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Eminescu – 130 de ani printre aştri 
 
 

NI-E DOR DENI-E DOR DE  
TINE...TINE...   

 
 

...Ce faci la ora când mi-e dor de tine?, se întreba, ne întreba 
cândva un alt geniu al versului românesc,  poetul Adrian Păunescu, 
mărturisindu-se Luceafărului: Într-o lume relativă/ Ce-a făcut şi-a 
desfăcut/ Eminescu-i remuşcarea/ Dorului de absolut/ Dacă unu şi 
cu unu/ Nu mai vor să facă doi/ Eminescu este chipul/ Infinitului din 
noi.  Iar fiecare dintre noi, cei mulţi care nu l-am uitat, şi nu o vom 
face niciodată, i-am putea răspunde: deschid o carte cu stihurile Lui 
şi mă cufund cu totul în universul liric infinit al metaforei nemuritoare.  

În urmă cu mai bine de un veac Poetul era cuprins de nos-
talgia creaţiei şi îndoiala de a comtinua, dând glas sentimentelor în 
poezia Singurătate: „Ah! de câte ori voitam/ Ca să spânzur lira-n 
cui/ Şi un capăt poeziei/ Şi pustiului să pui...”. N-a făcut-o, nici nu 
putea să o facă, pentru că întreaga lui fiinţă era cuprinsă de fiorurile 
creaţiei. Era viaţa lui. Sensul existenţei lui. Singurătatea avea să-l 
cuprindă, însă, în anii cei mulţi care i-au urmat după ridicarea printre 
aştri, când voci cu tonalităţi false  i-au cântat imnuri de priveghi, iar 
ilustre generaţii de indiferenţi i-au refuzat, şi continuă să ignore cu 
obstinaţie, nu omul, ci opera, trimiţându-l spre tenebrele 
necunoaşterii de către cei de după El. Una cât se poate de 
nedreaptă şi de vinovată. 

Dar Poetul nu este, şi nu va rămâne niciodată singur. O în-
tâmplare fericită, petrecută în chiar ziua comemorării a 130 de ani 
de la pornirea în marea călătorie spre nemurire şi a neuitării (15 
iunie a.c.) mi-a purtat paşii spre bustul lui Eminescu din parcul cen-
tral băcăuan. Sub corolele verzi ale arborilor ce compun liniştea şi 
atracţia noastră citadină, de sub ramurile verzi şi jerbele de flori ale 
teilor Marele Bard îşi părăseşte pentru un mănunchi generos de 
clipe singurătatea datorându-şi miraculoasa renaştere vremelnică 
unui grup de împătimiţi şi recunoscători admiratori ai săi.  Aici aveam 
să mă întâlnesc cu acel grup entuziast, anonim şi deopotrivă cele-
bru, al intelectualilor băcăuani ajunşi la vârsta senectuţii, pensionari, 
dar la fel de ageri la minte, fideli memoriei marilor noştri gânditori şi 
creatori de frumos, de nestemate spirituale româneşti, cât şi propri-
ilor principii de neuitare şi proslăvire a trecutului şi numelor de 
rezonanţă ale acestuia. Mă aflam, aşadar, în compania membrilor 
asociaţiei culturale „Paul Grigoriu” – celebrul realizator băcăuan, 
timp de decenii, al unor emisiuni radiofonice de răsunet. Pe mulţi 
dintre ei îi cunosc: un profesor universitar, câţiva economişti, mai 
mulţi profesori de liceu, un ziarist. Asociaţia, născută în urmă cu 
aproape 30 de ani, şi-a propus ca principal obiectiv readucerea şi 
menţinerea în mentalul colectiv al urbei lui Bacovia a valoirilor sale 
locale şi naţionale. De două ori pe an  - pe 15 ianuarie şi 15 iunie -  
se reunesc la bustul Poetului din parcul Cancicov pentru a-i aniversa 
naşterea sau pentru a-i comemora moartea. Şi tot în luna ianuarie, 
într-o altă zi de referinţă istorică pentru români, pe 24 ianuarie, sunt 

prezenţi în dreptunghiul statuar din 
acelaşi parc, străjuit de busturile tur-
nate în bronz ale  celor 3 mari oa-
meni politici care au contribuit la 
făptuirea Unirii celei Mici: Mihail 
Kogălniceanu, Costache Negri şi 
Alecu Russo. Acum, în această zi de 
veşnică pomenire a Poetului 
Nepereche, lângă tâmpla de beton a 
bustului acestuia au venit să-i alunge 
singurătatea  rostind Tatăl Nostru în 
acordurile imnului „Deşteaptă-te 
române”, după care l-au invitat  să 
asculte discursul rostit despre şi pen-
tru El însuşi pe fondul romanţelor şi 
al rostirii unor poezii precum „Ce-ţi 
doresc eu ţie,/ dulce Românie...”, 

„Doina”, „Pe lângă plopii fără soţ”. Din ofranda lor de cuminecătură 
şi băutură i-au mai dăruit plăcinte moldoveneşti, dar şi un poloboc 
cu vin de Cotnari spre a se mai înfrupta şi el din roadele acestui 
pământ pe care l-a cântat atât de duios şi de frumos în versurile 
sale nemuritoare. Cinstindu-l astfel aşa după cum prea-bine merită, 
după cum ne-a lăsat testament spre moştenire un alt maestru al 
versului românesc, Tudor Arghezi: „Eminescu este un Beethoven  
al graiului românesc”. Ceea ce îmi dă dreptul să revin la incitanta 
întrebare: ce faci la ora când mi-e dor de tine? Adică, de Eminescu. 
Aceşti cavaleri ai  senectuţii băcăuane, reuniţi în asociaţia culturală 
„Paul Grigoriu”, concitadini cu voci de privighetori şi grai de aur ne 
dau răspunsul cel mai potrivit: mergem la statuia Lui spre a-i alunga 
singurătatea şi a-i mai ostoi, la rându-ne, aleanul. Despre care 
trebuinţe de simţire nu am aflat, însă, niciun bob de interes din 
partea diriguitorilor locali ai zilei, cât nici din partea tinerilor, ori a 
vreunui jurnalist. Ignoranţă şi tăceri vinovate. Lor nu le este dor de 
Eminescu. Se pare că l-au şi uitat. Pe acel Eminescu despre care, 
personal, eu cred, şi sunt convins, că este Dumnezeul pământean 
al românilor. La icoana căruia trebuie să simţim îndemnul de a ne 
închina în toate clipele noastre de singurătate, cât şi în cele de trăire 
comună .                   

   „Alecsandriada”   
(Bacău, 6-9 iunie 2019)    

  
 
 
 
 

Revenim cu detalii din programul celei de-a 
IIIa ediţii a Reuniunilor Culturale „Alecsandriada” (6-
9 iunie), dedicate şi de această dată personalităţii 
uriaşe a celui ce ne-a lăsat, după spusele istoricului 
literar Mircea Coloşenco, temelia trainică pentru în-
treaga literatură modernă de la noi: Vasile Alecsandri 
(14 iun. 1818, Bacău – 22 aug. 1890, Mirceşti, 
judeţul Iaşi). Comunicările prezentate la conferinţa 
„Vasile Alecsandri – polimorfismul vieţii şi operei” au 
fost tipărite întrun prim volum (coordonatori, Ioan 
Dănilă şi Dumitru Brăneanu; Editura „Ateneul scriito-
rilor”), difuzat participanţilor la Reuniuni. Se 
pregăteşte al doilea volum, în care vor fi incluse 
secvenţe din luările de cuvânt din zilele de 7 şi 8 

iunie, dar şi texte referitoare la viaţa şi opera lui 
Vasile Alecsandri. Au fost ascultaţi cu interes (în or-
dine alfabetică): Petruş Andrei, Elena Bostan, Du-
mitru Brăneanu, Doina Cernica, Liviu Chiscop, Doru 
Ciucescu, Grigore Codrescu, Mircea Coloşenco, 
Ioan Dănilă, Ioan Holban, Petre Isachi, Vasile Larco, 
Mădălina R. Lisnic, Carmen Mihalache, Cecilia 
Moldovan, Florentin Popescu, Adrian-Dinu Rachieru, 
Elena Simionescu. În aceleaşi pagini mai semnează 
Cristina Cîmpeanu, Traian Diaconescu, Dumitru 
Ghermaniuc, Adrian Jicu şi Paul Leu (S.U.A.).    

Roll-upul cu chipul lui Vasile Alecsandri şi cu 
datele biografice de mai sus, inaugurat la această 
ediţie a Reuniunilor, reproduce conţinutul portretului 
aflat la Biblioteca Academiei Române (Cabinetul de 
stampe): „14 iun. 1818, Bacău – 22 aug. 1890, 
Mirceşti”.   Spectacolul de la Sala „Ateneu” a fost 
pregătit, în ordine, de Mitică Pricopie (Colegiul 
Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău), Silvia Strătilă 
(Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Chişinău) şi 
Robert Costrovanu (Ansamblul „Pasteluri băcăuane” 
al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău). A citit 

din creaţia proprie studenta Mădălina R. Lisnic (Re-
publica Moldova), din anul  

I al Facultăţii de Litere a Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău. Ioan Dănilă a prezentat 
asistenţei o piesă excepţională (procurată cu sprijinul 
financiar al S.I.F. Moldova) – ochelarii Paulinei Alec-
sandri, soţia poetului –, care va face parte din viitorul 
muzeu din strada G. Apostu, nr. 9, precum şi mai 
multe materiale care promovează data reală a 
naşterii lui Vasile Alecsandri (14 iun. 1818) şi locali-
tatea: urbea Bacăului.  La festivitatea de decernare 
a premiilor actualei ediţii a Reuniunilor Culturale 
„Alecsandriada”, juriul (Ioan Holban, președinte; Va-
leria Manta-Tăicuțu, Viorel Dinescu, Petre Isachi și 
Victor Munteanu, membri) a comunicat următoarele:  
Premiul Opera Omnia „Vasile Alecsandri”: Alex. 
Ștefănescu, București;  Premiul de Excelență „Vasile 
Alecsandri” pentru Poezie: Adi Cristi, Iași;  Premiul 
de Excelență „Vasile Alecsandri” pentru Proză: Dan 
Perșa, Bacău;  Premiul de Excelență „Vasile Alec-
sandri” pentru Dramaturgie: Flavius Lucăcel, Cluj-
Napoca; Premiul de Excelență „Vasile Alecsandri” 
pentru Critică și Istorie Literară: Adrian-Dinu 
Rachieru, Timișoara.  S-au mai acordat premii de 
excelență revistelor „Convorbiri literare” (Iaşi; direc-
tor, Casian Maria Spiridon)  și „Bucureștiul literar și 
artistic” (Bucureşti; redactor-şef, Florentin Popescu) 
și premii speciale grupului de elevi condus de profe-
soara Silvia Strătilă, de la Liceul Teoretic „Vasile 
Alecsandri” din Chișinău, și Revistei „13 Plus”, din 
Bacău (redactor-şef, Petre Isachi).  În a treia zi, la 
Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bacău, s-a 
asistat la festivitatea de premiere a câștigătorilor 
Concursului Național „Alecsandriana”. Revista 
„Plumb” a acordat un premiu elevei Theodora 
Ladaru, din clasa a XII-a a Colegiului Naţional „Vasile 
Alecsandri” Bacău (profesor îndrumător, Anca-Elena 
Constantinescu), iar Revista „Ateneu” a premiat-o pe 
Maria-Denisa Gavrilă, din clasa a X-a a Colegiului 
Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău (profesor 
îndrumător, dr. Doina Marinov). Managerul Proiectu-
lui a fost Dumitru Brăneanu – consilier judeţean, 
preşedintele filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din 
România –, iar manager secund, Ioan Dănilă – 
preşedintele Societăţii Cultural-Ştiinţifice „Vasile 
Alecsandri” Bacău. Asistenţa logistică a fost 
asigurată de Nicoleta Apreotesei, inspector de spe-
cialitate în cadrul Consiliului Judeţean Bacău. 
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Vreme vine, vreme trece... 
spune poetul meditând la efemeri-
tatea trecerii omului prin această 
lume  relativă, în opoziție  cu cea  
veșnică, fără de spațiu și timp. Mult 
așteptatele sărbători Pascale au 
trecut ca un fulger ce străbate 
cerurile de la un capăt la altul. 
Devenită mai mult o sărbătoare a 
pântecului, pierzându-și tot mai 
mult sacralitatea, sărbătoarea În-
vierii Domnului constituie un prilej 
de a masacra fără milă mii de miei. 
Deși Mielul Domnului a acceptat 
sacrificiul suprem pentru a 
schimba vechea cutumă a curățirii 
de păcate prin sângele jertfelor, 
curățirea făcându-se prin Duhul  
Sfânt, practica sălbatică a 
masacrului animalelor nevinovate 
a rămas în memoria ancestrală a 

creștinilor ca o cutumă. Apostolul 
Pavel ne spune că legea nu ne 
curăță de păcate, doar credința în 
Hristos Dumnezeu ne poate elib-
era de tirania păcatelor și ne 
asigură curățirea sufletească prin 
Duhul Sfânt. Masacrarea mieilor la 
Paști și a porcilor la Crăciun este 
o practică păgână care nu are 
nimic de a face cu spiritul hristo-
logic al acestor sărbători. În nicio 
evanghelie Hristos nu a afirmat că 
pentru a ne curăți de păcate tre-
buie să consumăm sângele sau 
carnea mieilor sau a porcilor. Hris-
tos este un prinț al dragostei și 
păcii! Noi, creștinii, în numele și pe 
seama Mântuitorului, am măcelărit 
pe frații noștri, dar și natura cu tot 
ce are mai frumos și mai blând în 
ea. Să nu uităm că am cucerit 
popoare în numele lui Hristos cu 
biblia într-o mână și sabia în 
cealaltă mână. În numele aceluiași 
Dumnezeu unele religii monoteiste 
au continuat sacrificiile umane. Cu 
siguranță că fiecare miel sacrificat 
înseamnă încă o răstignire a lui 
Hristos. Astfel că în loc să-l cinstim 
cu dragoste și smerenie pe Mân-
tuitor, îl răstignim  la nesfârșit cu 

practicile noastre păgâne și îm-
buibarea  pântecului! Prin îndoiala 
sa, apostolul Toma, în fapt, a con-
firmat învierea lui Hristos, 
consfințind pentru veșnicie acest 
adevăr de netăgăduit. Primăvara 
care a curs ca un râu de lumină, 
flori și bucurie de la Înviere până la 
Înălțare a sădit în sufletul multor 
credincioși un nou început spre 
mântuire,  încredere și speranță 
într-o lume mai bună, o lume a 
păcii! Din păcate secularizarea 
care a pătruns până în măduva su-
fletului la majoritatea oamenilor l-a 
trimis pe Dumnezeu până la mar-
ginea indiferenței, a uitării sau 
chiar a izgonirii din memoria 
colectivă, rămânînd ca o urmă de 
îndoială. Mult prea puțin pentru cel 
care este temelia universurilor! De 
când nu mai avem nevoie de Dum-
nezeu, parcă totul a luat-o razna: 
natura, politica, economia și mai 
ales socialul. Suntem abia la în-
ceput de  plată pentru prăpădul pe 
care l-am făcut în natură în numele 
progresului cu orice preț. 
Defrișările, poluarea excesivă, 
politicile agresive asupra mediului, 
distrugerea echilibrului ecologic ne 
situează pe marginea unei 
prăpăstii din care sunt puține 
șanse de a ieși.      

 (Continuare în pag. 17)

De la un gând la altul...  
ALEGERI EUROPARLAMENTARE 
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„Voi fi  vânat  
şi  eu,  

cum se cuvine...”  
  

          
        Nu demult, poetul Nicolae Silade 
găzduia în Actualitatea literară (nr. 77/2017) 
un splendid poem al lui Radu Cârneci, ul-
timul, din păcate, urmărit de „năluca” lui 
Ovidius, cel care preamărise Iubirea: Tristeţi 
la Pontul Euxin. Grăbit să plece, el însuşi 
cântând statornic „iubirea atotstăpânitoare”, 
Radu Cârneci n-a apucat să-l mai vadă 
tipărit. Înţelegând erosul ca arhetip al înte-
meierii, observa Mihai Cimpoi, poetul slujea 
o „conlucrare” (între zeiesc, demonic şi 
orfic), Ars amandi devenind chiar Ars poe-
tica. Cu trăiri ardente, proiectate pe un 
ecran cosmic, erogenizant, slăvind miracolul 
fiinţării, Iubirea fiind „axul cerurilor toate”: 
„...Nefericirea Poetului cuprinde în sine / 
toate durerile lumii şi încă / iar el se sfâşie 
adânc, mereu mai adânc / până în miezul 
fiinţei / şi sângele lui păstrează otrava / ce 
se preface, apoi, în cristalul cuvintelor / cu-
vintele-i care susţin cerul / şi stelele cerului 
– / şi, aşa, Poetul e un stâlp de cer. / Feri-
cirea lui: bucuriile lumii / şi mai ales Iubirea 
/ cu miilei de chipuri şi înţelesuri / şi, astfel, 
suntem asemenea zeilor / şi, asemenea lor 
/ supuşii greşelilor / fără de care / glasul tre-
cerii noastre ar fi / fără de urmă...” „Centau-
rul îndrăgostit” venea din Ţara lui Lal. Ca 
apologet al iubirii, Radu Cârneci, „cu har şi 
ştiinţă”, umbla de timpuriu prin ficţiunile an-
ticilor, remarcase Vl. Streinu, încă din 1966. 
Spirit exultant, descifrând „codul” eroticii 
(veritabil laitmotiv al desfăşurărilor sale 
lirice), Radu Cârneci va trece, amurgind, de 
la senzorialul mitologic la o luminoasă 
împăcare, descoperind tema timpului. 
Melancolizat, „limpezit de jale”, „slujind”, de-
sigur, cu credincioşie iubirii, omul „pădurilor 
aspre”, supus „jocurilor firii”, propune o 
meditaţie înfiorată, sub clipa „ca o tainică se-
cure”; cândva, tainele aşteptau „în coaja lor 
dulce”, tânjind iluzia androginală. Solar, de 
rafinată ardoare senzuală („în primăvară 
sângele dă muguri”, zicea poetul tânăr), 
acuză acum Timpul-gâde, spaima trecerii: 
„fără-de-timp e Timpul înţelept- / milenii 
strâng – orbitele mi-s vii - / iar Charon mă 
aşteaptă zi cu zi” (v. Fumând pe malul 
Styxului). Un sentimental, categoric, trecut 
prin „cântece de purificare”, stenic, totuşi, 
împăcat, Radu Cârneci probează această 
vizibilă schimbare de ton (cf. Roxana 
Sorescu) printr-o ediţie-sinteză, o carte „de 
drum lung”, cum este, negreşit, Biblioteca 
de sentimente (Editura Anamarol, 2012), 
adunând acolo multe nume şi date. Un do-
cumentar bio-bibliografic, bogat ilustrat, 
trecând în revistă biruinţele (numeroase), 
sub bolta frumosului / „partea cerească” şi 
a iubirii de poezie, împlinită cu sârguinţă şi 
meşteşug. După unele surse, debutul s-ar fi 
petrecut la ziarul sucevean Zori noi (1950); 
cel editorial vine, din fericire, mult mai târziu, 
abia peste 13 ani, în colecţia Luceafărul, 
girat fiind de Marcel Breslaşu. Dar placheta 
Noi şi soarele, „onorând partinitatea” şi 
plătind tribut temelor de circumstanţă, cum 
nota Marian Popa, îi oferă poetului şansa 
unor „mici evaziuni” în deja noul climat, 
îndepărtându-se treptat de fondul de teme 
al epocii. Optimismul social va fi transferat 
supratemei emble-matice pentru creaţia lui 
Radu Cârneci, iubirea, negreşit. În plus, ab-
solventul Facultăţii de Silvicultură şi 
exploatări forestiere (Oraşul Stalin, 1954), 
slujind cântecul „ca o santinelă 
melancolică”, cu felurite funcţii administra-
tive, întâi locale şi regionale (Bacău), va lăsa 
urme prin „îndrăznelele” sale culturale. Să 
amintim doar revista Ateneu pe care a 
păstorit-o între 1964-1972 şi Festivalul G. 
Bacovia, pornit în 1971. Având, deci, totala 
îndreptăţire de a afirma, la o cinstită privire 
retrospectivă: „Cred în strădania mea de om 

cultural”.  
Naturist frenetic şi prin pregătirea sa de 

inginer silvic, Radu Cârneci află rosturile 
vieţii în iubirea de frumos şi adevăr. Iubirea 
devine un „ax al cerurilor toate”, acoperind 
întinderea operei; iubind cu desmărginire, 
râvnind contopirea („topiri de trup în arderea 
de tot”), el transformă acest crez într-o 
veritabilă religie a iubirii, întemeietoare şi 
atot-stăpânitoare. În acest eros cosmicizat, 
ceremonialul (repetitiv, inevitabil), supus dis-
ciplinei clasice, devine chiar – observa Mihai 
Cimpoi – un metatext al iubirii.  Palmaresul 
poetului impune. Nu vom înşira aici toate ti-
tlurile; până la Clipa eternă (o severă an-
tologie, din 1988), vom mai menţiona, cu 
zgârcenie, Centaur îndrăgostit (1969), 
Oracol deschis (1971) şi, îndeosebi, Tim-
pul judecător (1982), observând, însă, 
metamorfoza. Exuberant, cultivând senzual-
ismul şi echivocitatea, protejând taina, iu-
bind decorativul, ceremonialul somptuos, 
spectacolul confesiv (oracular, nota Petru 
Poantă), Radu Cârneci râvneşte profundi-
tatea şi idealitatea. Realizează, declarat, 
conştiinţa efemerităţii, cinstind, desigur, 
vârtejul iubirii, femeia „cu pas de zee”, un 
„alcool permanent”; dar iubirea, 
spiritualizată, devine adoraţie castă (precum 
în Temerile lui Orfeu), o mărturisită iubire 
de iubire. Avea dreptate Radu Enescu, 
prefaţând Heraldica iubirii (1999), să 
lanseze un viguros îndemn, invitându-ne, 
într-o lume dezvrăjită, erodată moral, 
pragmatică, să reînvăţăm iubirea, ca temei 
al fiinţei. Admirabil sonetist, poetul va trudi 
la o impunătoare Antologie închinată sone-
tului românesc (3 volume, în 2007, 2008, 
2009, sub sigla MLR). Acest florilegiu, 
adunând peste 450 de autori, începând cu 
„pionierul” Gh. Asachi (un Sonnetu 
asachian invoca „steaua priincioasă”) 
dovedeşte vitalitatea genului (fix, de mare 
virtuozitate, făcând loc „înminunărilor”), de 
inspiraţie subli-merotică, şi trasează o 
adevărată hartă a sonetului românesc, teza-
urizând o „avere poetică”, cum spune an-
tologatorul. Fiindcă antologiile sunt „bănci 
spirituale”; rostul lor, motivat prin necesităţi 
de istorie culturală, nu mai trebuie dovedit. 
Curios, Radu Cârneci nu încape pe o 
recentă listă a lui George(s) Astaloş, doar 
„complicii” Tudor George-Ahoe şi Teodor 
Pâcă strecurânduse acolo, plus Theodor 
Răpan, cu Icosonetele sale. Dar arta sone-
tului (rondosonet, glossosonet) are în Radu 
Cârneci un dibaci mânuitor, probându-i ne-
oromantismul (intratabil). La care vom 
adăuga alte superbe iniţiative, oferindu-ne, 
de pildă, previzibil, Poezia Pădurii (5 vol-
ume) şi Cinegetica (3 volume); sau acea 
„minune poetică” (cum o vedea Alecu 
Russo), tipărind Mioriţa (1997, în 7 limbi). 
În fine, tălmăcitorul Radu Cârneci, prin trud-
nica-i dăruire, merită un pretigios popas. 
Sunt „încumetări” de mare folos, recunoştea 
poetul, aşezându-le alături de cele trei vo-
lume de Scrieri (definitive), zidite „întru Cu-
vânt”. Să amintim de celebrul poem biblic al 
regelui Solomon, Cântarea Cântărilor 
(ediţie princeps, 1973, la Cartea 
Românească), o parafrază modernă, în 
şapte cânturi, semnată / reinterpretată de 
Radu Cârneci.  

După ce, fireşte, a consultat nu-
meroase studii şi a cercetat răbduriu vari-
antele. Având o aplecare specială 
(mărturisită) pentru poezia iubirii, 
traducătorul a imaginat un sfârşit apoteotic. 
Iar volumul, scos la Orion, în 1994, de-
schidea colecţia bibliofilă Mari poeţi ai iubirii. 
Să nu uităm apoi de Integrala Baudelaire, 
„aşezată” în româneşte tot prin osârdia lui 
Radu Cârneci. Francezul, „marele damnat”, 
pentru care frumuseţea era un „monstru 
măreţ”, venind „dinspre azururi sau din in-
fern”, i-a forţat despărţirea de alte încercări 
(numeroase). Mai mult, îndelung aşteptat, 
momentul Baudelaire i-a procurat „o retopire 
a eului”, o retrăire, esenţializându-şi fiinţa 
interioară; altfel spus, l-a obligat la o tradu-

cere în esenţialitate, accentuând, dincolo de 
„masca luciferică” a unui suflet obosit, zees-
cul, constata Mihai Cimpoi, prefaţând ediţia 
trasă la Chişinău (Hyperion, 1991). Tot Radu 
Cârneci îngrijea (selecţie, prefaţă, traducere, 
note şi glosar) o ediţie jubiliară (Totem, 
1996) închinată umanistului Léopold Sédar 
Senghor, fost preşedinte al Senegalului. 
Venind din „umbrosul Joal”, Senghor, cel 
care alături de Césaire lansa, în 1934, con-
ceptul de negritudine şi care, animist, vedea 
femeia ca „un tam-tam sculptat”, a fost o pa-
siune constantă, cinstind, la rându-i, „firele 
latinităţii”. Ca şi libanezul Khalil Gibran, 
dealtminteri, ale cărui versete se vor „un 
ghid luminos” pentru desăvârşirea 
interioară, înfrângând egoismul. Profetizând, 
Gibran, în ipostaza de doctrinar, a dat la 
iveală „o carte a esenţelor”, asupra căreia 
zăbovise un sfert de veac! Profetul şi 
Grădina Profetului (în 1983, la Albatros, 
sub alt titlu!), la a IV-a ediţie acum, ca şi 
proza poematică din Iisus, Fiul Omului 
vorbesc despre „omul cel vast” şi puterea iu-
birii; ceea ce, pentru Nazaritean, era chiar 
rostul venirii sale. Un lirism filosofic, năzuind 
– prin puterea iubirii – spre înţelepciune, 
aparţinând, astfel, tuturor epocilor. În pofida 
anilor, ştiind prea bine că antologiile sunt 
alesături şi că numai astfel poate întâmpina 
/ învinge clipa (un „harnic asasin”), Radu 
Cârneci, observăm, nu avea astâmpăr. În 
seria marilor antologii tematice anunţa alte 
proiecte (Poema Pădurii, Bilitis etc.). 
Oricum, dovedind, chiar ignorat de unele Is-
torii literare, că este un profesionist curat, 
cum aprecia, în urmă cu ani, un degustător 
rafinat, de calibrul lui Eugen Barbu. La „balul 
de toamnă” ne invita, tot mai stăruitor, acest 
poet solar, de ascendenţă clasică, prop-
unând – s-a remarcat – o lirică relativ lipsită 
de invenţie, ordonându-şi în timp simbologia 
şi temperându-şi impulsul jubilativ. Un clasi-
cism caligrafic al celui ce îşi „sculpta par-
adisele” (fiind sub emblema imaginarului 
sculptural) şi-şi estetiza trăirile, face loc – 
fără a dispărea – accentului nostalgic. E aici 
filonul elegiac-meditativ, dizolvând tristeţi 
calme; volumele, însumate, propun un au-
toportret liric, înmănunchind elegiile unei 
vârste. Vara frenetică e departe, înecată 

de ceaţa anilor, miracolul e-n urmă, încât 
Poetul, purtat de amintirile cu „aripi de vânt”, 
rememorează vârsta de aur. Sufletul, cal 
alb, aleargă „spre pajiştile de odihnă”, pe 
drumul neîntoarcerii; poetul „se însoamnă”, 
bucuria se retrage, copilăria de sunete pure 
naşte o rugă târzie. Departe de „oraşul 
bubuitor”, exilat în memorie, Radu Cârneci 
oferă o poezie a alternanţelor; sunt poeme 
ivite dintr-un timp de iubire şi moarte, 
melancolizânduşi aspiraţiile (ştiuta propen-
siune către înalt, idealitate), exultanţa şi re-
gretele confiscându-i trăirile. „Sângele 
învins”, satul de leagăn (Satul uitat), dur-
erea îndulcită de timp (Locul de taină), 
fumul amintirilor îl fac pe poet să încalce 
interdicţia; acel îndemn de a „nu te uita 
înapoi” nu va fi respectat, mai ales că, dintr-
un miez de dragoste, rânjeşte sărutul cos-
mic al morţii.  Nemilosul Cronos îşi cere 
vama şi nici zeul dragostei, hălăduind în 

grădina în formă de vis, „sub trufaşii pomi ai 
Edenului”, nu e în afara timpului.  În valea 
cerului susură izvoare zeieşti, încât poetul, 
cuprins de amurgul blând-nostalgic, la „mar-
gine calmă de gând”, traversează o 
luminoasă împăcare (precum în Timpul 
judecător).S-ar părea chiar spălată de 
dramatismul întunecat, de n-ar fi şi altfel de 
poeme, contrapunctice (vezi, de pildă, 
Cămaşa morţii). Îl regăsim pe vechiul poet 
erotic (cultivând altădată metafora dragostei 
vegetale, ca în Iarba verde, acasă), de 
rafinată eleganţă şi puritate, în comuniune 
cu marele Cosmos. Aflat, însă, la o altă 
vârstă, în anotimpul revelaţiilor, descifrând 
semnele timpului, Poetul descoperă chiar 
Timpul. Ochiul deschis spre interior 
măsoară „drumul de teamă”; paşii timpului 
au alungat culorile verii. Simţind precipitata 
respiraţie a timpului, sufletul, „plin de pofte 
mereu”, află în poezie un aliat: un semn, sig-
iliu peste scrum şi uitare, când „viaţa se-în-
vârte neobosind”, urmărită de ritmul poeziei, 
trecând dintr-o grădină din amintire în spaţiul 
de vânătoare. Este inexact, credem, a mai 
păstra acum eticheta de poet solar pentru 
Radu Cârneci. Tristeţea, infiltrată insidios, 
nu e cotropită, însă, de neguri; peste elegiile 
sale nu cad lespezile anxietăţii, deşi poetul, 
obosit de timp, observă că „toamnă-i pe 
valea de cer” şi „zilnic moartea se învaţă” 
(Madrigal în Octombrie). Radu Cârneci 
îmbrăcase toga tristeţii, meditând „pe mar-
ginea clipei”: „vine o noapte de noapte”, urcă 
pustiul şi pădurea de întuneric, iar o Rugă 
la vultur se încheie fără echivoc: „curăţă-mi 
calea de moarte”...Desfrunzirea e de suflet, 
spaima rămâne azură – ca-n superbul poem 
Pasărea Kin, poposind „la marginea din-
spre toamnă a verii”. Sufletul însuşi, cu aripi 
de cântec, e un „mugure straniu”, iar Poetul, 
bărbatul de cântece mari, „stâlp de cer” 
(Tristii). Cântecul, „de pază la propria-i 
risipire” este chiar o santinelă „fără de 
arme”. După poezia începuturilor (calificată 
ca fiind „pozitivă”), după efortul de antropo-
morfizare a spaţiului silvic (apropiat poetului 
şi profesional vorbind), a cultivării unei lirici 
erotice în decor somptuos, pannaturist şi a 
imnicii patriotice, Radu Cârneci, aflat la o 
altă vârstă lirică, era preocupat de Chipul 
Poetului: cel cu gust de furtună, purtând 
semnul pe frunte (o „cicatrice de stea”), 
însufleţind procesiuni magnifice la porţile Vi-
sului. Cuvintele devin tobe aprinse. Aici, 
poezia lui Radu Cârneci, preocupată de 
sondarea interiorităţii, se deschide către se-
meni, la fel ca lumea fierbinte, senzorială, 
frământată de largi aspiraţii a poeziei negre, 
din care poetul ne-a oferit, generos, inspi-
rate tălmăciri. Fără a uita „îndumnezeirea” 
prin slovă şi „marele soroc” care, fatalmente, 
ne aşteaptă. O poezie întomnată, lirica lui 
Radu Cârneci (1928-2017), grav-elegiacă, 
sondând timpul interior, este mai complexă 
decât se crede; poetul obligă la reevaluări. 
Clasicist incurabil, pătruns de grijă bibliofilă, 
Radu Cârneci şi-a domolit arderile, deşi 
invocă obsesiv, cu o seducătoare eleganţă 
a spunerii, în poeme frumoase, fluente, 
copleşite de melancolie şi conservând o lu-
minozitate ritualică, germinativă, bolnavă de 
panteism, „a iubirii pasăre albă”.  

Elegiac, spuneam, aprinzând gesti-
culaţia erotică, ştiind că „urâtul e-n pândă”, 
poetul, înţelepţit, atingând calmul unei 
vârste, nu uita, totuşi, exploziile vitaliste şi 
împăca miraculos „disciplina clasicizantă” cu 
acel clocot al afectelor, dăruindu-ne, printre 
altele, şi o „coroană de sonete”. Magma 
turnată în tiparele sonetului, vorbind despre 
frenetice descărcări pasionale, se 
decantează, se molcomeşte sub povara 
reflexivă, purtând „paşii de duh”. Radu 
Cârneci ar trebui recitit. Fiindcă cel care a 
rescris Cântarea Cântărilor (aşezând-o 
într-o parafrază  modernă), cel care a tradus 
cu har din marii poeţi ai lumii, cel care a 
durat o impunătoare operă, ar merita un alt 
tratament.  

Şi un alt loc pe harta liricii noastre.  
Generaţiile noi, grăbite să ocupe scena, ar 
trebui să-l descopere.  

Poate că „timpul judecător” va face 
dreptate şi întâlnirea va avea, totuşi, loc.    
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       Nina Viciriuc, autoarea volumului in-
titulat Conspirația iluziilor (Editura 24 
ore, 2019) cultivă o poezie de notație ex-
trem de diversificată, prinsă într-o întreagă 
rețea  combinatatorie ce cuprinde semne, 
simboluri, mărci semnifice traducând stări, 
sentimente, mirări, glosări, toate într-o 
asumată poetică postmodernistă. Intenția 
primă a discursului poetic pare a fi o 
continuă autodefinire poetică, trecând 
mereu de la o uimire la alta: „Întineresc 
între două poeme/ aripi noi cresc din 
umbra obosită/ pe plajă șoapte nocturne/ 
bolborosesc în ghioc previziuni/ tot mai ex-
acte/ spatele formează aluviuni/ denumite 
de unii cocoașă/ înălțată pe false tocuri/ 
din basmele cu perimate poete// privesc 
tot mai resemnat în oglindă/ pe obrajii jal-
nic fardați/ zac crimele timpului folosit/ sute 
de nopți cu falsele mângâieri/ doar ochii 
pot să-i păstrez/ ca ultimă călăuză în acea 
lume/ unde femeile vor purta pletele 
răvășite/ vântul va dansa pe un ritm com-
plicat/ cu rafale dințate și violente/ prin bal 

coane de sâni dezmierdați// întineresc 
totuși în mirajul unor poeme/ acționat de 
cheița de aur dintr-un resort/ aparent mor-
tificat”. 
        Mirajul versului care preschimbă 
lumea e pus sub semnul ochiului atotput-
ernic, devenit călăuză „ultimă” călăuză 
într-o lume supusă privirilor critice: de aici, 
notații și înregistrări asemănătoare celor 
seismografice, prin care eul poetic își 
apropie spațiul imediat, într-o dorință 
perpetuă de cunoaștere și de aproximare 
a celor ce  se văd. E o adevărată codifi-
care cuprinsă în semne esențiale: At-
lantida, pirații, fiica risipitoare, mormântul/ 
veșmântul de lemn, casa roz, întâlnirea 
nefinalizată, pasărea, zborul, alergare, 
fuga spre sine, gara, cele șapte hiene, 
dealul Golgotei, Învierea, caii nopții, 
oglinda, orașul straniu, pagina albă...Toate 
sunt topite și re-investite în materia ad-hoc 
a unor secvențe ce par desprinse din mi-
turi intersectate, completate cu trimiteri 
culturale oferite de modernitate, într-un de-
mers ce rotunjește actul prefacerii eului și 
a referențialului. Desigur, uneori poate fi 
vorba de o „căutare oarbă” sau de o re-
semnare în fața iluziilor, umbrelor, fantas-
melor, când totul devine prielnic unor 
situații precum idila metaforică  a „celor doi 
melci”. Altminteri, în bunul spirit al 
modernității/ postmodernității, nu pot lipsi 

demitizările ritualice, completate cu ac-
cente specifice frondei ce caracterizează 
mereu îndoielile mari, neajunsurile vârstei, 
capcanele cunoașterii false:„mă voi ruga 
pentru satana/ să-i fie iertate erorile/ 
comise cu mintea inutil de lucidă/ 
vrăjitoarele să-și scoată măștile/ să de-
fileze dezgolite printre pahare/ mai lichide 
decât băutura/ mai tentante decât 
amețeala/ în final/ va trebui să implor mila 
cuiva/ smulsă din amăgirile vârstei/ 
dimineața mistuită de rugile fără rost/ ac-
cept să fiu prefăcută în cenușă// fluture 
roșu va zbura fericit/ din piatra sfărâmată 
a inimii”. Nu e doar o asociere într-un con-
cert de grup, cât, mai degrabă, o com-
pletare firească în logica unor poeme de 
notație sensibilă, aidoma, după cum 
spuneam, aparaturii fine specifice 
înregistrărilor seismografice.  De aici por-
nesc, în tușe particularizate, temele fa-
vorite din volumul de față: autodefinirea 
poetică misterioasă („Cea de lângă mine 
sunt tot eu/ dar văzută mai abstract”), iubiri 
asumate sau întrezărite, falsa poveste-mit, 
zborul revelator, călătoria existențială, 
memoria, alături de mărci simboluri încor-
porate precum piatra, cerul, rochia de 
mireasă, lacrima, floarea, prăpastia, pânza 
alb-negru, fluturele, femeia străină, muzica 
de fanfară, pagina albă.  
        Nu lipsesc trimiteri culturale sau 

apeluri intertextuale („mă plimb desculță 
imaginând/ adâncul codrului de argint”) 
dar definitorii rămân notațiile poetice atât 
de potrivit numite de autoare „poeme 
oarbe”, în sensul unei desprinderi de 
subiectivismul nepotrivit.  
           Poemele scrise de Nina Viciriuc, 
supuse acestei deliberate dorințe de con-
semnare aparent detașată a percepțiilor, 
impresiilor, stimulilor, emoțiilor, amintirilor 
sau a proiecțiilor nelămurite, prezentate 
sub forma acelor „poeme oarbe” (în care, 
de multe ori, descoperimr versuri de ținut 
minte, precum „peron fad/ construit din 
carnea subțire/ a disperării” sau  „pe pati-
noarul de senzații/ se cățăra pe creștetul 
cuvintelor” sau „cohortele de iluzii pre-
scrise” sau „din protestele omizilor por-
nesc/ zilnic stoluri de fluturi”) atestă, în 
integralitatea lor, datele unui poet care a 
știut să își apropie instrumentele specifice 
timpului său; de aici, starea specifică ce 
trimite textele într-o haină largă, străvezie, 
a impersonalizării poetice de bună calitate, 
nefalsificată, după cum se poate citi mai 
departe: „Stau întinsă pe-un baldachin/ as-
cultând muzică fado/ de o Amalia Ro-
driguez agonizând/ gura tivită cu sârmă 
stă într-o rână/ la o mansardă un domn în 
frac/ se aruncă în gol/ făcând gesturi de-
ocheate  cu brațele// exasperată arunc 
batista decorul/ baldachinul metroul 
bătrânii/ aprind cu ultime raze de soare/ 
destinul unei femei nărăvașe/ porumbeii 
aduc în cioc/ rămurele de pace din bătrânii 
măslini”.   

Cartea citită de... CONSTANTIN DRAM                 
ERGO SUM! – „ÎNTINERESC ÎNTRE DOUĂ POEME

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

În luna mai  2019 am fost invitată la 
o lansare de carte. Pe autoarea Alina Dia-
conu, cea care a lansat cartea ”Dragă 
Cioran (Cronica unei prietenii)” nu o 
știam, o cunoșteam în schimb pe 
traducătoarea acestei cărți, Gabriela 
Banu. Evenimentul s-a desfășurat la 
Muzeul Literaturii Române în prezența 
reprezentanților Institutului Cultural 
Român, ai Ambasadei Argentinei în Româ-
nia, ai Ministerului Românilor de Pretutin-
deni, ai Uniunii Scriitorilor din România, ai 
Ligii Culturale „România-Franța” din Sibiu. 
Aveam să aflu despre scriitoare că este de 
origine română (s-a născut în 1945 la 
București) dar trăiește din 1959 în Ar-
gentina, la Buenos Aires, emigrând 
împreună cu părinții, că este autoarea a 
nouă romane, intitulate ”Doamna”, 
”Noapte bună, domnule profesor!”, 
”Îndrăgostit de zid”, ”Pat îngeresc”, ”Ochi 
albaștri”, ”Penultima călătorie”, ”Devorații”, 
”O femeie secretă”, ”Avatar”, toate publi-
cate în Argentina. A mai publicat o carte 
de povești, ”Que nos pasa Nicolas”, şi o 
carte de interviuri cu scriitorii Ionesco, 
Borges, Girri, Sarduy și Cioran. Sala a fost 
plină cu scriitori și personalități ale culturii 
române iar prezentarea cărții a fost 
susținută de acad. Eugen Simion, criticul 
literar Anca Sîrghie, filozoful Marin Dia-

conu și traducătoarea Gabriela Banu. Au-
toarea a primit și o medalie din partea Mi-
nisterului Românilor de Pretutindeni 
reprezentat printr-un secretar de stat iar o 
actriță a citit din carte un fragment din in-
terviul luat de Alina Diaconu lui Emil Cio-
ran în toamna anului 1985, la Paris, 
această întâlnire fiind prima dintre ei. Au 
urmat și altele tot la Paris, dar nu numai 
cu Emil Cioran ci și cu marii scriitori: 
Ionesco, Borges, Girri, Sarduy. Am început 
să citesc această carte care mi-a trezit in-
teresul față de prietenia dintre cei doi, pen-
tru că autoarea ne-a povestit cu lux de 
amănunte despre vizitele făcute lui Emil 
Cioran la Paris dea lungul unor ani, 
împreună cu soțul său Ricardo Cordero.  
Este un jurnal, dacă vreți, pentru că scrie 
despre aceste întâlniri pe date și ani, de-
spre dialogurile purtate cu acesta. Deși 
Cioran era un tip ciudat (îi plăcea foarte 
mult singurătatea), care locuia la 
mansarda unui bloc de P+5, i-a primit 
afectuos. Iată cum îl descrie autoarea 
când îl vede prima dată: ”Un omuleț, mic 
de statură, cu o claie de păr sur, cu o 
șuviță căzută pe frunte, sprâncene stu-
foase, ochi limpezi și gesturi cam neîn-
demânatice, dar afectuoase.” Sigur, la 
început a fost o discuție fragmentară în 
limba franceză, despre România, Ar-
gentina, America de Sud apoi s-a închegat 
într-un interviu destul de consistent. La în-
trebarea autoarei ”Dumneavoastră ce 
sunteți?”, Emil Cioran a răspuns: ”Sunt 
apatrid, acesta a fost visul meu de-o viață: 
să nu fiu nimic. E un sentiment de libertate 
extraordinar. Sunt cetățean care trăiește 
în Franța, dar nu sunt francez. Administra-
tiv, sunt ”apatrid” și-mi place pentru că este 
în consens cu ideile mele. Francezii mă 

consideră francez fiindcă scriu în franceză 
și ei sunt foarte mândri când un scriitor 
străin scrie în franceză. Pentru francezi, 
patria esențială este franceza, și de aceea 
îmi place Franța. Au cultul limbii, iar asta 
nu există nicăieri altundeva.”  

Când Cioran este întrebat ce părere 

are de țările contradictorii cum sunt Româ-
nia și Argentina, țări aflate în cealaltă parte 
a lumii (o dată s-a exprimat că ”viitorul 
aparține mahalalelor globului”), răspunsul 
a fost: ”Încă mai cred așa ceva. Cu toate 
că-mi schimb des părerile, dar asupra 
acestui punct, nu. Dumitale, care trăiești 
în acea atmosferă, ți se va părea para-
doxal. Eu locuiesc într-o lume care 
agonizează, în care cultura și toleranța 
s-au epuizat și care nu mai crede în ea 
însăși. Există o formă de orgoliu care încă 
o mai menține în viață, dar Occidentul este 
ros de complexe de inferioritate, ca să vor-
bim în limbajul lui Freud. E sfârșit, gata 
copt pentru înfrângere, e putred. Eu cred 
că nu America de Nord ci America de Sud 
și țările din Est vor înlocui Occidentul. Pare 
o glumă, dar nu e nimic fals. Franța este 
țara cea mai terminată, pentru că este cea 

mai avansată din punct de vedere istoric. 
De asta este țara cea mai epuizată.” 
Găsesc foarte interesantă această carte 
pentru că Cioran știa să îndrepte aceste 
discuții cu interlocutoarea sa spre direcția 
unde voia el să ajungă, despre literatură 
vorbea foarte puțin. Sigur, a avut o sim-
patie față de Borges, a cărui operă o 
cunoscuse prin versiunea franceză a lui 
Roger Caillois. La Paris a cunoscut-o și pe 
Victoria Ocampo, era un admirator al lui 
Porchia și îi plăcea poezia lui Roberto 
Juarroz, îi cunoștea opera și lui Alejandra 
Pizarnik care locuise în apropierea casei 
lui și care spune la un moment dat: „Târa 
după ea o disperare pe care eu o înțeleg 
așa de bine!”  Convorbirile telefonice între 
ei sunt mai mult intime (despre operația lui 
de cataractă, despre bătrânețe, fiind foarte 
sceptic în privința vieții lui) și interminabile 
atunci când îi povestește interlocutoarei 
despre călătoriile pe care le-a făcut sau 
când autoarea îi povestește despre ce-a 
mai aflat de țara noastră. Cioran este și el 
la curent cu tot ce se întâmplă în România 
după 1989 și spune la un moment dat că 
nu ar mai vizita România chiar dacă ar fi 
invitat: ”România este o țară anormală, 
totul este anormal acolo. Iar eu sunt prea 
puțin anormal ca să merg într-o asemenea 
țară. M-au invitat oficial de două ori, dar 
am zis nu.” Sigur, în cartea autoarei mai 
găsim și întâlnirile cu Eugen Ionesco și 
foarte multe note, despre corespondența 
dintre ea și Cioran, despre visurile cu filo-
zoful pe care le-a avut după moartea aces-
tuia, despre relația discretă pe care a 
avut-o Cioran cu profesoara de engleză 
Simone Boue timp de 50 de ani, cea care 
i-a bătut la mașina de scris toate manu-
scrisele și l-a însoțit pe bicicletă în 
călătoriile lui în Spania, Italia și Anglia         
(Continuare în pag. 5)

 O altfel de carte despre Emil Cioran
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O veche legendă românească spune 
că viaţa omului începe cu adevărat odată cu 
absorbţia primei guri de aer. Şi această primă 
gură de aer nu intră în maşinăria metabolis-
mului, nu se elimină prin ceea ce constitue 
respiraţie, ci se cuibăreşte în interiorul nostru 
şi alcătuieşte  sufletul sau duhul omului, pe 
care-l purtăm peste tot pe unde ne duce des-
tinul. Purtăm, cu alte cuvinte, toată viaţa, nos-
talgia locului de unde am sorbit prima gură de 
aer pe care n-o eliminăm decât în ultima clipă 
de viaţă, când ne dăm duhul.  

Aşa se explică nostalgia, starea de 
recurenţă, dorinţa de a reveni şi de a revedea 
locul de unde am sorbit primul semn de viaţă 
şi-am hălăduit în vremea jubilaţiei puerile.Căci 
orice copilărie, prin inocenţa ei originară, este 
furnizoare de bucurie, de bună dispoziţie, doar 
că acestea  nu ţin la drum lung, se 
împuţinează treptat, odată cu înaintarea 
noastră în ani şi în cunoaştere. Cu cât eşti mai 
primitiv, cu atât eşti mai aproape de 
înţelepciunea originară, pe care civilizaţiile au 
pierdut-o, spune Cioran într-un interviu acor-
dat publicistului german Fritz Raddatz.  De 
bună seamă, Mioara Bahna ştie bine aceste 
lucruri, le-a trăit şi le-a regăsit în lecturile sale, 
mai ales în versurile tulburătoare scrise de Lu-
cian Blaga, tot aşa, într-un moment de 
revedere a satului său, sau în Moromeţii lui 
Marin Preda, cu care, uneori îşi paralelizează 
mărturiile şi revine în Brătăşanii săi, de unde-
a sorbit prima gură de oxigen, cantr-un Ma-
condo al fericirii genuine. Ceea ce altădată, în 
vremea copilăriei noastre, ni se părea banal 
şi firesc, ulterior, după ani sau decenii, la 
revedere, îi conferim o altă semnificaţie, ba 
chiar capătă o aură paradisiacă. Copilăria e 
ca parfumul doamnelor, cele care-l poartă, nu-
l simte,  dar, în timp, se împodobeşte, precum 
crenguţa lăsată în minele de sare din Sals-
burg, de diamante orbitoare  şi de nostalgii 
care ne învolburează, ne ademeneşte şi ne 
obligă la reveniri.   

Deşi actul reminiscenţei este atot-
prezent şi motivează întreaga procesare 
epică, nu se poate spune că noua carte 
semnată de Mioara Bahna este una 
memorialistică.  Întreaga dispunere narativă 
se decontează din evocarea unei lumi – 
lumea pitorească a satului din vremea 
copilîriei sale, în care autoarea face o poză 
discretă şi mai mult ca pretext catalitic decât 
ca personaj central, în jurul căreia să graviteze 
mulţimea persoanelor aduse în partitură. 
Prioritară, în demersul său evocator, nu este 
persoana sa, ci lumea satului Brătăşani, 
mulţimea tipologiilor rurale – rude, vecini, 
cunoscuţi, prieteni – fiecare cu particularităţile 
sale identitare, pe care-i descrie cu o tuşă 
demnă de penelul unui expert în portretistică. 
De-ar fi trăit în vremea lui Dimitrie Gusti, sunt 
sigur că sociologul ar fi integrat-o în echipele 
sale şi i-ar fi dat ca sarcină să studieze 
fizionomiile şi particularităţile lingvistice  din 
satele supuse cercetării monografice. Cum n-
a avut această şansă, o supune, despre 
lumea satului vorbesc, unui tratament literar.  
Ceea ce surprinde la Mioara Bahna este 
naturaleţea discursului narativ, absenţa 
oricărei cosmetizări în evocările sale, de unde 
şi frecventele asocieri cu Siliştea lui Marin 
Preda. Mulţi dintre cei ce se încearcă în astfel 
de dispuneri epice caută extravaganţa, faptul 
de excepţie care-l scoate din tipic, din firesc, 
din normalitate – o schemă ce nu se 
regăseşte în maniera autoarei. Cioran, 
bunăoară, în rarele lui evocări ale satului 
Răşinari, se opreşte la imaginea lui Vasile Ne-
bunul care-l încânta pe răşinărean şi chiar 
propunea să i se ridice o statuie în centrul sat-

ului, pentru felul cum lua în răspăr drama-
tismul vieţii, căci, zi de zi, lua cârciumile la 
rând străbătând satul de la un capăt la altul, 
cu un scripcar după el. La rândul lui, Blaga se 
interesa cu precădere de miticul şi magicul 
satului, de acele eresuri şi credinţe ce se 
fixează în tradiţie, se transmite aluvionar şi 
constituie ansamblul normativ al comunităţii, 
un fel de lege a pământului, a satului, a 
colectivităţii. Sigur că Mioara Bahna nu 
urmează niciuna dintre manierele cunoscute, 
opţiunea sa este să reconstituie fizionomia 
ţărănimii din satul său, aflat într-o plină 
degradare, impusă de regimul comunist. Nu-l 
împărtăşesc pe Petre Ţuţea care credea că 
ţara se va pierde odată cu ultimul ţăran, nu va 
pieri, dar, cu siguranţă, se va desfigura, îşi va 
pierde statutul de vatră, şi de matrice a 
identităţii noastre etnice. Or, tocmai acest pro-
ces îl are în vedere autoarea, procesul de-
scompunerii şi depopulării satului românesc, 
trecerea lui de la navetismul interior - cel ce 
obliga ţăranul să penduleze între sat şi oraş 
la emigrarea în masă peste graniţă. De pildă, 
despre cineva spune: ca majoritatea bărbaţilor 
de pe la noi şi cam din tot Telerormanul pleca 
lunea, foarte devreme cu un tren în care urca 

pe la 4 dimineaţa din Olteni, până unde se de-
plasa cu bicicleta, iar în Bucureşti soseaua pe 
la 6,30. Se întorceau acasă sâmbăta după-
amiază, spre seară (p.135). Apoi, după mo-
mentul decembrist, fără să ne propunem şi 
fără să dorim globalizarea ne-a cuprins şi pe 
noi, cu tot vălmăşagul de probleme, care de 
care mai factice, mai prădalnice,  mai anoni-
mizante, şi mai dizolvante într-un ocean fără 
identitate.  Dar faptul cel mai important al cărţii 
îl constituie portretistica sătenilor – rude, pri-
eteni, vecini – surprinşi în linia şi-n ciudăţeniile 
care le configurează esenţa. Petra lui Togan, 
bunăoară, obişnuia ca, după ce mătura 
curtea, să deschidă larg porţile să se 
aerisească, să intre aer în curte (p.52), sau 
Oţica lui Gogu, altă figură surprinsă de au-
toare, era pitorească, însă la această calitate 
contribuind, între altele, şi felul în care vorbea. 
Era atât de simplă încât stâlcea aproape orice 
cuvânt (123). Pentru fiecare personaj găseşte 
nuanţa care să-i sublinieze esenţa, ceea ce, 
până la urmă, îl reprezintă şi se încrustează 
ca element identitar. Insist. Cartea Mioarei 
Bahna se decontează din lumea satului, cu 
personajele ei inocente şi pitoreşti, dar, de 
fapt, dă seama de o lume în disoluţie, nu chiar 
aşa cum a fost, ci cum încearcă s-o reconsti-
tuie autoarea – într-un puzle în care obiectivul 
şi subiectivul se împletesc, se complinesc, dar 
nu se stânjenesc reciproc. Nu lipsesc, 
bineînţeles, evenimentele şi instituţiile princi-
pale – şcoala, biserica – dar şi unele eveni-
mente cum ar fi petrecerile de la La lăutari 
(islazul satului) sau ritualul naşterilor din 
mediul sătesc, de cele mai multe ori neasis-
tate de  vreun cadru medical. Nu este o mono-
grafie, nici nu şi-a propus aşa obiectiv, dar 
oferă material din belşug celor ce se vor 
încerca, fireşte, cu alte mijloace şi finalităţi,  
într-un astfel de demers. Este, cum sublinia şi 
Ştefan Mitroi în succinta  sa prefaţă, o lume 
întreagă povestită de un adult cu mirarea şi 
inocenţa unui copil.  O felicităm pe autoare 
pentru această carte, pe care o recomandăm 
călduros tuturor celor doritori de lucru bine 
făcut.  

Emil Cioran a mai fost 
îndrăgostit de o nemțoaică la vârsta de 
peste 70 de ani, care se numea 
Friedgard Thoma, care a scris chiar o 
carte despre relația dintre ei, apărută 
în Germania și tradusă în mai multe 
limbi. Ea era o tânără de 30 de ani, 
profesoară de filozofie, cu un fiu (atunci 
când s-au cunoscut) și cu o mare iubire 
între ei, așa cum rezultă din 
mărturisirile ei, din cele povestite în 
carte și din scrisori. Simone Boue și 
Friedgard Thoma s-au cunoscut, s-au 
simpatizat, au devenit prietene iar iu-
birea pasională dintre Cioran și 
Thoma, din momentul acela a devenit 
mai distanțată, mai temperată. Aceasta 
scria despre Simone la un moment dat: 
”De câte ori îi vizitam la Paris, Simone 
pregătea heringi, somon, tot felul de 
salate, deserturi, un vin excelent etc, 
ceea ce îi dădea multă bătaie de cap 
(...) Simone era mereu aceeași inter-
locutoare încântătoare și inteligentă, 
foarte citită, cu mult umor (intervenind 
mereu în favoarea sau contra lui Cio-
ran), cu mare sensibilitate pentru 
muzică, literatură și alte plăceri spiri-
tuale”.  După moartea lui Emil Cioran, 
care s-a întâmplat în anul 1995 și care, 
în tot acest timp cât a fost bolnav de 
Alzeihmer, Simone a fost lângă el, a 
murit și ea după doi ani, înghițită de 
apele oceanului Atlantic și găsită pe o 
plajă fără viață.  Abia după moartea lui 
E. Cioran, Simone Boue a acceptat să 
dea un singur interviu unui jurnalist pe 
nume Norbert Dodille. De acolo s-a 
aflat despre legătura ei discretă cu Cio-
ran și când l-a cunoscut: la propria-i 
aniversare, în 18 noiembrie 1942, ea 
împlinise 23 de ani, el avea 31. Apoi 
i-a povestit jurnalistului cum au 
străbătut împreună Franța și alte țări 
pe biciclete sau pe jos, cum a fost 
profesoară în diferite școli din Franța și 
cum se vizitau, că toate textele lui Cio-
ran ea i le-a transcris, că atât de 
discretă era relația lor încât nimeni nu 
a știut de aceasta timp de 50 de ani, 
nici chiar părinții ei. Jurnalistul s-a mirat 

de acest lucru iar ea a spus:  ”Nu, nu 
le-am spus nimic; ce să le spun?, că 
am cunoscut pe cineva care e apatrid, 
care nu are nicio profesie, care nu are 
bani. Oricât de deschiși ar fi fost din 
punct de vedere spiritual, părinții mei 
n-ar fi admis niciodată așa ceva.”  

Datorită acestui reportaj, s-a 
aflat despre Emil Cioran foarte multe: 
că nu a zburat niciodată cu avionul, 
avea mereu probleme cu auzul, îi era 
teamă să stea în curent, era bolnav de 
gastrită, nu dormea deloc noaptea, 
hoinărea prin oraș, era vesel, neliniștit, 
un mare povestitor, dar se simțea în-
vins, a refuzat premii literare, de două 
ori invitațiile lui Mitterand, că îl fascina 
literatura engleză și a învățat engleza 
citindu-i pe Shakespeare și pe Shelley, 
că-l interesa mult ca tinerii să-l citească 
în ediții de buzunar și - după cum 
afirmă Simone Boue- a murit fără să 
știe că era un intelectual recunoscut.  

 Această carte, pe care am 
citit-o pe nerăsuflate, se încheie cu 
scrisorile dintre Emil Cioran și autoare 
(unele chiar în facsimil), o corespondență 
în limba franceză, despre literatură și 
scriitorii pe care îi prețuia Cioran și de-
spre cum l-a cunoscut pe marele 
Mircea Eliade.   Sinceră să fiu, l-am citit 
pe Emil Cioran încă de pe băncile 
liceului, nu prea mi-a plăcut atunci, mi 
se părea prea pesimist pentru vârsta 
mea, tinerii (unii) au fost influențați de 
ideea de sinucidere pe care filozoful le-
o inducea prin scrierile sale. Autoarea, 
la un moment dat i-a adus aminte de 
acest lucru iar el i-a răspuns zâmbind: 
”Nu, nu-i așa, oamenii nu înțeleg. Eu 
nu recomand sinuciderea. Eu susțin 
doar că viața este tolerabilă numai 
datorită ideii de sinucidere.” Am totuși 
o întrebare retorică, după ce am citit 
cartea: dacă el nu s-a sinucis prin câte 
a trecut departe de țară, fiind foarte ciu-
dat și având atâta temere privind 
sănătatea lui (ultima parte a vieții fiind 
bolnav de Alzeihmer), atunci, Simone 
Boue, să fi făcut-o chiar ea sau pur și 
simplu a fost un accident?  Dixit!  

 O altfel de carte despre Emil Cioran 
(Continuare din pag. 4)

         Mioara Bahna -  
de pe treptele de lut la cele de marmoră 
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 „Alecsandriadei”  

  
*Petre Obreja, Clopot de orhidee, 

Bacău, Ed. „Vicovia”, 2019, versuri, cu-
vânt-înainte de Ioan Obreja     *Gh. Iorga, 
Rainer Maria Rilke, „Epifanii dintr-o bi-
ografie interioară”, Bacău, Ed. „Babel”,  

 *Vasile Alecsandri – polimorfis-
mul vieţii şi operei (editori, Ioan Dănilă şi 
Dumitru Brăneanu), vol. I, Bacău, Ed. 
„Ateneul scriitorilor”, 2019  

*Serghei Coloşenco, „Vasile Alec-
sandri – Pasteluri”, Bârlad, Ed. „Sfera”, 
Biblioteca „Rebus” – 134, 2017 

 *Serghei Coloşenco, „Vasile Alec-
sandri – proză”, Bârlad, Ed. „Sfera”, Bi-
blioteca „Rebus” – 140, 2018  

*Serghei Coloşenco, „Vasile Alec-
sandri – legende”, Bârlad, Ed. „Sfera”, 
Biblioteca „Rebus” – 143, 2018  

*Serghei Coloşenco, „Vasile Alec-
sandri – viaţa”, Bârlad, Ed. „Sfera”, Bi-
blioteca „Rebus” – 144, 2018  

*Serghei Coloşenco, „Vasile Alec-
sandri – teatru”, Bârlad, Ed. „Sfera”, Bib-
lioteca „Rebus” – 145, 2018  

*Alexandru Dumitru, „Buchetul 
77+7 poeme florale”, Iaşi, Ed. „Junimea”, 
Col. „Atrium”, pref. de Ioan Holban, 2019   

*Florentin Popescu, „Şapte întâl-
niri imaginare cu G. Topîrceanu”, Iaşi, 
Ed. „Tipo Moldova”, 2019 

 *Nicolae Silade, Miniepistole, Cluj 
Napoca, Ed. „Grinta”,   

*Il. Chendi, Portrete literare, Buc., 
Ed. Librăriei „Leon Alcalay”, col. „Biblioteca 
pentru toţi”, [1911] 

 *Sextil Puşcariu, Cinci ani de 
mişcare literară (1902-1906), Buc., Ed. 
„Minerva”, 1909  

 *Oana Gheorghe, Anatomia unei 
îmbrăţişări, Bacău, Ed. „Rovimed Pu-
blishers”, 2019  

*Stan Brebenel, Şlefuitorii de cu-
vinte, II, Buzău, Ed. „Teocora”, 2019    
*Lucia Boroş, Greşeli semnalate în Gra-
matica Academiei Române. Relaţia 
apozitivă, Suceava, Ed. „Muşatinii”, 2017  

*Maria Dobrescu, Marius Do-
brescu, La răscruce de veacuri, Craiova, 
Ed. „Asdreni”, 2018  

*Gheorghe Simion, Fractalia. Jur-
nal poetic, Iaşi, Ed. „Princeps Multimedia, 
2018  

*Mircea-Constantin Jurebie, Sone-
te sonate, Bacău, Ed. „Ateneul scriito-
rilor”, 2019 

*Ion Popescu-Sireteanu, Păcală şi 
ai săi, Iaşi, Ed. „Printis”, 2019 

 *Ion N. Oprea, Obelisc. Album-
dicţionar, Iaşi, Ed. „Tipo Moldova”, 2018  

*Cornel Paiu, Biblioteca din turn, 
Craiova, Editura-Fundaţia „Scrisul Româ-
nesc”, 2018  

*Georgeta Nechita-Burculeţ, Gân-
duri, Buc., Ed. „Evdokimos” – Fundaţia 
„Profesor George Manu”, 2019   

*Nicoleta Nistoreanu, Intermezzo 
pentru regăsire, Piatra-Neamţ, Ed. „Alfa”, 
2019  

 * * *  
*„Plumb”, Bacău, XV, nr. 146, mai 2019  
*„Ateneu”, Bacău, s.n., 56, nr. 597, mai 
2019  
*„Cadran cultural”, Bacău, II, nr. 3 (7), mai-
iun. 2019 *„Bacău-press”, Oneşti, I, nr. 5, 
mai 2019 „Confluenţe”, Jorăşti, Galaţi, II, 
4-6, mai-iun. 2019 
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În urmă cu aproape cinci ani l-am întâlnit 
pe domnul Sergiu Brandea la o memorabilă 
activitate culturală organizată de doamna 
Doina Meiseles în splendida sa reşedinţă din 
Tel Aviv. Ne-am adunat atunci aproape o sută 
de scriitori, poeţi şi publicişti de limbă română, 
majoritatea din Israel, iar onoranta participare 
a ambasadorilor României şi Republicii 
Moldova la acest eveniment a fost de natură 
să sublinieze importanţa sa. Sunt şi acum con-
vins de faptul că dincolo de prestigiul gazdei, 
dar şi excepţionala sa capacitate managerială, 
ceea ce a contribuit la succesul evenimentului 
a fost şi farmecul uriaşei personalităţi a bunului 
nostru prieten Harry Ross, pe care l-am 
sărbătorit cu acest prilej.  

 Pe domnul Brandea nu-l cunoşteam 
personal, însă citisem cartea Strâmba, lansată 
în anul 2010 şi care urma să facă o strălucită 
carieră aflată atunci abia la început. Am discu-
tat despre carte, am mai povestit câte unaalta, 
deoarece ne legau unele amintiri comune din 
Bârladul tinereţilor sale şi am rămas în contact, 
astfel că peste un timp, când a apărut volumul 
Confidenţe, am scris despre carte cu un en-
tuziasm absolut firesc având în vedere faptul 
că eram deja familiarizat cu stilul autorului. Şi, 
iată, după aproape un deceniu de la prima 
apariţie editorială, Sergiu Brandea mă 
onorează dăruindu-mi un nou volum intitulat de 
data aceasta: Destăinuiri. Volumul, apărut la 
editura 24 Ore din Iaşi şi prefaţat de cunoscutul 
critic literar Ioan Holban dovedeşte şi prin 
aceasta faptul că numele autorului tinde să 
devină renume, un bun şi apreciat renume, cu 
cititori nu numai în Israel, ci şi în România. Voi 
începe discuţia despre această carte cu 
mărturisirea de credinţă a autorului, care ne 
spune că el este „un patriot şi un naţionalist”, 
sintagmă pe care nu o va pierde din vedere pe 
tot parcursul scrierii, însă ne va demonstra că 
exact din această postură publicistul Sergiu 
Brandea se va dovedi un umanist de forţă care 
nu înţelege prin cele două cuvinte: patriot şi 
naţionalist, în nici un caz, ruperea de amintirile 
copilăriei trăite în România şi nici ridicarea în 
slăvi a vreunei concepţii strict naţionaliste în 
care toţi cei care nu sunt ca tine îţi devin au-
tomat vrăjmaşi, întrun fel sau altul. Greu de 
crezut pentru mulţi alţi „naţionalişti” că poţi fi 
iubitor al valorilor fundamentale specifice, dar 
să arăţi, cu multă înţelepciune că, în sine, 
omenirea este un întreg funcţional, iar multi-
culturalismul exact forţa care duce la dez-
voltare şi ar trebui să ducă, firesc, la bună 
înţelegere.  

Construită prin comasarea articolelor 
apărute de-a lungul timpului în prestigioasa 
publicaţie Jurnalul Săptămânii cartea are, 
deloc surprinzător, o fascinantă coerenţă, un 
fel captivant de a fi lecturată, făcând astfel deli-
ciul cititorului, care va afla multe lucruri despre 
autor, despre problemele ţării sale, despre oa-
menii de acolo, dar şi despre perspectivele ei, 
aşa cum le-au visat cei din veacul trecut, aceia 
care au muncit şi au luptat de-a lungul unor 
generaţii întregi şi care nu aveau atunci decât 
speranţa. Una cât se poate de realistă precum 
vedem acum!  

Nu voi intra desigur în miezul povestirilor 
sau în analiza punctelor de vedere exprimate 
de autor în articolele sale. Fac însă precizarea 
că deşi, aparent, subiectele abordate sunt pre-
ponderent specifice statului Israel, să nu facem 
greşeala de a le considera lipsite de interes 
pentru noi toţi. Trebuie să fim perfect conştienţi 
de faptul că orice eveniment de pe teritoriul is-
raelian are repercusiuni în întreaga lume, şi cu 
atât mai mult aici, în România, având în vedere 
relaţiile profunde şi complexe dintre cele două 
state, atât cele moderne, cât şi cele 
tradiţionale.  Totuşi, voi relua unele teme care 

mi se par foarte importante, dar fac precizarea 
că eu nu voi putea reda şi farmecul scrierii,  
aşa cum numai autorul a ştiut să o facă. Redau 
doar un aspect al paranoiei care ajunge uneori 
la cele mai stranii forme. Un lider palestinian 
afirmă că luptătorii săi, pentru libertate evident, 
au reuşit să ucidă întrun număr de ani 11.000 
de israelieni (nu numai soldaţi!). Pentru asta s-
au sacrificat 150.000 de eroi rămaşi pe câm-
purile de luptă. Sergiu Brandea, intenţionat, 
dă aceste cifre care chiar pentru un nespecial-
ist reprezintă o catastrofă din punct de vedere 
militar şi ar impune, dacă am putea gândi logic, 
o renunţare la luptă şi abordarea unor căi 
paşnice de obţinere a libertăţii. Te poţi întreba, 
şi autorul chiar spre această concluzie con-
duce ideea, oare în ce lume trăim? Dar, ca în-
totdeauna în scrierile sale, Sergiu Brandea nu 
se erijează în comentator, nici în judecător, nu 
dă sentinţe şi nici soluţii. Cu o subtilă ironie 
specific evreiască, dar şi cu multă înţelepciune, 
ne lasă pe noi să găsim răspunsuri. Apoi pune 
în discuţie opiniile unei tinere cu dublă filiaţie, 
poloneză şi română, care face o scurtă vizită 
în România şi emite, cam cu aroganţă, o 
mulţime de evaluări total nerealiste referitoare 
la locurile pe care le-a vizitat, dar şi despre oa-
menii pe care i-a întâlnit. Autorul, să nu uităm, 
patriot şi naţionalist, cu acelaşi spirit fin şi puţin 
caustic, dă o replică fermă acestei tinere cam 
prea plină de propria importanţă, spunând-i, cu 
calm şi realism că nu poţi cunoaşte o ţară în 
doar câteva zile, pe fugă, într-o vizită. Ce bine 
ar fi dacă toţi comentatorii din lume ar citi 
aceste rânduri! Măcar pentru a reevalua 
noţiunea de bun simţ. Mi s-a părut de un 
dramatism firesc punerea în discuţie a unei 
probleme cu dureroase implicaţii care a ţinut, 
pe bună dreptate, prima pagină a dezbaterilor 
politice şi mi litare din Israel mai mult timp. Este 
vorba de cazul acelui soldat care aflat în rea-
litatea câmpului de luptă a împuşcat un terorist 

care tocmai făcuse o victimă, colegul soldatu-
lui. Într-un mod greu de explicat chiar şi prin 
abordarea excesiv de democratică a situaţiei, 
soldatul ajunge să fie acuzat de crimă. Da, 
nişte oameni pentru care ai tot respectul, stau 
pe scaune, liniştiţi, pentru că acest soldat îi 
apără, şi îl judecă fără să ţină cont de condiţiile 
specifice unei confruntări în care armele de foc 
au primul cuvânt. Nici aici Sergiu Brandea nu 
dă verdicte. Se întreabă, ne întreabă, şi ne 
pune să gândim… De mai multe ori, fiindcă 
aşa spune şi un vechi proverb evreiesc despre 
croitorul care măsoară de două ori înainte de 
a tăia…  Nu voi uita nici întâlnirile autorului cu 
diferiţi compatrioţi, nume care au pentru noi toţi 
rezonanţe de-a dreptul istorice fiindcă de la ei 
am învăţat nu numai meseria scrisului, ci şi 
morala sa, iar nume precum: Lucian Raicu, Vir-
gil Duda, Alexandru Mirodan, Ionel Ştiru şi 
multe, multe altele ne aduc în ochi lacrima am-
intirilor, a neuitării şi a preţuirii.  Cu multă sin-
ceritate îndemn orice cititor care aude 
vorbindu-se, vede sau are această carte, să o 
citească asumându-şi riscul ca la sfârşit să 
încerce o oarecare părere de rău că lectura s-
a terminat parcă prea devreme. De aceea, dar 
şi pentru că mi-aş dori să mai citesc şi alte vol-
ume ale lui, îi urez din toată inima lui Sergiu 
Brandea: Ad me’ah ve’esrim!   

TÂLCUL DESTĂINUIRILORTÂLCUL DESTĂINUIRILOR
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Romanul “Unii demoni din 

noi“, lansat pe data de 12 iunie 2019 
la Biblioteca “Dr. Julieta Cioban“ din 
comuna Gârleni, este scris de eleva 
din clasa a XI-a a C.N. Ferdinand I, 
Bacău. Autoarea a ales ca  lansarea 
de carte să aibă loc în localitatea sa 
natală, susținută fiind de un grup de 
cadre didactice din comună și de di-
rectorul bibliotecii prof. Mihaela 
Șchiopu, în cadrul Proiectului “2019 – 
Anul cărții“, finanțat de Primăria co-
munei, primar Eusebiu Iulian Tancău. 
Romanul a fost prezentat anul acesta 
și la Târgul de carte Bookfest, 
București, de către editura la care a 
fost tipărit, Datagroup din Timișoara. 
Acest debut publicistic a constituit 
evenimentul la care au participat ca 
recenzori scriitorii Cristina Ștefan, 
Petre Isachi, Theodor George Calcan 
din Filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor 
din România. Câteva considerente 
despre roman: Cristina Ștefan: Ro-
manul se poate încadra la genul 
“Adolescență“, dar este o bună lecție 
de relaționare și între părinți și 
adolescenți. Dacă aș relua lecturile în 
acest gen și m-aș gândi la Medelenii 
lui Ionel Teodoreanu care mi-au mar-
cat mie și generației mele 
adolescența, fiind o evocare liberă și 
grațioasă a vârstei de aur, n-aș regăsi 
nimic din toate acestea în romanul 
Liviei, pentru că, iată, câtă schimbare 
de atitudine auctorială au adus vre-
murile de azi. Livia se transpune într-
un personaj masculin, numit Cezar 
Petrescu, un adolescent cu grave 
probleme de relaționare  cu toți cei 
apropiați, colegi, familie, în special cu 
fratele său Camil, cu fata iubită, Anas-
tasia, cu prietenii. Un accident cumplit 
îl duce în comă pe un pat de spital și 
timp de o lună, în starea dintre viață 
și moarte, el are viziunea unui înger 
care îl îndrumă în trecutul său, filmul 
faptelor sale provocându-i remușcări, 
căințe, regrete. El își va reveni ca om 
matur, mai bun, învățând lecția 
faptelor bune și se va schimba radical. 

Poate inspirată din “Romanul ado-
lescentului miop“ al lui Eliade să fi 
făcut Livia Ioana Retea din personajul 
său unul de autoanaliză și cercetare 
a propriului eu adolescentin, ca 
aventură a spiritului, dar autoarea 
merge mai departe, trecând prin 
moartea personajului, dincolo având 
loc mărturisirea, căința și apoi 
revenirea la viață într-o treaptă mai 
înaltă a spiritului.  

O idee romanescă bună, de 
sorginte creștină, în care îngerul 

păzitor îl ajută pe Cezar în a se vedea 
pe sine. O altă comparație ar putea fi 
romanul “Un om sfârșit“ al lui Gio-
vani Papini; ca structurare, poate, în 
care fiecare capitol reprezintă un 
episod biografic al personajului. Pap-
ini, însă, relevă un parcurs cerebral și 
spiritual, lectura, cărțile citite fiind fun-
damentul. Aici devenirea este 
comportamentală  și înțelegerea 
faptelor sale, ajutată de înger, consti-
tuie scânteia trezirii sale într-un om 
mai bun.   

Ca limbaj, direct, adeseori dur, 
colocvial, m-a trimis la J.D. Salinger 
în “De veghe în lanul de secară“,  
folosind ritmul alert, scurt, sincopat. 
Am întrebat autoarea dacă a fost 
îndrumată de vreun scriitor consacrat, 
ea mergând deseori la Cenaclul liceu-
lui și mă gândeam că a avut în lista 
lecturilor sale acești autori. Ea a 
răspuns că romanul său este 
influențat de Dostoievski, autorul său 
preferat, probabil cu referire la “Crimă 
și pedeapsă“, cu atât mai mult cu cât 
va dori să urmeze Psihologia la facul-
tate, fiind atrasă de cunoașterea de 
sine. Romanul nu a dus lipsă de critici 
constructive, dar și de laude referi-
toare la curajul de a fi publicat la cei 
17 ani ai autoarei.   

Petre Isachi: “De când am 
cunoscut-o pe Livia, i-am admirat 
erudiția, lectura, căci cultura se face 
prin citit, iar cartea este admirabilă 
prin tematică, prin problematica 
relaționării elev-școală, elev-profesor, 
elev-familie. De fapt în carte este o 
figură a spiritului autoarei, talentul ei 
de a fictiviza.“  

Theodor George Calcan: “Eu 
am fost convins că autoarea este un 

om matur, cu experiență de viață, 
pentru că romanul este bine închegat, 
cu rată metafizică prin imaginarea 
celeilalte lumi, deci o intuiție aparte.“ 
În concluzie, romanul “Unii demoni din 
noi“ este o suprapunere reușită între 
o problemă existențială a 
adolescenței aflată la limita extremă a 
vieții (accident aproape fatal) și 
trezirea într-o maturitate decizională 
care va selecta pionii principali ai 
vieții: iubire, prietenie, familie, compa-
siune și muncă.  De altfel, autoarea 
scrie ea însăși mesajul acestei cărți în 
capitolul XXII al romanului, Post scrip-
tum: “Alegerile te definesc. Poți fi cine 
vrei tu atâta timp cât nu deranjezi pe 
alții. Alege frumos și vei avea o viață 
pe măsură! Nimic nu este întâmplător. 
Greșește și învață din greșeli. În fața 
tuturor răutăților care ți se vor face să 
rămâi cu fruntea semeață. 

 Nu te lăsa spălat pe creier de 
demagogi. Omul are multe în sânge, 
poate avea și demagogia. Ochii sunt 
în stare să te înșele în cel mai cumplit 
mod; tu ascultă-ți inima. Nu îți coborî 
ochii în pământ, întotdeauna să îți 
dorești să îi înalți spre cer. Mereu să-
ți pui o întrebare existențială când te 
privești în oglindă. Cine ești tu când 
se lasă întunericul?”

Unii demoni din noi  
de  

Livia Ioana Retea 
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Ceea ce se poate spune, 
urmărind linia directoare comună 
din cele treisprezece volume ale lui 
Gabriel Gherbăluță publicate 
până acum, este că poetul pare 
sigur pe versul său în sonete, scri-
itura acestora fiind curată, egală, 
ușor de recunoscut prin muzicali-
tatea specifică, recurența motivelor. 
Versurile în cadență populară 
mizează pe ludic, pe jocul seman-
tic, pe o vagă autoironie, originali-
tatea scrisului configurându-se 
subtil, paradoxal, tocmai prin efortul 
de a nu concura cu atuurile unei 
poezii ce a atins desăvârșirea. 
Volumul de față, Bestiarium vo-
cabulum, apărut la Editura Tracus 
Arte, în 2016, se încadrează în lini-
ile generale trasate de mine mai 
sus, însă cu note specifice: plon-
jarea în miticul autohton de sorginte 
folclorică și sincretismul artelor 
(muzica devine nu numai sursă de 
inspirație, ci și scop în sine al de-
mersului poetic – cuvântul însuși 
generează armonie, poezia fiind 
muzică provocată de rima clasică 
sau prin referințele semantice la 
cântec).  

Cele șaptesprezece sonete 
au o tihnită continuitate prin senti-
mentul apăsător al imanenței 
morții, al absenței iubitei și al 
nesiguranței epifaniei prin cuvânt 
(„de m-am rătăcit în carte/ am 
făcut-o doar vremelnic” – sonet al 
ielelor). Creatorul nu își permite 
niciodată să aibă certitudini, lumea 
pe care o clădește este pe o 
fundație vulnerabilă, se înfățișează 
drept un demiurg și bun, și rău 
totodată, dar în această traiectorie 
fabulatoriu paradoxală, reușește să 
mențină prin ludic și ironie un echili-
bru constant. Spre exemplu, miticul 
este sugerat prin referințe con-
sacrate fie autohtone – harpii, 
vasilisc, zgripțoi, scorpie ș. a. –, fie 
folclorice – iele, făt-frumos, balaur 
etc. –, cu alunecări spre mitologia 
greacă ( phoenix, centaur) sau din 
alte culturi (grifonii), cu inserții 
livrești (referința la Poe și la corbul 
său), în cele din urmă, ajungân-
duse la o mitologie proprie, cu 
regelepește, în principal, domnind 
peste un bestiar al figurilor mitice 
consacrate, pe care le re-
însuflețește prin viziunea per-
sonală. Armonia versului clasic nu 
este păstrată decât formal, poetul 
zdruncinând parcă edificiul consa-
crat al universului poetic atemporal 
prin ironii („nu e niciun bai”/ „din 
somn îmi treci în sânge dresând 
leucocite”/ „nu este hipermoon mai 
cald ca tine” etc.) sau menținând 
ambiguitatea în ceea ce privește 
siguranța/ nesiguranța acceptării 
rolului de creator. De pildă, uneori 
se plânge de lipsa revelației („sunt 
șarpele vieții trecute/ șerpesc prin 
cuvintele mute”); alteori, își arogă 
senin rolul de pygmalion („sus, 
acolo, sub pisc, te prefac în poem/ 
și pe aripi îți pun partea mea de cu-
vânt”), în cele din urmă, creionând 
un soi de poietică, prin 
autoreferențialitate (referirea pre-
cisă la o modalitate de scriere care 
este variațiunea pe temă dată în 
multe volume: „neînceputul 
doarme: va începe mâine/ cu un kil 
de vodcă și-o bucată de pâine”). 
Bestiarul reprezintă, până la urmă, 
sălbăticia limbajului. Stihial, de 
neîmblânzit în aparență, acesta 
devine o modalitate de seducție 
primară, o foame de cuvânt pe care 
orice creator de poezie o simte, dar 
nu întotdeauna o și recunoaște și 

este sinonim cu nebunia frumoasă 
pe care o antrenează ideea 
creației. Gabriel Gherbăluță 
înțelege să îmblânzească această 
sălbăticie a cuvintelor doar formal, 
în principal, prin versul clasic, care 
ordonează/ aduce armonie prin 
muzicalitatea specifică. Sonetul, 
versul în metru popular și poeziile 
neîncadrabile în vreo specie 
literară anume, dar cu rimă, consti-
tuie un demers previzibil de liniștire 
a limbajului poetic, năvalnic la 
nivelul inspirației. Totuși, poetul știe 
că această îngrădire nu înseamnă, 
automat, și o subordonare tacită a 
limbajului față de inventatorul său, 
drept pentru care va lăsa libertatea 
poeziei de a fi deschisă 
interpretărilor variate, mai mult 
decât atât, jucând el însuși rolul 
unei victime. Stările sufletești pe 
care le lasă să se întrevadă nu sunt 
ale unui cuceritor, ci ale unui învins. 
Spre exemplu: „moș crăciun, nu 
sunt pom, lipsa ei m-a durut/ și mă 
doare și-acum și nu-mi spune-un 
cuvânt” (sonet – al despărțirii de 
ren); „eu aici, tu tot departe” (atât 
de aproape de un sonet). Dacă îm-
blânzirea aparentă a limbajului 

poetic se realizează prin 
recunoașterea tacită a unei înfrân-
geri la nivel existențial (mai ales din 
cauza iubirii neîmplinite sau a 
singurătății asumate ca un dat 
fatal), nu este de neglijat nici ex-
trapolarea condiției vulnerabile a 
eului poetic spre cea umană, ea 
însăși marcată ontologic de as-
pecte imuabile – determinismul 
temporal, implacabilitatea morții, 
superficialitatea existenței etc. (de 
aceea, există constant o atenuare 
a subiectivității printr-un „noi” cu 
valoare generală sau folosirea per-
soanei a treia). Iată: „a căzut pe noi 
năpasta/ și nu-i nimeni să ne 
spună” (sonet – al nedumeririlor 
rămase nedeslușite); „tărâm părăsit 
este casa/ și cruce de lemn 
putrezită/ și rece e lapte pe masa/ 
năpârca de viață-i zidită” (sonet – 
al șarpelui casei, bun sfetnic). În 
ceea ce privește versurile cu rimă 
albă, pare că, în lipsa controlului 
formal, limbajul bestial îl provoacă 
pe creator la o dezlănțuire a ideilor, 
devine el însuși o minte atinsă de 
nebuloasa lumii, iar limbajul poetic 
suferă de aglutinare. Se amestecă, 
în mod bizar, cuvinte frumoase cu 
termeni regionali sau argotici („doar 
azi suntem două umbre egale/ care 
așteaptă după colțul zilei/ mangli-
tori de fericire/ într-un oraș/ undeva 
pe un mal de gârlă/ doar azi/ pentru 
că azi e/ echinocțiul fericirii noastre” 
– păi, da! că doar e echinocțiul…). 
Autorul își asumă și nu își asumă 
rolul de creator: un soi de entuzi-
asm al descoperirii cuvântului pe 
care încearcă să îl redea fără să-i 
știrbească splendoarea intrinsecă, 
de care se dezice apoi, plonjând în 

lehamite, îndoieli acute (redate prin 
întrebări retorice sau finaluri în 
dorul lelii, de teama că nu ar putea 
fi înțeles sau că umanitatea nu mai 
are nevoie de emoție/ poezie). 
Spre exemplu: „dar, credemă/ sunt 
singurul arimasp/ căruia nu i-a 
călcat piciorul în frig/ pentru că am 
știut că o parte din el/ e în cuvintele 
mele/ acum vin și te întreb iarăși:/ 
ce caută grifonii la intrarea peșterii 
mele?/ aur de păzit nu am” (anga-
jez grifoni); „de aia vin și te întreb/ 
de ce naiba să faci umbră 
pământului/ doar așa ca să fii 
mediu bun/ pentru mucegai?” (oare 
cine mușcă din mine).  

Ceea ce e de remarcat în 
poezia scrisă în vers alb este trans-
formarea tristeții tihnite din versul 
clasic în stare-limită, aproape de 
exasperare (redată nefericit uneori 
prin abuz de paranteze în care se 
folosesc interogații retorice cu rol 
dubitativ ori prin pronume demon-
strative, formă populară, cu rol 
peiorativ). Așa cum am spus deja, 
poetul știe să fie ironic sau ludic de 
multe ori, mai ales în versurile 
scrise în cadență populară. Spre 
exemplu: „biata mea măiastră/ 
blestemata mea/ noapte fără de 
noi/ să mai cadă stea/ să mai sece 
ploi/ să se usce val/ tot la răsărit/ să 
senece-n mal/ dorul de ursit/ 
pasărea mea rock/ phoenix 
cenușat/ să îți dea în loc/ dorul de 
bărbat/ și să rătăcim/ căile lactee/ 
căutând nebuni/ parfum de femeie” 
(1:40 rockul pasăre de noapte). 
Dar autorul nu reușește să fie cred-
ibil când schimbă registrul medita-
tiv-amar asupra condiției umane 
sau asupra rostului creației poetice/ 
condiției poetului în considerațiuni 
facile asupra realității concrete, 
contemporane, în special în pro-
zopoeme: „se vedea în oglindă cel 
mai frumos măgar ca ăla din 
apuleius măgarul de aur parcă era 
mândru de metamorfoza lui măcar 
nu mai simțea în urmă-i privirile 
baston ale oamenilor priviri 
compătimitoare cum ajutoarele un-
esco pentru malnutriții somalezi 
lasă, că acolo sălășluiau și pirații 
ăia cumpliți care zeciuiau 
încărcăturile umanitare” (regresii).   
„Bestiarul visurilor mele” ar fi putut 
fi, la fel de bine, titlul acestui volum. 
Gabriel Gherbăluță se scrie pe 
sine (fără a încerca să se 
cunoască/ să înțeleagă lumea/ să 
își asume rolul plin de har al cre-
atorului de limbaj poetic), se scrie, 
se șterge, pendulează între stări 
contradictorii (variind de la o bu-
curie ținută în frâu la jocul de es-
crocherii sentimentale cu șarm, în 
care lasă, în momentele bune, să 
se strecoare ironii/ plăcerea pură a 
verbalizării surprinzătoare). Dar 
scrisul acesta al sinelui poetic este 
în strânsă legătură cu „bestiarium 
vocabulum”, iar creația literară 
devine autosuficientă, în care se 
închide atât referința la real (inutil 
precizat prin referințe exacte, se 
subînțelege oricum), cât și referința 
fals biografică la creator. Unul din-
tre cele mai reușite volume de ver-
suri ale lui Gabriel Gherbăluță, 
Bestiarium vocabulum se 
dovedește o mărturisire complicată 
a unei sălbăticii inerente limbajului 
dorit/ căutat/ invocat să redea 
starea paradisiacă a verbului prim, 
pe care îmblânzitorul cuvintelor o 
mângâie doar, nu o îmblânzește 
până la capăt. De ce ar face-o, 
însă? Poeziei nu îi stă bine în lesă!  

 
Raluca Faraon

Un bestiar al cuvintelor îmblânzit prin poezie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ajuns până la noi ideea 

că efortul cunoașterii umane a 
lăsat în urmă un depozit de 
erori, ca un balast ce rezultă în 
procesul de extracție a aurului. 
Fiecare generație a corectat 
greșelile celei precedente, 
ceea ce a dus la acumularea 
adevărurilor științei. În antichi-
tate gânditorii filozofi sau 
savanți nu aveau o moștenire 
culturală care să-i incomo-
deze. Ei erau un fel de pionieri 
ai cunoașterii naturii și 
societății, așa că aveau senti-
mentul tonic că zeii le 
dezvăluie secrete pe care sunt 
datori să le păstreze. Astfel, 
controversele purtate pe teme 
științifice ori religioase formau 
combustibilul progresului. 
Euclid a formulat adevăruri 
axiomatice în domeniul mate-
maticii iar unele sunt și astăzi 
recunoscute. Democrit a intuit 
alcătuirea lucrurilor din atomi. 
El este părintele teoriei atom-
istice, valabilă atât timp cât fi-
zica nu dispunea de 
instrumentarul necesar explo-
rării fine a materiei. S-a spus 
că acest savant pentru vre-
mea sa a fost invitat la curtea 
șahului Persiei spre a fi unul 
dintre sfetnici. Fiindcă avea 
reputație de înțelept i se 
dădea șansa să contribuie la 
buna guvernare a regatului 
persan. Solii trimiși în Grecia 
să-l însoțească cu mare fast 
au plecat dezamăgiți. Cu mo-
destie le-a mulțumit pentru 
osteneală zicând că el preferă 
tronului Persiei descoperirea 
unei legi a naturii. Desigur, filo-
zoful grec știa că odată ajuns 
curtean își pierdea libertatea. 
Ar fi trăit într-o închisoare 
aurită. Iată o pildă de pasiune 
pentru știință și o preferință 
fermă de trai în  libertate. Mai 
târziu alt grec celebru, Platon, 
s-a lăsat înduplecat de un fost 
discipol, Dionis, să-l viziteze în 
Syracuza pentru a experi-
menta modelul de republică 
propus de filozof. Se știe că a 
intrat în conflict cu gazda și a 
ajuns pe piața de sclavi. Iată și 
aici o mostră de pasiune 
științifică sortită eșecului lam-
entabil. A avut noroc să-l fi în-
tâlnit un atenian bogat care l-a 
răscumpărat. Deseori intelec-
tualii dedicați cunoașterii au 
pătimit, intrând în capcane cu 
naivitate. E adevărat că Platon 
nu s-a lecuit de obsesia sa 
privind organizarea socială 
toată viața.           

 Dacă incertitudinea îi 
împiedică uneori pe intelectu-
ali să persevereze, alț i 
discipoli încearcă să com-
penseze eventualul recul. Din 
faptele controversate ale 
antichității și evului mediu au 
tras foloase savanții moderni 
și în fond toată lumea. Încă nu 
este limpede ce motiv a avut 
Avraam să părăsească Ba-
bilonul, să lase familia, pe tatăl 
său Terah, plecând către 
Egipt, rătăcind prin Orientul 
Mijlociu pentru a găsi 

pământul făgăduit în vis de 
Iehova. Unii istorici cred că in-
trase în conflict cu un satrap 
local și pentru a nu suferi 
represalii a preferat să plece 
împreună cu sclavii și averea 
sa. Deci i s-a permis să ia în 
pribegie parte din averea fa-
miliei sale. Dintr-o situație 
prosperă nu pleacă cineva 
fără a fi amenințat. În acea 
vreme o parte a semiților era 
nomadă. Deși în Vechiul Tes-
tament se vorbește numai de 
o determinare religioasă, în re-
alitate acei oameni au fost 
nevoiți să părăsească locul 
natal contribuind indirect la 
nașterea unei religii noi, uni-
versale. Despre nepotul lui 
Avraam, patriarhul Iacob, s-a 
scris că ar fi comunicat cu 
lumea zeilor în somn, el însuși 
fiind prin această calitate pro-
fet. Știm că după un coșmar, 
într-o noapte, vedenia care l-a 
chinuit i-a poruncit să se 
numească Israel. Așa a apărut 
numele unui nou stat. E drept 
că Iacob a rămas șchiop în 
urma acelui coșmar, ceea ce 
însemna un stigmat pus de 
noul zeu ca să-l recunoască 
evreii.  

Cele douăsprezece triburi 
au format lumea evreiască 
provenind din doisprezece fii 
ai lui Iacob. Astăzi știm că în 
vis pot să apară rezolvări ale 
unor probleme care fac obiec-
tul muncii unor artiști ori 
savanți. Dimitri Mendeleev s-a 
trezit într-o noapte și a schițat 
pe o coală tabelul elementelor 
chimice cunoscute până 
atunci. Chiar și Newton a re-
cunoscut că teoria atracției 
universale i-a apărut clară 
gândindu-se mereu la ea.  
Acum neurologii cunosc 
mecanismele intime ale proce-
sului gândirii, momentul 
iluminării fiind rezultatul unui 
îndelung travaliu. Așadar, 
nimic nu este misterios dacă 
știm cauzele fenomenului 
gândirii.  Nu are nicio legătură 
cu forțe tainice, magice sau de 
o natură străină ființei umane. 
Dar, se cuvine să precizăm că 
unii intelectuali, fie și geniali, 
din pricina surmenajului pot să 
descindă în patologic. Din 
cartea lui John Higgs aflăm că 
savantul matematician John 
Von Newmann de origine 
maghiară a ajuns consilierul 
pe probleme științifice 
alpreședintelui Eisenhower, iar 
după folosirea celor două 
bombe atomice în terminarea 
războiului cu Japonia, el îl 
sfătuia pe președinte să 
arunce asupra Rusiei sufi-
ciente bombe pentru a trans-
forma teritoriul într-un deșert 
radioactiv. Întrucât insista ob-
sesiv, președintele a înțeles că 
este alienat și l-a concediat. 
Ceilalți savanți americani 
atomiști regretau că rezultatul 
muncii lor a nimicit sute de mii 
de oameni nevinovați. Iată 
cum și unii intelectuali pot de-
veni iresponsabili în situații 
conflictuale și prin urmare este 
absolut necesar ca în funcții 
de decizie să fie promovați oa-
meni integri cu personalitate 
armonioasă.  

S-a adeverit observația 
lui Aristotel că unde este minte 
multă apare și nebunia. Orice 
persoană este vulnerabilă, in-
diferent de nivelul său cultural. 

Incertitudini și controverse în istorie 
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SCRIITORI DIN FILIALA BACĂU A U.S.R.

 
 
 
Născută la 11.10.1963 în comuna 

Brăești, jud. Buzău. Domiciliul actual - 
Buzău. 

  
 Debut:   
 
 Poezie - „Muntenia” Buzău, 26 sep-

tembrie 1996 Proză scurtă - „Luceafărul” 
nr. 23, 26 octombrie 1997,  „Moartea purta 
rochie albastră” Epigramă – 4 aprilie 1997,  
„Amprenta”, Buzău   

                                                                                               
 Apariţii editoriale:  
 
 - „Clipa de adevăr”,  Editura 

Alpha Mdn, Buzău, 1998,  roman de 
dragoste 

 - „Asasinul a fost prins în zori”, 
Editura Fed Print SA București,  2000, 
roman poliţist 

 - „Crima de la ora zero”,  Editura 
Vega, Buzău, 2008, roman poliţist  

-„Lanțuri”, 2011, Editura  
București, poezii 

 - „Ecou de rubin”, Editura Rafet, 
Rm. Sărat, 2013, poezii  

- „Lacrima cu multe c(k)arate”, 
Editura Inspirescu, Satu Mare, 2014, 
poezii  

- „Talazuri”, Editura Art Creativ, 
București, 2016, poezii  

 - „Promisiunea de joi”, Editura 
Editgraph, Buzău, 2016, roman polițist  

- „Nomade” , Editura Omega, 
Buzău, 2016, poezii  

- „La est de tine”, Editura Omega, 
Buzău, 2016, poezii 

 - „Perseide”, Editura Editgraph, 
Buzău, 2017, poezii  

 
 Membru al Uniunii Scriitorilor din 

România, Filiala Bacău, 2018  
 Prezentă în peste 30 de antologii, 

în numeroase reviste literare, 26 de premii 
și diplome.  

 Administrator site literar „Însemne 
Culturale”/  2012  - 2018 Redactor „Lite-
ratura de Azi” /2014 - 2016  

Redactor-șef  revista cenaclului 
„Ante Portas” Buzău / 2015 - 2019 

 Redactor „Buzăul literar”/  2016 - 
2017  

Redactor asociat „Caietele de la 
Țintești”/  2016  

GINA ZAHARIA

poarta de lângă rai 
 
am mers prin păduri în flăcări drumul era plin de miere și furnici 
trebuia să ajung  la galeria minunilor de ceară 
acolo viermele din mărul de lumină se răsucea într-o busolă derutantă 
tocmai se derula un film cu violonistul anonim 
mi-a rămas imaginea lui cu pasărea spin atingând pământul 
am zăcut trei zile a patra am pus lacăt la inimă  
 
aveam dulceața fragilor dar nu-mi era de ajuns  
trepte de gheață mă împiedicau să ajung la tine 
m-am  transformat în vultur peste lanuri de maci am trecut 
am zgâriat duminici întregi m-am hrănit o dată pe an 
din fuioare de ceață mi-am învelit trupul 
uneori simțeam mânecile prea strâmte 
alteori mă dureau coatele de atâta mers pe furiș 
 
de câteva ori am atins stânca-idol de fapt și eu eram o statuie nereușită 
lângă mine spadasinii aveau purgatoriul lor 
vis-a-vis o școală de blândețe își deschidea ferestrele 
alfabetul ei era tocit de încercări 
am jurat să învăț șerpii jocul peste prăpăstii 
încă se mai aude scârțâind poarta cu miros de mentăde lângă rai 

nu mă aștepta 
 
astăzi mă voi opri sub salcâmi 
voi înnopta acolo odată  
          cu iarba cântată greieri 
patul meu din raze de lună se va întinde  
ca un curcubeu la pețit 
nici foame nu-mi este 
ultima oară am adunat comori de suflet 
pentru masa aceea goală 
și nu mă sperie șuieratul șarpelui  
         din spatele zilei 
îmi spun rugăciunea și cânt 
voi intra în somnul tău ca un soldat gelos 

pe floarea 
din părul iubitei 
îți voi descifra codul inimii  
și voi hoinări cât e noaptea de mare 
tălpile mele vor lăsa urme peste tot 
cu bucuria unui oaspete pierdut 
         într-un pahar de vin  
mă răsucesc într-o chemare și atât 
 
după mine un roi de gânduri  
se întrece 
cu foșnetul căprioarelor  
prin pădurile virgine  
atinse de grindină 

 
 
N. 8 ianuarie 1952  Valea lui Ion, 

județul Bacău Este membru al Uniunii 
Scriitorilor din România (2006). 

  
 Cărți publicate:  
 
 *Iadul de paradă, poeme, Editura 

Deșteptarea, Bacău, 1996. 
*Prizonierul prizonierului, poeme, 

Editura Cartea Românească, București, 
1998.   

* Teatrul Bacovia, 50. Frumoșii 
nebuni ai marilor iluzii, Editura Plumb, 
Bacău, 1998. 

*Agonia umanului, eseuri, 
Ed.Plumb, Bacău, 2000. 

 *Amanții absurdului, poeme, Ed-
itura Junimea, Iași, 2002.  

*Oaspetele, roman, volumul I, Edi-
tura Cartea Românească, București, 
2004. 

 *Oaspetele, roman, volumul al II-
lea, Editura Universitas XXI, Iași, 2008.  

*Z, roman, Editura Junimea, Iași, 
2009.  

*Audiența, roman, Editura 
Fundației Academice „Axis”, Iași, 2012.     
*Ostaticul Umbrariei, roman, Editura Ju-

nimea, Iași, 2015.  
* Monografia orașului Buhuși (co-

ordonator), Editura Junimea, Iași, 2018.    
*Prin subteranele dostoievskiene, 
eseuri, Editura Junimea, Iași, 2018.  

 
Activitatea publicistică  
 
A prefațat, recenzat sau scris 

cronici despre diverse cărți cu tematică 
filosofică sau literară ale autorilor: Petru 
Bejan, Ștefan Afloroaei, Marin Aiftincă, 
Liviu Antonesei, Leo Butnaru,  Mircea M. 
Ionescu, Viorel Savin, Gheorghe Iorga, 
Petre Isachi, Ovidiu Bufnilă, Mihai Nicolae, 
Grigore Codrescu, Corneliu Paiu, Ion 
Tudor Iovian, Constantin Călin, Octavian 
Voicu, Calistrat Costin, Eugen Budău, 
Viorel Savin, Carmen Mihalache, Ștefan 
Munteanu, Venera Mihaela Cojocariu, 
Miluță Bortă, Livia Sibișteanu, Corneliu 
Groapă, Dan Sandu, Lucica I. Ciupercă, 
Mureș Covătaru, Mihai Belecciu, Vasile 
Matei, Simona Lazăr, Sorin Borza, Ion Din-
vale, Cornel Galben, Octavian Voicu, 
Iacob Florea, Ioana Postelnicu, Ion Trif 
Pleșa, Grigore Spermezan, Titi Damian, 
Leonard Rotaru, Alina Căprioară, Mihai 
Căprioară, Nelu Dumbravă, Mariana Za-
vati Gardner, Marin Aiftincă, Elvira Groza 
etc. A colaborat/colaborează la reviste/co-
tidiane precum: Ateneu, Vatra Veche, 13 
Plus, Scriptor, Bibliotheca Septentrionalis, 
Pro Saeculum, Ex Ponto, Vitraliu, Cartea, 
Sinteze, Agora olimpică, Agora, Tribuna 
învățământului, Deșteptarea, Monitorul de 
Bacău, Curentul, România liberă.   

 
Reviste care au publicat ar-

ticole  despre creația sa:   
 
 România literară, Ateneu, Analele 

Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, 
Timpul, Convorbiri literare, Vatra veche, 
Bucovina literară, 13 Plus, Plumb, Conta, 
Vitraliu, Pro Saeculum, Scriptor, Mozaicul, 
Destine literare (Canada), Familia, Ex 
Ponto, Spații culturale, Plumb, Cafeneaua 

literară, Bibliotheca Sepentrionalis, Caiete 
Silvane, Antiteze, Oglinda, Cenaclul de la 
Păltiniș, Helis etc.  

  
Referințe critice  
 
 Au scris despre creația sa: Ion Ro-

taru, Liviu Antonesei, Constantin Călin, 
Ovidiu Genaru, Leo Butnaru, Constantin 
Dram, Carmen Popescu,  Daniel Corbu, 
Ștefan Munteanu, Petre Isachi, Carmen 
Mihalache, Adrian Jicu, Ioan Dănilă, Cor-
nel Galben, Viorel Savin, Marius Manta, 
Dan Sandu, Ion Tudor Iovian, Vasile 
Sporici, Calistrat Costin, Ion Dinvale, Ta-
tiana Scorțanu, Eugen Budău, Eugen Ver-
man, Leonard Rotaru, Grigore Codrescu, 
Ioan Enache, Daniel Ștefan Pocovnicu, 
Iacob Florea, Grigore Spermezan, Titi 
Damian, Emilian Marcu, Ștefan Radu, 
Liviu Chiscop, Gheorghe Bălțătescu, Ma-
rieta Rădoi Mihăiță   

 
 „Există în Amanții absurdului un 

număr de piese (…) care, citite cu maximă 
băgare de seamă, lasă imperceptibila im-
presie că ne aflăm în fața unui inovator în 
domeniul prozodiei contemporane și 
românești. Există momente, pe parcursul 
lecturii, când Ion Fercu îmbină aproape 
perfect scânteia inspirației cu tehnica 
punerii în pagină, de parcă ne-am afla în 
fața unor <<constructe>>lirico-dramatice, 
de către un actor bine instruit în arta sa. 
Poetul este un savant al dispunerii accen-
telor cheie, al ritmurilor optime, chiar al 
aranjamentului <<caligramic>>(…) Înzes-
trat cu talent și cu o mare putere de muncă 
asupra verbului, cu o informație 
cărturărească pe măsură, Ion Fercu este 
pe punctul de a trece în primele rânduri ale 
scriitorilor români de azi” (Ion Rotaru). 

  
 „Spre deosebire de poeții tehniciști 

de azi, preocupați mai mult de formă decât 
de conținut, făcând parte din ramura 
moldavă profund abisală a postmod-
ernismului, dispunând de o imaginerie 

plină de fast metafizic, Ion Fercu scrie o 
poezie de substanță, cartea de față con-
stituindu-se, și prin dimensiunea morală, 
într-un veritabil manual al bunului singu-
ratic (…). Întregul demers poeticesc al 
cărții trădează un profesionist al navetei 
între sine și sine, între sine și lume, între 
real și ideal, între prozaic și serafic (…) Cu 
o tușă sigură, în tonuri bacoviene, poetul 
avansează în Amanții absurdului un per-
sonaj liric aflat mereu în luptă cu agresivi-
tatea realului, un apostol al Singurătății 
mișcându-se agonic într-un peisaj de cele 
mai multe ori apocaliptic. Urmând vol-
umelor Iadul de paradă (1966) și Pri-
zonierul prizonierului (1998), considerăm 
Amanții absurdului cea mai spectaculoasă  
carte a autorului, care-l plasează pe Ion 
Fercu în prima parte a generației poeziei 
optzeciste, care continuă să domine primul 
deceniu al secolului douăzeci și unu.” v            
(Daniel Corbu). 

  
 „Și a venit anul 2015, când Ion 

Fercu publică la editura Junimea din Iași 
romanul Ostaticul Umbrariei, 180 de pagini 
pe care, în același timp, ai tendința de a le 
citi pe nerăsuflate, dar și pe cea de sens 
contrar, de a lungi lectura pentru a prelungi 
plăcerea de a citi. Până acum, Ion Fercu 
fusese un romancier bun, cu acest roman 
devine unul excepțional”. 

                         (Liviu Antonesei).  
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Se nasc  și  la sat   
reviste valoroase   

  
 Obișnuiți cu ideea  că numai la centru 

sau în orașele din provincie pot apărea re-
viste de cultură valoroase, va trebui să ne 
schimbăm mentalitatea păguboasă, pentru a 
accepta că și în mediul rural pot apărea re-
viste de certă valoare culturală. O astfel de 
revistă este cea care apare în comuna Jorăști 
din județul Galați, intitulată CONFLUENȚE.  
Aflată la cea de  doua apariție, revista se con-
stituie într-un adevărat act de cultură, pentru 
că cei care semnează în paginile revistei sunt  
profesioniști. Articolul de fond este semnat de 
cunoscutul și valorosul poet Viorel Dinescu, 
intitulat Vorbim eminesciana și punctum. 
Un articol despre adevărul ființării noastre pe 
aceste meleaguri de la Nistru până la Tisa și 
rolul moldovenilor în întemeierea, consoli-
darea, apărarea ființei și culturii românești. 
Un adevăr de necontestat reliefat de autorul 
articolului, în sensul rolului țăranului ca 
temelie a înfăptuirii statului românesc, prin 
brațul încercat al țăranului care era și soldat 
totodată, și rapsod, și cronicar în același timp, 
cântânduși dorul și speranța și puținele bu-
curii stând cu mâna stângă pe plug și cu cea 
dreaptă pe sabie. Moldova a fost pavăza în-
tregului neam. Dacă talpa țării a costituit-o 
țăranul, iar monahii, cronicarii, dascălii 
desculți sau cancelariile domnești au fost tru-
ditorii dintâi ai limbii române, întregitorul și 
voievodul de limbă a fost fără îndoială Mihai 
Eminescu. Limba română are miresme de 
busuioc și zvon de rugăciune, a freamăt de 
stejar și cânt de ciocârlie, a  dor și balade 
unice, dar și a grai divin cu care zeii de la 
Zamolxis și până astăzi comunică între ei. 
Limba română poate să cuprindă, în egală 
măsură, infinitul și neființa, viața și moartea, 
speranța și deznădejdea, precizează distinsul 
poet.Un articol care merită citit fiind scris cu 
mult talent și  dăruire. Un alt articol interesant 
este cel legat de biografia, activitatea și viața 
lui Ioan Gh. Savin, fost profesor de 
apologetică la facultatea de Teologie din 
București, născut pe aceste meleaguri. În 
cărțile sale a pus în discuție valorile create de 
om, care îl fac pe om să devină o valoare. De  
reținut grupajul de poezie semnat de Viorel 
Dinescu, dar și  poezia în dialect aromân a 
lui Constantin Belimace intitulată 
Părinteasca dimândare. La capitolul proză 
un alt fiu al satului,  talentatul prozator Costel 
Crângan, prezintă un capitol din volumul 
Venea o moară pe Siret, intitulat Mirosul și 
culoarea fricii, sau o interesantă povestire 
bine scrisă și cu nerv,  despre frustarea 
sexuală pe care o trăiesc mulți nenorociți ai 
soartei, intitulată Trotinel, din volumul Ultima 
cafea cu moartea. Reținem și povestirea 
unui alt prozator, Ion Manea - Bătrânul sosit 
în plin viscol cu cartea în mână. Remarca-
bil interviul realizat cu mulți ani în urmă de 
Viorel Dinescu intitulat Eugen Barbu- ultimul 
interviu, interviu cu  unul din marii prozatori 
români ai secolului XX , dar și un polemist de 
prestigiu. Interviul ne devoalează multe din 
temerile și așteptările scriitorului Eugen 
Barbu de la noua generație de scriitori. Merită 
citit cu atenție! Revista mai conține și alte ti-
tluri interesante cum ar fi: Tudor Nedelcea –
Scrisoare confidențială; Ioan N. Dinescu  
Mihai Eminescu – Marele nostru Model; 
din foiletoanele vremii, Convorbiri literare -
1940. Fără îndoială că din paginile revistei nu 
puteau lipsi realizările actualei administrații 
constând în tot mai multe drumuri asfaltate, 
grădinița și dispensarul din Jorăști, biblioteca 
comunală etc. Încheiem scurta noastră in-
cursiune în această revistă de o inestimabilă 
valoare culturală cu două cugetări emine-
sciene: Stejarul nu crește pretutindenea; bu-
ruienile în tot locul și Națiunea stâncă. 
Generațiile râu, oamenii valuri. Reamintim și 
despre tradiția revistelor de la Jorăști, cea 
apărută în 1922- Calendarul cultural al 
județului Covurlui și revista Doina apărută în 
anul 1929. Unde există tradiție este firesc ca 
aceasta să se perpetueze când există oa-
meni care își cultivă rădăcinile spirituale și 
sufletești. Dorim sincer la cât mai multe apariții 
revistei Confluențe.       (A consemnat  B.D.)

 

Un om  
pentru   

eternitate  
 
 

Nu m-am despărțit niciodată de 
Biserică, toți duhovnicii mei pot da 
mărturie. Am înțeles că de acolo vine 
esența vieții.  

 În 2018, „Ierusalimul neamului 
românesc” le-a oferit iubitorilor cuvântului 
scris, prin Editura „Nicodim Caligraful”, un 
volum de o covârșitoare importanță, inti-
tulat Portret. Zoe Dumitrescu 
Bușulenga Maica Benedicta și apărut 
cu binecuvântarea IPS Pimen, Arhiepis-
cop al Sucevei și Rădăuților, majoritatea 
textelor fiind preluate, așa cum se 
precizează într-o notă asupra ediției, din 
revista „Caietele de la Putna”. Remarcăm 
faptul că vlădica de Bucovina nu s-a 
mulțumit să dea doar binecuvântarea, ci 
a inserat câteva pagini duhovnicești de 
înaltă ținută, din care extragem următorul 
fragment: „Zoe Dumitrescu-Bușulenga a 
dorit și a reușit să-și încununeze aura de 
academician cu cea de teolog (…) în 
înțelesul filocalic (...), vorbitor cu Dum-
nezeu prin rugăciune, nevoindu-se în 
sihăstria chiliei călugărești, la lumina can-
delei și în mireasma fumului de tămâie.” 
Mărturisitorii din această carte recompun 
imaginea unui om de excepție, de o 
impresionantă pregătire umanistă și ver-
ticalitate morală, având o forță interioară 
copleșitoare. Iradia căldură și bunătate, 
ducându-și viața după principii ferme. Iată 
ce portret memorabil îi face Constantin 
Parascan: „Era o flacără, o idee, o inimă, 
un poem, un cântec rostit din sine, ros-
tindu-se pe sine, minunând și bucurând 
lumea, înfrumusețând-o, făcându-te să fii 
fericit că te afli împreună în același timp 
și loc.” Există în carte câteva amintiri care 
privesc activitatea didactică a Doamnei 
de la Universitatea din București, criticul 
și istoricul literar Alex Ștefănescu fiind de 
părere că opera sa fundamentală „este 
una pedagogică”. La vremea când ateis-
mul marxist se instalase în țară, Doamna 
profesor, slujitoare a catedrei de literatură 
universală și comparată, convinsă că 
tineretul a rămas fără un punct de sprijin, 
includea, în bibliografia studenților, Biblia. 
De altfel, vorbind despre convingerile și 
„revelațiile unei profesoare de litere”, 
monahul Iustin Taban atrage atenția 
asupra unui aspect de o importanță 
crucială: „Ea socotește că existența 
noastră poate fi înțeleasă prin contem-
plarea a trei minuni numite fundamentale, 
cosmice: Creația, Buna-Vestire sau 

înomenirea lui Dumnezeu, și Învierea.” 
Redutabilul eminescolog Theodor Co-
dreanu aduce în discuție un aspect sem-
nificativ. În 1966, Alex Ștefănescu, 
student fiind, a fost anchetat de Securi-
tate, ajungându-se la excluderea sa din 
fostul UTC. Cum „revoluționarul” George 
Radu Serafim a propus, în aceeași 
ședință, îndepărtarea „vinovatului” și din 
facultate, Zoe Dumitrescu-Bușulenga l-a 
opărit pe acesta cu o replică tăioasă, chit 
că sala era împânzită cu băieții de la 
Secu: Dumneata îți depășești atribuțiile! 
Ștefănescu este un student eminent și 
soarta lui o hotărâm noi, profesorii săi, nu 
dumneata. Chemat la o discuție între 
patru ochi, profesoara l-a asigurat, își 
amintește chiar Alex Ștefănescu după 
mulți ani, că nu va fi exmatriculat, do-
jenindu-l în privința parodiei acestuia la 
adresa vieții țăranilor de după colec-
tivizarea forțată: Un singur lucru nu mi-a 
plăcut, (…) că folosești cuvinte 
licențioase. Nu e de demnitatea ta. Și 
adaugă criticul, în final, „avea dreptate”. 
Cu o vastă cultură și profesor cu har, cur-
sul său fiind audiat de studenți și de la 
alte discipline, Doamna Zoe, cum e 
numită adeseori în carte, a recuperat 
„imaginea atât de falsă a unui Ev Mediu 
întunecat și crud”, dar și „atât de hulita în 
marxism metodă scolastică” (Gheorghiță 

Geoană). Andrei Dârlău face o adâncă 
reverență pe câteva pagini, amintind de-
spre permanenta strădanie a Doamnei 
Bușulenga „de a contracara ideologia prin 
axiologie”. În acest context, atrage atenția 
autorul, profesoara susținea cu „tărie 
nevoia modelelor”, mai ales pentru 
tineret. Ea considera, pe bună dreptate, 
că modelul suprem este Mântuitorul și, 
desigur, „modele, prin excelență, elita 
umanității”, maica Domnului și Sfinții. 
Academicianul Zoe Dumitrescu Bușu-
lenga, avându-l ca mentor pe Tudor 
Vianu, a militat cu ardoare și competență 
pentru păstrarea valorilor de excepție din 
cultura greco-romană, baza evoluției ul-
terioare a Europei. De aceea, aflăm, de 

la fostul magistru ieșean Dumitru Irimia, 
că în momentul în care un student imper-
tinent i-a spus să nu-i mai bată la cap „cu 
prostiile astea”, Doamna Zoe s-a dus di-
rect la decanat, cerându-și, pe loc, pen-
sionarea. Pe de altă parte, Adrian Fochi 
adeverește că, stând la Văratic, „atrăgea 
ca un magnet sute de oameni”. Drumul 
Doamnei, trecând pe la Accademia di Ro-
mania din Roma (aici sa dovedit un foarte 
„bun organizator”, trăsătură evidențiată 
de Florica Dimitrescu), a continuat, firesc, 
în calitate de maica Benedicta (se putea 
mai nimerit decât „cea binecuvântată?), 
continuând să se preocupe de opera lui 
Mihail Eminescu și lăsând ca testament, 
după Grigore Ilisei, „a nu se lăsa să fie 
pângărită amintirea” Poetului. A intrat în 
rândul monahiilor de la Văratic din dorința 
de a se apropia și mai mult de Dumnezeu 
și ca o împlinire a aspirației sale de-o 
viață, confesându-se, într-o vreme, cu o 
uimitoare sinceritate, lui Nicolae-Șerban 
Tanașoca: mi-am găsit liniștea 
sufletească, atunci când am ajuns să 
cred în Dumnezeu și să mă rog Lui ca ul-
tima babă din sat. Era convinsă că soci-
etatea, oricare ar fi, are nevoie de modele 
și, drept urmare, a ajuns ea însăși un 
model. Îngrijorată din pricina unui global-
ism care ar duce la uniformizarea culturii 
și la sărăcire spirituală a națiilor, cum 
observă academicianul Eugen Simion, 
Doamna profesor și apoi Maica Bene-
dicta a militat asiduu pentru păstrarea 
bogăției diferențelor culturale ale 
popoarelor, exprimându-și, de asemenea, 
nemulțumirea de ceea ce se întâmplă în 
media românească, devenită un fel de 
dictatură pentru o bună parte din 
populație. „Tensiunea ei către Absolut”, 
de care amintește Dan Hăulică, o așează 
între cărturarii de prestigiu ai țării și ai cul-
turii europene, „spiritul cel mai deschis, 
mai suplu deschis, către întregul cuprins 
al artelor”, după cum observă academi-
cianul și mentorul revistei „Secolul XX”. 
Ca urmare, Maica Benedicta, conform 
celor relatate de luminatul Arhimandrit 
Melchisedec Velnic, stareț al Putnei, se 
confesa la modul cel mai direct: simt din 
ce în ce mai mult nevoia suverană a 
înălțării către cele de sus, pentru că acolo 
este patria noastră cea adevărată. Sun-
tem în fața unei personalități de o cinste 
ireproșabilă și a unei impresionante 
smerenii, care și-a deșertat cu bună 
știință titlul academic, îmbrăcând haina 
mântuirii, purtată, invizibil, și până în mo-
mentul votului monahal. Și, dacă am în-
ceput cu inspiratele cuvinte ale IPS 
Pimen, încheiem  cu părerea, nu mai 
puțin inspirată, a altui vlădică și cărturar, 
fostul Mitropolit Bartolomeu Anania: „În 
cultură, statura imperială a Doamnei Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga. În spiritualitate, 
silueta diafană a Maicii Benedicta.”         
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În satul Hribeanca, toate căile ni se 

întretăiau mai cu seamă când razele 
răsăritului trezeau totul. Așezarea n-avea 
alt drum decât acela. Doar munții în valuri 
din jur, pe unde se ascundeau casele,mai 
erau împânziți de cărări. De atâta amar 
de vreme alinam suferințele pe aici și de-
seori ni se întersectau pașii. Câteodată 
trupurile cât pe aici să ni se atingă. Foarte 
repede ajunsesem să ocolesc casele, 
gândurile împingându-mă prin vreo gârlă 
de multe ori prin beznă sau chiar prin 
poleiul de lună, sub licărul stelar- cu 

intenția să n-o mai întâlnesc. 
 Să știți că nu ne vorbeam. Singu-

rul dialog era acela al ochilor. Și iată că 
începusem să cred că apariția cu trup de 
balerină, plete castanii și ochii verzi avea 
asupra mea deja  o anume influență.Însă 
refuzasem să cred că nimerisem în plasa 
ei ca musca în plasa unui păianjen. Se 
impunea să fac ceva. Diminețile grăbeam 
spre dispensar și mă rugam și cu glas 
tare să n-o mai întâlnesc. Gata. Eram 
deja altul și la glasul blajin al soției. Dar 
simpla prezență a necunoscutei totuși mă 
neliniștea. O nouă întâlnire a pașilor și 
iarăși aceeași stare. Mai rămâneam și-n 
cameră întins pe recamer ținându-mi 
tâmplele apăsate cu pumnii. Atunci se 
porneau niște zgomote, un scârțâit de 
ușă și-i întrezăream figura cu ochii văpaie 
țâșnind spre mine ca să mă capteze în 
tăișul lor  ca într-o ghilotină. Îmi venea, n-
o să mă credeți, să cad în genunchi, să 
implor.  

Însă imaginile dispăreau ca o 
fantomă lăsându-mă perplex. ,,Apropo, i-
am strigat consoartei, de a dat năvală. 

,,Ce ai?” ,,Nimic...”. Și am strânso-n brațe 
așa. ca-n prima zi.  Se întrevedea con-
cediul. Și cu o valiză ușoară călătorea 
deja spre o dstinație necunoscută. Pe 
traseu de mă urmărea vreuna cu părul 
castaniu și ochii verzi, făceam un pas 
înapoi. Noaptea târziu m-am oprit într-un 
orășel. La primul hotel învârtind de două 
ori cheia-n broască devenind stăpânul 
încăperii. Abia acuma observasem că pe 
noptieră se afla o revistă color cu mulțime 
de tipe dezbrăcate pentru toate gusturile 
și printre ele, da, una atât de originală îmi 
surâdea!  

Era tot ea. profesoara Liliana.   
Chiar nu mai am nici o scăpare? A doua 
zi mă avântasem pe niște alei străjuite de 
plopi.  Pătrunsesem prin iarbă cât mai de-
parte de oameni.  

Când colo, la întoarcere. o 
femeie.Încercând s-o ocolesc i-am atins 
mâna, i-am simțit o șuviță din păru-i  în 
valuri atingâdu-mi obrazul. Revenit în sat, 
la coborârea din autobuz cine credeți că 
mă întâmpinase?. Nu mai e cazul să vă 
spun cine era. 

O  ÎNTÂMPLARE

De
ce

ba
l-A

le
xa

nd
ru

  
Se

ul



PLUMB  148

pagina 10 revistă de cultură

DESPRE  
 SEMNUL POETIC  
SEMNUL POETIC,   

de prof. dr.   
ADRIAN BOTEZ  

  
Poet, romancier, dra-

maturg, eseist implicat în 
fenomenul cultural actual, prof. 
dr. Adrian Botez ne propune un 
Mic tratat de poetică (despre 
Semnul Poetic)*, carte apărută 
la Editura Rafet, în anul 2019. 
Despre poezie s-a scris mult, 
fenomenul a rămas mereu ac-
tual, pentru că poezia lansează 
o punte între cer şi pământ.  
Tratatul este minim, dar intră în 
sfera spirituală, cu toată energia, 
şii aduce elemente de noutate, 
teoretice şi practice. Este dedi-
cat soţiei, ca un semn că versul 
leagă inimile. Este o lucrare de 
teoria literaturii serioasă, 
dedicată specialiştilor şi poeţilor, 
care au rămas în căutarea sem-
nelor, în pădurea de simboluri - 
din zona artelor.   

Lucrarea are la bază o 
bibliografie bogată, cu referire la 
lingvistică, estetică, stilistică, is-
toria culturii, filozofie, mitologie, 
hermeneutică reli-gioasă, istorie, 
ocultism şi, bineînţeles, poetică. 
Este un tur de forţă pentru un in-
telectual pasionat de tainele 
poeziei, de partea spirituală a 
culturii române, legată strâns de 
viziunea eminesciană asupra 
fenomenului. Deşi se racor-
dează la marea cultură 
occidentală, Adrian Botez preia 
şi din spiritualitatea Indiei ideile 
necesare complementare, care 
sudează lumile.  Acest demers 
are în vedere artele poetice, în-
cepând din antichitate, 
frământarea omului de a găsi 
sensul într-o lume asimetrică, în 
perpetuă schimbare. Sunt 
pătrunse ideile eterne, care au 
pus pecete pe sufletul omului, 
naraţiunea scrisului, imanenţa 
tragicului, semiologia literaturii, 
puntea dintre viaţă şi poezie, 
experienţele estetice, energia 
verbului, limba ca un organism 
viu.  Adrian Botez demonstrează 
că este un cărturar solid, intră, 
cu mult curaj, în fenomenul spi-
ritual al poeziei, pune accentul 
pe opera literară şi cuvânt, are 
în vedere antropologia struc-
turală, lansează o rază de 
lumină asupra bucuriei cunoaş-
terii prin poezie. El nu ratează 
mirajul lingvistic, metamorfozele 
for-melor, spectacolul literaturii 
de-a lungul timpului, ajungând la 
starea actuală, trecând prin 
toate curentele estetice. Trimi-
terile de subsol sunt lămuritoare 
şi completează mesajul tratatu-
lui, limpezind noţiunile şi legând 
termenii între ei şi în funcţie de 
timpul în care au fost utilizaţi.   

Tratatul pune în evidenţă 
manifestarea exterioară a 
fenomenului poetic, dând indicii 
spre dimensiunea spirituală 
prof-undă asupra trăirii în-
magazinate în poem, punând în 
lumină aspectul grafic şi sonor 
al cuvântului, care poartă 
Logos-ul. De remarcat şi aspec-
tul ocult al fenomenului, mistica 
versului, imitaţia lumilor ascunse 
în realitatea imediată. Se pune 
o punte între adevăr şi revelaţie, 
relaţia dintre numere şi litere, 
bine conturată în vechime.  

Descoperim liniile de 
forţă ale teosofiei şi ale 

interogaţiei, lansate, de om, 
divinităţii. Sunt accentuate linia 
dintre viaţă şi moarte, enigmele 
vechilor civilizaţii: elenă, daco-
getică, lumea tibetană sau a In-
dusului, schimbarea la faţă a 
civilizaţiilor în timp, parabola din-
tre omul obişnuit, supus durerii, 
şi sfântul care duce povara.  
Enumerările ar putea continua, 
curajul lui Adrian Botez este 
evident, el sfidează curentele la 
modă şi pactul actual din 
literatură, trimiţând spre zone 
spirituale omise de critica 
literară, sau istoria literară. Di-
mensiunea religioasă a poeziei 
este un alt aspect care merită 
accentuat - limita dintre poezie 
şi cuvântul inspirat de Dum-
nezeu fiind insignifiantă. Avem 
repere pe drumul gândirii poe-
tice, cu deschidere spre latura 
divină. Se întâlnesc în tratat lini-
ile directoare ale gândirii catolice 
şi cele ale ortodoxiei răsăritene, 
trecându-se prin rigoarea re-

formei şi a călătoriei iniţiatice, 
dar şi simbolismul corpului 
uman, sau chipul spiritual al 
omului, strivit de veacul în-
tunecat.   

Tratatul lansează câteva 
afirmaţii despre poezie, ca 
fenomen etern, unul care a mar-
cat/ marchează existenţa. Pune 
în evidenţă istoricul problemei, 
marcat de crizele spirituale. De 
la Platon, la renaşterea poeticii, 
prin Karl Vossler. A existat un în-
ceput, legat strâns de începutul 
omenirii şi de mistica dinamică 
a culturii. Face o analiză a op-
erei lui Grambattista Vico, 
naivul, continuă cu sfera limitată 
a absolutului. Semnul poetic 
este pus între mitologie şi 
tentaţia sensului, parcurgând rit-
ualul liric, ca într-o catedrală a 
poemului în mişcare prin 
civilizaţii. Poezia ar trebui să fie 
un Logos Divin Asumat de artist 
şi perceput, ca atare, de recep-
tor. Cartea pune un mare semn: 
Logosul Eminescu, paralelă 
între Logosul Specific şi Logosul 
Sintetic, definitivând planurile. 
Adrian Botez notează, referindu-
se la semnul poetic: „Prin con-
ceptul de semn, dacă este 
absolutizat (iar nu folosit doar ca 
element eficace, în operaţiunile 
mentale omeneşti), se falsifică şi 
se extirpă însuşi suflul esenţial 
al vieţii spiritului: Logos-ul, prin 
semnul-concept operaţional, 
definitoriu, vom avea şansa unei 
mecanici a istoriei spirituale, 
vom avea şansa de a afla de-
spre limbă ca modalitate 
(restrânsă) de funcţionare în 
zona multiplu-dispersiv – dar 
vom pierde, pentru totdeauna, 
şansa recuperării în zona lui 
Unu-represiv, cu funcţie 
eschatologică şi soteriologică – 

zona Logos-ului Originar al 
Fiinţei” (p. 89). Referindu-se la 
conceptele de Logos-ul specific 
şi Logos-ul sintetic, autorul 
consideră că nu trebuie lăsată 
cultura la întâmplare, pe mâna 
oricui. În lume există specialişti 
în diferite domenii, ei se consti-
tuie în asociaţii, secrete sau la 
vedere, derulând spectacole ca 
pe ritualuri speciale: aşa trebuie 
să existe specialişti (cu rang de 
sacerdoţi) în domeniul culturii 
naţionale.  

Ei trebuie să slujească 
idealul revelat prin marile 
personalităţi ale literaturii (vezi 
Eminescu), pentru a limpezi lu-
crurile şi a potenţa partea de 
Spirit înglobată în  fenomenul 
obiect. Logos-ul preexistă, el 
alege, el se revelează, în 
formele cele mai convenabile 
adevărului.  Mai reţinem, din in-
troducerea la tratat, că: „Poezia 
este ritual de recuperare, de re-
ordonare a energiilor, pentru a 
readuce fiinţa în Centrul Divin. 
Poezia înseamnă tocmai DRU-
MUL DE UITARE A CUVIN-
TELOR, ca entităţi corupte, 
perimate, compromise prin în-
josirea, în istorie, a Logosului-
Eternitate (...). Poezia nu este 
Ceva-ul de Aici, ci Totul, de Din-
colo. Poezia nu este vădirea de 
Aici, ci este Revelaţia-Dincolo” 
(p. 11-19).  Elaborând tratatul, 
Adrian Botez apelează la ter-
meni specifici, analiza făcându-
se la limita dintre artă şi ştiinţă, 
folosind noţiuni care au fost fun-
damentate în vechime şi care s-
au structurat de-a lungul 
timpului, uneori fiind corupte de 
acţiunea omului.  

 Cititorul are nevoie de un 
bagaj minim de cultură pentru a 
pătrunde partea spirituală a 
fenomenului. Generos, autorul 
face numeroase trimiteri, care 
au menirea de a clarifica 
naraţiunea tratatului.  Acordând 
atenţie firului logic al expunerii, 
cititorul va avea satisfacţii spiri-
tuale, pentru că va descoperi 
latura mai puţin vizibilă, prin im-
presia imediată declanşată de 
tehnica poetică. Influenţa terme-
nilor teologici asupra acestei 
dezbateri este evidentă şi are 
menirea de a lămuri latura sacră 
a ritualului poetic, a limbajului 
specific.    Autorul consideră lu-
crarea ca fiind unică, operă de 
pionierat, pentru că luminează 
viziunea asupra Logos-ului-Cu-
vânt.   El scrie: „Noi considerăm, 
deci, că nu există „ştiinţe” – ci o 
SINGURĂ şi ADEVĂRATĂ 
ŞTIINŢĂ: ŞTIINŢA SPIRI-
TUALĂ” (p. 5). 

 Prin acest tratat intrăm 
într-o zonă specială, cu grad de 
universalitate, poeţii de azi vor 
avea motive de a pune întrebări. 
Răspunsurile sunt încrustate în 
operele poeţilor de geniu, în 
marile capodopere care au mar-
cat veacurile.          

Constantin Stancu  
 
 *Adrian Botez, Mic tratat 

de poetică: (despre semnul po-
etic) eseu, 155 pagini – Râmnicu 
Sărat: Editura Rafet, 2019. Coperta 
I: a) „Poetica” lui Aristotel (Ediţia 
Kenneth MeLeish, 2000; b) „Shiva 
dansând” – „Anandatandava” – 
Dansul Extatic, simbolizând ci-
clurile cosmice ale creaţiei şi 
disoluţiei (din Templul Ekam-
bareswarar, un templu hindus, din 
oraşul Kanchipuram, India); c) 
Imagine foto: Mihai Eminescu la 18 
ani…

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biografia și bibliografia proza-
torului, poetului, istoricului și critic-
ului literar, eseistului și 
traducătorului Mihail Chirnoagă 
(n. 19 noiembrie 1913, com. Po-
duri, jud. Bacău – m. 1 decembrie 
1948, București), nu sunt cunos-
cute în detaliu, așa cum s-ar fi cu-
venit în cazul acestui scriitor, care 
a trăit doar șapte luștri. A publicat 
și coordonat revista „Frize“, la 
Brașov, fiind secondat de doi 
colegi de generație, Nicolae Can-
tonieru și Aurel Marin, publicație 
care s-a impus în istoria presei li-
terare. A citit enorm, din literatura 
română și din cea universală, a 
tradus și a publicat unele eseuri de 
o evidentă actualitate și a fost bi-
ograful, exegetul și editorul poeților 
Alexandru Călinescu și George 
Vaida. A scris un număr mare de 
epistole, pe care le-a trimis fami-
liei, prietenilor și confraților, în care 
a evocat oameni, cărți, reviste și 
întâmplări dintr-o perioadă fastă a 
literaturii naționale. A lăsat câteva 
manuscrise, de proză și poezie, 
extrem de importante, ce încă își 
așteaptă un istoric literar care să 
le restituie așa cum merită. Epis-
tolele ce se publică acum, ne-
cunoscute, sunt trimise poetului și 
prozatorului Vasile Spiridonică 
(1909–1988), pe care l-a prețuit ca 
om și ca literat. Informațiile trimit, 
în special, spre revista Front literar 
(1936– 1939), pe care o con-
ducea, cu pasiune și pricepere, 
Vasile Spiridonică, un alt scriitor 
uitat de generațiile mai tinere. 

 
* 

  [Sibiu, 26 martie 1936]  
 Dragă domnule Spiridonică,  
 
 Am primit „Frontul literar“. Îți 

mulțumesc pentru aducere-
aminte. E frumos și îmi place. Cel 
mai bun lucru din revistă e 
poezia(1) lui Ștefănel. Pe urmă 
Maximilian(2) al d[umi]tale. Sunt 
intrigat să cunosc un aşa mare, 
bogat și vast roman. Dar știi? 
Cronicile pot să lipsească. Ele 
ocupă un spațiu pe care notele 
scrise mai cu nerv, mai bătăioase 
l-ar întrebuința în condiții mai 
bune. Ca probă că îmi place îți 
trimit poezia (3) unui prieten de 
aici, George Vaida, cu rugămintea 
de a o publica.  

 
 Poem  
 

Nu mai ascultăm, ca atunci,               
goarnele din lac.  
Vremea flutură amintirile între noi. 
Eu sunt cu o treaptă mai sus  
Și totuși nimic nu e clar  
– nici măcar Dumnezeu –  
M-aș reîntoarce să pândim  
Luna, ca o vulpe în poiană  
 Sau să ronțăim un morcov  furat 
Din grădina sârbilor cu gloanțe  
             de sare.  
Cărțile pentru care am plâns  
amândoi Cu sufletul tremurând 

pe buze,  
Le-am purtat cu peisagiile și anii 
Pe umerii febrelor.  
Lângă toamnele prietenilor din 
pomi M-am strâns ca lângă sobă 
Și întotdeauna am căutat în adânc 
Semnele fără sunete și lumini. 
  

George Vaida  
Dorindu-ți sănătate și noroc, 

al d[umi]tale, Chirnoagă  
 [Domnului redactor Vasile 

Spiridonică, Strada Iuliu Maniu, nr. 
61, Brașov]. 

  
 * 
 [Iași, 1 mai 1939]  
  
Iubite domnule Spiridonică,  
 La lunga d[umi]tale scrisoare 

din trecut, n-am mai apucat a 
răspunde la timp. Evident, prop-
unerile noastre nu s-au potrivit. 
Idealul d[umi]tale și-al meu se 
despărțeau prin destinele ce 
hărăzeam în imaginație viitoarei 
publicații. Încât, dacă voi scoate 
cândva „Frize“, iar d[umnea]ta 
„Front literar“, în forma nouă, ne 
vom întâlni, strânge frățește mâna, 
vom colabora, dar nu ne vom... 
contopi! Te rog să-mi mai scrii. Ce-
ai mai făcut cu planurile vechi. Ale 
mele nu s-au modificat până 
acum. Dacă scoți revista, îți voi 
mai da colaborarea, căci mi-ai fost, 
precum și eu ți-am fost și-ți sunt un 
bun prieten. Mi se pare că-s pe 
cale să aranjez tipărirea Umbrelor 
iubirii (4) la „Universul literar“. Nu-
ți pot spune nimic precis până în 
prezent. Tot pe vechea adresă 
locuiești? Trimit această c[arte] 
p[oștală] cam în vânt, cu gândul că 
trebuie să fii destul de cunoscut ca 
să te nimerească oriunde. Te 
salută cu toată dragostea și-ți mai 

așteaptă rândurile,  
Mihail Chirnoagă  
 
 [Domnului Vasile Spiridonică, 

Strada Amos Frâncu, nr. 1, 
Brașov; Mihai Chirnoagă, Strada 
Asachi, nr. 4, Iași].  

 
* 

Iași, 14 febr[uarie] 1942  
 Dragă domnule Spiridonică,  
  
Am citit cu bucurie articolul 

pentru George. Întrucât vorbești 
despre o posibilă carte a lui, pentru 
întocmirea căreia... teai gândit la 
mine, îți comunic că acest lucru 
este aproape de înfăptuire.  
Aproape toate poeziile lui se 
găsesc la mine, trimise spre a-mi 
da avizul. Am ales vreo 25 de 
poeme, din care unele de dimen-
siuni neobișnuite la junii noștri. 
Însă, cred că-mi mai lipsesc poezii.  

(Continuare în pag. 13)

Inscripții băcăuane 
NOI COMPLETĂRI LA BIOGRAFIA LUI  

MIHAIL CHIRNOAGĂ
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Prin aportul punctelor de suspensie, ti-

tlul cărții lui Calistrat Costin (cu evidentă 
tentă retorică), exclamativ și interogativ, deși  
cele două atitudini nu sunt semnalate grafic, 
„Ce-ar mai fi de spus…” – Editura Ateneul 
Scriitorilor, Bacău, 2018 –, aduce, dintru în-
ceput, o sugestie a zădărniciei ce guvernează 
viața omului: câte n-ar mai avea de spus po-
etul (și nu ne îndoim că o va face!), dar, în 
contextul păcatelor incurabile ale omenirii, din 
totdeauna, ce spor are / ar avea?!...  

Versurile lui Calistrat Costin sunt 
creația unui hâtru prea înțelept (ludicul este 
frecvent întâlnit aici), care observă atent 
lumea (și, de la un moment dat, nici nu mai e 
nevoie, de fapt, de atenție specială, fiindcă 
toate ale ei se arată cu nepotolită repetiție!), 
îi etalează, apoi, erorile și zâmbește, totodată, 
ironic-amar – râsu’-plânsu’ nostru definitoriu 
–, meditând asupra lor, ca o consecință a 
neputinței de a le eradica, măcar în parte. 
Totuși, chiar dacă în terțina din incipit, își 
exprimă sațietatea în legătură cu „cetitul” „în 
cartea lumii”, tocmai acesta nu-i poate da nici-
cum pace, drept care, mărturisește: „Adorm 
printre cărți, / știu mai mult decât alții / făr-a 
ști nimic!” În atare context, concluzia la care 
ajunge poetul, dinspre care pornește invers, 
spre demonstrație, este încărcată de drama-
tism, fiindcă dacă „vanitas vanitatum et omnia 
vanitas” este o aserțiune gravă, care privește 
omul, cu viața-i deșartă, Calistrat Costin ex-
tinde aria în care se poate descoperi 
zădărnicia, și, din acest motiv, clamează: „În 
cer, pe pământ, / același sărman neant – / În-
cotro, Doamne?!” Urmarea este că, între un 
cer, în care „zic unii” că „e la fel ca pe pământ” 
și viața de Dincoace, atașat acesteia, poetul 
se confesează, exprimându-și, totuși, 
opțiunea pentru Aici: „Mi-e dor de moarte, / 
m-am săturat de trăit, / dar vreau să mai fiu!”      
Cartea cuprinde, în consecință, panseuri în 
versuri, ale căror teme fac referiri la condiția 
umană, la raportul dintre viață și moarte și, 
prin extindere, dintre cer și pământ, dintre Aici 
și Dincolo, dintre cunoaștere și definitiv, 
poate, mister, cu privire la ce urmează după 
viață, poetul analizând cu luciditate, dar și cu 
atâta detașare câtă îi permite propria condiție 
umană adică, perspectiva finalului, același cu 
al semenilor lui.  

Din aceste motive, ludicul amintit are o 
direcție trist-resemnată: „Când… nu se știe, / 
cândva … va fi prea târziu, / poate devreme”, 
drept care, în această ecuație a viețuirii între 
pământ și cer, Dumnezeu / Marele Arhitect / 
Marele Ctitor (fiecare denumire are conotații 
aparte) este reperul, deseori invocat, cu fa-
miliaritate, perspectivă din care întrebarea 
(retorică, plină de sensuri) trimisă spre înalt 
schimbă locurile / rolurile „actanților”: „Dum-
nezeule, / noi toți suntem fiii tăi – / cu ce ne-
ai greșit?!”  Caracterul aforistic al versurilor 
(asigurat, la nivelul expresiei, de folosirea ver-
belor-predicat la prezentul gnomic) este 
aproape omniprezent, rezultat al amintitei 
înțelepciuni, dobândite prin experiența de 
viață, fiindcă, așa cum conchide poetul, „Fru-
mos să trăiești, / și mai frumos e să mori / 
fericit a fi!”; „E greu să-nțelegi / demonul 
libertății / cu suflet de sclav!”; „Lumea se 
schimbă: / printre zei mișună șerpi / cu chip 
de oameni…”  

Atât de ofertantă este viața, în privința 
temelor de reflecție, încât eul liric este tentat 
să nu lase deoparte mai nimic din frământările 
omului, în general, concluziile la care ajunge 
deseori fiind însă în răspăr („pe contrasens”, 
expresie favorită a autorului, care o așază ca 
titlu al unui volum al său, din 2014) cu ale al-
tora: „Nu, bătrâne Will. / inimă neliniștită / are 

minciuna – / netrebnicul adevăr / are doar 
bătăi de cap!” Reflectând asupra individului, 
a lumii, a cerului și a pământului, poetul, 
asemenea oricărui cunoscător al acestora, își 
exprimă, concomitent, o sumedenie de trăiri 
și, urmărind / urmând, vorba lui Camil Pe-
trescu, din poezia lui Ladima, „capătul ca-
rent”, amărăciunea ineludabilului  final (deși, 
declarativ, moartea este pomenită cu un soi 
de entuziasm), toate ale realității vizibile și ale 
celei închipuite încep să fie privite critic. De 
pildă, „Doamna Lume” devine, în discursul 
liric, „Târfa de lux”. Totuși, indiferent la care 
ipostază se raportează, „lumea cea mare, 
mică”  îi oferă insului „o certitudine: timpul 
pierdut / este timp câștigat…”, însă, pentru 
înțelegerea sensurilor acestora, este nevoie 
de experiențe trăite.   

Și, dacă Mihai Eminescu punea, în 
„Odă (în metru antic)”, problema învățării lui 
„a muri”, de fapt a acțiunii de a muri, iar Emil 
Cioran considera că omul trebuie să se învețe 
cu ideea morții, în replică, legat de aceasta, 
poetul contemporan, după îndelungi căutări, 
conchide: „Au trecut anii, / am învățat să 
trăiesc, / urmează acum / lecția cea mai mare: 
/ nu știu ce-ar mai fi de-nvățat!” Și cuvintele 
lui, peste timp, se constituie, astfel, într-un fel, 
de comentariu la spusele înaintașilor: „ce-ar 
mai fi de spus”, „ce-ar mai fi de-nvățat” dacă, 
tot vorba lui Cioran, „rămânem iremediabil oa-
meni”!  

La temele menționate, se mai adaugă, 
în carte, și altele, între care nu putea lipsi nici 
tema adevărului, fiindcă „ADEVĂRUL e 
mereu, / dar mereu, biruit de tot / soiul de 
mincinoși!” 

 În încheierea acestor rânduri, vreau să 
fac o precizare, și anume că scrisul lui Calis-
trat Costin perpetuează, de la o carte la alta, 

o seamă de trăsături care îl particularizează.  
Mi-am dat seama de acest lucru, des-

coperind, prezența, între notele critice 
cuprinse în carte, și a câtorva însemnări 
făcute de mine, mai demult, cu privire la alt 
volum al poetului, unde am remarcat aspecte 
care se regăsesc și în versurile de față. 
Spuneam atunci (și îmi păstrez punctele de 
vedere): „O continuă căutare a sensurilor 
lumii, tradusă în întrebări și tentative de 
răspunsuri, constituie universul poeziei lui 
Calistrat Costin. (…) Parcursul sufletesc al po-
etului, tradus în vers, e s-nuos, mergând de 
la admirație a formelor lumii – văzute și 
nevăzute – la tristețe, dezamăgire, venind din 
neputința acestora de a se înveșnici”.  

Față de creațiile dinainte, acum parcă 
este mai accentuat pesimismul, fără a se 
însoți neapărat cu elegiacul: „Lumea – un in-
fern, / Universul – alt infern, / paradis pier-
dut…” 

 În felul acesta, cartea, având în vedere 
că și în unele versuri de la început apărea 
această idee oximoronică, a omniprezenței 
deziluziei, eufemistic spunând, poate fi citită 
și ca o un text argumentativ pe tema 
condamnării a tot ce există la suferință, 
conștientizată sau nu de „componentele” sale, 
condamnate să viețuiască între exaltări și 
dezamăgiri.   

 Privind la „rezerva de iluzii” –  

 Calistrat Costin: Ce-ar mai fi de spus… 
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O manifestare cu o conotație 

aparte în spațiul presei românești a 
avut loc miercuri, 19 iunie: Gala Premi-
ilor Ziariștilor Profesioniști din România 
(UZPR) pentru realizările anului 2018, 
după ce, la începutul anului, UZPR a 
sărbătorit centenarul existenței sale (11 
ianuarie 1919).           

 Gazdă primitoare a fost Stu-
dioul 2 al TVR, iar moderator, prezen-
tatorul de știri și jurnalistul de 
televiziune, Mihai Constantin. Printre 
invitații de marcă ai evenimentului s-au 
aflat ambasadori, academicieni, ziariști 
din presa scrisă și on line, din radio și 
televiziune, scriitori și poeți, 
reprezentanți ai filialelor UZPR din 
toată țara.           

Concursul profesional al 
jurnaliștilor a fost lansat anul trecut 
în cinstea Centenarului Unirii, sub 
gene-ricul „Tot ce-i românesc nu 
piere!” și a înregistrat un număr 
record de înscrieri, aproape 100 
de participanți pentru următoarele 
secțiuni: Presă Online, Presă 
Scrisă, Reviste, Producții de 
Radio, Producții de Televiziune, 
Carte de Publicistică, Marele Premiu 
pentru Întreaga Carieră Jurnalistică.         

Juriile, constituite din perso-
nalități marcante ale jurnalismului, oa-
meni de cultură, pentru fiecare 
secțiune, au selectat cele mai 
reprezentative lucrări. După cum a 
transmis Departamentul de comuni-
care al UZPR, a fost ,,o misiune dificilă 
și solicitantă, dar încheiată cu întreaga 
responsabilitate a rigorii asumate”  
După cuvântul de deschidere al 
președintelui UZPR, Doru Dinu 
Glăvan, care a evidențiat participarea 
de excepție, masivă la concurs, ceea 
ce ,,demonstrează interesul jurnaliştilor 
pentru competiţiile Uniunii şi, de 
asemenea, valoarea şi talentul care 
definesc presa profesionistă din Româ-
nia”, timp de aproape patru ore, s-au 
rostit „laudatio” despre cei premiați și 
lucrările lor, reprezentând secțiunile 
mai sus menționate.            

După ce, anul trecut, gazetarul 
și publicistul Mihai Buznea a fost lau-
reat la Secţiunea „Presă Scrisă”, în 
cadrul recentului eveniment au primit 
premii alți doi jurnalişti băcăuani, re-
spectiv Leonard Popa, la secţiunea 
,,Reviste” şi Romulus-Dan Busnea, la 
,,Presă Online”. Profesorul și jurnalistul 
Leonard Popa este unul dintre inițiatorii 
și fondatorii revistei „Sportul băcăuan”, 
alături de de Mihaela Băbușanu și 
Adrian Amalanci. În prezent, el este 
redactor-șef al acestei publicații, unice 
în ţară prin profilul său. Totodată, Adi 
Popa a coordonat şi apariţia editorială 
a câte două ediţii din „Almanahul 
sportiv” şi „Almanahul jurnaliştilor 
băcăuani” și a contribuit la realizarea 
primului număr al revistei „Context”, 
toate acestea fiind publicații ale UZPR, 
filiala Bacău-Neamț, al cărei președinte 
este cunoscutul și apreciatul om de 
presă, Cornel Cepariu.           

Jurnalistul și publicistul Romulus 
Dan Busnea s-a remarcat de-a lungul 
anilor prin lucrări editoriale şi publicis-
tice care promovează valorile culturii și 

spiritualității românești, premiul din 
acest an fiind atribuit pentru lucrarea  

„Solomon Marcus, strălucit sa-
vant și ilustru cărturar”, articol publicat 
și în ,,Columna”, revistă a Asociației 
Cultural-Științifice ,,Dimitrie Ghika 
Comănești, care apare sub egida 
Academiei Române.      

Într-adevăr, de la înțeleptul 
Solomon Marcus avem mereu ceva 
de învățat, indiferent de domeniul abor-
dat. În plan jurnalistic, eu am învățat că 
este foarte important să poți să aduci 
anumite aspecte locale într-o 
perspectivă care să le facă interesante 
la nivel național și internațional, întrucât 
personalitățile dintr-un anumit domeniu 
de cunoaștere nu sunt și nu vor fi 
niciodată strict locale. Căci, vorba aia, 
„Tot ce-i românesc nu piere!” Și pentru 
că am acest privilegiu, permite-ți-mi să 
dedic acest premiu în memoria 
minunaților și regretaților mei părinți, 
Romulus și Rozalia Busnea, și să 
mulțumesc UZPR și juriului, pentru că 
m-au onorat cu acest premiu.  
Mulțumesc domnului președinte Doru 

Dinu Glăvan, pentru coeziunea 
generată în Uniune și pentru înlesnirea 
comunicării între jurnaliștii și scriitorii 
din toată țara.             

 De asemenea, pentru inspirația, 
imboldul și învățăturile dobândite în 
domeniul  scrisului, țin să mulțumesc 
jurnaliștilor și scriitorilor băcăuani Mihai 
Buznea, Ioan Enache, Ioan 
Prăjișteanu, Calistrat Costin, Viorel 
Savin, Petre Isachi, Ioan Dănilă, Maria 
Pilchin, Leonard Popa (cu felicitări pen-
tru premiul obținut la această Gală!), 
Dumitru Brăneanu, Nicolae Mihai, 
Petre Scutelnicu, Grigore Codrescu, 
Ovidiu Genaru (cu felicitări pentru  pre-
miul obținut la Gala Premiilor USR pen-
tru Cartea de Poezie), Petru Done, 
Răzvan Bibire, Ovidiu Pauliuc, Mihaela 
Băbușanu, regretatului jurnalist 
Claudiu Boangiu, colectivului redac-
țional al revistei ,,Columna” (consilier 
editorial dr. Valentin Marin și prof. 
Lavinia Misăilă, redactor-șef adjunct).            

Maestre Ștefan Mitroi, mulțu-
mesc din suflet pentru cel mai frumos 
laudatio care mi-a fost adresat până 
acum. Mulțumesc din suflet și familiei 
mele: fiicei mele, Romina-Andreea,  
Danielei, ginerelui meu, Gelu Iftime, 
nepoțelei mele dragi, Maria-Anastasia, 
și nu în ultimul rând, Serviciului Public 
Județean pentru Promovarea Turismu-
lui și Salvamont Bacău, pentru faptul 
că mi-a oferit șansa ca printre 
obligațiile mele profesionale să fie ceea 
ce am iubit și iubesc: valorile culturii și 
spiritualității românești.   Gala Premiilor 
UZPR este o coproducție TVR 3 - 
UZPR, devenită tradiție după doi ani de 
parteneriat. Evenimentul va fi difuzat în 
programele TVR, începând cu data de 
6 iulie. De asemenea, pe pagina UZPR 
vor fi oferite amănunte despre cei 
laureați și lucrările pentru care au fost 
răsplătiți cu trofeele UZPR 2018.          

Sponsorul principal al Galei Pre-
miilor UZPR a fost în acest an Uniunea 
Națională a Notarilor Publici din Româ-
nia.   

Eveniment de prim rang în jurnalismul 
românesc: Gala Premiilor UZPR Gala Premiilor UZPR 
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LA   
CRUCEA   

DIN  
SAT  
(proză)  

 
Se spune că la crucea din sat, acolo 

unde cei doi salcâmi siniștri, aproape 
scheletici, își apleacă ramurile pieziș și 
scârțâie amenințător, exista odată o casă, cea 
mai frumoasă din sat, cu flori de mușcată la 
ferestre și cercevele din lemn de stejar par-
fumat. Însă acum nu există decât această 
cruce, mâncată de cari, cu o figură supărată 
de Crist, care privește către cer, ferindu-și 
ochii de lumea care nu i-a meritat jertfa.  

 Bunica mea îmi povestea în fiecare 
dată de 30 noiembrie, de fapt în ajunul aces-
teia, strașnica întâmplare legată de casa 
aceea și de înfiorătoarea cruce din sat. 

 Povestea începea întotdeauna așa: 
 ”– Lasă, copilo, căutatul ursitului și nu 

mai pune în practică toate obiceiurile păgâne, 
cu turta de sare, cu dusul gunoiului și rotitul 
într-un picior la miezul nopții, strâmbându-te 
în oglinda din hol! Sau poate crezi că nu te văd 
făcând toate astea, în ajunul Sfântului Andrei, 
când presupui că toată lumea doarme? 
Busuiocul dat de preot e bun să-ți protejeze 
mintea și sufletul de vrăji și de alte duhuri 
necurate, nu să ți-l pui sub pernă, așteptând 
năucă împlinirea nu știu cărei ursite. Află că 
stră-strămătușa mea, așa și-a pierdut viața și 
mințile, încercând să-și dovedească că tot 
ceea ce e legendă, e și adevărat.”  

Atunci, punându-mi capul în poala 
bunicii, prefăcându-mă că nu știu povestea, o 
lăsam să mi-o spună an de an, ca într-un ritual 
al nostru, întrebând cu ochii mari nevinovați:  

”–Dar ce s-a întâmplat, bunico? 
Povestește-mi încă o dată, că nu mai țin 
minte!” 

 Bunica abia aștepta să fie rugată și 
punându-și furca în brâu și fusul la picioare, 
sfârâind ușor, își dregea glasul sfătos și înce-
pea să îmi povestească:  

”Așa cum îți spuneam, stră-stră-mătușa 
mea era o fată frumoasă ca o zână, cu ochi 
albaștri ca două viorele proaspete de 
primăvară, cu un păr negru de abanos și buze 
roșii ca macii în toată frumusețea lor! Figura 
ei mă ducea cu gândul la Albă-ca-Zăpada și 
tot ca ea, era pizmuită de fetele din sat atunci 
când ieșea la horă sau la liturghie, în zi de 
sărbătoare. Frumusețea ei era cunoscută în 
tot satul, iar băieții se îngrămădeau care mai 
de care să-i ofere batista atunci când era în 
poiana satului vreo petrecere. Însă ea nu îl 
iubea decât pe Andrei, cel mai destoinic flăcău 
din sat, dar și băiatul celui mai gospodar, dar 
cânos om! De o iubea el sau nu, de știa de 
existența ei sau nu, asta nu pot să-ți spun, dar 
știu de la mama mea că, într-o noapte, în 
ajunul acestor zile de poveste, își încerca și 
ea descoperirea ursitului, ca și tine. Își 
strângea gunoiul cu o săptămână înainte sub 
tindă și după ce îl adunase toată săptămâna, 
în ajunul Sfântului Andrei, împreună cu alte 
două surate, au mers pe un deal din 
apropierea satului să descopere vreun semn 
care să-i prevestească destinul.  

Era o noapte mai întunecată decât 
iadul, iar stelele nu se vedeau în niciun chip, 
luna ascunzându-și și ea de frică, fața sub 
nori. Cele trei fete o porniră tiptil la drum, stre-
curându-se afară din casă, fără să le audă 
părinții. Ajunse pe coama dealului, fiecare se 
așeză pe mormanul ei de gunoi și închinându-
se la răsărit și la apus de trei ori, ciulind ure-
chile cu atenție că doar - doar or auzi ceva.  

-Marie, auzi ceva? 
-Nu, dar tu, Ileano, auzi ceva?  
-Dar tu, Paraschivo, ai simțit ceva  
-Șșșșștttt! În câteva secunde, Maria 

auzi un câine lătrând din depărtare.  
-Nu cumva e câinele lui Andrei?  
-Ba da, Mario, așa pare! Deci, dacă l-ai 

auzit prima, înseamnă că Andrei va fi ursitul 
tău! În același timp, Ileana auzi un tren, iar 
Paraschiva nu auzi nimic.   

Mulțumite sau nu, știu că plecară 

împreună spre casă, însă la jumătatea drumu-
lui Maria se opri să alunge o pisică care se 
ținea de ceva vreme pe lângă ele. Afurisita de 
pisică pur și simplu nu voia să plece, așa că 
Maria își făcu de trei ori semnul crucii și pisica 
dispăru. Însă Maria se trezi singură în mijlocul 
câmpului, într-un întuneric beznă, având doar 
punga de gunoi în mână. Când își făcu curaj 
să înainteze, strigând încetișor către cele două 
surate, se izbi de o siluetă care înainta lălăind 
un cântec de beție, către ea. Mare-i fu mirarea 
când văzu că persoana care-i ieșise în cale 
era băiatul la care se gândea de câteva luni 
bune – Andrei.  

-S-avem iertare, dar ce faci, Mario, în 
întunericul ăsta singură cuc, pe drum? Nu 
cumva ai fost cu gunoiul în Poiana Popii?  

-Bun să-ți fie gândul, Andrei, spuse 
Maria cu inima bătându-i de emoție că-și în-
tâlnise din senin băiatul îndrăgit. Nu, n-am fost 
cu gunoiul, am fost să le caut pe Ileana și 
Paraschiva...Ele au fost cu gunoiul! Eu am fost 
să le spun că e doar o tâmpenie și să le aduc 
acasă! Superstiții de babe, neîntemeiate și 
păgâne!  

-Și, totuși, eu am făcut asta, spuse An-
drei. Și am auzit vocea tatălui tău, cum se 
tocmea cu tata pentru zestre! O fi adevărat 
sau nu, întunericul ăsta-mi dă curaj să spun 
că tare mi-aș dori ca aceste superstiții să fie 
adevărate! Maria, aproape că se împiedică de 
emoție și era cât pe ce să cadă în brațele 
flăcăului iubit. Ea îngăimă:  

-Ce-i drept, Ileana și Paraschiva m-au 
îndemnat și pe mine să îmi ascult ursitul, iar 
eu am auzit câinele tău lătrând. Maria simți din 
nou pisica la picioarele ei, încercă să o alunge 
și făcu din nou cruce.Însă când se întoarse 
spre Andrei, acesta dispăruse ca într-un vis. 
Se gândi că poate a fost doar o închipuire de 
a ei și făcându-și curaj, ea plecă către casă, 
în capătul satului întâlnindu-se cu cele două 
surate care o așteptau.  

După ce intrară în casă, căzură într-un 
somn adânc, desteptându-se dimineață.   

După Sfânta liturghie din ziua de Sfân-
tul Andrei, preotul începu predica astfel:  

-Suntem tare necăjiți că fiul gospodaru-
lui Anton, singurul lui fecior și mândria lui, pe 
nume Andrei, a fost aseară omorât de niște 
hoți care l-au jefuit de chimir și de galbenii pe 
care-i avea înăuntru.  

De undeva din spatele Bisericii, Maria 
simți cum tot sângele i se scurse din vene și 
ieși afară, căutându-le cu privirea pe Ileana și 
Paraschiva.  

-Nu se poate! Vă jur că aseară, atunci 
când am rămas în urmă, l-am văzut! Am vorbit 
cu el! Și aproape m-a strâns la piept, 
mărturisindu-mi că și eu sunt ursita lui!  

Cele două surate tăcură și-i arătară 
Mariei pe mama lui Andrei, care căuta la 
biserică bocitoare pentru fiul ei.  

Din ziua aceea, Maria parcă-și pierdu 
mințile. După înmormântarea lui, se ducea 
seară de seară la cimitir și apoi urca pe deal, 
în crucea nopții, purtând în mână o pungă cu 
gunoi, căutându-și ursitul, iar și iar.  

Până-ntr-o zi, când se spânzură de 
tinda casei... Se spune că, din acea seară în 
care Maria și-a luat viața, orice băiat, ce trecea 
pe acolo, putea vedea o fată îmbrăcată în 
mireasă care-l ademenea pe deal, aștepta să 
audă un semn de la ursită și apoi îl îneca în 
lacul de lângă sat.  

Casa cea frumoasă deveni tristă, fără 
flori la ferestre, fără veselie, de parcă părinților 
li sau dus sufletele împreună cu fiica lor. Nu 
ascultau vorbele rele din sat care spuneau că 
fiica lor a devenit strigoi, că este acea ființă 
crudă care ucide flăcăi, atrăgându-i într-un joc 
al morții. Într-o zi, o mână de gospodari, furioși 
că ei nu înțeleg aceste teribile vorbe și 
întâmplări, au cerut birul lor de sânge. Au dat 
foc casei și au deschis mormântul fetei, înfin-
gându-i un țăruș de argint în inimă. În locul 
casei, ei făcură o cruce și stropiră locul cu 
aghiasmă, plantând doi salcâmi în amintirea 
celor doi îndrăgostiți.” 

Întotdeauna, povestea se sfârșea 
așabunica ținând furca în mână cu ochii triști, 
iar eu îmi ascundeam lacrimile ce mi se înn-
odau în barbă, jurându-mi în sinea mea să uit 
de toate aceste ritualuri de neînțeles.  

-Mario, ai adormit?  
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Între a 25-a și a 29-a zi de după 
Paștele ortodox, în opt locații din 
București, sub înaltul patronaj al 
președintelui Klaus Johannis și sub 
egida Uniunii Artiștilor Plastici s-a 
desfășurat a doua ediție a Festivalului 
Culturii Românilor de Pretutindeni, 
prima ediție având loc anul trecut. 
Printr-un fericit concurs de împrejurări, 
în calitate de primul scriitor-călător în 
șapte continente, am avut șansa de a 
participa la acest festival, în perioada 
22 - 24 mai 2019,   

Pe 21 mai, începând cu ora 
17:00, la Muzeul Național Cotroceni, în 
sala Cherchez, s-a deschis oficial 
acest festival. Au ținut cuvântări de cu-
vânt de bun venit, Sandra Pralong, 
consilier de stat la Departamentul pen-
tru Relația cu Românii din Afara 
Granițelor, din cadrul Administrației 
Prezidențiale, Anca Boeriu, lector uni-
versitar la Universitatea Națională de 
Arte, din București, Liviu Jicmon, direc-
tor general al Muzeului Național 
Cotroceni, și Petru Lucaci, 
președintele Uniunii Artiștilor Plastici, 
din România.  

A urmat un concert susținut de 
Luminitza Petre, la vioară, și Viniciu 
Moroianu, la pian. În continuare a avut 
loc vernisajul expoziției 
"Aici - Acolo",  

Au fost invitați să 
participe cu lucrări 40 
de pictori români, din 
care jumătate din 
străinătate (din Statele 
Unite ale Americi: Horia 
Boboia, Chiu Julian, 
Alec Vianu; din Italia: 
Gabriel Bodin; din 
Franța: Dorin Crețu, 
Radu Marinescu, Cris-
tian Paraschiv, Radu Tuian, Ștefan 
Paras-chivescu; din Germania: Viorel 
Chira, Dorothea Fleiss, Sofia Frankl, 
Mircea Floria, Nicoleta Jutka, Olivia 
Janku, George Pavel: din Canada: 
Sașa Meretz, Bogdan Malea, Adriana 
Malea: din Ungaria: Antal Vasarhelyi) 
și un număr egal din România 
(Gabriela Mateescu, Mirela Trăistaru, 
Vladimir Șetran, Ilie Chiobaș, Vasile 
Todan, Brândușa Bontea, Emilia 
Perșu, Reca Csabo Dup, Raluca 
Demetrescu, Ingrid Cosma, Dragoș 
Pătrașcu, Cosmin Păulescu, Valeriu 
Madin, Silvia Trăistaru, Petru Lucaci, 
Bogdan Hojbotă, Adrian Florea Bölöni, 
Vlad Aurel, Mircea Muntenescu,  Fer-
ecz S. Apor).   

Pe 23 mai 2019 au avut loc 
două activități, una dimineața și 
cealaltă seara. 

 Prima activitate a avut loc la 
Muzeul Național al Literaturii Române, 
unde s-au desfășurat un tur ghidat al 
încăperilor instituției, precum și dez-
baterea de carte "Dialog despre liber-
tate", moderată de Alison Mutler, de la 
Associated Press. Cuvântul de bun 
venit a fost ținut de Sandra Pralong, 
consilier de stat la Departamentul pen-
tru Relația cu Românii din Afara 
Granițelor, al Administrației Prezi-
dențiale.  

Au vorbit despre cărțile lor 
următorii scriitori români din 
străinătate:  

1. Marina Anca, din Franța, 
"Amprenta fluturelui sau imposibila 
idilă între Capitalism și dictatură", "Flu-
turele în safari între Franța și Nigeria", 
"Când omida  devine fluture sau dic-
tatura română văzută de o adolescentă 
liberă";  

2. Elena Dumitrescu Nentwig, 
din Portugalia, "Adevărate sau imagi-

nate, de întâmplat, sau întâmplat";  
3. Alexandru Iosup, din  Olanda, 

"Noi rădăcini, povești ale românilor din 
Olanda"; 

4. Cristina Mărginean - Cocis, 
din Italia, "Zero pozitivo";  

5. Violeta Popescu, din Italia, 
"Memorii: mărturii din închisorile comu-
niste din România";  

6. Irina Țurcanu, din Italia, 
"Muzică pentru lupi";  

7. Gelu Vlașin, din Spania, 
"Douăzeci și șapte";  

8. Virgil Ciucă, din Statele Unite 
ale Americii, "Aduceți Basarabia 
acasă";  

9. Iordan Goglează, din Germa-
nia, "Viața ca autosugestie", "Psihoter-
apia ca relație a schimbării individului";  

10. Doru Ionescu, din Germa-
nia, "Muzicieni români în Germania". 

În cadrul discuțiilor, printre mulți 
alții, am vorbit despre romanul meu, de 
725 de pagini, "Gulagul din umbra 
palmierilor", primul roman din literatura 
universală, care tratează global comu-
nismul din Europa Centrală și de Est, 
personajele principale fiind un 
bucureștean, un sofiot, un moscovit, 
un budapestan, un praghez, un 
varșovian și un est-berlinez. 

 Am remarcat prezența doam-
nelor Smaranda Cazan Livescu, din At-
lanta, președinta Uniunii Internaționale 
a Femeilor Române, și Zoia Jalbă, din 
Chișinău, președinta Forului Femeilor 
Europene din Republica Moldova.  

În final am oferit celor prezenți 
cartea mea "Calotă de gheață, pinguini 
și... temperaturi estivale în Antarctica".  
În seara aceleiași zile, la Centrul de 
Creație, Arte și Tradiții, programul a 
cuprins o expoziție de artă,  intitulată 
"În timp ce vorbim", cu lucrări ale 
pictoriței Magdalena Pelmuș, filmul 
artistic „A fost sau n-a fost", regizat de 
Corneliu Porumboiu, prezent în sală, 
care a răspuns întrebărilor, și concertul 
de jazz susținut de trupa "Groove Gar-
den".  

Pe 24 mai, la fel ca în ziua 
precedentă, au avut loc două activități, 
una dimineața și cealaltă seara. Prima 
activitate a fost un tur ghidat al 
expoziției "Romanian Design Week", 
din clădirea Băncii Comerciale 
Române, fostul Palat al Societăţii de 
Asigurări "Generala", construit în 1906. 
Seara, la Institutul Cultural Român, 
programul a cuprins spectacolul de tip 
"One Man Show", intitulat "Text Shop", 
susținut de Gigi Căciuleanu.  

Din cele 61 de texte, dintre care 
unul se numește "Miau! Ham!!!", au 
fost citite aproximativ jumătate, care, 
în final, au fost vândute la licitație, cu 
semnătura celebrului balerin, pentru 
sume de la 150 la 300 de lei.  

Ca o apreciere generală, eu 
consider că acest festival a reușit la 
cote înalte să-și îndeplinească obiec-
tivul propus, de a deveni o punte de 
legătură între oamenii de cultură 
români, din țară și străinătate.  

                       Doru Ciucescu 

Festivalul Culturii Românilor de Pretutindeni   
București, 22 - 26 mai 2019
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(...) Autoarea Olimpia Sava a 
scris, și cu siguranță va continua să o 
mai facă, spre îndulcirea spiritelor 
celor mai credincioase ființe ale viitoru-
lui nostru, copiii. După o foarte atentă 
lectură, am putut constata că între cele 
două cărți, ,,Petale de suflet” și ,,Sim-
fonia naturii”, nu se poate face o prea 
mare diferență de conținut, că 
împreună bat la porțile larg deschise 
ale aceluiași Imperiu: Spiritul literar al 
copilăriei. Atunci m-am gândit să le 
numesc ,,gemene”. Desigur, cărți cre-
ate să delecteze pe cei mai inimoși citi-
tori, dar și pentru cei care sunt trup și 
suflet odraslelor și nepoțeilor. Aceste 
cărți gemene sunt destinate și su-
fletelor imaculate ale celor crunt loviți 
de microbul Net, cu filme de groază și 
jocuri care mai de care mai pericu-
loase pentru intelectul atât de fragil al 
celor mai ușor de convins în arta de a 
imita, care sunt copiii. Două cărți care 
aduc multă lumină în lumea fără 
seamăn a viitorului țării noastre, și 
aceasta nu poate fi decât o minune 
dumnezeiască. Aceste cărți și multe 
altele  scrise de doamna Olimpia Sava 
(Doamnă, mai aveți timp de odihnă ?) 
nu trebuie să lipsească din nicio 
grădiniță și din nicio școală, aceasta 
înainte de a fi prea târziu, căci tinerele 
noastre vlăstare sunt în pericol de a se 
prăbuși pe o pantă greu de redresat în 
timp, deci feriți copiii de o degradare 
morală infantilă, de intoxicațiile greu de 
prevăzut ale acestui mileniu împovărat 
de spasmele unei democrații greșit 
înțelese și chiar greșit administrate: 
ciuma netului infantil!  

Copiii memorează cântece cu 
versuri groaznic de proaste și cântece 
fără melodie. Am întâlnit două fetițe pe 
stradă care imitau împreună după un 
telefon performant, o asemenea 
inepție. Otravă curată pentru sufletele 
lor îngerești. Păcat! Părinții-ieri, 
alaltăieri, foști copii, care nici ei nu avut 
de unde pricepe adevărul. O carte 
bună de poezie este o sărbătoare 
intelectuală, pentru care trebuie să 
luptăm. Și ce exemplu mai concludent, 
demn de pus în practică, decât aceste 
două gemene, ,,Petale de suflet” și 
,,Simfonia naturii”, ale scriitoarei 
Olimpia Sava. În aceste cărți nu se pot 
face selecții, pentru că toate poeziile 
sunt la fel de bune, inteligent scrise și 
minunat gândite, pentru averea 
noastră spirituală, copiii. Deschid 
întâmplător ,,Petale de suflet” și scriu: 
,,Domnul melc nu se grăbeşte,/ Mai tot 
timpul leneveşte,/ Căci nimic nu îi 
lipseşte./ El averea îşi doseşte/ În 
căsuţă şi o are/ Totdeauna pe spinare./ 
Chiar dacă este grea,/ Nu s-ar despărţi 
de ea”.  (Melcul, pagina 133) Deci, 
dacă unui cuvânt îi așezi pe inimă atât 
cât poate el să ducă, se va transforma 
în stâncă ocrotitoare a spiritului uman, 
și chiar dacă aceste două cărți, pe 
care eu le-am numit  a fi gemene, nu 
ar face parte dintre alte o sută de 
asemenea cărți, nu aș putea să cred 
că Dumnezeu nu a înnoptat în Galați, 
pe strada Călugăreni la nr. 23, în casa 
doamnei Olimpia Sava. Poezia pentru 
copii de grădiniță și școlari este o 
creație dumnezeiască, deci transmisă 
de Dumnezeu prin duh sfânt unor per-
soane special alese. Ca o comparație, 
hărăzită să facă miere, dintre toate in-
sectele a fost albina.  

Scriitoarea Olimpia Sava are 
suflet de aur, ușor de modelat, dur și 
veșnic precum stânca și plăcut la 
vedere precum soarele. Cărțile 
gemene ,,Petale de suflet” și ,,Sim-
fonia naturii” se citesc dintr-o suflare 
de cei avizați și cu multă stare 
emoțională de cei care se bâlbâie, 
adică învață să citească. Nu termini o 
poezie de citit și abia aștepți s-o iei de 
la capăt pe următoarea. Toate la un loc 
și fiecare în parte au un ceva special 
de transmis- crâmpei de suflet, o 
speranță de mai bine; versuri, poezii 
întregi așteaptă să fie puse pe aripile 
unui cântec  și cu adevărat pot sensi-
biliza inimioara și suflețelul unui copil, 
vindecând un alt suflet. Da, aici există 
un mare adevăr, poezia poate vindeca 
răni adânci, la care niciun medicament 
nu a putut face nimic. Un vers este o 
rază spirituală pentru ochii înlăcrimați, 
precum un câmp ce așteaptă răcoarea 
unei ploi binecuvântate de Dumnezeu, 
o mare care dorește să alerge în valuri 
până spre țărmul însorit al altor doruri 
înlăcrimate, spre o noapte de vară, 
așteptând o rază de la Steaua Cano-
pus, cea mai vie și strălucitoare avere 
a cerului înstelat al verii. Și, Doamne, 
câte și mai câte alte sute de legi 
dăruite celor mult prea nevinovați în 
zeci și zeci de cărți pe care scriitoarea 
Olimpia Sava le pecetluiește cu 
dragoste de viață, apoi parafate de 
eternitate cu sintagma ,,Bun al nemuri-
rilor celor veșnice!”.  Deși ,,Simfonia 
naturii”, este mai ,,bătrână” cu ceva 
timp decât ,,Petale de suflet”, totuși 
eu îmi permit a le boteza în aceeași 
sfântă ramă a tinereții: capodopere li-
terare!  Poezia scriitoarei Olimpia Sava 
este misterioasă, rochia unei mirese 
care, alături de mirele ei veșnic, numit 
suflet, arată lumii de ce lumina cea 
albastră a eternității trebuie trăită la in-
tensitatea de maximă dăruire, precum 
o viață de sfânt și așa, treaptă cu 
treaptă, până dincolo, spre marea tre-
cere a Styxului.  

Așadar, o poezie sănătoasă din 
toate punctele de vedere, o poezie 
curată și sinceră ca o inimă de prunc, 
pentru că aici poeta Olimpia Sava a 
pus și a lăsat să iradieze spirit 
duhovnicesc; cuvinte nobile, rânduite 
cu evlavie în cărți scrise cu inima de 
către cea mai talentată și 
experimentată scriitoare pentru copii 
în viață a acestor vremuri. Versurile 
poetei Olimpia Sava mustesc de 
sănătate spirituală, sunt alge culese 
din mările lumii, idei sortite de a da im-
bold și miresme spirituale sufletelor 
rănite cu puține șanse de vindecare, 
sunt un balsam sufletesc propus de 
toate farmaciile lumii. Așadar, dragi 
copilași ai unor generații foarte aglom-
erate din toate punctele de inspirație 
umană, dar mai ales în toate nimicurile 
lumii, așezati-vă încet pe șubreda mea 
lădiță de cuvinte și ascultați-le cu 
luare-aminte. Prisaca voastră de liniște 
și odihnă sufletească, de adâncă și 
înaltă concepție spirituală, nu este 
netul și nu este nici vreuna dintre de-
viatele lui, ci sunt poezia și arta, cu 
toate derivatele lor: iubirea, dragostea 
Lui Dumnezeu, dăruite nouă, oame-
nilor, la naștere. Acum și atunci, la în-
toarcerea din veșnicie, când vrem sau 
nu vrem, tot El, Dumnezeu, ni le 
împrăștie noaptea, la culcare pe inimi 
și ni le zidește în cuget dimineața, la 
plecarea prin lume, tot El, Dumnezeu, 
mâine ne va chema să ne întrebe cu 
ce ne-am ocupat pe pământ în toată 
peregrinarea noastră de mai mulți sau 
mai puțini ani. 

 *************************  
*Olimpia Sava, Petale de suflet 

și Simfonia naturii, Editura Olimpias, 
Galați 

 Petale de suflet și Simfonia naturii * 
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Importanța autorilor minori  
  

Pe coperta ultimă a lucrării doamnei 
Livia Ciupercă, referitoare la omul de cultură, 
B. Jordan, scriitorul Mircea Platon, face trimi-
teri la importanța vieții învățătorilor din pe-
rioada interbelică (cf. Livia Ciupercă, B. 
Jordan, Iași, editura StudIS, 2019).  De aceea, 
volumul, semnat de Livia Ciupercă, referitor la 
creația culturală și estetică a lui B. Jordan 
(1903-1962), accentuează importanța imaginii 
unui profesor din perioada interbelică, 
combinată cu aceea de autor de eseuri, proze 
și piese de teatru.  

Importantă nu mi se pare doar referirea 
la o personalitate, mai puțin cunoscută, ci con-
turarea imaginii unui profesor / dascăl și om 

de cultură din perioada interbelică, creator, 
care reprezintă o oglindă a inserției 
spiritualității prin intermediul cărții; renașterea 
culturală, apărută în România, în mileniul tre-
cut se organiza în jurul unei situări autorefle-
xive, structură a trecerii de la celălalt către 
construcția din cuvinte și, mai ales către cali-
tatea unui îndrumător cultural.  Dintre anexele 
deosebite, inserate, de Livia Ciupercă trecerii 
de la transformarea realității în ficțiune 
epistolară sau în proze, eseuri și drame, ceea 
ce impresionează rămâne capitolul cu trimitere 
la elogiul prieteniei,  (conform epistolei către 
Vasile Hondrilă, care primește din Ismail, la 
Târgu Mureș, scrisori despre frica sa de ne-
cunoscut și, paradoxal, fraze referitoare la 
teama de a îmbătrâni, cu dorința de a rămâne 
veșnic tânăr!).  

Trebuie să remarcăm deosebita activi-
tate a doamnei Ciupercă Livia pentru adu-
cerea în actualitate a imaginii unor oameni de 
cultură, astăzi mai puțin cunoscuți (Al. 
Brătescu Voinești, 1996; Dominic Stanca, 
2011, Scriitori gălățeni de ieri și de azi, 2012, 
Teodor, Al. Munteanu, 2013, Alexandru Las-
carov Moldoveanu, încorsetările unei vieți¸ 
2013, Vlăstare de la Dunărea de Jos, 2017)   
Trebuie să reiau laudele pentru activitatea 
neobosită a doamnei profesoare, Livia 
Ciupercă, ea însăși un DASCĂL ADEVĂRAT!   

 
Noemi BOMHER 
 Iaşi, 6 iunie 2019   

 
 
 
 

STOP  
CADRU   

          
Parafrazându-l pe Nicolae Labiş 

spuneam că „Trăim în miezul unui ev 
aprins...”, iată-mă, astăzi, încercând să vă 
delectez cu o istorioară plină de ironie. Se zice 
că, într-una din zile, mai anii trecuţi, doi 
concetăţeni privind maidanezii ce mişunau în 
preajma unei măcelării, îşi puseseră între-
barea de ce se miros câinii înainte de a se 
încolţi reciproc. Răspunsu îll găsiră-n paginile 
unei reviste, acolo unde din punct de vedere 
chinologic era prezentată varianta care 
urmează: În vremurile când într-o nu ştiu care 
ţară domneau regulile bunei conveţuiri între 
semeni, cică s-ar fi răspândit zvonul că toţi 
câinii cei fără stăpâni, sau având un pedigriu 
discutabil, vor fi marginalizaţi în obştirea de 
bază. Lucru acesta, la puţin timp a început să 
se adeverească întocmai, aşa că suferiră bieţii 
câini, suferiră, răbdară ei cât răbdară prigoana, 
până când în sfârșit găsiră mijlocul de a-şi 
salva  poziţia socială. Auzind, ei, de la nu ştiu 
care personalitate distinctă, că peste ţara 
aceea mai marele şi mai tarele, a toate dirigu-
itorul ar fi sultanul, şi că acestuia îi plac în-
trucâtva patrupedele lătrătoare, hotărâră, deci, 
să-i trimită acestuia o jalbă detaliată, în care 

să se plângă de relele pe care le suferă din 
partea autorităţilor. Fără motive legale sau 
bine întemeiate. Aşa că, pentru a îndeplini mi-
siunea, aleseră pe unul dintre cei mai de vază 
reprezentant al ţinutului. Îi legară misiva de 
coada lui lungă, deosebit de stufoasă, purtată 
cu fală şi îl îndrumară să meargă degrabă la 
Ţarigrad, acolo unde se înfăptuieşte dreptatea. 
Solul plecă mândru, cu coada colac, se duse, 
se tot duse până în preajma acelui liman. 
Ajuns acolo, ce credeţi că văzu mai întâi şi 
înainte de toate? Câinii de toate rasele, culo-
rile şi mărimile trăiau cum nici măcar nu îşi 
putuseră imagina în ţările lor. Aveau cuşti de-
osebit de curate, cu aşternuturile mereu pri-
menite, locuri în care să se înbăieze, mese pe 
cinste, cazane cu pilaf şi alte bunătăţi, cu ne-
miluita... Ba, peste astea, la puţintică vreme, 
dulăul îşi găsi şi o însoţitoare bălţată, la trup 
subţirică, cu ochi mari şi focoşi, de mai marele 
dragul s-o iei de nevastă. Cuprins de realităţile 
clipei uită de misiunea încredinţată, hotărând 
să nu se mai întoarcă în obştea câinească din 
care venise. Spunându-şi că cine-i nebunul să 
dea cu piciorul unei asemenea şanse. În tim-
pul acesta câinii din ţara sa de origine 
aşteptară, mereu aşteptară şi azi încă 
aşteaptă un semn cât de cât de la cel pe care-
l trimiseseră cu scrisoarea, precum şi re-
zolvarea problemelor invocate. Şi, cică, 
acesta-i motivul pentru care atunci când 
lătrătorii se întâlnesc în împrejurări diferite, dar 
mai ales în reuniunile domestice, se miros şi 
se gâlcevesc între ei, să vadă dacă nu cumva 
unul sau altul o fi trimisul la  înalta poartă, şi 
dacă se-ntâmplă ca unul să fie acela, să le co-
munice părerea şi hotărârea sultanului.  
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NOI COMPLETĂRI  
LA BIOGRAFIA LUI  

MIHAIL CHIRNOAGĂ 
(continuare din pag. 10) 

 
Am scris la R[e]g[imen]t la el și lui Betty, dar 
nici unul și nici celălalt nu mi-au răspuns. De 
aceea, te rog pe d[umnea]ta, trimite-mi tot ce 
ai de la el. Întreabă-l și pe Șuluțiu și cere-i și 
lui Betty m[anu]s[cri]sele ce posedă căci vreau 
să dau cartea(5 )la tipar în zece zile maximum. 
De aceea și aștept un răspuns  
grabnic de la d[umnea]ta.  
Te salută, Mihail Chirnoagă  
 [Domnului Vasile Spiridonică, Strada Dobro-
gea, nr. 12, Brașov; Expeditor – Mihail 
Chirnoagă, Strada Păcurari, nr. 8, Iași].  
  

Note  
 

 • Originalele acestor epistole, inedite, se află 

la Biblioteca Academiei Române. Numere de 
inventar: 223436, 223450 și 223456. 1. Ștefan 
Baciu ~ Poet vagabond în Front literar, 1, nr. 
1, martie 1936, p. 1. 2. V. Spiridonică ~ Maxi-
milian în Front literar, 1, nr. 1, martie 1936, p. 
4-6. (Proză). 3. George Vaida ~ Poem în Front 
literar, 1, nr. 2–3, aprilie–mai 1936, p. 1. 4. Mi-
hail Chirnoagă ~ Umbrele iubirii nu s-a publi-
cat. A rămas în manuscris. 5. George Vaida ~ 
Mătrăguna. Poeme. Cu un cuvânt înainte de 
Mihail Chirnoagă. [Iași], Editura Frize, [1942], 
96 pagini.  
 
 
Ștefan Baciu 
cu 
Mihail 
Chirnoagă 
pe  
CORSO 
 



PLUMB 148

revistă de culturăpagina 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opera istoricului, a criticului de artă 
şi a publicistului profesor Daniel Alin 
Ciupală s-a desăvârşit în momentul 
apariţiei lucrării – de proporţii academice – 
cu  titlul PELEŞUL, SIMBOLUL 
REGALITĂŢII, la începutul lui septembrie 
2018, la editura „Detectiv Literar”! Operă de 
remarcabilă natură bibliofilă, gândită, scrisă 
şi ilustrată în stilul „Belle epoque”, 
capodoperă cu virtuţii ştiinţifice şi artistice 
excepţionale, cartea – în fapt un 
emoţionant Album despre Regalitatea 
românească – rezumă selectiv orizontul 
celor opt decenii de domnie a regilor în 
România: 1866 – 1947! Document istoric 
de o vastă şi originală anvergură, Cartea-
Album acoperă strălucit golul existent în 
Cultura Naţională, cu acest unic argument 
ştiinţific şi cultural temeinic fundamentat 
pentru genealogia Regalităţii europene. 
Permanenta demonstrare a salvării Princi-
patelor Dunărene de la nimicitoarea luptă 
intestină a boerilor autohtoni, divizaţi în 
tabere crâncen adversare, ceeea ce a dus 
la prăbuşirea domniei lui Alexandru Ioan I 
Cuza, prin aducerea şi alegerea – 
constituţională – a prinţului viitor rege al 
României, principele german Carol, Eithel-
Frederic, Zemphrin, Ludovic de Hohen-
zollern Sigmaringen, al doilea fiu al prinţului 
Carol Anton de Hohenzollern, de-a lungul 
celor 81 de ani de monarhie, a confirmat, 
fără putinţă de tăgadă, oportunitatea 
poziţionării României în rândul ţărilor civi-
lizate precum Germania, Austria, Spania, 
Italia, Franţa şi Anglia. Efervescenţa 
întronării în eşicherul politic balcanic, a 
regilor, urmare destrămării imperiilor habs-
burgic, rusesc şi otoman, a atins şi palatele 
de la Ruginoasa şi de pe malul 
bucureştean al Dâmboviţei, faţă de care un 
Bălăceanu şi un Brătianu – cu simpatie 
primiţi de împăratul Napoleon al III-lea – au 
obţinut favoruruile apte să statornicească 
dinastia de Hohenzollern Sigmaringen în 
guvernarea României, limitată mai apoi, de 
convulsiile împărţirii lumii între Stalin şi 
Churchill, pentru secolul XX!  Cu impactul 
sonor, indubitabil sonor, al orgii sau al pi-
anoului-forte ale Castelului Peleş, instalate 
pentru Regina Elisabeta anume, cartea-
album scrisă de dl Daniel Alin Ciupală 
adaugă propriile înălţimi literare şi ştiinţifice 
precedentelor lucrări care ţintesc exact Re-
galitatea noastră, aceea de pe palierul 
creaţiei savantului Nicolae Iorga – SUB 
TREI REGI, lucrare republicată după 1932, 
în august 2018, precum şi aceea de pe 
platforma epică a scriitorului Cezar Pe-
trescu, prin ediţiile evocării romaneşti CEI 
TREI REGI, publicate în 1934 şi 1935, 
republicată în 1993 şi mai apoi fără dată.  
Studiul amplu, reamintesc: cu virtuţi aca-
demice, dăruit nou astăzi, de enciclopedicul 
istoric şi publicist Daniel Alin Ciupală 
aşează arta evocărilor istorice în vârful 
Cercetării ştiinţifice româneşti a secolului 
XXI! Edifică monumentul istoric şi moral al 
Regalităţii în România, la dimensiuni 
asemenea Bucegilor – zăriţi de oriunde, 
străjuiţi de masivul promontoriu care este 
de-o veşnicie Caraimanul!  

 Excelenţa ştiinţifică a reflectării 
PELEŞULUI - SIMBOL AL REGALITĂŢII 
o amplifică excelenţa tiparului, poligrafia 
fabuloasă prin ideea parcursă de la 
tehnoredactare la imaginea şi conţinutul 
fiecărei file, relaţia text – foto-document ex-
celând prin maniera  înviorătoare a Belleep-
oque-ului totdeauna magică, astfel că 
spiritului Regalităţii deprinde la maximum 

superlativul! Deosebita stare de fascinaţie 
învăluie privirea şi inundă memoria cu arhi-
tecturi şi scene de poveste recognoscibile 
în Istoria şi Artele secolelor care au ridicat 
Cultura germană la universalitate, iar prin 
filtrarea lor în evantaiul ineditei viziuni 
castelane româneşti, valoarea Peleşului  
uimeşte prin graţia simbolisticii sale – unice 
şi de aceea familiare pentru regii şi reginele 
care l-au edificat şi locuit în vremurile pe cât 
de imposibile, pe atât de prolifice statuării 
României Mari!  În „Cuvântul înainte”, dis-
tinsul autor motivează imperioasa oportu-
nitate a lucrării – căreia, într-o admirabilă 
modestie i s-a dedicat –, prilej să îl citez cu 
emoţie şi recunoştinţă. Un pasaj relevant: 
„Lucrarea „Peleşul – simbolul regalităţii”, 
realizată prin cercetarea, selectarea şi in-
terpretarea a numeroase documente, 
memorii, lucrări istorice şi literare, este o 
contribuţie la popularizarea meritelor 
monarhiei române în formarea României 
Moderne”. Şi un altul: „Scrisă într-o 
perioadă de tranziţie, care afectează şi 
ştiinţa istoriei, lucrarea încearcă să 
păstreze un caracter cât mai obiectiv”.  
Travaliul merită mai mult decât felicitat, 
merită Premiul Academiei Române!  
„Alegând document cu document, sunt 
arătate luminile şi umbrele domniilor su-
veranilor noştri, dar ca să-l cităm pe Octa-
vian Goga, „şi soarele are pete şi este 
totuşi soare”. Această carte descrie, 
povesteşte, reproduce corespondenţă şi di-
aloguri desprinse din memorii, prezintă 
situaţii şi tensiuni, construind cât mai veridic 
un tablou al epocii, încercând să ofere citi-
torului senzaţia că cel care face această 
naraţiune este chiar personajul principal, 
Carol I”!  

Structurată pe XXII de capitole, 
eminenta lucrare reconstiuie Regalitatea 
românească şi epocile ei de apariţie, dom-
nie, lupte, jertfe, înfrângeri şi izbânzi, crize 
şi apoteoze. Prin această capodoperă, 
domnul profesor Daniel Alin Ciupală lasă 
posterităţii „Cartea vieţii domniei sale”! 
Câteva din aceste viguroase etape trebuie 
trecute în revistă, fiindcă, laolaltă cu cele-
lalte, sunt coloanele pe care s-a construit 
ROMÂNIA de la 1 XII 1918!  

„San-Stefano – cum se câştigă un 
război şi cum se pierde o pace”, 

 „Congresul de la Berlin”, 
 „Regalitatea”, „Peleşul, străbătând 

un veac agitat.Castelul Regal devine 
Muzeu Naţional”,  

„Festivităţi şi viaţa la Curtea Regală”. 
 „Vizita arhiducelui Franz Ferdinand 

la Peleş în 1909. 
 „O idilă la Castel”, „Ferdinand cel 

Loial. 28 IX 1914 – 20 VII 1927. 
 Omul, cărturarul, regele întregitor de 

Ţară – Nimic pentru sine, totul pentru ţară”,  
„Regina Maria, 3 X 1875 – 18 VII 

1938”.  
 Textul „naraţiunii chiar de personajul 

principal făcută, Carol I” este cu prisosinţă 
ilustrat de imagini de epocă luate de fo-
tografii Curţii Regale, „povestirea” 
căpătând, indubitabil, o excepţională val-
oare universală! Din multitudinea periplului 
redat în cele 500 de pagini ale cărţii-album, 
semnalez cititorilor două momente de o 
emoţionantă și înaltă simţire monarhică.  

Primul ne este relatat în capitolul XVII – „O 
idilă la Castel”. E reprezentativ pentru ro-
mantismul hiper-poetic de la începutul sec-
olului XX. El s-a grefat pe simpatia Regelui 
Carol I pentru românii din Imperiul Aus-
troUngar / Habsburgic - în numele căruia 
arhiducele Francisc Ferdinand, venit într-o 
vizită la Sinaia, unde „La recepţiile organi-
zate la Castelul Peleş, moştenitorul 
coroanei habsburgice a cunoscut o 
frumoasă româncă Melania Ionescu (...) 
fiica notarului G. Ionescu (...) care a murit 
ca un martir în timpul intervenţiei militare 
româneşti, care a lichidat revoluţia 
comunistă de la Budapesta”. (...) În cele 
câteva zile petrecute la Sinaia, de la 10 la 
13 iulie (1909), aproape că nu s-au mai 
despărţit. (...) Habsburgul, afemeiat ca toţi 
strămoşii lui, se aprinsese în mod vizibil, 
captivat de excepţionala frumseţe a român-
cei. (...) Pe 13 iulie, la plecarea din gara 
Sinaia, Francisc Ferdinand s-a adresat în 
auzul tuturor: „Sunt fericit că am cunoscut 
aici pe cea mai frumoasă supusă a mea. 
Sper că am să te revăd curând la Viena, 
unde te invit să vii!” Dar „Soţia lui Francisc 
Ferdinand a făcut tot posibilul pentru a evita 
o nouă întâlnire între soţul ei şi frumoasa 
româncă. În toamna anului 1911 un atac de 
meningită a curmat prea de timpuriu viaţa 
acestei inimoase tinere de pe Valea Crişului 
Alb”!            

Al doilea relevă vizita Regelui Carol I 
la Ruginoasa, pentru a-şi exprima preţuirea 
şi admiraţia pentru predecesorul său, Dom-
nitorul Alexandru Ioan I Cuza, deja plecat 
la Heidelberg, să îşi îngrijească sănătatea. 
Doamna Elena Cuza se afla aici, cu cei doi 
fii ai lor, Dimitrie şi Alexandru. Întâmpinat 
de Elena Doamna cu flori şi voie bună şi cu 
scuza: „Vă rog, Alteţă să fiu iertată că Vă 
primesc singură”, Principele Carol I i-a 
răspuns foarte sincer: „Sunt cel dintâi care 
să regrete aceasta, dar cred că nu este 
încă momentul potrivit, în împrejurările de 
faţă, ca Principele să se întoarcă. Totuşi 
nădăjduiesc că în curând voi avea plăcerea 
să-l salut în ţară”.          

Vrăjmaşii lui Cuza, şi erau destui, au 
făcut tot posibilul ca dorinţa sinceră a dom-
nitorului Carol de a-l întâlni pe fostul dom-
nitor în ţară să nu se realizeze niciodată.  

Familia Cuza s-a mutat în 1868 
lângă Viena, într-o vilă din Dobling. La ce-
remonia de la Ruginoasa, organizată la în-
mormântarea lui Alexandru Ioan Cuza (...) 
Noul domnitor, Principele Carol a avut o 
delicată şi înduioşătoare atenţiune faţă de 
îndurerata Elena Doamna, trimiţându-i 
telegrafic condoleanţe şi un reprezentant 
personal purtător al unei prea frumoase 
coroane de flori. Răuvoitorii au răspândit 
mereu zvonul că regele Carol I a fost ostil 
chiar şi memoriei marelui său înaintaş. 
Zvonurile au fost lansate insistent în 1912, 
cu ocazia inaugurării monumentului lui 
Cuza în Piaţa Unirii din Iaşi. Lipsind fon-
durile necesare acestei monumentale 
lucrări, ridicată prin subscripţie publică, 
regele Carol I s-a înscris pe listă cu o sumă 
importantă de 250.000 lei făcând posibilă 
realizarea statuii. (...) Omagiindu-şi 
înaintaşul, dă pildă mulţimii înflăcărate, 
când rostind cuvintele: „Primul Rege al 
României îşi îndeplineşte o sfântă datorie 
către Primul Domnitor...”, şi-a descoperit 
capul înaintea figurii măreţe de bronz, prile-
juind un moment de înălţare sufletească, 
aplauze furtunoase şi înflăcărate urări”! În 
fine, stărui pe remarca scriitorului Florin 
Dochia – tehnoredactorul cărţii – prin care 
domnia sa fixează locul capodoperei 
PELEŞUL – SIMBOLUL REGALITĂŢII, în 
Prefaţa lucrării – „Dincolo de poveste”: „De-
mersul istoricului câmpinean este încă mai 
mult demn de stimă pentru că include 
urbea natală în contextul general istoric, 
Câmpina aflându-se la răscrucea dru-
murilor regale, poartă a Văii Prahovei (...) 
Trecera Majestăţilor Lor şi Alteţelor prin 
Câmpina şi popasurile sunt descrise cu 
grijă (...) evidenţiindu-se mai cu seamă 
primirea deschisă de care aveau parte 
reprezentanţii de seamă ai Ţării”!

Cartea de Istorie:    

SIMBOLUL REGALITĂŢII NOASTRE: PELEŞUL
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  VIAȚA  LA OMORURI  
 
Sub acest titlu VIAȚA LA 

OMORURI a apărut, la EDITURA  
NEVERLAND-2019,cartea cunoscu-
tului colonel-acum, în rezervă- dar și 
om de televiziune, DAN AN-
TONESCU. Așa cum arată Stelian 
Tănase în prefață, poveștile cuprinse 
în carte ”...nu sunt rodul fanteziei, ci 
sunt inspirate de realitatea cea mai 
frustă...” Într-adevăr, situațiile dez-
voltate cu abilitate în paginile cărții, 

au fost, în prealabil, popularizate în 
presa scrisă, televiziune, etc.astfel 
încât criminalul Passaris ori studenta 
care a asasinat o bătrână pentru a-i 
sustrage o casetă presupusă a fi 
doldora de bani, au căpătat o tristă 
popularitate;  temeritatea autorului 
cărții  constă în a  reveni asupra 
acelor cazuri, dezvăluind cititorului 
culisele investigațiilor, meticulozitatea 
analizării probelor dar și a reacțiilor 
suspecților, derularea situațiilor care 
par să conducă spre deznodământul 
dorit de anchetatori dar care se 
dovedesc a fi piste false; dincolo de 
toate acestea, se remarcă forța an-
chetatorului-excelent psiholog- de a 
pătrunde în mintea suspectului, de a 
crea atmosfera în care cel anchetat 
să-și recunoască fapta. Fiecare 
investigație înseamnă o lecție de 
viață pentru întreaga echipă, un prilej 
de a-și cultiva însușirile-deloc lan-
demâna oricui-de a înțelege din 
tăceri, grimase, schimburi de priviri. 
Dialogurile, numeroase și cu miez, 
sunt bine dirijate pe tot parcursul 
cărții, sporind dinamismul narațiunii; 
la un moment dat, în cadrul unui 
schimb de impresii dintre doi colegi 
polițiști, se face o remarcă uimitoare: 
”La tine-n birou, de regulă miroase 
mișto... Numai că de data asta, la 
tine-n birou, pute. Pute a...frică.” Pe 
parcurs, naratorul descrie...mirosul 
fricii: ”...Un amestec de sudoare, de 
miros de ceapă și încă ceva 
nedefinit.” Anchetatorul  se implică nu 
doar din simpla obligație de serviciu, 
adesea făcând eforturi pentru a-și 
ține sub control propriile sentimente 
legate de cazul  pe care trebuie să-l 
clarifice,  de situațiile prezentate în 
carte gradat, ca și când naratorul nar 
cunoaște finalul. Însuși titlul cărții 
sugerează dezvăluiri  ale  trăirilor  
celor îndrituiți a scoate la suprafață 
adevărul în legătură cu cea mai 
gravă infracțiune prevăzută de Codul 
Penal dar și de una din cele zece 
porunci, trăiri care le marchează 
existența, pe plan spiritual, personal, 
profesional.  

Dacă alți autori notorii de ro-
mane polițiste sunt tributari propriei 
imaginații, în cazul cărții de față, 
avem încă o dovadă că realitatea 
depășește cu mult imaginația; meritul 
autorului este acela de a ne face să 
parcurgem drumul care conduce 
spre această concluzie.   

Carmen Focșa 
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Evoluție (nu tocmai agreabilă)  
 

Îi zice soțul, cu stupoare  
Și cu tristețe-n glas, încet:  
Erai la nuntă, ca o floare, 
Acuma ești… cât un buchet.  
 
 Vis (irealizabil)  
 
Soția-mi, la casa mea,  
Ar avea valoarea-n aur  
Și-aș purta-o ca pe-un laur,       
                    Dac-ar mai tăcea. 
 
Degenerare (păcat!)  
 
Azi, lumea mult s-a înrăit, 
Oriunde mergi-încolo,-ncoace,  
Rar mai găsești un om cinstit  
Peste tot mulți escroci, escroace… 
  
 Viciu păgubos  
 
Viciul ce-l au fumătorii  
Așa de bine s-a-ncuibat,  
Că, iată, nici cerșetorii  
Nu se pot lăsa de fumat. 
  
 Unor hoți (cu „frică” de Dumnezeu)  
 
Față de ce fac n-au vreo mustrare,  
Că „lucrează”, conștiincios, să știți,  
Dau și la biserici, spre iertare,  
Și fură mai departe liniștiți.  
 
 Vinul bun  
 
Doar vinul bun, din strugurel,  
Te poate bine dispune! 
Zicea, adesea, Păstorel  
Și-avea dreptate, pe bune!  

Romică C. Ghica
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Cotidiene italiene*  

  
Corupție. Crimă organizată. Mafioți. 

Interlopi. Spargeri de bănci. Răpiri. Șantaj. 
Cruzime. Asasinate. Polițiști. Detectivi. 
Procurori. Mani pulite. Anchete. Proceduri.  
Violență. Suferință. Moarte. Lux. Sărăcie. 
Mizerie. Ticăloșie. Promiscuitate. Par-
venitism. Curvie. Femei. Mașini. Localuri. 
Băutură. Droguri. Stres. Viermuială. Alien-
are. Deznădejde. Tristețe. Dar și frumusețea 
locurilor. A mării și-a pământului. Neînvinsă-
n tot de urâtu` din om. Oricât ar fi acela de 
crud... Altfel spus, pe scurt, aspecte din 
Cizmă. De zi sau de noapte. Actualitate și 
realitate. Într-o carte dură. De literatură și de 
aventură. Cu greutate și densitate. Pictural-
itate, specificitate. Lejeritate, nicicum. Per-
sonaje adecvate, veridic înfățișate. Iscusit 
portretizate, deștept relaționate. Combinații 
de situații și implicații. Subtilități, modalități, 
abilități de condei. Transpuse rodnic în idei. 
Totul alcătuind un roman* modern, viu și 
dolofan. Făcut de-un italian în veacul acest`. 
Care scrie despre-ai lui fără teamă și onest. 
Ca o mărturie pentru veșnicie. Piero Co-
laprico se numește el și nu e învățăcel în 
știința asta. Se vede că-i jurnalist cu bagaju` 
de jurist. Se arată cumpănit, povestește 
chibzuit. Mixează echilibrat și narează inspi-
rat. Atrage imediat și îți dă de reflectat. 
Firesc și îmbelșugat. Meritu` lui, garantat, 
textu` meu, chiar datorat. Cu plăcere și-
altădat`!  

                                                                                             
*Piero Colaprico, Soția campionului,  

Ed. RAO, 2010   

  
Un comisar insular 
  
 Salvo Montalbano, ”pirsonalmenten 

pirsoană”. Sicilian get-beget. Bărbat bine și 
deștept. Curajos și înțelept. Cărți alese 
răsfoind, cu iuțeală chibzuind. Multe chestii 
intuind, pân` la urmă izbutind. În anchete fel 
de fel, mânat de un singur țel. 
Adevăruadevărat. Pentru asta respectat și, 
după caz, ajutat chiar de unii mafioți... E un 
polițist de soi pe care-l pune în foi un nona-
genar cu har. Signor Andrea Calogero 
Camilleri. Așijderea insular, în viață și azi. Li-
terat versat, condei afirmat de niște ani buni 
pe la cei din Cizmă. Salvo e un personaj de 
toată isprava. Având, meritat, un loc adecvat 
între detectivii renumiți, prin tomuri găsiți. An-
drea l-a creat și l-a implicat în cauze varii. 
Pline de culoare și atrăgătoare. Răpiri, 
urmăriri, fraude, omoruri și descoperiri. 
Întâmplări ingenioase, replici bogat 
savuroase. Femei dăle mai sexoase, 
mâncăruri tare gustoase. Reședințe somp-
tuoase și case sărăcăcioase. Aventură și 
umor într-un specific decor. Acea Sicilie 
”făcută din pământ zgârcit cu verdeața și din 
oameni zgârciți la vorbă”. Ce dispare, însă, 
inevitabil, în pas cu vremea necruțătoare, 
aducătoare, fără istov, de schimbare... Este-
o lume fascinantă, la cetit apetisantă. 
Penelul, clar, nimerit, iscusit la zugrăvit. 
Peisajele mustesc, portretele nu lipsesc. 
Personaje pitorești (două purtând nume ca 
la București). Totu` bine rânduit, suspansu`, 
vrednic sporit. Trama se consolidează și, la 
final, explodează. Toate astea cuceresc, 
cărțile nu plictisesc. Ochii nu mai contenesc 
să le soarbă cu nesaț. Fiind și subtilitate, nu 
doar vie fantezie.  

Ambele, îngemănate și la fix echili-
brate. În narațiuni dintr-alea meșter struc-
turate. Cert de actualitate și, vădit, de 
calitate. Adică, literatură ce-ți fură noapte de 
noapte. Numai de ea să ai parte! 

Cartea zilelor noastre 
  

OVIDIU GENARUOVIDIU GENARU  

Premiul pentru  Cartea de Poezie:  

La opt, gaura cheii  
și alte patimi  

  
Pe 17 iunie 2019, la Sala Media 

a Teatrului Naţional din Bucureşti, a avut 
loc Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din 
România. Juriul pentru decernarea Pre-
miilor Uniunii Scriitorilor din România, 
format din Dan Cristea (preşedinte), 
Daniel Cristea-Enache, Ioan Holban, 
Angelo Mitchievici, Vasile Spiridon, Alex 
Ştefănescu şi Răzvan Voncu, a acordat 
următoarele Premii: Proză: Gabriela 
Adameșteanu, Cartea de Teatru: Radu 
F. Alexandru, Cartea de Critică, Eseu 
şi Istorie literară: Horia Roman Pat-
apievici,  Cartea pentru copii şi 
tineret: Adina Rosetti, Cartea de 
Debut: André Ferenc, Cartea de Tra-
duceri, Premiul Național pentru 
Literatură: Andrei Pleșu: George Vol-
ceanov, Premiul Special: Vintilă 
Mihăilescu, Ioan T. Morar,
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GÂNDURI MARI... 
 

 
 
 
 

Era mai bine să mă ori-
entez spre o echipă mai mică, 
fără pretenții. Dacă eram de 
acord, era dispus să-mi facă 
legătura cu echipa de juniori 
Cetatea Târgu Neamț ce ac-
tiva în campionatul județean, 
nu în cel republican, precum 
CFR-ul. Bucuria de a juca 
anula supărarea de moment 
ce am reușit să nu mi-o exte-
riorizez. Chiar i-am mulțumit și 
i-am mărturisit că aș fi 
recunoscător, dacă m-ar ajuta 
la realizarea transferului. În 
primele săptămâni de 
vacanță, m-am prezentat la 
lot, la Cetatea. Domnul 
Pătrunjel, profesor de 
Educație fizică și antrenorul 
echipei de juniori era încântat 
când m-a văzut.  

-Vino joi să văd ce poți, 
apoi voi lua o hotărâre. Eu am 
doi portari: unul e în ultimul an 
de juniorat, celălalt e cam pe 
dinafară. Sunt nerăbdător să 
te văd! Dacă mă convingi, te 
transfer la echipa mea.  

-Domnule profesor, vă 
rog să mă ajutați să mă trans-
fer și la liceul din Târgu 
Neamț.  

-În cazul în care vei 
corespunde, vei fi transeferat 
nu numai la juniorii Cetății, ci 
și la Liceul „Ștefan cel Mare”. 

Am reușit să-i mulțu-
mesc emoționat. Aveam să 
aflu că portarul titular avea, nu 
numai calități specifice, dar 
era și altruist cu toți co-
echiperii.  

Când i-am anunțat pe ai 
mei că mă transfer, m-au între-
bat nedumeriți de ce și cum. 
Bădia i-a lămurit: 

-Cred că s-a orientat 
spre o echipă mai modestă. 
Dacă-i așa, lăsați-l să se 
transfere. 

-Dar să mai lase bătutul 
mingii și să-și vadă de carte! 
ridică tonul mama. 

-Lasă-l, Ileană! Dacă-i 
place, să  bată mingea amu, 
nu când o fi ca noi, interveni 
tata. 

-Așa e, interveni Bădia. 
Surioară dragă, jocul de fotbal 
îi ceva de care te molipsești și 
nu te poți lecui. 

-Mai lăsați-mă cu 
mingea! Da cum vedeți voi tre-
aba asta, să bată mingea la 
Neamț și să facă școala la 
Pașcani?  

-Ileană, dar tu nu știi că 
este liceu și la Neamț? 

* 
Joi, am ajuns cu auto-

buzul la Târgu-Neamț. De la 
autogară am luat-o pe drumul 
vestitei cetăți mușatine  care 
ducea și spre stadion.  

După jumătate de oră, 
primul care sosi și se 
recomandă a fost Puiu Floș, 

portarul titular Floș, după cum 
am aflat mai târziu de la alți 
colegi. Dezinvolt și cu-n zâm-
bet discret, el mi se adresă: 

-Salut tinere, ai venit să 
mă susții la antrenament? 

-Da, iar tu pe mine, să 
pot trece testul. 

-Despre ce test 
vorbești? 

-Pentru postul de portar 
al echipei Cetatea. 

-O, înseamnă că s-ar 
putea să devenim rivali. Suc-
ces! Eu sunt portar în ultimul 
an de juniorat la Cetatea, dar 
am jucat de câteva ori și la 
echipa mare. Cred că din 
iarnă, voi face parte din echipa 
de seniori. Dar pe tine cum te 
cheamă, de unde ești, la ce 
echipă ai mai jucat? 

-Numele meu e Toader 
Roznovanu. Toată lumea mă 
știe de Titi. Sunt din satul 
Herești, comuna Cristești. 

-De peste apa 
Moldovei, nu? 

-Din Județul Iași. Am 
terminat clasa a IX-a la liceul 
din Pașcani și sunt legitimat la 
juniorii CFR-ului. 

-Atunci, de ce vrei să vii 
la noi? 

-Te văd sincer, voi fi și 
eu sincer cu tine. Nu prea am 
prins echipa, am intrat în joc 
doar câteva minute în două-
trei meciuri. 

-Te înțeleg, Titi. La re-
publicani, pretențiile sunt cu 
mult mai mari decât la noi. 
Echipa noastră activează în 
campionatul județean și am 
terminat pe locul cinci. 
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O istorie a cărţii tipărite 
 la Bacău 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Intrată de puțin timp în rândul ti-
pografiilor mari din țară care pro-
duceau în serie cărți aparținând unor 
autori străini dar și români, tipografia 
băcăuană acceptă în anul 1974 o 
mare provocare. I se încredințează de 
către Editura „Junimea” din Iași 
primele trei numere din cel mai cunos-
cut și apreciat brand al acestei edituri 
Colecția Eminesciana, colecție care 
până în anul 1994 va ajunge la 
numărul 55. Această lucrare de 
excepție avea să ridice și mai mult 
prestigiul tiografilor băcăuani. Aceste 
prime trei numere aparțineau criticilor 
G. Ibrăileanu, Tudor Vianu și primul 
număr cu poeziile lui Eminescu. Ne-
am bucurat în această perioadă de 
sprijinul criticului și istoricului literar, 
doctor în filologie, profesor la Univer-
sitatea A.I. Cuza din Iași răposatul 
Mihai Drăgan născut pe meleaguri 
băcăuane coordonatorul întregii 
colecții, care, permanent s-a aflat în 
mijlocul tipografilor din Bacău bu-
curându-se de calitatea lucrărilor și 
apreciind profesionalismul și interesul 
acordat de toți cei care au contribuit 
la apariția acestei colecții de o valoare 
inestimabilă. Am reținut interesul unor 
autori străini acordat operei emines-
ciene prin volumele pe care le-au 
semnat în cadrul colecției. 

Numărul 11 - Francezul Alain 
Guillermon - Geneza interioară a 
poeziei lui Eminescu. 

 
„E foarte evident faptul că Emi-

nescu a putut lăsa o moștenire atât de 
determinantă și atât de eficace ca 
sursă de inspirație și, de asemenea, 
ca model din punct de vedere a fac-
turii poetice, pentru că el însuși își 
trăgea inspirația și la fel în bună parte 
tehnica versului din tradiția națională 
cea mai autentică. Nu ne miră deci 
faptul că românii se recunosc ei însiși 
în omul Eminescu și în opera lui”. 

Numărul 12 - Amita Bhose -  
Eminescu și India. 

„Prima mea întâlnire cu poezia 
Eminesciană ne-a produs o mare 
uimire. Descopeream o întreagă 
lume, în care Orientul se întâlnește cu 
Occidentul, Europa se unește cu Asia, 
finitul se desmărginește și granițele se 
șterg”. 

Numărul 16 - Iurii Kojevnikov - 
„Pot spune că Eminescu este 

soarta mea. Aproape întreaga mea 
activitate creatoare se leagă de acest 
nume. Și chiar atunci când ea a 
străbătut căi în aparență destul de 
îndepărtate de creația marelui poet, 
prezența lui, invizibilă, subconștientă, 
mă însoțea mereu, căci el îmi 
pătrunsese în suflet tocmai pentru că 
avea acolo un loc pregătit demult”. 

Nu putem să nu pomenim și de 
numele unor critici de prestigiu cum ar 
fi: George Călinescu, Edgard Papu, 
Eugen Lovinescu, D. Caracostea, N. 
Iorga, Eugen Tudoran, Mihai Drăgan, 
Teodor Ștefanelli, Perpessicius, Gala 
Galaction, Vladimir Streinu și mulți alți 
autori.  

Mă bucur să simt că m-am îm-
plint din punct de vedere profesional 
participând direct la executarea multor 
numere din colecție, coordonatorul ei, 
regretatul Mihai Drăgan oferindu-mi 
pe unul din numere următorul auto-
graf: „Domnului Viorel Roman, priete-
nia literară a lui Mihai Drăgan”. 24 
aprilie 1982.  
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                       CARTEA DE POEZIE  comentată de L. STROCHI

GETA STAN PALADE  
DESTĂINUIRILE  

FULGERULUI 
sau  

SCURT TRATAT DESPRE 
TRATAREA TIMPULUI 
 
Fulgerul este un simbol generos, 

aflat la intersecţia elementelor fundamen-
tale; el este incontestabil Foc; e generat 
de Apă; se manifestă în Aer şi se 
odihneşte adesea pe Pământ.  

De asemenea Fulgerul e simbolul 
forţei şi Zeul Zeilor la greci, Zeus, avea în 
fulger o  armă de temut. Dar fulgerul este 
o „efemeridă temporală”, durează fracţiuni 
de secundă, devine un etalon al vitezei şi 
al gândului: „fulgerător”, „ca fulgerul.” 

Destăinuirea  (spovedania, mărtu-
risirea) cere timp, este un discurs monolo-
gat, dar şi un presupus dialog, iar înainte 
de orice o naraţie.  Se doreşte o eliberare, 
dar şi o iertare, o izbăvire.  

Aşadar Destăinuirile fulgerului 
este un oximoron, având ca subiect timpul, 
fiind dublu metaforizat (intervine şi person-
ificarea), pentru a se obţine o umanizare 
a textului poetic. 

Aflată la al optulea său volum de 
versuri, Geta Stan Palade a trecut cu bine 
proba iniţierii (şapte) şi actualul volum este 
unul sigur, fără ezitări, fără cotloane imag-
istice, de o remarcabilă fluenţă. Opt 
înseamnă de fapt simbolul infinitului, dar 
şi expresia desfăşurată a inelului lui Moe-
bius, al cărui morală e simplă: nu putem 
ieşi, oricât am încerca, din apriorismul 
spaţio-temporal.  

De aici şi zbaterea remarcabilă a 
poetei de o învinge spaţiul şi timpul: prin 
relativizare, prin dilatare, prin comprimare, 
prin eternizare, prin mistificare…  Dar 8 
mai este şi cifra lui Iisus Hristos, un 8 mul-
tiplicat în ecou: 888. 

Textul poetic debutează cu o 
clasică invocaţie, adresată nu muzelor, ci 
Clarvăzătorului, unul din posibilele apela-
tive divine ale Creatorului:Te chem,/să-mi 
aduci muzica sferelor//Învingător, să de-
scinzi/purtând pe umeri mantie înstelată 
de Domn/aducând cu inima,/cerul de 
pământ mai aproape!// Clarvăzătorule,/  
acoperă-mi trupul tânăr/cu floarea 
cireşului/să pot auzi/cum lăcrimează 
dimineaţa,// botează-mi, Doamne, /roua 
sărutului/cu aceeaşi lină lumină de stea! 
//Licuricii poienelor/împletindu-mi din 
tinere mlădiţe/la ferestre corăbii… (DE LA 
CELĂLALT CAPĂT AL ANOTIMPULUI). 

Este „regretată” Vârsta de aur, 
edenică, singura perioadă a omenirii când 
omul a fost cu adevărat fericit: Ar fi trebuit 
să rămânem/aşa cum am fost/mai tineri cu 
câteva veacuri/să putem învăţa/de la ar-
bori şi păsări iubirea!//Ar fi trebuit dragule, 
Magule/să rămânem aşa cum am fost!.. 
(MAI TINERI CU CÂTEVA VEACURI). 

Dumnezeu este evocat cu tandreţe 
şi îngândurare. Invocaţia se transformă 
într-un descântec blând, într-o oraţie: Adu-
mi, Doamne, ceru-acasă/să-ţi devin din 
nou mireasă;/din imperiul nimănui/să-nalţ 
mierlele pe grui!//Vino-acum, Doamne, pe 
plai/eu Crăiasă şi tu Crai (DORUL INIMII) 

Pentru că tensiunea rugii ar deveni 
insuportabilă, Geta Stan Palade intervine 
contrapunctic  în discurs, adresându-se 
printr-o scrisoare emoţionantă, un veritabil 
testament,  fiului  ei, Adrian: Fiul meu, 
înainte să te las/să pleci singur prin 
lume/nu-mi uita cuvintele de început 
//Visam că-ntr-o zi/ai să te-ntorci acasă 
bărbat,/chipul tău prin oglinzi înnoptând!// 
Pentru mine nimic nu părea/să mai aibă 
sfârşit/până în clipa când ai revenit/cu 
cerul pe umeri/asemenea unui cerb prin 
păduri!.... (NU-MI UITA CUVINTELE DE 
ÎNCEPUT  (fiului mei Adrian)) 

Ruga poate devine un pamflet lilial 
(se poate şi aşa ceva!), prin evocarea pa-

triarhatului:  Anotimp al bărbaţilor/coborât 
din milenii/străluminând traiectorii de vis/şi 
de-aici mai departe,/dincolo de stele şi 
moarte!... (CITINDU-L PE ESENIN) 

Dar nimeni şi nimic nu poate opri 
miracolul  să înflorească: În noaptea/asta/ 
toate pădurile din lume/vor înflori/şi aşa 
vor rămâne!//În zori,/inimile noastre/iu-
bindu-se/aşa vor rămâne!// Până/când 
lacrimile/şi viorile/îngropate în arbori/vor 
irumpe triumfând//aşa/cum au fost/de la 
începutul/începuturilor/floare roşie de nu 
mă uita!... (PÂNĂ CÂND…) 

 Pentru moment, Dumnezeu pare 
suspendat (poate prin eternizare!) şi locul 
său e  luat de Caligraf, una din măştile tim-
pului, dar şi ale Demiurgului: În fiecare 
anotimp/suspină o pasăre /ascultând 
doina din fluier!//Secundele /măsoară clipa 
de jar/din memoria fulgerului/ca şi când 
ne-am arvuni/cuvintele dragostei/să poată 
izbucni lumina.//Ca şi când /în cinstea Ta, 
/Caligrafule,/mi-aş ascunde /cheile de 
sidef ale dorului/într-o gură de flaut 
/flămând/veghindu-ne amintirile…. (DIN 
MEMORIA FULGERULUI) 

 Există, desigur, teama ca poeta 
să fie sedusă de timp, dar totul se 
desfăşoară la dimensiuni cosmice, ce 

anulează această „ipoteză”: De /teamă/să 
nu /îmbătrânesc/prea devreme//inelul /lui 
Saturn/se-ascunde//sub aripa /cocostârcu-
lui//punându-i /cerului/pe creştet /di-
ademe!.. (INEL DE LOGODNĂ). 

 Pentru poetă, important este drep-
tul de a visa, iar pentru fete, cel mai frumos 
vis este un prinţ:  Încă /din copilărie/mi-am 
logodit clipele /cu Făt-frumos!//Pe-atunci 
/purta un curcubeu la pălărie/şi-avea în 
buzunarul de la piept/năframă de argint 
/brodată cu nuferi şi stele/culese-n zori de-
un tânăr Zeu,/din cruciada Ielelor abia în-
tors! (HOINĂRIND PRIN GRĂDINA 
DORULUI) 

 Dar plonjarea în analepse, în 
copilărie, nu se face fără traume, chiar 
dacă acestea rămân la nivelul imaginaţiei 
poetice. Universul e urbanizat, natura nat-
urata a devenit natura artifex, versul „se 
scrie” simbolist şi chiar suprarealist: E-o 
preschimbare în livezi de toamnă/pâraie 
curg prin văgăuni fierbinţi/chioşcul din colţ 
- un bust de doamnă/împrăştiind miros de 
hiacint!//Atârnă stele de catarge/ca-ntr-un 
oraş împins pe căluşei/par băncile din par-
curi sarcofage/înţepenite-n pulberi de 
scântei!//Răcori abia ghicite-n întuneric/ 
sonor răzbat prin rămuriş de stei,/o mână 
albă din văzduhul sferic/pune peceţi de 
aur pe alei!... (PECEŢI DE GALBEN). 

 Odată ieşită însă din copilărie, din 
visul cu ochii deschişi, ajunge dominant or-
goliul feminin, un gând întors, de Galatee, 
care ştie că a fost cândva statuie: În ziua 
când am fost proclamată Statuie,/Zeiţă pe 
metropola noastră de acasă (RAM ÎM-
BOBOCIT DE CIOCÂRLII). 

Triumfă eternul, misteriosul, tainicul 
şi de ce nu orgoliosul feminin: Niciodată n-
o să mă poţi citi/până la capăt (DE 
DRAGOSTE) 

Ni se propune chiar o apocalipsă,   
în care până şi timpul moare: Tramvaiul /a 
dispărut demult/iar caii /s-au îngropat de 
vii/cu ham cu tot,/spre tine astăzi  /să mai 
viu nu pot! (TANDREŢE) 

Dialogul cu Caligraful este trist, cu 
un ton elegiac bine temperat: Spune-mi, 
/Caligrafule: /cum să pot auzi /când /se 
preschimbă /lumina/din lacrimile /pri-
vighetorilor/îngenuncheate /la picioarele/ 
existenţei / şi credinţei /noastre!? //Aseme-
nea Ţie /mă spovedesc /cuvintelor/ într-o 
/rugăciune /de seară/cum dăinuie /pe cer 
/Steaua Polară!... (MĂ SPOVEDESC CU-
VINTELOR) 

O primă speranţă în acest univers 
ar rămâne soarele, zeu suprem, aşa cum 
apare în miturile celor vechi: dimineaţa 
/soarele /răsărit /pe coline,/nădejdile 
/dragostei /pentru ziua /de mâine… (SĂ 
NE DESCÂNTE DE DOR) .  

Tonul e reţinut, fiecare cuvânt 
devine vers. Şi atunci pot ţâşni metaforele  
inedite, oximoroane proaspete: bătăturile 
/de diamant /ale cerului! (BĂTĂTURILE 
CERULUI) 

Poeta are nevoie  de basm, de 
miracol, pentru a obţine  metamorfoza, 
pentru a reinventa povestea şi a o elibera: 
unde vorbele mele /se dau de trei ori 
/peste cap/să-ţi inventeze /mereu alte /şi 
alte poveşti, (DORUL DE TINE) 

Încurajată de izbânzi lingvistice, 
Geta Stan Palade schimbă receptorul, 
acesta fiind acum un scriitor celebru, cre-
atorul unui personaj nemuritor, respectiv 
Cervantes şi Don Quijote de la Mancha: Îţi 
scriu/Don Miguel/în fapt de seară/despre 
morile noastre de vânt/care macină vorbe 
(SCRISOARE DIN MANCHA) 

  E momentul când poeta poate 
scrie foarte frumoase versuri, bazate pe 
paradox: Să-ntineresc/îmbătrânind de 
frumuseţe,/sortită-am fost ca să te port în 
piept/eşti dorul meu din suflet înţelept/lu-
mina ce-mi descântă cu blândeţe!//În tine 
cred/cum crede lutu-n soare să mă-mbete 
foaia verde!... (DOR) Să recunoaştem că 
„Să-ntineresc/ îmbătrânind de frumuseţe” 
nu o pot spune prea mulţi poeţi… 

„Sunt om şi nimic din ce e omenesc 
nu-mi e străin”, spusese cândva Terenţiu.  
Acelaşi lucru îl afirmă acum  şi poeta, mai 
vehement şi mai poetic însă: De nimic nu 
mă pot lepăda/la venirea mea în 
cetate/nici de dorul din izvor,/nici de punga 
cu păcate. (ZEI UITUCI CU DINȚI DE 
LAPTE) 

Vocaţiei de demiurg i de adăugă 
cele de Descălecător, de Cuceritor şi de 
Descoperitor: Am însămânţat Calea 
Lactee/cu arbori de pâine şi sare/aici, pe 
pământ,/o altă minune a lumii/înfrunzind 
neprihănitul, cuvânt /în numele tatălui şi al 
mumii! (SCRISOARE CĂTRE UN PRI-
ETEN…)  

Iată şi mitul Meşterului Manole,  în-
tors, interesant, inedit, impresionant, Ana 
preluând iniţiativa,  printr-un interesant 
transfer ideatic: Îngroapă-mi în zidul de 
ambră, aripa,/Manole auzi-mă, mărite 
meştere,/când te strig din zid de 
cupole/tencuieşte-mi trupul şi sânii//să nu-
mi mai fie teamă/de singurătate şi frig/s-
aud în zori către cer/albiţi de dor cum 
zboară lăstunii!//Haide, Manole să-mi 
tencuieşti/cu luceferi cetatea/cât mai e 
timp şi nu se face târziu!... (RUGA  ANEI) 

N-aş vrea să se creadă că Geta 
Stan Palade se refugiază doar în folclor 
sau în contexte antice.  

Dimpotrivă, nu o dată, ea devine 
„sufragetă”, feministă, „panteră roz”, având 
ca aliate personalităţi celebre, moderne, 
cum ar fi Françoise Sagan, un Caligraf 
feminin:   - Bună ziua, Tandrețe,/vis tânjit 
de nesomn!//- Bună seara, Tristețe,/vino, 
acum, lângă mine,/înflăcărată floare de 
april/râvnită de pom,//ispită, roz-albă 
lumină/dulce și amară clipită!//- Bună 
dimineața, Iubire,/Caligrafele, Magule, 
vino în prag/să-mi botezi lumina cuvin-
telor!... (BOTEAZĂ-MI LUMINA!) 

Orgoliul poetei, mărturisit, 
destăinuit, îi permite acesteia să nu rateze  
întâlnirea cu metafora: Mă destăinui în fața 
ferestrelor:/ostenelile nu mi-au fost în 
zadar, Caligrafule!/Am dezlegat cu inima 
legată la ochi,/nodul gordian al 
metaforei… (NORDUL GORDIAN). 

Rezultă o succesiune de măşti,  
într-o superbă cascadă alegorică: Voi fi tot 
ce-am visat să fiu: Ondină,/Zeiță purtând 
curcubeie de rouă în cosiță,/livadă 
întomnată plină de rod, /rădăcină de 
vis,//sămânță alpină din Paradis,/alăută de 
Domn și Domniță/cu tâmplele albite de 
griji/culegând mărgăritare amare!//Voi fi 
floare de colț pe stânci,/catapeteasma 
dorului să-ți legeni și să-ți culci,/cântec de 
Pasăre Liră purtată în suflet /de-o 
Ondină,/licoarea bobului de razachie,//Să 
putem auzi cum iarba crește și 
descrește/la rădăcinile Turnului Babel 
căzut în declin (CHIP MULTIPLICAT ÎN 
ALTE CHIPURI) 

Poeta îşi permite chiar să-şi mani-
feste compasiunea pentru un Dumnezeu 
uitat: Cine, Doamne, la noi pe pământ/îți 
mai numără umbrele plopilor/contem-
plându-ți milostenia grijilor/îngropate în ro-
tundul cuvânt!?/Cine oare din livezi/îți mai 
deslușește culoarea apelor verzi!?//Cine, 
Doamne, /din Ceaslovul cerului de în-
ceput/îți mai paște cuvântul de la facerea 
lumii/purtând veștile, ca săgețile în toate 
zările/șoptite în buzele vântului!? (CINE, 
DOAMNE?!) 

Rar, foarte rar, apar, în textul discur-
sului poetic unele ecouri  stănesciene sau 
soresciene, dar care se explică prin în-
rudire spirituală şi nu dăunează cu nimic 
ansamblului:  Din punctul de vedere al no-
rilor/ploile care cad pe pământ/sunt lacrim-
ile Zeilor/din care încolțesc arborii… 
(SĂRBĂTORIND PRIMĂVARA) 

Astfel poeta poate  auzi neauzitul,  
vedea nevăzutul,  rosti necuvântul: Aud 
cum cântă lăstunii/în sideful tainic al 
scoicii,/îngropate-s minunile lumii…
//Maică fecioară la asfințitul Lunii/spiridușii 
luminii îmi fac semne/bătând darabana-n 
ferestre/cu degete de mărgean! (ÎN SIDE-
FUL DE TAINĂ AL SCOICII) 

Aşa cum versul devine un singur 
cuvânt, poetul are dreptul,  de jure şi de 
facto, să incendieze până şi imaginarul, 
cuvintele şoptindu-se rar, unul câte unul, 
ca nişte mătănii: Când /te strig /clipa /se 
face /corabie /azurie/luminându-mi 
/cărările. (NUFERI TÂRZII) 

Dulcineea este o iubită pervertită de 
dragoste şi dăruire: Privesc cerul, amiaza 
de purpură ora ovală din pisc,unduirile pel-
icanilor, ninsori, candori./Să fiu eu oare 
Dulcineea din vis, mi-am zis, /de demult 
dorită!? Mi-e teamă, Doamne, să /nu-mi fi 
uitat numele pe portativele cerului!// 
Palmele adoratorilor de himere îmi 
mângâie umerii, sânii, coapsele dănțuind 
prin zăvoi,/leoaice flămânde de-azur! Am 
simțit atunci nevoia să acopăr lumina 
soarelui cu ceva! (DULCINEEA DIN VIS)
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Spaţiul şi timpul se irizează, de-

venind cântec: Un curcubeu adună-n cer 
azurul roată/amirosind a miere și a 
grâu/pridvorul casei înflorind deodată/ 
sărbătorind lumina din matca unui 
râu!//Mocnit târziul ni se face cântec /din 
ierbi o să răsară steaua solitară/ca să 
visăm frumos în astă seară/din ceru-nalt 
dorită primăvară! (DIN GOANA 
CLIPELOR) 

 Impresionează capacitatea poetei 
de a mitiza şi demitiza.  

Plonjarea în mitologie, în timp (tim-
pul poeziei) se face firesc: Petrarca 
primeşte apelativul de  „baci”, iar nimfele 
sunt „surori”: Am sorbit bărdaca de nămeți 
și sori/baci mi-a fost Petrarca, nimfe, trei 
surori!/Ochiul de lagună tremurat de 
crini/mi-a adus din Lună brâul de lumini! 
(DE PARCĂ M-AŞ VINDE…)  

 Amestecul de timpuri impune şi 
un salon galant, în bună tradiţie franceză, 
salon în care se discută nu numai despre 
fapte mondene, ci şi despre literatura 
clasică greco-latină:Îmi amintesc, dragă 
Viconte, /anotimpul predestinat,/petrecut 
pe cărări de narcise, /călător fără sațiu/pe 
unde au întârziat o dată tălpile lui Ulise, 
tâmplele lui Horațiu!.... (SUNT ÎNCĂ 
TÂNĂRĂ) 

Rostul poetei pare unul simplu şi  
anume  acela de a-şi gestiona iubirea: Îmi 
rostuiesc iubirea înscrisă-n testamente/și 
zilnic soarelui mă-nchin,/adun din lut lu-
mina, o însemn în pergamente/purtând 
sub bolți povara grădinilor de crini! (IMI 
ROSTUIESC IUBIREA) 

Accentele nu sunt străine  de Dim-
itrie Anghel sau chiar de  Magda Isanos, 
într-o bună tradiţie românească: E 
primăvară în caiși, sau numai o părere,/o 
simt urcând, străfulgerată rouă,/arome 
dulci dau buzna prin unghere/văpăi de 
maci despică ceru-n două!//Lucește iarba 
într-un fel ciudat /și zările-s semețe cum 
n-au mai fost pe-aici/fântânile din zare cu 
steiul aromat,/dumbrăvile cusute cu 
arnici!//Ruguri stelare prind să facă 

semne,/e primăvară-n noi –/povara 
munților clipe solemne!... (POVARA 
MUNŢILOR) 

Rezolvările pot fi subtile, aluziile is-
torice clare, aproape explicite, dar 
plecându-se de la un text se ajunge la un 
pretext poetic: Pentru mine /n-a existat nici 
regatul /și nici calul!//Așa se face /că am 
rămas frumoasa văduvă /a Împăratului! 
(VĂDUVA ÎMPĂRATULUI) 

 Geta Stan Palade pare o 
adolescentă travestită în femeie, 
derutându-ne cu o vârstă incertă, trăirile ei 
fiind contradictorii şi evadând dintr-un timp 
cronologic şi biologic: Încinsă sunt de-o 
flacără,/mi-am culcușit uitarea sub 
saboți/azi am fugit în Cosmos de la 
școală/să văd pe Lună dacă sunt roboți!// 
Enigmă/clipitele le-am adunat/dintr-un exil 
de teamă macerat,/lăsați s-alerge caii prin 
omăt,/e-un chilipir pecetea de-împărat!... 
(CAI DE STELE) 

Peisajul poate fi apocaliptic, 
aparent fără vreun motiv, având rolul de 
contrapunct imaginar, duplicitar: Cele mai 
armonioase /statui din Evul Mediu,/cele 
mai de vază /atlase de aripi subțiri,//cele 
mai focoase /grădini de trandafiri/vor fi de-
capitate în zori/de-un fulger limbut /adorat 
de privighetori,//de limbile dulci /ale cân-
tecului/acaparat de neliniștea /unui deal de 
mălini/pe unde se înalță /oiștea de 
mărgăritar /a Carului Mare!... 
(NELINIŞTEA UNUI DEAL DE MĂLINI) 

Caligraful devine protagonistul 
acestui dialog convertit în monolog 
adresat: Nu te sfii, /Caligrafule, /să-ți 
chemi /Zeițele la cină /către seară /când 
se furișează /de sub dalele vetrelor/iarba 
pitică /din sânii materiei! (MAI PRESUS 
DE ORICE) 

Pentru poetă istoria poate fi oricând 
remitizată: Seara când poveștile se retrag 
în unghere/în casa bunicilor mei plecați de 
câteva veacuri/să se odihnească puțin 
cuprinși de jale și dor/vine o ceată de Zei 
cu chip de cerbi /purtând în frunte stele de 
aur /să le sărbătorească ziua de naștere… 
(OCHIUL MAGIC AL LUNII) 

Caligraful e luat ca martor tăcut într-
un monolog despre Dumnezeu: Ţi-am mai 
spus-o cândva, Caligrafule, /singura 
enigmă nedezlegată/nu este alta decât 
Dumnezeu, /odihnindu-se la capăt de 
drum…. (ENIGMĂ …) 

Dar rolul său esenţial e acela de 
scrib absolut, de contabil al stelelor şi al 
cuvintelor de dragoste:Tu eşti Prinţul 
moştenitor/al cuvintelor mele de 
dragoste/le prezici nemurirea stelelor/în 
cavalul tânguitor,/călcând pe pârtii de 
safire şi cremene! (DESTĂINUIRILE FUL-
GERULUI) 

Viziunea este monadică, dragostea 
este un proces total, devastator şi integra-
tor, de cuprindere a lumii: În timp ce eu, 
Caligrafule,/să nu te uit, să nu mă uiţi/îmi 
reazem tâmplele/de felinarele stinse ale 
zărilor (MAI SUS DE DUNĂRE) 

Icoana poate fi şi o oglindă, poeta 
devenind astfel un nucleu de condensare, 
un obiect-subiect al adoraţiei: Azi s-a în-
tors Domniţa/în satul nostru de pe 
colină/purtând pe umeri răsăritul,/icoană 
bizantină…//Fulger îmi trece,/Doamne, 
peste prag/iubitului eu să-i fiu dragă/şi el 
să-mi fie drag! (ICOANĂ BIZANTINĂ) 

„Testamentul” are accente  oracu-
lare, forţa unui discurs biblic, imaginarul 
unei faceri, refaceri, desfaceri, a unei în-
temeieri: În numele tău, Doamne,/iau 
pământ din ogorul bunicului/sfinţit cu 
lacrimi/cu gândul că voi putea alcătui o 
altă lume!// Adun stele şi luceferi/îm-
podobindu-mi ogrăzile, casele,/coroana 
copacilor cu creştetul muiat în 
azur,/închipuirile viselor de jur împrejur!// 
Abia la final îmi alcătuiesc livezile,/ ramuri 
înflorite de privighetori/ lăudându-te pe 
tine/cel care-mi şopteşti/ cuvintele acestei 
rugăciuni… (ÎN NUMELE TĂU) 

Scrisul poate semănă cu o deflo-
rare, însemnând atât miracol, cât şi 
pierderea tainei:În curând clipele îşi vor 
pierde fecioria/alergând pe foi de papyrus 
(ALERGÂND PE FOI DE PAPIRUS) 

Natura devine comunicativă, comu-
nicare pură: Marmora, /pietrele /căzute 
/din munţi/ţin discursuri// în faţa /pădurilor 
/şi livezilor/dorind /să devină /statui! (PE 
PĂMÂNT CAD ARLECHINI CĂRUNŢI) 

 Desluşim  în poezia Getei Stan 
Palade multă cochetărie, multă inocenţă,  
mult joc, admirabil  interpretat, un joc al 
dragostei şi al hazardului: Acum, în prag 
de nuntă spune-mi,/mai ştii ce nume 
poartă tâmpla mea căruntă!?/E pasăre, 
vioară sau poate-i alăută,/de doruri 
răzbătută? (PURTÂND PE UMERI 
MANTIE) 

Poeta nu se mai vrea eroină 
eterică, eretică, clorotică, ci o femeie 
adevărată, reală, cu toate atributele şi 
drepturile: „Domnule Don Quijote eu nu 
sunt / Dulcineea din închipuirile 
dumneavoastră / şi nici nu vreau să fiu!// 
Haideţi să distrugem împreună tirania 
roţii/şi-a tuturor morilor de vânt / care ne 
macină de-o viaţă/grijile şi sentimentele!” 
(ARMISTIȚIU DE SEARĂ) 

Din când în când, are loc revenirea 
la stanţe folclorice, scrisă în  distihuri 
exemplare:Cine truda nu-mi cunoaşte/mi-
am făcut-o rug de moaşte!/Cine nu-mi 
cunoaşte visul/i-am sădit în prag, caisul!// 
Numai dorul când m-apucă/fug de-acasă-
n câmp năucă/s-aud cucul când mă 
strigă,/înverzind de dor vâlceaua/sâni al-
bind de taine neaua… (RUG) 

Prolepsele sunt optimiste, vizi-
onare, de poeta vates: La noi în sat/ Apo-
calipsa nu va veni niciodată! (LA NOI ÎN 
SAT NU VA FI APOCALIPSĂ!) 

Un pilon al încrederii în absolut 
rămâne credinţa, religia: Credinţa de neam 
nu are nume!/Dumnezeul tăcerii/nu se-
nfricoşează de hău!//În biserici umbrele 
sfinţilor/stau rezemate de ziduri/asemenea 
unor stejari. (URME PE COZLA) 

Totuşi, ca orice spirit sensibil, poeta 
e traversată şi  de ceaţa tenebrelor. Nu o 
acceptă însă şi tonul  final e unul optimist, 
iar ultimul vers apoteotic: Nu-s pregătită 
acum/pentru marele drum/aşteaptă-mă, 
nu dispera/mă voi întoarce curând,//lup de 
iubire flămând,/prin grădinile tale de 
fum/voi merge tandră/cu soarele iubirii în 
faţă!.. (MĂ VOI ÎNTOARCE CURÂND) 

Încet, destul de târziu, dar ferm, 
Geta Stan Palade şi-a găsit un loc confort-
abil printre prezenţele lirice feminine 
româneşti. 

Originalitatea versurilor, curgerea 
lor, uneori irezistibilă (caleidoscop de cu-
vinte şi imagini ce nu pot fi înţelese singu-
lar, individual, nici măcar în sintagme, ci 
mai larg, în blocuri sonore şi vizuale), o 
sinceritate sinucigaşă, o superbie aproape 
masculină, curajul de a depăşi cuvintele 
pe linie continuă, iată câteva din atuurile 
acestei poete, care o fac redutabilă şi ade-
sea memorabilă. Fulguraţiile ei devin 
fulgeraţii... 

    De la un gând la altul...  
ALEGERI ALEGERI   

EUROPARLAMENTAREEUROPARLAMENTARE     
        

 (Continuare din pag. 2) 
 
În această perioadă cerul parcă sa 

lichefiat, înecând totul în cale. Plouă 
repezit, plouă îndesat cu fulgere și 
trăsnete din alt sat, plouă cu pâine, dar și 
cu ouă de gheață, plouă cu bucurie, dar și 
cu groază și nesaț. Plouă cu câini, cum ar 
spune englezul. O primăvară plân-
găcioasă și o vară așijderea. O vară intrată 
în călduri prea devreme își varsă oful 
peste întinderi îmbibate cu apă până în 
măduva humii, zâmbește zgârcit din când 
în când și ne frige cu un ochi solar arzând 
ca o dragoste adâncă până la marginea 
orizontului. Parcă îmi vine să zic odată cu 
poetul: În faptul zilei streșinile curg./ 
Pădurea stă plouată ca o curcă./ Natura 
calcă cu piciorul stâng: /Pe-aici când 
plouă, plouă, nu se-ncurcă! (George 
Topîrceanu, Plouă...). Rusaliile ne-au prins 
într-o zvârcolire diabolică și egoistă, atât 
politică cât și socială. Alegerile europarla-
mentare au devoalat încă o dată  carac-
terul de pomanagii și cerșetori al celor mai 
mulți dintre noi, mereu nemulțumiți de 
ceea ce ni se oferă de către guvernanți, 
mai puțin implicați în a munci responsabil 
și rămași tributari ai lui „merge și-așa”. 
Paradoxal, dar cei cărora li s-au dublat 
salariile din învățământ, din administrație, 
din sănătate, pensionarii cu pensii mari, 
care au crescut exponențial, sunt cei mai 
nemulțumiți și vocali împotriva 
guvernanților. Doar dracul să-i mai 

înțeleagă! Suflete de papugii! Campania 
pentru alegerile europarlamentare a con- 
turat o prăpastie a societății românești 
împinse până la ură viscerală, greu de 
nivelat de orice disident politic bine 
intenționat. Cei doi mușchetari, președinți 
de dreapta, aplicând principiul divide et im-
pera, au reușit cu succes să fracționeze 
societatea românească în grupuri greu de 
reconciliat. Mai ales ultimul dintre ei, 
punând umărul la înființarea unei grupări 
numite #plină de ură și violență, a reușit 
să arunce atâtea bale de venin în masa 
molusculară a alegătorilor, încât aceștia în 
marea majoritate s-au îmbolnăvit de lepră 
câinească. Încerc să fiu echidistant de 
orice filiație politică, dar la manifestările 
electorale ale unor formațiuni politice, am 
văzut acești #-iști dezlănțuindu-se cu o 
furie de drogați, urlând ca niște fiare din 
junglă, atacând în haită, mai degrabă ca 
oameni ai cavernelor,  scăpați de la bala-
muc, împotriva acelora care încercau pu-
blic să-și prezinte programele electorale. 
Greu de crezut că acești oameni-vuvuzea 
pot să reprezinte viitorul democratic al 
scumpei noastre patrii. Fără argumente și 
numai urlând la lună, clamând până la ridi-
col principiul correct politically, ne așteaptă 
un viitor sumbru, lipsit de valori morale și 
democratice, o societate a urii și 
destrăbălării LGBIT. UE este o moară de 
vânt olandeză care macină grâul cuvin-
telor franco-germane, amplasată pe un 
liman artificial belgian, condusă  de un 
morar-șef și o echipă de tehnicieni unși cu 
toate alifiile, care distribuie din plin făina 
iluziilor progresului  și tărâța deziluziilor 
naivilor și multor gurăcască. Dar cine este 
Uniunea Europeană, comparând-o cu 
structuri similare din trecutul apropiat? 

U.E. este imaginea în oglindă a Uniunii 
Sovietice, aceeași Mărie cu pălării diferite:  
una  este de culoare  roșie, iar cealaltă 
este de culoare albastră. Similitudini? 
Multe. Ambele conduse de comisari ai 
poporului (europeni), un Parlament imens, 
deservit de structuri birocratice enorme și 
greoaie; politică economică centralizată 
condusă de o troică și o comisie de fațadă 
democratică; religie ateistă  U.S., religie 
secularizată U.E.; o piață unică sau care 
tinde să se unicizeze etc. Sunt și diferențe 
specifice, cum ar fi:  armata, politica 
externă, afacerile interne etc. E drept că 

în politica afacerilor interne, odată cu ex-
tinderea spațiului Schengen, lucrurile se 
vor unifica. Politica externă a U.E. este 
asigurată de un comisar pe care nu-l ia ni-
meni în serios. Marile puteri, inclusiv USA, 
relaționează direct cu guvernele statelor 
membre U.E. Politica de apărare a U.E. e 
asigurată de NATO, care nu este o 
structură U.E. În rest, politica în educație 
se face de comun acord. Justiția se face 

de structuri independente care execută 
prin ministerul public și serviciile secrete 
ordine ale Troicii europene și comisarului-
șef. Lupta pentru ștergerea identității 
naționale prin cultură este în toi. Corupția 
este suportabilă! Pe străzile marilor orașe 
europene, câinii încă umblă  cu colaci în 
coadă! În timp ce migranții curg șuvoi 
peste Europa, politicienii de la Bruxelles 
fac planuri cum să mai falimenteze câte 
un stat membru, cum să deschidă larg 
porțile migranților musulmani. Diletantism 
politic, naivitate sau poate un interes cal-
culat, în dauna cetățenilor europeni. Tot 
circuitul  migrării se aseamănă cu circuitul 
apei în natură. Să recapitulăm: politicienii 
de la Bruxelles sunt în slujba marilor com-
panii transnaționale și democratic, în slu-
jba cetățenilor. Marile companii 
trans-naționale cumpără petrol la preț de 
dumping de la rafinăriile ISIS din Irak. 
Până aici vorbim de afaceri. ISIS, cu banii 
obținuți, finanțează brațul neînarmat al 
migranților, cu care și-a propus să 
cucerească Europa. Numai niște naivi pot 
crede că  migranții adună bani din zone 
distruse de război, cultivarea nisipurilor 
sau a regiunilor stâncoase din Asia (în 
medie 5.000-10.000 de dolari/ persoană) 
pentru a emigra în Europa, spre un El Do-
rado fantasmagoric. Și uite-așa politicienii 
asigură primirea migranților în țările mem-
bre, marile companii se îmbogățesc și mai 
mult, iar anarhia socială tinde spre o en-
tropie generalizată. Iar noi votăm un viitor 
himeric asigurat de niște politiceni aserviți 
marilor interese. Trăiască Uniunea 
[Sovietică (sic!)]  Europeană. Fiți optimiști 
până la Paștile blajinilor! Dumnezeu să vă 
binecuvânteze! Lumina de la Bruxelles 
este încă prea viciată de marile interese!
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Viorel Patrașcu 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sărută-mi 
 
Sărută-mi tâmpla ninsă de uitare 
Veşnic tremurândă-n clipele de dor, 
Sărută-mi geana împlinită în candoare 
Când ard şi urcă-n mine țăndări de fior. 
 
Sărută-mi chipul ceruit de frică 
Vremea, acum, nu-mi mai dă răgaz… 
Să mă întorc la cuib ca orice rândunică 
Trecută-ncet prin clipe de extaz. 
 
Sărută-mi inima de patimi însetată, 
Şi-mi înveleşte golul cu iubirea ta. 
Cu remuşcări păşesc de fiecare dată 
Dorul din suflet pentru a-l reînvia. 
 
Sărută-mi sufletul plin de mistere 
Ce-şi caută sorgintea în zeii din Olimp. 
Cu sângele zvâcnind în cele 
                                   două emisfere 
Să toarcem vremea-n caiere de timp. 
 
Sărută-mi gura ce zilnic îţi şopteşte 
Să ne iubim, nu-i vreme de pierdut, 
Că dragostea în mine clocoteşte, 
Ca-n ziua-n care eu te-am cunoscut. 
 
Au înfrunzit lăstarii 
 
Au înfrunzit lăstarii 
Ce ți-au crescut la rădăcină. 
Și după ani întregi de rugăciune 
Vremea de odihnă a sosit. 
 
Toiag, vei folosi ca sprijin pentru tine 
Mugurii, ce-n ram au înflorit. 
Eşti ostenit de muncă şi de timp 
Toiag, tu ți-ai cioplit. 
 
De când ți-a nins în tâmple 
Răsplata binemeritată a venit 
De bucurie inima să-ți umple. 
 
Pășește încet, nu te grăbi 
Drumul e lung. 
 
 
Doină 
 
Auzi buciumul cum cântă 
În păduri de brazi și fagi 
Unde Miorița sfântă 
A slujit strămoșii dragi! 
 
Unde-n ape curgătoare 
Apa susură cu dor, 
Purtând cânt și alinare 
Printre fire de-alior. 
 
Unde ciobănașul cântă 
Doina tristă din caval, 
Conducând turma cea sfântă 
Sus pe coastele de deal. 

 
 

Petruș Andrei 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ne-nstrăinăm… 
 
Ne-nstrăinăm și inima și gândul 
Și tot mai mulți români plecăm de-acasă 
Iar de părinții noștri nu ne pasă 
Că le mănâncă venetici comândul. 
Nori negri-asupra țării noastre-apasă 
Și ploile cu gheață cad de-a rândul 
Chiar visul de unire-nmormântându-l 
Iar de acolo n-are cum să iasă. 
Zac crucile-nnegrite pe morminte 
Și se usucă limba din cuvinte 
Că altele vin să le-nlocuiască. 
E țara la piere condamnată 
Să nu mai fie cum a fost odată, 
Frumoasa noastră Țară Românească! 
 

Eternul sat 
 
Eternul sat încet se pustiește 
Și casele rămân îngârbovite 
Că grinzile acum sunt putrezite 
Iar câte una surd se prăbușește. 
Trec oameni rar pe uliți prăfuite 
Spre cimitirul care-ntruna crește 
Că el în brațele lui largi primește 
Ființele acestea părăsite. 
Se-ntinde, ca mareea, disperarea 
Iar lacrimile le îneacă marea 
Cum vin mereu pe drumurile plânse. 
Când are loc câte o-nmormântare 
Mai licărește câte-o lumânare 
În care toate bocetele-s strânse. 
 

Dezamăgire 
 
Mă mai atrag în cursă invitații 
Și mă trezesc în grupuri zgomotoase 
În care caută cu toți foloase 
Și bani, și glorie și laudații. 
Și mese dintre cele copioase 
La care se fac șuste și relații 
Prin plicticoase și prea lungi libații 
Cu presupuse acte amoroase. 
Iar șeful își arat-obediența, 
Încât simți cum îți dă ocol demența, 
Că timpul tu l-ai irosit degeaba. 
Gândești că poate pe la alții-i bine 
Și-acolo te vor răsplăti pe tine, 
Dar pe aici așa se face treaba… 
 
 

* 
Sora noastră Bucovina –  
Inima și cu lumina –  
Se gătește cu năframă, 
C-o cheamă Patria-mamă. 
 
                  * 
Țara codrilor de fagi 
Și a oamenilor dragi, 
Dulce, mândră Bucovină, 
Plânge mama și suspină, 
C-a rămas fără lumină. 

 
 

Valentin - Cosmin 
Tufan 

 
 
 
 
 

 
 
Filmul retinei 
 
Când îmi ard registrele lăuntrice-n oglindă, 
rezonez spre alt cotlon de univers 
ca un ocnaş tratat cu opiu 
Din filmul retinei, 
împerecheatele drumuri 
măsoară rărunchii universului 
în distanţe absconse - 
din becuri se scurg seuri mătuite de napalm 
gripate-n somnul furnalului - 
picăturile îşi zdrobesc avântul 
şi-şi calibrează lungimile sextante 
prin gradaţiile cotidianului - 
un tunel trasat cu axe 
spulberă drumul sângelui - 
din albatroşi se ivesc 
inflexiuni de lumină rutinată 
care suprimă coagularea 
ca o sinusoidă descrescătoare 
într-un sistem cartezian suprem. 

 
Trecutul năpădeşte prin toţi porii 
ca o maladie febrilă şi scade-n intensitate 
ca un corp în translaţie. 
 
Pacientul 
 
ora 7:00 
 
Am vizitat pacientul 
și m-a privit cu aceași sfidare în ochi, 
i-am fixat amprentele peste ale mele 
și i-am măsurat intervalele dintre noapte și zi. 
Diminețile se-ntind sleite, 
e ca un sunet agonizant în ureche, 
ca o developare din Pearl Harbor 
cu voința măcinată de durere, 
apoi să-și destindă fiecare mușchi 
în contratimp ca ”Persistența Memoriei” 
readaptată sub ochii mei 
 
ora 15:00  
i-am numărat coastele pacientului 
și-am găsit-o pe cea lipsă, 
i-am spus că de aici mijește secunda, 
cât dintr-un vârf de ac cu gămălia strâmbă, 
că orice lucru mărunt face parte 
dintr-un ansamblu 
iar ansamblul e văzut ca un dar. 
 
ora 21:00  
ne-am dat mâna și ne-am privit zâmbind, 
parcă am început să ne cunoaștem mai bine... 
l-am vizitat la masă și-l văd cu coada 
ochiului cum își ascunde soarele în 
buzunarul de la piept… mâncarea s-a răcit... 
 
ora 7:00  
într-un castron cu lapte / de sub caimac, 
se zbate soarele prăvălit din piept 
cel ce pulsează universul în oceanul hăituit 
al izolării. 

 
 

Nicolae 
Vălăreanu Sârbu 

 
 
 
 
 

 
 
Spune-mi cum îţi scrii poemele 
 
Să-mi împrumuţi inima 
cum ai putut să o dai degeaba 
celui vândut pe credit minciunii? 
 
Nimic nu-mi justifică naivitatea 
cu care uiţi cuvintele 
învăţate pe de rost. 
 
Norii s-au scuturat de ploaie, 
vântul se-ntoarce acasă, 
ochii tăi surprind păsările grăbite. 
 
Ziua se deschide după ziduri de ceaţă 
unde soarele capătă suliţe 
pentru răpunerea duşmanilor 
sosiţi pe neaşteptate. 
 
Spune-mi cum îţi scrii poemele 
în loc de scrisori 
şi din ele înţeleg totul. 
 
Fug de invidie şi orgolii 
 
Mă-mpac în gând cu duşmanii 
necunoscuţi, 
pe cei care-i cunosc îi iubesc, 
durerea lor e şi durerea mea 
rămasă din păcatul originar. 
 
Mă adăpostesc învăţăturile vechi, 
fug de invidie şi orgolii 
gust anafura păcii. 
 
Pornirile rele îmi macină dorinţa, 
vreau să scap de trufia potrivnică 
la una cu voi împătăşesc bucuria 
înţelepciunii din sufletele mari. 
 
Vreau să citesc pe buzele voastre 
dragostea întâlnirii 
şi-n ochii senini de împlinire 
Dumnezeu să-şi vadă lucrarea. 
 
Lumea nu ştie să privească 
 
Mă-ntorc în bucuria-n care am crescut 
ca o primăvară după iarna lungă 
şi zilele se deschid într-o carte albă 
în care-mi voi desena gândurile. 
 
Faptele din trecut au devenit urme 
şi inima o fortăreaţă de vizitat 
în care totul se dezvăluie ochilor. 
 
Lumea nu ştie să privească 
îi obişnuită să pipăie cu mâna, 
mă tem că va descoperi asperităţile 
şi le ascund în interior. 
 
Nu ştiu alte posibilităţi imediate 
în care să-mi rup din suflet dragostea 
care să inunde anotimpurile cu lumină. 


