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 ,,Când o populație este distrasă de 
fleacuri, când viața culturală este 
definită ca o continuă   înșiruire de spec-
tacole de divertisment, când dezbaterile 
publice grave devin un fel de gângurit, 
când, pe scurt, oamenii devin public iar 
problemele lor publice devin un vodevil, 
atunci națiunea întreagă este 
amenințată: moartea culturii este cât se 
poate de posibilă”, scria unul dintre cei 
mai străluciți critici culturali ai 
educației, mass-media și tehnologiei, 
Neil Postman.  

Și aș adăuga eu, nu doar a culturii, 
ci și a eului personal, a valorilor care 
stau la baza identității statelor naționale. 
Și pentru că se trăiește într-o lume tot 
mai virtuală, dominată de televiziune și 
internet, percepția realității devine una 
deformată, fără sensuri clare, fără 
reprezentări profunde în planul 
conștiinței individuale și colective. Și 
atunci, apare acea stare de lâncezeală, de 
epuizare morală și spirituală, de demo-
ralizare, de descurajare și apatie, de ,,las` 
că merge și așa” sau ,,de ce m-ar in-
teresa?”, stare care duce treptat, dar 
sigur, la degenerarea ființei umane, la 
imbecilizare și îndobitocire, la transfor-
marea într-un om supus, ușor manipu-
labil și controlabil, sclavul modern… 

  La fel de gravă mi se pare și 
starea generată de renunțarea la 
căutarea adevărului, a corectitudinii 
informațiilor care ni se transmit, și pe 
care, unii le iau direct de pe tava servită 
de mass-media, fără a se documenta în 
privința lor, fără a le supune verificării, 
gândirii independente și imparțiale, lo-
gice și structurate. 

Din nefericire, multă lume este în 
discurs și atitudine tot mai confuză, mai 
agresivă și mai respingătoare față de 
adevărata și crunta realitate, față de ar-
gumentele și dovezile certe, evitând 
abordarea temelor de referință, de mare 
importanță cu care se confruntă chiar ei 
înșiși, dar pe care nu le văd sau nu vor să 
le vadă. Complacere, dezinteres, re-
semnare sau rea-credință? 

În sensul celor de mai sus, o 
contribuție covărșitoare o are și mass-
media, care prin publicațiile și emisiu-
nile prezentate, fie că vorbim de 
divertisment sau de talk-show-uri, de 
factură tot mai proastă, puerilă, adeseori 
vulgară, maschează adevărata turnură 
pe care se înscrie societatea umană de 
azi și evoluția ei viitoare, care 
prefigurează o serie de schimbări ma-
jore și îngrijorătoare, printre care extin-
derea conflictelor sociale și 
extremismului violent la scară globală.   

În modul cel mai sincer, eu nu mă 
aștept prea curând la o schimbare de a-
titudine, în special, în privința înțelegerii 
și interpretării corecte și normale a 
realității în care trăim. Am observat de-
a lungul anilor cum tentaculele unei noi 
ideologii s-au întins în toată lumea, 
influențând mai toate domeniile vieții 
economice, sociale și politice, dar în mod 
special modul de gândire, atitudinea și 
comportamentul moral-civic al omenirii.  

Am asistat, într-o stare de 
stupefacție totală, la modul grosolan în 
care sunt manipulate și mai apoi decre-
dibilizate toate teoriile și dezvăluirile in-
gineriilor finaciare, politice, militare 
naționale și internaționale, clasificate 
drept ,,teorii ale conspirației”, minciuni 
etc, astfel că informațiile ajung la  opinia 
publică într-o stare degradantă, 
ironizate, ridiculizate.     

Stupefacția a devenit și mai mare 
atunci când am dat de oameni, chiar și 

buni prieteni, transformați peste noapte 
în dușmanii tuturor celor care încă mai 
gândesc, care își pun întrebări și caută 
adevăruri, care își permit să aibă alte 
păreri decât cele propagate de noua ide-
ologie, care își argumentează afirmațiile 
și care, într-o formă sau alta, iau atitu-
dine… 

Dacă îi priviți ceva mai atent, ei 
sunt acei oameni care înfățișează o 
grimasă urâtă când încerci să le prezinți 
adevărata realitate, cea bazată pe fapte 
concrete, mărturii, documente și dovezi 
incontestabile. 

Este de o gravitate uriașă, fără 
margini, ca cineva să nu accepe sub nici 
o formă altceva decât ceea ce crede că 
știe, fără a avea la bază o argumentație 
solidă, fără o gândire independentă și 
imparțială, logică și structurată; aproape 
totul este preluat și asimilat sub pre-
siunea dregătorilor care știu ce e bine și 
ce nu e bine pentru noi, ce ne este per-
mis și ce nu, ce este corect și ce nu.  Și ca 
să nu existe dubii sau prea multe păreri 
contradictorii, ori chiar refuzuri, 
aproape totul își găsește concretizarea 
în elaborarea și adoptarea de legi și acte 
normative menite să ,,întărească 
democrația și statul de drept”, să ,,regle-
menteze în numele celor mai nobile ide-
aluri” și până în cele mai mici detalii, 
inclusiv relațiile dintre oameni… 

Și uite-așa, căderea în capcana 
ideologiei nihiliste a comunismului 
devine inevitabilă, iar criza morală și 
spirituală pe care le generează capătă 
astăzi proporții inimaginabile. 

Toate aceste aspecte nu sunt 
altceva decât rezultatul unui fenomen 
socio-politic și cultural îndelung studiat, 
care, cum altfel, s-a instalat și a pros-
perat cu repeziciune și în spațiul româ-
nesc: ,,corectitudinea politică”, ideologia 
dominantă a lumii actuale, noua formă a 

marxismului cultural, sau mai bine zis, 
același marxism, dar cu alți protagoniști.   

Homosexualismul, lesbianismul, 
manipularea limbajului, redefinirea 
normalității, asaltul asupra tradițiilor 
culturale occidentale și artelor liberale, 
atacurile devastatoare asupra pro-
gramelor de învățământ (prin efectul de 
propagare ,,picătură cu picătură”, cu un 
impact de durată asupra modului în care 
vor fi educate viitoarele generații de 
tineri), distrugerea ideii de familie prin 
erodarea valorilor maturității, hedonis-
mul grosier și consumismul, instituțiile 
gen ,,Poliția Gândirii” din romanul 
,,1984” al lui George Orwell, demolarea 
națiunii și abolirea credinței, nivelarea 
culturală și socială, discriminarea 
majorității în numele minorității, 
pornografia și activismul LGBT, toate 
acestea și încă multe altele, derivă din 
noua și distrugătoarea ideologie a 
,,corectitudinii politice”. Aspecte care nu 
trebuie ignorate, ci luate serios în seamă, 
ca pe un semnal de alarmă tras tuturor 
celor care pot opune rezistență în fața 
acestei utopii totalitare, dar și profeso-
rilor, scriitorilor, artiștilor, fețelor 
bisericești, formatorilor de opinii, care 
pot reseta conștiința publică, una parcă 
tot mai amorțită, mai inertă în fața 
realității înconjurătoare.  

    De ce ar trebui să fim ,,incorecți politic”...
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1.1.Părinţii: Constantin Cal-

muschi, avocat, şi Maria, profesoară. 
După terminarea claselor primare în 
Buhuşi, judeţul Bacău, şi a celor gim-
naziale în Bacău, absolvă, în 1963, 
cursurile liceului „V. Alecsandri” din 
urbea lui Bacovia. În timpul armatei, 
activează ca ciclist de performanţă în 
secţia de profil a Clubului „Dinamo” 
din Bucureşti, fără să continue. Lasă 
nefinalizate două facultăţi: Facultatea 
de Drept a Universităţii „Al. I. Cuza” 
din Iaşi (1964) şi Facultatea de 
Medicină din Bucureşti (1966). Slujbe 
diverse: muncitor la Vinalcool, la In-
stitutul de Proiecte şi Trustul de 
Construcţii, tehnoredactor la revista 
ieşeană „Cronica” (1968 – 1975), 
corector la Întreprinderea Poligrafică 
din Bacău (1976 – 1990) – imediat 
după Revoluţie, fiind ales preşedinte 
de sindicat al tipografilor băcăuani, 
redactor (în 1990) la cotidianul 
băcăuan „Deşteptarea”, redactor – şef 
adjunct la săptămânalul „Pur şi sim-
plu”, ajungând – în 1992 – redactor şef 
al „Opiniei băcăuane”  (publicaţie 
înfiinţată de el însuşi). Nu peste mult 
timp devine conservator la Muzeul de 
Artă din Bacău, fiind repartizat la Casa 
Memorială „Nicu Enea”. În perioada 
1992 – 1993 este ales preşedinte al 
organizaţiei judeţene PAC, de unde  îşi 
dă demisia. După ce activează, pentru 
scurt timp, în 2002, la S.C. Eagle, i se 
oferă în custodie Casa Memorială 
„George Bacovia” (în 1997 obţine 
atestatul de muzeograf). 

Fire incomodă şi spirit justiţiar, 
Doru Kalmuski este totodată un mili-
tant pentru instalarea deplină a 
libertăţii în societatea noastră. Lansări 
spectaculoase ale propriilor cărţi, cu 
iz avangardist. Este căsătorit cu Ozana 
Kalmuski Zarea, cronicar muzical şi 
eseist. 

1.2. Debutează literar în 
„Luceafărul” (în 1968). Debut edito-
rial în 1974. Colaborează cu articole 
de atitudine, cronici de artă şi proză în 
„Cronica”, „Convorbiri literare”, 
„Ateneu”, „Steagul roşu”, „Deşteptarea” 
(zilnic, din 23 decembrie 1989 până în 
7 mai 1990), „Moldova”, „Pur şi sim-
plu”, „Tineretul liber”, „Plumb”, „Cu-
vântul Românesc” (Canada), „Vatra”, 
„Steaua”, „Vitraliu” ş.a. 

Iniţial, semnează prima carte cu 
pseudonimul Ioana Solescu. Alt 
pseudonim: Lester Fullbright. Mai 
semnează D. Kalmuski. 

Este membru al Uniunii Scriito-
rilor din România (din 1990) şi al Fi-
lialei Bacău a U.S. din România (din 
2002). 

1.3. Scrieri: 
Epilog pentru alţii... (roman), 

Cluj, Ed. Dacia, 1974, col. Scorpionul; 
Îmbunătăţirea funciară (roman), 
Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 
1984 (cu o prezentare critică pe cop. 
a IV-a de L. Ulici);  

„Să reconstitui, din cioburile 
risipite pe jos, un vas de cristal pe care 
o mînă neatentă l-a răsturnat, acesta 
este sensul mai adânc al demersului 
epic din Îmbunătăţirea funciară. O 
poveste de viaţă, de dragoste şi de 
luptă, scrisă cu o cerneală în mai multe 
culori şi cu peniţe diferite, mai groase, 
mai subţiri, mai dure, mai mîngîi-
etoare, pe o hîrtie impregnată de tur-
nesolul memoriei afective.” 

 Antonie şi ceilalţi (roman), 
Bucureşti, Ed. CR, 1989; Fiul (roman), 
Bucureşti, Ed. Saltic Prodcom, 1993, 
Nicu Enea – Radiografia unui destin 
artistic (monografie), Bacău, Muzeul 
Judeţean de Artă, 1997; Ultimele ştiri 
despre gepşi (proză fantastică), 
Bacău, Ed. Plumb, 1998;  

Semnele  Apocalipsei (eseu), 
Bucureşti, Ed. Saeculum I.O 1999 (ref.  

 
critice pe cop. a IV-a de Walt T. Brad-
ford şi Alex. Ungureanu), col. „Enig-
mele universului;  

„Cartea aceasta are darul de a 
ne pune la grea încercare multe certi-
tudini ştiinţifice. Oare e atât de eronat 
darwinismul? Traversează o criză atât 
de acută ştiinţa originilor? A existat, 
într-adevăr, omul înaintea maimuţei? 
Sunt subiecţi ai unor experimente de 
corecţie şi transfer? Meritul funda-

mental al lucrării nu e acela că în-
trevede un cataclism mondial viitor, ci, 
că face analiza rece, eliberată de orice 
prejudecăţi, a unui prezent.” (W.T.B) 

„Premisa biblică de la care 
porneşte demonstraţia cărţii e natura 
etern rea a omului. Dacă bunul simţ e 
înclocuit de bestialitatea politică, iar 
ştiinţa se insinuează în locul religiei, 
dacă arbitrariul ia locul legii, atunci 
înseamnă că în lume s-au ivit destule 
semne ale celui din urmă act de 
corecţie a acesteia: Apocalipsa.” 

Isus la Bucureşti (Utopia 
credinţei), Bacău, Ed. Deşteptarea 
2000 (ref. critice pe cop. a IV-a de L. 
Ulici şi Marin Al. Preda); 

„Un aliaj halucinant de realitate 
şi ficţiune, incizia de o sută de paini, 
într-o plagă din ţesutul viu al societăţii 
româneşti de astăzi.”(L.U). 

Adevăratul Eden (Utopia 
politicii), Bacău, Ed. Diagonal, 2001 
(ref. Critice pe cop. a IV-a, de E. Uri-
caru), Religia minciunii (Utopia 
raţiunii), Iaşi, Ed. Cronica, 2002 (ref. 
Critică pe cop. a IV-a de Valeriu 
Stancu); „O panoramare în care fabu-
losul, umbra şi lumina, tragicul şi lu-
dicul interferează spre a plămădi un 
univers halucinant, suprarealist, 
kafkian, dar cutremurător, persuasiv, 
veridic tocmai pentru că seamănă 
până la identificare cu cel în care ne 
ducem existenţa.” 

Gara Milano (roman), Iaşi, Ed. 
Princeps Edit, 2003. mÎn 1994, după 
ce îi apare în Franţa eseul politic At-
lantida Română, lucrarea este 
editată şi în Belgia, la Editura Fabi-
enne. Romanul Gara Milano apare în 
2003 și în versiune versiune... italiană. 
În 1984 refuză Premiul Uniunii Scri-
itorilor pentru proză, ca în 2003 să fie 
distins cu Premiul Filialei Bacău a 
U.S. din România. 

Romanul din 1984 dezvăluie, 
din capul locului, disponibilităţile na-
rative ale romancierului, grefate pe o 
poveste verosimilă, care urmăreşte 
tribulaţiile personajului Vladi, ajuns, 
pe rând, student, deţinut (luându-şi 
asupra sa o vină imaginară), muncitor 
şi şofer pe un şantier de îmbunătăţiri 
funciare, şi care se opune vehement 
repetării istoriei în cazul unui tovarăş 
de muncă, acuzat şi el fără vină.  

 
(Continuare în pag. 3)

in memoriam   DORU KALMUSKI  (1944  -2018)
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Nu e deloc ușor să scrii o cronică 

despre o carte de 310 file mari, cu 14 
pagini de bibliografie – inclusiv 
electronică, nouă pagini cu indice de 
nume, alcătuită din nouă părți și 
publicată la Junimea, editura, cândva a 
lui Maiorescu și Negruzzi. Inițial mi-am 
imaginat cum ar răsfoi această carte 
monumentală cei doi nepoți ai profe-
sorului I. F., Amza și Matei, când vor 
avea vârsta potrivită. Apoi mi-am dat 
seama că e mai bine să răbufnesc într-
un protest prietenesc, punând în 
pagină amărăciunile unui dascăl de 
liceu (la fel cu I. F.), care a trăit și anii 
sovietizării învățământului, ai aglo-
merării bibliotecilor școlare cu 
literatură rusă, cu marile frumuseți ur-
bane ale orașelor de pe uriașul teritoriu 
pe care, după Petru cel Mare, și-a extins 
puterea imperială, asupra căreia i-au 
atras atenția, la început, doi români – 
Nicolae Milescu și Dimitrie Cantemir. 

O teamă viscerală – cam absurdă, 
recunosc – apărea atunci când am con-
statat că prietenul nostru a convocat o 
bună parte din elita europeană a 
cugetării și literaturii pentru a recon-
strui, interpreta și evalua capodoperele 
marelui scriitor rus. Biograful și inter-
pretul romanelor lui F. D. îi așază 
alături pe Albert Einstein, pe Derrida, 
Albert Camus, Nietzsche, Schopen-
hauer, Descartes, Dante, Cervantes, Co-
etzee, Besançon, Glucksmann, dar și pe 
conaționalii Tolstoi și Turgheniev, pe 
Shakespeare, Freud și Goethe. Patima 
exhaustivității auctoriale îi cuprinde și 
pe românii Mihai Eminescu, G. 
Călinescu, Eliade, Cioran, Țuțea, Camil 
Petrescu și Cezar Petrescu, Nichifor 
Crainic și Gherea, precum și alții din 
rafturile inferioare. Pe cei din literatura 

noastră, ca Eminescu ori Marin Preda, 
criticul i-a cuprins cu echilibru și 
măsură, deși nu a găsit apropieri 
grăitoare între poetul nostru național 
și prozatorul rus; nici G. Călinescu nu a 
fost chiar sedus de viziunea existențială 
a lui F. D. Adevărat expansionism 
panslavist, mi-am zis eu, cam naiv, 
poate. 

Cu un puternic talent literar, 
studii de filosofie la Universitatea „Al. I. 
Cuza“ din Iași și vreo douăsprezece 
cărți publicate până acum (la peste șase 
decenii de viață) – cărți de poezie, 
proză, eseu și monografii – I.F. s-a 
impus în obștea scriitoricească, încât, 
pentru lansarea acestei cărți, a fost in-
suficient spațiul Teatrului Dramatic din 
orașul nostru. Sigur că, pentru o 
lansare de asemenea putere, au con-
tribuit revista Ateneu, managementul 
unui ministru al Culturii, dar și „profun-
zimile abisale“ spre care tind romanele 
lui Dostoievski, Demonii, Posedații, 
Idiotul, Frații Karamazov, Crimă și 
pedeapsă. 

Sedus de psihologie, literatură și 
filosofie, I. F. adoptă calificativul de scri-
itor-filosof pentru romancierul rus. 
Credem totuși că această carte a lui I. F. 
cuprinde bine existența dramatică a 
unui creator literar de geniu. Cum se 
știe, un scriitor pune la lucru ficțiunea, 
observarea, transfigurarea și imaginea, 
pe când cugetătorul-filosof apelează la 
concepte, analize, silogisme și 
investigații, ajungând la concluzii; ade-
sea creatorii literari își pun doar 
întrebări. 

Ne-au plăcut opiniile lui Liviu 
Antonesei, care vede în cartea lui I. F. un 
eseu enciclopedic, o carte erudită a 
unui prozator excelent. F. D. e un scri-
itor de geniu, nu un filosof. 

 
* 

 
Cele nouă părți ale cărții 

apelează, toate, la cele mai expresive 
achiziții din limbajul acestui veac. Ex-
egetul pornește, în fond, de la biografia 
romancierului. Zvârcolirile destinului 
evocă momentele dramatice ale 
tinereții scriitorului, care înseamnă re-

volta, condamnarea, ocna, gulagul, pa-
tima, jocurile de noroc și începuturile 
literare. Cu partea a doua, exegetul 
intră în analiza viziunii scriitorului rus, 
mergând spre ideație și interioritate, 
sub titlul Dostoievski, psihologul-
filosof. Criticul observă atent că 
aproape toate romanele au un motiv 
metafizic, niște parabole evanghelice 
pe care le dezvoltă în imagistică și in-
triga personajelor. Astfel Frații Kara-
mazov se întemeiază pe pilda bobului 
de grâu, care moare pentru a aduce 
roada următoare. Crimă și pedeapsă 
dezvoltă episodul biblic al Învierii lui 
Lazăr. Romanul Idiotul evocă pilda 
copilului care este model al 
desăvârșirii, precum și imaginea par-
adisului. Inocentul Mâșkin pare o 
replică la Don Quijote. Romanul De-
monii se axează pe episodul 
demonizaților, episod în care Iisus le 
permite dracilor să intre într-o turmă 
de porci ce se vor îneca într-un lac, trași 
de spirite malefice.  

Partea a treia este intitulată 
Nuanțele strigătului și este dedicată 
universului creației. Ea se extinde pe 
120 de pagini; eu aș fi preferat-o mai 
extinsă, căci mă interesau 
interpretările și evaluările actuale, cele 
ale unui profesor român trecut, ca și 
noi, prin aceleași vămi nefaste ale isto-
riei și literaturii. Desigur, reflexele în 
oglinzile filosofice și literare 
(Interferențe și prăpăstii I); Dos-
toievski în oglinzi românești 
(Interferențe și prăpăstii II); teritori-
ile extra-beletristice din Agora: coridă, 
angoasă și furtuni; F. D. în spații literare 
și publice contemporane (Neliniști 
esențiale, Euterpe, Apollo, Afrodita, Eros, 
Thalia) care e partea a VII-a. Ro-
mancierul rus în oglinzile clasicilor 
europeni se vede în partea a VIII-a, cu 
titlul Ecouri dostoievskiene în revista 
„Gândirea“, în care cititorul va fi fasci-
nat, probabil, de dialogul și apozițiile 
celor trei mari ruși – Tolstoi, Turghe-
niev și Dostoievski, care erau aproape 
și, totuși, atât de departe fiecare de 
ceilalți. Apare și partea a IX-a, în care, 
surprinzător, citim interpretările și 
evaluările unor români de azi. Pentru 

basarabeanul Leo Butnaru, prin sen-
surile creației lui F. D., se atenuează 
„dezbinările din lume“, inclusiv prin 
cartea buhușeanului nostru; Ștefan 
Munteanu îi recunoaște colegului său 
pașii „spre filosofia lui Dostoievski“; 
Petre Isachi detectează, dincolo de 
texte, „ridicolul dostoievskian“; Viorel 
Savin receptează, în monumentala 
carte, „Evadarea lui I. F.“; iar, în final, po-
etul Dan Sandu îi înalță un „Cântec de 
prieten“ „puiului de răzeș“ din Valea lui 
Ion.  

* 
... Ba au rămas, totuși, unele lu-

cruri necuprinse, iubitule dascăl de 
școală românească, pentru că panslav-
ismul n-a iertat niciodată neamurile pe 
unde-a călcat. Mărețul Sankt-Peters-
burg e parțial întins și pe pământ fin-
landez; sutele de mii de români din 
Basarabia lui Ștefan mai suspină și 
acum după livezile străbune, căci au 
ajuns în pustiurile Siberiei în veacul 
îndepărtat, suferind chinuri inimagi-
nabile doar pentru că țineau la limba 
lui Eminescu și tradițiile etniei. Cu cine 
se învecinează măreața Uniune 
Sovietică? întreabă un dascăl la școală. 
Cu cine vrea! răspunde Bulă corect. 
Până și niște biete insulițe pustii, 
cândva japoneze, din zona nordică, au 
fost anexate de la o populație niponă 
îngrămădită și așa, locuind într-un arhi-
pelag zguduit zilnic de seisme. Emi-
nescu știa bine istoria neamului său, 
din moment ce prima fugă din școala 
de la Cernăuți a făcut-o ca să-i cunoască 
pe românii săi din Transilvania. 

...Cândva poate voi reveni la 
cartea lui Ion Fercu și-i voi revizita pe 
inocentul Aleoșa, pe complicatul Ivan, 
ori pe Nastasia Filipovna și Mâșkin. 
Acum însă am vrut să dau deoparte 
zgura ce ne apasă inima, căci pe ruși îi 
cunosc mai bine doar românii, iar ceața 
și toxinele unei ideologii și ale unei is-
torii se duc greu din bătătura străbună. 
N-are legătură cu asta, dar indiferența 
lui Eminescu față de spiritul slav, 
distanța lui Camil Petrescu și graba lui 
G. Călinescu de a se îndepărta de 
subiect explică, poate, ceva.  

* Ion Fercu, Prin subteranele 
dostoievskiene, Editura „Junimea”, 
2018.

ION FERCU printre gloriile cugetării și literaturii europene*
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DORU KALMUSKI  
(Continuare din  pag. 2) 
 
Subtextul romanului reliefează 

ideea vulnerabilităţii umane în raport 
cu realitatea, obiectivă şi contrafăcută, 
degradarea (posibilă) a relaţiilor între 
semeni, provocatoare de drame de 
conştiinţă incomensurabile. Dacă în 
privinţa manierei narative (simultane-
itatea planurilor temporale, textualism, 
analiză psihologică), prozatorul nu-şi 
va modifica mai târziu tehnica, dis-
tingem în acest roman germenii temei 
favorite, dezvoltate impetuos în cărţile 
de după 1990: Răul, Marele Rău în 
lume, inoculat în spaţii sociale ample 
sau în infraconştiinţă, în stare să de-
genereze umanul. Prozatorul, prin per-
sonajul Vladi, întreprinde incursiuni 
sinuoase în trecutul acestuia, pentru 
a-i agrava starea prezentă, pentru a-l 
victimiza: „Trecutul este real doar în 
imaginaţie, reflectează Vladi, ceea ce 
contează cu adevărat nu e decât 
prezentul”, admiţând că viitorul nu 
poate fi decât „nici fericit, nici trist”. 
Fără să fie moralist, Doru Kalmuski 
pledează ferm, cu mijloace sigure din 
punct de vedere artistic, fără a se altera 
de şabloane (existente în proza vremii 
despre şantiere), pentru valoarea 
supremă: adevărul. 

Până la trilogia Utopiilor..., Doru 
Kalmuski provoacă lectorii la o carte de 
proză fantastică, Ultimele ştiri despre 
gepşi (Plumb, 1998). Imaginaţia cu 
adevărat debordantă are, fireşte, supor-
tul realităţii. Scrisă în cheie „simbolică”, 

prozele – aparent independente între 
ele – au în centrul lor un fenomen 
comun: gepşii. Explicaţiile iniţiale 
aparţin autorului în „Prefaţa” cărții: 
„Aceştia (gepşii) produc distorsionarea 
realităţilor logice, inducând grotescul, 
straniul, absurdul şi, în general, 
neliniştea”. Boala care-i împresoară la 
un moment dat este „dorinţa de pu-
tere”, ceea ce îi determină să încerce 
disperaţi „de a ieşi din condiţia umană”. 
Este, din nou, o carte de-
spre Răul uman, scrisă de 
data aceasta mixtând re-
alul (subtextul) cu fabulo-
sul, într-o viziune 
atingând absurdul, gro-
tescul. Mesajul transpare, 
fără ocolişuri, insurgent: 
fantezia nu e decât o 
aluzie la o realitate 
palpabilă, asupra cărei 
efecte infinite în plan ne-
gativ scriitorul (mai) 
trage un semnal de 
alarmă. 

Dimpotrivă, trip-
ticul romanesc sub sem-
nul Utopiilor... are ca 
punct de plecare reali-
tatea crudă, nefardată, 
generatoare de „utopii” esenţiale: a 
politicii, a cunoaşterii, a credinţei. În or-
dinea dată, Doru Kalmuski izolează, cu 
mijloace narative moderne (din nou, 
planuri narative simultane, registru is-
toric, limbaj acid, incendiar) şi încărcat 
de sugestii simbolice, asupra mediului 
social, politic şi cultural din însăşi 
existenţa contemporană, adoptând o 
privire scrutătoare, pe alocuri 
nemiloasă, agresivă. În Adevăratul 
Eden, se construieşte, pe motivul or-

wellian – un nou 1984, o parabolă a 
puterii şi un pamflet antitotalitar, în 
care limitarea, abuzul, delaţiunea, fac 
parte din normalitate: societatea nu 
trebuie condusă de indivizi charis-
matici şi nici cu voinţă politică.  Cei din 
fruntea ţării nu trebuie să fie animaţi 
de principii nici bune nici rele. Astfel de 
conducători împing societatea către 
fragmentare, divizând-o în adepţi şi 
opozanţi. Iar o societate divizată va fi 

întotdeauna în pericol 
de a exploda. Cu totul 
altfel vor sta lucrurile 
dacă locul acestui tip de 
lideri – perimat istoric – 
va fi luat de cetăţeni cu 
mintea moale, fără 
iniţiative personale, 
docili, fericiţi să posede 
un model după care să 
se conducă în orice 
situaţie...” 

Romanele trilo-
giei mustesc de auten-
ticitate (instrospecţii, 
memorii, jurnale, ştiri), 
se compun parcă dintr-o 
suită de cronici sociale, a 
unor evenimente limită, 
cu repercursiuni în plan 

etic, cu accent pe derizoriul politic, pe 
satirizarea unor fapte incredibile, pe 
caricaturizarea lor. Analiza acestora, 
concepută de un narator în forţă, 
certifică trăsătura fundamentală a 
scrisului său: natura de polemist, 
privită nu atât în exterior, ci în propria 
fiinţă, aşa cum declara într-un interviu: 
”... Important este să-ţi afli identitatea, 
locul, atât în universul material, cât şi 
în cel spiritual. Ultimul reprezintă, de-
sigur, locul esenţial. Fără vorbe mari, 

mă interesează adevărul fiinţei mele, 
liniştea mea, sigur, relativă”. De aceea, 
împovărat de asemenea căutări, Doru 
Kalmuski vede lumea ca pe un spaţiu al 
Răului, demascându-i realităţile incoe-
rente, gravitatea întâmplărilor şi 
inconsistenţa efectelor, ca-n Religia 
minciunii (unde narează , în manieră 
realistă, marşul „fericiţilor” de pe DN 
85 – şoseaua care străbate, în realitate, 
judeţul nostru). Doru Kalmuski 
rămâne, până acum, un scriitor cu o 
vigoare narativă particulară, apropiat 
de tehnicile kafkiene, aluziv şi direct 
deopotrivă, al cărui statut valoric îl 
recomandă, fără putinţă de tăgadă, 
printre prozatorii de frunte ai litera-
turii române de azi şi, cu siguranţă, 
merită consacrat în componenţa 
(eclectică acum) a unei viitoare ediţii a 
Dicţionarului Scriitorilor Români. 

Textul de mai sus este preluat din 
Bacăul literar al lui Eugen Budău (pag. 
583 – 584), tipărit la Universitas XXI, 
Iaşi, 2004. 

 
Urmează...   
Formula supravieţuirii (Ed. 

Deşteptarea, 2009), 
Acţiunea din Formula supra-

vieţuirii are loc într-un spaţiu în care 
evenimentele sunt greu de separat de 
aparenţe – al căror regat e, cum se știe, 
nebunia. „Castelul” este un sanatoriu de 
boli nervoase, dar afecţiunea celor 
internaţi aici pare a aparţine în egală 
măsură lumii din afară. Iar dacă enig-
maticul Doctor guvernează asupra 
alienaţilor se subînţelege că şi asupra 
celor aflaţi dincolo de zidurile sanato-
riului se exercită o formă de guvernare.  

 
(Continuare în pag. 7)
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POETUL EMIL ARITON  
SEPTUAGENAR 

 
 
Biografia poetului și profe-

sorului Emil Ariton (n. 28 mar-
tie 1949, Bucșești, jud. Bacău) 
conține câteva episoade ce se 
impun a fi decriptate de istoricii 

literari și exegeții operei sale. 
E necesar să precizez că Emil Ariton a debu-

tat, în urmă cu o jumătate de secol, cu poezie, în re-
vista Gaudeamus a Institutului Pedagogic din Bacău, 
mai exact spus, în anul 1969. 

De atunci și până astăzi, poetul Emil Ariton, 
care este un intelectual autentic, a citit și a recitit 
pe toți marii lirici ai literaturii universale, și, mai 
ales, pe cei pe care i-a considerat congeneri, asupra 
cărora revine cu o riguroasă ritmicitate. 

În poeziile sale se fac trimiteri literare și cul-
turale la unele dintre reperele absolute ale litera-
turii naționale și universale. 

Cărțile sale, cu titluri memorabile, Transplant 
de sinceritate (2007), Răstălmăciri, fantezii, retrosti-
huri (2009), Jucăria de versuri a zodiacului (2011), 
Chipul speranței (2012) și Spre zări neștiute, spre 
stranii tărâmuri (2014), temeinic elaborate, 
impresionează prin imaginile poetice, unele inso-
lite, prin sintagme și expresii extrem de plastice și 
relevante. 

Revelatorie mi se pare a fi poezia Sunt semne 
că mai cred, ce deschide cartea de debut și care se 
constituie într-una din cele mai însemnate arte po-
etice ale literaturii române: „A fi confuz și a găsi tar-
div / Gara de nord a gândului naiv, / a aștepta ca 
dincolo de sens / să deslușesc un licăr mai intens, / a 
inaugura lângă salcâm / primele flori, primul motiv 
sublim, / a întâlni iubita de-altădată / ce s-a lăsat 
de-o ie dezbrăcată, / a accepta să fac mărturisiri / 
cu picături de rouă în priviri, / unui pogon de maci 
binețe dându-i, / că nu-i pot travesti, decolorându-i, 
/ a mă simți în toamnă vinovat / c-am fost un timp 
de scris înstrăinat, / și-a vă mai spune c-am umblat 
fugar / pe o colină cu cireși amari, // sunt semne că 
mai cred în răsărituri, / în taine zugrăvite-n bolți și-
n tâlcuri, / în flori de câmp, în necosite pâlcuri“. 

Unii dintre poeții români și-au definit ideile 
despre sorgintea, existența și perenitatea artei în 
texte programatice, cu o evidentă tentă didactică, 
pe care le-au publicat în reviste și, apoi, în cărțile 
de debut. A se vedea cazul lui Tudor Arghezi, cu 
celebrul Testament, inclus în volumul Cuvinte 
potrivite. 

Astfel a procedat și poetul Emil Ariton cu bi-
juteria sa ideatică și stilistică, Sunt semne că mai 
cred. Biografia, bibliografia și biobibliografia poe-
tului și profesorului Emil Ariton necesită o recer-
cetare minuțioasă spre a-i defini specificul și a-l 
situa în tipologia creatorilor de mare profunzime. 

Una dintre ultimele poezii, inedite, este și 
sonetul Împăcarea cu Dumnezeu, în care Emil Ari-
ton se confesează cu sinceritate și voluptate: „Cum 
rânduielile lumii spre cer, / nesigure-s, Doamne, pre-
coce și stranii, / nu voi să fiu sceptic și nici să disper, 
/ atunci când psalmiștii îngână litanii. // Spirite 
sacre inspire-te blând / să rămâi îți vor cere 
sărmanii, / și alți cuvioși, stăruind prin metanii, / 
iertați spre a fi, mântuiți mai curând. // Frângă-se 
crinii, rodească măslinii, / departe-i pustiul și munții 
îl opresc, / starea de grație dată-i luminii, // Cu raze 
ce-adastă, grăbesc și sporesc / exodu-nfloririi din 
preajma grădinii / spre tropic, spre nordic reper 
pământesc.“ 

Un poet cerebral și parcimonios, care s-a 
impus istoriei și criticii literare, precum și publicu-
lui ales, cititor de cărți ce stimulează sensibilitatea 
și gândirea.  

Emil Ariton, nume predestinat, e, de fapt, încă 
o voce poetică autentică a literaturii române con-
temporane. 

             
 
 
 
 
 
 
 

 
Autoarea volumului Fan-

tasmele Versului Rău (Editura 
Timpul, 2017) a reușit, în timp, 
să-și configureze imaginea unui 
poet pentru care poezia 
reprezintă vocația esențială, o 
formă subtilă de rit mereu re-in-
vestit, în numele unui cumul de 
sentimente, nostalgii, frici, 
dorințe de cunoaștere, apropieri 
de real și de dincolo de real, într-
o încărcătură de imagini ce 
păstrează visele palide, tentațiile 
vârstei inocente, căreia artistul, 
într-un delicat proces alchimic, îi 
adaugă, neabătut, picăturile pro-
priului ritm. 

Prezența poetei Daniela 
Oatu în lumea literară, mai 
degrabă discretă, elegantă, este 
însă marcată de evenimente (edi-
toriale) și de premii literare care 
îi confirmă talentul și modul în 
care se petrece receptarea po-
emelor sale.  

Un nou volum, apărut prin 
grija prestigioasei edituri „Tim-
pul” aduce de această dată citito-
rilor un op consistent, în care 
ipostaze mereu reluate și re-
încărcate simbolic ale imaginii 
generice, „fantasmele versului 
rău” reprezintă unele dintre ele-
mentele de forță ale volumului. 
De altfel, poeta dezvoltă o 
întreagă zestre imagistică în jurul 
„versului” crescut de „pui”, cel 
care alimentează un imaginar 
original, bine configurat, în care, 
alături de înger, duminică, vis, 
poem, muză găsim semnele ma-
jore investite de autoarea volu-
mului de față: efemeritatea, 
lumina, păpușa, zborul, valsul, cu-
vântul, primăvara vegetală, 

singurătatea,  paradisul, erosul 
complicat, evadarea, fereastra, 
ploaia, toamna... Sunt semne care 
articulează coerent acest imagi-
nar decupat de poeta vasluiancă, 
într-o încercare nu lipsită de 
temeritate, deoarece  volumul de 
față, populat cu un nume mare de 
poeme, reușește performanța 
(fără a fi decupat în cicluri speci-
fice care să faciliteze comunicarea 
poetică) de a rămâne unitar, cen-
trat pe această sugestia ordona-
toare pornită din titlu, a 
„fantasmelor versului rău”, 
transmisă de la poem la poem, nu 
din dorința de definire ci din 

dictarea acceptată grație ritului 
care cere mereu re-luarea și con-
sacrarea prin cuvânt. 

„Versul rău” e companion 
perpetuu, alter-ego, prieten, 
dușman, confesor, cenzor, creator, 
demolator, supraveghetor, in-
stanță spirituală, e o supra-imag-
ine care ne apare caleidoscopic, 
într-o reușită meritorie, de 
substanță, demnă de evaluat ca 
atare, a poetei Daniela Oatu: „Cân-
tecul dimineții se zbate-n flaut,/ ne 
desface de umbre.../ Păzea! Vine 
Versul cel Rău/ cu coama-ntre cer 
și pământ/ poemul proaspăt 
tăiat/ fuge din fața ferestrei/ cu 70 

de rime pe oră.../ Pe unde-o fi um-
blând/ îmblânzitorul de mesteceni 
/ piramidele și-au luat veste 
antiglonț/ tot mai ghemuit orașul 
exersează/ mersul pe sârmă/ o ia 
la dreapta/ viața-i pe altă stradă/ 
săgeți în derivă curg/ de-a lungul 
orizontului/ Vine Versul cel Rău/ 
cu o mie de capete/ mai poți pieri 
în ploaia mioapă/ mai e loc în arca 
lui Noe/ pe unde-o fi umblând/ 
jumătatea mea de cuvânt/ îm-
blânzitorul de vise/ vine Versul cel 
Rău/ cerul mă scapă/ printre 
firimituri de ninsoare” 

Vedem, inclusiv din ver-
surile de mai sus, o știință a 
poeziei de care autoarea este 
sigură, stăpână pe ea, alternând 
discursul cogitativ, dens și 
surprinzător, în sens creator, cu 
calitatea găsirii imaginii lipsite de 
stridență, capabilă să semnifice 
într-o noutate tot mai greu de 
găsit pe un firmament plin de 
glăsuiri poetice, așa cum se 
prezintă starea poeziei contem-
porane.  

Chiar începutul acestui 
poem prilejuiește un asemenea 
rafinament imagistic, des-
chizându-se în cele două versuri 
care ar fi putut ele în sine să con-
figureze un poem, susținut de 
forța sugestiei și de urieșenia de-
schiderii plurisemantice pe care o 
presupune imaginea unui „cântec 
al dimineții ” care „se zbate în 
flaut”, despărțind lumina de 
umbre și lăsând, mai departe, 
locul liber „fantasmelor Versului 
Rău”. E o poetă care confirmă 
plăcut și sigur autoarea acestui 
volum, cu adevărat născută într-o 
duminică, după cum spune un 
poem al ei; unele sugestii din 
volum ne îndreptățesc să cre-
dem/ să sperăm că se va îndrepta 
și spre tainele poeziei de 
respirație scurtă, în canon orien-
tal, care, credem noi, i s-ar potrivi 
și ar reprezenta o nouă provocare 
pentru un autor atât de atent la 
provocările creației.                                                    

     POETA NĂSCUTĂ ÎNTR-O ZI DE DUMINICĂ
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Răstignirea Lui 
     
       Matthäus Passion BWV 
244 a lui Johann Sebastian 
Bach  s-a cântat prima oară în 
anul 1729 la Leipzig. Manu-
scrisul Patimilor a fost re-
descoperit după 100 de ani de 
compozitorul Felix Mendelssohn 
Bartholdy, iar omenirea  va as-
culta această profundă ofrandă 
muzicală  sute de ani de acum 
înainte,  peste cei 290 trecuţi. 
    Suntem povăţuiţi să gândim 
pozitiv, să ignorăm stresul, să 
eludăm orice s-ar asemăna cu o 
problemă, pentru a duce o viaţă 

lungă şi fericită. Minunată filo-
zofie, dar îndreptarul ar trebui să 
fie altul: „bunătăţile Domnului nu 
s-au sfârşit. Îndurările Lui nu 
sunt la capăt, ci se înnoiesc în 
fiecare zi”. 
    Ascult mereu, în preajma 
Paştelui, Matthäus Passion şi îl 
aflu pe autorul acestui magnific 
oratoriu, Johann Sebastian 
Bach, copleşit de durerea per-
sonajului pe care-l întruchipează 
din sunete mărturisind suferinţa 
lui Isus, ce pare a fi propria sa 
suferinţă. Paginile muzicale sunt 
zguduitoare. Aria „Erbame Dich 
Mein Gott” ni-l înfăţişează pe 
Isus înaintea morţii, la fel de 
speriat ca un om de rând şi 
poate dezamăgit privind la cei 
pe care-i va mântui prin jertfa sa. 
    Pentru cel ce ascultă Patimile 
moartea lui Isus poate însemna 
propria moarte.  
    Nu poţi rămâne nepăsător, 
străin, în faţa imensei dureri ce 
răzbate din aria „Blute nur du 

liebes Herz”.  
Fiindcă doar atunci când  
„Sângerează inima” ţi se 
revelează meschinăria, nimicni-
cia, precaritatea, vremelnicia 
umană; doar prin durere poţi să 
te desprinzi de lucrul trecător, de 
stupizenia atotcuprinzătoare şi 
ajungi să-l iubeşti pe Isus cel 
răstignit. În fiecare zi. 
    Sufletul este stăpânit de pasi-
uni şi în aria „Îndură-te Doamne 
de mine” transpar slăbiciunea, 
îndoiala şi 
r e g r e t u l 
fiinţei ce 
moare pen-
tru ceilalţi. 
    „Iartă-i 
D o a m n e , 
că nu ştiu 
ce fac!” 
Isus a înviat 
b i r u i n d 
moartea şi 
a d u c â n d 
pacea.
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Fidel poeziei clasice – de-a lungul 
a aproape patruzeci de volume publi-
cate până acum –, prin urmare, atașat 
și dedicat artei autentice, singura în 
stare să străbată, cu adevărat, timpul, 
Anatol Covali își continuă drumul cre-
ator și prin intermediul acestei cărți de 
„catrene albe”, care-i oferă însă cititoru-
lui o noutate față de creațiile de până 
acum, de vreme ce cuprinde versuri a 
căror originalitate – anticipată și 
susținută chiar prin titlu –  vine din 
simbioza clasicului cu modernul, pe 
care o realizează poetul, căutând să 
demonstreze că literatura este un 
domeniu care, perpetuându-și valorile 
consacrate, se adaptează, totodată, la 
mersul vremii, rămânând o latură sine 
qua non a spiritualității umane. 

Poeziile lui Anatol Covali, din 
prezentul volum, sunt sinteze între 
catren și haiku (într-o tentativă de con-
centrare a esențelor frumosului din re-
alitate, la care artistul, cu generozitate, 
caută să-i facă părtași, de asemenea, pe 
semenii care nu au acces la miracolul 
acestuia), fiindcă, dincolo de metrica 
proprie speciei literare de origine 
niponă (5 și 7 versuri) și de structura 
definitorie a catrenului (4 versuri), sub 
aspectul conținutului, sunt alcătuite, de 
obicei, din câte două planuri, în jurul 
unor imagini, de cele mai multe ori, 
vizuale, punct de plecare pentru trans-
miterea concomitentă a unor senti-
mente a căror tonalitate este stabilită 
de textul din incipit: „Bătrân şi singur / 
îmi car în spate anii. / Câteva vreascuri, 
/ umezite de lacrimi”. 

Sunt, întâi de toate, imagini de-
scriptive, cuprinzând, cu deosebire, 
metafore ori definiții poetice 
(„Singurătatea / este o ceață deasă / ce 
te ascunde / de lume și de tine”), create, 
cu precădere, în descendență 
neoclasică, prin care se traduce 
preferința evidentă a artistului pentru 
echilibru, seninătate, concentrată în cu-
vinte și în îmbinări de cuvinte ce com-
pun un câmp lexical caracteristic, 
identificabil în întregul volum, unde el-
emente esențiale pentru natură induc 
un aer diafan întregului: „cânt de 
păsări”, „flori și albine”, „razele de 
soare”, „pomii din livadă” etc.  

Versurile din care se construiește 
cartea sunt atinse însă și de adieri ne-
oromantice, dar, în același timp, sunt 
traversate și de ecouri simboliste, de 
pildă, prin delicate sinestezii, dintre 
care pot reține câteva: „Regina nopții / 
sărută cu miresme / Calea Lactee / ce 
clipește șăgalnic”, ori: „Lângă cascadă / 
în miresmele apei / îmi spăl sufletul / 
împovărat de gânduri”. Sugestiv, dintr-
o asemenea perspectivă, până și stelele 
sunt „înmiresmate”, când copacii și le 
asumă, punându-le pe ramuri, în 
„Noapte senină”. Pe acest fundal, 
remarcabilă, de asemenea, venind atât 
dinspre romantism, cât și dinspre sim-
bolism, este și prezența visului, adus 
subtil, foarte frecvent, în versuri. Exem-
plele, așadar, sunt numeroase: „Doar o 
potecă / în pădurea în care / sunt numai 
cioturi / visând să-nmugurească” sau: 
„Broasca, urcată / pe o frunză de nufăr, 
/ se crede-o zână / iubită de-un Făt-Fru-
mos” ori: „Vară. Arșiță. / Florile ofilite / 
visează nouri / preschimbându-se-n 
ploaie”. Dar visul este prezent în orice 
regn („Florile-n glastre / privesc cu nos-
talgie / grădina-n care / ar fi vrut să 
trăiască”), iar existența aspirației îl 
determină pe poet să identifice două 
spații, nu neapărat antagonice însă, 
între care pendulează făpturile 
(cuvântătoare ori nu): primul este cel 
în care se află, singurul accesibil, de 
fapt, perceput drept carceral, în timp ce 

al doilea este cel la care se năzuiește, 
având drept atribut reprezentativ li-
bertatea, ceea ce-l face  superior 
celuilalt, celui concret, palpabil. În 
corelație cu acestea, ploaia (fără 
conotații simboliste), este resimțită ca  
factor favorizând fecundarea aspi-
rațiilor constituindu-se ca un laitmotiv 
al cărții, la care se adaugă și altele.  

 Cu toate acestea, poetul, struc-
tural înclinat spre amintita armonie 
clasică, îi rămâne, fundamental, de-
votat, deși vorbește deseori – dar 
stările pomenite se manifestă, mai 
degrabă, la nivel declarativ – și despre 
disconfortul creatural generat de 
singurătate, tristețe, suferință etc.: 
„Singurătate / în mine și-n natură”; „… 
azi e iarnă, / e ger și-ntruna ninge…”; 
„Sub mii de stele / rătăcesc toată 
noaptea / de unul singur, / sub zdrențele 
tristeții”… Mai mult chiar, predilecția 
pentru valorile clasice îi determină 
tendința de a căuta în curgerea firească 
a vieții ingrediente prin care ea însăși 
încearcă măcar să atenueze, fie și iluzo-
riu, dezechilibrul pe 
care-l aduce, de pildă, 
prin schimbarea an-
otimpurilor (corespon-
dente, în planul 
creației, dintotdeauna 
și în toate artele, ale 
vârstelor omului: „E 
primăvară. / Vara și 
toamna-așteaptă. / 
Iarna-i în mine. / De ce 
îmi vine să plâng?”), 
fiindcă, dacă, pe de o 
parte, constată cu 
tristețe și resemnare: 
„Ieri primăvară. / Când 
a fost vară, toamnă / că 
azi e iarnă, / e ger și-
ntruna ninge”, pe de altă 
parte, în aceeași 
paradigmă a trecerii ireversibile a tim-
pului, mai apăsător peste ființa umană, 
singura capabilă să-i sesizeze, vorba lui 
Lucian Blaga, veninul („Ce spornic e tim-
pul, ce lin / prin noi strecuratul venin”, 
spunea poetul luminii), se împacă oare-
cum cu gândul că „Octombrie, iar, / își 
șterge de pădure / mii de peneluri / cu 
culori diferite”. 

Cu privire la succesiunea anotim-
purilor, dar și a momentelor zilei – alte 
laitmotive în ansamblul volumului – , 
pe măsura avansării în carte, firescul 
acestora este corelat de poet cu senti-
mentul tot mai pregnant al tristeții 
ființei conștiente de apăsătoarea scur-
time a timpului uman: „Pe naiul său 
vechi / vântul rece al toamnei / cântă o 
doină / tulburător de tristă”, simțindu-
se „Tot mai aproape / de cea din urmă 
treaptă”.  De aceea, „sfârșit de toamnă”, 
„toamnă târzie”, „noapte de iarnă”, sunt 
doar câteva momente simptomatice 
pentru starea de spirit a celui ce 
meditează asupra propriului parcurs 
existențial, totuși fără fluctuații senzo-
riale, luându-și câteodată drept inter-
locutor (tăcut, desigur) absența celei de 
la care i-au rămas doar „urmele 
pașilor”, fără consistență, de vreme ce 
sunt „pe troiene”. 

Revenind la amintita singurătate, 
aceasta este o temă, ineludabilă într-un 
asemenea context, coroborată, aici, 
numai cu aceea a timpului și a condiției 
nefericite a omului. De-a lungul volu-
mului este reiterată, fiindcă exacer-
barea tristeții, din cauza inerentelor 
consecințe asupra existenței, afectează, 
înainte de orice, individul, iar poetul, cu 
atât mai mult nu putea să o ignore. Din 
acest motiv   sunt multe imagini artis-
tice în volum construite în jurul unor 
cuvinte din familie ei lexicală: „Și-
aștept. Și-s singur”: „Bătrân și singur”; 
„Singurătate / în mine și-n natură”; „ de 
unul singur / sub zdrențele tristeții”; „…
/ singur / visând la vremi trecute”. 
Copleșitorul sentiment este resimțit de 
artist chiar ca atingând toate formele 
de viață, dacă până și „Firul de iarbă / 

se bucură când vede / că nu e singur / 
pe pajiștea-nflorită”, iar, sinestezic,  
„Singurătatea / adeseori miroase / ca 
fânu-n care / ne-am iubit într-o vară”. 

Sunt în volum tablouri ipostazi-
ate sub „Lumina lunii, / delicată 
maramă / pusă pe stele / ca iar să ne 
vrăjească”, asemenea unor anluminuri, 
alcătuite din arabescuri, în ale căror 
linii fine poetul adună chintesență de 
trăiri („Ploaie de vară. / Fete ce se cred 
nimfe / râd și dansează / cu tinerețea-n 
sânge” sau: „O magnolie / ne 
înfrumusețează / clipa iubirii, / care de-
abia începe”), trecând de la încântare în 
fața minunilor vieții, la neliniștea 
venind dinspre conștiința fragilității 
ființei, drept care, în consonanță, 
natura însăși primește amprenta 
tristeții: „Vânt rece, ploaie. / Florile 
zgribulite. / Aprilie trist. / Mai trist ca 
niciodată”.  

Într-un asemenea context, domi-
nat de melancolie, tema unicității des-
tinului („Sunt multe drumuri, / dar 
această potecă / n-are pereche / și mă-

ndeamnă s-o bântui”), la 
care se adaugă și cea a des-
tinului-carceră, cu ziduri 
insurmontabile, nu putea 
lipsi: „Sute de garduri / 
care mă înconjoară / și 
niciun pârleaz / pe care să 
mă cațăr”. Mângâierea vine 
dinspre încrederea în 
existența într-un creator, 
„mare pictor” care „a 
zugrăvit pe dealuri / 
tabloul toamnei / în culori 
pastelate”. În plus, „Singurul 
poet / ce-a scris doar 
metafore / e Creatorul / a 
toate ce există”. Totodată, 
oarecum faustian, artistul 
mărturisește: „Implor des-
tinul / ca ultima mea clipă 

/ să întârzie, / să rătăcească drumul”. 
O cromatică prodigioasă, caldă, 

este presărată, de asemenea, în 
catrenele lui Anatol Covali, în 
consonanță cu preeminența 
pozitivității pe care o transmit: „maci 
roșii pe câmp”; „O adiere / și păpădiile 
plâng”; „cireși în floare”; „floarea soare-
lui”, „Alb pretutindeni”; „Pe-o floare albă 
/ un fluture albastru / se visează cer / 
pe care nu-i niciun nor” … 

Ființe fragile, mărunte, din 
„lumea celor care nu cuvântă” – melci, 
rândunici, privighetori, ciocârlii, 
greieri, albine, fluturi,  buburuze, co-
cori, lebede, alcătuiesc lumea unui 
perimetru edenic (amintind, mutatis 
mutandis, de peisajul selenar construit 
de călugărul Dan, al lui Mihai Eminescu, 
în „Sărmanul Dionis”, dar ecouri emine-
sciene, explicite, sunt și în alte locuri, în 
volum: „Lacul  albastru / împodobit cu 
nuferi. / Țipăt de broaște / ce se dorește 
doină”), cu brazi „pe culme”, cu magno-
lii, cu „mii de brândușe”, nuferi, cu lili-
acul înflorit chiar și toamna, amăgit de 
frumusețea copleșitoare a naturii 
căreia îi e parte, cu salcia care „plânge” 
și muguri pe ramuri, în preajma Flori-
ilor, un tărâm însuflețit, în consecință, 
de „stropi de rouă” și de „miresmele flo-
rilor”, aflat în puterea razelor soarelui, 
în alternanță cu câte o „ploaie de vară” 
(aureolată de „splendoarea / curcubeu-
lui”) ori chiar cu „primii fulgi de 
zăpadă”, aducând o „răcoare divină” 
ocrotitoare, în „mirabila splendoare” a 
vieții, cuvinte și sintagme care dau 
măsura înclinației native a artistului 
spre receptarea simfoniei existențiale, 
punând în paranteză partea mai puțin 
seducătoare a vieții. 

O asemenea viziune asupra na-
turii, a existenței favorizează, când și 
când, și notarea unor ușoare nuanțe 
moralizatoare („Omul, dușmanul / de 
moarte al naturii / și al lui însuși / când 
crede c-o domină”) ori doar a unor 
observații cvasi-folclorice („Orice 
armăsar / devine până la urmă / o biată 
gloabă / la abatorul morții”). 

Observând, constatând, bu-
curându-se, meditând, regretând (de 
pildă, paradisul pierdut, mereu același: 
„Regret adesea / că am părăsit satul / 
copilăriei / unde aș fi fost altul”), 
suferind (în primul rând, pentru că „Vre-
mea prin vremuri / ca o nălucă trece / 
biciuindu-mă / cu clipe trecătoare”), re-
semnându-se, așteptând („Și-aștept. Și-
s singur. / Sub cerul plin de nouri”), 
iubind, sperând, visând și luând-o de la 
capăt, într-un ciclu continuu, dar într-o 
ordine impusă de viață, sinele artistului 
nu încetează să-și exprime, prin imag-
inile în care transfigurează lumea și 
propria ființă, o extraordinară dragoste 
de tot și de toate, după cum 
mărturisește: „Numai iubirea / mă ține 
în viață / dându-mi putere / cu 
mângâierile ei”.   

În concluzie, creații descriptiv-
reflexive, caracterizate prin rafinament, 
exprimând vocația tihnei, receptivi-
tatea față de orice formă de estompare 
a tensiunilor, indiferent de care ar fi, în 
care poetul își valorifică acuitatea 
demonstrată, întâi și întâi, în arta 
muzicală, catrenele „albe” ale lui Anatol 
Covali constituie un dar de preț pe care 
artistul îl oferă cu mărinimie cititorului, 
sporindu-și zestre de volume de până 
acum, și promițând, totodată, printre 
rânduri, o continuare în această 
direcție fertilă pentru literatura 
română. 

 
Un artist polivalent – Anatol Covali: Catrene albe
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NICOLAE IFRIM 

 
COMUNA 
SECUIENI 

BACĂU 
de-a lungul vremurilor 

„...Te cuprinde sfiala când așezi pe 
hârtie asemenea enunțuri. Prietenul 
nostru, defunctul Nicolae Ifrim, nici 
n-a atins chestiunea; dar, poate,  nici 
nu avea informații; pe de altă parte , 
cartea lui pentru care lucrăm noi 
acum, împreună cu fiii săi Ernest și 
Radu, era o lucrare didactică pentru 
obținerea gradului didactic I. 

Asemenea lucrare, condusă de un 
cadru universitar, presupune , cum se 
știe, rigoare, raportare strictă la do-
cumente și sobrietate științifică, fără 
ecouri de beletristică. Acum însă, cu 
acordul editurii și al familiei, că 
băcăuanii nu trebuie frustrați   de 
contactele cu personalitățile de 
altădată, mai ales că monografia co-
munei Secuieni, cu o copertă ce tri-
mite la eroismul Marelui Război, 
trebuie proiectată într-un context 
potrivit, sprijinindu-se pe surse do-
cumentare de mâna întâi din emines-
cologie, încercăm să oferim 
comunităților din care am răsărit și 
noi, situații, fapte, și contacte care ar 
putea alimenta mândria  oricui...” 

Grigore Codrescu  
(fragment din prefață)
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Muzica zilelor  
noastre 

 

L-am  
revăzut  

pe Walter 

 
  
 
 
 

 
Cu mare plăcere, enormă 

satisfacție. Convingându-mă încă o 
dată, recent, de calitățile sale la pult. E 
temeinic pregătit. Zdravăn experimen-
tat. C-un avânt molipsitor. Puternic aca-
parant. Fructuos pe măsură. Mă uitam 
și la el, și la orchestră, întrepătrundere 
amplă descoperind. O comuniune 
radioasă întru slava celor aleși în pro-

gram. Inspirat, Șostakovici și Wagner. 
Parcă durând o punte sonoră-ntre ruși 
și germani, semnificativ. Trainică, 
binevenită, nimerită, izbutită... 

 Walter Hilgers este neamț. Sexa-
genar zvelt și impunător. Pentru cei 
conduși, cert convingător. L-au urmat 
atent, nuanțat, fluent pe întreg par-
cursu`. Sunând omogen, pregnant, ono-
rant. Partiturile neetalând pentru ei 
greutăți la redat. I-am privit îndelung 
pe fiecare-n parte și n-am dibuit ezitări. 
I-am simțit atrași, dăruiți și uniți. O 
structură de monolit dovedindu-se clar. 
Revărsând spre noi energia și măreția 
din știme cu bucuria și armonia unora 
destoinici în muncă. Meticuloși, 
inimoși, întrutotu` norocoși c-un astfel 
de dirigent. Care, pe deasupra, e și di-
rector artistic onorific la filarmonica lor 
ploieșteană. Căci da, la ”găzari” făcui 
constatările astea. Succinte, desigur, 
dar meritate din plin. Sala ”Ion Baciu”, 
gazdă potrivită arătându-se de când o 

știu dinlăuntru.  
Și sunt ceva ani... 
  
 
Imre, de la Cluj... 
 
 La viața lui, a umblat și cu vioara, 

și cu chitara, de mic. A păstrat-o p-a 
doua și dă cu gura intens. Acompani-
indu-se meșter la cele șase corzi. Cântă 
de ani buni și melodiile sale au căutare 
și azi din belșug. Împletește fain varii 
armonii cu refrene plăcute. Se joacă flu-
ent pe instrument și picură-n suflet 
lirism și simțire. Nostalgie și bucurie. 
Aducând aminte benefic de folkul 
adevărat, cel de altădat`...    

  Am constatat toate astea din 
nou copios. Bucuros serios fincă spre 
tinerețe cu gându` m-a dus. O vreme în 
care muzica aceasta ne era tovarăș de 
drum permanent. Ne ținea moralu` pu-
ternic și ne mângâia la necaz. Ei bine,  
reascultându-l, ferice, recent, constat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
că rostu` său e la fel. Să intre-n inimă 
cuprinzător. În minte loc să-și găsească 
dăinuitor. Are poezie, mesaj, căldură și-
un farmec anume. Drept care, prinde la 
lume nespus. Emeric alegându-se cu 
răsplată bogată-n aplauze vii. Justifi-
cate și meritate. Mi-s convins că-ntot-
deauna te face părtaș la ghiersu` de soi. 
Și-i, deci, nimerit, cuvenit, să-l avem cât 
mai des printre noi. Menestrel model, 
cu arta la el, în vreo două veacuri. 
Poate, și apoi... 

A
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Mă aşez pe jos, iar Peme umblă 

în rucsac şi ajustează fluxul de oxi-
gen. Nu prea simt nici o îmbunătăţire, 
În continuare, măinile şi picioarele îmi 
sunt îngheţate. Pe stânga văd un 
alpinist care pare să se odihnească. 
Stă în genunchi la câţiva metri de 
traseu. În mod curios, nu are rucsac 
în spate. Mă gândesc că poate l-a 
scos şi stă pe el. Multă lume 
procedează în felul acesta. Ajungem 
în dreptul lui. Respiră greu şi sacadat. 
Are you ok? întreb. Răspunde ceva, 
dar nu în engleză, nu înţeleg. Peme 
trage un pic de gluga lui. Ridică  uşor 
capul şi ne face semn să plecăm mai 
departe. Peme clatină din cap. Ne 
oprim câţiva metri mai încolo şi-mi 
face semn cu palma la gât, semn că 
nici acest alpinist nu mai are mult de 
trăit. L-am reîntâlnit când am coborât, 
era cărat în stare de inconştienţă de 
doi şherpaşi către tabăra 4. Nu pot să 
spun dacă a supravieţuit acelei nopţi, 
sau nu. 

Urcăm. Nu mai e multă lume, 
aşa că Peme măreşte ritmul. Mă ţin 
după el, dar cu mari eforturi. Se uită 
în urmă, din când în când, să vadă 
dacă ţin pasul. Am pierdut multă 
vreme aşteptând să trecem de zona 
cu stânci. 

Gândul îmi fuge la cei doi 
alpinişti care mureau în spatele meu. 
N-ar trebui să se întâmple asta. Nu 
pentru asta suntem aici, să ne pier-
dem vieţile, să ne degere mâinile şi 
picioarele. Suntem conştienţi că 
există riscuri, dar nu cred că trebuie 
mers chiar aşa departe. Chiar şi 
privind spre vârf, chiar şi gândind la 
cât de mult am visat să ajungem pe 
vârf, mi se pare inutil un asemenea 
sacrificiu,  pentru că e un sacrificiu de 
orgoliu, ce nu aduce nimănui nici un 
fel de beneficiu. E un sacrificiu inutil. 
Şi, prin inutilitatea lui, moartea pare 
tristă, nu glorioasă. 

Oricum, lucrurile par să ia o 
întorsătură destul de urâtă şi pentru 
mine. 

Îmi vine în minte o discuţie cu 
doctoriţa de familie din Canada, dr. 
Wozny. E o doctoriţă foarte simpatică 
şi deşteaptă, care acceptă că există 
şi medicină alternativă, lucru foarte 
rar în Canada. Întrucât am tensiunea 
mare şi sunt pe tratament medica-
mentos de vreo 20 de ani, m-a pus 
într-un program mai strict de 
supraveghere, cu analize medicale 
făcute la fiecare 6 luni. În special 
urmăreşte nivelul colesterolului. O 
vreme l-am ţinut cumva în limite nor-
male, dar la un moment dat l-am 
scăpat de sub control. M-a chemat şi 

mi-a prescris tratament medicamen-
tos împotriva colesterolului (statine) 
pe care, bineînţeles, nu l-am urmat, 
crezând în continuare în buruieni, us-
turoi şi altele. La următoarele analize 
colesterolul era şi mai mare. Mă 
întreabă dacă am luat tratamentul? 
Ce era să zic? L-am luat. Îmi măreşte 
doza de medicament. Bineînţeles că 
nu iau medicamentul. La alte 6 luni, 
analiza, colesterolul mare. Ai luat 
medicamentele prescrise? Am încer-
cat eu ceva, dar s-a prins că nu le lu-
asem niciodată. Îmi spune: Adrian, 
this time is serious! Trebuie să iei 
medicamentele, altfel poţi să îţi cauţi 
alt medic de familie. Adrian, this time 
is serios! repetă ea… 

Nu le-am luat nici atunci, dar cu 
eforturi extraordinare am adus coles-
terolul la normal. 

“Adrian, this time is serious”, mi-
a rămas multă vreme în minte. Iar 
acum părea că am ajuns din nou la 
spusele dr. Wozny, dar din altă 
perspectivă.  

Un fior întunecat îmi trece prin 
minte şi îl simt pe şira spinării. Real-
izez că aici nimeni nu te poate ajuta. 
Dacă ţi se întâmplă ceva şi nu mai 
poţi merge?: genunchi sucit, picior 
rupt, aluneci şi nu reuşeşti să opreşti 
căderea, mâna nefuncţională etc, ni-
meni şi nimic nu te poate ajuta la alti-
tudinea asta. Aici eşti de unul singur! 
Elicopterele urcă, de obicei, până la 
6000 m; doar unul special în tot 
Nepalul, cu elice din fibră de carbon, 
fără nimic înăuntru (cochilia goala- în 
afară de pilot, bineînţeles), poate urca 
până în tabăra  3 la 7200 m. Şi asta, 
dacă vremea e bună. Dacă e ceaţă, 
nor, vânt, elicopeterele nu zboară, în-
trucât totul e vizual, nu există turn de 
control sau radar. Salvarea unui alpin-
ist de la acea altitutine atrage costuri 
de 43,000 $. Atât a trebuit să 
plătească un coleg de expediţie din 
Pakistan, care nu a mai putut fi 
coborât mai mult de tabăra 3.   

Între timp am dureri de burtă 
atroce. Mă tot uit să văd dacă e vreun 
loc unde să mă opresc, dar nu zăresc 
nimic, doar panta de 70-80 gr. şi o 
singură coardă. 

Ajungem la zona numită Bal-
cony. Găsesc cumva o poliţă mică şi 
scap de o parte din durerea de burtă, 
mă spăl pe mâini şi mâinile îmi 
îngheaţă instantaneu. Bate un vânt 
sălbatic amestecat cu zăpadă, care 
îmi intră în ochi, în nas, în gură. Sunt 
fără masca de oxigen întrucât Peme 
schimbă tubul cu unul nou. Deschei 
fermoarul de la costumul de puf şi-mi 
ţin mâinile înăuntru. Încerc să le 
încălzesc, dar nu prea reuşesc. 
Degetele de la mâini sunt ca nişte 
bucăţi de lemn, nu mai au secţiune 
aproximativ rotundă, au o secţiune 
rectangulară de- acum. Îmi lovesc bo-
cancii unul de altul. Cele 15-20 de 
minute petrecute fără oxigen îşi cer 
tributul. Valuri de alpinişti încep să 
sosească. Probabil că sunt cei care 

au fost blocaţi la porţiunea abruptă. 
Toată lumea se opreşte să schimbe 
tuburile de oxigen. E o platformă de 
câţiva metri pătraţi şi toată lumea vrea 
un loc cât de mic. Îmi pun masca de 
oxigen sperând să mă încălzesc. N-
am băut apă. Îi fac semn lui Peme că 
aş bea. Mă aşez în genunchi, ridic 
masca spre nas întrucât nu veau să o 
mai scot şi Peme îmi dă ceai să beau. 
Semăn, probabil, cu un elefant care 
bea apă, masca de oxigem ţinând 
locul trompei. Zâmbesc. 

Punem totul în rucsaci şi 
plecăm. Panta nu mai este atât de 
abruptă acum. Se vede şirul de 
lanterne până pe South Peak. Îl intreb 
pe Peme cât mai e până pe South 
Peak; o oră, o oră şi jumătate, 
răspunde el. Pare la doi paşi de noi. 
Merg apăsat, cu capul in jos. 

Clipesc din ce în ce mai des, 
încercând să dezgheţ ochii. De când 
am renunţat la ochelarii de ski mi-a in-
trat multă zăpadă în ochi şi mă dor. 
Nu mai văd clar lanternele alpiniştilor 
din faţă, le văd ca pe nişte steluţe; 
mâinile şi picioarele îmi sunt 
îngheţate. Sper ca, totuşi, să mă 
încălzesc, dar nu pare să se întâmple 
asta. Continuăm să urcăm în ritm 
susţinut, fac eforturi să ţin ritmul lui 
Peme. 

“This time is serious”, îmi vine 
în minte ca un leit-motiv. Cărarea 
coteşte spre dreapta şi urcăm din nou 
destul de abrupt. Am dificultăţi să-l 
văd pe Peme, cu toate că e la numai 
2-3 metri în faţa mea. Scot o mănuşă 
şi îmi frec uşor ochii. O mie de ace mi-
i înţeapă, realizez că nu e în regulă. 
Citisem în cărţi că la temperaturi 
foarte joase glandele care umezesc 
ochii pot îngheţa pur şi simplu. Închid 
ochiul stâng şi-l frec sperând să 
lăcrimez destul ca să se dezgheţe. Nu 
se întâmplă nimic. Închid ochiul drept 
şi fac acelaşi exerciţiu. Rezultat zero, 
Am dureri şi mai mari. Întrucât m-am 
oprit, Peme se întoarce şi mă 
întreabă dacă totul e ok.Îi fac semn că 
am probleme şi nu reuşesc să mai 
văd. Îmi spune să-mi pun ochelarii de 
ski înapoi. Îi scot din buzunar şi-i pun. 
În câteva secunde nu mai văd chiar 
nimic, s-au aburit aproape instanta-
neu. Ne ferim din cărare, un grup 
mare de alpinişti şi şherpaşi trece pe 
lângă noi. Pierdem minute preţioase,  
dar nu reuşesc în nici un fel să rezolv 
problema ochilor. Stau cu ochelarii de 
ski de-acum îngheţaţi şi aştept să văd 
că poate senzaţia de usturime a 
ochilor îmi trece şi-mi recapăt ve-
derea cumva. Trec, poate, 10-15 
minute, şi nimic pozitiv. Peme mă 
întreabă din nou cum mă simt. Nu 
prea bine. Cât mai avem, îl intreb? 
Suntem pe South Peak, în 10 minute 
coborâm un pic şi în o oră-jumătate, 
două, până în vârf, în funcţie de cât 
trebuie să aşteptăm la Hillary Step, 
spune el. Nu-mi trebuie decât câteva 
secunde să compilez că asta 
înseamnă 4 - 5 ore ca să ajungem 

înapoi în acest punct. Mult, prea mult, 
gândesc. Dacă aş spune că a fost o 
decizie elaborată, că m-am gândit 
vreo oră dacă să o iau, sau nu, dacă 
m-am gândit de şapte ori înainte să o 
iau, sau nu, aş minţi! A fost instinctual, 
cred, şi a durat câteva secunde. Pur 
şi simplu instinctul de supravieţuire a 
primat şi a spus: întoarce-te! Nu m-
am mai gândit/răzgândit nici o 
secundă şi i-am făcut semn lui Peme 
să ne întoarcem. Părea foarte 
descumpănit. Chiar ne întoarcem? De 
regulă, şherpaşii, analizând starea 
clienţilor, propun pe bună dreptate să 
renunţe la vârf şi să se întoarcă. 
Clienţii se opun, de obicei, din raţiuni 
financiare, sau din varii alte motive. 
Eu păream să ţin ritmul, nu eram 
obosit şi Peme nu prea înţelegea. 
Chiar şi şansa lui de a mai pune un 
Everest pe cartea lui de vizită era la 
doi paşi şi era, cred, greu să te întorci. 
Dar nici măcar dezamăgirea de pe 
faţa lui nu mai puteam să o văd. Nu 
mai vedeam nimic. Am mai întors o 
dată capul spre Everest, care se 
zărea la numai câţiva paşi, şi am în-
ceput să coborâm spre camp 4… 

Zeiţa Cerului şi Mamă a Univer-
sului refuza să mă primească la sânul 
ei. 

Everest  
 

un vis prea îndepărtat? 
 
LA DOI PAŞI DE FERICIRE 
(Continuare din pag. 16)

Caravana scriitorilor  
4-5 aprilie 2019 – Roman 

 
           Evenimentul s-a desfășurat sub 
egida Filialei Bacău a Uniunii Scri-
itorilor din România și au contribuit 
la desfășurarea bună Primăria 
Roman, asociații, cenacluri, revista 
Plumb și alții. Organizatori au fost 
scriitorii Lucian Strochi, Cornel Paiu 
și Dan Arvătescu, care au moderat 
evenimentul printr-un program 
dens de conferințe, lansări de carte, 
prezentări de carte. Prima zi a 
evenimentului  a cuprins nu mai 
puțin de 12 conferințe și 15 lansări 
de carte la sala de conferințe a 
Hotelului Roman Plaza. Din progra-

mul inițial au absentat câțiva scri-
itori, dar s-au adăugat ad-hoc alte 
acțiuni, alți autori, de pildă, din 
Timișoara a sosit poetul Ticu Leon-
tescu. Au participat foarte mulți 
scriitori din Bacău, din Neamț, dar 
și din alte județe și  a fost prezent pe 
tot parcursul zilei academicianul 
Nicolae Dabija. Temele abordate la 
conferințe au fost de actualitate: 
Acad. Nicolae Dabija (Chişinău),  
„Există provincii culturale?”, Gen. (r.) 
Ion Maftei,  „Unirea Principatelor – 
problemă de echilibru european la 
mijlocul secolului al XIX-lea”, Du-
mitru Brăneanu,  „Provincia literară 
în literatura română, Emilian Marcu: 
„Provincia – Centrul lumii sau trans-
modenismul cultural”, Mircea 
Bostan: „Provincia din noi” și altele. 
Prof.  Ioan Dănilă a prezentat  
Revistă: „Ateneu”, nr. 3/ 2019.  

Cristina Ștefan
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 DESPRE   
 NEDESPĂRȚIRE 

 
Pe coperta a patra, Ana 

Blandiana își caracterizează noul 
volum de versuri VARIAȚIUNI PE O 
TEMĂ DATĂ (Editura HUMANITAS-
2018), ca fiind: „...Un poem de 
dragoste despre nedespărțirea prin 
moarte. Cea mai metafizică dintre 
cărțile mele”. 

Întâlnim, în paginile cărții, o 
rememorare a existenței în doi, 
existență rămasă în actualitate prin 
semnificațiile care se lasă abia 
acum dezvăluite, conducând la con-
cluzia că: ”...Sufletul ne-a legat/Mai 
mult decât sângele” (Ca între spirit 
și trup). Ideea existenței a doi îngeri  
păzitori ai unui cuplu ar putea să 
pară o risipă, întrucât: ”...Unul sin-
gur ne-ar fi fost de-ajuns...” 
despărțirea presupunând o 
opțiune a celui plecat, îngerul 
rămâne să-l vegheze doar pe cel 
rămas. Poemul se încheie printr-o 

interogație retorică: ”Nu-ți pare rău 
că mi l-ai rămas numai mie?” 

Unitățile de timp ”își lasă 
sămânța și trec” (SE LEAGĂNĂ, 
LEAGĂNĂ, SFINTELE) într-o lume 
pe care  absența celui drag o face să 
pară ”...Mai mare și mai fără rost/Ca 
o cameră nemobilată” (Fără tine). 
Sugestia de a se  visa unul pe altul, 
în același timp (”Ce-ar fi să deci-
dem să ne visăm/ca și cum ne-am 
da întâlnire în vis”) anulează 
granița dintre lumi,  granița dintre 
somn și trezie, dintre a fi și a nu fi... 
Poeziile propriu-zise alternează cu 
pagini de poeme în proză, care 
încearcă să redefinească iubirea 
uzând de mijloace minime: ”Și ce e 
iubirea dacă nu legea universală de 
desființare a frontierelor?” (CE E 
IUBIREA).  

Păstrând tonul consacrat, de 
suferință luminoasă, de o efer-
vescență controlată, poeziile  
cuprinse în acest volum sunt, de 
fapt, o investigație lăuntrică a pro-
priului eu, pornită dintr-o 
experiență care oferă certitudinea  
permanenței unui sentiment, pe 
care dispariția fizică nu-l anulează, 
fiindcă: ”Moartea nu e cum pare/O 
încremenire, un stop /Dispariția de 
aici este o apariție/În alt loc, în alt 
scop”. Recunoaștem, în aceste ver-
suri, ideea triumfului vieții-
moartea fiind văzută ca o altă 
formă a ființării. Lumea interioară, 
reconfigurată, percepe neființa  
celuilalt ca pe o entitate puternic 
luminoasă, care șterge contururile 
(LUMINĂ PE LUMINĂ NU SE VEDE) 
sugerând, de asemenea, ideea unor 
lumi paralele, în care cel plecat 
este, de fapt, ”acasă”-adică, în eter-
nitate, iar cel rămas este ”pe drum”. 
Legătura dintre cei doi este 
indestructibilă, ei aparțin ”aceluiași 
timp”, fac parte din” același întreg” 
(DE CE ÎN LOC SĂ SE ÎNTUNECE) 
iar ”Nevăzutul contur al celui ple-
cat/Va prinde formă sub nea” 
(NINGE!). „Tema dată” a cărții este, 
de fapt, una a eternității unui sen-
timent care transcede spațiul și 
timpul, sentiment a cărui forță 
răspunde unor neliniști, generând 
altele... 

Carmen Focșa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

După un debut spectaculos al scri-
itoarei Adriana Ambrosie, petrecut în 
2016, cu volumul Călător pe Arca lui 
Noe, mulţi băcăuani au avut surpriza 
plăcută să „se regăsească” în același 
cadru, Sala Ateneu din Bacău.  

Structura Regăsirilor e inversată 
față de volumul de debut. Citim mai întâi 
șase povestiri cu subiecte diferite, in-
teresante, pline de neprevăzut, cu un 
final ce nu poate fi anticipat: aventura 
pierderii și, culmea!, găsirii unei brățări 
de aur; „fața nevăzută a fericirii” oame-
nilor săraci şi a copiilor lor din Deltă; 
faptul că autoarea cunoaşte mai multe 
limbi străine a fost „şansa” unui ameri-
can care, înfiat de mic, îşi căuta, după 
zeci de ani, mama naturală în Italia etc. 
Povestirile, un adevărat florilegiu de de-
scrieri frumoase, uneori dramatice, alte-
ori vesele, ne redau acea plăcere a 
textului pe care nu vrei să-l laşi din 
mână. 

Următoarele patru mari capitole 
au fost şi destinaţiile de călătorie ale 
Adrianei Ambrosie, însoţită de membri 
ai familiei, de prieteni sau de ansamblul 
Filarmonicii: Barnstaple, Barcelona-Is-
landa, Palma de Mallorca şi Peru, Bolivia, 
Paraguay, Argentina, Brazilia – ce 
destinaţii!  

Condeiul sigur, experimentat al 
autoarei, ne conduce pe trasee 
atrăgătoare care prind viaţă şi aproape 
îşi spun singure povestea prin multi-
tudinea de date geografice, economice, 
demografice, gastronomice etc. și care, 
în cele mai multe cazuri, uimesc. Întâl-
nim descrieri de fineţe, iar atmosfera pe 
care scriitoarea o creează fac să 
sclipească peisajele, să lumineze perso-
najele din universul descris, deseori cu 
umor spontan şi presărate cu observaţii 
ironice: „Un cățel, plictisit de viața lui și 
de căldură, zace cu picioarele din spate 
ridicate pe peretele clădirii. Să nu facă 
varice” (p. 142); „Ce mică-i lumea! Să ne 
întâlnim noi în America 
Latină după 35 de ani! 
Povestim, ne amintim: și 
cutare..., da' cutare? Mister 
elucidat!” (p. 144). 

 Aproape fiecare 
capitol debutează cu un 
„ghid de călătorie” din 
care afli ce pregătiri sunt 
necesare pentru plecare, 
cum se întocmesc liste 
peste liste cu cele necesare 
care apoi se rătăcesc, de-
sigur, şi trebuie refăcute, 
totul sub imperiul presiu-
nii de a fi gata, de a lua 
toate actele necesare şi de 
a prinde trenul, avionul... De aici impre-
sia că şi cartea e scrisă repede, „pe fugă”, 
sub presiune.  

Regăsiri, cartea Adrianei Am-
brosie, este sintetizată perfect de 
observațiile lui Gheorghe Iorga din 
prefaţa cărţii: „Constituindu-se ca gen, li-
teratura de călătorii n-are sens decât prin 
distanţa pe care, la un moment dat, o 
măsoară între o civilizaţie şi restul 
lumii”...  

 Și într-adevăr aflăm în Regăsiri, 
din „restul lumii”, obiective culturale, oa-
menii locurilor vizitate, religia şi 
moravurile lor, catedrale şi muzee, 
trasee prin hoteluri luxoase sau „mai 
necăjite”. Nimic nu trece cu vederea 
ochiul critic al scriitoarei.  

Descrierile sale de călătorie sunt 
spectaculoase întrucât e atentă la detalii, 
evită clişeele şi apreciază unicitatea şi 
frumuseţea locurilor îndepărtate: „În 
Buenos Aires există 48 de cartiere, popu-
late de comunitățile cele mai variate, 

aducând cu ele culoarea specifică unei 
alte părți a lumii. Catedrale nenumărate, 
religii diferite, toate se reunesc în acest 
oraș viu, unde se dansează, se cântă, se 
gătește, se creează... Totul se întâmplă pe 
stradă, în piețe, parcuri, grădini, într-o di-
versitate colorată, încântătoare” (p. 210). 
Textul este plin de mirări, interogaţii 
adresate sieşi sau cititorului, iar umorul 
face deliciul multor întâmplări. Pe lângă 
splendorile întâlnite pe parcursul 
călătoriilor, sărăcia unor cartiere, mize-
ria îi înspăimântă pe călători: „Tocmai a 
căzut o ploaie puternică, cu grindină, al-
bind străzile insalubre, pline de mizerie, 
oameni și câini. Groapa de gunoi se află 
chiar în centru, la mare cinste, în timp ce, 
la fiecare colț, stau alte grămezi de 
murdărie. Oare nu au nici o formă de 
Sanepid pe aici? Nu se tem de molime? In-
credibil...” (p. 164). 

Și uimirea este de multe ori 
prezentă: „Ca în majoritatea țărilor de pe 
continentul sud-american, contrastele 
între clasele sociale sunt frapante. Săracii 
sunt foarte săraci, bogații se răsfață în 
lux” (p. 207). Vă sună cumva cunoscut? 
Aflăm şi că „perceptele educației incașe, 
cele mai importante sunt: «Să nu minți, să 
nu fii leneș, să nu furi»". Ar fi bine ca 
aceste percepte să fie şi ale noastre...  

În timpul vizitării unor locuri cu 
adevărat fascinante, după uimire se 
instalează și tristețea necunoașterii încă 
a răspunsului la multe întrebări: „Un 
cadran solar, o piatră cu rol de a indica 
direcția, imaginea condorului, asociat cu 
o navă extraterestră, toate la un loc te fac 
să te întrebi cine erau oamenii care au 
fost capabili să creeze o asemenea 
minunăție?” (p. 157); „Fascinantă 
călătoria în timp și spațiu...[...]. Părăsim 
locul încărcați de energie, dar și cu multe 
semne de întrebare privind comunicarea 
incașilor cu alte lumi. Au venit ei cu nave 
spațiale din univers, au știut ei să 
păstreze legătura cu lumea căreia i-au 
aparținut? Răspunsurile se lasă încă 
așteptate... Până atunci ne putem doar în-
treba cum se face că descendenții unei 
culturi atât de puternice, de uluitoare, 
trăiesc astăzi într-o asemenea sărăcie? 
(p. 178). Şi o întrebare ultimă: „Între-
barea rămasă încă fără răspuns este: cum 
au reușit oamenii primitivi, cu mijloacele 
lor modeste, fără avantajul vreunei 
tehnologii avansate, să transporte aceste 

blocuri imense de piatră din 
munții de unde proveneau? 
Desigur, există teorii aplica-
bile piramidelor egiptene, ori 
monumentului de la Stone-
henge, conform cărora 
trunchiuri de copac ar fi 
servit drept modalități de 
transport, prin rostogolire” 
(p. 195). 

Și ne întoarcem la 
Prefața lui Gheorghe Iorga: 
„Călătorul pleacă în călă-
torie cu un prezumtiv ori-
zont de așteptare pe care 
vrea să și-l îmbogățească, 
sporindu-și lumea interioară 

și împărtășind-o cititorilor nu ca pe o 
experiență de viață, ci ca pe una 
culturală”.  

Ei bine, citind cele două cărți, 
Regăsiri și Călătorie pe Arca lui Noe, 
constatăm că scriitoarea Adriana Am-
brosie ne-a împărtăşit impresiile din 
câteva călătorii fabuloase, iar noi, citi-
torii, stând în fotoliu, aflăm despre locuri 
la care, în mod sigur, nu vom ajunge.  

Dar vom rămâne cu informaţii cul-
turale de nepreţuit căci, se ştie, cultura 
se capătă prin lectură.   

Remarc o idee excelentă, toate fo-
tografiile din călătorii pot fi vizionate pe 
un CD care este ataşat cărţii despre care 
facem vorbire, Regăsiri. 

Nu în ultimul rând, pentru că la în-
ceput spuneam de regăsirea publicului 
Adrianei Ambrosie la Ateneu, s-a mai pe-
trecut o regăsire: aceeași ambianță 
muzicală, cei prezenți la a doua lansare 
fiind încântați să urmărească Cvartetul 
Fagotissimo, condus de Pavel Ionescu.  

Regăsirile fabuloase ale Adrianei Ambrosie 
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in memoriam  
 Doru Kalmuski 
(Continuare din pag. 3) 
 
Numărarea anilor „de la Christos” – 

spune un personaj – conţine sugestia că 
timpul în care Dumnezeu intervenea în 
viaţa oamenilor, în destinul lor şi al isto-
riei, a trecut. Venise aşadar vremea ca El 
să fie înlocuit. Dumnezeu a creat viaţa – 
înlocuitorii Lui, formula supravieţuirii. 

 
 Spre Vest prin Nord Est - Afacerea 

Chardonnay (Ed. Deşteptarea, 2012),  
Această carte este reacţia mea faţă 

de realitatea gregară, amorală şi 
duplicitară. Ea are o semnificaţie 
personală dar poate servi şi drept com-
pendiu autobiografic unei epoci şi person-
ajelor ei, care multiplică zi de zi înţelesul 
păcatului originar.  

Coperta a IV-a „Nu ştiu dacă mai 
suntem un popor, părinte. Suntem ce-au 
făcut alţii din noi. Ne-au injectat cu tot 
felul de otrăvuri, ca la pui. Şi ce-am ajuns_ 
Nici îndeajuns de răi ca să fim temuţi, nici 
buni ca să ne zugrăvească în biserică. Un 
amestec călâi în care nici parveniţii nu 
cred despre ei că s-au ajuns, ci doar întind 
gâtul să vadă dacă e destul de sus”. 

„Asta îmi aminteşte cum i-au întors 
ucenicii spatele lui Isus. De atunci nu s-a 
schimbat nimic în firea noastră. Şi dacă nu 
s-a schimbat nimic, de ce ticăloşii de azi n-
ar putea sta şi ei în rândul sfinţilor de 
mâine? Un vicepreşedinte ca ăsta, de 
pildă, umanizat, canonizat, trecut în rân-
dul celor la care să te închini? Gândesc cu 
blasfemie?” 

 
Patru meditaţii despre predes-

tinare (Ed. Docucenter, Bacău, 2013),  
Coperta a IV-a la Patru meditaţii de-

spre predestinare 
...factura neachitată a istoriei noas-

tre e şi creatoarea destinului acestui 
popor. Un fanariotism cu vechi state de 
serviciu, rudimentar, resentimentar şi 
agresiv faţă de orice ar ştirbi clientelismul 
tribal, ţine la un loc, coagulate, dejecţiile. 
Iar cu cât în morala politică se va vorbi 
mai apăsat de progres şi emancipare cu 
atât vom şti că mulţimii slugilor i se 
pregăteşte ştreangul în numele bunăstării 
generale. 

 
Conspiraţia iudaică şi alte arătări 

(Ed. Docucenter, 2015)  
Textele adunate în acest volum  - 

Conspiraţia iudaică şi alte arătări – sunt 
un amestec de real şi imaginar, de docu-
mente şi ficţiuni, de apocrif şi oficial, de 
idealism şi raţionalism, de legendă şi isto-
rie, de elevaţie, de refuz al literaturii şi 
complicitate cu ea. De aceea poate părea 
un labirint. Un labirint căruia nu-i găsesc 
ieşirea. Desigur, nici nu doresc s-o găsesc: 
ştiu ce-i dincolo de ea.  

 Mesaj către manechine (Editura 
Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2018).  

Volumul conţine o parte din textele 
apărute în spaţiul on-line sub titlul Critica 
civilizaţiei. Statistica Google evidenţiază – 
până la editarea cărţii – un număr de 
aproximativ 2000 de vizitatori. Grafica 
reprodusă pe copertă, cu drapelele 
naţionale, aparţine administratorului 
domeniului şi reflectă accesarea site-ului. 

(redacția) 

Doru Kalmuski și crucea sa...
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Născut la 19 iunie 1947, în co-
muna Corod, jud. Galaţi. 

Debutează în ziarul “Viaţa 
nouă “ Galaţi, în septembrie 1968, cu 
poezia “ În vârsta fiecărui om “ 

A publicat sporadic în revistele 
din ţară, precum  „Convorbiri lite-
rare”, „Cronica“ Iaşi, „Orizont“ 
Timişoara, „Luceafărul“, „Contempo-
ranul“ Bucureşti, „Tribuna“ Cluj- 
Napoca, „Ateneu“, „Plumb” Bacău, 
„Ramuri“ Craiova, „Armonii cultu-
rale“ Adjud etc. Împreună cu grafi-
cianul Constantin Niţură a editat 
revista „Istru“, în decembrie 1983, al 
cărei prim număr a fost confiscat de 
Securitate şi apoi interzisă apariţia 
publicaţiei. A fost redactor la ziarul 
„Observator T“ Tecuci în cele 703 
ediţii şi redactor la revista „Astra 
Tecuceană“ în cele nouă apariţii ale 
sale. A publicat 30 de cărţi de poezie, 
dintre care patru de aforisme. Este 
membru al Uniunii Scriitorilor din 
România din anul 2006. 

 
Scări de lut 
 
De la copaci am învățat 
să iubesc amintirile – 
toamna o păstrez în sânge – 
fir de iarba, globulă a timpului, 
coborând pe scări de lut 
spre inima pământului; 
Bătrănețea se sprijină, 
pe uitate anotimpuri – 
răni lăsate de toporul 
care a cioplit muze, 
avarele muze ale tinereții, 
rugina săpând în necunoscute 
milenii ! 
 
Domnilor zei  
 
Domnilor zei Ion și Mitică 
consumatori de alcooluri tari 
aduse cu Carul Mare 
de pe Steaua Canopus, Adio !... 
Acolo, multe zeițe de la țară  
au avortat o droaie de Feți-Frumoși 
care puteau să împânzească 
o întreagă Cale-Lactee... 
Afurisită dorință ați depus 
domnilor zei Ion și Mitică 
de a scoate munca în afara legii 
spurca-v-ar pupăza în zori ! 
 
Atâtea veacuri  
 
Atâtea veacuri 
și-au găsit sălaș în sat la mine 
încât acum și clipa 
cea de taină a iertării 
îmi este dușman. 
Doar cuvântul 
părintelui meu spiritual 
mai veghează flacăra 
pe care mi-a dăruit-o 
Dumnezeu la naștere. 
Astfel, din când în când  
un poet mai aprinde 
câte o stea la căpătâiul speranței – 
iubind, iubindu-ne, iubindu-vă... 
traverând marele canion 
al Styxului, Păcatul ! 
 
Eu sunt 
 
Eu sunt corabia fără cârmă  

cu care se joacă furtuna 
în după-amiezile zâmbetului tău; 
Până unde mamă, până unde  
se-ntind adâncurile 
cu care lumina 
ne mângăie tăcerea 
de dincolo și de dincoace 
de albastră avere 
a lui Dumnezeu. 
 
Unii” 
 
Unii” mănâncă 
numai supă de oase, 
alții” numai carnea 
de pe oase, 
alții” icre negre, 
alții” negre promisiuni 
Astfel sexul 
a devenit 
prima putere în stat! 
 
Hectar de caise 
                    soției mele Carmen 
 
Am sorbit nectar de caise 
de sub aripa 
sânului tău stâng, 
și polen de trandafiri 
de sub aripa  
sânului tău drept; 
Atunci am auzit 
cum Dumnezeu 
îmi șoptește: 
Fericitu-le de unde ai rupt 
aceste veacuri, cumva 
din clipele noastre 
mereu înseninate ? 
 
Întoarcerea acasă 
 
Amintirile sunt veacuri  
Venite din ceruri 
Care își doresc 
Întoarcerea acasă. 
O, și cât de mult 
m-au chinuit 
când eram stăpânul  
pământului... 
de astăzi mi-am propus  
să zbor în fiecare zi 
câte puțin – 
ca trecerea mea de pe Terra 
să nu fie doar un moft 
al veacului trecut ! 

 
**** 

 
*Iubirea este otrava pe care o 
cumperi cu aur și o vinzi pe lacrimi. 
 
*Muntele vieții este femeia, oceanele 
din preajmă sunt lacrimile curse pen-
tru ea de-a lungul milenilor. 
 
*Vinul și oglinda sunt două dintre 
adâncurile în care se zbat cele mai 
înalte iluzii. 

 
*Pentru cutremurul care se apropie 
mai vem nevoie de încă puțină 
răutate și-l vom avea. 

 
*Săracul împrumută bani dar îi 
consfințește cu lacrimi. 

 
*Pentru a ajunge clipa din urmă tre-
buie să te închini veacului. 
 
*Procesele de conștiință la unele per-
soane sunt tratate cu insecticid. 
 
*În ultima instanță adevărul se 
termină tot la porțile concluziilor. 
 
*Pe bărbat liniștea îi dă afară din 
casă, pe femeie furtuna de hormoni. 
 
*Nu sta la umbra zgârcitului că îți 
percepe chirie. 
 
*Vorba este cântarul cu care îți vinzi 
până și sufletul. 

 
*La poarta grijilor până și fericirea 
cerșește .
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Doru Ciucescu s-a născut pe 30 
aprilie 1946, la Bacău. În 1970 a absolvit 
Facultatea de Metalurgie, din cadrul Insti-
tutului Politehnic, din București, unde în 
1992 a obținut un doctorat în specialitate. 
În perioada 1 august 1970 - 14 septembrie 
1977, a lucrat la Întreprinderea 
"Metalurgică", din Bacău, după care, până 
pe 30 aprilie 2011 a fost cadru didactic la 
actuala Universitate "Vasile Alecsandri", 
din Bacău. El a fost detașat în învățământul 
superior din Oran, trei ani, și Casablanca, 
cinci ani. În 2010, Doru Ciucescu a devenit 
membru al Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia. Pe 21 noiembrie 2016 a obținut un 
Certificat de Finalizare al Cursului Masiv 
Deschis la Distanță, de-numit ''Cum Scri-
itorii Scriu Ficțiune 2016'', organizat de 
Universitatea din Iowa. În prezent, Doru 
Ciucescu este primul scriitor-călător în 
șapte continente, din litratura română. 
Cărțilelui Doru Ciucescu sunt următoarele: 
1. "Mâncătoarele de ruj de buze din 
Casablanca", 2005; 2. "Peste Prut si mai de-
parte…", 2007; 3. "Străluciri diamantine în 
Israel", 2008; 4. "Grecia năbădăiosului 
înamorat, Zeus", 2008; 5. "Destine din 
spaţiul saharo-siberian", 2009; 6. "Gulagul 
din umbra palmierilor", 2011; 7. "De-ale 
cărturăriei de odinioară", 2012; 8. "Scriso-
rile unui nistro-tisean", 2013; 9. "Bătrânul 
şi Cuba", 2014; 10. "Vietnam, mumia 
comunistă reîncarnată în dragon capital-
ist", 2015; 11. "File din istoria şoptită a 
românilor", 2015; 12. "Cambodgia 
supravieţuitorilor din comunismul maxi-
malist al khmerilor roșii", 2016; 13. "Amer-
ica panglicilor cenuşii, un vis… românesc", 
2017; 14. "Condori, lame și... cornutele bis-
ericii și politicii din Peru", 2018; 15. 
"Trasee de bumerang prin Australia", 
2018; 16. "Iran, de la autocrația 
monarhilor la teocrația ayatolahilor", 
2018; 17. "Calotă de gheață, pinguini și... 
temperaturi estivale în Antarctica", 2019; 
18. "Declamaţii de la tribuna timpului", 
2013; 19. "Poezii patriotice trilingve * 
Poèmes patriotiques trilingues* Patriotic 
Trilingual Poems", 2013; 20. "Texte încă 
antume", 2018; 21. "De ce fugi, tu, tinere?! 
", 2007; 22. "Cu ochii peste gard", 2010; 23. 
"O mie şi una de invocări feministe", 2010; 
24. "Medalioane pe colier ghimpat", 2012; 
25. "Decupări de puzzle pe harta lumii", 
2012; 26. "Бриллиантовые сияния Из-
раиля", 2012; 27. "Destinies from the Sa-
haran-Siberian Space", 2012; 28. "Destins 
de l'espace saharo-sibérien", 2013; 29. 
"Lueurs diamantines en Israël", 2013; 30. 
"Déclamations de la tribune du temps", 
2016; 31. "Les mangeuses de rouge à 
lèvres de Casablanca", 2017; 32. "Au-delà 
du Prout et plus loin...", 2018. 

 
* 

La statuia lui George Bacovia, de pe 
Aleea Clasicilor, din Chişinău 
 
Pe Aleea Clasicilor – siluete, 
În jocuri de umbre violete, 
Se înşirau sobre şi discrete 
Litere din bronz cu plete. 
 
În parcul burgului, cochete, 
Valsau în pâcla densă fete. 
Poetul le privea cu insistenţă, 
Uitând de teama lui de existenţă. 
 
Nori sângerii, de vechi moravuri, 
Ameninţau din estice coclauri, 
Plumbul statuar mereu scrâşneşte: 
"Aici materia vibrează româneşte". 

* 
"De ce, pentru mine,  

Antarctica a devenit o destinație 
de călătorie?", 

(capitol din cartea "Calotă de gheață,  
pinguni și... temperaturi estivale  

în Antarctica") 
                  (Fragment) 
Nu în ultimul rând, un răspuns la în- 

trebarea din titlul capitolului s-a constituit 
 încă din copilărie, după lectura unor cărți 
de ficțiune, printre care "Sfinxul ghețarilor"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(n.a. în franceză, "Le Sphinx des glaces"), de 
Jules Verne, și "Toate pânzele sus!", de Radu 
Tudoran. Ca o curiozitate, ambii autori... nu 
au călătorit niciodată în mările australe.  

Prima dintre ele a apărut pe 22 
noiembrie 1897, sub egida editurii "Hetzel", 
din Paris, și una dintre traducerile în 
română pe care eu am citit-o a văzut lumina 
tiparului în 1958, la Editura Tineretului, din 
București. Ea este  o continuare a romanului 
"Aventurile lui Arthur Gordon Pym" (n.a. în 
engleză, "The narrative of Arthur Gordon 
Pym of Nantucket"). Capitolul IX din ro-
manul lui Jules Verne face direct trimitere la 
zona din Antarctica, vizitată de mine: «De la 
Insulele Sandwich la cercul polar». O eroare 
celebră a lui Jules Verne a fost faptul că el a 
descris Antarctica tăiată diametral de... un 
canal, care trece... chiar pe la Polul Sud.  

În a doua carte, apărută în 1954, cu 
tirajul enorm, de 1.400.000 de exemplare, 
goeleta românească "Speranța" pleacă din 
Sulina și ajunge la Ușuaia, poate singurul 
roman din gulagul dejisto-ceaușist, în care 
nu se vorbește de lupta de clasă, de dic-
tatura proletariatului, în care personajele 
nu sunt obligatoriu eroi ai făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate. Am citit 
această carte de câteva ori, pentru a mă 
abandona visării de a călători în lume, de a 
retrăi speranța că regimul comunist din 
România se va prăbuși. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Din capitolul "Constantin 
Brâncuși în America",  

al cărții "America panglicilor 
cenușii, un vis... românesc" 

(Fragment) 
 

Pe 7 martie 1952, culturnici în număr 
de… 14, printre care Mihail Sadoveanu, Geo 
Bogza, George Călinescu, Iorgu Iordan, Ion 
Jalea, Dumitru S. Panaitescu-Perpessicius au 
respins moştenirea… gratuită, constituită 
din… 200 de lucrări şi… atelierul din Paris, 
făcută României de Constantin Brâncuşi, 
deoarece el a fost considerat un… "reprezen-
tant al burgheziei decadente".   

Nimic nou sub soare! Cu rarele 
excepţii, care nu fac decât să confirme re-
gula, culturnicii dejisto-ceauşişti, pe de o 
parte, feţuitorii deşănţaţi ai comunismului, 
pe de altă parte, cu o mânie proletară 
caracteristică, au ştiut, ştiu şi vor şti să 
răşluiască reprezentanţi ai spiritualităţii 
româneşti pe criterii… că este burghez deca-
dent… că este anticomunist… că este…  că 
nu este… 
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Dorina Ștefania Cristea (n. 1 
ianuarie 1949, Pătârlagele, județul 
Buzău) cunoscută în breasla 
scriitoricească sub numele de Ștefania 
Oproescu, numele său dinainte de 
căsătorie, este o poetă și prozatoare, de 
profesie medic, care s-a bucurat de cele 
mai bune referințe din partea criticilor, 
secretar de redacție la revista „Oglinda 
literară”, membru al Uniunii Scriitorilor 
din România și membru al Asociației 
Medicilor Scriitori. Și-a făcut studiile 
universitare la Institutul de Medicină și 
Farmacie Iași. În prezent este medic ex-
pert la cabinetul de expertiză medicală 
și recuperarea capacității de muncă care 
funcționează pe lângă Casa Județene de 
Pensii Vrancea. Debutul literar: volumul 
de poezie Naştere perpetuă. A scris 
eseuri, proză scurtă, poezii în „Jurnalul 
de Vrancea”, „Gazeta vrânceană”, „Sa-
lonul literar”, „Pagini medicale 
bârlădene”, „Plumb” și „Oglinda literară”, 
demonstrând o vie preocupare estetică. 
Se remarcă prin volumul de poezie 
„Naștere perpetuă” și cărțile „Pot-
coave de catifea”, „Singurătatea nisi-
pului”, „Zăpada neagră”. 

 
* 

Cel care împarte cadouri 
 
Mereu ascuns 
Cel care împarte cadouri 
Alungă negura somnului 
îmi lasă în pragul vederii 
Mereu, același cadou. 
ZIUA 
În ambalaj diferit 
Mai colorat, mai cenușiu 
După cum găsește la rând. 
De la o vreme 
Desfac tot mai greu ambalajul 
Uneori mă prinde seara 
Trudind 
Și somnul mi-e tot mai fragil 
De teamă că acel nevăzut 
Îmi va lăsa cadoul la ușă 
Iar ambalajul, voi fi eu. 
 
DISPERARE 
 
Țin cu disperare 
De realitatea  rarefiată 
Pe care o scrie prezentul 
Pe cât o doresc mai tare 
Pe atât o înțeleg mai puțin. 
Dacă asta-i înțelepciunea promisă 
Lasă-mă Doamne tânăr 
Risipit în poemul înverzit 
Al închipuirii. 
 
NECUPRINS 
 
 S-a oprit o clipă neliniștea 
Și a privit în urmă 
I s-a părut că o strigă cineva 
Dar, de văzut n-a văzut pe nimeni 
Era doar un drum gol 
Alb ca neaua  
Și moale ca puful de pescăruș. 
”Iată că m-am trudit degeaba 
Tot drumul până aici” 
Și-a zis ea și a dat să plece mai departe 
Dar mai departe nu era. 

A făcut atunci un pas înapoi 
Albul a înghițit-o 
 Ca un câmp de omăt fulgul de nea  
„Credeam că întoarcerea  
                                      e prin întuneric” 
A mai apucat să-și spună neliniștea 
Și ultimul ei gând 
S-a și prefăcut în alb necuprins.  
 
CUVINTE 
 
Cuvinte fără chip 
Au cutrierat depărtările 
Ademenindu-mă spre năravul vieții. 
Cuvintele fără trup  
Mi-au deschis pulsul mut 
De la încheietuta mâinii 
 Până la inimă, unde 
Un zid neplâns,  acoperea vederea. 
Întrupate, cuvintele îmbracă 
Epiderma fragilă a oglinzii 
Cu două fețe 
Care respiră realități diferite 
Și în care, penumbre 
Iau locul limpezimii seducătoare  
               a viselor 
 
ÎNTREBARE 
 
Întrebarea care nu s-a pus încă 
Așteaptă cu înțelepciune 
Sorocul nașterii. 
Captivi în oul din care  
Nimeni n-a ieșit viu 
Ne agățăm resemnați de simțuri 
Trecem cu ele prin frică, la pas 
Ca să pară mai lungă clipa 
În care ne amăgim 
Cu răspunsuri mari la întrebări mici 
Chiar inventăm gări în veșnicie, 
Reîncarnări. 
Când Întrebarea va sparge coaja oului 
Plăpânzi, abia intrați de milenii în vis 
Vom reuși să locuim libertatea? 
De asta moartea trebuie să fie lungă 
Să ne trezim odihniți 
Când vom afla Răspunsul 
 
NAUFRAGIU 
 
Creşte tot mai înaltă umbra în mine 
Hrănită cu apă de timp. 
Pe braţele ramuri 
Înfloresc buchete de amăgiri 
Regretele sângerii ale zorilor. 
Umbra de afară 
Scade ca ziua spre întomnare. 
Creşte umbra din mine 
Şi mă scufundă în ea 
Curând ne vom privi 
Ochi în ochi. 
În oglinzi vălurite 
Vom vedea acelaşi vis 
Naufragiat în absenţe. 
 
SCRISOARE 
 
Doamnă veșnicie, 
Pe planeta Pământ s-a abolit sclavia, 
Am hotărât să trimit vestea  
Prin curierul care va veni 
Să mă ridice din toiul cărnii mele 
 
De care n-aveți oricum trebuință 
Și să mă facă rob al veșniciei 
Doamnă eu nu vreau să vă cer înapoi 
Carne nașterii mele 
Înlănțuită între cei care se cutremură 
Și cei care cârcotesc 
Cum că n-ați fi tocmai stăpână  
                             pe granițe 
Cred că v-aș putea chiar iubi 
Dacă mi-ați da libertatea ca la plecare 
Să aleg o singură clipă din viață 
Pe care s-o locuiesc la nesfârșit. 
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  „Vocația și patosul autoarei 
îndreptățesc cu prisosință inte-
grarea numelui său în galeria 
celor care, din umbră, din tăcere 
și cu o umilință netrucată, servesc 
pe măsura talentului lor, tezauru-
lui actual al  literelor scrise”. 

GHEORGHE ISTRATE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vasile Ghica (n. 8 noiembrie 

1940, Priponești, județul Galați) este 
un scriitor român. Este cunoscut și 
apreciat mai ales în calitate de scriitor 
de aforisme. Ca scriitor, a început să 
scrie versuri înainte de a intra la liceu.  
Ca student, a publicat în revisele "Con-
temporanul” și "Viața studențească”.A 
făcut parte din subredacția ieșeană a 
revistei studențești. 

A debutat editorial în anul1989 
cu volumul de aforisme "Surâsuri 
migdalate” (aforisme) la Editura „Ju-
nimea” din Iași. 

A publicat în numeroase reviste: 
"Ateneu”, Cronica, Plumb, "Porto-
Franco”, "Dunărea de Jos” "Lumină 
Lină” (S.U.A.), Le Courier International 
de la Francophilie (Galați), "Literatură 
și artă” (Rep. Moldova,), "Antares”, , 
"Flacara” , "Vremea” , "Totuși iubirea”, 
"Flacara” lui Adrian Păunescu, "Viața 
Liberă”, "Radio-România Cultural”, 
"Cultural TV”, "Național TV”, "Radio 
Actualități” , "Radio Iași”. 

Aforismele sale au o mare 
anvergură în toate mediile culturale. 
Unele dintre ele au fost date ca subiecte 
și la examenele de bacalaureat. 

Este membru al Uniunii Scriito-
rilor din România, filiala Bacău și 
cetățean de onoare al localității natale 
(Priponești).  

 
Aforisme 

 
Surâsuri migdalate (1989); 
Cristale de fum (1991); 
S.O.S. Iubirea! (1995); 
Recviem pentru mileniul doi (ediție 
bilingvă: româno-franceză)(1997); 
Răscruce de milenii (1997) (ediție 
bilingvă română-engleză); 
Chef pe Titanic (2008) 
Perdafuri (2009);ediție bilingvă, 
română - turcă; două volume pe inter-
net la adresele: www.citatepedia.ro și 
www.varox.ro 
În ghearele râsului (2011); 
Rezervație gri (2011) 

 
Versuri 

 
Spălător de cadavre (2007); 
 
Versurile din placheta "Spălător de ca-
davre” sunt interogații lirice generate 
de derapajele condiției umane actuale. 
 

Proză umoristică 
 
La balamuc, birjar! (2008) 
 
În "La balamuc, birjar!”, scriitorul 
divaghează umoristic diverse citate ale 
unor personalități ilustre.  

 
CRISTALE DE FUM 
 
*I-am tăiat coada câinelui  meu. 

Se  bucura, netrebnicul, când  vedea un 
critic  literar. 

*Apără-ţi visurile esenţiale ca  pe  
un  steag de luptă. 

*Aforismul este limba mea  
maternă. 

*În esenţă, politica  este un  con-
clav  de  lupi, unde  cei  flămânzi  urlă  la 

cei  sătui. 
*Există  momente în viaţă când  

nu  mai poţi conta decât  pe mângâierile  
mamei. 

*Unor  cărţi le lipseşte linguriţa de 
ferment care ar  fi putut  să transforme  
aluatul în  cozonac. 

*În artă,sub  orice  dună  de  nisip, 
poate să  clipocească un izvor. 

*Numai popoarele imbecile îşi  
transformă eroii în  martiri. 

*Se  pare  că  şi frica  ancestrală a 
românilor de  neant s-a  metamorfozat, 
între  timp, în nepăsare. 

*Oamenii de geniu modelează 
marmura timpului. 

*În  viaţă, ca şi în artă,aplauzele 
îşi pot  schimba oricând destinaţia. 

*Morala  explicită în artă este  
asemenea arcurilor ieşite din saltea. 

*Orice izbândă artistică poate  fi 
o  bucăţică din  mozaicul  fericirii  ge-
nerale. 

*Citeşte măcar biblioteca  gene-
tică  din  tine! 

*Misiunea artiştilor de  astăzi este 
mai dificilă, pentru că  obstrucţia  
comunistă era  mai uşor  de ocolit, decât 
indiferenţa lumii de acum. 

*Au  reînceput marile migraţii. 
Oare ne  vom instala iar bisericile pe  
roţi? 

*Să  nu dramatizăm totuşi  criza 
lecturii! Dispar cititorii, este adevărat, 
dar se  înmulţesc exponenţial scriitorii. 

*Timpul ne lucrează pe toţi. Încet, 
dar  sigur. 

*Există  scriitori actuali  care au 
primit la diverse festivaluri şi concursuri 
literare mai multe diplome şi decoraţii 
decât  mareşalii sovietici de  pe vremuri. 

*Iubirea-această pădure de 
mesteceni a  vieţii. 

*Mă deranjează, în special, proştii 
cocoţaţi. 

*În istoria oricărei iubiri există 
un balcon ca al Julietei, pe care mai 
târziu se întind rufe. 

*Au existat întotdeauna scri-
itori mari, mijlocii, mediocri. Şi cei 
care fac trotuarul literaturii. 

*Nu rămâneau pasive celelalte 
animale dacă simţeau că maimuţa 
duhneşte a om. 

*Spre sfârşitul vieţii se înmul-
ţesc ţintele, dar se împuţinează 
gloanţele. 

*Ne doare mult nedreptatea. 
Dreptatea nici măcar nu o simţim. 

 
epigrame 

 
Epitaful unui automobilist grăbit 

 
După ce s-a înălţat 
Peste gard aproape-un metru, 
Actele i le-a-nmânat, 
Personal lui Sfântu Petru! 
 

Circumstanţe atenuante 
 
Vinul - dacă-i crezi blazonul - 
E de soi apreciat, 
Vinovat e deci sifonul, 
Care nu-i medaliat! 
 

Unui pictor abstracţionist 
 
Un peşte cu volan şi toartă 
Şi scris sub el "natură moartă". 
Păi cum era să iasă vie, 
Dintr-o idee-n agonie? 
 

Stupoare 
 
Se poate să nu fiu crezut, 
Dar fete rele n-am văzut, 
Că toate-s sincere, modeste... 
De unde-apar, atunci, neveste? 
 

Mie însumi 
 
În viaţă-am râs extrem de rar 
Ca la discursul funerar!
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Ca prezențţă insolită, livrând 

„aiureli” sapienţiale şi iluzii „de măcinat 
la roata / hazardului”, vervosul Calis-
trat Costin, adunând miniaturi, resturi, 
reversuri („nu doar versuri”, suntem 
preveniţi), nu se dezmințea nici în 
Lumea se petrece (Editura Ateneul 
Scriitorilor, Bacău, 2015), provocând, 
pe tiparul ştiut, noi „gâlcevi” cu lumea. 
Nici cea mai proaspătă apariție (De 
unde altă lume!?, 2019) nu părăsește 
„reţeta”. Recidivist, așadar, sătul de vre-
muri „nepricopsite”, poetul, gustându-i 
„otrăvurile”, ne anunță că „și-a greşit 
lumea”; că neoamenii „au pus labele pe 
lume” (vai, câinoasă), că însăși Planeta 
noastră, rătăcitoare într-un Univers 
bolnav, „trage să se stingă”. Mai mult, 
chiar „Cel Mare s-a săturat / de crea-
turile lui”. Încât, economicos şi 
sentenţios, uneori aforistic, încercat de 
o „disperare pozitivă” chemând 
Doamna speranță, poetul, contem-
plându-se autoironic, locuind în pa-
ravis, stăruie în astfel de „greșeli lirice”.  

La peste patru decenii de la de-
butul junimist (Planeta, 1974), după 
ce, frisonat de „mici întrebări”, îşi 
oferise o călătorie în suc propriu şi, în 
dibăcite reversuri, provocase „taifasul” 
(polemic) cu învăţaţii lumii, cu simpa-
tice răsturnări de sens (v. Ironia 
moderată, 2012), neastâmpăratul 
„cetăţean al Infernului” (fie el şi 
„omenos”) revenea tot cu re-versuri, 
unele în reluare, în placheta Pe con-
trasens... (Editura Ateneul Scriitorilor, 
Bacău, 2014). Pe care, răsfăţându-se, le 
considera, în aceeaşi cheie autoironică, 
doar „dibuiri poeticeşti”... 

„Învaţă să vezi poezia în rea-
litate. / Şi dacă ea – poezia – nu e încă 
acolo, / pune-o!”, ne îndemna „un 
franţuz”, pe care, fireşte, Calistrat 
Costin îl contrazice, recomandând: „Nu-
ţi rămâne decât să / vezi poezia în tine, 
câtă e ori câtă nu e...” Totuşi, virând 
spre prozaic, anecdotic, colocvial, 
părăsind – sub pretext teatral – „liris-
mul tainic” în favoarea unei viziuni 
aspre, cu iz pamfletar, cuprinzând 
„teatrul lumii” (o lume absurdă, 
populată de „bestii ideale”, admirând 
„distracţia de fiare”), poetul iubeşte 
spectacolul, iluzia, farsa; se îndreaptă, 
parantetic-explicativ, spre o lume 
nepoetică, încât, pe bună dreptate, 
Raluca Dună sesiza că Satiră 
duhurilor mele...(Parodii şi nu prea), 
volum ivit în 1980, reprezenta „oare-
cum o răspântie”. Eclectismul îi 
îngăduie ca, cercetând reversul, într-o 
oralitate „descălţată”, „la gura ţevii”, 
navetând între nostalgie şi cinism, să 
descopere, cu inocenţă prefăcută, sâm-
burele grav. Inteligent, inventiv, pozeur, 
ludic, histrionic, mobil (adică adapta-
bil), poetul-miniaturist îşi maschează 
gravitatea, observa Adrian Jicu. Intră în 
dialog cu Demiurgos („ca de la părinte 
la fiul său”), se răţoieşte persiflant la 
unii gânditori (contrazicându-i), 
consideră că Doamna Lume (bună-
nebună) e doar o „eroare divină” şi, 
împăcat cu sine, câştigând seninătatea, 
ne invită în „bazarul” său liric. Un titlu 
precum Răspăruri definea exact para-
doxala poezie pe care o livrează Calis-
trat Costin, un sentimental, de fapt, pus 
pe ghiduşii, afişând un criticism in-
terogativ, cu tentă umoristică, trăind 
febril, în plin „tămbălău mondial”, între 
„exaltare şi disperare” (constatase, 
îndreptăţit, Ion Roşioru). Deoarece 
„adevărata poezie, se naşte / în mii şi 

mii de chipuri” (v. Naşterea poeziei), 
lirismul autorului băcăuan, chiar într-o 
vreme în care „nu mai avem ce roman-
tiza” (cum suntem avertizaţi), 
investighează, cu resurse filosofice, 
această lume haotică – „un nimic la pu-
terea zero”, lume care pare a-l fi dezgu-
stat chiar pe Ziditor, sătul – aflăm – „de 
propria-i scorneală”. Dacă ne amintim 
că începuturile poeticeşti se leagă de 
un limbaj arhaizant, folclorizant, prelu-
crând filonul popular, invocând 
strămoşii, rădăcinile, pământul-mumă 
etc. (vezi pomenita Planete ori Au-
gusta lumină, 1976), dacă plachetele 
care au urmat, de la Satiră duhurilor 
mele... (1980) până la Şi totuşi...nu se 
mişcă (2002) evidenţiau o formulă 
colocvială, prozaică, autoironică, de-
voalând teatrul lumii, farsa, implicit 
„declinul elegiei”, putem conchide că 
acest eclectism, conjugând livrescul cu 
ludicul şi erotismul suav, livrat în rafale, 
cu tirade romanţioase, subminate iute 
de sarcasmul nedomolit, blamând 
„imaculata concepţiune” ori specta-
colul „fără sare şi piper” se prelungeşte 
benefic şi în ultimele volume, de la Om 
fi greşit galaxia (Editura Ateneul scri-
itorilor, Bacău, 2010) până la cea mai 
proaspătă apariţie (De unde altă 
lume!?, aceeași editură, 2019). Ştiind 
că „în lăuntrul lui zero se află / şi par-
adisul şi infernul” (v. Restul e zero), 
denunţând trecutul mort şi „bruma de 

amăgire” în ziua de mâine, împăcând 
căutătorul de lumină cu cel sigilat de 
fascinaţia neantului, muşcat de 
„şarpele îndoielii” în împărăţia prafului 
şi pulberii, trăind împărţit între oroare, 
eroare şi binecuvântare, Poetul, cu o lu-
ciditate împinsă în pragul miracolului 
deplâns, ne anunţă fals-solemn: „am 
dat, în sfârşit, la pace cu Dumnezeu” (v. 
Sfântă indignare). Chiar dacă nu ezită a 
recunoaşte farsa, „momeala” etc. şi se 
simte „tras pe sfoară” de „zămislitor”, 
Arhitectul – stăpân al Universului cel 
plin de „neînţelesuri”: „Stăruie-n cer şi 
pe pământ / mari semne de întrebare, 
/ ţi-e greu a-l crede pe cuvânt / pe cel 
ATOTPUTERNIC, / nicio credinţă, nimic 
sfânt, / te zbaţi şi-ţi place-n ghearele, / 
neantului, / la marginea fără de mar-
gine / nu-ţi vine-a crede ochilor, / pare 
că TOTUL nu e!” (v. De-a credinţa). Sau 
în alt loc: „Un şarpe (şarpele veninos al 
îndoielii) / mă încolăceşte cu dragoste 
mare, / îmi sunt tot mai vrednic de 
spânzurătoare, / şi mă întreb, ca orice 
păcătos, / dacă „viaţa lumii” nu-i totuşi 
/ „vis al morţii eterne” / (moarte, şi ea 
trecătoare)” (v. Sfârtecări). 

Un interogativ, aşadar, ne-
încrezător într-o „nouă venire” sau în 
legenda reînvierii, deplorând viaţa pe 
fugă, curgătoare, acel „ciot de viaţă” cu 
o biografie „umplută de fleacuri” pe 
planeta-caricatură, poetul constată că 
„adevărul a fost dat pe uşă-afară / fără 
ca cineva să observe” (v. Blândă 
demenţă). Şi tot el, invocând un 
acţionar „mai de sus” sau „reuniunea de 
apoi”, se va întreba, deloc candid: „Dar 
dacă lumea / n-are nici un Dumnezeu?! 
/ Dar dacă are?!” 

În consecinţă, fără a da vina pe 
„eternul Altcineva”, cere o altă creaţie, 

propune dreptul la recurs, imploră să 
fie dată îndărăt „maşinăria lumii”: vi-
itorul „oftează”, vremurile sunt 
„buimace”, cerul e o „dărăpănătură”, în 
fine, chiar şi neantul e „strâmt”. 
Trecători prin „bâlciul nebuniei”, uitaţi 
de Cel de Sus, pământenii se pot în-
treba: „Am greşit ori am fost greşiţi – / 
iată întrebarea”... Totuşi, refuzând ideea 
de om, poetul acceptă ideea de Dum-
nezeu. Iată o probă convingătoare: „Su-
fletul Tău, Doamne, / la o margine de 
cer, / stă şi plânge, / ar vrea să-şi ia 
zborul / dar nu mai ştie încotro. / 
Trupul Tău, cel mult frumos / încă mai 
doare, / aşteaptă.” (v. Lacrimă). Ceea ce 
nu-l împiedică să propună, în replică, şi 
un Pastel (negru, fireşte, cu cer funebru, 
cu nouri de plumb, navigând pe un 
senin murdar etc.). Sau, cu elan filoso-
fard şi ton glumeţ, cu iz fabulistic, 
folosind ingenioase pretexte livreşti, cu 
afirmaţii apodictice (imediat con-
trazise) în ipostaza „cerşetorului de 
adevăr”, examinând galeria „creatorilor 
şi creaturilor”. Şi chemând la rampă 
nume grele, acei cugetători stimabili 
(„tulburând planeta”), îngrămădind to-
muri, tratate, uvraje etc., de la „pârlitul 
de Diogene” (învăţând exilul) la pri-
etenul Ernst (Jünger) şi atâţia alţii, de-
filând maiestuos şi păgubos (v. De 
„învăţătură”). Până la urmă, ecuaţia 
rămâne nedeslegată. Nepătrunsul, mis-
terul genezic, istoria ca „târâtură prin 

timp”, umanitatea „ţicnită” şi omul – 
gazda lui Dumnezeu (admirabil spus!) 
se dizolvă în „clipa de fiinţare”, 
înfăţişându-se tribunalului celest. „Ce 
ştie ea, ştiinţa”? – se poate întreba poe-
tul, nevizitat, totuşi, de experienţa 
extatică. Dar interesat de cea reflexivă, 
fiind „un păţit”, un „neisprăvit 
desăvârşit” care, expert în tainele in-
imii, a trăit „cam multe vieţi de om”, co-
chetând şi cu „superba doagă a lui 
Cioran”. Un povestaş, vom zice, cu suflet 
„celest şi candriu”, iubind oralitatea. 
Din astfel de păţanii, asaltat de „uluieli”, 
el scoate tâlcul (deloc moralizator-di-
dactic), întoarce pe dos sofismele, 
strecoară glumiţe („ce să faci aici la 
porţile / orientului?!”) precum, 
altădată, „nearsul de viu” Dante, cel 
scăpat de prigonitori prin „ştergerea 
putinei la Ravena” (v. Istorioară cu 
Dante). „Lumea” lui Calistrat Costin, 
înceţoşată (v. Dezacord), abundă în 
replici suculente, trăind dilematic, după 
logica postmodernă: a fi şi a nu fi. 
Livrând miniaturi (în stil nipon), de-
plângând confuzia axiologică 
(porcanii / râtanii înfulecând mărgă-
ritarele), şotios, protejând miezul 
filosofic, el rămâne o prezenţă 
singulară în peisajul nostru liric 
(suprapopulat!), invitându-ne la o 
preumblare prin Istorie. Cu rostul, 
deloc tăinuit, de a purcede la o „lectură” 
a epocii, pensând exemple, contem-
plând zâzania pământenilor „putre-
găind” în veselie, cu pofta îndârjită de a 
exista într-o viaţă vidată de sens (vezi 
„dialogurile” cu E.C.). Resemnat, va con-
stata: „om fi greşit galaxia...” Dar tot po-
etul conchide glumeţ-implacabil: „De 
dus n-ai unde să te duci, necum să 
scapi”. Raţionalismul trufaş se 

colorează cucernic, într-o seducătoare 
formulă personalizată, cu, am văzut, 
răbufniri şi nedumeriri aproape 
argheziene. 

Încât, inevitabil, o monografie 
consacrată lui Calistrat Costin era pe 
ţeavă. Atras de „subiectul C. C.”, cum 
mărturiseşte, Grigore Codrescu a în-
tocmit o micromonografie vioaie (Iro-
nicul reflexiv Calistrat Costin, Rovimed 
Publishers, Bacău, 2013), cercetând 
meticulos biografia şi opera şi 
conchizând, implacabil, că avem de-a 
face cu un ironic grav, reflexiv. Shake-
speareolog în juneţe, dându-şi licenţa 
(la Universitatea ieşeană) cu Al. Dima, 
făcând ceva „purici” prin învăţământ, 
lansat în ziaristică, fiind prozator, sce-
narist, traducător (Tristan Tzara, Pierre 
Morency), dramaturg, director de 
instituţii, fost preşedinte al Filialei 
Bacău a Uniunii Scriitorilor, prezent, 
printre „ateneeni”, din 1972 (e drept, cu 
sincope; „recuperat” de Radu Cârneci), 
Calistrat Costin este, în primul rând, 
poet. Aşa îl ştie lumea, zice respectuos 
monografistul, atent la „mişcările enig-
matice” care i-au marcat traseul 
existenţial / profesional. Omul, dotat cu 
un barbişon „maiorescian”, e impetuos, 
impunător, dinamic, sociabil. Poetul, 
trăind scindat, între metafizic şi coti-
dian, se recomandă, însă, drept „un bâr-
fitor la colţ de Univers” (titlul unui 
volum din 2007); iar comentariile sale 
(profiluri, cronichete, editoriale) sau 
seria de interviuri, exploatând apetitul 
convorbirist de altădată, dezvoltă, neîn-
doielnic, perspectiva hedonistă. Inven-
tariind, cu o „plăcere cinică”, şi alte 
titluri (precum Despre viaţă, Albatros, 
1977), Grigore Codrescu ne reamintea 
că poetul, intrat „pe contrasens”, e şi un 
fost romancier, închegând cândva un 
ciclu epic, cu bune pagini de epocă. 
Arşiţa (1981), de pildă, rescris, ar 
putea fi un savuros roman politic. 

Polivalent, cheltuindu-se ca 
umorist, satirizând „năravurile 
lumeşti” (cf. Vlad Sorianu), abordând, 
cu rafinament cultural, „diverse 
chestiuni”, Calistrat Costin poate lăsa, 
păgubitor, la o privire superficială, im-
presia neseriozităţii. Or, „tandreţea 
ironică” (I.B. Lefter) şi „abilitatea 
prozodică” (Eugen Simion) fac casă 
bună în scrisul său, expansionist, ver-
vos, dezinvolt. Câteva miniaturi oferă, 
sperăm, o convingătoare demon-
straţie: „Miroase-a neant, / trupul su-
fletului meu / a cam obosit – / credeam 
că „niciodată” / e doar un simplu cu-
vânt...” Sau: „Păsări de pradă, / în cer 
miroase-a sânge – / ce parfum divin!” 
Şi, în fine, avertizându-ne că „substanţa 
timpului e colbul” (v. Cronoliză), muca-
litul C.C., ca liber cugetător, gata de „a 
beligera”, denunţă „farsa lui suntem”: 
„Mi-e foarte greaţă, / m-am săturat de 
viaţă, / viaţa de mine.../ Reînvierea de-
apoi / n-ar mai avea rost, Doamne!” 

Chibzuind la întremarea lumii, 
printre atâtea „boleşniţe”, rătăcind prin 
meandrele Istoriei (cu atâtea lecţii in-
utile), denunţă risipa de vorbe. Şi, 
firesc, constată că, „în zborul spre 
neant”, tot mai bună-i tăcerea. Se 
contemplă autoironic şi ne anunţă, 
aruncând câte o biată „metaforicuţă” 
sau inventând specia „reparadoxului”: 
„Sătul de lume / m-aş ascunde, dar 
unde?! / Mi-am căutat loc / în gaură de 
şarpe / şi-am dat de alţi veninoşi”.  

Inevitabil, „hăituit de năluci”, 
pune în dezbatere Problema poeziei 
pentru a conchide implacabil: „fiecare 
ins, cuvântător au ba, pe POEZIA lui 
piere”. Îl putem contrazice?

PROFIL 
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Gânduri din abis 
 
Volumul Gânduri din abis 

(StudIS, Iaşi, 2018) ce ni se prezintă 
lecturii este un debut editorial. Un 
summum de idei şi sentimente 
învăluite în cheie lirică, o subtilă 
îmbrăţişare a simţurilor estetice ale 
acestui prezent, cu o linie melodică 
liniară, fără efuziuni sau tensiuni gra-
tuite. Deşi versurile Doinei Guriţă 
absorb seva poeziei clasice 
româneşti, simţim acea febră magică 
de învăluire în faldurile modernităţii 
de mileniu al treilea. 

Tema centrală a prezentului 
volum este timpul, „călător neobosit” 
(Calendarul), cel care, cu  „razele”-i 
binefăcătoare, imortalizare a celor 
mai emoţionante clipe, învăluie 
„răsăritul” şi „asfinţitul” din noi, pre-
cum o dezlegare de neputinţe (Din-
colo de timp). 

Lectura versurilor autoarei 
seamănă cu o plimbare delicată pe 
claviatura unei pianine amintitoare 
de Chopin, iar acordurile lor lirice 
capătă o nuanţă uşor patetică, pre-
cum o spovedanie (Cugetare, O, 
Doamne!). Şi-n acest context avem în 
vedere poeziile care recompun o 
treaptă a purităţii (Nucul din vie, 
Clipa), a recunoştinţei (Cine?, Trecere, 
Iarna), a emoţiei charmice (Vise, 
Noaptea, Fără tine, Dragoste 
imposibilă, Răsai).  

De la prima vedere cititorul 
poate recunoaşte bucuria poetei 
Doina Guriţă de a poetiza cotidianul 
de tip coşbucian (avem în vedere, în 
primul rând, Nucul din vie. Amintiri 
din copilărie), de a se lăsa cucerit de 
vraja cromatică de sorginte 
simbolistă (Cugetare, În albie de vis, 
Noaptea) sau de a se integra în ceea 
ce numim  (cu nonşalanţă), trans-
modernism (Abandon, Absenţă 
tulburată, Altfel). Şi totuşi, sentimen-
tul suprem, sincer şi neîntinat de 
nicio undă epigonică, rămâne am-
intirea lui Mihai Eminescu (Tu trebuie 
să crezi)! 

Deloc de neglijat este „dorinţa” 
vocii lirice de a încondeia, tranşant şi 
ascensional, învăluirile într-acest  
malefic „dans” cotidian de mileniu al 
treilea (cu precădere), drastic avertis-
ment: „Mâncăm fără de saţ / Trăim 
fără de har / Muncim fără hotar / Şi 
sfârşim în şanţ…”, şi, mult mai grav, 
„Ucidem prunci în pântec / Vărsăm 
sânge de sfinţi…” (Fără cuvinte). În 

fapt, poemul 
Fără cuvinte 
r e p r e z i n t ă 
c u r b u r a 
gândirii de 
s o r g i n t e 
euharistică a 
poetei Doina 
Guriţă, un chi-
max structurat 
în cinci trepte: 
„trăim fără de 
har”, „cădem” 
(în necuviinţă), 
„ucidem prunci 
în pântec”, 

consumăm iraţional, tulburăm tot 
ceea ce ne înconjoară (gest blas-
femic)! Şi, întrebatu-ne-am noi oare, 
unde ne conduce (ne-ar putea con-
duce) acest mal-climax? Spre pieire! 
Spre ireversibila pieire! 

Cuminţenia şi eleganţa verbu-
lui, structura prozodică modernă, 
structurarea tematică, tonusul liric 
moralizator, totul în ansamblul său ne 
determină să privim cu optimism nu 
doar spre-acest debut poetic al 
Doinei Guriţă, ci, cu precădere, spre-
aceste creaţii, adevărate  elemente 
tainice ce se întreţes şi alimentează 
firele  nevăzute ale iubirii de frumos, 
claviatură a memoriei.  

Iată-ne în faţa unui debut po-
etic, promiţător, pe care-l putem 
reţine ca pe o binecuvântare. 

Livia Ciupercă 

Despre volumele 
anterioare  - de 
cronici şi eseuri 
filosofice - ale 
filosofului Marian 
Nencescu şi dacă 
revin cu acest co-
mentariu la volu-

mul Lecturi premeditate (Editura 
Detectiv literar, Bucureşti, 2018), o fac 
pentru că numărul celor dispuşi să ţină 
pasul cu ritmica apariţiilor editoriale, -  
să citească şi să dea seama de cele citite 
– este din ce în ce mai redus. Au mai 
rămas doar câţiva mohicani ancoraţi în 
dulcea zăbavă a cititului, şi trudnicia lor 
în climatul nostru cultural trebuie 
subliniată apăsat.  
      Ultimul volum de cronici şi eseuri 
filosofice este, dacă informaţiile mele 
sunt exacte, al treilea, ceea ce înseamnă 
că actul comentării nu este defel unul 
accidental, episodic, ci o profesie de 
credinţă şi o acţiune continuă, cum stă 
bine unui intelectual care îşi respectă 
misiunea şi reputaţia.  Îl citesc cu in-
teres nescăzut şi-mi place să dau seama 
de izvodirile lui. În acest ultim volum de 
cronici şi eseuri  întâlnim cam de toate: 
Autorul însuşi îşi grupează comentariile 
în trei diviziuni distincte – fiecare cu 
particularităţile ei problematice. 
      Prima dintre ele adună sub genericul 
Jurnale, jurnalişti, vremuri eseuri, 
cronici şi comentarii, cele mai multe 
vizând centenarul Marii Uniri de la Alba 
Iulia. Autorul a citit tot ce s-a scris în 
publicistica românească cu privire la 
acest moment istoric, aşa că această di-
viziune echivalează cu o radiografiere a 
evenimentului, aşa cum s-a marcat în 
cultura românească. Căci dacă politi-
cienii şi instituţiile abilitate au manage-
riat defectuos şi amatoric această 
aniversare, intelectualii şi-au făcut bine 

treaba. Au ţinut treaz interesul pentru 
această sărbătoare în presă, au scris 
cărţi, au evocat momente, şi 
personalităţi, au adoptat atitudini şi  
poziţionări şi-au reeditat din lucrările 
vechi, uitate şi epuizate de multă vreme. 
O altă diviziune – Trepte şi popasuri 
filosofice (circa 150 de pagini) -  
reuneşte poziţionările  autorului faţă de 
problemele care înfrigurează lumea, şi 
pe cea românească în special, privind 
cultul eroilor, paradoxul Noica, kantia-
nismul lui Maiorescu, moştenirea lui 
Stephane Lupaşco, sau Mircea 
Vulcănescu. Reţinem din această diviz-
iune, ca idee oarecum de senzaţie, 
scrisorile filosofului ja-
ponez  Seinoske Yuassa, 
din perioada 1929-1936 
adresate lui Constantin 
Floru, pe care-l cunoscuse 
la Freiburg, amândoi 
cursanţi la seminariile 
ţinute de Martin Hedegger. 
Ulterior, Yuassa va sta 
câteva luni la Bucureşti, ca 
secretar al legaţiei 
japoneze şi va învăţa atât 
de bine limba română că  
descifra la perfecţie 
nuanţele filosofice ale cu-
vântului dor şi-l autoriza 
ca esenţial între con-
ceptele filosofice uzuale. Cea de a treia 
diviziune a cărţii este consacrată Ma-
rilor seducători din cultura 
românească, cu opinii epistemice de-
spre Eminescu, dar şi despre Alecsan-
dri, Calistrat Hogaş, Sadoveanu, 
Brătescu-Voineşti,  şi despre alţi scri-
itori, din opera cărora desprinde sen-
suri şi înţelesuri noi, actuale şi mai 
puţin sesizate de critica literară. 
Reciteşte, bunăoară, romanul Mitrea  
Cocor a lui Mihail Sadoveanu – carte 

mult prea controversată din bibliografia 
sadoveniană şi parcurge o întreagă bi-
bliografie a problemei pentru a con-
firma, în cele din urmă, opinia lui 
Tudorel Patrichi, că în loc să fie o carte 
aşa cum s-a dorit şi a fost prezentată de-
spre victoria socialismului, Mitrea Cocor 
este, în esenţa ei tainică şi încifrată, o 
carte ce condamnă bolşevismul (p. 332).  
Din Calistrat Hogaş reciteşte călătoriile 
montane ale povestitorului, înre-
gistrează opiniile critice exprimate şi 
conchide că este şi va rămâne, pentru 
generaţiile de gimnazişti, dascălul cu 
pălărie cât roata carului ce va continua 
să-i examineze copios, la cunoştinţele de 

cultură generală. Este scri-
itorul şi omul spectacol, 
specie cvasi-dispărută din 
lumea modernă de 
funcţionari ai scrisului (p. 
308). Ceea ce surprinde la 
comentariile lui Marian 
Nencescu este râvna 
informării, evidentă peste 
tot în comentariile sale. O 
problemă, oricare, este 
dispusă într-un orizont 
problematic complex, cu 
trecerea în revistă a tu-
turor opiniilor exprimate, 
pentru ca, în cele din urmă 
să-şi expună punctul de 

vedere sau să motiveze de ce raliază la 
concluzia altui înaintaş. Cum ar spune 
Hegel, urmăreşte o problemă cu drum 
cu tot, cu tot cortegiul de opinii expri-
mate, indiferent din ce parte a criticii 
provine. De asta îl apreciez, îl ţin în 
graţii receptive şi-l recomand tuturor 
cititorilor ca pe un autor serios, care 
chiar adaugă un spor de cunoaştere la 
ceea ce procesează epistemic şi ştie să 
ajungă la esenţa lucrurilor. 

Marian Nencescu şi premeditarea lecturii

*Tatiana TAPALAGĂ, „Până la cer şi 
înapoi”, Lizuka Educativ,2018;Tatiana 
TAPALAGĂ, „Ghicitori hazlii, grupate 
pe categorii”, Lizuka Educativ, 2016; 
Tatiana TAPALAGĂ, „Prietenul meu 
Pot”, Lizuka Educativ, 2017; 
Tatiana TAPALAGĂ, „Rudele lui Moş 
Crăciun”, Editura Cărţile voastre, 2016 
 
      Se ştie, nimeni nu scrie/ publică 
nejudecat şi nepedepsit! Mai ales atunci 
când scrii povestiri, poezii, ghicitori, 
pentru preşcolari, când supratema aces-
tor creaţii, aparent facile, este viaţa! 
Pedepsit, pentru că toţi copiii simţind că 
„viaţa-i poezie,/ Este joc, mister, magie”  
vor dori alte şi alte Texte, care să le 
dezvăluie cum „Roata lumii se 
învârteşte”, cum să fie buni, veseli, 
curioşi şi cât mai frumoşi sufleteşte! 
Judecat, pentru că nu există problemă 
mai complexă dată omului spre re-
zolvare de Dumnezeu, decât educaţia 
copiilor. Educaţie care, în opinia noastră, 
este în primul rând o artă şi apoi o 
ştiinţă inter- şi transdisciplinară. Artă 
pentru că trebuie să facem din copii, oa-
meni, nu roboţi, să le predăm „cultura 
caracterului” – cum propunea cândva, 
inspectorul Eminescu.  

Prima constatare după lectura 
celor patru cărţi scrise de Tatiana 
Tapalagă, între 2016 – 2018, ar fi 
tendinţa de autonomizare a scriitorului, 
faţă de profesorul pentru învăţământul 
preşcolar. Scriitoarea ştie că nodul gor-
dian al literaturii Lumii este literatura 
pentru preşcolari, care trebuie 
sincronizată cu „amintirile despre vi-
itor” şi cu explozia fără precedent a 
ştiinţelor informatizate şi a artelor sin-
cretice. Nodul gordian nu este numai o 
frumoasă legendă despre omul de 
acţiune fără complexe de inferioritate; 
este şi un tip de cunoaştere ce pre-
supune o viziune nouă în educaţia 
preşcolarilor, în care se propune/ im-
pune ca literatura şi celelalte arte să fie 
liderul procesului de învăţare. 
Cunoaşterea „gordianică” în literatura 

pentru copii, presupune non-con-
formism estetico-cognitiv, imaginaţie, 
risc, eficienţă. Nu întâmplător, T. T. îşi 
adresează cărţile „tuturor” părinţilor, 
profesorilor, bunicilor, maturilor şi apoi 
copiilor de vârstă preşcolară care tre-
buie învăţaţi „să folosească şi căile de în-
toarcere către sine însuşi”. Altfel spus, 
scriitoarea-profesor propune pre-
şcolarilor o cunoaştere gordianică, în 
care educaţia estetică să configureze 
celelalte tipuri de educaţie: matematică, 
mitică, religioasă, filosofică, tehnică, 
economică, civică, politică, pedagogică 
etc. Merită citat punctul de vedere al 
profesoarei-scriitor şi, mai ales, trebuie 
ţinut cont de el, în fiecare grădiniţă din 
România. 

T. T. dezvoltă implicit ideea că 
dintotdeauna copilul este legătura pe 
care oamenii (normali) nu o pot rupe, 
este o ghicitoare (poate cea mai grea 
dintre toate!) – tot este D-na profesoară 
o talentată autoare a acestei specii/ ale-
gorii deschise; v. GHICITORI HAZLII, 

GRUPATE PE 
CATEGORII – Iată 
estetica autoarei 
care topeşte în ea, 
psiho-pedagogia 
cunoaşterii gor-
dianice: „În 
această lume în 
care intensitatea 
schimbării, a de-
venirii, este 
uriaşă, un strop 
de fiinţare, de 
poezie, este nece-

sar pentru a ne aminti de noi înşine, 
pentru a nu ne pierde ireversibil în 
lume. Prin educaţie, copilul trebuie să 
devină conştient de totalitatea lui ca 
fiinţă umană, şi totalitatea lui nu 
înseamnă doar intelect, ci şi fiinţare, 
emoţie, sensibilitate”. 

Admirabilă mi se pare pledoaria 
etern romantică pentru poezie văzută 
de autoarea vol. „Până la cer…” ca o 
limbă maternă a geniului autohton şi 

considerată pentru copiii preşcolari, 
prima „respiraţie a sufletului”, cum cre-
dea romanticul Leopardi aflat în cone-
xiune cu autorul Scrisorilor: „Preocupat 
fiind doar de intelect, în procesul de-
venirii lui, copilul se poate rătăci printre 
concepte, dacă nu este învăţat să 
folosească şi căile de întoarcere către 
sine însuşi. O astfel de cale este poezia, 
pe care vă invit să o accesaţi ori de câte 
ori vă este dor de voi înşivă. Indiferent 
de vârstă, să ne întoarcem, aşadar, în 
copilărie unde este multă poezie”. 
Reconfortantă,  optimistă şi necesară 
această viziune a scriitoarei-profesor! 
Dacă grădiniţele confirmă teza că 
locuim poetic lumea, imaginaţi-vă 
universităţile! Cu certitudine, în dorul 
„de voi înşivă” locuieşte şi nostalgia di-
vinului/ frumosului. Vă rog acum, să 
urmăriţi gândirea poetică polivalentă, 
viziunea ludică, simfonismul temelor şi 
al motivelor, umorul elegant, limbajul 
accesibil, arta compoziţională, funcţia 
educativ-cognitivă a poemului/ po-
emelor, dubla lor corectitudine şi esteti-
zare etc.: „De ce, dragilor părinţi/ Vreţi 
copii mereu cuminţi?/ De ce nu înţelegeţi, 
oare,/ Că noi suntem căutare,/ Suntem 
vii, suntem mişcare,/ Nu doar păpuşi vor-
bitoare!/ În noi viaţa este joc,/ În voi, 
luptă, nenoroc. / Noi suntem acum şi 
aici/ Voi, pierduţi în lucruri mici!/ 
Rătăciţi printre cuvinte,/ Idei false, 
jurăminte,/ Şi uitaţi să fiţi copii,/ Liberi, 
inocenţi şi vii! // Priviţi dincolo de minte/ 
De prejudecăţi, cuvinte,/ Şi în inimi 
cuibăriţi/ Fiţi copii, fiţi fericiţi!”. ( De ce?, 
p.32, vol. Până la cer şi înapoi – un titlu 
admirabil) Indiscutabil, scriitoarea-pro-
fesor are intuiţie lirică, filosofie ludică 
„dincolo de minte”, înţelege „jocul se-
cund” al Lumii. Nici volumul PRIETENUL 
MEU POT – se ştie deja: „Şi toţi copiii vor 
creşte,/ Fără să prindă de veste/ Viaţa lor 
va fi poveste”  - nu este scris la întâm-
plare, ci cu scopul de a face din 
preşcolari, „oameni integri, sinceri, har-
nici, curajoşi, generoşi, calmi, curioşi…”.  

 
Petre ISACHI 

(Continuare în pag. 12) 

Nodul gordian şi literatura preşcolarilor*
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Şi aici, autoarea stăpâneşte ştiinţa litera-
turii (teoria, estetica, poetica şi poietica 
naraţiunii etc.), dar şi codul etic al lui Pot, 
codul învingătorului: „Povestirile 
familiarizează copiii cu structura limbii, 
bogăţia formelor gramaticale, cu 
frumuseţea şi expresivitatea limbii 
române. Prin mesajele etice transmise, 
povestirile ajută copiii să discearnă între 
bine şi rău, îi ajută să îşi formeze 
reprezentări, deprinderi şi atitudini 
morale, dezvoltându-le astfel inteligenţa 
emoţională”. 

Ghicitorile, „alegorii bine rea-
lizate”, cum le definea Aristotel, sunt o altă 
pasiune a profesoarei-scriitor. Logica, con-
ciziunea, deschiderea lumii ascunse în 
ghicitori, receptarea enigmelor, prin 
inducţie şi deducţie, hazul, umorul etc. 
potenţează procesul învăţării frumoşilor 
preşcolari: „Copiii le preferă ca modalităţi 
de cunoaştere, reactualizare şi consoli-
dare a cunoştinţelor, pentru că ghicitorile 
creează momente de suspans şi relaxare 
în procesul învăţării. Dezlegarea ghicito-
rilor presupune exersarea operaţiunilor 
gândirii, respectiv analiza şi sinteza, 
comparaţia, abstractizarea şi gene-
ralizarea, inducţia şi deducţia. În acest 
plăcut efort al ghicirii, copiii îşi dezvoltă şi 
atenţia, răbdarea, perseverenţa, 
imaginaţia, simţul umorului, creativitatea 
etc.” („Ghicitori hazlii…”). Exemplificăm 
poetica şi poietica, modul cum concepe 
autoarea, această specie sapienţială şi 
enigmatică: „,Domnu-n robă întunecată,/ 
După adâncă judecată/ Şi orice parte 
ascultată,/ Pronunţă sentinţă dreaptă.”  
Ghicitoarea mi-a amintit o maximă ce 
spunea că înainte vreme, judecătorul 
împărţea dreptate. Acum aplică legea! 

Bucuria de a dărui este supratema 
vol. RUDELE LUI MOŞ CRĂCIUN. Desigur, 
Moş Nicolae, Moş Crăciun pot să fie ori-
care dintre cititorii-preşcolari, cu condiţia 
să înţeleagă că dărnicia nu constă în ceea 
ce oferi, ci în sentimentul cu care dai. În 
aura de simpatie şi empatie care 
însufleţeşte darul Să nu uităm: Calul 
Troian a fost un dar… Iată şi stilul din 
acest volum care nu dezminte starea de 
homo ludens înnăscută a Tatianei 
Tapalagă: „Când voi creşte, eu vă spun,/ O 
să mă fac Moş Crăciun./ Când spun asta 
nu glumesc,/ Vreau şi eu să dăruiesc/ 
Celor pe care-i iubesc,/ bucurii de 
sărbători,/ dulciuri, jucării şi flori/ Pentru 
mama şi tăticu,/ Bunicuţa şi bunicu,/ pen-
tru toţi colegii mei/ Care ştiu dragii de ei/ 
Că numele meu de acum/ Este Cristinel 
Crăciun.” (Vreau să mă fac Moş Crăciun!). 

O datorie faţă de noi înşine, dar şi 
faţă de copiii noştri, ar fi – am înţeles eu, 
din cărţile scriitoarei-profesor T. T. – să 
rămânem copii, adică să considerăm viaţa, 
o bucurie continuă, un izvor de iubire/ 
prietenie, o taină divină! Să folosim 
inteligenţa emoţională şi să înţelegem că 
valorile estetice cuprind în ele celelalte 
valori ale lumii. Goethe, autorul lui Faust, 
era de părere că dacă toţi copiii ar fi 
crescuţi de mici aşa cum trebuie, ar trebui 
să avem numai genii! Primii responsabili 
de creşterea copiilor sunt – credem noi - 
părinţii, apoi celelalte instituţii: grădiniţă, 
şcoală, universitate, biserică etc. Dar cel ce 
pare să-i sugereze viziunea ludică în 
educaţie, scriitoarei-profesor pentru 
învăţământ preşcolar este filosoful şi scri-
itorul Fr. Nietzsche: „Trebuie să rămânem 
la fel de aproape de flori, de iarbă şi de flu-
turi ca un copil care încă nu este mai înalt 
decât ele. Pe de altă parte, noi, adulţii, sun-
tem mult mai înalţi şi trebuie să ne 
aplecăm pentru a ajunge la ele. Cel care 
vrea să se bucure de toate lucrurile bune 
trebuie să înţeleagă că, uneori, trebuie să 
fie mic”.  

Să fie bucuria, prima lecţie a 
existenţei noastre, pe care o învăţăm de la 
copilul aflat în misterioasa şi fascinanta 
călătorie „până la cer şi înapoi”?! Acesta 
ar fi poate primul mesaj al cărţilor Ta-
tianei Tapalagă.  

Nodul gordian  
şi literatura  

preşcolarilor 
(Continuare din pag. 11)

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cine nu privește, măcar din 

când în când, cu nostalgie spre pro-
pria vârstă de aur? E o chemare 
irezistibilă, căci sedimentele basmului 
și ale inocenței răsar la suprafață 
când nici nu te aștepți, chemându-te 
insistent către veșnicia de dincolo de 
zarea adolescenței. Retina copilului e 
nealterată, ea înregistrează eveni-
mentele, fără să resimtă presiunea 
temporală, din moment ce privește în 
afară din lumea miraculoasă a bas-
mului. Aici nu se pun întrebări asupra 
curgerii timpului, aici vremea încă nu 
vremuiește, iar omul nu cunoaște 
fragmentarea. Nu realizam cât de re-
pede trece timpul, recunoaște autorul 
într-o povestire cu titlul În Ghiholărie. 

Băcăuanul Toader Titi Rozno-
vanu publică, în 2017, a doua sa carte 
(prima a fost Amintiri răzlețe) la 
Editura Ateneul Scriitorilor din urbea 
sa, intitulată Popasuri în memorie. Am 
glumit în sine-mi, cu referire la primul 
substantiv, spunându-i „Po-pași în 
memorie”, având în vedere că per-
sonajul e într-o continuă mișcare ca 
într-un perpetuum mobile. Referința 
nu e doar la mișcarea fizică, ci și la 
cea a spiritului (aici excelează Nică a  
lui Ștefan a Petrei Ciubotariul, chiar 
dacă uneori Creangă dă impresia că 
vrea să demonstreze contrariul), 
Titișor/ Ticușor fiind mereu premiant 
și citește devreme cărți importante din 
literatura română ori cea universală. 

Trec peste textele din carte, 
privesc apoi superba fotografie de pe 
coperta întâi și gândul mă duce la 
propria-mi copilărie, când, ca și 
copilul Titi, mă jucam, în compania 
altor băieți, cu o minge din păr țesălat 
de pe vite. Dincolo, însă, de acest as-
pect, ce ar putea fi privit astăzi cel 
puțin cu ironie, lumea de atunci era 
guvernată de cutume reglatoare din 
punct de vedere moral care încă 
funcționau, cel puțin în comunitățile 
rurale: De când eram mici, părinții ne-
au crescut în dragoste de Dumnezeu 
și respect față de Biserică și preot. 
Duminică dimineața, ne luau de 
mânuță și mergeam la biserică pentru 
ascultarea slujbei. La Paști (în sfârșit, 
cineva necontaminat de „Paște”… 
fericit!) și la alte sărbători mari era 
obligatoriu să ne împărtășim. Asta 
însemna să postim măcar o 
săptămână, să ne spovedim și să nu 
facem păcate. Cu alte cuvinte, cei 
mici erau crescuți într-o atmosferă 
sănătoasă, adevărate flori în 
gospodărie, fiind învățați de pe acum 
să participe la treburile casei. Astăzi, 
într-o lume bulversată și cu repere 
morale spulberate, un asemenea as-
pect ar fi taxat drept exploatarea 
copilului, acesta având, la ora 
actuală, doar drepturi și nici o 
obligație. 

Sigur că oarece derapaje în 
comportament apăreau și atunci 
(minge adusă la biserică ori ouă fu-
rate direct din cuibar și date la 

dugheană în schimbul provocatoarei 
„Eugenia”), însă atât părinții sau frații 
mai mari, cât și, la nevoie, întreaga 
comunitate aveau grijă să îndrepte la 
timp lucrurile în așa fel încât generația 
următoare să se dezvolte în armonie 
cu cei mari, cu natura înconjurătoare 
și numaidecât cu Creatorul a toate. 
Iată un exemplu obișnuit de simplitate 
și de împăcare pentru suflet și pentru 
conștiință a omului care, trăind o viață 
în dragoste și comuniune, își simte 
apropierea clipei de trecere în altă 
lume:  

- Mamă, dar pe noi cui ne lași? 
-Vă las în buna veghere a lui 

Dumnezeu și i-am spus soră-mi 
Lisaveta să vă călăuzească pe dru-
mul vostru. Și să țineți minte! V-am 
legănat, v-am crescut, v-am dus de 
mânuță la grădiniță! Amu lăsați-mă 
oleacă să mă odihnesc! 

Copiii, ca și oamenii cei mari 
de altădată de la țară n-aveau vreme 
de odihnă, doar noaptea și-aceea 
scurtată uneori, când lucrările de pe 
ogoare nu sufereau amânare, cinstea 
și hărnicia aflându-se la loc de frunte: 
Orice dimineață îl găsea pe bunicul în 
picioare la corvoada gospodăriei sau 
pe câmp, la munca ogorului. (…) 
Seara se așeza să se culce spre 
miezul nopții, după ce toate animalele 
din curte erau sătule și adăpate. Sun-
tem, totuși, în perioada de după Cel 
de-al Doilea Război Mondial, când 
satele noastre, elogiate, printre alții, 
de Liviu Rebreanu, Lucian Blaga sau 
Dumitru Stăniloae, intraseră, mai ales 
după colectivizare, într-un proces de 
dezarticulare care a dat istoriei noas-
tre și sfinți, dar și monștri, cozi de 
topor, vinovați de a fi trimis în pușcării 
semeni nevinovați. Undeva, într-un 
text scurt, un gospodar fiind întrebat 
dacă a fost lume multă la o nuntă, 
răspunde convingător: Lume o fost 
multă, dar oameni puțini! Cu atât mai 
mult sunt de admirat gesturile de 
omenie și de recunoștință pentru fa-
cerea de bine, așa cum se întâmplă, 
la vreme de foamete, sau cel al 
mamei răzbătătoare plecată la Minis-
terul Învățământului după manuale 
pentru școlile din comună. 

Până atunci, fiind încă vară, 
zbânțuitul de Titi, precum vestitul 
Nică, lăsat să aibă grijă de jite, e găsit 
de o soră bălăcindu-se într-o 
bulboană și făcând scufundacuri. 
Fără nici o grijă și fără alte gânduri 
care să-l fugărească din urmă. Vorba 
înțeleptului Ștefan a Petrei: „dacă-i 
copil, să se joace”… Doar că, așa 
cum se trec toate, și copilăria e 
supusă aceluiași fenomen, căci oricui, 
la vremea potrivită, începe să-i 
crească mugurul adolescenței, cu 
fiorii lui năvalnici. Basmul s-a retras 
discret, lăsând loc trăirii în raport cu 
vremuirea adusă de o răscolire 
necunoscută până atunci: Cum 
mergeam pe cărăruia flancată de 
răsărită, ea în față, eu la doi-trei metri 
în urma ei, îi admiram trupul firav de 
adolescentă și mersul precaut, de 
căprioară adulmecând după lup. 
Părul îi flutura în adierea brizei. Mi-
jlocul ei îmi dădea ghes s-o cuprind 
pe neașteptate. Până să se 
dezmeticească, o săltai în sus. Dintr-
odată, a rămas în urmă joaca și a în-
ceput… jocul simțurilor altei vârste, 
scăldată încă în inocență. 

Volumul lui Toader Titi Rozno-
vanu cuprinde texte inegale, atât ca 
întindere, cât și ca valoare literară. E 
de reținut că experiența vieții 
reprezintă un material brut, aidoma 
unui zăcământ aurifer. Pentru a obține 
caratele, e nevoie de prelucrare cu 
mare atenție și muncă asiduă. Va-
loarea literară e dată de imaginație, 
realitatea imediată rămânând doar ca 
un pretext, conflict, stare emoțională 
adusă pe aripile florilor de stil, limbaj 
adecvat. Percepția e că, până la 
urmă, autorul posedă instrumentele 
unui narator supus doar memoriei. E 
nevoie și de o oglindă fermecată.                                                               

Un autor 
ancorat 

 în  
copilărie
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onirism 
 

sub podul de lemn zdrențuit 
orice pas suspină zâmbet 
nicio carte n-ar fi povestit privirea 
ce a desfigurat sărutul 
balansul podului înjunghie onirismul 
ca și cum ar dispărea lumina 
iar noi orbi ne-am privi prin lacrimi 
totuși… răspunde-mi 
ți-ai șterge lacrimile pentru a-mi evita privirea 
răspunde-mi 
culorile vor să rimeze în lacrimi 
iar pașii noștri să nu mai suspine zâmbete 
balansul este zdrobit 

 
 umor pastișat 

 
umerii tăi încă duc iubire 
încă te ghidează spre verde 
dar nu coboară 
îi văd mereu ridicați peste priviri 
fragili ca și cum omoplații ar fi de cafea 
ți-am privit umerii cum dansau printre ruine de iu-
biri 
sperai să zidești în ei sărutul abia plăpând 
dar n-ai avut umor 
te-ar fi costat doar perspective 
contractul de zidire îl puteai semna 
cu proprile-ți amprente  
ce decor ar fi avut iubirea 
dacă-n umerii tăi ar fi respirat sărutul 

 
insolit 

 
când ai divizat cuvintele  
vocalele au căzut 
nu te-ai gândit  
că poate 
alfabetul ar fi fost singura busolă  
ce ar putea vorbi 
dar n-ai înțeles 
ai alergat spre mime 
crezând că vei găsi note pe portative goale 
mâinile și picioarele 
au schițat insolitul 
din care decupez eu lacrimi 
pentru a salva consoanele de viitor 
dar 
alfabetul a împietrit de iubire 
tu tot în căutări de haos fără ecou 
sculptat pe riduri de uman 
 

anatomie 
 

postrevoluționară pătura îmi învelește antebrațul 
la 7 cm distanță de el 
omoplații transferă cipuri venelor 
se știe că importă din `89 coagularea Solstițiului 
Bermudă 
arătătorul resuscitase arcurile prin Nirvana lui 
Ahile 
antebrațul se îmbracă în negru de liliac 
paleideic, inelarul se cunună în derma cotului 
stâng 
în lobul drept îmi înfiletez cepe de zambilă 
aș vrea să mă privesc în unghiul mort al patului 
este atât de frig în canicula aceasta 
antebrațul se cazează în camerele inimii 
hrana este instinct de autoconservare 
cazarea este doar diurnă  
cazarea nocturnă se plătește cu insomnii 
femurul se trezește prin fracție zecimală  
nonverbala de mine  
vinde buchete penelor din pernă 
vreau să-mi plătesc haina neagră de liliac 
mă privesc în antebraț 
culoarea zambilelor devine suspin 
rinoplastia își sacrifică emoția 
lobul este perpendicular colțului de la pernă 
oricum somnul se odihnește pe riduri 
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nu ți-am spus 
 
ai uitat să te mai uiți  
la dansul celor îmbătați  
de aburii iluziilor mâzgâlite  
în nuanțe sălbatice 
ai fi nebun să speri  
că vor sări așchii de iubire  
din suflete rătăcite 
ai fi nedrept să zâmbești  
pe eșafodul speranței 
și câte nu ți-am spus despre  
regatul unde trăiesc sleiții 
despre lume nu ți-am mai spus nimic 
nici eu nu știu prea multe  
și taci cum tace apa  
când nu vorbește limba mării 
mai ești aici? 
 
șoaptele pernei 
 
ochiul minții se zbate în taină 
privind al șaptelea simț 
înlânțuit la ”Poarta Sărutului” 
coloana sonoră a vieții mele 
e compusă din șoaptele pernei 
pe care am împărțit-o în toate nopțile 
la sfârșit de octombrie 
mai are nouă punți de lumină 
și numai când anul va seca 
de încă douăsprezece fire de timp 
vei afla... 
 
seducție intelectuală  
           se numește acest poem 
 
imaginează-ți doar 
m-ai nelămurit pe vecie  
și nu vrei să taci  
înțelege odată 
se moare scandalos de mult 
și nu am ce pune în loc 
ce a fost pe câmpul luptelor mele 
rămâne între mine și Dumnezeu 
și-mi doresc să calc 
pe aceleași pietre călcate de El 
am senzația uneori că 
pământul nu se mai rotește  
că sare strâmb prin galaxie 
iar noi- 
sălcii bătrâne la mal. 
 
 
spirit 
 
azi simt bacovian 
sunt spiritul culorii gri și am curaj 
da! 
am curaj să mă joc cu lumea  
să o bag într-un pahar  
întors cu gura în jos  
în care e furtună 
pot să și mâzgâlesc cu negru,  
ruginiu și vinețiu 
buzele tuturor oamenilor 
azi am curaj să leg noaptea la ochi  
să joc baba oarba cu ea 
să o leg apoi de un scaun 
într-un salon de frumusețe 
facând-o răpitor de frumoasă  
și  
privindu-se să nu mai știe de ea. 
 
 
nu știam 
 
nu am aflat c-ai fi plecat 
nici nu știam că mai exiști 
iar eu - 
nu am mai scris o poezie  
de-aproape o sută de clipe 
s-au stins luminile  
și pe rugul speranței  
am ars iubiri pentru  
încă două vieți terestre  
mă minunez cât pot să cred în Soare 
absurd mă sperie gândul că  
fără cer de-aș fi  
privirea mea ar țintui pământul 

 
 
 
 
 
 
 
 

PASĂREA FIINȚĂ 
  
Nu te prinde de mine 
Ființa mea este captivă 
în cuștile minții și în mine 
aripile-mi sunt  
în cădere liberă… 
clopotele ne aud bine  
din spatele 
ușilor ferecate 
de gânduri 
nu te lega de mine 
sunt pasărea ființă 
care cade din captivitate 
în teamă 
 
TABLOUL CARE TRĂIEȘTE  
  
În cinematograful prăfuit  
un patefon zgâriat,  
o doamnă fără titluri nobiliare  
cărând o poșetă cu amintiri,  
pelicula care curge infinit,  
adevăruri ascunse-n fluturi  
în fânul crud în care noi  
tăvăleam culorile din cireșe coapte,  
doi îndrăgostiți fără timp,  
mii de stele pe care le alergam,  
noi veneam la întâlnirea cu noi  
în cinematograful prăfuit  

în care timpul a amuțit  
într-un tablou care trăiește! 
 
SUNTEM DOI CARE TREC...  
  
O sală de așteptare  
unde cardul de sănătate  
este golit din mine .  
Unghiile roșii ale asistentei  
pune viață în perfuziile mele  
apoi tastează mesaje de iubire,  
nu mai contez pentru ea,  
sunt risipă de medicamente  
pe o listă de economat.  
Hei, viața merge înainte,  
au terminat de scris anamneza  
unui nebun acoperit cu cearceafuri . 
Iluziile albe întinse pe culme  
de femeia iubită, așa se spune,  
coala de hârtie unde semnez  
să întrați în mine cu picioarele 
înainte.  
Dincolo de geam văd fețe  
schimonosite care se roagă  
să mai trag de viață ca ața  
ascunsă a speranței.  
Tot pe aici este unul care  
mă trage din tavan,  
nu mă lasă să plec  
pe mine sau pe cel din cearceafuri,  
doar suntem doi care trec. 
 
OCHIUL CARE NE ASCUNDE  
  
De ce să te ascunzi după uși uitate  
la care nici timpul nu mai bate,  
să meștereşti o clanţă falsă  
care ascunde o viaţă flască.  
De ce să ascunzi după cuvinte  
acele nebunii ferecate în minte  
şi prin silabe aruncate în aer  

să te expui aiurea, ca un fraier.  
Așa sunt ușile pe care le avem,  
care se aseamănă ca un blestem,  
în spatele acestora stăm noi,  
lipsiţi de personalitate și speranţe,  
fără fărâmă de intimitate,  
nişte cutii aşezate matematic  
unde un ochi ucide sistematic. 
 
PATRIOTISM?  
  
Porția de patriotism  
pe locurile din față,  
la aparatul de filmat,  
plasa cu pâine ieftină  
colorată patriotic  
așezată la piept,  
străzile cu șoareci și oameni,  
simbioză dementă.  
Toți aliniați de Cioran pentru defilare,  
astăzi patriotismul este o negare?  
Câțiva au lacrimi în facturi  
sau în mașinile blindate din război,  
alții bătrânețea privilegiu de o zi,  
câteva medalii fără picioare  
apoi amicul meu cam întârziat  
care flutură un steguleț pătat  
gol pe dinăuntru…  
Nu știe ce preț are o chirie,  
nimic nu știe…  
Teatru absurd, aproape chel,  
lumea asta adunată,  
discursuri fără bucurie,  
doar copiii știu viitorul,  
dar într-o limbă străină de glie…  
Acesta-i patriotismul cu simbrie.  
Cine mai știe ce este adevăr sau 
uimire?  
Trec armele grele spre cimitire  
călcând peste șoareci,  
peste mine, peste tine… 
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PE UNDA GALBENĂ A LUNII 
 
Nu-mi mai face semn cu mâna 
Când pe frunte îmi cresc flori 
Timpul desfrunzit se-ndreaptă 
Către cerul cu comori 
 
Se-nserează iar în stele 
Pomii-n linişti se răstorn 
De ne-atacă lupii iarăşi 
Mai suna-vei dulce corn? 
 
Lumea pleacă în neştire 
Pe sub codri prin izvoare 
Plânge-mi fire-trandafire 
Că ţi-am rupt din piept o floare 
 
Pe-unda galbenă a lunii 
Şi pe trupu-ţi vioriu 
Jur cu voce de ţărână 
C-am să vin cât mai târziu 
 
BALADĂ TÂRZIE 
 
Copacii orei  tremurau 
Spre asfinţit se subţiau 
Albaştri ne mai căutam 
Stând pe sub ziduri fără geam 
Se legănau pe străzi de nea 
Când umbra ta când umbra mea 
Şi-o muzică veni cu spor 
Căzând în noi ca un lung stor 
Ne destrămam prin seri târzii 
Şi coloraţi visam prin vii 
Şi ne treceam pe după porţi 
Ne-ndepărtam cu-atâtea nopţi 
Şi patinam printre grădini 
De santinelă stam prin crini 
Iar eu plângeam că-s încă verzi 
Icoanele şi nu le vezi 
Şi ne pierdeam prin întâmplări 
În câte-un tren ce n-are gări 
                                       
ÎN ŢARA CAILOR 
 
„Când însuşi glasul gândurilor tace” 
Şi storurile zilei se coboară 

Pe aşteptarea unor stări confuze 
Atunci în noapte se deschid zăvoare 
Şi-o aripă de timp înfrigurată 
De sub cortinele de catifea re-nvie 
Un serial de fapte inventate 
Ecou al unor vreri neîmplinite 
 
În noaptea asta voi pleca în taină 
Într-o corabie cu pânze transparente 
Spre ţărmuri doar  

                  de mine cunoscute 
Cătând popas pe insula uitată 
În care cai bătrâni şi vrednici 
Pasc paşnici iarba lunii depărtată 
 
O herghelie alergând ca-n vis 
În care-ntâi a vrut să mă alunge 
Ce-mi reproşau păcatele trecute 
Dar şi-altele din viitorul veşted 
Al cărui sclav rămân, fără scăpare 
 
Apoi m-au părăsit pe rând la ţărmul 
În care putrezeau cochilii mari   

           şi alge 
Lăsându-mă să-mi sorb tăcut 
singurătatea 
De victimă de-a pururi inocentă. 

 
TRAIECTORII PARALELE 
 
La toamnă când frumuseţea  
                                 ta va fi-n delir 
Şi frunze de pelin vor curge-n seară 
Mă va răpi mireasma lor amară 
Spre-un depărtat şi ne-nţeles Ophir 
 
Voi căuta într-un tărâm mai cald 
Urmele Marelui Drum în Spirală 

Cetatea de-orichalc şi de smarald 
Pierdută într-o mare de-ndoială 
 
Iar tu, înfiorată-n aşteptări, 
Purtând sămânţa primei mele vorbe 
Vei naviga, în gând, spre alte mări 
În sunet de lăute şi theorbe 

 
Dar poate frumuseţea ta va împietri 
Sub cerul nemilos al altor stele. 
Ne-om căuta dar nu ne vom găsi 
Ca două traiectorii paralele. 

 
„AŞTEPTARE ÎNFIORATĂ” 

                  Poetului Bacovia 
 
Toamna păleşte. Ziua se stinge 
Anotimpul mijeşte în zare 
La orizont plouă sau poate ninge, 
Oraşul în febrele-aşteptării tresare 
 
Prin grădini a apărut un poet 
Strângând la piept o vioară uscată 
Pentru el oraşul a rămas violet 
Deşi între timp a dispărut  

              de pe hartă 
 

Chiar dacă ninge cu nimic, spune el, 
Totul e negru sau alb  

în aceste vremuri 
Când veştile ne vin pe fire de oţel 
Şi spectrul zilei de mâine te face 

 să tremuri 
 
Derutat cum poate n-ai mai  

fost niciodată 
Rămâi într-o „aşteptare înfiorată”. 

V
io

re
l 
D

in
e
s
c
u

              
UN POET CÂT PENTRU O VEȘNICIE 

 
Există scriitori care lasă în urma trecerii lor prin această lume o dâră de lumină 

precum coada unei comete. Opera lor se înveșnicește în coștiința generațiilor 
următoare ca o punte dinspre trecut spre viitor. Un astfel de scriitor este și 
Viorel Dinescu, poet, publicist și înainte de toate profesor de matematici, 
născut la 2 aprilie 1951 într-un sat din ținutul Covurluiului, pe care îl poartă în 
suflet, ca pe un talisman. Cine crede că poeziile sale sunt o continuare pe linia 
Ion Barbu se înșeală. Poeziile sale au sclipirea de diamant în lumina autenticității. 
Despre opera lui Viorel Dinescu au scris scriitori și critici valoroși contemporani 
printre care amintim: Nicolae Manolescu, Eugen Barbu, Fănuș Neagu, Mihai 
Cimpoi, Teodor Codreanu, Ion Rotaru, Constantin Trandafir, Adrian Dinu Racheru 
și mulți altii. Merită de reținut caracterizarea făcută de regretatul critic Ion Ro-
taru: Se cade a observa la Viorel Dinescu, talentul, cultura, acuratețea lucrului 
său, iubirea de frumos. El este un pasionat encicloped... Ne alăturăm și noi celor 
afirmate, fiindcă dincolo de orice afirmație, Viorel Dinescu este un suflet nobil, 
un spirit gregar pătruns de patima scrisului  ce înnobilează poezia!  

La mulți ani maestre!



PLUMB 145

revistă de culturăpagina 14

O istorie a cărţii tipărite  
la Bacău 

 

Epica Magna –  
Marea provocare 

 
 
 
 
 
 

 
Datorită lucrărilor de un înalt nivel profe-

sional executat de colectivul de tipografi 
băcăuani în anii 1970 –1980, ajunsese să fie so-
licitat de tot mai multe edituri din ţară precum: 
Cartea Românească, Minerva, Ion Creangă, 
Tineretului, Univers şi nu în ultimul rând editura 
Junimea Iaşi colaboratorul de bază a tipografiei 
băcăuane. Pentru că nu se mai făcea faţă 
numărului mare de lucrări au fost necesare lu-
area unor măsuri cum ar fi extinderea spaţiilor 
de lucru şi aducerea de utilaje moderne de ultim 
tip. Cu sprijinul Centralei Industriei Poligrafice 
şi la cererea conducerii băcăuane a fost adus uti-
laj modern luând fiinţă un nou sector de tipar, 
tiparul offset. Nu a fost deloc uşor şi aici am 
primit sprijinul celor de la Bucureşti care pe 
lângă utilajul necesar ne-au trimis şi specialişti 
care au reuşit în scurt timp să implementeze oa-
menilor de aici metodele şi sistemele capabile să 
facă faţă noilor pretenţii grafice.  

Au ieşit din mâinile tipografilor din Bacău 
sute de mii de tiraje aparţinând unor autori pre-
cum Octavian Paler, Petre Brânzei, Nicolae 
Manolescu, Grigore Vieru ca să nu mai vorbim 
de lucrări aparţinând scriitorilor băcăuani. Dar, 
marea provocare de-abia în anul 1978 avea să 
vină. La cererea marelui nostru scriitor Nichita 
Sănescu, Editura Junimea din Iaşi încredinţează 
spre editare lucrarea „Epica Magna”, o lucrare 
complexă necesitând un mare efort şi un înalt 
grad profesional din partea celor ce au con-
tribuit la realizarea lucrării.  Întrucât în lucrare 
se aflau şi numeroase desene grafice aparţinând 
cunoscutului pictor grafician Sorin Dumitrescu, 
profesor universitar la Universitatea Naţională 
de Arte Bucureşti, acesta şi-a petrecut multe ore 
în mijlocul tipografilor, dându-şi girul la apariţia 
coală cu coală a tipăriturilor. S-a acordat o 
importanţă deosebită desenelor grafice, pe care 
mulţi dintre noi nu ne puteam da seama ce 
reprezintă. Aflându-mă într-una din zile în prea-
jma sa l-am întrebat pe autor despre 
semnificaţia acelor desene.  Singurul răspuns a 
fost că acele desene vor fi înţelese de generaţia 
anilor 2000. Nu mi-am propus să verific dacă 
cele spuse atunci de pictor s-au şi adeverit.  

D a to r i t ă 
c a l i t ă ţ i l o r 
grafice deose-
bite în care a 
apărut lucrarea, 
în anul 1979, 
„Epica Magna” 
este premiată la 
S a l o n u l 
Internaţional de 
carte de la 
Leipzig, iar au-
torului îi este 
oferit premiul  
Mihai Eminescu 
al Academiei 
Române. 

Se spune 
că fiecare carte, 
fiecare tom pe 
care-l vezi are 

suflet. Sufletul celui care le-a scris şi sufletul 
celor care l-au citit, l-au trăit şi l-au visat. Eu aş 
adăuga că în toate astea se găseşte şi sufletul 
celor ce au contribuit cu multă migdală şi 
răbdare la apariţia lor. De aceea şi Nichita 
Stănescu a ţinut - cred că dacă nu mă înşel este 
primul care a făcut-o -  ca numele celor ce au 
participat la această lucrare să se regăsească 
într-un colofoniu (casetă tehnică) de la sfârşitul 
lucrării. Au meritat pe deplin acest lucru şi de 
aceea am ţinut să-i amintesc şi eu în rândurile 
de faţă, deşi unii dintre ei au plecat dintre noi. 
Încep cu directorul Ilie Baran, un mare iubitor 
de carte, maiştrii D. Zaharia, C. Diaconescu, D. 
Hurdubei, linotipistul Ioan Ghiunghiuş; P. 
Gherfaş, Gh. Caragea, Gh. Bulai de la pregătirea 
formei, tipăritorii V. Ciorcilă, M. Nacioglu, Gh. 
Stoica precum şi specialiştii în finisaj Ion Barica, 
Adela Cazacu, Lucreţia Răducanu şi Aurelia 
Călăraşu. 
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Apartenență, proprietate a in-
dividului uman de a fi parte integrantă 
a unei colectivități sociale, de a se 
comporta în spiritul normelor și valo-
rilor acesteia și de a împărtăși cu 
ceilalți membri ai ei sentimentul sau 
conștiința de ,,noi”. 

1. Omul din fire s-a născut cu 
altul împreună să petreacă pe lume; 
cine de aceasta se îndepărtează, hiară 
sălbatică se înțelege. 

2. Firea pe om l-a făcut pentru 
societate.  

3. Orice societate pentru folos 
de obște, se înțelege la toate. 

4. Orice ce nu privește la folosul 
și ocrotirea societății nu se înțelege de 
lege. 

5. Societatea între oameni, 
temeiul omenirii. 

6. Orice în parte,  parte dintr-un 
tot se înțelege; că atunci când te 
doare un deget tot trupul simte du-
rerea. Așa și la omenire, când unul 
pătimește, toată omenirea trebuie să 
simtă și la leac să alerge ca să nu se 
întindă durerea la toată omenirea. 

7. Orice bine poți face la 
omenire, nu te lenevi a-l săvârși că și 
tu în omenire te socotești. 

8. Când noi ne sârguim pentru 
al obștii folos, atunci se înțelege că 
slujim omenirii. 

9. Jertfește-te pentru orice bine 
obștesc și mai ales pentru omenire, că 
și obștea în omenire intră. 

10. Omenirea s-o cinstești mai 
mult decât orice alt pe lume, că 
fieștecare în parte om și el este ca și 
tine. 

11. Cine urăște neamul ome-
nesc, hulește pe Dumnezeu. 

12. Toată lumea întreagă, o 
familie se înțelege, dintr-un om 
înmulțită, de aceea străin și 
pământean deopotrivă se înțeleg și 
trebuie să se iubească ca niște frați 
de-o familie. 

13.  Patria ta toată lumea, că în 
lume te-ai născut, de aceea pe toți, ca 
pe niște patrioți să-i socotești. 

14.Țara noastră, muma noastră. 
15. Toți deopotrivă să pătimim 

pentru țară, că toți noi împreună  sun-
tem o țară. 

I6. Fiu adevărat al patriei sale 
cel ce viața sa și-o pune pentru patria 
sa, iar cel ce dimpotrivă patria sa o 

pune pentru a lui viață, acela bastard 
fiu, după lege, se înțelege.  

17. Cel ce se jertfește pentru 
țara lui, aceluia i se cuvine cinstea cea 
mai mare. 

18. Dragostea patriei tale și 
folosul obștesc, datoria cea mai sfântă 
se înțelege. 

 
Temele propuse de paremiile 

exceptate din culegerea vornicului și 
cărturarului muntean Iordache Go-
lescu, sunt la fel de actuale, ca pe 
vremea neobositului folclorist. Pozițiile 
1 și 2, spre exemplu, reiterează ideea 
caracterului înnăscut al socialității 
umane. Astăzi, datele antropogenezei 
probează neîndoios că întregul proces 
al apariției și dezvoltării ființei umane 
s-a desfășurat în forme colective de 
viață. ,,Oamenii, nota în a sa Teorie 
generală a vieții sociale Traian 
Herseni, s-au aflat de la origini în 
asociații preexistente, gata constituite. 
Fenomenele de asociere sau grupare 
voită și deci liberă sunt ulterioare 
formelor primare de viață socială.”  

La fel de generos susținută este 
și tema dragostei față de patrie, du- 
blată de conceperea acțiunii individului 
uman în relație cu binele general  al 
diverselor comunități cărora le 
aparține și cărora le datorează, în 
bună parte, ceea ce este (vezi poz. 3, 
4, 14,15, 16, 17, 18). În acest sens, 
obiectivul suprem al membrilor oricărei 
ansamblu uman structurat, va consta 
în subordonarea interesului și 
preocupării excesive față de sine, in-
teresului față de familie, față de comu-
nitatea locală sau națională, și, cum 
vom vedea mai jos, chiar față de 
totalități organice mai largi. 

O idee ce părea utopică pentru 
vremurile trecute, dar care, pe măsura 
evoluției omenirii și a progresului 
tehnologic a prins tot mai multă 
consistență, este aceea a înțelegerii 
holistice (sistemice) a funcționării ele-
mentelor constitutive ale oricărui ,, în-
treg social organizat, în cazul de față, 
a funcționării societății planetare (vezi 
poz. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Astăzi, 
datorită industrializării masive, 
comerțului transnațional și difuziunii în 
masă a mijloacelor moderne de comu-
nicare, s-au multiplicat dependențele 
dintre state, conexiunea dintre ele a 
devenit mai strânsă, iar omenirea de 
pe Terra a căpătat și ea, tot mai mult, 
trăsăturile ,,totalității” sociale struc-
turate. În consecință, este de așteptat 
ca și ,,părțile” sale constitutive, să ac-
cepte a-și gândi politicile de dezvoltare 
economico-socială, în acord cu binele 
unor ansambluri umane cât mai largi, 
în ultimă instanță, cu ale omenirii, ca 
întreg.                                                
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Boemă, elitism sau normalitate, 

mi-am pus de nenumărate ori între-
barea, la care, însă, cel puțin 
deocamdată nu am găsit un răspuns 
adecvat situației, afară de ultima 
variantă, dar care, cu părere de rău 
trebuie spus, nu de puține ori se 
confruntă sau adeseori se confundă cu 
predecesoarele.  
Am în vedere multitudinea de con-
duite, modalități și de manifestări ale 
concetățenilor noștri, surprinși în di-
versele lor ipostaze: „fumând sau 
fluierând pe stradă”, înjurându-și 
potrivnicii, abil mânuind informațiile 
false și vuvuzelele în cadrul 
prezențelor publice etc., alăturate tem-
belismelor conducătorilor obștii și ale 
mass-media actuale.  

Și-atunci în care dintre cele trei 

categorii mai poți încadra, ne vor 
supune interogației scepticii, venind 
vorba despre participanții la specta-
colele teatrului, la concertele filar-
monicii, la cenaclurile literare, la 
întâlnirile cu oamenii de seamă ai 
societății, lansările de carte, la 
vernisajele artelor plastice, la studiu în 
sălile bibliotecii sau vizitarea muzeelor 
urbei, acolo unde, ca regulă ce tinde 
să devină o tristă realitate, cu mici 
excepții întâlnești, aproape de fiecare 
dată, aceiași participanți, la rândul lor 
categorisiți, de către cei ce nu-și iro-
sesc timpul liber cu astfel de activități 
păguboase, în una sau alta, dacă nu 
care, cumva, numai și numai în 
primele două dintre cele trei prezentări 
faptice ale momentului. Quo vadis, 
Domine? Quo vadis homini? 
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Mihaela  
Aionesei   

 
 
 
 
 
 
 

Dintr-o coastă a mamei fluier 
 
Cea rămasă ca o spaimă albă 
să-mi poarte lacrimile  
spre cerul înverzit ca o pășune. 
 
Mirosul i-l simt  
din ce în ce mai aproape. 
Pământul e pregătit  
să mă primească. 
 
Mă grăbesc că cobor  
dinspre deal 
turmele de oi albe. 
 
O coastă de cer 
 
Zadarnică flacăra dragostei 
dacă nu te apropie de cenușă. 
 
Zadarnic plânsul  
ceața  
așteptarea. 
 
Ca un înger nebun voi cerși 
Dumnezeului meu 
o coastă de cer să mă poarte 
 
Nu mai am mult 
 
Carul ce mi s-a dat  
                       e aproape plin  
de carnea îndoielilor mele. 
Oasele sunt litiere pline 
                      de întuneric. 
Viermii colcăie hrănindu-se  
cu durerea adunată-n tăcere. 
Printre coastele înghesuite  
ca gratiile într-o colivie  
sunt o urmă de umbră. 
Mă străduiesc să respir 
puținul cer rămas  
să-l răsfir printre  
gratiile coasteleor  
ce se închid pe zi ce trece  
tot mai mult.  
 
Nu mai am mult.  
Înțeleg, rabd și nu mă plâng. 
Ultimele bătăi de inimă  
se încăpățânează să scrie  
pe fruntea ultimului  
cocor un poem. 
 
În lacrima lui sunt înaltă 
atât de înaltă încât abia pot 
atinge praful de pe tălpile 
ultimul rob condamnat 
să învârtă cheia în veșnicia  
acestei clipe în care mă tot 
arunc 
sărutând cenușa fierbinte 
a lutului care sunt. 
 
Mâini tremurânde își sprijină  
bătrânețea în bastoane și parcă 
în trupul lor încovoiat de 
neputință 
o văd pe Maica Sfântă  
                                   cum suspină. 
 
Orbi de lumină 
 
Fiecare destin este un sicriu  
purtat de un porumbel alb  
în spinare. 
O răsuflare a lui Dumnezeu  
pusă în slujba oamenilor  
pentru îndreptarea  
păcatului strămoșesc –  
un măr dolofan în care se lăfăie 
neputința de a fi  
ea fără el 
el fără ea. 
 
O carceră în care sufletele  
       se caută 
orbiți de lumina dintâi 
fără să fi gustat din veșnicia 
clipei. 
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UNEIA 
 
E drăguță, e cochetă, 
Cap frumos de statuietă, 
Care nu are mare rol 
Fiindcă este-aproape gol. 

 
INDIGNARE 
 
Igor tare-i supărat 
Fiindc-a aflat că Mașa 
A stat la taclale-n sat 
Și nu i-a călcat cămașa. 
 
ȘI AMICUL MEU ROMEO G.  SECBAC 
 
Deși pe Mașa-i supărat, 
Igor n-o să-i tragă palce 
Ci va pleca și el în sat, 
Hotărât să n-o mai calce. 
 
NESTATORNICIE 
 
Sper că nu-i iar glumă ușoară 
Când îmi spui că mă părăsești, 
Mergi, dar, cu bine, domnișoară, 
Și vezi să nu te răzgândești! 
 
INTERPELARE 
 
-Nu-mi mai spui că mă iubești, 
                                    oare-s scăpări? 
Soția-l dojenește fin, subțire; 
-Ți-am spus o dată, dar de vor  
                                        fi schimbări, 
Să știi c-am să te-anunț în timp util. 
 
CONVINGERE DEȘARTĂ 
 
Mulți bărbați onești am întâlnit, 
Ce cred în iubirea ideală 
Siguri că  pe ei- atât admit, 
Doar memoria de-i mai înșală. 

Romică C. Ghica
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Ca după 
o  ploaie 
din zori 

 
 
 

 
Adela călcase pragul celei  de a  

șaizeci și cincea veri din viață și se gân-
dea, grăbind spre Universitate, la mo-
mentele despărțirii de colegi și studenți, 
la acel adio spus sălilor de curs atât de 
familiare și la ceașca de cafea savurată, 
în grabă dimineața, ce-i suplimenta 
doza de luciditate pentru o nouă zi. Cum 
va reuși să uite atmosfera colegială, nu 
de puține ori cu dispute, totuși? Abia 
acum realiza că ele, acele controverse, 
avuseseră farmecul lor. Și traseul 

Copoului, atât de drag, străbătut la pas 
de atâtea ori. Și câte altele... 

Da. Costel al ei era deja la pensie 
și de acum încolo o va plimba mai mult 
cu mașina să-și cunoască orașul mai 
bine, să lege noi prietenii de familie, să 
întârzie mai mult prin sălile de specta-
col și prin biblioteci, să aibă timp sufi-
cient de cumpărături, să fie mai grijulie 
cu tradafirii din grădină. În fiece august, 
va merge mai des cu soțul în ținutul din-
tre Obcinile  Bucovinei unde copilărise 
pentru a-și ajuta mama, văduvă, 
încovoiată de povara anilor, la făcutul 
fânului. 

După ultima oră de curs, Adela se 
gândise la un consult medical, deoarece 
de la o vreme obosea repede, răsufla 
mai greu, avea palpitații. Înainte de ple-
care Costel oprise Solenza lângă clinică. 
Revenind la mașină Adela ocupă un loc, 
își puse centura, singurul gest 
neașteptat fusese acela de a-și cuprinde 

soțul pe după umeri. Părăsiră orașul, în 
ciuda ploii mărunte. 

-Hai, ce ți-a spus doctorul? 
-Nici nu bănuiești, dragul meu! 
-Dacă nu-mi zici acum ne în-

toarcem! 
-Chiar vrei asta? 
-Sigur. Suport orice mi-ai spune... 
-Atunci, uite filmul... 
Nu era greu de înțeles.,Inima 

Adelei, din naștere, se afla în partea 
stângă a pieptului, lucru normal. 
Nefirească era, însă, poziția ei 
orizontală. Mai bine că nu fusese 
conștientă de asta până acum.  

Cine știe ce întorsătură i-ar fi luat 
existența. Pentru restul zilelor, se va 
menaja cât îi va sta în putință... 

Așa gândea Adela cuprinzându-și  
mai strâns bărbatul pe după umeri. 

Ajunși în munți, soarele le apăru 
proaspăt și cerul albastru, ca după o 
ploaie în zori...
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Mecanicul de locomotivă trăgea 
semnalul, iar trenul fluiera prelung pen-
tru atenționarea călătorilor care circu-
lau printre liniile de cale ferată și intra 
agale în gara Dorohoi, oprind la peronul 
principal. Din tren cobora o mulțime 
pestriță, formată din bărbați, femei, 
copii, cu sau fără bagaje, îndreptându-se 
fiecare către direcția unde avea treabă. 

În ușa vagonului de clasa întâi și-
au făcut apariția, în uniformele lor 
strălucitoare, doi ofițeri cu „greutate”, 
maiorul Lică, comandantul subunității 
de la Botoșani, un om voinic, înalt, bine 
legat, cu bujori în obrăjori, având o greu-
tate de aproximativ 150 de kilograme, și 
maiorul Fănuș, venit de la Fălticeni pen-
tru executarea unui control de rutină la 
această subunitate, care avea și el 
aproximativ aceeași greutate. Acesta, 
față de maiorul Lică, era mai scund, cu o 
statură mijlocie, dar tot roșu la față. 

Cei doi s-au deplasat la un obiec-
tiv de o importanță deosebită, a cărui 
pază era asigurată cu militari în termen, 
aflați în subordinea maiorului Lică. 
După ce maiorul Fănuș a executat con-
trolul de rigoare și a trecut concluziile 
într-un registru, așa cum cereau regula-
mentele militare, a urmat executarea 
unor ședinte practice de pregătire cu 
militarii în termen. Despre ce era vorba? 
Conform planului pregătirii de luptă, 

militarii în termen au făcut antrena-
mente și aveau planificată executarea 
unei ședințe de tragere cu armamentul 
din dotare cu cartușe de război în 
poligonul de la Dealul Polonicului.  

Maiorul Lică a luat măsuri de 
asigurare, în așa fel încât toți militarii în 
termen, atât cei aflați în serviciu, cât și 
cei aflați la pregătire sau odihnă, să exe-
cute această tragere. Ajunși în poligon, 
cei doi ofițeri au trimis doi militari în 
termen să cerceteze poligonul în 
adâncime, pe direcția axului de tragere, 
și în lateral. Constatând că nu sunt oa-
meni sau animale, au început tragerea, 
care a durat circa o oră și jumătate, de la 
10:00 la 11:30. La terminarea ei au  con-
statat că au fost găsite toate tuburile de 
la cartușele trase și că nu au fost alte 
probleme. Au deplasat militarii în ter-
men la obiectiv, după care s-au întors la 
Botoșani. 

La ora 12:30 au sosit în poligon 
gărzile patriotice care aveau și ele o 
tragere, planificată între orele 14:00 și 
16:00. Ofițerii care comandau aceste 
subunități de gărzi patriotice nu au luat 
nici cele mai elementare măsuri 
prevăzute de ordin și regulamente, cu 
ocazia executării tragerilor cu cartușe 
de război: 

- cercetarea zonei, în special pe 
direcția de tragere a poligonului, 
îndepărtarea oamenilor și a animalelor; 

- instalarea pazei care să interzică 
pătrunderea oamenilor sau a ani-
malelor în aceste zone;  

- nerespectarea condițiilor 
ședinței de tragere, când luptătorii tre-
buiau să execute tragerea din poziția 
pentru luptă culcat, rezemați cu arma pe 
un parapet, iar unii dintre ei au executat 
focul având arma pe șold. 

După ce au terminat tragerea, 
spre seară am fost anunțați că, în 
păduricea aflată pe Dealul Polonicului, 
pe direcția axului de tragere a poligonu-
lui, a fost găsită o femeie moartă, cu un 
copil mic în brațe. Întrucât era vorba de 
un eveniment grav din care a rezultat o 
victimă omenească, m-am deplasat de 
urgență în zonă pentru a participa la 
cercetările ce se impun în aceste cazuri, 
împreună cu celelalte organe compe-
tente. Întrucât în aceeași zi au executat 
tragerea două unități diferite, nu se știa 
exact din a căror arme a plecat glonțul 
ucigaș.  

Organele procuraturii militare au 
dispus efectuarea autopsiei și stabilirea 
cu aproximație a orei când a survenit 
decesul. Între timp, am purtat discuții cu 
ofițerul de contrainformații militare ce 
răspundea de gărzile patriotice și acesta 
mi-a comunicat că au existat mai multe 
nereguli pe timpul executării tragerii la 
ambele unități.  

Discutând cu ofițerii și militarii în 
termen care au participat la tragere, 
aceștia mi-au confirmat că au respectat 
condițiile ședinței, au executat tragerea 
din poziția pentru luptă culcat rezemat 
și gloanțele, practic, nu aveau cum să 
treacă peste biuta poligonului, care era 
destul de înaltă, lucruri care m-au cal-
mat puțin. Liniștea mi-a devenit deplină 
când s-a anunțat rezultatul autopsiei, 
decesul survenind în jurul orelor 15:00, 
când tragerea era efectuată de gărzile 
patriotice. 

Executându-se expertizele de 
rigoare de către o comisie din care am 
făcut parte, s-au desprins următoarele 
concluzii: 

- nici noi, nici cei de la gărzile pa-
triotice, nu am anunțat populația din 
zonele limitrofe poligonului, prin note 
telefonice, că în ziua respectivă vom 

executa tragere cu cartușe de război, așa 
cum prevedeau ordinele în vigoare. 

- cei de la gărzile patriotice nu au 
cercetat terenul și nu au instalat paza 
pentru prevenirea intrării oamenilor 
sau animalelor în zona poligonului.  

- femeia, împreună cu un nepoțel, 
a plecat de la locuința sa din marginea 
orașului Dorohoi să facă o plimbare și s-
a așezat cu copilul în brațe pe iarbă. 
Între timp,  un glonț i-a perforat ab-
domenul în partea dreaptă, atingându-i 
și ficatul, iar în urma unei hemoragii in-
terne a decedat. Glonțul ucigaș a plecat 
din arma unui trăgător din gărzile patri-
otice care executa focul de pe șold, a tre-
cut razant peste biuta poligonului și a 
ajuns la această sărmană femeie.  

S-a lăsat cu pedepse pentru cei 
vinovați. 

Cei care aparțineau de unitatea de 
la Fălticeni au scăpat mai ușor deoarece 
incidentul nu s-a petrecut în timpul cât 
au executat tragerea, aceștia primind 
doar o atenționare severă din partea co-
mandantului unității, deoarece nici ei nu 
au respectat în totalitate prevederile 
legale ce se aplică în asemenea situații.  

Ca o ironie a sorții, femeia se afla 
la o distanță de circa 20 de metri,  în in-
teriorul unei pădurici formată din 
copăcei groși cât mâna unui bărbat, dar 
glonțul ucigaș i-a ocolit și a ajuns direct 
în corpul ei. 

TRAGEDIE PE DEALUL POLONICULUI
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Sonet 
[ne resemnăm pe-un unic sens  
să mergem?] 
 
Avem în suflet stropul de-aventură, 
imboldul de iubire ilegală, 
iar viața ce ni-i dată-i inegală 
și ne-o trăim ad-hoc sau cu măsură. 
Nu-i altă cale între cele două, 
ne resemnăm pe-un unic sens să 
mergem? 
Să proiectăm, să desenăm, să ștergem, 
făptura veche să devină nouă 
și ea să fim și ea să ne-nțeleagă 
trădările și fugile eterne. 
Iar de-ntrebăm, ce oare ne mai leagă 
de tot ce-a fost și geamăt și revoltă, 
răspunsuri neauzite se vor cerne, 
din tot ce-a fost și-a suspinat sub Boltă. 

Sonet 
[Historia, magister să ne fie] 
 
 
Din tot ce-a fost și-a suspinat sub Boltă, 
ce-a mai rămas să ne arate nouă, 
cum să-mpărțim, să dăm iar pe din-
două, 
iubirea, cea cu pânzele în voltă, 
tăind în lung și-n lat mirarea castă? 
Historia, magister să ne fie, 
când înviind a dragostei stafie, 
ne-arată iar îndreptățirea-i vastă, 
ne-nvață cu răbdarea și aleanul. 
Acestea doar ne-ar ostoi arțagul 
și-am aștepta cuminți să treacă anul 
tot presimțind a doua înviere, 
dar ne îndeamnă să îi trecem pragul, 
indiferenți la clipe și la ere. 
 
 
Sonet 
[suntem adepții dragostei uitate] 
 
 
Indiferenți la clipe și la ere, 
suntem adepții dragostei uitate 
în pagini de romane și-n tratate 
și-o vrem model pentru acel ce-o cere, 
reînviată, astăzi, în sonete. 

Căci numa’ acesta-i  înțelege chinul 
și de-ar fi om, i-ar dărui zecchinul; 
cum ar plăti privirea prin lunete 
spre chipul ei, reginei nopții, luna, 
la fel să-l dea și pentru învierea 
iubitelor, chiar dac’ar fi doar una. 
Și de nu-i om, prin vremuri ne desfată 
și ne aduce din trecut plăcerea 
acelui chip ce-a fost odată fată! 
 
 
Sonet 
[te voi slăvi ca’n poartă la 
Canossa] 
 
Acelui chip, ce-a fost odată fată 
și a simțit fiorul prima oară, 
eu îi voi spune-acum, „Haide, coboară 
din sferele în care alungată 
ți-ai petrecut milenii, fără formă. 
Te-oi înveli în vers, dar cu măsură, 
ți-oi contura și ochi, obraji și gură, 
și trup cu sâni și pântec, coapse, 
p’ormă 
te voi slăvi ca’n poartă la Canossa. 
Pe cei care cândva te adorară, 
îi voi chema să îți recite glossa 
ce te repetă-n toate ale tale. 
Iar când o fi ardoarea să le moară, 
îi voi trimite să se-adape-n Vale!” 

Petrache 
Plopeanu
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  Everest  
 

un vis prea îndepărtat? 
 
LA DOI PAŞI DE FERICIRE 

 
...Aşadar, Aconcagua şi Makalu 

au rămas în urmă, ne fac cu mâna 
dintre negurile ce le împodobesc 
creştetele ascuţite. Fac parte, de-
acum, din istoria mea recentă, pe care 
am trăit-o la cea mai înaltă 
tensiune/înălţime pe temperaturi cu 
zeci de grade pe minus. Acum, sunt la 
începutul unei noi provocări pe care 
singur mi-am impus-o: cucerirea vâr-
fului Everest, cel mai înalt punct din 
lanţul munţilor Himalaia, dar şi de pe 
Terra  – 8848 m. Supranumit şi „Mama 
Oceanului” (Sagamâtnă – în 
nepaleză) sau Chomolungma – 
„Mama Universului” – în Tibet). Alintat 
şi „Zeiţa-mamă a Universului” sau 
„Zeiţa Cerului”.  Asaltul, pe care îl 
pregătesc împreună cu membrii 
expediţiei organizate de Seven Sum-
mits, la un velcome dinner, va dura 10 
zile şi va avea un  traseu ce va include 
punctele „de marcaj” Lukla – Phakd-
ing, Namche Bazar, Khumjung, Teng-
boche Monastery, Periche, Labouche 
Peak, Everest basecamp. 

N-am să mă opresc la 
„plăcerile” pe care mi le-a oferit drumul 
până la punctul de asalt – Everest 
basecamp, situat la altitudinea de 5 
360 metri, ci doar la atmosfera  care 
m-a însoţit, un  văzduh vibrând de 
strigăte, zgomote de animale, 
clinchete de clopoţei şi comezi răstite 

ale oamenilor  ce conduc caravanele. 
Totul, de un pitoresc terifiant pe care 
doar aici îl poţi întâlni. În această 
atmosferă ce-mi picură în suflet nos-
talgia depărtării de ţară şi de familie, 
sărbătoresc noaptea de Paşte 
aprinzând o lumânărică pe care am 
cumpărat-o de la Namche Bazaar. 

Aş avea multe 
de spus despre impre-
sionantele vestigii în-
tâlnite pe parcurs, dar 
timpul (şi spaţiul ti-
pografic) pe care-l am 
la dispoziţie mă 
presează să-mi amân 
impresiile pentru altă-
dată. Nu pot trece, 
însă, peste un incident 
tragic petrecut chiar 
sub ochii mei, ai tu-
turor celor din cara-
vana ce se pregătea 
de escaladarea ma-
sivului Everest: moar-
tea alpinistului elveţian 
Ueli Steck, care 
împărţise cortul de 
masă cu noi, cei ce 
făceam parte din expediţia Seven 
Summits. 

Ajungem, în sfărşit, la punctul 
de atac a masivului. Everest, am venit 
să te cuceresc! Nici nu visam ce 
duşman nevăzut mă pândea chiar din 
cort: pe la ora 5,00 după-amiază ni se 
serveşte cina – supă şi mâncare 
deshidratată. N-apuc să înghit ultima 
îmbucătură că trebuie să o zbughesc 
afară, pe un ger teribil, nu există cort 
wc. Stomacul meu se răzvrătise rău 

de tot. În timp ce mă “felicit” pentru 
imprudenţa de a-mi lăsa medica-
mentele pentru astfel de situaţii ex-
treme, în cortul de bază, intră în cort 
Peme, care îmi spune: Plecăm la 
7:00. Fac semn de OK. Încărcat cu 
bagajele, arăt ca un Moş Crăciun, 
numai că în spinare n-am sacul cu 

jucării. Şi ne pornim. 
Probabil că în noaptea  
aceea au fost pe 
traseu 350-400 de oa-
meni. Dimineaţa se 
ajunge pe vârf. Acum, 
din cauza aglome-
raţiei, s-a hotărât să 
plecăm mai devreme. 
E foarte frig. La lumina 
lanternei zăresc şi 
primul alpinist fără 
viaţă pe partea stângă 
a traseului. E agâţat 
de coarda de picioare, 
probabil că a alunecat 
la coborâre. Conti-
nuăm să urcăm abrupt 
şi foarte încet  depă-
şirea, Pe stânga văd 
alt alpinist mort din se-

zonul trecut.  Nu mai suport ochelarii 
de ski, care se acoperă cu o peliculă 
de gheaţă la fiecare 2-3 minute, 
renunţ la ei şi îi pun în buzunarul ex-
terior de la costumul de puf. Decizie 
tare proastă, pe care aveam să o re-
gret mai tărziu. Începem să ne 
căţărăm pe stânca goală, fără 
zăpadă. Depăşim pe dreapta un grup 
compact de alpinişti care s-au oprit 
dintr-un motiv pe care nu-l înţeleg. 
Înaintăm pe o pantă de aproape 90 de 

grade, fără asigurare. Îl văd pe Peme 
cum se caţără agil pe stânca goală. 
Mă ţin după el şi-mi calculez fiecare 
pas. Dacă alunec, golul de sub mine 
e de câteva sute de metri.   

Ajungem la o mică platformă pe 
partea dreaptă. Văd un alpinist întins 
pe jos pe singurul petec de pământ 
drept. Peste tot altundeva panta are 
70-80-90 de grade.  Ne apropiem de 
el şi îmi dau seama că, de fapt, nu se 
odihneşte, ci… efectiv moare. 
Priveliştea e îngrozitoare. Aş vrea să 
fac ceva, aş vrea să ajut cumva. Îl trag 
pe Peme de rucsac. Îmi face semn să 
continuăm. Nu putem să facem nimic. 
E prea târziu.   

Traseul urcă necruţător. E mai 
puţin aglomerat. Am ajuns pe o 
creastă. Se vede o pantă mare înspre 
Nepal. Rafale de vânt foarte puter-
nice, amestecate cu zăpadă, ne bi-
ciuie faţa. Nu ridic capul deloc; l-am 
ridicat de câteva ori şi zăpada mi-a in-
trat direct în ochi. Traversăm şi acum 
se vede panta care dă spre Tibet. E o 
cădere în gol de 2000-3000 m. În 
dreapta se vede luna. E atât de roşie 
de parcă ar fi acoperită cu un strat 
subţire de sânge. Continuăm să 
urcăm. De-abia îmi mai simt degetele 
de la picioare, cu toate că le-am 
mişcat aproape la fiecare pas. Îl trag 
de rucsac pe Peme, îi strig prin mască 
să-mi mărească fluxul de oxigen, în 
speranţa că mă voi încălzi un pic. 

 
  Jurnal de  Adrian LAZA 

Selecţie şi adaptare  
Mihai BUZNEA 

(Continuare în pag.6) 
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Ca în fiecare an, în perioada 15 martie -15 
aprilie, autoritatea publica centrala care raspunde de 
silvicultură organizeaza “LUNA PLANTĂRII ARBO-
RILOR”.  

Direcția Silvică Bacău, parte componentă a 
R.N.P.- Romsilva, sub egida „Luna plantarii arbo-
rilor”- ediția 2019, și-a propus  să realizeze o gamă 
largă de manifestări și acțiuni, printre care 
menționăm: 

Cea mai importantă activitate este cea de 

plantare a unor suprafețe din fondul forestier 
național al statului, totalizând 127 hectare. În plus, se 
vor regenera pe cale naturală peste 336 hectare, ceea 
ce înseamnă că în acest an suprafața totală regenerată 
la nivelul Direcției Silvice Bacău va fi de cel puțin 463 
hectare. 

Pentru plantare se vor folosi un număr de 
aproximativ 635000 puieți forestieri din diverse 
specii, produși în pepinierele proprii. Din pepinierele 
Direcției Silvice Bacău, peste 900000 de puieți vor fi 
transferați la alte Direcții Silvice din cadrul Regiei 
Naționale a Pădurilor – Romsilva pentru a fi plantați 
în această primăvară. De asemenea, tot din puieții 
produși în pepiniere vom oferi peste 100000 de 
puieți Primăriilor din județ, gratuit, pentru a fi 
plantați pe terenuri goale, degradate sau neproduc-
tive. 

Alte activități pe care ne-am propus să le 
desfășurăm în această perioadă sunt: 

- popularizarea prin afișe și panouri a 
importanței păstrării integrității fondului forestier și 
a prevederilor Codului Silvic; 

- conștientizarea cetățenilor și proprietarilor 
privați de rolul pădurii în viitor și informarea asupra 
obligațiilor ce le revin în calitate de deținători de 

păduri; 
- antrenarea locuitorilor pentru acțiuni de igi-

enizare a lizierelor pădurilor; 
- asigurarea materialului săditor și acordarea 

asistenței tehnice pentru înfrumusețarea spațiilor 
verzi din localitățtile județului Bacău; 

- antrenarea elevilor, studenților, tineretului, în 
acțiuni de plantat puieți, de înfrumusețarea spațiilor 
verzi din incinta comunelor, orașelor și a unităților de 
învățământ.  

- mediatizarea prin expuneri video și con-

cursuri școlare a importanței 
pădurilor și a ecosistemelor 
forestiere. Se vor desfășura acțiuni de 
acest gen la cele 14 ocoale din Direcția 
Silvică Bacău.  

Direcția Silvică Bacău vă 
dorește să aveți o primăvară frumoasă 
și vă așteaptă să luați parte la 
activitățile pe care le organizează! 

 
Directorul Direcției Silvice Bacău, 

ing. Viorel Ghelase 

            LUNA PLANTĂRII ARBORILOR

PAS ÎN PRIMĂVARĂ 
 
Creanga de copac, 
Bolnavă de iarna 
Ce-şi alină sfârşitul, 
Stă să cadă 
Peste umărul meu. 
 
Păşesc prin pădurea-fecioară, 
 

Acum când cred  
Că-ncepe o nouă primăvară. 
Sunt mic ca la început 
Şi-mi tremură vocea-n surdină. 
 
Pe jos – frunze îmbăiate 
De ape-n ploaie, 
De ape-n zăpezi năluce, 
Stau ţepene şi reci, 
 

Turtite întrânsele... 
Pădurea răsuflă, 
Nu-i moartă nicicând. 
Priveşte spre cerul albastru 
Cu ochi – muguri sihaştri 
Şi plete – crengi negre, 
Corăbii fără pânze 
La malul aşteptării... 
 inginer silvic Viorel Apopei     
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