz, 

cofetarul, vecinul din fundul curții, venea 
să o asculte. Se așeza în micul fotoliu din-
tre pian și geam, singurul din camera lui 
Margit și,  visător,  o asculta cântând pe 
Irina. 

Odată, când Irina nu era acasă și 
Katz era așezat în fotoliu, la Margit, Bubi 
se așeză la pian: 

- Dezső bácsi, azi vă propun să vi-
l joc pe Brahms! Și se puse pe clămpănit.  

«La urma urmei, se poate im-
proviza și o fantezie de Brahms». 

Katz asculta. Asculta deja de vreo 
două minute, apoi se ridică din fotoliu:  

- Bravo, Bubi. Îl joci bine pe…cum 
ai zis că-l cheamă? 

De când domnul Tauber nu mai 
venea, doamna Stella se ocupa mai mult 
de el.  

Într-o după-amiază, când urca 
scara, iat-o iar pe Daciana coborând. 
Avea o  fustă  plisată,  sandale frumoase 
și ciorapi albi bine întinși, nu în 
acordeon, ca celelalte fete. 

«Are picioare frumoase» își zise 
Bubi, cunoscător.  

- Uite noutatea! îl întâmpină Da-
ciana. Nu mai avem profesoară de pian. 
Pleacă doamna Stella! 

- Și pianul? 
- Pianul ei? nu valoreză mare 

lucru, spune tata. O să mi-l cumpere pe 
al vostru, când ai tăi vor primi 
pașaportul. 

Povestea 
cărţii tipărite 

la Bacău 
 
 

Prima  
carte  

bisericească 
  
Până în anul 1985 cărţile 

bisericeşti se tipăreau într-un tiraj lim-
itat numai la tipografiile mănăstireşti. 
La începutul anului 1985 are loc o de-
schidere, la început timidă, mai apoi 
îndrăzneaţă, trecându-se la tipărirea 
cărţilor bisericeşti în tiraj de masă şi la 
celelalte tipografii. La Bacău începutul 
este făcut de răposatul părinte 
băcăuan Ioan Mareş, pe atunci vicar 
administrativ al Episcopiei Romanului 
şi Huşilor, mai apoi Episcop de Huşi, 
sub îngrijirea căruia apare primul 
Îndrumător Bisericesc Misionar şi Pa-
triotic. S-a profitat de faptul că Nicolae 

Ceauşescu urma să împlinească 20 de 
ani de când se afla la conducerea ţării, 
lucrarea fiind prezentată spre apro-
bare, având în deschidere pe prima 
pagină felicitarea adre-
sată cu acest prilej de 
către Membrii Adunării 
Eparhiale a Episcopiei 
Romanului şi Huşilor (în 
prezent Episcopia Ro-
manului şi Bacăului) 
întruniţi în şedinţa 
Ordinară anuală de 
lucru în ziua de 2 de-
cembrie 1984. Dacă mai 
consemnăm şi faptul că 
pe  pagina a treia a 
lucrării se afla portretul 
lui Nicolae Ceauşescu, 
ne putem da seama că 
Îndru-mătorul nu putea 
să nu primească undă 
verde. Aşa se face că la începutul anului 
1985 iese de sub teascurile tipografiei 
băcăuane o lucrare complexă, frumos 
ilustrată, executată la cel mai înalt nivel 
profesional. Am reţinut din sumarul 
lucrării capitolul aparţinând cunoscu-
tului istoric băcăuan Dr. Dumitru Za-

haria intitulat „Literatura religioasă în 
slujba independenţei şi unităţii 
naţionale ale românilor”, din care 
redăm un fragment: „Sub aportul 

politic această literatură a 
contribuit la consolidarea 
conştiinţei unităţii de 
neam, a necesităţii luptei 
pentru unitatea şi 
independenţa politică a 
ţării”. Au urmat, văzând lu-
mina tiparului, numeroase 
„broşuri de buzunar” care 
aveau menirea de a-i învăţa 
pe credincioşi rugăgiunile 
şi canoanele Bisericii Orto-
doxe, precum şi urmă-
toarele numere ale 
Îndrumătorului Bisericesc. 
La 3 ani de la evenimentele 
din Decembrie 1989, la Im-
primeria „Bacovia” este 

tipărită cu binecuvântarea Prea 
Sfinţitului Părinte Eftimie, Episcop al 
Episcopiei Romanului, lucrarea „carte 
de rugăciuni” însumând 280 de pagini 
şi care de această dată apare fără nici 
o felicitare şi fără portretul vreunui alt 
conducător. 
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AMINTIRI DINTR-O ALTĂ LUME 
(Continuare din pag. 14) 
 

Și, la vremea potrivită, avea să-și împlinească visul, prin soli-
citare, la marina grănicerească, știind bine că acolo durata serviciului 
militar este cel mai lung. 

Suntem, așadar, în satul Herești, întemeiat de bejenarii de pe 
valea Ceremușului, de cei ce n-au acceptat vitrega stăpânire 
austriacă, martorul descălecării primei comunități fiind un 
mesteacăn, adus de la mare depărtare.

Astăzi, când și în așezările rurale, dintr-o 
regretabilă inconștiență, vechile cutume au fost 
spulberate, e greu de crezut că pe atunci lumea nu 
punea lacăte la uși. Singurul semn că gospodarul nu 
este acasă constă în rezemarea unui băț în ușă. Aici 
funcționează la parametri optimi cinstea, corecti-
tudinea și armonia, bulversate odată cu tragedia 
războiului și evacuarea sătenilor din calea 
katiușelor „eliberatoare”. Autorul le spune 
„fraților” de la răsărit invadatori și bine face. 
Aceștia s-au grăbit să cerceteze satul, dezgropând 
și însușindu-și orice lucru cu lăcomia hămesitului, 
în vreme ce refugiații, sosiți cu o zi sau două înain-
tea celorlalți, găsindu-și gospodăriile devastate, au 
continuat operațiunea dușmanilor, în dauna 
consătenilor întârziați. 

Până atunci, însă, facem cunoștință cu un 
evantai de întâmplări din vremea copilăriei. Vârsta 
pofticioasă și nezăgăzuită face ca pasca să rămână 
fără brânză, înainte de Paști (să ne aducem aminte 
că Nică a lui Ștefan a Petrei Ciubotariul 
smântânește oalele puse la prins, ori copiii lui Ionel 
Teodoreanu se înfruptă pe ascuns din borcanul cu 
dulceață), iar băiatul trimis cu „demâncare” la tatăl 
său, cosaș în afara satului, nu numai că horhăiește 
și ajunge târziu la locul cu pricina, ci pune mâna pe 
lingură, înjumătățind bucatele aduse. Oricum, per-
sonajul se mișcă într-o lume în care munca e la loc 
de cinste, calitate de care omenirea ține cont atunci 
când vine vremea căsătoriei, ca în povestirea 
Zestrea mirelui: Ileană, ai avut dreptate când mi-
ai zis de băiatul ista că-i bun gospodar și harnic, căci 
m-am dumirit că asta-i cea mai bună zestre, cea mai 
mare avere a unui flăcău. 

Plecat la școli, personajul, angajat în 
căutarea unui confort sufletesc, după câteva 
tatonări în singurătatea naturii, se va opri la… 
Păpușa, ceea ce înseamnă pentru el împlinirea tu-
turor căutărilor, viselor și speranțelor și, în același 
timp, fractura de lumea satului, nunta având loc la 
cel mai frumos restaurant, în mijlocul parcului 
mare. 

N-aș zice despre Toader Titi Roznovanu, cu 
nume de familie având rezonanță boierească și 
îndrăgostit iremediabil de fotbal, că e un nostalgic. 
Textele, bine articulate, fără să încerce, spre 
onoarea lui, imitarea humuleșteanului, dau impre-
sia unei detașări atât față de o lume apusă, cât și 
de propriile întâmplări, rămase parcă înrămate și 
atârnate, într-o ordine aleatorie, pe un perete al 
amintirilor. Autorul e un om al povestirii, cu 
picățele de umor, așa cum se întâmplă mai ales în 
proza O văcuță rea de muscă. Nu îi e străină nici 
descrierea, dovadă fiind următorul fragment edifi-
cator: În acel an, iarna se aciuase mai devreme peste 
colinele moldave. După câteva nopți de cremene și 
zile cu zbucium de crivăț, parcă Dumnezeu s-a-
ndurat și s-o mai muiat frigul, după care a-nceput 
să ningă cu fulgi mașcați (…). N-am idee dacă au-
torul are de gând „să recidiveze”, ar fi păcat, însă, 
să n-o facă, după experiența cu Amintiri răzlețe, un 
prim pas către o altă posibilă împlinire.                                                                                                 

 
DORU CIUCESCU 
 
Rugăciune pentru România 
 
Iisus, învață-mă o rugăciune creștină, 
Supărarea s-o alung din simțirea română, 
Patria suferă, răpite-s Ceremuș și Nistru, 
Crivățul o bate, vântul de ocupant sinistru! 
  
Te rog, Doamne, trimite binecuvântările Tale, 
România iar să fie în hotare naturale, 
În strămoșescul plai românii să trăiască, 
România Mare în veci să-nflorească! 

 
Prière pour la Roumanie 
 
 
âJésus, enseigne-moi une prière chrétienne, 
Pour chasser le chagrin de l'âme roumaine, 
La patrie souffre, les rapts de Ceremus  et Dniestr, 
Le Crivat la bat, le vent de l'occupant sinistre! 
 
Seigneur, envoie Tes bénédictions, de telles, 
Que mon bled soit dans ses bornes naturelles, 
Où les Roumains librement mennent leur vie, 
Que la Grande Roumanie soit pour   
                                                            toujours fleurie! 
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 Jurnal de Himalaia: Makalu (3) 
 

 ASALTUL FINAL 
 
Ne pregătim, aşadar, pentru asaltul final. 

Sunem în cea de a 28-a zi a ascensiunii noastre 
şi muntele ne priveşte ameninţător dintre fere-
strele înguste ale norilor, parcă provocându-ne 
la o luptă inegală, care pe care. E foarte frig, 
termometrele au coborât la -20 de grade. 
Sunem înghesuiţi într-un cort micuţ, în care 
trebuie să ne protejăm şi echipamentul fără de 
care nu putem porni la asalt, dar şi tot ce e sen-
sibil la îngheţ:  

aparat de fotografiat, GPS, telefon, SPOT, 
medicamente. În plus, ciorapii, mănuşile, bocancii 
de interior, hainele cu care urmează să te îmbraci 
a doua zi trebuiesc ţinute în sacul de dormit peste 
noapte. Altfel rişti să se descarce acumulatorii sau 
să te îmbraci /incalţi dimineaţa cu haine, ciorapi, 
bocanci care au o temperatură de -16 grade.   E 
vânzoleală mare prin basecamp, pregătesc 
echipament, mâncare, corturi pentru taberele 
avansate. Din vale sosesc porteri cu coşuri pline 
de echipament. Vântul continuă să sufle puternic 
şi să mute zăpada dintr-o parte în alta. 

Şherpaşii se pregătesc de ascensiune. Mă 
întâlnesc cu Valerio şi cu Niel.    Pornim împreună. 
După un timp apar Peme şi Dawa, care, ca de obi-
cei, o ia înainte, Peme rămâne cu mine. Ne 
îndreptăm spre camp 1. Drumul spre camp 2 mai 
durează vreo oră şi se strecoară printre crevase. 
Odată ajunşi  realizez că am pierdut pe drum o 
protecţie laterală de la ochelarii de soare. Dacă 
mergi fără ochelari de soare o jumătate de oră eşti 
orbit. Expediţia s-a terminat. Petrecem o noapte 
de groază, cu cortul prăbuşit peste noi de un vânt 
extrem de puternic. O noapte cu adevărat 
memorabilă. Dimineaţa, după pregătirile de 
rigoare, pornim spre o nouă aventură, cea a zilei 
30.  

Avem 1000 m diferenţă de nivel de urcat 
astăzi, mare parte a traseului fiind escalada pe 
piatră şi pe gheaţă.   

Traseul  urcă brutal şi,  după o porţiune pe 
gheţar, intră între nişte stânci uriaşe.  După vreo 5 
ore de urcuş abrupt ajungem din nou pe gheţar şi, 
după alte 4 ore epuizante ajungem în platoul ce 
adăposteşte camp 3. Altitudinea e de 7400 m. 
Campăm, şi  avem parte de o noapte de coşmar. 
N-am dormit mai mult de o oră. Sunt  complet 
epuizat după ziua grea de ieri şi după o noapte 
nedormită.   

Dimineaţa plecăm  din camp 3 fără să mai 
punem cort în camp 4. care nu e departe, 3 ore şi 
200 m diferenţa de nivel de aici. Ajungem şi ne 
instalăm cu greu din cauza spaţiului foarte mic. Mă 
strecor în cort şi adorm instantaneu. Pe la 21:30 
ies din cort şi-mi pun colţarii. Frigul muşcă prin 
mănuşile subţiri de lână. După ce termin cu colţarii 
pun mănuşile groase. Verific oxigenul: 250 atmos-
fere şi flux 1.5l/min. Începem să urcăm:  traseul 

suie abrupt pe gheţar, după care ocoleşte o 
crevasă, coboară preţ de câţiva metri şi urcă din 
nou. Mă uit la ceas: e 23:30. E senin, nu bate vân-
tul şi cerul e împânzit de stele. Sunt -24 de grade. 
Spre dimineaţă se face şi mai frig.   

French Culoir e destul de dificil, mai ales pe 
întuneric. Totuşi, facem progrese destul de bune 
şi ajungem din urmă un alpinist din China.  Pornim. 
Până la vârf mai avem vreo oră şi jumătate. Ne în-
tâlnim cu o alpinistă din China. Traseul merge pe 
creastă acum. La răsărit orizontul începe să se 
înroşească. În sfârşit, se luminează de ziuă. Slavă 
Domnului! Creasta e ascuţită şi un vânt tăios bate 
dinspre China aducând un nor gros de zăpadă. Ne 
strecurăm printre nişte bolovani uriaşi. Sub noi, o 
prăpastie adâncă de 2000 – 3000 m. Păşim cu 
mare atenţie, întrucât orice pas greşit ne poate fi 
fatal. Tensiunea e maximă. Depăşim bolovanii şi 
începem să coborâm. Unde o fi vârful? Ulterior mi-
am dat seama că acela a fost „the false peak”. 
După alte câteva minute zărim vârful. E foarte 
ascuţit şi nu e loc de mai mult de doi oameni. 
Ajungem sub el. E 5:30 dimineaţa. Alpinistul 
chinez urcă împreună cu cei doi şherpa. Unul 
rămâne mai în spate, altul e cu chinezul pe vârf. 
Începem să aşteptăm. Chinezul umblă prin ruc-
sac, scoate un şort, se încinge cu el şi începe un 
soi de ritual care durează vreo 40 de minute. Nu 
ştiu exact ce face acolo, dar timpul trece şi începe 
să ne fie frig. Încercăm să-l determinăm să termine 
mai repede, dar fără prea mare spor.  

Privesc în jur înfrigurat. Sunt la aproape 
8500 m. Sunt obosit, emoţionat. La două zile după 
summit, în Lukla, am avut o discuţie cu un ghid 
şherpa. Ce vă determină pe voi, alpiniştii, să 
escaladaţi aceste vârfuri grele? mă întreabă el, 
după ce Peme îi spune că am urcat Makalu. Între-
barea lui mă ia puţin prin surprindere, pentru sim-
plul fapt că gândesc că un şherpa ar trebui să ştie, 
măcar teoretic, ce te îndeamnă să ajungi acolo şi 
ce simţi acolo. Pentru mine, fiecare ascensiune a 
unui vârf dificil înseamnă să-mi depăşesc limitele, 
să-l depăşesc pe cel ce am fost ieri, să evoluez ca 
om. Fiecare ascensiune mă învaţă să fiu mai bun, 
mai blând, mai empatic, să iubesc mai mult şi să 
respect fiecare om, fiecare fiinţă de pe pământ. 
Însă sentimentul dominant pe care-l am acolo sus, 
cănd privesc toată acea nemărginire îngheţată şi 
pustie, dar atât de grandioasă şi copleşitoare, este 
de neînsemnătate a fiinţei mele şi de iubire 
nemărginită faţă de toţi ceilalţi. Restul... chiar e 
tăcere. Ghidul şherpa lasă privirea în jos şi nu 
spune nimic. După o vreme îmi strânge mâinile, 
îmi zice „You are one of a kind” şi pleacă. Nu 
înţeleg exact sensul, dar îl bănuiesc... 

Revin la ceea ce am de făcut acum, aici. 
Filmez împrejurimile, fac câteva poze şi iau decizia 
să urc lângă chinez  ca să fac poza de vârf şi să 
plecăm. Primul urcă Dawa, fac câteva poze, după 
care urc eu şi-mi face Dawa câteva poze. Lăsăm 
chinezul acolo, cu şortul lui cu tot, şi ne întoarcem. 
E 6:15. Din când în când rafale puternice de vânt 
bat dinspre China. Valuri de ceaţă şi zăpadă ne 
împiedică să vedem în faţă. Vremea se 
deteriorează rapid. Ştiam că azi e ultima zi de 
vreme bună, dar mă aşteptam să mai dureze un 
pic. E numai 7:00 dimineaţa. Ajungem la locul 
unde am lăsat buteliile suplimentare de oxigen. Le 
luăm şi plecăm mai departe. Ne întâlnim cu unii 
dintre alpiniştii chinezi pe care-i depăşisem. Cel ce 
urca fără oxigen e, de fapt, o alpinistă din expediţia 
feminină. Noaptea toate pisicile sunt negre. 

Ceva mai jos de baza French Culoir ne în-
tâlnim cu Karina, alpinista din Suedia. Urcă foarte, 
foarte încet. Parcurge vreo 10 m diferenţă de nivel 
în aproximativ 30 de minute. Trebuie să o 
aşteptăm întrucât porţiunea respectivă e acoperită 
de gheaţă albastră şi e greu să coborâm fără să 
folosim coarda fixă. Ne salutăm şi mă întreabă cât 
mai e până la vârf. Şase, şapte ore, poate mai 
mult în ritmul ei. Are ochii injectaţi şi respiră foarte 
greu. Aveam să aflu ulterior că nu a reuşit să facă 

vârful, a avut snow blindness şi a fost nevoie de 
elicopter de urgenţă în cele din urmă. Coborâm pe 
gheţar şi intrăm pe porţiunea cu seracs. Vremea 
se înrăutăţeşte de la oră la oră. E ceaţă şi ninge 
abundent. Ochelarii de ski se aburesc şi trebuie 
să-i curăţ la fiecare 10 minute. Dawa nu mai 
poartă ochelari deloc. Şi ai lui s-au aburit şi a 
renunţat să-i mai poarte. Decizia urmează să-l 
coste scump. Vreme de două zile o să fie „snow 
blinded” şi o să trebuiască să avem grijă de el ca 
de un copil. Aici, la această altitudine, orice 
greşeala, cât de mică, costă tare scump. 

Ajungem în tabăra 4 pe la 11:30. Peme ne 
aşteaptă cu ceai. Ne îmbrăţişăm, ne felicită pentru 
succes şi bem apa fierbinte. Tot corpul se 
relaxează. Adrenalina care a susţinut toată 
această ascensiune îşi diminuează din putere. 
Revin cu picioarele pe pământ, cum s-ar spune. 
Thomas mă felicită şi el. Îşi strânge cortul şi spune 
că vrea să ajungă în basecamp în seara asta şi  
să bea o bere. Nu o să reuşească. Mâine îl vom 
întâlni în camp 2. Din spate vine şi alpinistul chinez 
cu nepotul lui Peme. Ne strângem mâinile şi ne 
felicităm reciproc. Mănânc o supă şi pornim spre 
camp 3. Cortul rămâne aici, urmând să fie folosit 
de alţi alpinişti ce urmează să urce mai târziu. Vre-
mea se înrăutăţeşte. Ninge viscolit, e ceaţă şi nu 
se vede la mai mult de 20 de metri în faţă. Cu greu 
reuşim să zărim beţele de bambus ce marchează 
traseul. Mai mult ghicim pe unde trebuie să 
mergem. Sunt destul de obosit. Dawa e epuizat, 
aşa că Peme ia conducerea. În vreo două ore de 
coborât prin ceaţa deasă şi viscol ajungem în 
camp 3. Peme insistă să coborâm în camp 2. Ne-
ar trebui vreo 2-3 ore cel puţin, dar eu şi Dawa 
suntem epuizaţi. Viscolul e din cale afară de in-
tens. Nu se vede la 10 metri în faţă. Peme 
evaluează situaţia şi hotărăşte în cele din urmă să 
rămânem în camp 3. Din cele 3 corturi destinate 
expediţiei internaţionale numai unul e în picioare, 
aşa că nu e mult de ales. E cortul în care am 
aşteptat eu ca Peme şi Dawa să instaleze cortul 
nostru acum două zile, la urcare. Cel în care am 
stat noi e deja distrus de vânt. Ne strecurăm 
înăuntru, despachetăm şi ne instalăm. Sunt rupt 
de oboseală şi adorm instantaneu, cu tot zgomotul 
făcut de vântul ce bate cu furie. Mă trezesc pe la 
18:00.  

E senin şi vântul s-a potolit. Dawa suferă de 
snow blindness. Ochii îi curg şi ţine zăpada într-o 
cârpă pe care o presează pe faţă. Îmi e tare milă 
de el. Caut prin trusa de medicamente şi-i dau 
nişte picături speciale. După ceva timp se simte 
mult mai bine şi-mi mulţumeşte. Nu poate de-
schide ochii, dar îmi face semn că e mai bine. 
Peme e şi el umflat la faţă din cauza abcesului. I-
am dat antibiotice şi intr-o zi, două ar trebui să fie 
mai bine. Peme topeşte gheaţă şi bem apă fiartă. 
În cort e linişte, soarele aruncă ultimele raze peste 
camp 3. Suntem relaxaţi şi bem apă fierbinte. 
Mintea creează în continuare scenarii, dar greul a 
trecut. Somnul vine tiptil. 
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