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ENIGMA ’89       

 
Istoria faptelor trecute, 

dar şi a celor recente, ne 
demonstrează permanent şi 
oridecâteori este nevoie, că 
acestea sunt folosite şi ma-
nipulate/asociate în interes pro-
priu de către regimurile poliitice 
care se perindă la Putere, şi 
aceasta pentru a-şi motiva şi 

susţine programele de guvernare în scopul 
legitimizării acţiunilor programatice de control şi 
dominaţie. A te ascunde  după evenimentele istorice 
şi a le interpreta conform propriilor viziuni 
îndepărtându-te de la adevărurile lor este la fel de 
grav precum abandonul de la normele, scrise şi ne-
scrise, ale moralei ce se îngemănează cu 
neadevărurile. Iată ce ne spunea marele nostru istoric 
şi patriot Nicolae Iorga despre derapajele devenite 
un fel de modus vivendi ale liderilor politici dintot-
deauna şi de pretutindeni: „Istorie se cheamă ceea 
ce s-a întâmplat cu adevărat, nu ceea ce am vrea  să 
se fi întâmplat”. Şi, cu asta, am venit la tema 
abordărilor noastre de astăzi – revoluţia română din 
decembrie ’89, care nici după trei decenii de la pro-
ducerea ei nu a reuşit  să dea răspunsul în expresia 
interogativă hamletiană: to be, or not to be?”. După 
cum merg lucrurile pe la noi, se pare că va mai fi 
nevoie de alte câteva zeci de ani pentru a afla dacă 
DA, sau dacă NU.  Fiindcă demersurile de până acum 
ale Justiţiei nu au făcut altceva decât să pescuiască 
în apele tulburi şi permanent agitate de toţi cei care 
s-au perindat la conducerea ţării. 

Se vrea, sau nu se vrea?, aceasta e, de fapt, 
întrebarea pe care ne-o punem cu toţii. La sfârşitul 
lunii noiembrie trecut magistraţii Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie au reluat dezbaterile în dosarul 
revoluţiei cu bifarea  prezenţei a doar 600 de 
participanţi/martori la evenimentele din decembrie 
’89, dintr-un total de peste 5 000. Din calculul cel mai 
sumar care se poate face rezultă că ar fi nevoie de 
cel puţin  zece şedinţe de plen pentru derularea pro-
cedurii, care şedinţe sunt programate la un interval 
de minim trei săptămâni. Aşadar, va fi nevoie de cel 
puţin opt luni de zile. Calculul de timp necesar audierii 
inculpaţilor şi martorilor mi se pare practic imposibil. 
Plus cel al dezbaterilor. Plus pledoariile avocaţilor 
acuzărilor şi apărărilor. Plus luările de cuvânt  în 
autoapărare ale celor judecaţi. Plus altor chestiuni de 
procedură.  Iată, aşadar, de ce îmi este teamă de fap-
tul că un posibil verdict final care ar putea fi dat în 
coadă de peşte, va veni mult prea târziu (pentru a nu 
spune niciodată) când, dacă nu toţi, ci mare parte din-
tre împricinaţi/vinovaţi, dar şi dintre victime vor fi trecut 
de mult „în lumea celor drepţi”, cu iertarea de păcate, 
unde reparaţiile morale şi legale nu prea mai 
contează. Va fi, cred, cel mult un verdict cu valoare 
şi efecte istorice. Şi-atuncea, de ce să nu lăsăm jude-
cata pe seama istoricilor, fiindcă oricum  verdictul lor 
va veni mult mai repede! În acest cadru ideatic ar fi 
deja de spus că o înaltă autoritate românească în ma-
terie, Parchetul General, s-a şi pronunţat în cauză 
încă în urmă cu aproape opt ani, printr-un comunicat 
care susţinea prin numeroase probe administrate prin 
probaţiuni legale că nu a fost vorba despre o 
revoluţie, ci despre o lovitură de stat militară 
orchestrată din exterior şi înfăptuită de elemente pu-
ciste interne organizate. La noi, însă, marile enigme 
se dezleagă şi se explică în deplină conformitate cu 
„obiceiul pământului”: de ce simplu, dacă se poate 
complicat? Aşadar, de ce să ne grăbim, când firea 
românului este fixată pe calendele greceşti sau/şi pe 
anticul citat latin „festina lente”? Conform unei alte zi-
cale, de astă-dată autohtone: decât repede şi bine, 
mai degrabă târziu şi prost! 

E totuşi, cazul, dar şi timpul, să ne dezmeticim 

spre a nu mai orbecăi în căutarea luminii care ne 
inundă ochii cu risc de orbire; dacă principalii autori 
din dosarul revoluţiei sunt acuzaţi de lovitură de stat, 
atunci unde mai este revoluţia? Dar revoluţionarii, cei 
peste 30 000 de revoluţionari cu certificate şi 
indemnizaţii lunare consistente, cine/ce sunt de fapt?  
După cum sunt  interpretate participările la eveni-
mente ale celor mai mulţi dintre ei, s-ar crede că 
aceştia nu au fost decât o mare masă de manevră a 
puciştilor, rolul esenţial al acestora fiind, de fapt, 
furnizarea de eroi, martiri şi mutilaţi. Poate că o con-
sultare naţională, de tip referendum, ar clarifica mult 
mai bine caracterul acestei revolte cu conţinut de 
loviluţie şi pretenţii de revoluţie. Fără exhibiţii politice 
şi păreri alături de evenimente. Cu morţii şi răniţii lor, 
cu profitorii şi perdanţii, deopotrivă. În bilanţul acelor 
zile de revoltă au fost/sunt puse peste 60 000 de vic-
time,  pentru ca numărul lor să varieze, de la o zi la 
alta, spre cifre mult mai mici, de 1 400, respectiv 480. 
Conform probelor administrate deja, ce judecăţi şi 
acuze ar mai putea formula cei neimplicaţi efectiv în 
evenimente? Lucrurile par, totuşi, destul de clare: 
dacă  pentru intervalul 16 – 22 decembrie ar exista 
argumente ale unor ample mişcări  sociale spontane, 
cât şi ale ripostelor dure ale regimului comunist, în 
zilele următoare – 23 – 28 decembrie, ne-am aflat în 
faţa unor diversiuni puciste atent şi măiestrit orches-
trate, cu victime care să susţină teoria unor evoluţii 
programate de conducătorii acestora. 

Suntem întrutotul îndreptăţiţi să ne întrebăm: 
se vor despărţi vreodată apele şi în acest episod 
sângeros major legat de identitatea reală a eveni-
mentelor? Sau interesele noilor potentaţi din interior, 
dar mai ales ale forţelor oculte din afara ţării, a căror 
participare nu poate fi pusă la îndoială, sunt acelea 
de a se pune batista pe ţambal, în dispreţul total al 
adevărului? Spre a trăi în minciună şi abuz. Dincolo 

de alte teze şi de ipoteze, nu avem, însă, voie să 
uităm marele adevăr rostit cândva de una dintre 
minţile înţelepte ale lumii (Hegel) şi confirmat de 
nenumărate evenimente ulterioare, mai vechi sau 
prezente: „Orice revoluţie este o lovitură de stat 
reuşită”. Poate că şi pe acest adevăr universal ar tre-
bui să se sprijine şi magistraţii noştri în interpretarea 
voluminosului dosar al revoluţiei române. Nu e o 
imixtiune în actul de justiţie, ci doar  ecoul unei voci 
din corul vox populi. Şi iată că în acest cor uriaş al 
vocilor cu tonalităţi şi acute stridente, se face auzit 
sollo-ul interpretat de Klaus Werner Iohannis în cu-
vântul rostit la şedinţa solemnă a Parlamentului 
român consacrată marcării a trei decenii de la respec-
tivele evenimente, pe ton de autoritate decidentă:                                                                                    

“În calitate de Președinte al României, resping 
cu fermitate orice opinie care pune sub semnul 
întrebării existența unei revoluții anticomuniste, plătite 
cu jertfă de sânge, pentru libertate și democrație, în 
Decembrie 1989”. Drept pentru care suntem 
îndreptăţiţi să ne întrebăm: dacă lucrurile sunt atât de 
clare, de ce ar mai fi nevoie de un proces al 
revoluţiei? Cu atât mai mult cu cât şi Parlamentul 
European s-a pronunţat într-o aceeaşi manieră 
asupra chestiunii, în sesiunea specială desfăşurată 
la iniţiativa europarlamentarilor români… 
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Măcar de Crăciun şi de Reve-
lion ni se face dor de a îmbuca 
chiar şi numai o lingură mare 
sau un polonic de ciorbă din 
ciolane de porc afumate şi 
acrită cu „tarcăn” parfumat, pus 
la murat; un blid din tremuricile-
răcituri (piftii) usturoiate şi pa-
pricate; un castron de „găluşte” 
(sarmale) îndopate în foi de 
varză acră şi de fripturi coapte 
şi rumenite în jăratecul încins 
din „gura” cuptoarelor pâinilor 
şi lichielor. Tot aşa cum în zilele 
sfintelor posturi mari ale Anului 
Bisericesc am vrea să gustăm 
din deliciosul şi sănătosul ulei 
nerafinat industrial. Cel obţinut 
prin presarea miezului de nucă 
sau a seminţelor de bostan şi 
de floarea - soarelui. Şi în 
vreme ce în anotimpul iernilor 
cea dintâi dorinţă culinară ne-o 
satisfac gospodinele noastre 
neveste şi fiice, cu ajutorul 
stăpânilor porcilor graşi din 
sate şi cătune, pentru cea de-
a doua poftă de mâncare 
apelam, cândva, la priceperea 
şi pasiunea regretatului gospo-
dar-gurean Gheorghe Bârză. 
La bătrâneţea lui fiind 
moştenitorul singurei oloiniţe 
transilvane, mai veche de 100 
de ani. Cu precizarea că inge-
nioasa sa presă de ulei, 
acţionată prin forţa apei râului 
de munte din fundul grădini 
casei sale, fusese clandestin 
adusă cu vaporul până în portul 
Constanţa de un destoinic 
„româno-american” reîntors în 
satul lui natal. Însă, cu timpul, 
copiindu-i şi îmbunătăţindu-i 
tehnologia, ingenioşii ţărani-
fierari şi rotari ai satelor arde-
lene au multiplicat amintitul 
teasc în zeci şi zeci de exem-
plare, astfel încât, în anul 1935, 
numai în Mărginimea Sibiului 
funcţiona o întreagă duzină de 
astfel de oloinţe hidraulice sau 
electrice. Dovadă că pe acea 
vreme nu se ştia de toxicul şi 
poluantul erbicid chimic este şi 
faptul că plugarii satelor mereu 

şi-au mărit suprafeţele cultivate 
cu floarea- soarelui şi cu cucu-
ruze, în care, intercalat, după 
răsărirea porumbului, semănau 
boabele de fasole albă şi 
tărcată căţărătoare, precum şi 
cele de cânepă groasă şi de 
bostani-furajeri şi de copt. Şi 
cum uleiul de gătit se obţinea 
nefiltrat, prin aşa-zisa presare 
la rece a seminţelor, ingenios 
pârlite şi decojite ca să nu se 

râncezească prin păstrare 
îndelungată, oloiniţele mărgi-
nenilor erau pornite doar în 
preajma marilor posturi reli-
gioase ale Crăciunului, Paştilor 
şi Sfintei Fecioare Maria. 
Curând, însă, pentru a satis-
face şi numeroasele cereri ven-
ite din partea orăşenilor, acele 
instalaţii vor fi puse la lucru în 
tot cursul anului. Ba mai mult, 
vor apărea şi cele dintâi 
făbricuţe de uleuri rafinate la 
cald. Adică: prin prăjirea 
seminţelor şi sâmburilor. Astfel 
că se va împuţina din cămările 
şi bucătăriile gospodinelor cele 
mai sănătose şi gustose uleiuri 
de gătit. Mult mai valoroase 
decât cel din măslinele 
greceşti, turceşti, italiene, al-
baneze sau spaniole. Uleiuri 
destinate nu numai preparării 
mâncărurilor gătite, dar şi a 
salatelor crude din legume şi 
zarzavaturi! Numai baciu’ 
Bârză, din Gura Râului, nu 
renunţase la vechea lui îndelet-
nicire, devenită, între timp, 
temă de studiu gastronomic, 
etnografic şi muzeal. Majori-
tatea celor care îi aduceau ma-
teria primă însăcuită direct în 
şopronul gospodăriei sale, în 
schimbul uiumului în natură 
sau în bani, erau bătrânii ţărani 
din zonele transilvane premon-
tane şi colinare. Dar şi cei din 
satele situate pe dealurile văilor 
Cibinului, Oltului, Hârtibaciului, 
Secaşelor şi Târnavelor. Numai 
că din tot mai acuta lipsă a 
banilor mulţi dintre ei au fost 
nevoiţi să rămână, până în 
zilele noastre, ceea ce se 
cheamă, mai pe domneşte 
spus, „plugari-ecologişti”. Ca 
urmare, pe alocuri, încă se mai 
ară pământurile cu cormanul 
plugurilor trase de cai, iar 
ţăranii le însămânţează cu 
brăzdarele vechilor semănători 
din lemn. În vreme ce 
„căpălitul” şi răritul culturilor 
prăşitoare îl fac manual, cu 
sapa. Iar ca îngrăşământ natu-
ral-fertilizator folosesc resturile 
vegetale ale câmpurilor şi 
grădinilor, precum şi gunoiul şi 
mustul de grajd. Inclusiv 
tradiţionalul sistem pastoral al 
târlitului oilor şi vitelor cornute, 
prin mutarea ocoalelor stânelor 
şi saivanelor din loc în loc. La 
fireasca întrebare: unde găsim 
de gustat şi târguit astfel de 

uleiuri naturale deosebit de 
gustoase şi de sănătoase, vă 
voi oferii singura adresă 
exactă: în fiecare dimineaţă de 
sâmbătă a săptămânilor din an, 
în „Piaţa Ţărănească” din 
vecinătatea Sălii Polivalente 
„Transilvania” din Sibiu.  
        Ajunşi acolo, sau în co-
muna Păuca Secaşelor, 
întrebaţi de gospodarul 
Dumitru Hususan.                                                                           
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Alt Soare 
 
Vedenii cerești revelau pe pământ planul cel sfânt. 
Ceresc  emisar, îngeru-n pridvor,   
vestind… Buna Vestire. 
Umplută de har, de toți preafericită, Maria cânta. 
Logodnicul ei, printre-ai pădurii copaci, 
un măr domnesc  era.  
În Betleemul din Iuda,   
alt Soare din iesle răsărea. 
Blândețe de Miel, uimiți,  
păstorii vedeau pe chipu-I regesc.  
Un Prunc se născu.  
În iesle culcat,  

El o… Cruce visa! 
Pe cerul Iudeii, urmând steaua din Iacov,  
magii învață-astronomie. 
Marele Irod, beția puterii,  
mințile furându-i, beție de sânge ceriù. 
Din ordinul său, haini călăreți au întrerupt  
prin curți  inocentul joc. 
Pe ulițe pustii, doar mame despletite,  
în cernite straie. 
Mama-mamelor, Rahela,  
cu plânsu-i nealinat,  
spăla caldarâmu-nsângerat. 
Clopotul Ramei – glas de-aramă clopotind –  
plânsu-i plânguind. 

                                            Ticu Leontescu
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Denunțare a ororilor incomensurabile 

ale regimului comunist, chiar la el „acasă”, 
romanul lui Nicolae Dabija – „Tema pentru 
acasă”, Editura pentru Literatură și Artă, 
Chișinău, 2019, ediția a zecea – este o 
carte tulburătoare, care se adaugă impre-
sionantei colecții de creații literare ce au ca 
sursă de inspirație gulagul și consecințele 
tragice ale existenței lui pentru milioane de 
oameni.   

Cu o structură simetrică, romanul 
este construit ca o scriere cu „sertare”, în 
care, pe lângă urmărirea dramatismului 
existenței eroului aflat în prim-plan, sunt 
scoase, pe rând, în față, rezumativ, și 
poveștile uluitoare ale vieții altor numeroase 
personaje, „destine” (fiindcă „Lumea 
deținuților e una pestriță. Unii caută 
singurătate. Alții caută gloată. Unii devin 
muți. Alții vor să se spovedească.”) ajunse, 
ca și el, în iadul concentraționar comunist, 
din care un număr incalculabil nu mai ajung 
să iasă la un liman sau la alt liman decât 
moartea. 

Într-o limbă artistică aducând uneori 
sonorități de demult, romanul spune despre 
Istorie, dar, mai ales, despre istorii, despre 
fața oficială a ceea ce a trăit, de-a lungul 
unor zeci de ani, omenirea, și, în același 
timp, caută să recupereze cât se poate din 
memoria unor teribile evenimente doar 
aparent particulare, pentru că din suma lor 
s-a alcătuit una dintre cele mai mari tragedii 
care au traversat umanitatea, într-o 
tentativă cât mai cuprinzătoare de înlăturare 
a posibilității de reiterare vreodată a acelor 
nenorociri. 

Cartea începe cu un capitol-prolog, 
construit autodiegetic, „Orfelinatul”, însă, în 
continuare, vocea narativă subiectivă a per-
sonajului ce evocă momentul începerii ac-
cesului său la normalitate este înlocuită cu 
aceea a naratorului omniscient, pentru ca, 
la finalul câtorva dintre capitolele care 
urmează, concluziile ori observațiile (un fel 
de „nota bene”) să fie  formulate la per-
soana întâi, în numele celui ce a vorbit la 
început, păstrându-se, și în acest fel, 
coerența întregului. De exemplu, după 
„Nuntă în taiga”, notează: „Aceea fusese 
noaptea nunții părinților mei”, iar la sfârșitul 
capitolului „La Nadrecinoe”, anticipativ, 
observă: „Sensul acestei fraze, rostită în 
acea zi de tatăl meu, Mihai Ulmu, aveam 
să-l înțeleg cu mult mai târziu”.  

Identitatea primului narator se 
dezvăluie treptat și se explică prin acțiunea 
desfășurată în capitolele următoare: Mircea, 
copilul cu personalitate aparte, dintr-un or-
felinat stalinist, este cunoscut chiar acolo de 
tatăl său, după lungi așteptări, și luat acasă. 
Cartea motivează prezența lui în lagărul-or-
felinat.  

Dar eroul cărții este, în primul rând, 
Mihai Ulmu, un tânăr profesor de literatură 
(română) dintr-un sat basarabean, Poiana, 
al cărui firesc existențial este întrerupt in-
tempestiv de coliziunea cu un regim politic 
aberant, ale cărui tentacule se întind și 
peste lumea lui, de unde îl smulge și-l 
aruncă în uriașa temniță siberiană, pentru 
treisprezece ani, timp în care universul său 
se schimbă cu totul. 

Asumându-și „vina” de a fi dat jos 
portretul lui Stalin (pus de un grup de militari 
în locul celui al lui Eminescu, într-o sală de 
clasă unde preda una dintre lecțiile ultime, 
înainte de absolvire, unei clase a 
douăsprezecea ce se pregătea pentru 
susținerea în scurt timp a examenului de 

bacalaureat), dar și de a-l fi „profanat” (gest, 
de fapt, al elevilor), Mihai Ulmu este arestat, 
nu înainte însă de a fi primit, în mod cu totul 
excepțional, permisiunea (din partea 
ofițerului ce-i conducea pe militari, care fu-
sese și el înainte profesor) de a-și încheia 
lecția și de a le da copiilor „tema pentru 
acasă”, și anume să-și răspundă la între-
barea: „… A fi om în viață e o artă sau un 
destin?!” 

Din acest moment începe calvarul, 
din care primul pas este „interogatoriul” 
sumar, bizar, aiuritor, văzut din perspectiva 
omului normal, în timpul căruia ancheta-
torul, afișând un rafinament în antiteză cu 
locul și cu momentul, este locvace, straniu, 
cinic, toate formele de manifestare nefiind 
decât un scenariu menit să-i deruteze pe cei 
anchetați, ancheta nefiind decât un simu-
lacru, în care anchetatorul tot vorbește și 
vorbește: „Eu nu desfășor anchete, eu doar 
le oficiez. (…) Ancheta e un ritual, unul 
aproape religios. (…) cei mai mulți nu se 
mărturisesc atât de cele ce le-au făcut, cât, 
mai ales, de cele pe care ar fi putut să le 
facă. Eu, fiindcă veni vorba, sunt un artist: 
știu să fac dintr-o cameră de torturi, dom-
nule, un templu”.  

În anii ce urmează, pe care perso-
najul îi trăiește în gulag, acesta ajunge de-
seori, ca majoritatea confraților de suferință, 
să aștepte moartea ca pe o izbăvire, cu atât 
mai mult cu cât torturile – fizice, psihice – la 
care sunt supuși (și care, privite în ansam-
blu, sunt toposuri, în universul respectiv) 
demonstrează o nesecată inventi-vitate în 
materie de provocare a suferinței, din partea 
torționarilor. De aceea, în cele din urmă, în 
pofida cerbiciei ce-l caracterizează, 
susținută de conștiința corectitudinii, 
semnează ce i se cere, iar pedeapsa 
capitală i se comută în douăzeci și cinci de 
ani de detenție.  

Continuând, apoi, să caute să 
priceapă ce i se întâmplă, ce se petrece în 
și cu lumea din care face parte, observând 
și simțind răul colosal venind chiar dinspre 
semeni, după condamnare naratorul 
notează: „În acea zi, lui Mihai Ulmu, pentru 
prima oară în viața sa i se făcu rușine că 
aparține neamului ome-
nesc”, prilej care se repetă, 
de nenumărate ori, în tim-
pul cumplitei șederi în pen-
itenciarul uriaș de la 
Zarianka, ale cărei note 
definitorii sunt regimul in-
fernal de viață, munca 
până la epuizare ori până 
la pierderea suflării, bes-
tializarea, impusă de in-
stinctul de conservare 
(care îi face pe cei mai 
mulți să se bucure când 
mor unii dintre ei, fiindcă 
pot să respire un pic mai 
bine în aglomerațiile in-
imaginabile în care 
călătoresc ori sunt puși să 
trăiască sau, mai degrabă, 
să agonizeze) etc. 

Destinul personaju-
lui se împlinește, accentuându-și latura 
tragică prin iubirea venind dinspre unde nu 
se așteptase niciodată: o fostă elevă, cea 
mai bună la învățătură din clasa de care se 
despărțise, Maria Răzeșu, îndrăgostită și 
urmând calea tradiției din satul lor, Poiana, 
de a-și alege ea bărbatul, după ce-l 
așteaptă în zadar să se întoarcă acasă, cu 
acordul și cu sprijinul părinților cărora le 
spune simțămintele ei, pleacă să străbată 
jumătate de glob pământesc pentru a-l găsi, 
îl ajută să evadeze, punând la punct un in-
genios plan, îi mărturisește dragostea și 
trăiesc șapte zile edenice, în taiga, într-o 
Siberie, opusă, prin iubirea lor, celei a 
detenției, visează să treacă prin strâm-
toarea Bering în Alaska și, de-acolo, să se 
întoarcă acasă, în Moldova. Numai că sunt 

vânați de slujitorii regimului, fiind, mai întâi, 
pe punctul de a fi uciși de un sinistru crimi-
nal, simulând a fi un amestec de pustnic, 
bătrânel cumsecade, gata să sară în aju-
torul celor rătăciți, vânător de animale cu 
blană prețioasă, dar, în realitate, și al fuga-
rilor din penitenciar, cărora, după ce-i ucide, 
le taie urechile, pe care fata le găsește us-
cate într-un sertar, drept care cei doi (ale 
căror nume nu sunt întâmplătoare) tineri 
fug, cu ucigașul după ei, sunt salvați de un 
urs, dar sunt prinși de o patrulă de militari, 
reîncarcerat, el, iar ea, dusă într-o în-
chisoare pentru femei.  

Pentru ca dramatismul să 
sporească, Maria naște un copil, căruia îi 
pun, pentru ei, numele tatălui lui  Mihai, 
Mircea, numai că, după uzanțele peniten-
ciarului, copilul este, la doi ani, despărțit de 
mamă, dus într-un lagăr-orfelinat, iar, la 
scurt timp, ajunge pe punctul de a muri în 
timpul unei epidemii de tifos, dar cea care 
i-a dat viață presimte pericolul, fuge din 
lagărul ei și îl salvează pe copil, însă își 
pierde viața. 

Moartea, în 1953, a lui Stalin, îi ia pe 
toți prin surprindere, slujitorii penitenciarelor 
fug, iar deținuții se văd deodată în libertatea 
cu care nu mai știu ce să facă, revârsându-
se cu toții spre locurile unde au trăit mai 
înainte ori spre altele, în care ar fi dorit să 
ajungă. 

Scăpat din detenție, Mihai Ulmu 
merge să-și caute copilul și, după îndelungi 
așteptări, îl găsește și se întoarce cu el 
acasă, la Poiana, unde, mai întâi, trec pe la 
școala în care a învățat Maria Răzeșu, intră 
în clasă și îi găsesc acolo adunați pe ma-
joritatea celor ce, cu treisprezece ani  în 
urmă, abia băteau la poara vieții. Colectivul 
nu mai e însă întreg: unii au murit, alții au 
cunoscut, ca și profesorul lor, teribila 
experiență a gulagului, câțiva l-au urmat în 
profesie…     

În ce-l privește pe Mihai Ulmu, din-
colo de atrocitățile trăite, pentru el în-
chisoarea nu este doar suferință, verificare 
involuntară, impusă din afară, a propriilor 
limite, ci și o adevărată școală, unde învață 
și mai mult să cunoască oamenii, felul cum 
se manifestă ființa, terorizată de spaime, 
descoperă intrarea absurdului în viețile 
celor aflați în detenție, stă de vorbă cu inși 
cu totul deosebiți, cum este Ozea Mendel-
stam, „profesor, poet, filozof” (cu care are, 

ori de câte ori găsește 
răgaz între episoadele de 
muncă devastatoare, 
discuții, din care află, de 
pildă, că „la marginea 
lumii, între viață și moarte, 
oamenii nu sunt alții, cât 
devin alții”, că „nu există 
oameni răi”, ci „există doar 
oameni suferinzi”), dar și 
cu Eduardas Nemunas 
(„membru al Academiei din 
Vilnius”, înconjurat „de alții 
ca el: teologi, sociologi, 
analiști, oratori, profesori 
de elocvență, poeți didac-
tici, retori”), cu Sorokin 
(fost, „cândva, și el mem-
bru al Academiei de Științe 
a Imperiului Rus”, care 
fusese încarcerat pentru 
că descoperise, „fără 

aprobare de la partid”, „formula circularității 
timpului”, „pe care A. Einstein o califică 
drept epocală”; la un moment dat, 
dispărând fără urmă, „s-a dovedit că el tace 
secrete de stat”), cu Hrițco (condamnat pen-
tru a renunța la gândirea artistică, pentru 25 
de ani), cu „Majestatea Sa” („lacheul 
coroanei bulgare”), cu Șagov (pictorul, care 
simte că moare dacă nu pictează și, de 
aceea, „desenează compoziții cu încălțările 
pe zăpadă, cu beschia pe trunchiuri sau cu 
teul pe pardoseala de ciment a barăcii, dar 
cel mai mult pictează cu mâna în aer 
peisaje, portrete, crochiuri”), cu Hudici (care 
afirmă că are 10 ani și „are în felul lui 
copilăresc de a fi ceva din tristețea soarelui 
de afară”), cu Galin (un „anarhist”, „unul din-
tre cei 200 000 de posesori” ai volumului în 

care se află „Motanul încălțat”, carte 
descoperită în biblioteca lui Leonid Niko-
laev, asasinul lui Kirov, obiect, deci, care 
constituie semnul incriminant prin care sunt 
recunoscuți și condamnați, apoi, potențialii 
criminali, situație de care scăpase autorul 
povestirii, fiindcă „Acestuia îi mersese, el 
murise cu 65 de ani mai înainte de a începe 
revoluția noastră”), cu Nekrasov (care, 
întemnițat la Saratov, îi scrisese lui Stalin 
cerându-i „o temniță mai mare”, fiindcă nu 
se putea respira acolo, iar, „înduioșat, 
acesta l-a eliberat”, trimițându-l în „temnița 
cea mare”, „care se numea URSS”), cu 
Stephan (ilegalist), cu Lott (al cărui râs 
„seamănă cu un foșnet de frunze uscate”) 
etc.  

De la fiecare află câte o poveste de 
viață cu totul de excepție, care ar putea de-
veni subiect de roman, dacă nu chiar de 
roman-fluviu. Între toți aceștia, o figură cu 
totul aparte este Iuiun, ultimul vorbitor, ajuns 
la matusalemica, incredibila vârstă de două 
sute de ani, al unei limbi, iugrina („o limbă 
paleosiberiană, una dintre cele mai vechi 
din lume”, vorbită de un popor vechi ce „de-
scoperise America, trecând prin strâm-
toarea Bering în Alaska, cu mii de ani 
înaintea lui Columb, întorcându-se de acolo 
cu hărți”), care, în ultimii doi ani de viață, îl 
învață pe Mihai Ulmu să o transmită mai de-
parte, încredințându-i, totodată, și niște cai-
ete ce conțin „gramatica limbii iugrine”, 
pentru a le duce la Academia de Științe din 
Moscova.    

Cât privește penitenciarul, acesta 
este prezentat atât dinspre deținuți, ca 
spațiu infernal, unde cuvintele dantești 
(„Lăsați orice speranță, voi cei care intrați”) 
se demonstrează cu prisosință, dar și din-
spre cei ce-l slujesc (slugi, de fapt, ale 
regimul, profitori, oricând însă și ei cu sabia 
lui Damocles deasupra capului, putând să 
ajungă de cealaltă parte a baricadei, la orice 
greșeală, reală sau imaginară), așa cum 
este colonelul Kudreavțev, personajul em-
blematic al respectivei faune, pentru care 
„Închisoarea e o universitate a vieții”, iar pe 
om, „Frigul, foamea, frica, mizeria, teroarea 
din penitenciare îl călesc și îl fac ca frigul, 
foamea, frica din societate să i se pară 
benefice”, încât fiecare ar trebui să ajungă 
acolo, măcar pentru un timp, țara având, la 
acel moment, „peste 50 000 de închisori”).  

Narațiunea curge, în general, crono-
logic, în ce-l privește pe Mihai Ulmu, dar, 
prin flash-back, se aduc episoade din trecut, 
aceste inserții venind prin intermediul 
deținuților, pentru care sunt forme salutare 
de evadare dintr-o realitate greu de imagi-
nat. Cartea are și o evidentă latură didactică 
(despre Mihai Ulmu se spune, între altele, 
de pildă, că, „la sfatul părinților săi, s-a 
străduit mereu să fie bun, onest, corect cu 
toată lumea și să se țină cât mai departe de 
politică”), are și pagini romanțioase (cum 
este scurtul episod al iubirii celor doi, Maria 
Răzeșu și Mihai Ulmu, cărora Siberia le 
oferă, pentru scurt timp, o enclavă aproape 
neverosimilă, dându-le posibilitatea de a 
visa), cu imagini feerice, amintind, în același 
timp, de cuplul adamic în grădina raiului. 

 Latura cea mai consistentă însă a 
romanului o reprezintă tragismul acestei 
lumi, în pagini încărcate de tensiune, venind 
din ceea ce, în anumite privințe, constituie 
locuri comune pentru istoria comunismului, 
dar adăugând note insolite, prin care se 
demonstrează nesecata inventivitate a 
omului în materie de metode care să-i 
susțină, paradoxal, lupta împotriva seme-
nilor, fiindcă, așa cum observă părintele Flo-
renski, unul dintre deținuți, „omul este în 
același timp și cer și iad și smoală încinsă 
și pajiște înflorită”.  De pildă, anchetatul este 
acuzat că ar fi „agent al imperialismului 
mondial”, că ar fi „dușman al poporului”, al 
partidului etc., mai ales pentru că face parte 
din intelectualitate, despre care torționarii 
susțin că alcătuiesc „o clasă care 
parazitează, consumând bunurile produse 
de alții”, drept care se caută distrugerea 
acestor „deșeuri umane”, „paraziți”, „căzuți 
din căruța vieții”…  

(Continuare în pag. 4)
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În relația dintre deținuți și 
torționari absurdul este aproape om-
niprezent, un exemplu relevant fiind 
rechizitoriul făcut lui Mihai Ulmu 
după a doua evadare de către un 
celebru judecător, Mohov: „ – 
Deținut M1-315, fost Mihai Ulmu, 
fost cetățean, fost-fost-fost… pentru 
tentativă repetată de evadare, pen-
tru conspirație și complicitate la 
evadare, pentru conspirație contra 
administrației penitenciarului și 
indisciplină flagrantă, pentru sabotaj 
(ai lipsit în ultimele zile de la muncă), 
pentru omisiunea de denunț (nu te-
ai autodenunțat că aveai de gând să 
evadezi), pentru difuzare de zvonuri, 
pentru agitare de spirite și altele ai 
fost condamnat la mai multe 
termene de detenție care, adunate 
toate împreună, însumează 240 de 
ani, 8 luni, 3 săptămâni, 2 zile, 8 ore 
și 30 de minute”. 

Figuri scindate lăuntric, 
adunând neîmpliniri, frustrări, ură, al 
căror debușeu este, de cele mai 
multe ori, un sadism care pe deținuți 
ajunge să nu-i mai mire, torționarii 
sunt, cel mai adesea, de un cinism 
ce frizează nebunia (pentru ei, liber-
tatea este un „cuvânt obscen”), iar 
summumul acestor caracteristici îl 
demonstrează cel ce, nu degeaba, 
este comandantul lagărului, despre 
care se spune / știe că în copilărie 
și-ar fi dorit să ajungă preot, iar când 
în satul lui a fost repartizat un tânăr 
slujitor al bisericii, l-a ucis cu sânge 
rece, dezamăgit că nu se afla el în 
postura aceluia, gest pentru care 
conducătorul suprem al țării, Lenin 
l-a chemat la el, considerându-l un 
tânăr brav, de nădejde („căutați-l și 
dați-i un post, revoluția are nevoie 
de oameni cinstiți ca el”) și, astfel, ar 
fi început ascensiunea lui 
Kudreavțev care, într-un monolog 
adresat unui deținut preot, între 
nenumăratele inepții, aberații, 
aiureli, cu scop, între altele, „educa-
tiv”, pe care le debitează, afirmă cu 
toată convingerea de care e în 
stare: „închisoarea mi se arată de 
multe ori ca o sfântă mănăstire, cu 
nesfârșite posturi, cu aspre rân-
duieli, cu pedepse menite să spiritu-
alizeze omul. Iar temnicerii mei – ca 
niște îngeri căzuți, care vă ajută să 
vă mântuiți mai abitir”.  O concluzie 
a acestor rânduri ar fi că romanul lui 
Nicolae Dabija, pe lângă faptul că 
adaugă pagini importante în bibli-
ografia realităților comuniste pe care 
le-a trăit lumea în plin secol al XX-
lea, este și o demonstrație încărcată 
de dramatism a inepuizabilelor fețe 
ale răului, dar și a antidoturilor pe 
măsură pe care este în stare să le 
creeze necontenit, în drumul ei, 
ființa (auto)declarată superioară a 
planetei. 

Sincope individuale  
și colective –  

Nicolae Dabija:  
Tema pentru acasă 
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Menirea oricărui  
intelectual care 

acționează din pasiune 
și din vocație este să-și 
înțeleagă epoca în care 

trăiește.                                                                                                                       
(Cezar Straton) 

 
Că Cezar Straton s-a autodefinit prin 

această frază  nu e nici o îndoială, după cum 
e în afara oricărui dubiu faptul de a fi reușit 
să cunoască la superlativ mișcările tecton-
ice, de mai mică sau mai mare magnitudine, 
ale istoriei noastre. Dovada imediată o 
reprezintă cele două volume ale cărții 
Basarabia și Bucovina ( I – Publicistică și 
II – Dicționar), apărută la Editura „Salonul 
literar” din Odobești (2018), patronată de 
scriitorul Culiță Ioan Ușurelu. 

Cezar Straton e un inginer silvic atipic 
(de amintit că excelează în domeniul său de 
activitate și a isprăvit cândva liceul ca șef de 
promoție), înghițind de-a lungul anilor o 
întreagă bibliotecă (e raiul ce seamănă cu 
cel al codrilor încă în picioare!) și mișcându-
se cu vizibilă ușurință în diverse zone ale 
culturii. E tânăr și neliniștit, având o mobili-
tate de gândire care îl așează de multe ori 
în poziția prea onorabilă de primus inter 
pares. Am impresia că e un îndrăgostit per-

petuu, cercetând femeia sub toate aspectele 
ca un adolescent ce adastă în împărăția vi-
nului și nu are ochi decât pentru sexul fru-
mos. Se poate ca acest lucru să se întâmple 
mai ales în vis, căci omul acesta citește, 
cercetează și scrie. Nu-mi dau seama dacă 
descoperă adevărul aflându-se în proximi-
tatea poamei aromate și stoarse de toată 
vlaga, însă cărțile sale m-au fermecat. Îl con-
sider pe C. Straton un mare patriot și mă 
alătur autorului atunci când exclamă cu sub-
tilitate: Vai, scuzați! Ce cuvânt inutil, prăfuit 
am putut rosti… „Prăfuit” și „inutil” îl 
consideră vânzătorii de țară, precum, la vre-
mea Marii Uniri, Dimitrie Onciul („Cine n-are 
nimic sfânt/ N-aibă loc pe-acest pământ” 
sfințit cu râuri de sânge), iar cei ce știu că 
viețuiesc pe coloana nesfârșită a jertfelor 
sunt convinși că vocabula aceasta e 
scăldată de Însuși Dumnezeu în pulberi de 
stele. Poetul Nicu Stegaru (Nikolai conte de 
Vitebsk, apoi, după căsătorie, Nicolae 
Croitoru), relatează C. Straton, reluând 

informația de la Nicolae Dabija, a reușit să 
evadeze dintr-un lagăr sovietic. Prins de 
soldați, aceștia aveau ordin să-l împuște pe 
loc. Fugarul știa ce urmează și atunci i-a 
venit în minte să recite Luceafărul lui Emi-
nescu. Poterașii, neștiind limba, au crezut 
că omul se roagă și l-au lăsat să-și 
isprăvească rugăciunea. Către final, a venit 
altă echipă care l-a preluat, expediindu-i pe 
ceilalți să se ia după urmele altor fugari și 
aducându-l înapoi în lagăr. Patrie – limbă 
și pulberi aurifere de Luceafăr eminescian! 
Și a venit vremea să apelez la un text al au-
torului, adresat comuniștilor de dincolo de 
Prut, pe unde foșgăiește nefericitul dicționar 
tocmit pre limba lui Stati-vânzătorul: … le 
spun, de pildă, că au în loc de creier, un sac 
de cartofi (barabule), că agită degeaba 
clopotele (chimvalele) Moscovei, ori că se 
vând pe două ruble ca o femeie ușoară 
(țâșpoagă), că sunt doar triste, ofilite amante 
(posadnice) ale fantomei împăiatului galben 
din Mausoleu.  

E vorba, așadar, de un așa-zis 
dicționar și o coadă de topor (și mai sunt 
destule!) dintr-o bucată de mesteacăn, căci, 
atrage atenția C. Straton, rușii au călcat cu 
șenilele codrii de stejar, atât în Basarabia, 
cât și în Bucovina,, nimicindu-i (Știam că un 
codru de stejari seculari fusese ras de pe 
fața pământului pentru a face loc unei culturi 
de… tomate și că la doborârea acestui mo-
nument lanțurile puternicelor „drujbe” se ru-
peau din cauza vârfurilor de săgeată ori a 
gloanțelor pe care bătălii succesive purtate 
pe aceste locuri, în zbuciumata istorie a 
românilor, le îngropaseră în trunchiuri) și 
fericindu-i pe românii din străvechile lor 
așezări cu teroarea sinistrelor subterane ale 
Chișinăului (Mi se spune că aici ar fi fost 
locul execuțiilor sumare, cu glonțul tras de 
aproape), ori cu lagărele, nu mai puțin 
sinistre, din Siberia, unde au ajuns și foarte 
mulți bucovineni absolut nevinovați. 
Bineînțeles că jaful, împletit cu oribile crime, 
s-a manifestat și pe teritoriul României, 
căreia i s-a contestat rolul de cobeligerant, 
C. Straton amintindu-ne că țara noastră 
plătise până în 30 iunie 1946, în contul 
reparațiilor de război, echivalentul sumei de 
1. 352 miliarde de dolari, deci de aproape 
4,5 ori mai mult decât se prevăzuse prin 
Convenția de Armistițiu din septembrie 1945 
(după documentele din „Hoover Archives” 
din SUA).  

Iar hemoragia bogățiilor României 
provocată de sovietici nu s-a oprit aici! La 
vremea de azi, C. Straton ni se adresează 
ca un cunoscător al realităților contempo-
rane: Atenție, dragi cititori, cel mai vechi și 
mai agresiv virus roșu, bolșevic – româno-
fobia – pare că a reînviat și proliferează la 
Chișinău. Stau și mă întreb, cu firească în-
grijorare și revoltă, ce culoare a căpătat 
virusul de la Kiev, care are, deja, o evoluție 
galopantă, sugrumându-i pe români. Nu 
cumva se înmulțesc haotic peste tot și cozile 
de topor, însușindu-și, în ultimul timp, titlul 
de internațională „noblețe”, aceea de „corec-
titudine politică”? Nimic nou sub soare. Cris-
tian Rakovski, cetățean român de origine 
bulgară, ne amintește autorul, aflându-se în 
fața unei armate uriașe (22 de divizii 
bolșevice) se îndrepta în 1917 spre Chișinău 
și Iași, cu scopul de a detrona pe regele Fer-
dinand, de a împușca guvernul Brătianu și 

de a institui (cutremurați-vă!) Republica 
Socialistă Sovietică Română sub condu-
cerea lui. Salvarea a venit atunci de la doi 
ofițeri de la Serviciile secrete britanice. A 
reușit, în schimb, în 1919, Bela Kun, insti-
tuind la Budapesta Republica Sfaturilor, 
obligând armata română să intervină, Tran-
silvania fiind în mare pericol. Fugit la 
Moscova, amintește C. Straton, a condus de 
acolo Partidul Comunist din România. Nimic 
mai adevărat că „cine se aseamănă se 
adună”. Încă un exemplu. O Savetă Zaru-
bina, basarabeancă, ceva cimotie cu Ana 
Pauker (amanta lui Dzerjinski, șeful poliției 
politice) și-a pus bogatele sale cunoștințe și 
uriașul său talent feminin în slujba spionaju-
lui sovietic, reușind să fure bomba atomică 
americană. Ca urmare, scrie C. Straton, 
Elisabeta va primi cu mare pompă, din mâna 
lui Stalin însuși, ordinul Steaua Roșie, una 
din cele mai înalte distincții militare sovie-
tice. 

Tătucul, se știe, cu consimțământul 
anglo-americanilor și cu concursul nemerni-
cilor autohtoni, a transformat întreg pământ 
românesc într-un lagăr de concentrare, 
sarcina principală fiind exterminarea elitelor 
și transformarea societății într-un deșert spir-
itual. Autorul coboară, pe baza informațiilor 
preluate de la T. Mihadaș, printre deținuții de 
la Canal, relatând faptul că unii, epuizați de 
muncă și de lăturile primite ca hrană, 
reușeau să prindă, pe timp de vară, câte un 
șarpe, care, fiert în gamelă, era foarte 
hrănitor.  

Și aici, ca pretutindeni, a funcționat 
mârșăvenia delațiunii, iar „bandiții” au fost 
pedepsiți cu o cruzime de neimaginat. 

E de salutat apariția cărții în discuție 
despre istoria mai veche sau mai recentă a 
românilor. Tinerii, dar și vârstnicii, au posi-
bilitatea să afle adevărul ocolit (scuze pentru 
eufemism) de manualele școlare. Textele lui 
C. Straton, apărute mai întâi ca articole de 
ziar, sunt scrise cu har, conținând o bogată 
informație, de un patriot (prăfuit?), demn de 
toată admirația. 
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e o lună moartă în cardinal 
și totuși îi simt respirația  
izbucnind 
cu fața în jos  
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în cheaguri  
cu un zâmbet risipit sub premolar 
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dar nu prea mai am ce prăbuși  
ce strivi  
ce bate în cuie 
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Romanul Călătoria oamenilor Cărții 
pare a se situa, ca modalitate de inserție 
în spațiu-timp, în viziunea nu doar ideatică 
ci și narativă a unui Umberto Eco. 
Acțiunea e plasată, majoritar, în Franța și 
doar în secvența finală în Spania de nord, 
regiunea Aragon-Navarra, iar temporal 
spre finele secolului al XVII-lea, în vremea 
domniei „Regelui soare”, Ludovic al XIV-
lea și a prigoanei hughenote din respec-
tivul regat francic. Ea amintește 
cunoscătorilor formula acelei obsedante 
quête du Graal, răspândită în spațiul vest 
european din vremea romanelor din ciclul 
breton al „cavalerilor mesei rotunde” și 
până în zilele noastre (v. Dan Brown). 
Doar că, în locul sfântului potir al sângelui 
lui Iisus    (Graal fiind o contaminare 
lexemică din termenii Sang réal, adică 
„sânge împărătesc”), este vorba de 
căutarea unei Cărți primordiale conținând 
învățăturile ultim explicative relative la  ce 
există în lume, cu referire explicită la cea 
mai aleasă podoabă a creației divine: 
Omul.  Conform științei Frăției Oamenilor 
Cărții, societate ocultă din Parisul acelor 
vremuri, după parcurgerea datelor despre 
avatarurile ei istorice și geografice, respec-
tiva Carte primordială s-ar fi aflat de multe 
secole deja la o mânăstire părăginită din 
Pirineii spanioli, nu departe de frontiera 
franceză. Patru membri notabili, de vârste 
diferite, avataruri degradate ale legendaru-
lui Parsifal, se hotărăsc să meargă în se-
cret întru recuperarea ei și mutarea locului 
său în capitala regatului. Cel mai tânăr 
este cavalerul d'Albi, care  urmează să 
alăture echipajului expediționar și o 
frumoasă prostituată de lux, Veronica, cu 
care intenționează a se căsători în afara 
hotarelor țării. Aceasta îl va aștepta într-un 
orășel mai la sud de Paris, la data la care 
acolo se va prezenta și viitorul șef de 
pichet, omul de vârstă mijlocie numit 
generic Marchizul. Doar că, probabil din 
lașitate ori din alte considerente necunos-
cute, cavalerul nu va veni la întâlnire, 
trimițând vorbă că a fost întemnițat pentru 
că încălcase interdicția de a se duela și 
fusese arestat. Nu e nimic sigur, așa că 
Marchizul, la curent cu planurile secunde 
ale cavalerului, o primește în echipă pe lo-
godnica acestuia și pornesc cu un mic 
poștalion de închiriat către orașul 
Chateauroux, spre reședința decanului de 
vârstă, aristocratul de Chevillon. 
Finanțator al proiectului este un burghez 
bancher, dl. de Berle, care se va retrage 
pe parcurs. Lor li se alătură un preceptor 
englez, care mergea la Toulouse să recu-
pereze un elev de-al său aflat acolo la 
studii. Conducător al atelajului și slujitor 
personal le este un tânăr destoinic dar 
mut, Gauche. Din motive de sănătate și 
din pricina vârstei înaintate, bogatul domn 
de Chevillon va declina participarea la 
expediție. Aceasta se vede redusă, prac-
tic, la doar persoana Marchizului și a 
însoțitorilor săi ocazionali, care nu află 
nimic despre scopul real al deplasării. Se 
activează aici motivul muțeniei parsifalice 
a căutătorului Graalului. Materia romanului 
se alcătuiește din întâmplări de gen pi-
caresc, - foarte prizat și ilustrat literar cu 
brio  în secolul următor - însă punctele 
sale forte sunt nu atât descrierea 
peripețiilor notate ca într-un  „jurnal de 
bord”, cât natura discuțiilor dintre Marchiz 
și călătorul englez pe teme de acut interes 
cu privire la problematica diversă și 
complicată a vieții din acel final de veac.  
După despărțirea de compagnonul in-
opinat Burling, trecerea frontierei se va 
face în mod fraudulos, întrucât chiar pe 
graniță era instituită starea de carantină 
cauzată de o maladie gravă, ciumă sau 
holeră. Din păcate, atât Marchizul cât și 
Veronica vor contracta morbul letal de la 
oamenii de la care cer informații. Partea 
finală a traseului se complinește cu episo-
dul de îndrăgostire dintre nobil și logodnica 

părăsită. Pe măsură ce se apropie de ținta 
călătoriei, cu greutăți sporite de relieful 
muntos și începutul de iarnă, boala pune 
tot mai mult stăpânire pe protagoniști. 
Prima va muri, după accese puternice de 
febră, Veronica, ce va fi îngropată sub un 
strat auster de pietre. Iar odată ajunși în 
preajma mânăstirii ruinate, va deceda și 
Marchizul. Cel care va coborî, precum într-
o grădină edenică spre a  recupera cartea 
va fi tânărul mut Gauche, ce va aduce 
„obiectul” trudei și dublului sacrificiu în 
Franța, fără a se specifica urmările 
deslocării sale. Mobilul central al istorisirii 
nu este reconstituirea modului de viață și 
de civilizație dintr-un secol revolut, deși 
fundalul acesta e lucrat cu multă îngrijire. 
Tema centrală a cărții este motivul sacrifi-
ciului pentru un țel nobil și al călătoriei ca 
modalitate de cunoaștere de sine și de se-
meni. Viața însăși dobândește propria 
demnitate atunci când e călăuzită de sco-
puri nobile, superioare rutinei domestice și 
meschineriilor ei, indiferent pe ce palier so-
cial, și nu capătă preț decât lansată în 
aventura cu adevărat superioară spre ne-
cunoscutul promițător de descifrare a enig-
melor.  Cel de-al doilea roman la care voi 
face referință poartă un titlu împrumutat 
dintr-un vers al poetului englez William 
Blake: Poartă-ți plugul peste oasele 
morților. N-aș putea spune cât de inspirată 
e alegerea sa, însă că e o formulă de im-
pact, cu asta-s de acord. De această dată, 
localizarea acțiunii e cu mult mai aproape 
de noi, atât în timp cât și în spațiu. Tem-
poral, suntem pe la începutul acestui mile-
niu, acoperind segmentul anual dintre 
două anotimpuri hibernale, iar locativ un-
deva în nord-vestul Poloniei, în apropierea 
graniței cu Cehia. E un loc destul de izolat, 
un fel de cătun pe un platou înalt de granit, 
străjuit de păduri înspre munții Sudeți. 
Sate și orașe se află în preajmă, dar la 
oarece distanță. Cel mai impozant, ca 
reper zonal, este Wroclaw. La vreme de 
iarnă, doar trei locuințe își păstrază propri-
etarii, ceilalți le folosesc doar pentru vre-
murile însorite. Pe ansamblu, avem de a 
face cu o tramă narativă în genul filmelor 
polițiste. Cei familiarizați cu microuniversul 
serialului englezesc de televiziune Crimele 
din Midsomer vor fi tentați să citească ro-
manul în această cheie. Nu ar fi eronat, ci 
doar incomplet. Crimele prezentate aici, 
trei în amănunțime iar una mai voalat, nu 
sunt decât un pretext pentru a colecta 
fapte ale căror semnificații transcend cu 
mult suspens-ul autosuficient. Narațiunea 
este făcută la persoana I, de către perso-
najul protagonist Janina Dusjezko, pe care 
nefamiliarizații ori cei puși pe ironii îl 
pronunță și după grafia Duszeńko. Proba-
bil, întrucât nu cunosc limba, o fi un for-
mant pe slavizantul „dușa” (suflet). Regret 
că traducătoarea, care ne oferă multe 
echivalente ale termenilor, pe chiar acesta 
nu-l are în vedere. Altminteri avem destule 
românizări pe onomastică: Talpă Lungă, 
Sperietoare, Mațe, Sfântul Regiment, 
Foșneală etc., și chiar toponimice: „Tran-
silvania”, ceea ce riscă a preta la confuzii. 
Doamna Janina, căreia propriul său 
prenume îi displace, ca și altele dealt-
minteri, este o pensionară solitară, fostă 
constructor de poduri, atât în țară cât și în 
Orient, apoi profesoară de engleză și 
supraveghetoare a caselor neocupate din 
cătun, se ocupă în principal cu 
confecționarea de astrograme, fiind deja 
specialistă în horoscoape cu pretenții 
științifice. Descrierile pe această temă sunt 
bogat reliefate, mai ales că are deja sto-
cate în calculator aproape o mie de profi-
luri. Cititorii neinteresați de problemă sau 
sceptici vor resimți această predilectă în-
deletnicire a personajului ca pe ceva 
parazitar. Ceilalți însă, presupun că ma-
joritatea, o vor lua ca pe un bonus. 
Aparent, d-na Janina, vegetariană 
declarată, este anodină, ceea ce oferă, 

după cum se va remarca în final, un bun 
camuflaj pentru activitățile ei secrete. Cu-
rios că pe tot parcursul romanului, excep-
tând apexul final, ea nu face decât să se 
prezinte pe sine, să-și descrie chiar 
minuțios activitățile zilnice aproape. Este 
o excelentă tehnică a „legendării”, cum se 
spune în limbajul de specialitate al celor 
ce lucrează under cover. Nimeni, în afară 
de un procuror numit Palton Negru, care 
se dovedește a fi băiatul vecinului ei numit 
Sperietoare, nu o suspectează, ba chiar și 
acesta doar teoretic, după litera ma-
nualelor de specialitate, și târziu. Cititorilor 
le devine progresiv tot mai simpatică, dată 
fiind solicitudinea sa față de semeni: 
tânăra vânzătoare second hand numită 
Veste Bună, traducătorul lui Blake numit 
Visătorul, cărora le este ca o mamă. Ne 
cuceresc sinceritatea de a-și etala 
„beteșugurile” datorate vârstei și curajul de 
a spune răspicat ce gândește, de a se 
contrapune cu dârzenie practicilor umane 
dezonorante precum vânătoarea, plus fap-
tul că e inteligentă. A fost, la vremea ei, și 
sportivă de performanță, într-o disciplină 
mai rar practicată de femei: aruncarea cio-
canului. Prin intermediul ei, ca martor post 

factum al  unor crime greu de elucidat, 
asistăm la o diegeză amănunțită a faptelor 
abominabile ce alcătuiesc punctele forte 
ale cărții. Ea descoperă și raportează, pro-
ducând și scenarii plauzibile, crimele din 
cătun, cărora le cad victime, pe rând, bra-
conierul Talpă Lungă, Comandantul pos-
tului local de miliție și Președintele mai 
multor asociații locale: de vânătoare, de 
cules ciuperci etc.. Am putea spune că 
avem în cazul d-nei Dusjezko o replică 
feminină a celebrului personaj stevenson-
ian, dedublat: dr. Jekill alias dl. Hyde. E 
considerată de localnici, precum și de 
autorități și instituții, ca o persoană 
dereglată binișor la mansardă, chiar 
compătimită pentru acest handicap. La 
orice ne-am fi așteptat ca final, dar să 
auzim din gura ei relatarea felurilor cum și-
a masacrat victimele, în special Coman-
dantul și Președintele, aceasta chiar că se 
compactează într-un tur de forță auctorial. 
Interesant e faptul că pentru cele săvârșite 
nu resimte nici măcar mustrări de 
conștiință. Se consideră o unealtă în slujba 
animalelor vânate fără milă, o 
răzbunătoare a „fetelor sale”, cum le 
numea pe cele două cățele îndrăgite dar 
împușcate de vânători. Sacrificând barbar 
vietăți pe care ar trebui să le ocrotească, 
cei dovediți culpabili și-au pierdut demni-
tatea de ființe superioare, în plus de drep-
turile legale ale oamenilor.  

Așa că nu e de mirare că, în loc de a 
fi deferită justiției din țara sa pentru a 
răspunde penal pentru crime, ea va găsi 
refugiu în Cehia, ocrotită de prieteni 
devotați. Acolo o va vizita moartea „bună”, 
la data previzionată astrologic de ea 
însăși... Pe lângă eșafodajul diegetic bine 
consolidat, ne întâmpină mai la tot pasul 
cugetări și reflecții inedite, care îi 
infuzează scrierii o aură de particulară 
elevație. Iată doar două-trei exemple: 

„Lumii de azi i-au căzut petalele.”  Zărind 
o tânără însărcinată citind cu nonșalanță 
ziarul, protagonista exclamă:    „Cum poți 
să știi ce se întâmplă pe lume și să nu 
avortezi spontan?” Sau: „Psihicul este sis-
temul nostru imunitar. Funcția lui este de 
a filtra informațiile, chiar dacă posibilitățile 
de înțelegere ale creierului nostru sunt 
uriașe. Pentru că erudiția este o povară 
imposibilă. Pentru că fiecare particulă a 
lumii, indiferent cât de mică, e alcătuită din 
suferință.”. Nu o dată, consemnând gân-
durile, atitudinile și chiar actele protago-
nistei, avem impresia că ne aflăm în 
conjuncție cu un personaj extraterestru, 
venit printre noi cu misiunea de a ne de-
schide ochii asupra a ceea ce suntem, dar 
și ce ar trebui să fim și să facem, ajutându-
ne să ne vindecăm de orbirile de până 
acum. Ceea ce nu e deloc puțin lucru, 
dimpotrivă. Ceea ce  are alura unui roman 
polițist se dovedește plin de patos ideatic 
și umanitarist.Cel de-al treilea roman de 
care mă voi ocupa pe scurt este de fapt un 
pariu postmodernist pe care autoarea l-a 
câștigat cu brio. Nominalizarea cărții pen-
tru un remarcabil premiu internațional nu 
e o întâmplare, cu siguranță. Meritele îi 

sunt prea evidente pentru a nu 
ieși cu pregnanță în relief. E un 
melanj inteligent și concentrat de 
epică romanescă difuză, eseu și 
reportaj contemporan de înaltă 
clasă. Plus prilej necontenit de 
reactivitate personală, 
îndrăzneață și singulară, față de 
problematica tratată. Cartea se 
numește Rătăcitorii, iar titlul își 
are justificarea sa plenară la nivel 
tematic dar și de conotație. 
Ambiția acestei cărți este de a fi 
una totalizantă, în ea se conjugă 
știința psihologică a romancierei, 
paradigma epistemologică a tim-
purilor noastre și originalitatea 
punctelor de vedere adoptate - și 
care îi constituie coordonatele 

majore. Dificultatea acestei lucrări 
romanești constă în faptul că e rebelă 
rezumării. A-i nara episoadele pentru a re-
aliza o sinteză este tot atât de improbabil 
pe cât este de a povesti conținutul unei 
bucăți simfonice. Pe una o lecturezi, pe 
alta o asculți, ambele cu mintea și cu su-
fletul, te lași antrenat de valurile respective 
de senzații, de trăiri ale momentelor în 
care ești conectat la ele și apoi, dacă nu 
te părăsește curajul de a materializa în cu-
vinte și fraze ceea ce ai resimțit în contac-
tul organic cu materia lor, atunci poți să 
încerci, poate se aglutinează ceva, gen 
meta-, para- sau cum s-ar mai putea den-
umi.  Mă voi încumeta să dau curs câtorva 
tentații de acest fel. Strategia scriitoarei de 
a intra în dialog cu cititorii este, mi se pare, 
una similară reginei albinelor. Și aceasta, 
atunci când îi este momentul de a-și îm-
plini menirea, îi provoacă pe bondarii mas-
culi din stup la o competiție loială. Li se 
spune, pe românește, „trântori” pentru că 
au regim de viață contrar harnicelor  
culegătoare de miere și polen.  

Zborul pe verticală cât mai sus, pen-
tru a beneficia de grațiile naturale ale su-
veranei  roiului, îl va departaja pe cel mai 
vrednic și mai tenace de tot restul competi-
torilor, cei pierduți pe calea presupus 
dificilă a întrecerii... Cam la fel e și cu citi-
torii acestei cărți. Nu rezistă prea mulți, 
bănuiesc, să treacă de barierele primelor 
zeci de pagini.  Însă cine își învinge 
inerțiile și/ sau prejudecățile va fi răsplătit 
cu un regal: o misterioasă materie eterică, 
precum un parfum ultra persistent și incon-
fundabil, îi va urmări din interior la modul 
indefinit al duratei... O temă majoră a cărții 
este mișcarea, sub multitudinea ei de as-
pecte și naturi. Cinetismul acesta primor-
dial aduce cu sine revelații necunoscute 
staticilor.  

(Continuare în pag. 7)
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FERICITA ÎNGEMĂNARE 
TRADUCĂTOR-POET 

 
Să încerci a traduce din limba 

română într-o altă limbă poeme ironice 
scrise în maniera extrem de strictă a 
poeziei cu formă fixă (sonet, rondel, 
epigramă etc…) pare de la bun început o 
întreprindere sortită eşecului. Aderarea la 
prozodia, rima şi mai ales poanta ori-gi-
nalului cea fără de care umorul sau ironia 
nici nu pot exista ridică probleme, de 
multe ori insurmontabile, unui traducător, 
oricât de antrenat sau perseverent ar fi 
acesta. 

Numai că pe lume există şi oameni 
care sfidează conceptul numit imposibili-
tate, iar rezultatele pot fi considerate la 
rândul lor ca făcând parte din acele mira-

cole pe care nu ne 
aşteptăm să le 
vedem împlinite 
de poeţi.  

D o m n u l 
Sorin Finchelstein 
face parte din 
această categorie 
de oameni, iar 
succesul unor 
asemenea tradu-
ceri poate fi expli-

cat prin faptul că domnia sa este un ex-
celent cunoscător al ambelor limbi şi  fiind 
el poet,prozator, umorist, epigramist, deci 
plurivalent -  a considerat că îşi poate 
asuma riscul unei munci titanice, sperând, 
cu argumente logice, la obţinerea unor 
rezultate meritorii.  

Ei bine, această speranţă s-a îm-
plinit!  

Un fapt care nu trebuie să ne 
mire... Originar din Botoşani - străveche 
vatră de efervescenţă culturală care a 
dat, deloc întâmplător, nume mari ale cul-
turii clasice şi moderne autohtone Sorin 
Finchelstein s-a format şi în alte mari cen-
tre de spiritualitate precum Iaşi sau 
Bucureşti, iar mai apoi în uriaşul creuzet 
al culturii universale, remarcându-se 
printre alţi trecători între Scilele şi Carib-
dele vieţii mai ales datorită harurilor cu 
care a fost înnobi-
lat încă de la în-
ceput.  

Propunem 
publicului cititor 
un eveniment de 
excepţie: poeme 
ironice traduse 
din română în 
engleză. 

 
M.B.B. 

LA EXTERNARE 
 
Ce oameni buni şi săritori 
Sunt la spital. Eu vă spun drept; 
Când am plecat mi-au dat şi flori 
Pe care mi le-au pus pe piept. 
 
 
FIDELITATE  
 
Uitate-ţi sunt iubiri ca-n ceaţă  
Sau amintiri precum un jar 
Căci eşti fidel întreaga viaţă 
Doar creditului tău bancar. 

NO LONGER A PACIENT… 
 
The hospital released me hours 
Ago, while giving me a neat 
Bouquet of stunning fresh-cut flowers 
Reshaped into a lovely wreath. 
 
 
UNDIVIDED LOYALTY 
 
The women you have been around  
Whose list begins well back, in college 
�Forgotten are for you’re just bound 
For life to your indecent mortgage.  

SONETUL TRUDEI (necanonic) 
 
 
Mă chinui, fraţilor, de-o lună, 
Să încropesc un biet sonet 
Aşa, ca să mă cred poet, 
Să fiu cu Dante-n spiţă bună 
 
Un vers aş vrea ca un banchet, 
Mai savuros ca o căpşună, 
Subtil şi suplu ca o jună 
Şi dulce chiar ca un şerbet. 
 
Nu spun că aş avea talent 
Sau că mă-ndeamnă vreo trufie 
Nimic nu spun, spre cinstea mea. 
 
La stihuri pingălesc atent 
Mă strădui doar ca să se ştie 
Că nu sunt chiar o giurumea! 

THE SONET OF HEAVY TOIL 
 
 
I have been toiling for weeks on 
To build a sonet on the spot 
A painful quest, from dusk to dawn, 
For Dante, I admit, I’m not… 
  
I’d seen it as an old gavotte  
Confetti, glitter and chiffon  
A cheerful, energetic trot…, 
Finesse and poise; technique and brawn. 
  
A rhyming craft I don’t pretend 
To have for I am rather bland 
And definitely no show off. 
  
Consequently, I here intend 
By no means for these lines to stand 
As a true sonet…, just a cough.     

RONDELUL DESPĂRŢIRII 
 
 
Mă uit, aşa, mai printre gene, 
E toamnă, ne-am iubit destul. 
Te joci cu pieptenul alene 
Şi tragic bate un pendul… 
 
Eşti phoenix cu-aurite pene 
Prezentul fără tine-i nul, 
Mă uit, aşa, mai printre gene, 
E toamnă, ne-am iubit destul. 
 
Ucizi cu vorbele-ţi viclene 
Iubirile în preambul 
Te unduieşti ca vechi sirene 
Ce-şi caută un alt mascul. 
 
Mă uit, aşa, mai printre gene... 

 
Mihai Batog-Bujeniţă 

THE RONDEL OF PARTING WAYS 
 
 
I’m squinting though my eyelids tired, 
And see you in the autumn’s bloom; 
The image in the past is mired, 
A love that died once out the womb. 
 
A Phoenix temporarily wired, 
A phantom in the powder room; 
I’m squinting though my eyelids tired, 
And all I see is doom and gloom. 
 
For many men you have desired, 
And writhed with in sinful spume; 
Herewith our short-lived love expired, 
A cross engraved on its sad tomb. 
 
I’m squinting through my eyelids tired… 

 
Sorin Finchelstein

 
 
    Gheoarghe Boancă 
trăiește în lumea sa, un-
deva mai departe de 
oraș. Acolo sunt case 
ciudate, copaci până la 
cer, contururi contor-
sionate, căruțe trase de 

boi uriași, cu coarne ce urcă spre cer, de 
unde sfinții coboară, bărboși, către noi, cel 
puțin așa le vede artistul în dublă ipostază, 
de pictor și de poet, în registru naiv. Repli-
cile lor stau cuminți, în camere lipite cu lut, 
în jurul unei măsuțe cu trei picioare, pe 
care se află un castron mare, plin cu lapte, 
din care un moș și o babă sorb, cuviincios, 
din ceea ce Dumnezeu le-a dat să aibă pe 
acest Pământ. Ei par, uneori, fețe cunos-
cute, chiar desprinse dintr-o galerie 
nesfârșită a lumii; privite însă dintr-un 
anume unghi, după o deprindere 
anamorfotică, poți vedea linii hieratice in-
confundabile.  

Rar, Boancă coboară spre lumea 
mare și seamănă cu câte un personaj din 
picturile sale, încadrate în acel subtil gen 
naiv. El strânge în mână o cărțulie, în care 
suflete se revarsă sub formă de versuri, 
izvodite din același model al exprimării 
naive, încât poți să spui, pe bună dreptate, 
despre cele două tipuri de exprimare 
artistică că nu sunt decât unul singur, rele-
vat într-o binemeritată complementaritate.  

Acum, prin volumul Strigăt/ Un 
strigăt către Domnul (Iași, Studis, 2018), 
Gheorghe Boancă face o deplasare 
nuanțată dinspre un imaginar „naiv” al 
„măștilor” satului, cu de toate, după cum se 
vedea în toate celelalte volume de până 
atunci, către un registru metafizic explicit: 
e o formă manifestă a căutării propriului su-
flet, după ce, până acum, în pictură și 
poezie, de natură naivă, de bună seamă, 
găseai frânturi ce țineau de mersul altora 
prin lume. 

Relația dintre om și Divinitate face 
parte din imaginarul literaturii aproape din-
totdeauna, conlucrând cu celelalte forme 
de cunoaștere prin care s-a încercat 
tălmăcirea semnelor lumii apropierea de 
cel Necunoscut și Atotputernic. Cu 
semnificația de suveran, stăpân absolut, 
termenul, în latină (Dominus) avea să 
cunoască în timp și multe alte sensuri. În 
limba română însă, mai cu seamă în uzul 
ei tradițional, încărcătura semantică-
simbolică este completă și covârșitoare; de 
aici am putea începe privirea „strigătului” 
din volumul de poezie „naivă” semnat de 

Gheorghe Boancă, în care găsești adresări 
multiple  către Domnul, cel în fața căruia 
întrebările caută răspunsuri și certitudini. 

E interesant felul în care autorul se 
mișcă între două registre: pe de o parte 
acela ce ține de o retorică a clamării care 
vine din necesitatea sufletului de a-și căuta 
calea și alinarea dincolo de serviciile ofici-
ate de slujitorii vremelnici ai Domnului pe 
Pământ, pe de altă aceea de a persista (cu 
bunăștiință) în interiorul unei imagistici în 
care a perseverat în multe volume de până 
acum, cea care te introducea în atmosfera 
profanului de zi cu zi din satul natal de 
lângă Iași. Astfel, putem găsi o mostră de 
profan tratat în registru propriu naiv: 
„Dragostea – bate-o-ar vina/ Numai ea e 
cu pricina/ Nu te lasă nici la masă/ Te 
scoate noaptea din casă/ Și te duce la 
vecina/ Că-i frumoasă, bat-o vina...” ca, în 
multe alte secvențe ale cărții să predomine 
imaginarul dictat de adresarea retorică prin 
care se caută apropierea/ înțelegerea/ 
dragostea dictată de spiritul etern: „Nu știu, 
Doamne, pentru ce se naște Omul pe 
Pământ/ Dacă tot ce face Omul este goană 
după vânt” sau „Doamne! Ce am greșit? 
Cu ce te-am supărat?/ De ce? De ce Tu de 
mine Te-ai îndepărtat?” sau „Doamne! 
Oare chiar așa de mult am greșit/ Mi-e su-
fletul trist și împovărat/ Doamne, de ce , Tu 
de mine Te-ai îndepărtat?” sau „ Ești de-
parte? Și nu m-auzi?/ Că tot strig, dar nu-
mi răspunzi/ Mă lași ca să mă frământ/ Ca 
frunza bătută de vânt...”/ 

Imaginea dominantă, în felurite 
ipostaze, este a Lui: „În grădina Ghetsi-
mani/ Te-au găsit ai Tăi dușmani/ La lumina 
făcliilor/ În prezența ucenicilor...” sau „Am 
ajuns, Doamne, ca o frunză ce cade jos și 
putrezește/ Nu știu, Doamne, dacă 
altcineva mai mult decât Tine mă iubește...” 
sau „Numai Tu știi, Doamne, cum s-a în-
tâmplat/ Și slujbele cine Ți le-a purtat?/ 
Căci ucenicii stăteau ascunși în camera de 
sus/ Așa cum Tu, Doamne, le-ai spus/ Și 
se rugau cu toții în tăcere/ Așteptând de la 
Tine promisa mângâiere.” 

Imaginarul literar naiv, ca și poezia 
pentru cei mici, e o încercare mult mai 
gravă decât pare. Gheorghe Boancă, prin 
acest nou volum, dincolo de căutarea 
lămuririi unor proprii neliniști, desprinde și 
fixează, în cuvinte, ca alteori prin culori, 
taine nu doar ale oamenilor simpli. E dat 
„strigătului” să încerce, dacă nu să ne 
apropie, măcar să ne țină aproape de lu-
mina nicicând stinsă, pe care oamenii mai 
aproape de sat, de veșnicia naturii, o per-
cep mai firesc, redându-ne-o și nouă. 

 

CARTEA DE POEZIE  
comentată de  CONSTANTIN DRAM 

(Din nou) despre poezia naivă...(Din nou) despre poezia naivă...

O  CARTE  NECESARĂ 
 
Însuși titlul - ALȚI ZECE POEȚI 

SUEDEZI  MODERNI ȘI CONTEMPO-
RANI (Editura Coresi-2019), sugerează o 
acțiune a cărei continuitate o asigură 
autorul -DANIEL ONACA - propunându-și 
să aducă  în atenția cititorului român nume 
reprezentative  ale  poeziei suedeze, destul 
de puțin cunoscută la noi. 

Fără a se erija în critic/istoric literar, 
autorul alcătuiește portretul spiritual al 
fiecărui poet  dintre cei cuprinși în carte, se-
lectând, pe de-o parte, considerațiile altor 
exegeți, pe de alta - momente semnificative 
din viața lor, care le-au influențat, direct sau 
indirect, creația. Nu în ultimul rând, Daniel 
Onaca, el însuși poet, dovedește remarca-
bile abilități de traducător, precum în cazul 
poetului Paul Andersson (Paul Andersson 
sau epitaful unei veri pierdute), care, la 23 
de ani, scria astfel: „Căci doar pentru mine 
e clipita / care se extinde la oră / parte din 
viața de valuri și sânge. / Pentru tine lebe-
dele sunt partea de-ntuneric iar eu un lucru 
/ într-un con de lumină.” 

Sub titlul „Dragoste, moarte și 
singurătate în lirica poetei Tua 
Forsstrom”, autorul realizează un eseu 
dedicat unei poete în ale cărei poezii  
„...Este mereu târziu... sfârșitul zilei, al 
anului, al vieții... Este frig, întuneric și 
ploaie.” Titlurile cuprinse în acest volum 
sunt provocatoare prin ele însele: „Par 
Lagerkvist sau peregrinul împăcat cu 
lumea”, „Ann Jaderlund ori limbajul ce des-
face lumea ca s-o refacă”, „Lirica Brigitei  
Lillpers sau a scrie cu finețe despre 
fânațuri.” Surprinzător, nu doar prin 
conținutul propriu-zis, dar și prin informația 
menită să întregească biografia lui Tristan 
Tzara este: „În umbra lui Tristan Tzara sau 
creația și tragicul destin al Gretei 
Knutsson”, din care aflăm, printre altele, că 
poeta și pictorița Greta Knutsson a fost 
căsătorită, pentru o vreme, cu Tristan Tzara 
iar printre prietenii familiei se numărau 
Andre  Breton și Albert Camus. Cartea lui  
Daniel Onaca este, înainte de orice, o 
carte necesară, atrăgând atenția asupra 
unei  zone spirituale insuficient explorate, 
asimilate, apreciate. 

                               Carmen  Focșa 
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Mihaela Băbușanu, alias Dra-
goneasa, este într-o transcendență care 
îi impune sinceritatea poetică. 

Dragostea de viață, iubirea în toate 
ipostazele sale, dar mai cu seamă 
legământul dintre ea-femeia și el-bărbatul, 
apoi, valurile necontenite ale zilelor ce o 
aleargă din urmă, și o poftă ca și 
panthagruelică, dorința de-a scrie, de-a 
scrie zi de zi, clipă de clipă, cam acestea 
ar fi punctele evidente care vin și susțin 
tema cărții de față. Dar, Mihaela Băbușanu 
nu vine cu o carte oarecare pe piața ce 
abundă de pagini înnegrite de cerneală. 
Poeta se dăruiește pe sine prin cuvinte. 
Femeia simplă și complexă totodată, cea 
care nu are nevoie de un turn de fildeș 
pentru a scrie un jurnal, a găsit secretul 
de-a rămâne un poet tânăr, proaspăt. Deși 
cronologic vorbind, s-ar încadra în conti-
gentul celor pentru care grijile vieții devin 
o trenă greoaie, le răpește din timpul alo-
cat cândva scrisului, Mihaela nu ține cont 
de timpul fizic. Nici nu mai contează orele, 
zilele în care poeta și-a scris volumul de 
poeme. 

Autoarea este personajul care se 
confensează, dar și care intră într-un fel 
de dialog imaginar, care are darul de-a ne 
atrage  și pe noi, cititorii, în caruselul gân-
durilor.  

Mihaela Băbușanu este ca într-o 
transcendență care îi impune să fie 
sinceră până la capăt, doar că travaliul 
versului său devine mai puternic decât a 
fost până astăzi. Sintagmă de-a dreptul 
obraznică, sau vers cuminte ca o 
rugăciune de după-amiază, nu contează 
forma sau stilul, contează miza, sinceri-
tatea, emoția pe care o simți parcurgând 
paginile cărții. 

O parte dintre poemele la care fac 
aici referință par a fi scrise doar pentru 
sine, sunt o spovedanie și ea, femeia 
complexă, modernă, deși nu o spune pe 
șleau, se consideră a fi doar jumătate din 
crucea bărbatului. O simbioză perfectă 
venită în slujba creației sale, și din această 
postură, din mijlocul singurătății relative, 
ne dă semn că există.  

Un volum de poeme ricoșând în 
suferinţă, sentimente, pasiuni, trăiri la 
limită, patimi oarbe, iubire de toate,  invidii, 
(că de, oameni suntem), împliniri, dăruire 
fără a aștepta răsplată, nebunie frumoasă, 
vise, dorinţe… dar mai ales,  
AŞTEPTAREA, așa ca un semn așezat 
între filele cărții. Cam asta aș putea des-

prinde din noul volum de poeme semnat 
de Mihaela Băbușanu. Dar, există aici un 
fel de clipă astrală, o mișcare de energie 
care vine dinspre semnul maternității. Fe-
meia devine mamă, poeta nu are cum să 
facă abstracție de acest dar colosal, și 
aflată în fața  minunii universale care se 

petrece la 
s c a r ă 
personală, 
izbucnește 
într-o feerie 
de metafore 
de un curaj 
uimitor, de o 
finețe de bi-
jutier al altor 
v r e m u r i . 
D r a -
g o n e a s a , 
personaju l 
fantastic la 
care se 
raportează 

scriitoarea, este femeia sigură pe sine, 
mama care reuşeşte să preschimbe trăirile 
cotidiene, minore sau majore, în  versuri. 

De ce „DRAGONEASA”? ,,Pentru 
că sunt născută în Anul Dragonului de 
Foc, pentru că așa  mi se spune într-un 
cerc restrâns de prieteni, pentru că…,” și 
motivele pentru care autoarea a ales acest 

titlu pentru cartea sa, ar putea fi multe, și 
mai multe.  

Ceea ce simt eu, citind manu-
scrisul, este descătușarea care face ca 
sintagmele să vibreze într-o atingere de 
înger, așa cum nu s-a mai întâmplat în 
celelalte volume semnate de Mihaela. Aici 
și acum, dominantă este libertatea cuvân-
tului, și cuvântul devine viață. Poeta nu se 
teme să abordeze teme dintre cele mai in-
teresante, oferindu-ne poeme de o sen-
zualitate pe care, ca cititor, nu poți să nu 
o remarci la cea mai mare parte din textele 
scrise.   

Erotismul, (sarea și piperul poeziei) 
transpare așa cum se relevă culorile într-
o ie de borangic umezită de ploaie. 
Modernistă, viu colorată, dar și cu umbre 
și penumbrele unor siluete care fac jocul 
ideilor inițiale, poemele se înșiră într-o 
spovedanie profană, dar cu străluminarea 
unui nimb al talentului inconfundabil.  

Mihaela Băbușanu este un poet al 
zilelor noastre. Unii ar zice că se joacă cu 
imaginile poetice, creând acel evantai 
caleidoscopic care ne atrage spre po-
emele cărții ei.  

Da, Mihaela se joacă, dar este o 
joacă de-a viața și de-a moartea aici, 
fiecare cuvând este un legământ cu în-
tregul, acel întreg care aduce la numitor 
comun Femeia-Mama-Poeta. 

   
MIHAELA BĂBUȘANU - IUBIREA ȘI TOATE  IPOSTAZELE SALE
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Cartea zilelor noastre 
 Manolescu, despre sine 

 
Din fragedă pruncie pân` la 

șaptezeci. O dare de seamă despre 
timpu` scurs decenii la rând. 
Amintiri din copilărie, adolescență, 
tinerețe, maturitate. O viață de om 
printre oameni și cărți mai ales. 
Nicolae fiind predestinat la citit și la 
scris, după cum se știe. Sârguin-
cios, scrupulos, neîndoios cu folos. 
Făcându-și din asta nobilă profesie. 

Este, fără îndoială, un cărturar. Mustind de lecturi fel și 
chip. Comentator fertil, activ, valoros. Dascăl universi-
tar, acum în Academie. Chiar politician într-o vreme. 
Șef la Uniune, mai încoa`. Acu, la vârsta destăinuirilor, 
binevenit. Rememorând, relatând, dezvăluind, 
povestind atâtea și-atâtea cu șarm. Nimerit, cumpănit, 
izbutit. Asta fiind concluzia după ultima filă din ”Aminti-
rile unui cititor de cursă lungă”. Lecturate cu nesaț 
mare. Cu bucuria stârnită de un text bogat și deloc 
trenant. Doldora de informații și judecăți de valoare. El-
egant și nepretențios în expunere. Nicidecum simplist. 
Rafinat pe măsură și util cât cuprinde. Atractiv, cuceri-
tor, îmbietor la reflecție inevitabil... 

Găsim în opu` menționat nu doar titluri și autori. 
Ci și oameni, fapte, întâmplări mai vechi sau mai noi. 
Criticu` bucureștean zugrăvind cu meșter penel 
portrete, locuri și momente semnificative din existența-

i. Sau din istoria trăită per-
sonal. Arătând trecutu` 
veac și tarele lui 
apăsătoare. Cu sinceritate 
și făr` de ranchiună. 
Dovedindu-se narator 
adecvat. Romancier auto-
biografic echilibrat, talen-
tat, eu l-aș socoti. Elegant 
stilistic, atent în evaluări, 
pertinent și competent. 
Astfel că demersu-i 
memorialistic eficient se 
vădește din abundență. Fu 
pentru mine o mare 
plăcere să parcurg volu-

mul*, o noapte din câte mai am meritat dăruindu-i. Că 
nu e jurnal banal. Ori simplă literatură din aia de 
umplutură. Ci vrednică scriitură, cu faină arhitectură. 
Substanțială, esențială. Pricepută foarte, captivantă 
cert. Mărturie amplă ce contribuie și ea, cu siguranță, 
la istoria contemporană a plaiului autohton. Dar, în 
primu` rând, prezentarea unui destin remarcabil. Unul 
intelectual sută la sută. Profu` Manolescu intrând clar 
într-o asemenea breaslă de soi... 

 
 *Nicolae Manolescu, Viață și cărți, Ed. PARALELA 45, 
2010 
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Orizonturile nu doar că se lărgesc, dar se lasă și ex-
plorate în mod diferit. 

Modalitatea centrală de construcție se bazează pe  
motivul lui homo viator, deci una care nu este nicidecum 
nouă. Este în fapt o odisee din timpurile  noastre, cu mij-
loacele de acum care fac posibile deplasări intercontinen-
tale cu viteze și confort specifice arsenalului tehnic ce 
echipează scopurile călătorului modern.  Pentru un ro-
mancier realist de tipul Stendhal, romanul nu era închipuit 
altfel decât ca o oglindă purtată de-a lungul unui drum par-
curs și care reflectă cu obiectivitate tot ce întâlnește pe par-
cursul acestuia. Nu mult diferit se petrec lucrurile și în cazul 
autoarei-călătoare postmoderne. Atâta doar că 
discontinuitățile sunt menținute în stare cât mai 
fragmentară, ca un puzzle policrom, fără grija   de a le in-
tegra într-un tot unitar închegat, ci evoluând în libertate. 
Aici impresia de mișcare browniană este omniprezentă. Se 
trece caleidoscopic de la un moment prezentat sau narat 
la altul, fără alt element de tranziție. Autoarea este real-
mente sau se imaginează doar  - nu pot preciza - ca o 
impenitentă globe-trotter. Episoadele cărții se înseriază pe 
ciorchinele romanesc ca după capriciile unei genetici im-
previzibile, ce face să alterneze pe o aceeași structură el-
emente dintre cele mai disparate temporal și spațial. 
Tehnica modernă ne-a obișnuit cu această modalitate de 
zapping, pendularea între plauzibil și real nu mai este 
neconceptibilă, virtualul și concretul își dau mâna cu 
naturalețe. Se sare de la o secvență la alta cu dezinvoltura 
manipulării unei telecomenzi de navigat pe multitudinea de 
canale TV. Important e ce reține ori dezvoltă mintea din 
acest gen de procesare a preferințelor. Prioritățile sunt date 
de impulsul  conjunctural, de starea psihică aleatorie în 
care te afli și care se deschide, ori ba, disponibilităților de 
receptare momentană. Iată câteva considerații despre 
timp, pe care i le ocazionează scriitoarei practicarea 
călătoriilor pe largi arealuri terestre. „Timpul tuturor 
călătorilor înseamnă un timp multiplu într-unul singur, e o 
multitudine. E un timp insular, arhipelaguri de ordine într-
un ocean de haos, este timpul fabricat de ceasurile gărilor, 
pretutindeni altul, un timp convențional, meridional (de la 
meridian, nu de la latitudinea sudică, n. m. M.B.), așa că 
mai bine să nu-l ia nimeni prea în serios. Orele dispar în 
avionul care zboară, zorii vin fulgerător și deja îi calcă pe 
urme amiaza și seara.  

Timpul hectic al marilor orașe, unde te afli numai 

pentru o scurtă vreme (...) și timpul leneș al șesurilor 
nepopulate, văzute din avion...”(p.51) „Rătăcitori” sunt inșii 
care se mișcă, fie  antrenați de hazard, fie după planuri 
prestabilite, bine croite. Ei au privilegiul de a beneficia de 
alt mod de percepție a realităților lumii, unul  refuzat seden-
tarilor. Acestora multitudinea temporală amintită în text nu 
le este accesibilă, sau cel mult doar la nivel ideatic, virtual, 
ceea ce este cu totul altceva... Idei și dezvăluiri originale 
aflăm despre lucruri ce ne păreau cunoscute ca date imua-
bile. Și totuși...textul cărții e o mină de surprize. Că unele 
ne satisfac mai puțin, este și asta o realitate. Dar la fel se 
întâmplă și în planul vieții cotidiene, nu e cazul să ne 
supărăm pentru neselectivitate când rețeta propusă e cea 
a panopticum-ului. Cu siguranță, autoarea o face la modul 
deliberat, nu din pricina unor scăpări din vedere sau din 
spirit necritic.  Iată o opinie îndrăzneață, dar argumentată 
cu bun simț de către un personaj creditat de autoare, de-
spre însuși Dumnezeu. „Adevăratul Dumnezeu e animal. 
(Dintre persoanele Trinității biblice, degetul este îndreptat, 
deducem, către Iisus. Însă pentru mentalitatea teologică,   
canonic vorbind, afirmația în sine este o blasfemie, n. m. 
M.B.). Îl poți simți în animale atât de mult, încât aproape 
că îl vezi cu ochiul liber. Se sacrifică zilnic pentru noi, 
moare în mod repetat, ne hrănește cu trupul său, ne 
îmbracă cu pielea sa, ne permite să testăm pe el medica-
mentele ca să putem trăi noi mai mult și mai bine.  

Așa își arată dragostea față de noi, așa își manifestă 
prietenia și iubirea.” (p. 64). Iată o mostră despre felul în 
care O. T. dezvoltă discursiv și argumentat o metaforă  pre-
cum „agnus Dei”. Nu la mulți creatori vom întâlni viziuni ori 
moduri de reprezentare de acest calibru, să o recunoaștem 
sincer. Intuiția d-nei O. T. a condus-o spre selectarea acelor 
oportunități scripturale  ce derivă parcă din flerul antre-
prenorilor economici cu intuiții fertile, care îi dirijează spre 
profituri mari, sigure și imediate.  

E una din formulele ce nu dau greș și care, iată, se 
revelă rodnică și pe alte planuri decât  cele originare. În 
lumea breslei sale, figura d-nei O.T. îmi apare la fel de 
remarcabilă precum a unei ilustre precursoare pe tărâm 
științific provenită din aceeași nație: Marie Sklodowska-
Curie, descoperitoarea radiumului, element chimic numit, 
pentru a onora geniul națiunii sale, polonium. Faptul că am-
bele și-au adjudecat Nobelul, la distanță de mai bine de un 
secol, nu are cum să fie doar  rodul unei întâmplări, ci al 
unei continuități lăudabile pe spirala etnică a timpului. 

În siajul recent al Premiului Nobel ...

Mihaela Grădinaru 
 
 
Îmbătrînește noaptea 
 
Îmbătrînește noaptea-n jurul meu,  
Gătită-n straie de-mprumut și moarte, 
Bat clopotele ultimului zeu 
Și rugi albastre fumegă-ntr-o parte, 
 
Iar cerul se-mpietrește peste tot, 

Zvîrlind în noi cu zile căzătoare, 
Pentru zăpezi căutăm un antidot, 
Mințindu-ne că zborul nu mai doare, 
 
Ne dezvelim de numele stingher, 
Rămînem goi în gerul din fîntînă, 
Și adunăm cuvintele din cer 
Tăindu-ne cu verbele la mînă, 
 
Și înc-un an s-așază-n insectar, 
Însulițat cu bolduri într-o coastă, 
Cu aripi reci, visează tot mai rar 

O noapte pătimită și albastră, 
 
Iar noi, desculți, păzim mereu cu sîrg 
Colecții infinite de milenii, 
Din cînd în cînd mai coborîm la tîrg 
Și vindem rumeneală pentru denii, 
 
Din subsuoara noastră, hotărît, 
Se naște-o noapte nouă și se duce... 
 
Rămînem cu tot raiul zăvorît 
În cumpăna amară de sub cruce... 

(Continuare din pag. 5)
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A fost odată ca niciodată o țară 
mare și frumoasă, dar fooooooarte 
îndepărtată, al cărei nume s-a pierdut de-
mult în negura vremurilor. Țara aceasta se 
deosebea de alte țări, poate la fel de mari 
și la fel de frumoase, prin aceea că locuito-
rilor ei li se interzicea, de mici, să spună 
adevărul. Doar minciuna și dezinformarea 
erau ridicate la rang de cinste. 

De exemplu, dacă o doamnă își 
cumpăra o rochie diafană, de o frumusețe 
fără cusur, cei pe care îi întâlnea, din în-
tâmplare, îi spuneau: „Vai, ce rău îți stă! 
Materialul este aspru și fără culoare, iar tu 
ești de o urâțenie nemaiîntâlnită.” Căci ar 
fi fost de-a dreptul nepoliticos să nu spui 
nimic. Trebuia să spui. Oamenii se între-
ceau în a-și găsi defecte și o făceau cu o 
ușurință și o plăcere greu de înțeles pentru 
cineva venit de departe, căzut din senin în 
mijlocul lor. 

Iar despre lucrurile cu adevărat 
urâte (Oh! Am pronunțat cuvântul 
„adevărat”), nu vorbeau; pentru că partea 
urâtă a lucrurilor, în ochii lor, reprezenta 
normalitatea însăși. Printr-o înțelegere 
tacită, nimeni nu pronunța cuvinte ca: fru-
mos, minunat, agreabil, încântător, plăcut 
sau mai știu eu ce sinonime de-ale aces-
tora. Nu existau legi clare care să le 
interzică, dar locuitorilor acelei țări nici nu 
le trecea prin cap că ciripitul păsărilor ar 
putea fi „încântător”, sau glasul subțire al 
unui copil ar putea fi considerat „minunat”. 
Nu. Era un ciripit pur și simplu și un glas 
strident, pe care trebuia să-l suporți, și 
cam atât. 

Cu toții, de la mic la mare, erau 
maeștri în arta mințitului, spunând, fără 
sfială, lucruri dezagreabile, pentru că în 
școli, grădinițe și Universități li se preda in-
tensiv ,,arta de a minți convingător”. De-
sigur, cei care nu-și învățau cu 
conștiinciozitate lecțiile și erau prinși că 
încearcă - din ignoranță, bineînțeles -, să 
spună adevăruri, erau trimiși în biblioteci, 
cu misiunea clară de a aprofunda noțiunile 
esențiale predate la curs și nu mai aveau 
dreptul la desertul de la ora doisprezece 
și, cu atât mai puțin, să se joace cu pri-
etenii lor. 

Să nu vă imaginați că existau copii 
care, trecând pe lângă o vitrină frumos 
decorată, în preajma Crăciunului, să ex-
clame cu sinceritate: ”Cât este de 
frumoasă! Mi-aș dori să mă aflu și eu în 
acea lume fermecată!”. Nici pomeneală! 
Un astfel de copil ar fi fost dus imediat 
acasă, pe căi ocolite, iar părinții i-ar fi 
dublat cantitatea de teme și lecturi referi-
toare la arta de a minți. „Cum să-ți păstrezi 
prietenii înșelându-i”, sau „Adevărul, cel 
mai de temut dușman al normalității”, ca și 
„Minciuna - cheia garantată a succesului 
în viață”, sunt doar câteva titluri care exis-
tau, de regulă, în biblioteca fiecărui copil 
de vârstă școlară. 

Oricum, ca să spunem întreg 
adevărul, nici măcar nu existau vitrine de-
corate frumos; toate erau șterse, cenușii 
și reci, chiar și în preajma sărbătorilor de 
iarnă. Deci presupunerea că un copil ar fi 
putut să se entuziasmeze în fața lor este 
total lipsită de sens. 

Trebuie să înțelegeți că exigențele 
erau foarte mari, pentru că și eforturile de-
puse în vederea instaurării unei normalități 
poleită cu minciună erau destul de consis-
tente. Astfel stând lucrurile, vă dați seama 
că oamenii mari nu mai aveau de mult 

timp problema micilor scăpări invo-luntare 
și aproape că nu s-a auzit, în istoria acelei 
țări, de vreun nesăbuit care, prin nu știu 
ce întâmplare fără noimă, îndrăznise 
vreodată să spună vreun adevăr cât de 
mic. 

Ei, de fapt, s-a întâmplat, dar numai 
o singură dată, în ultimii două sute de ani. 
Nimeni, însă, nu îndrăznea să mai 
vorbească despre asta. Într-un 23 decem-
brie friguros, vinovatul băuse mai multe 
căni de cidru cald și a început, dintr-o dată, 
să debiteze prostii. Desigur, și-a pierdut, 
în mod automat, slujba, prietenii și a tre-
buit să-și părăsească proprietatea și să-și 
petreacă restul zilelor într-o perfectă izo-
lare, într-o locuință aflată pe malul mării, 
la adăpost de ochii și urechile oamenilor 
verticali, hotărâți, fără de prihană, care 
mințeau în gura mare, de înghețau apele. 

- Ce bine arată bradul din fața 
Casei Minciunii cu luminițele de Crăciun! 
Parcă a prins…viață!, îndrăznise bietul 
nesăbuit să-i spună însuși primarului ca-
pitalei. 

Edilul a suferit un șoc și a început 
să tremure, de furie, din toate încheieturile: 

- Ohhhh....., a făcut el, ducându-și, 
consternat, mâna la gură. Cum puteți să-
mi spuneți în față o așa grozăvie? Luați-l 
numaidecât!”, s-a întors, mai apoi, către 
Mincinosul Șef al departamentului de pază 
și s-a îndepărtat în grabă. 

Din fericire, omul acela nu avea 
copii și nici nevastă. Așa că nimeni nu i-a 
dus dorul. 

Cam așa stăteau lucrurile în țara 
aceea îndepărtată și totul funcționa per-
fect, ca o mașinărie precisă, foarte bine 
unsă. Oamenii erau posomorâți și 
preocupați, nu zâmbeau niciodată, dar nici 
nu păreau să le lipsească, în vreun fel, 
veselia ori buna-dispoziție. Așa apucaseră 
de mici și așa își petreceau fiecare zi din 
an și fiecare sărbătoare : în monotonie și 
plictis profund, umplând Piața Născocirilor 
cu ocazia sărbătorilor legale și așteptând, 
cu fețe inexpresive, să se încheie discur-
surile și să se poată reîntoarce în confortul 
și platitudinea caselor lor. Doar grupuri 
mici se mai înviorau, la răstimpuri, par-
ticipând la vreo dezbatere ad-hoc, în care 
puteau să-și etaleze excelentele capacități 
de a disimula și a minți. 

În Piața Născocirilor exista, - știți 
acum -, un brad împodobit cu un șirag 
subțire de beculețe argintii, cam palide, și 
cu bilețele colorate, adresate lui Moș 
Crăciun, de către toți copiii acelui oraș. 
Elevii cereau îndeosebi 
cărți despre minciuni, 
farse și mincinoși celebri. 
Din timpurile străvechi, 
manualele despre curajul 
de a minți verde în față se 
aflau în topul alegerilor 
pentru cadourile de 
Crăciun. Cereau, de 
asemenea, minciunele 
glazurate cu ciocolată și 
caramel, un fel de roboței 
fără cap, care-și mișcau 
dezordonat membrele – 
ăștia erau foarte la modă 
printre băieți, iar fetițele își 
doreau niște păpuși cu fața alungită și cu 
un nas lung, foarte lung ca cel al lui Pinoc-
chio. 

Mos Crăciun, trecând în re-
cunoaștere, în fiecare seară de Ajun, tare 
se mai întrista văzând că cei mici cereau, 
an de an, aceleași și aceleași lucruri fără 
strălucire, unele dintre ele chiar și fără 
chip, precum și o mulțime de cărți 
nepotrivite, cu desene explicite și citate 
motivaționale despre importanța minciunii. 
Dar știm cu toții cum e Moș Crăciun: 
iubește copiii deopotrivă și se străduiește 
să îndeplinească dorințele tuturor; și ale 

celor cuminți, dar și ale celor mai 
năzdrăvani. Așa că, fără prea mare 
tragere de inimă, dar cu mult drag pentru 
bieții copii care nu fuseseră învățați să se 
bucure și să profite de un astfel de mo-
ment, le îndeplinea toate rugămințile. 

Anul acesta, însă, cum se rotea el, 
gânditor și trist, în jurul bradului cu lumini 
palide și mii de scrisorele colorate, zări în 
covorul de ace, de la tulpina falnicului 
copac, un bilețel împăturit în patru. 

Moș Crăciun îl ridică, îl deschise și, 
câteva clipe mai târziu, obrajii, deja roșii, i 
se înroșiră și mai tare, iar ochii lui albaștri 
se luminară ca două steluțe argintii. 

„Dragă Moș Crăciun, citi el. 
Am o mare rugăminte la tine. Te 

rog, din suflet, să nu-mi aduci niciun cadou 
anul acesta. Nu pentru că nu am fost 
cuminte. Știu că n-am fost: am spus multe, 
foarte multe adevăruri și a trebuit să citesc 
mii de pagini, închis în biblioteca școlii, de-
spre importanța minciunilor și despre „rolul 
lor în dezvoltarea emoțională”. N-am 
crezut un cuvânt... Iartă-mă, dar am vrut 
să fiu sincer, ca să nu auzi de la alții. 

Am fost, de mic, altfel decât ceilalți 
copii și de aceea nu mi-am făcut prieteni, 
deși mi-aș fi dorit tare mult să mă joc și 
eu... Ei spun cu atâta ușurință minciuni, 
inventează atât de frumos, cu chipuri atât 
de serioase, iar mie nu-mi iese niciodată, 
deși , uneori, am încercat. Părinții mei și 
învățătoarea nu au știut să-mi explice de 
ce tocmai eu, dintre toți copiii și toți adulții 
pe care i-am cunoscut, sunt așa cum sunt. 
Mie îmi plac adevărurile și îmi place să râd 
– o fac singur, pe furiș, în camera mea -, 
și mi-aș dori din tot sufletul ca lumea în 
care trăiesc să se schimbe; oamenii să nu 
mai fie atât de posomorâți, vitrinele mag-
azinelor să fie luminoase, ferestrele 
caselor vesele, iar bradul de Crăciun din 
Piața Născocirilor să fie plin de globuri, de 
beculețe colorate și beteală strălucitoare, 
exact așa cum am văzut în cartea aceea 
roșie, numită „Poveste de iarnă”, aflată în 
secțiunea cărților de groază. Numai ție îți 
spun că într-o zi, fiind închis în bibliotecă 
de doamna învățătoare, m-am furișat 
printre rafturile cu cărți pentru adulți... Iată, 
am recunoscut și acest lucru! 

Nu m-am speriat deloc citind-o, 
dragă Moș Crăciun. Dimpotrivă! Vezi? Eu 
folosesc cuvinte nepermise: dragă, fru-
mos, vesel, strălucitor. Le folosesc cu 
aceeași ușurință cu care colegii mei spun: 
urât, murdar, plictisitor, groaznic. Sper că 
nu te superi! La fel vorbeam și simțeam și 
înainte de a răsfoi acea carte, care mi s-a 
părut magică. 

Acum, însă, visez mai mult, - seară 
de seară -, la acea lume grozavă, cu copiii 
aceia veseli care se îmbrățișau, cu elfii 
zâmbitori și harnici, care confecționau 
jucării atât de neobișnuite – roboței cu cap, 
păpuși cu rochii strălucitoare și păr buclat, 
animăluțe cu blănița lucioasă, mingi col-
orate, mașinuțe, motociclete, jocuri, 
baloane și câte și mai câte. N-am văzut 
nici măcar un roboțel fără cap, nici o 
păpușă cu nas lung și niciun coșuleț cu 
minciunele glazurate. 

Așa că, te rog, dacă poți, adu 
fiecărui copil din țara aceasta – mai puțin 

mie, căci ți-am promis că nu mai cer daruri 
-, câte o jucărie neobișnuită, cum am văzut 
în cartea roșie, și, dacă vrei, pune câteva 
globuri colorate în bradul din Piață și... știu 
că e foarte, foarte greu, dar, te rog eu mult 
de tot, fă ca, de astăzi înainte, oamenii pe 
care-i știu, - nu, de fapt toți oamenii -, să 
înceapă să zâmbească. Chiar și fără 
motiv. Și chiar și atunci când eu, fără să-
mi dau seama, le spun adevărul. 

Am încredere în tine, Moș Crăciun. 
Știu că nu ai să mă spui nimănui. 

Iar dacă nu poți, înțeleg! Ai atât de 
multe lucruri pe cap... Oricum, în mare se-
cret, îți trimit un zâmbet. 

Mulțumesc mult, 
                           Chris 
Bătrânul cu barba albă își șterse 

ochii împăienjeniți de emoție și aruncă o 
ultimă privire bucății de hârtie pe care o 
ținea în mâini. O împături, apoi, cu grijă și 
o puse în buzunarul de la piept, fredonând 
în surdină, cu vocea lui groasă și caldă, un 
cântecel. De foarte multă vreme așteptase 
acel moment... 

Fusese nevoie de un singur vis, o 
singură dorință, a unui singur copil, ca să 
aibă dreptul să intervină și să poată, în 
sfârșit, schimba ceva.. 

* * 
A doua zi, dis-de-dimineață, Chris 

se trezi, se îmbrăcă repede și coborî în 
bucătărie. Părinții erau deja acolo și îl 
întâmpinară zâmbind, oferindu-i o ceașcă 
de ciocolată fierbinte. 

Băiețelul nu se miră deloc de zâm-
betele lor; doar inima i-o porni ușor la 
galop. 

- Îmi pare rău, scumpule, se apropie 
mama lui și-l luă pe după umeri. Pentru 
prima oară, Moș Crăciun nu ți-a lăsat 
nimic. Am căutat peste tot... Nu știu ce să 
mai cred. 

Chris aproape că răsturnă scaunul 
de surpriză, ridicându-se. 

- Pe cuvânt? Nu mi-a adus 
NIMIC?... Mulțumesc, mulțumesc, mamă!, 
sări el în sus de bucurie. 

Părinții îl priveau consternați. 
- Dați-mi voie să ies! Vreau să mă 

plimb acum, vă rog! Numai aici, aproape, 
până în Piață. Trebuie să verific ceva! 

Văzându-l atât de bucuros, ei 
reîncepură să zâmbească și îl însoțiră 
până la ușă, petrecându-l cu privirea până 
departe. 

Băiatul își făcu drum, cu greu, prin 
zăpada proaspăt căzută. Luminile fiecărei 
ferestre erau aprinse și, prin limpezimea 
lor, Chris descoperi în voie copii 
desfăcându-și cadourile și strângând, 
apoi, la piept jucării neobișnuite. Pe Strada 
Mare vitrinele magazinelor erau îm-
podobite și străluceau de îți era mai mare 
dragul, iar bradul din Piață se apleca sub 
greutatea globurilor multicolore. Pancar-
tele motivaționale despre necesitatea min-
ciunii dispăruseră de peste tot și felinarele, 
ele însele decorate cu beteală lucioasă, 
rămăseseră aprinse și răspândeau o 
lumină vie, extrem de îmbietoare. 

Câteva minute mai târziu străzile 
începuseră deja să se umple de oameni. 
Copacul imens, în care micile bilețele 
fuseseră înlocuite cu podoabe 
strălucitoare, îi atrăgea ca un magnet și, 
cu toții, se adunară în jurul lui. 

Chris îi privea zâmbind, iar ei îi... 
zâmbeau la rându-le! 

- Crăciun fericit, dragii mei, le strigă 
băiețelul ca un om mare. Crăciun fericit!... 

Niciodată până atunci nu se mai 
pronunțase cuvântul „fericit” așa, în gura 
mare. Dar fiecare dintre ei părea să știe 
cu exactitate însemnătatea lui, căci îi 
răspunseră dând veseli din capete și 
făcându-i, prietenoși, cu mâna. 

Și, la urma urmei, de ce s-ar fi mirat 
cineva? Pentru orice lucru, chiar și din 
acea lume atât de îndepărtată, trebuia să 
existe un început.. 

Trebuia să existe un început

 

Concursul literar LUNA POVEȘTILOR DE IARNĂ cu un singur câștigător: OANA SAVINOANA SAVIN
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„Sînt unul dintre norocoşii care au 
«prins» ambele «centenare»”  

                              (Const. Călin) 
 
Anul acesta, cadoul pe care l-am 

primit de la „Moş Nicolae” a fost unul 
surprinzător şi de mare valoare, o carte 
document, eveniment istoric de marcă, o 
carte de excepţie – oglindă din cel mai pur 
cristal – (a doua din acest an a autorului 
ei, prof. univ. dr. Constantin Călin), în 
care se reflectă, obiectiv, realităţi dintre 
cele mai izbitoare.  

CENTENARUL. Lecturi particu-
lare a apărut la Editura Babel, Bacău, 
„care sprijină prin lucrările editate, crearea 
de către Academia Română a «Corpusului 
computaţional de referinţă pentru limba 
română contemporană»”. Într-o ţinută 
grafică elegantă are 180 de pagini, cu 
Prefaţă şi Postfaţă, 18 capitole şi o Anexă. 
Tragedie şi revoltă. Este scrisă în 
amintirea lui Ioan Mitrea (1937-2017), dis-
tins arheolog şi istoric. Pe prima copertă, 
o imagine sugestivă intitulată „Fior” de 
Ştefan Pristavu, iar pe a patra, un citat din 
Gala Galaction (1921).  

Lectura cărţii este confortabilă, 
oferind bucuria de a descoperi lucruri din 
umbra timpului, aduse la lumină cu simţul 
acut al responsabilităţii autorului, care 
îndeamnă la atitudini constructive, echili-
bru, nu fără a stigmatiza „intruziunile deri-
zoriului”, „disputele cu zoaie şi gunoaie”. 
Cartea are mari stâlpi de rezistenţă în 
bogăţia de exemple citate, realităţi crude, 
trăite de poporul nostru, în anumite pe-
rioade ale acelui secol de existenţă. Des-
coperim în ea un volum imens de 
cercetare, selectare şi o îmbinare 
ingenioasă a celor mai verosimile date 
consemnate în documente ale vremii. O 
implicare majoră, cu greutate şi relevanţă, 
fixată într-o determinabilă structură.  

Autorul notează în Prefaţă că este 
unul dintre norocoşii care au „prins” am-
bele centenare: Centenarul Unirii, în 1959, 
fiind student la Iaşi şi, recent, Centenarul 
Marii Uniri. 

Constantin Călin, meticulos şi 
hotărât să nu se abată de la adevăr, 
consemnează, în stilu-i cunoscut, că „re-
ceptivitatea mea faţă de cuvântările ofi-
ciale nu numai că n-a crescut, ci, din 
contra, s-a diminuat până la indiferenţă... 
Ceea ce-mi pune sare pe nervi e, adesea, 
impresia de ipocrizie pe care mi-o lasă 
oratorii... tonul lozincard, exaltarea... Sunt 
mici faţă de oamenii de stat şi oratorii de 
odinioară... Inşi fără inspiraţie, fără suflu, 
astmatici intelectuali, peltici...”.Adaugă 
apoi, ca o replică acidă „împotriva unora 
ca aceştia”, „am ales calea celui ce ia lu-
crurile de jos, „de la firul ierbii”. Această 
cărticică e deci altfel de istorie a unor părţi 
din drumul către ceea ce e „finalmente, 
s-a considerat a fi „minunea Unirii”, 
„biruinţa biruinţelor”. Autorul constată: „în 
continuare multă vanterie, nimic indimen-
ticabil!... Disensiunile, vorbăria, ter-
giversările au subminat încă de la primii 
paşi construcţia unei Românii Mari rezis-
tente, indestructibile. Nu serbăm aşadar 
un secol de împliniri. Celebrând, să nu 
ignorăm greşelile, ratările, scăderile, 
restanţele pierdute. Lăudând, să ne 
exercităm şi dreptul de a critica”. 

Cartea debutează cu „Noaptea 
clopotelor”, una istorică, magnifică, cea de 
14 spre/15 august 1916, în întreaga ţară 
care anunţa intrarea României în război,  

„punea capăt unor zile de supreme 
încordări” (N. Iorga). Se clama „Treziţi-vă 
latini!” şi se cânta „La arme”, „cea mai 
puternică chemare la datorie... în pragul 
vremurilor noi”. Interesante date 
înfăţişează o realitate dureroasă a ar-
matei. Cei de pe front, majoritatea „rupţi 
ferfeniţiţi”, dar şi cei din spatele frontului 
nu aveau o altă soartă. Jurnalele person-
ale confirmau că iarna 1916/1917 „a fost  
inclementă”, „neobişnuit de cumplită”. Ci-
tatele din cărţile a doi băcăuani au surprins 
momente chinuitoare: „Fără nici o exage-
rare, gerul ne-a îngheţat mantalele ude de 
ieri noapte şi pârâie ca altceva când în-
doim mânecile ori poalele lor” (Mihail 
Văgăonescu). „Pe geruială şi zăpadă 
groasă de un metru, străbăteam tranşeele 
ca râmele. Ne clănţăne dinţii de frig, 
crivăţul arde; gerul e cumplit. Furtuna 
spulberă” (I. I. Stoican). 

Ironic până la amuzament, autorul 
remarcă faptul că trecutul şi astfel: „Taman 
acum la Centenar, în epoca şampoanelor, 
a revenit în actualitate problema 
pediculară. Aproape zilnic, la radio şi tele-
viziune, se difuzează o reclamă la 
dezanoplum, loţiune împotriva păduchilor 
de păr, în capitolul „Tifosul exantematic”.  

Starea sănătăţii pe front era 
dezastruoasă. Aceleaşi „efecte” erau pur-
tate în continuare, fără a le dezbrăca, 
săptămâni şi chiar luni în şir, ceea ce „a 
dus la apariţia şi răspândirea păduchilor, 
transmiţători de tifos exantematic, «o 
boală nouă pentru ţara noastră»” (dr. 
Stamatopol). Dezastrul produs de acesta 
era de-a dreptul înspăimântător. Într-un 
„Dosar” al revistei Histria (febr. 210) se 
precizează că au fost 30.000 de morţi. „Un 
singur corp de armată a pierdut pe timpul 
refacerei, în interiorul Moldovei (acţiune 
începută în februarie 1917) enorma cifră 
de 13.000 de vieţi omeneşti”. Tot aici se 
menţionează că au căzut victime tifosului 
250 de medici, farmacişti şi 1000 de sani-
tari. 

În pagini emoţionante din capitolul 
„Refugiul”, Constantin Călin abordează o 
„temă” trăită, la care rezonează spontan, 
„refugiul meu din primăvara anului 1944”. 
Un adevărat exod, cu multe familii nevoite 
să ia calea băjeniei, în lacrimi, disperare 
şi frământări sufleteşti profunde. Această 
atmosferă de nesiguranţă a influenţat ne-
gativ şi moralul ostaşilor „mereu în 
mişcare” din cauza oscilaţiei frontului. În 
acea stare tulbure, subliniază autorul, 
„ziarul România a introdus şi permanenti-
zat rubrica «Întrebări pentru dispăruţi»”, un 
emoţionant document despre migraţia 
internă din acea perioadă plină de incerti-
tudini şi dureri. 

Constantin Călin a selectat din 
paginile acestei publicaţii o serie de 
întrebări, adevărate rugăminţi de a se afla 
veşti despre mame, copii, fraţi, surori, taţi, 
bunici, cuscri, soţi, soţii, toate având 
acelaşi numitor comun: speranţa. „Rog din 
suflet...”, „Rog fierbinte...”, „Rog cu 
lacrimi...”, „Rog respectuos şi cu lacrimi” 
etc.Pe măsură ce pătrunzi în miezul cărţii 
descoperi avalanşe de informaţii ce sur-
prind în detaliu atmosfera vieţii cotidiene 
din Moldova despre refugiu. Ace1a 
emigraţie din ultimele luni ale anului 196 
avea drept punct final Iaşul, devenit brusc 
supraaglomerat, nefiind pregătit să su-
porte aşa ceva. „E indiscutabil – arăta 
Constantin Argetoianu, în însemnările sale 
– că moldovenii în general şi ieşenii în par-
ticular ne-au socotit pe noi, refugiaţii din 
Muntenia, ca o pacoste”. Iaşul a căpătat 
în scurt timp un aspect de oraş plurilingv, 
fapt ce a dus la citirea Evangheliei, în ziua 
de Paşti, în nu mai puţin de opt limbi: 
română, latină, rusă, franceză, engleză, 
italiană, elină şi sârbă.  

Problemele plecau în primul rând 
de la lipsa alimentelor, dar şi de la alte lu-
cruri de strictă necesitate. „Ajunsesem – 

îşi aminteşte Argetoianu – la un fel de pri-
mitivism, şi agonisirea materialelor ali-
mentare, a combustibilului, a săpunului 
etc. devenise preocupare zilnică şi unica 
preocupare a fiecăruia”. Măsurile aplicate 
peste tot erau foarte aspre. La mare 
căutare era apa. Apelul „Nu risipiţi apa!” se 
declanşase într-o serioasă campanie. 
„Cine nu-l respecta risca să ajungă chiar 
la Curtea Marţială. Doctorul Stamatopol, 
vorbind despre tifos, recomanda pentru 
însănătoşirea soldaţilor din spitale să li se 
dea şi „vin, un adevărat tonic pentru 
dânşii” (Capitolul „Vinul şi apa”). 

În acea stare de grea cumpănă 
pentru popor, cererile şi ofertele erau la 
mare căutare. Consultând ziare din timpul 
războiului, în mod deosebit România, au-
torul descoperă: „Ce se caută, ce se vinde, 
ce se cumpără?”. În cele şase pagini ale 
capitolului „Cereri şi oferte”, cititorul va afla 
surprins de cele mai nebănuite lucruri, un 
adevărat „furnicar”. 

În capitolul „Ura şi mila” Constantin 
Călin aduce în prim-plan „percepţia asupra 
germanilor”, menţionaţi anterior ca modele 
de „civilizaţi”, ei şi cei ce „s-au înhăitat cu 
dânşii” (unguri, bulgari, turci) au primit, 
după declanşarea conflictului eticheta de 
„barbari”. Peste tot se vorbea zilnic de 
„atrocităţile germane”, „masacrele ger-
mane”, „devastările germane”, „ticăloşia 
germană”, „trufia teutonă”, „ciuma brutală 
a stăpânirii prusace”. Aceste învinuiri 
aduse erau probate cu numeroase fapte, 
prezentate pe larg de autor, cu exemple 
din I. Chiru-Nanov, Gavril Rotică, I.I. Stoi-
can, Camil Petrescu, August Müller, C. 
Gongopol, Corneliu Moldovanu, N. Iorga, 
Vasile Bogrea, Mihail Sadoveanu, Eugen 
Heroveanu etc., ura fiind tema nu-
meroaselor articole, conducătorii germani 
erau socotiţi „esteţi ai sângelui”. 

Constantin Călin, foarte bine docu-
mentat, în spiritul adevărului şi al respec-
tului faţă de înaintaşi, remarcă un fapt ce 
nu a fost deloc evocat în acest an al Cen-
tenarului. Este vorba despre condamnări 
la moarte, „semnificative în tabloul general 
al dramelor din războiul care a dus la 
Unire”. Mai ales după retragerea în 
Moldova când tribunalele militare au 
pronunţat sute de pedepse. Exemplele 
concrete din capitolul „Condamnările la 
moarte” trezesc emoţii puternice de re-
pulsie asupra cauzelor şi a modului cum 
au fost condamnaţi cei care au urât 
războiul şi nedreptăţile vremii. 

Imagini, fapte, oameni, pot fi de-
scoperite în capitolul „Destine”. 
Impresionează nume de medici „oameni 
ai datoriei”, care atunci nu era ceva nego-
ciabil, ca acum, ci un imperativ însuşit 
aproape fără excepţie de medici. „Mulţi au 
sfârşit prea devreme, doborâţi de tifos sau 
alte boli, printre ei şi cadre militare de 
mare valoare. Generalul Berthelot, spre 
exemplu, spunea la înmormântarea unora 
dintre ei: «Din moartea lor se naşte tăria 
care va aduce victoria»”. 

În pagini emoţionante sunt 
evidenţiate momente de colaborare 
frăţească cu medici francezi. 
Impresionează până la lacrimi povestea 

doctorului Gabriel Adain, de 33 de ani din 
Alsacia „animat de elanuri mari”. Războiul 
l-a prins ca intern la un spital din Franţa, 
apoi medic pe o ambulanţă pe front. 
Rechemat în „zona internă”, la spitalul 
unde lucrase, trăieşte cea mai mare 
dramă a vieţii. Acolo era internată soţia lui 
cu un copil foarte bolnav. „Om al «unei sin-
gure iubiri», viaţa lui sentimentală s-a frânt 
odată cu pierderea ei»”. Ajunge să 
opereze la Spitalul Cercului Militar din 
Bacău, ocupându-se să organizeze o 
formaţie sanitară „Regina Maria”. Viaţa 
i-a fost însă curmată nemilos de tifos în 
apropierea frontului. 

Pe când se afla în exil, dar cu sufle-
tul aproape de ţară, N. Bălcescu a adus şi 
el un omagiu Franţei: „...fiecare român are 
două patrii: a sa, în primul rând, şi Franţa, 
leagănul atâtor idei generoase şi în-
noitoare, care au contribuit prin cultură şi 
prin limbă, la fortifierea romanităţii limbii şi 
culturii româneşti”. 

În capitolul „Mamă pentru toţi”, 
chipul Reginei Maria este prezentat în 
diferite ipostaze, „popularitate de proporţii 
legendare, cum n-a avut nici una dintre 
marile femei ale României”. Îmbrăcată ca 
soră de caritate, Regina Maria „a alintat, a 
compătimit, a însufleţit, a îmbărbătat”. De 
o bunătate aparte, ştia să se apropie de 
sufletul omului aflat în suferinţă. La Caşin, 
spre exemplu, gestul ei i-a uimit pe cei 
aflaţi lângă ea. Văzând o „cruce proaspătă 
de lemn de brad”, pusă pentru un tânăr 
ofiţer, „şi-a desprins florile de la cingătoare 
şi le-a presărat pe ţărâna mormântului”. 
Fire deschisă, cu inima cât ţara, Regina 
Maria a demonstrat că are o „adâncă 
dragoste faţă de poporul pe care îl con-
duce”. 

Constantin Călin prezintă şi figura 
generalului Averescu, perceput de către 
soldaţii săi drept „învingătorul de la 
Mărăşeşti”, numindu-l „Tata Averescu”, 
mărturii din capitolul „Tata Averescu” fiind 
edificatoare: „Nu vă daţi copii, băieţii tatei, 
nu vă daţi, înainte copii!”. „Îi ardeau ochii 
ca jarul şi luptam ca nebunii că era între 
noi. La el ne era nădejdea noastră. Un sin-
gur cuvânt rosteau buzele: «Tata 
Averescu»”. Ajuns prim-ministru şi ministru 
de interne în 1920, generalul Averescu 
aplică promisiunile făcute de Rege pentru 
a-i împroprietări pe ţărani. Venind la 
Hemeiuşi „ţine coarnele plugului, trage cea 
dintâi brazdă în ogorul celui împroprietărit, 
cu urarea: «Să-l stăpâniţi sănătoşi pe veci, 
din tată-n fiu»”, aşa cum a consemnat 
Gr. Grigorovici în Moldova, 24 aprilie 1938, 
p. 2. 

Cartea cuprinde şi alte capitole la 
fel de interesante, presărate cu informaţii 
din umbra timpului, sporind valoarea ei: 
„Simbolurile”, „Arta şi moralul”, „Amicii 
noştri, ruşii”, „Era Wilson, Biruinţa 
biruinţelor”, „Despre loialitate”. 

În Postfaţă, Constantin Călin 
precizează că „Închei aceste pagini nu en 
fanfare, ci cu sentimente amestecate, mai 
aproape de amărăciune”, rămânând cu 
sufletul neîmpăcat că „nu suntem întregi”. 
Despre Basarabia şi Bucovina nu se 
pomeneşte nimic concret. Aşteaptă 
răspuns la o serie de întrebări ca: „Ce 
facem ca să renaştem?”, „Cum schimbăm 
atmosfera socială?”, „Cum alungăm 
decepţionismul dat de faptul că, în ge-
neral, lucrurile merg într-o direcţie 
greşită?”, „Suntem îndeajuns de lămuriţi 
asupra aspiraţiilor noastre? etc. 

Lecturarea cărţii clarifică multe lu-
cruri, unele neştiute până acum. E nevoie, 
subliniază autorul, de unitate în „cuget 
şi-n simţiri”, de conducători verticali, 
puternici intelectual şi moral, legaţi de 
năzuinţele tuturor românilor. 

CENTENARUL. Lecturi particu-
lare este o „invitaţie la analogii, la 
interogaţii şi reflecţii”, o piesă de bază, 
care întregeşte arhitectura înfăptuirii Marii 
Uniri, scrisă cu inima, în numele unui crez 
înalt din prezentul trecutului, de băcăoanul 
Constantin Călin, cu rădăcini riguroase în 
solul udeştean al Bucovinei. 

  CENTENARUL. Lecturi particulare
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Zece aspecte controversate 
din biobibliografia lui   

Mihai Eminescu

Inscripții băcăuane 
 
 

CÂTEVA 
MĂRTURII  

DESPRE  
EUGEN CIUCHI 

 
 
Biografia poetului, publicistului și traducătorului 

Eugen Ciuchi (n. 17 decembrie 1883, Obârșia, jud. 
Bacău – m. 17 martie 1962, București) necesită o re-
cercetare minuțioasă spre a-i reconstitui profilul de cre-
ator și cărturar. 

Elev al profesorului Titu Maiorescu, funcționar 
superior la Biblioteca Fundației Universitare „Carol I“, 
în răstimpul 1914–1926, colaborator prețios al revistelor 
Convorbiri literare și Preocupări literare, Eugen Ciuchi 
s-a impus discret prin tenacitatea și talentul de care dis-
punea. 

Într-un moment nefast al biografiei sale este are-
stat și trimis cu domiciliul forțat în orașul Focșani, unde 
îi sunt trimise mesaje și epistole de către prietenii și 
confrații din București. 

Una dintre aceste epistole este trimisă de profe-
sorul și istoricul literar Petre V. Haneș (1879–1966), 
care-l publicase în revista Preocupări literare și căruia 
îi rememorează unele momente și întâmplări din 
adolescența lor comună. 

În biblioteca și arhiva lui Petre V. Haneș se 
găsesc câteva epistole ale lui Eugen Ciuchi din pe-
rioada focșăneană extrem de importante privind 
detenția sa și urmările acesteia. 

 
* 
[București], 31 decembrie 1952 
 
Dragă Ciuchi, 
 
La mulți ani pe 1952! 
Mi-au făcut mare bucurie rândurile tale, mai ales 

că, frecventând încă și regulat biblioteca Fundației, te 
am mereu înaintea ochilor, ca și pe d[omnu]l Tzigara(1) 
și tot personalul. 

Unora, care n-au ieșit încă la pensie, le strâng 

cu plăcere mâna și ne-ntrebăm de sănătate. 
Mă bucur că ai găsit o companie atât de 

simpatică, a lui Mazilu(2) și a domnului Arbore(3). 
Aștept să ne revedem și să mai vorbim. Cu unele 

dintre vechile cunoștințe mă întâlnesc uneori la Apele 
minerale, pe bulevard, aproape de Universitate. Facem 
și cură, spunem și despre trecut. 

Salutări cordiale, 
P.V. Haneș 

 
P.S. 
Cu domnul Mehedinți(4) mă întâlnesc câteodată, 

mai des vara. 
 
[Domnului Eugen Ciuchi, Strada Alexandru 

Tuscă, raionul Focșani, Regiunea Putna. Oficiul poștal 
~ Focșani ~ Expeditor – P.V. Haneș, Strada Paris, nr. 
54, București, Raionul Stalin, Regiunea Ilfov]. 

 
Note 
• Originalul acestei epistole necunoscute se află 

în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din București. 
1. Alexandru Tzigara-Samurcaș (1872–1952), 

prof. univ. la Universitatea din București, istoric de artă. 
Director al Fundației Universitare „Carol I“. Membru al 
Academiei Române. 

2. Dumitru P. Mazilu, profesor, publicist și om 
politic. 

3. Virgiliu P. Arbore (1900-1986), profesor de is-
torie, publicist și cărturar distins. 

4. Simion Mehedinți (1868–1962), prof. univ. la 
Universitatea București. Director al revistei „Convorbiri 
literare“. Membru al Academiei Române. 
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          Nu spun o noutate, dar con-
stat că din când în când viaţa 
noastră – plată, banală şi anonimă 
– se-ntâmplă să fie brăzdată de 
câte-o fulgerare neobişnuită, care 
ne scoate din platitudine,  ne obligă 
să ciulim urechile şi să  cochetăm 
cu senzaţionalul. Că unele din 
aceste fulgerări se revendică din 
Eminescu, nu trebuie să ne 
surprindă. Multe din localităţile ţării 
îşi asumă un titlu de nobleţe din fap-
tul că străzile lor au răsunat cândva, 
episodic, sub sandaua lui Emi-
nescu.  
         La Galaţi, Ilie Zanfir aextras 
întreaga gamă de semnificaţii din 
trecerea lui Eminescu prin oraş, iar 
la Piatra Neamţ, cu decenii în urmă, 
un profesor de la liceul nemţean 
(Iepure), altfel bine situat în topul 
marilor spirite nemţene - vorbind de-
spre Calistrat Hogaş, personalitate 
emblematică pentru ţinutul 
nemţean, a pus în circulaţie publică 
o ipoteză atât de năstruşnică, încât 
a golit-o de plauzibil şi de verosimil. 
Opinia sa este că Veronica Micle îşi 
petrecea verile la Tecuci, şi, fireşte, 
Eminescu o vizita cu re-gularitate.  
      Dacă tot n-a fost asumată de 

politicieni – despre terapia de şoc 
vorbesc – poate dă rezultate mai 
convingătoare în literatură şi în dis-
cursurile critice, E o amăgire, dar şi 
ea face parte din viaţă. De multe  ori 
căutăm urme de copită despicată 
şi pe acolo pe unde ciutele n-au 
trecut niciodată.  
      Cu cartea semnată de Mariana 
Velisar-Codrescu, Povestea ade-
vărată a străbunicilor Safta 
Juraşcu- Dumitrache Velisar 
(Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău, 
2015) este altceva. Domnia sa 
susţine, cu toate dovezile la vedere, 
că genealogic se înrudeşte cu fa-
milia Eminovici. Că mama lui Emi-
nescu, Raluca a avut o soră la 
Bacău, Safta, căsătorită cu clucerul 
Dumitrache Velisar care avea un 
conac relativ modest la Fundeni-Se-
cuieni din ţinutul Bacăului, fără să 
caute senzaţionalul cu orice 
preţ, autoarea reconstituie întregul 
arbore genealogic şi-şi legitimează 
afirmaţia prin acte şi dovezi arhivis-
tice şi prin mărturiile bunilor şi 
străbunilor săi, astfel încât cartea 
are, deopotrivă, un conţinut docu-
mentar şi memorialistic. Nu ştim de 
ce cartea n-a fost comentată, cât ar 
fi meritat, în presa noastră literară, 
şi n-a generat reacţiile aşteptate, 
dar asta nu înseamnă că nu este 
importantă şi nu merită un plus de 
atenţie din partea celor cu 
preocupări eminescologice. Măr-
turia autoarei că o soră a Ralucăi 
apoi nepotul Matei au trăit o vreme 
în satul nostru, aşează definitiv 
Bacăul pe harta localităţilor nemu-
rite de Eminescu.       

      Faptul că autoarea a consimţit 
să-şi publice lucrarea aşa de târziu, 
când a ajuns la o vârstă 
respectabilă are, desigur, şi o 
explicaţie: ani întregi, mărturiseşte, 
m-am sfiit să mărturisesc că am 
strămoşi comuni cu Mihai Emi-
nescu. Mi se părea o impietate să 
spun că sunt rudă cu marele poet. 
Când eram studentă la Iaşi, unii pro-
fesori mă întrebau ce ştiu despre 
interferenţele familiei Juraşcu şi 
Velisar. Multe documente din arhiva 
familiei, ori trimise la Ipoteşti au fost 
folosite de poetul Ion Roşu.  
      Într-adevăr, în volumul lui Ion 
Roşu, Legendă şi adevăr în bi-
ografia lui M. Eminescu, (Editura 
Cartea Românească, Bucureşti, 
1989) există o diviziune specială 
consacrată Neamului Jurăşeştilor în 
care se  confirmă multe din 
mărturiile Marianei Velisar-Co-
drescu. E un filon de cercetare 
care, îmi place să cred, va antrena 
multe spirite în excavarea tuturor 
sensurilor implicate..  
      Şi, la fel, este o dovadă că 
Galaxia Eminescu încă nu este 
epuizată complet sub aspect 
exegetic şi că aceste mărturii, ca şi 
cele semnalate de Miron Manega 
vor genera multe poziţionări în 
eseistica românească. O felicităm 
pe autoare pentru curajul de a-şi fi 
reprimat modestia şi-a îmbogăţit 
bibliografia eminesciană cu această 
carte sfielnică şi plină de 
semnificaţii.  
         Asemeni ghiocului marin, în 
paginile ei se aud cum vuiesc ta-
lazurile unei familii nefericite.      

 Senzaţional. Familia Eminovici avea rude la Bacău!
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Contestatarii scriitorilor, în primul rând 
ai celor clasici au fost, sunt și vor fi denumiți 
detractori, termen care, în opinia mea, va fi 
exista în paralel cu un neologism recent, de 
proveniență anglo-americană, "hateri", care 
vine de la verbul "hate", adică  cei care din 
invidie îi urăsc și îi critică pe cei mai puțin 
comozi și dotați cu mai mult har decât ei 

Printre scriitorii contestați de-a lungul 
timpului se numără și Mihai Eminescu, im-

plicit consacrat cu sintagma de "poet național", prin Legea nr. 
238, din 7 decembrie 2010, care a instituit ca ziua de 15 ianuarie, 
acceptată oficial ca ziua lui de naștere, să devină Ziua Culturii 
Naționale.  

Lista celor catalogați  ca detractori ai lui Mihai Eminescu este 
lungă, începând cu profesorul universitar Aron Densușianu, în 
cartea "Istoria limbii și literaturrii române", apărută în 1885, sub 
egida Editurii Tipografia Națională, din Iași. În prezenta lucrare 
eu pun zece întrebări, care să pună în evidență aspecte contro-
versate din biobibliografia lui Mihai Eminescu. 

Întrebările sunt următoarele: 
1. Este adevărat sau nu că în țara noastră "poeții naționali"... 

sunt de conjunctură, având în vedere că Tudor Arghezi a fost 
primul omagiat pe tot cuprinsul spațiului pruto-tisean ca "poet 
național" pe 21 mai 1960 și 21 mai 1965, cu ocazia împlinirii 
vârstei de 80, respectiv, de 85 de ani? 

2. De ce este considerată ca zi de naștere... 15 ianuarie 
1850 și nu 20 decembrie 1849, așa cum reiese din propria 
declarație a lui Mihai Eminescu și din declarațiile surorii Aglae și 
fratelui Matei, 15 ianurie 1850 fiind doar... ziua de înregistrare a 
nașterii respective în registrul de nașteri și botezuri al bisericii 
Uspenia, din Botoșani? 

3. De ce Mihai Eminescu... nu a scris nicio poezie dedicată... 
Războiului de Independență al României din 1877  și nu a pro-
cedat ca, de exemplu, Vasile Alecsandri, "scriitorul total", autorul 
celor patru binecunoscute poezii patriotice "Hora de la Plevna", 
"Odă ostașilor români", "Peneș Curcanul" și "Sergentul"? 

4. Cât de romantică a fost iubirea dintre... Mihai Eminescu 
și... Veronica Micle, având în vedere... trădările ambilor parteneri, 
el, de exemplu, cu... Mite Kremnitz și... Cleopatra Poenaru, 
cărora le-a dedicat poeziile "Atât de fragedă", în 1879, respectiv, 
"Pe lângă plopii fără soț", în 1883, în timp ce ea, de exemplu, a 
avut o noapte de dragoste cu... Ion Luca Caragiale, în toamna 
anului 1881? 

5. Mihai Eminescu... poate sau nu să fie acuzat de plagiat, 
dat fiind asemănarea stridentă dintre... opt versuri din cele 16, 
ale poeziei "La steaua", publicată în 1886, și... opt versuri, din 
cele 12 ale poeziei "Siehts du den Stern", publicată de Gottfried 
Keller, în 1851, ceea ce i-a făcut pe profesorii universitari  Mihai 
Dragomirescă și Garabet Ibrăileanu să afirme în 1906, că este 
vorba de... "originalitate plastică slabă", respectiv, în 1928, că 
este... "o refacere", adică o reluare a ideilor, fără a le traduce în 
aceeași ordine?  

6. Este adevărat sau nu că în perioadele când a fost bibliote-
car și subbibliotecar la Biblioteca Centrală din Iași, Mihai 
Eminescu... nu a elaborat un dicționar sanscrit – român, ci doar... 
a transcris, adică a copiat părți dintr-un dicționar sanscrit – latin, 
intitulat "Glossarium comparativum linguae sanscritae", publicat 
de orientalistul Franz Bopp la Berlin, în 1867?  

7. Este adevărat sau nu că există asemănări stridente din-
tre... nouă elemente de cosmogonie din poemul "Scrisoarea 
I-a", de Mihai Eminescu, publicat în 1881, și cele din traducerea 
în germană, realizată de Friedrich  Max Müller, "Rig – Veda, oder 
die heiligen Lieder der Brachmanen", publicată în mai multe vo-
lume, începând din 1856? 

8. Este adevărat sau nu că Mihai Eminescu... apare ca 
primul autor român de poezii cu limbaj licențios și conținut explicit 
pornografic, dat fiind... cele zece poezii, denumite de mine "emi-
pornostihuri", menționate în paginile 1013 – 1018, din volumul 
XV, intitulat "Mihai Eminescu * Opere * Fragmentarium, addenda 
ediției", apărut în 1993, sub egida Editurii Academiei Române, 
coordonatorii fiind Petru Creția și Dimitrie Vatamaniuc? 

9. Este sau nu un motiv suficient de arestare și internare la 
o instituție psihiatrică a unei persoane, care... scoate pistolul într-
o locație de alimentație publică și strigă "Vreau să îl împușc pe 
rege!", așa cum Mihai Eminescu... a procedat pe 28 iunie 1883, 
în stabilimentul "Capșa", din București, după care s-a dus spre 
Palatul Cotroceni și apoi, aflând că regele nu era acolo, a plecat 
la Băile Mitrasevski, de pe strada Poliției nr. 4, unde s-a închis 
în camera nr. 17 și a cerut... zece ouă crude?  

10. Este adevărat sau nu că lui Mihai Eminescu... i s-a făcut 
prima frecție cu mercur... abia după ziua de 9 aprilie 1887, de 
către sora Harieta Eminovici, la spitalul din Botoșani, și că tot 
acolo și tot atunci  i s-a administrat prima injecție intravenoasă 
cu clorură de mercur, adică... la aproape patru ani după ziua de 
28 iunie 1883, când el a fost internat prima oară și pus în cămașă 
de forță la Institutul de Alienați Mintali "Caritatea", al profesorului 
universitar Alexandru Șuțu, fondatorul  Catedrei de Psihologie, 
a Universității din București? 
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Fără îndoială, Petruș Andrei este 
un scriitor polivalent, acoperind largi arii 
culturale, cultivând specii literare dintre 
cele mai insolite, cu rezultate întotdeauna 
notabile. 

Practică de ani buni, cu 
consecvență și real talent, critica și istoria 
literară, iar recunoașterile au devenit în 
consecință, obținând numeroase Premii I 
și Mari Premii pe la diferite concursuri de 
profil din țară, fiind intens curtat atât de 
scriitori consacrați, cât și de debutanți, nu-
mele său însemnând, desigur, pentru scri-
itorul în cauză, un „certificat de valoare și 
de autenticitate”. 

Petruș Andrei scrie cu egală 
ușurință aforisme, poezii de formă fixă, 
între care îi sunt dragi sonetul italian și 
rondelul, catrenul; are elegante și incisive 
epigrame, poate fi duios și caustic, tandru 
și tăios, lilial și sarcastic. 

Este un heraclitic, cititorii și chiar 
prietenii nu pot anticipa ce și cum  va fi 
următoarea sa carte. 

Gelem, gelem, cartea de față,  își 
surprinde  clar cititorii, deși se regăsesc în 
ea unele dintre „liniile de forță„  (re)cunos-
cute ale autorului. 

Recunoaștem, de exemplu, fru-
moase „arte poetice”: Asemeni unui 
meșter faur, /Din munte de cuvinte, /Îm-
brac pe unele, din aur/Croindu-le 
veșminte. //În versul meu punând 
magia/Mă-ntrec în cânt cu mierla/ Și 
crește-n mine poezia/Precum în scoică 
perla. Alchimie. 

Alteori, poetul încearcă lirice și tan-
dre autobiografii: Poporul meu nu-i de 
păgâni/Iar Țara mea-i un dar ceresc/Eu 
sunt român de la Români/Și eu cu asta mă 
mândresc. //Sunt buhușean, nemțean, 
ieșean/Iar mai apoi ca profesor/Și 
bârlădean și puieștean/Și băcăuan până 
ce mor. //O spun și pentru cei de mâini/S-
o știe, numai dac-or vrea, /Că sunt român 
de la Români/Și mă mândresc cu Țara 
mea. Autobiografică. 

Autoportretul e pictat cu mână 
sigură, chiar dacă fundalul este „tremurat” 
(din cauza emoției): Presoară toamna aur 
pe coline/Iar dinspre Nord se-anunţă triste 
veşti, /Petruş Andrei ce milă mi-e de 
tine/Că-mbătrâneşti şi tot naiv tu eşti. //Din 
suflet ai pictat câte-o bucată/Cu un albas-
tru crud de Voroneţ/Şi verde din paleta cea 
bogată/A câmpului, în blânde dimineţi. //Iar 
roşu ai luat de pe coline/Din macii care se 
aprind în grâu, /Coral din buze ca cireşe 
pline, /Sidef din ochi ca undele de râu. //Şi 
ţi-ai cioplit un templu de cuvinte, /Ţi-au fost 
străine crime şi orori, /În viaţa asta un poet 
cuminte/Iar, după ea, din nou pământ de 
flori. / Presoară toamna aur pe coline.  

Diversitatea stilistică este 
dezarmantă, poetul cultivând versul „fol-
cloric” cu  virtuozitate:  Ce-a rămas dintr-o 
iubire? / Tânguită tânguire: / Adierea vân-
tului / Pe fața pământului / Mersul 
căprioarelor, /Susurul izvoarelor, /Verdele 
câmpiilor, /Cântul ciocârliilor, / Fluierele 
stânelor / Și plânsul fântânelor. / Dor de 
ducă. 

Blestemul devine descântec (și in-
vers), bazat și pe monocromie: 

Negru e întreg pământul, /Toată 

însă cresc din el, /Negru s-a făcut cuvân-
tul, /Negru-al soarelui inel. //Negru-i cerul, 
neagră luna, /Negru-i vântul cel pribeag, 
/Neagră-i la vioară struna, /Negru chipul 
celui drag. Cântec de supărare.  Poetul 
are destule afinități (Eminescu, Șt. O. Iosif, 
François Villon, romantici germani etc), cu 
care dialoghează parodic, asemenea unui 
alt Topârceanu: Cu miez incandescent 
Alina/Iar Lili – floare de ninsoare –/ Și-
mbujorata Cătălina/Atâta de ispititoare/Și 
Gina, lacrimă ce doare/Că-n fața ei statuie 
stai/De-o vezi în toată-a ei splendoare/Dar 
unde-s florile de mai? //Închinare/Deși ai 
ce dorești, îmi pare/Și ceea ce n-au mulți, 
tu ai, /Eu îți pun totuși, o-ntrebare: /Dar 
unde-s florile de mai?   Balada florilor de 
mai (după François Villon). Aluzia este, 
desigur, la celebra Baladă a doamnelor 
de altădată. 

Sau aceste versuri delicate, replică 
la baladele romantice germane: Poate 
nu-i decât o-nchipuire / Nicidecum poveste 
de iubire / Și atunci de ce mi-apare-n 
vise/Ca vis viu pe altele ucise/Cu un văl 
pe chipu-i Anelise? Anelise. 

Șt. O.Iosif e prezent, atât cu ecouri 
din  „Icoane din Carpați”, cât și cu alte ver-
suri, de o limpezime incredibilă, cărora 
Petruș Andrei le găsește „echivalențele” 
sale:  Și în viața mea de vii, /Blândă ca o 
rază, /Să ne-aducă și copii/Îngerul de 
pază. Sau: Suntem două jumătăți, /Să ne 
facem unul/Când, frumoasă te arăți. 
/Soarele e unul. // Cântec de dragoste. 

Eminescu ne este redat prin filtrul 
unui Al. Vlahuță: Citeam pe Eminescu iar 
și iară/Pe când mergeam la școală 
împreună/Cu-același clar de inimi și de 
lună/Din noaptea-aceea tainică de vară. / 
Citeam pe Eminescu. Și încă: Mai altfel 
decât lume-ntreagă/Și decât mulți mai 
bun, /Ei, neputând să înțeleagă, /L-au de-
clarat nebun. / Poetul MIHAI EMINESCU 

Petruș Andrei scrie și versuri cu 
aparență de aforism, delicate, 
esențializate, inedite: 

Focul plânge, / apa-nvinge/ dar pe-
al inimii /nu-l stinge. /  Apa și focul; Dum-
nezeiasca ciocârlie/ nu-și face cuib/ în 
colivie/ ca să nu-și lase/ puii în sclavie. /  
Libertate 

Practică și fabula, subiectul fiind 
inedit, ceea ce nu e atât de simplu, pe cât 
s-ar părea la prima vedere: Catâru-și 
căuta-n trecut/Al rasei sale început/Și 
alerga cu ochii scoși/Să-și afle regi printre 
strămoși. //În cronici căuta de zor/Vreun 
străbunic nechezător, /Vreun moș mai 
încăpățânat/Ce va fi fost cândva-mpărat. 
//Să-i zgândăre, ca un hatâr/Orgoliul 
strașnic de catâr/Și cum umbla așa hai-
hui/Găsi pe iapă, mama lui//Și-aceasta îi 
mărturisi/Că pe-al său tată-l va găsi/Nu 
însă printre telegari/Ci-n herghelia... de 
măgari. //Când cauți genealogii, /Ce vei 
găsi încă nu știi. / Arbore genealogic. 

Scrie și versuri de război, amintind 
de „Ciclul Morții” lui Camil Petrescu: Și 
plesneau, în jur, obuze, /Nu numai de 
moarte bună, /Ci de-amețitoare buze/Și de 
răsărit de lună. // Frigul despărțirii mușcă, 
/Amintirea-i încă vie / Cu miros de praf de 
pușcă / Și mireasmă de tămâie. / Amintiri 
de pe front. 

Consider însă că toate aceste 
exerciții stilistice sunt „exerciții pentru 
mâna stângă” ale unei virtuoz, poetul ex-
ersându-se pentru marea și dificila 
panoramă pe care și-a propus-o, o 
„Rromaniadă”, replică desigur la singura 
epopee românească izbutită, „Țiganiada” 
lui Budai Deleanu. 

Desigur, Petruș Andrei liricizează 
discursul epic, renunțând aproape total la 
narațiune în favoarea descrierii, înlocuind 
și dialogul cu monologul adresat. 

Rezultă portrete interesante, 
pitorești, modelul declarat fiind Miron Radu 

Paraschivescu și merită să reproducem in-
tegral un text al lui Petruș Andrei dedicat 
acestuia într-un insolit „omagiu”: Un lăutar 
avea să-mi spună/La spartul nunții din 
comună/O strașnică poveste//Ce-o s-auziți 
nu-i de mirare/De-așa năstrușnică-ntâm-
plare,/Așa, cam pe neveste.//Era de-acum 
după strigare/Și se strânsese-o sumă 
mare/Când s-a furat mireasa.//Ca de-obi-
cei, era o glumă/Ca să dea mirele o 
sumă/Să-i dea-napoi aleasa.//Și tânărul 
ieșise-afară/Când chiar atunci a fost  s-
apară,/Ca din senin, piranda//A fost o 
singură privire/ Și a-nlemnit frumosul 
mire/Văzând-o pe Amanda. //Și-având în 
buzunar toți banii,/În corturi, a trezit 
țiganii/Dorind ca să o ceară. //Și duși au 
fost de data asta/Că mirele-a găsit ne-
vasta/O alta-n prima seară.//E rău ,,de 
facto și de iure”/Să lași mireasa să ți-o 
fure/Că nu știi ce se-ntâmplă,//Poți să 
ajungi de râsul lumii,/Că-n loc să guști 
savoarea glumii,/Îți tragi un glonț în 
tâmplă. //  Căsătoria-i temelie,/Când doi 

ajung la cununie,/Distracția e gata.//Chiar 
de mai vezi câte-o cadână/E rău să dai 
cioara din mână,/Să lași mofluză fata,//Dar 
nu te pui cu romantismul,/Nici cu iubirea 
ori seismul/Că vin pe negândite,//Așa auzi 
de câte-o dramă,/De aurul care-i aramă/Și 
fete părăsite.//Respectă ighemoniconul/ 
Că mi te paște ghinionul/Și-astfel comiți 
păcatul//Și-n loc să-ți cauți de odihnă/Să 
dormi în patul tău în tihnă/Tu mi te culci 
de-a latul.//Ca să rezolvi încurcătura/Și 
satului tu să-i rupi gura/Cu mult mai bine 
este//Să mulțumești întreaga lume/De-
sigur, de dispui de sume,/Să ai două 
neveste.//Un gând poznaș cu-aripi 
ușoare/Precum un fluture în soare/ 
Zburând mereu din floare-n floare.” 
Poveste de dragoste (După Miron Radu 
Paraschivescu). 

Într-o neobișnuită autoprefață, 
Petruș Andrei se plasează într-o pleiadă 
ilustră: 

„Acum mă gândesc la marii mei pri-
eteni, Mihai Eminescu și Mircea Eliade, 
admiratori ai înaltei poezii și culturi indice, 
mă gândesc și la bunii mei prieteni: Ion 
Budai Deleanu (,,Țiganiada”), Federico 
Garcia Lorca (,,Romancero gitanos”) și la 
Miron Radu Paraschivescu (,,Cântece 
țigănești”), dar și la bardul de la Mircești 
(,,Dezrobirea țiganilor”) și la ,,poetul 
țărănimii” care s-a transpus în sufletul 
țăranului român cântându-i ,,bucuria și-
amarul” și toată gama iubirii. 

Am încercat și eu să dau glas 
simțămintelor și gândirilor unei etnii care 
are dreptul și obligația de a contribui la cul-
tura europeană și universală.” 

(Aș mai adăuga la cele spuse de 
autor și admirabile pagini de proză scrise 
de autori români, care întregesc panorama 
unei „etnii” pitorești, colorate, nu o dată 
controversate, pagini scrise de Mihail 
Sadoveanu, Zaharia Stancu, Vasile 

Voiculescu sau Eugen Barbu).  
Dar tehnica poetului e cea a lui 

Coșbuc, cel care realizează o emoționantă 
monografie a satului ardelean și implicit 
român, din frânturi de existență, din 
secvențe admirabil surprinse. 

Versul pare popular, limbajul e ar-
gotic, reușita indiscutabilă: După ea-mi 
crăpa măseaua/C-avea gura ca bezeaua, 
/Buzele ca acadeaua, /Ochii cum e pe-
ruzeaua, /Pielea cum e catifeaua/Zveltă ca 
zarnacadeaua/Și mlădie ca nuiaua. //Mai 
aprinsă ca laleaua/Și mai sus decât e 
steaua/Că luminá cafeneaua/Unde bubuia 
maneaua/  Și-am servit-o cu cafeaua/Însă 
mi-am găsit beleaua. //Merunda* și ja-
gardeaua, /A fugit mâncând șoseaua, /Tu-
i vascrisu� și vangheaua!” /*curvă (pe 
țigănește) / Argotică (Să remarcăm 
importanța stilistică a monorimei, care 
unifică imagistic un portret feminin 
tulburător). 

Așa cum spuneam, dialogul se 
transformă în monolog adresat, cu 
particularități dialectale și regionale, toc-
mai pentru a acoperi un teritoriu liric, 
lingvistic și geografic cât mai vast: 

„- Dare-ar dracu-n capul tău!/Tu, 
Mărine,-o făcuși lată/ nsă ca acum de 
rău/Nu te-mbătași niciodată.// Te-
mbătaseși ca un prost –/ Ni la el un să se 
culce! –/ Dar de-acum, că ești în post,/Nu-
ți mai dau nimic de dulce./ Lăsata secului  
(în Oltenia); 

„- Tacă-ți gura, măi fimeie,/C-am 
băut și eu oleacă,/Băutura-i să se beie!/Îs 
mahmur da o să-mi treacă.”   (în Moldova); 

„C-am o mândră, tulai Doamne,/ 
Țâpă clopul când sărută/Da s-o vezi numa 
când doarme, /Mințile din loc îți mută! ” 
Când îi văd mândrei hurmuzul (în Ardeal) 

Cu adevărat valoroase sunt „cânte-
cele”, ele depășind marginile concretului, 
imediatului, aspirând la esențe superioare: 

„De la cap, până la poale, /Când o 
văd, mă bagă-n boale. //De-ar vrea unul 
să mi-o ia,  / Eu fac moarte pentru ea.” 
Cântec de dragoste; 

„Frunză verde de cucută, /Nu-i om 
cine nu sărută/Și femeia nu o 
strânge/Până când se face-a plânge//De 
iubești o fată mare/Și mâncarea e mân-
care, /Visu-i vis și somnu-i somn/Și atunci 
și rromu-i domn.”  Cântec de foaie verde; 

„Da, îmi e grozav de sete, /Noaptea 
asta îmi fac plinul/Toate stelele-mi par bete 
/ Că le-a amețit seninul.”   Cântec de pe-
trecere; 

„Să bea vinul cu găleata/Și rachiul 
cu ulciorul/Și se veselește ceata/Că azi 
s-a născut feciorul.” ; 

„Bună vremea, fraților, /Ați crezut, 
cumva, că mor? /Eu trăiesc în 
fiecare/Chiar și după îngropare, /Că sunt 
viu în amintiri/Și-n nestinsele iubiri/Și 
trăiesc în cer cu stele/Tot cu dragostele 
mele.”   Cântec de revedere;      

„Bătrânii își uitau ce-i bătrâ-
nețea/Iară cei tineri o vedeau 
voioasă/Trecând cum trece-o floare 
luminoasă / Și-o salutau cu toată 
gentilețea. //Dar a venit pe un cal alb un 
mire/Și-a fost de-ajuns o singură privire/Să 
o răpească sub un clar de lună”.   Cântec 
de șatră; 

„Au răpit țiganii luna/Ca cercei din 
ea să facă/Și o salbă și cununa/  Pentru 
fata cea săracă. // Au răpit și sfântul soare/ 
Bani de aur ca să iasă/Într-o zi de 
sărbătoare/ Pentr-o tânăra mireasă. / Cân-
tec rrom; 

„El nu se uită la biștari/Că are tean-
curi de dolari/Și cei mai nașpa ochelari. 
//Iar dacă joacă tananica/Din ochi îl 
soarbe-atunci gagica/Simțind c-o gâdilă 
furnica. //El e baștan între baștani/Bariu e 
printre barosani/Că știe cum să facă bani.” 
Cântecul lui Tamango 
 (Continuare în pag. 12)

                          CARTEA DE POEZIE comentată de L. STROCHI  
                               Petruș Andrei sau polivalența necesară
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Uniți de o viziune și o preocupare 

comună, legată de criza ecologică prin 
care trece omenirea și de care în prezent 
se vorbește prea puțin în România, 
Asociația de Artă ,,In Context Slănic-
Moldova”, împreuna cu Asociația ,,Pri-
etenii Slănicului”, voluntarii de la  liceele 
partenere din județul Bacău și elevi de la 
Școala Gimnazială Nr.1 Slănic-Moldova și 
Școala Gimnazială Nr.2 Târgu-Ocna au 
organizat în perioada 20 - 31 decembrie, 
o serie de activități festive adresate 
comunității locale si turiștilor aflați în 
stațiune.  

Aceiași tineri care au implementat 
anul acesta cel mai inovator program de 
colectare a deșeurilor, intitulat ,,Slănic 
compostează” și care au organizat cel mai 
mare protest ,,Fridays for Future” din țara 
noastră, își unesc acum forțele, pentru a 

demonstra că prin determinare și creativi-
tate, totul se poate reinterpreta și refolosi.  

Astfel, între 20 - 22 decembrie, în 
Foișorul de Muzică din Parcul Central al 
stațiunii a avut loc Târgul de cadouri cu 
produse eco și homemade ,,Unfreeze 
Slănic”, în cadrul căruia au fost prezentate 
produse ornamentale specifice perioadei 
sărbătorilor de iarnă, incluzând piese ves-
timentare, accesorii, dulciuri si, multă voie 
bună. 

Prin organizarea unor astfel de târ-
guri, organizatorii doresc să atragă atenția 

asupra problemei supraprodusului și a 
consecinței sale asupra mediului 
înconjurător. ,,Trăim ca și când am mai 
avea o altă planetă, cu propriile sale 
resurse, la dispoziția noastră și consumăm 
cu 50% mai multe resurse decât poate 
susține în ansamblu planeta noastră”, a 
spus Sabrina Dâscă, elevă a Colegiului 
Național de Artă ,,George Apostu” din 
Bacău și voluntară în cadrul programului 
de rezidență artistică internațională ,,In 
Context Slănic-Moldova”, al cărui inițiator 
și coordonator este artista plastică Alina-
Georgiana Teodorescu, președintele 
asociației de artă cu același nume.  

În perioada menționată, în Parcul 
Central și în incinta Bisericii Romano-
Catolice ,,Adormirea Maicii Domnului” din 
stațiune au mai fost organizate ateliere de 
decorațiuni din obiecte reciclate pentru 
copii, concerte de colinde și muzică 
clasică. Cu această ocazie s-au mai 
desfășurat si alte activități creative menite 
să încurajeze crearea unei culturi de ex-
perimentare și de colaborare, ce inspiră 
învățarea, gândirea critică, curiozitatea, 
comunitatea, incluziunea și durabilitatea.  

Astfel weekend-ul Crăciunului a fost 
unul plin de culoare și bucurie, cu daruri 
inedite, un demers unic, pentru această 

perioadă a anului.  
,,În ceea ce privește dezghețarea 

Slănicului, sperăm să nu fie mai lentă 
decât ritmul de dispariție a ghețarilor în 

zona arctică, datorat impactului nostru pe 
planetă.  

Noi promitem să perseverăm și să 
vă așteptăm cu brațele deschise oricând 
veți simți să vă alăturați nouă în viitoarele 
activități.  `Unfreeze Slănic` este modul 
în care tinerii și voluntarii din cadrul 
asociației noastre intenționează să 
demonstreze că totul poate fi reutilizat. 
Decorațiuni manufacturate și piese vesti-
mentare reinterpretate pot oricând deveni 
cadouri de Crăciun unice și responsabile 
pentru toți cei dragi dumneavoastră”, a 
spus Alina-Georgiana Teodorescu.              

    Un inedit proiect artistic  
pentru o dezvoltare durabilă  
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Petruș Andrei  
sau polivalența 

necesară  
(Continuare din pag. 11)  
„Așa e soarta rromului/Să nu stea-

n viață locului/Astfel cum curge lin 
izvorul/Așa-i și rromul călătorul. //Un vechi 
nomad pe drumul lui/Plecând pe calea 
dorului/Ascultă plânsul vântului/Și inima 
pământului.” Cântecul nomadului 
(Gelem, gelem) 

Multe versuri sunt adevărate 
„Creioane” argheziene, aparent simple, 
delicate, pline însă de substanță, devenind 
mnemotehnice:  

„Se animă iarăși vatra, /Satu-ntreg 
ia foc, /A venit, în margini, șatra, /Hai copii 
la joc. / Am văzut țigani fericiți; 

„Câte-un ban de-argint mai dă-mi/Și 
din salba ta de stele/C-am să trec prin 
șapte vămi/Ca să-l duc iubitei mele.”   
Bani albi; 

„Și cu fruntea în țărână/El i-a pus 
inelu-n mână/Și-a rugat pe-a lui 
stăpână/Să nu-njure și să-l certe/Ci, din 
inimă, să-l ierte.”   Călugărița; 

„M-a oprit pe drum rromesa/Ca în 
palmă să-mi ghicească/Nu să-mi cânte 
chiraleisa/Ci de soartă să-mi vorbească.” 
Chiromanție; 

„Și-mi pare că-ntr-o clipă/De-atâta 
frig și ploi, /Cuvinte dragi, în floare, /Au pu-
trezit în noi.”    De-atâtea zile...; 

„Doamna mea de vreme bună/Însă 
și de vreme rea, /Hai din nou sub clar de 
lună/Să-ți spun iar că ești a mea.” 
Declarație de dragoste; 

„Se plimba în josul străzii/Dinadins 
unduitor, /Potrivii îndată pașii/După ea 
mânat de dor.”  Dorința; 

„Nu este floarea înflorită, /Nici 
noaptea și nici cer cu stele/Cum e femeia-
ndrăgostită/Fie în cort, fie-n castele.” 
Starea Vremii; 

„Voi face tot ce  mi-ai cerut/Și-ți jur 
pe raza cea de soare/Că te trezești într-un 
sărut/Și-adormi într-o îmbrățișare.”  
Jurământul rromului. 

Aceste inserții au valoare de contra-
punct, intrând într-un puternic contrast atât 
cu tonul nostalgic, baladesc, de curgere 
infinită, de refren, de preludiu la unison…  

„Trec țiganii în căruțe/Și se duc spre 
munte/Și cu fete-așa drăguțe/Cum nu sunt 
prea multe. //Ageri, caii de povară/Scapără 
copite/Și străbat, pe drum de țară, /Sate 
liniștite.”   Exodul țiganilor; 

„Gelem, gelem pe căi pustii, 

/Umblăm pe-a timpului cărare, /Străbatem 
dealuri și câmpii/Pe arșiță și pe răcoare.”   
Gelem, gelem (Umblăm, umblăm); 

„Mereu, mereu pe drum de cară/Noi 
rătăcim, /Purtând în suflete-o povară/Cât 
timp trăim.”   Nomazii (E, în aceste ver-
suri, ceva din măreția marilor fluvii, ce curg 
spre infinit, imperturbabil…cât  și prin 
violența gesturilor și duritatea limbajului: 

„La nervi, poți face o prostie/Și prea 
târziu vine regretul, /Așa mi s-a-ntâmplat 
și mie/Din clipa când am scos stiletul” 
Gustul vieții după gratii; 

„Prin luptă dobândesc neveste/Iar 
cel învins de-acolo pleacă, /Trei nu încap 
într-o poveste, /Nici două săbii într-o 
teacă” Pe viață și pe moarte; 

„Tu-i pelinul și amaru�/C-au sosit la 
porți gealații/Și pe Nelu Cămătaru/Îl luară 
cu mascații.” Prinderea cămătarului; 

„Cu totul altu-i era țelul, /Când toată 
lumea întrebase/Că nu-i șutise portofelul/ 
Ci inima lui i-o furase.”    Coup de foudre; 

„Regină fac din tine/Dar alt iubit să 
n-ai/Și ochi doar pentru mine, /Că, altfel, 
mi te tai.” 

Cum e și firesc, cele mai sensibile 
și inspirate versuri sunt dedicate femeilor, 
„reginelor”, „pirandelor”, gama senti-
mentelor fiind impresionantă, de la 
adorație la revoltă, de la timiditate la ac-
cente comice sau dramatice:  

„Știe că-i o frumusețe, /Trandafir 
într-o grădină, /Soarele îi dă binețe, /Luna 
după ea suspină. //Și își tremură-n mers 
sânii, /Fustele-i și-ndreaptă clinii, /Că devin 
creștini păgânii/Și se păgânesc creștinii.”   
Frumoasa țigăncușă; 

„E un veac de când te-aștept, /Gân-
durile-mi dau năvală/Iară inima în piept/ E-
un ciocan pe nicovală.”   Insomnie; 

„Regina de-abanos când trece/Ca 
o felină, îmi ia graiul/Mă ia cu cald, mă ia 
cu rece/Și văd cam cum arată raiul. //Când 
îmi aruncă o privire/Mă ia cu frig și cu 
căldură, /E-o clipă de dumnezeire/Și 
voluptate, și tortură.” / Regina de abanos; 

 „Ochii verzi mă-nebuniră, /Brațele-
i mă zăpăciră, /Buzele-i mă-mbolnăviră. 
/De-o găsesc, mânca-i-aș gura, /Cred 
c-am să întrec măsura/Și-i aplic acupunc-
tura.”   Vrăjitoarea; 

„Fa Pirando, ai mâncat măcriș?/De 
te văd atâta de acrită?/După ce ți-a ars de 
măritiș/Haoleu cât ești de-afurisită!”  Dacă 
nu-i haleală;  

„Ea cu mâna brațu-i frige/Când trec 
iuți ca o furie/Dacă gura-i vrea să 
strige/Ochii-i râd de bucurie. /Și, plecați în 
larga lume –/El fugar și ea fugară – /Lângă 
caii plini de spume, /Dorm   pe-o pajiște 
stelară.” Răpirea; „Toată iarba s-a 

uscat/Ce-am iubit s-a scuturat/Că nu știu 
unde-a plecat. / Ieri eram doi porumbei/ Iar 
azi mor de dorul ei/Și mă jur, de n-o 
găsesc  / Gata! Mă călugăresc!” 
Văduvioara. 

Originalitatea acestui volum, atât de 
divers, de fragmentat, o dă tocmai prepon-
derența poeziei de formă fixă, clasică, cu 
specii precum sonetul italian sau chiar ron-
delul.  

Gelem, gelem primește în acest fel 
adevărați piloni de susținere pentru un 
teren care altfel ar fi extrem de friabil. 

Prin urmare, chiar dacă pare ciudat, 
uneori „forma” poate învinge „conținutul”:  

„Nebunii îți vor face-ntâi figura/Și te 
vor părăsi c-așa-s nebunii/Și caii nărăvași, 
cum mai sunt unii, /Mai greu de stăpânit 
precum e ura. / /De lângă turnuri va pleca 
regina, / La ce-ar mai sta când tabla goală 
vede? / Pionii-gânduri nu pot s-o 
oprească.”   Biet jucător; 

„Nomad e și poetul viața-ntreagă, 
/Cu mintea-n lung și-n lat călătorește/Și 
drumul vieții el își urmărește/Iară natura lui 
i-i soră dragă.”   Nomad;  

 „Venise-n șatră alungat de 
lume/Să-și piardă urma, să nu se mai 
știe/Și-n ochi murise orice bucurie/Că nu 
zâmbea la nici un fel de glume.”   Venise-
n șatră. 

Prin urmare versurile - care s-ar fi 
dorit incendiare - , sunt „ponderate”, tem-
perate prin pedala surdinei, efectul 
rămânând (tocmai din această cauză!), 
devastator: 

„De postmoderni s-a tot făcut vor-
bire/C-au introdus în vers pornografia/Și-
au zăpăcit de tot geografia/Zicând că 
dragostea e nesimțire. //Dar toată tevatura 
e gregară/Că poezia ei o spânzurară /Cum 
spânzură pe creangă liliecii.” De post-
moderni...; 

„Inteligența-i limitată/Prostia însă-i 
infinită, /Din naștere sau dobândită, /Ea 
este și infatuată. /Dar, dacă-i liber 
consimțită, /Ea nu rămâne netratată, 
/Inteligența-i limitată/Prostia însă-i infinită.” 
Rondelul prostiei.  

Atunci când textul discursului său 
epico-liric tinde să devină previzibil, Petruș 
Andrei are grijă să îl spargă, fie prin „in-
voltul” unei „ascensiuni”… 

 „El s-a-nălțat sub ochii lor/Frumos 
ca-ntr-o poveste, /Născut din lacrimă de 
dor/Crescând fără de veste. //E mare lucru 
ca un neam/ Să știe să aleagă, / Altfel, se 
duce de haram / O nație întreagă.” 
Voievodul țiganilor; 

…fie prin pasteluri interioare:  
„Cer cărunt cu uliți ninse, /Vântul 

rece-n geamuri geme/Feți-Frumoși se văd 

în vise/Cu Ilene Cosânzene. //Fetele se 
strâng să-și facă/Noaptea asta pe ursită/Și 
pe suflete îmbracă/Haină din descânt 
urzită.” Noaptea Sfântului Andrei; …fie 
prin antiteze de sorginte eminesciană, fil-
trate însă printr-un „folclor urban”:   

„Ei pe Coaste de Azur/Noi cu haina 
ruptă-n... coate/Cum ne cântă Raj Kapoor. 
//Ei cu burțile umflate/Noi ni le-am lipit de 
spate/Că-s de foame leșinate.”  continuate 
de o „moralizare” subtilă, pe jumătate 
ironică, „marca” autorului:  

„Că, ce să vezi? /invidiosul/nu vede 
la păun/ frumosul, //cu firea lui 
/răuvoitoare/se uită numai/ la picioare. ” 
Boala invidiei; 

…sau prin evocarea unor episoade 
reale, pilduitoare: 

„Dar, cum cu toți-aminte ne 
aducem, /Țiganii - robi au început a 
plânge/Strigau bătrâni, dar și femei 
nătânge: /,,Păi noi, cucoane, unde să ne 
ducem?” /” El, bardul de la Mircești, 

 Concluziile autorului sunt gen-
eroase, calde, pledând pentru o etnie, nu 
o dată, marginalizată: 

„În rândul lumii este și țiganul, /Ger-
manu-i neamț, evreul e jidanul/Și, în 
română, rrom, vă deranjează? //Cu pălării 
,,a la americano”, /Nomade, zingaro, gipsy 
sau gitano/Ca să fii OM, numai atât 
contează. /” Cum ți se spune...;     

„Rromu-i om cum e oricare/Nici mai 
breaz, nici mai supus, /Iute e la 
supărare/Cum l-a lăsat Cel de Sus.”  
Dreptul la egalitate; 

„Nimic din ce-i uman nu mi-i 
străin/Și eu sunt plămădit din lut divin/Și, 
de mă-nchin, se cheamă că-s creștin.”   
Sunt OM 

Ușor romantic, autorul simte și 
nevoia unei piruete grațioase, asigurându-
ne de „coparticipare” și „implicare”: 

„Eu mi-am pus inima-n această 
carte/Și zilele și nopțile cu lună/Să fim, 
când n-oi mai fi, tot împreună,/În altă viață, 
cea fără de moarte.” Captatio benevolen-
tiae 

Beneficiind și de o grafică adecvată, 
volumul Gelem, gelem este o apariție 
editorială de excepție.  

Și, asemenea cronicarilor, sau a 
copiștilor, sau traducătorilor, sau a tuturor 
făuritorilor de frumos, de cuvânt și de 
adevăr, Petruș  Andrei  se desparte de citi-
torul său printr-o binecuvântare: 

 „Această carte o dedic tuturor 
românilor și rromilor din întreaga lume și 
bunul Dumnezeu să-i binecuvânteze ori-
unde s-ar afla ei.”  

De fapt, întregul volum este o 
Binecuvântare…
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     Rodica Dascălu 
 
 
 
 
 
 

 
setea de apă vie 
 
nu moartea fizică îmi dă fiori,  
ci moartea ființei, infinit mai gravă. 
privind în adâncul numit suflet, regăsesc  
lumile de care mi-e teamă 
                      iar locul e infinit.  
limita poate fi o privire  
                     de jur-împrejur sau se  
poate întinde dincolo de marginea lumii.  
 
înaintez până unde îmi este foamea  
                         de rost. 
 
nădăjduiesc până în ultimul ceas. 
voi fi senină la trecerea râului Styx, altfel,  
nu văd ce sens ar avea vârtejul  
                    de neoprit în 
interiorul căruia exist, și unde ating  
                            ritmul atât  
de greu încât doar acceptarea  
             îmi permite să fiu. 
 
bilanț  
 
frământ cu ardoare aluatul existenței,  
liniile de forță se lasă așteptate,  
orice creație trebuie pătrunsă de timp,  
numai spiritul treaz poate descifra  
                                    roadele. 
e vremea culesului,  

dar fructele pentru care  
am trudit cad înainte de coacere. 
nervurile ce porneau de la unul spre  
celălalt își reconfigurează calea,  
energia vitală se dispersează.  
 
îmi recunosc înfrângerea, 
peste ani prinde contur o imagine. 
ea absoarbe gânduri confuze, trăiri  
neobișnuite, situații limită, pe deasupra  
lor plutește un văl subțire transparent,  
o dorința luminoasă de iubire. 
 
am uitat să trăiesc 
 
îndepărtându-mă de copilărie,  
tristețea furia îndoiala, cândva,  
ploi scurte de vară, nu mai trec așa de 
ușor. curgerea vremii mă ajută să văd. 
 
în labirintul existenței nimic  
nu a fost în zadar, esențialul rămâne  
salvat în memoria cosmică. deși nisipul  
fin al clepsidrei își grăbește alunecarea,  
culorile vieții continuă să deseneze.  
din raze ce înduioșează inimi  
se înfiripă o hartă a iubirii. 
 
nervuri 
 
de mă întrebi ce regrete  
voi avea la sfârșitul călătoriei,  
îți voi răspunde: cel mai greu de  
acceptat este să știu că bogăția adunată, 
trăind, învățând, vindecând răni,  
                                se va risipi. 
 
știu bine, nimeni nu modelează  
                                   pe nimeni 
decât dacă transformarea pornește  
din chiar lăuntrul său. 
 

însoțită de câteva scânteieri  
ce nu au încă tăria de a rodi aici  
și acum voi pleca, rămâne un gând: 
toate poveștile spuse mi-au colorat  
                                    intens  
universul, ajutându-mă să urmăresc  
                            firul roșu. 
 
măreție 
 
bătrâni singuratici 
se plimbă pe alei întortocheate.  
au chipuri distinse, siluete fragile  
și, deși mersul le este ușor nesigur, 
se îndreaptă senini spre izvorul  
viu cu ape limpezi. 
 
uneori trec pe lângă lacul în  
care toamna își oglindește chipul, 
altădată pășesc pe aleea cu plopi sau 
urcă panta, admirând alunii ale căror  
frunze încep să încărunțească. 
 
ființa noastră, fragmente de poveste, 
fărâme de stele adunate de-o mână  
nevăzută într-un mănunchi  
de lumină, îmbracă cel  
mai fastuos veșmânt,   înaintea trecerii, 
niciodată nu suntem mai frumoși. 
 
privește cerul  
 
privește cerul!  
scriem îndemnul  
cu litere mari pe ziduri,  
panouri. mult prea grăbiți,  
ne spunem: este o zi și mâine! 
 
privind spectacolul nopții,  
mă regăsesc infimă particulă  
într-un spațiu nemărginit. 
același infinit îl văd ocupat  

adesea de marele Eu.  
dacă nu mă despart de mine, 
cea indiferentă,  
cea lipsită de compasiune,  
atunci mă voi despărți de Iubire.  
alegerea mă deconecteză sau  
nu de la sursa divină. 
 
a fost Eclipsă totală de Lună.  
aproape toți am privit spre cer.  
marea a răspuns prin valuri imense, 
fiecărui fenomen cosmic  
un altul îi răspunde,  
chiar de nu o vedem,  
lumina există întotdeauna. 
 
la braț cu fericirea 
 
merg prin orașul cenușiu.  
pe strada principală, o tânără  
își aprinde țigara cu aerul cel mai firesc.  
pe vremea mea…, am fost tentată  
                       să spun,  
mi-am supravegheat gândul  
                     și m-am oprit. 
cerul este mohorât și, mai mult, pare  
îndurerat, lăcrimează ușor. 
 
la statuia lui Constantin Ene  
sunt flori. de ziua independenței,  
eroul a fost omagiat, coroanele dau  
mărturie, cineva și-a amintit,  
lăsând un semn. 
 
mă opresc din drum,  
admir Catedrala Înălțării,  
prin măreția sa, domină orașul. 
 
câteva liceene vin spre mine  
                            din direcția opusă.  
sunt vesele, râd, bucurându-se  
                        de puritate  

 
 
 
    Otilia Rojniță 
 
 
 
 
 
 

 
soțioara 
 
în fiecare zi îmi cade părul 
unghiile de la mâini sunt rupte în două 
și un picior lipsește 
curge sânge din mine 
nu am mai rămas decât o pată  
am călcat un melc 
iartă-mă că te am scârbit 
nu am realizat că îmi este interzis să plâng 
 
îmi pare rău, plec... 
 
am ajuns la capătul puterilor  
și îmi pare rău 
îmi doresc să nu fi fost asta 
tot ce ating se dărâmă 
se sparge  
distrug distrug distrug 
și doamne ce rău îmi pare întârzii 
trebuie să plec 
ultima picătură a fost vărsată  
din paharul vieții mele 
și așa de tânără eram 
așa eram trebuie să plec 
 
ifose 
 
singura 
prinsă în circul ăsta ieftin 
cine sunt eu să merit mai mult 
cine sunt eu să îmi doresc mai mult 
nu știu dar sper la mai bine 
și la mult mai bine 
cel mai mult îmi doresc o viață pentru tine 
să ajungi prinț nemuritor  
în regatul morților singur 
 
în drum are 
 
tata face cel mai dulce ceai din lume 

dar mi-a zis mama să nu te chem la masă 
tată, mamă 
când o să fiu mare vreau să fiu om 
să bat străzile toată noaptea și să cânt 
să beau din sticle sparte 
și să miros a flori colorate 
să nu fac pe nimeni mândru 
vreau să plec azi și mâine 
și peste trei-patru zile  
vreau să dispar și să mă număr  
cu stelele la un loc 
„fă-o singur, lașule” 
mama te-a chemat la masă,dar a fost prea târziu 
de data asta tata a uitat să pună zahăr în ceai 
 
conducând cu ochii-nchiși 
 
te caut în orașul cel mai mare 
mă plimb cu mașina asta putrezită 
de întuneric 
nu știu unde mă duc 
te strig în orașul cel mai mare 
și, doamne, ce tare mă doare gâtul 
oamenii urâți mă devorează 
dar eu mă plimb cu mașina asta putrezită 
te plâng în orașul cel mai mare 
ce departe ești de mine 
am rugat mașina să mă ducă acasă 
dar m-a taxat în plus 
ce întuneric 
 
păpădie-n  farfurie 
 
mănânc flori pe care ai călcat 
ca să uit cuvintele pe care mi le-ai înfipt  
în tâmple 
aievea te găsesc în fiecare colț al universului 
când călătoresc pe visuri neîmplinite 
speranțe jefuite 
și aș îndrăzni să-ți cer o bucată de catifea  
să-mi învelesc florile dar știu că m-ai refuza 
o să mă găsești în spatele picturilor 
cântând o să-ți dorești să mă cumperi 
dar nu o să fiu de vânzare 
 
Na, Poftim 
 
un om care iubește ce anomalie 
cum stau pe canapeaua asta de lut 
și oftez adânc e rece 
dincolo de toate vorbele goale 
și îmbrățișările alterate 

sunt nimeni 
doar bucăți de sticlă spartă 
pusă toată laolaltă 
mici imperfecțiuni 
devin defecte colosale în ochii lor 
cine te salvează, dragul meu? 
un nimeni 
și tot mucegai pe pereții umezi  
din camera ta o să rămân 
 
„am o căsuță mică” 
 
mă plimb pe acoperișul unei case 
la oră târzie 
sunt apusul obraznic și jucăuș 
și te aștept 
fredonând plictisit 
absența ta a dus mii de bucurii 
vântul mă vizitează mai des 
florile cățărătoare mă îmbrățișează  
mai strâns ca niciodată 
si eu plang 
mă plimb pe acoperisul unei case 
dimineața devreme 
și eu plâng 
mă plimb pe acoperișul unei case părăsite 
dimineața devreme 
sunt răsăritul speriat și înfometat 
n-ai venit 
și pe toate alarmele scrie „bună dimineața” 
dar nici una nu-mi ia greața 
 
cum să scapi nepedepsit 
 
see you when i see you 
mai spune-mi frumoaso 
cum vii acasă 
și-ți pui picioarele pe masă 
și-mi săruți iubitul 
urăști tot ce ține de principiu 
și rupi florile din grădinile altora 
îți lipsește sufletul 
n-ai avut parte de răul pe care-l faci 
mi-ai furat ce-am avut mai scump  
pe lume 
și singurul lucru rău pe care 
m-a lăsat inima să ți-l fac 
e poezia asta proastă și fără gust 
căci despre tine e 
vânzătoare de vise deșarte 
hoața de sclipiri din ochi 
criminala de amor 
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Bem  puțin câte puțin din 
smoothie-ul noului an. Zilele se 
scurg ca niște cocori împușcați cu 
alice de lumină, săptămânile ca 
niște aripe frânte, iar nopțile încă 
lungi cât o zi din postul supărării și 
al nefericirii fac coadă la a se 
arunca în puțul zânei zorilor. Sub 
mantaua de alb încă așteptată, se 
coace  anul de mâine, anemic şi 
plin de bube ca un bolnav scăpat 
din  leprocraţie... Sfârşitul anului a 
fost unul incendiar politic, blând cli-
matic şi cu aromă paradiziacă de 
sfinţenie. Dacă nu ar fi fost 
Crăciunul îmbrăcat în spoială de 
leduri, globulețe, beculeţe şi 
ghirlande de staniol și hârtie 
colorată (falsă strălucire a unei bu-
curii sociale!), am fi putut jura că 
vin Sărbătorile Pascale! Acum 
două mii de ani, Iisus – Mântuitorul 
lumii, fiul lui Dumnezeu –, se 
năştea într-o iesle din Betlehem, 
repetând ontologia omului. Dacă 
atunci naşterea unui copil, fie el 
însemnat de astre, nu reprezenta 
mare interes, astăzi percepția  
lumii creștine faţă de acest mo-
ment istoric reprezintă un fapt 
banal... Nașterea lui  Emmanuel 
(cel care mântuiește), nume su-
gerat de înger Fecioarei Maria, 
reprezintă o reluare la starea om-
dumnezeu a evoluției umanității. 
Astfel primii oameni s-au născut și 
evoluat în peșteri, au fost păstori 
și au ridicat ochii spre cer, cerând 
ajutor. Fiul lui Dumnezeu se naște 
într-o peșteră (cu siguranță că se 
putea naște în cel mai strălucitor 
palat, poate chiar al lui Irod), în-
conjurat de păstori și animale. În-
gerii s-au asociat cu păstorii în 
cântări divine. Magii, care 
reprezintă pe omul iscoditor, 
cunoscător al gândurilor divine, 
aduc daruri în dorința de împăcare 
a umanității cu Dumnezeu: aur, 
smirnă și tămâie. Altfel spus, aduc 
daruri de credință, smerenie și 
rugăciune la altarul celui care era 
mai înainte de lume și  se naște 
din nou din ea. Fuga în Egipt 
reprezintă migrarea omului din 
regiunile ostile existenței spre 
zone mai sigure. Iisus a învățat 
meseria de tâmplar. Evoluția omu-
lui a fost spre social, meșteșuguri 
și comerț. Ca orice om, Iisus 
muncește să asigure existența 
familiei alături de bătrânul Iosif. 
Botezul lui Iisus reprezintă purifi-
carea umanității de păcate prin 
apă, reluare la scară personală a 
purificării oamenilor în urma poto-
pului. Cei trei ani de propovăduire 
reprezintă cele câteva secole prin 
care prorocii au încercat să refacă 
relația om – Dumnezeu. Iisus, prin 
natura sa divină, face același lucru 
în încercarea de a-l aduce pe om 
din nou în grădina raiului lui Dum-
nezeu. Rezultatul? Răstignirea Fi-
ului omului. Între timp, Mântuitorul 
şi-a  asumat  păcatele noastre, 
suferind moarte pe cruce, iar 
lumea de ieri şi de azi  percepe 
durereea omului Iisus ca pe o 
chestiune personală, simţind-o di-

rect „în pana istoriei”. Astăzi lumea 
îl răstignește a n-a oară pe Iisus, 
prin renunțarea  la valorile morale 
creștine și asumarea celor secula-
rizate, în drumul spre globalizarea 
fără religie, fără Dumnezeu, liberi 
de orice constrângeri morale și re-
ligioase. Mâncarea, distracţiile şi 
decadenţa fac modul de mani-
festare al unei lumi pentru care 
satisfacţia pântecului este singura 
raţiune de a fi. Moş Crăciun, în 
concepţia contemporanilor noştri, 
este un moş plin de daruri, de 
mâncăruri, băuturi şi plăceri. Din-
colo de posibila lui existenţă, se 
cască golul lăcomiei, al 
indiferenţei, al plăcerilor de tot 
felul, al viciilor şi al homo-
sexualităţii devenite deja religie de 
stat pentru multe guverne (vezi 
ţările nordice), şi nu numai. De 
unde furia pentru mâncare şi 
bautură, îmbuibarea aceasta, când 
la naşterea lui Iisus erau doar nişte 
animale la o iesle şi nişte păstori 
săraci? Luarea cu asalt a tuturor 
magazinelor de către o armată 
imensă de oameni, de parcă ar 
veni sfârșitul lumii sau de parcă au 
intrat zilele în sac, să fie semn de 
foamete în anul următor? Săracă 
lume bogată, cum îţi plângi de milă 
pe umărul străinătăţii şi întinzi 
mâna  miloagă pentru un euroi în 
plus! Unde este Eminescu, să te 
vadă cât de jos ai ajuns? Cu 
siguranță că dacă mâine s-ar lua 
măsura închiderii tuturor super-
marketurilor de către patronii aces-

tora pe întreg cuprinsul Daciei 
străbune, am asista la cea mai 
sângeroasă revoluție socială: 
revoluția pântecului! Cum este 
posibil ca „tembeleziunea publică” 
să organizeze cele mai anoste 
programe  de Crăciun  și Anul 
Nou? Fără nerv, cu un umor mai 
degrabă grobian, plictisitor. Noroc 
de ima-ginile din anii ’80-’90, care 
au dat cât de cât sare emisiunilor 
TV. Chiar ne este ruşine de mi-
turile, tradiţiile, obiceiurile şi da-
tinile noastre româneşti? Cât de 
jos au decăzut instituţiile culturale 
naţionale? Aproape nimic despre 
noi înşine, despre istoria noastră! 
Felicitări televiziunilor locale și re-
gionale, care au înțeles că totuși 
suntem români,  înainte de a fi 
europeni, că avem tradițiile, obi-
ceiurile, miturile și istoria noastră, 
care trebuie cultivate și cunoscute 
lumii întregi. Prea puțin însă! Ce 
fac televiziunile naționale? Ceea 
ce fac de mult: glasul străinilor as-
cult’. Totul se reduce la a copia obi-
ceiurile mercantile ale altora, 
străine de spiritul şi sufletul acestui 
popor! Putem presupune că 
darurile magilor ne dau acest drept 
spre îmbuibare şi destrăbălare? 
Nimic care să ne salte pântecul la 
înălţimea slavei divine. Acesta este 
de fapt un comunism al pântecului, 
capabil să unească lumea noastră 
gurmandă ca asalt final dus de 
Noua Ordine Mondială împotriva 
citadelei creştinismului, într-o horă 
a respingerii lui Hristos ca fiind 

împăratul existenţei noastre 
obosite de secularizare, vicii şi 
păgânism şi a oricărei forme de re-
ligiozitate. Faptul în sine că 
Naşterea Domnului trece aproape 
neobservată (doar colindele mai 
amintesc de evenimentele de 
acum două mii de ani) este modul 
nostru de a-l răstigni încă o dată 
pe Hristos. Şi,  totuşi, El ne iartă 
mereu! Felicitări tuturor admini-
strațiilor locale care au organizat 
spectacole dedicate obiceiurilor 
sărbătorilor de iarnă! Se poate să 
fim și români, dacă se vrea! 

Mai înțelepți cu un an, ne 
îmbătăm cu vinul  speranțelor că 
anul acesta ne va fi mai bine, va 
curge lapte și miere și viața ne va 
fi un paradis încă neatins! Că iadul 
și raiul sunt în sufletul nostru este 
demonstrat de mult, că suntem și 
draci, și sfinți este un lucru lesne 
știut, dar că vrem să fim și dum-
nezei este prea mult chiar și pentru 
optimismul nostru incurabil. Iarna 
își poartă zdrențele de zăpadă și 
ploaie peste trupul ostenit al patriei 
ca o nălucă bolnavă de frig. Iarna 
aceasta este o struțocămilă bine 
creionată pe pânza pictorului-
vreme, care din când în când 
aruncă flăcări geroase prin nările 
de balaur clasat la coșul cu povești 
expirate, peste văile ca niște răni 
deschise, hăcuite  de-a lungul 
anilor de furia apelor. Ne 
comportăm ca o bucurie încă 
nerostită! Viața politică este agitată 
ca un vas sub presiune. Din 

păcate, energia 
aceasta nu este 
canalizată spre a 
pune în mișcare 
drumul glorios al 
patriei spre Noua 
Ordine Mondială 
și spre binele 
poporului. Ea se 
risipește în dis-
pute sterile, de 
gașcă sau parte-
neriat, în vederea 
obținerii de cât 
mai multe foloase 

în propriile buzunare. Cel puțin așa 
se percepe  la nivelul ierbii 
înghețate, de către majoritatea 
cetățenilor, ce se mulțumesc cu 
firimiturile ce cad de la masa 
potentaților zilei! Nu-i așa? Politi-
cienii veghează la binele poporu-
lui! Poporul este prea ocupat cu 
circul mediatic și pâinea care încă 
are prețuri rezonabile, pentru a fi 
atent la ce fac politicienii. Și la 
urma urmelor ce să faci în nopțile 
acestea lungi de iarnă vopsită? 
Don’ Trăinică să trăiască, c-a făcut 
sistemul ca un meșter mare, lung 
și tare precum castravetele popii 
de la mănăstirea cu vrăbioare. La 
oala politicii se plămădește aluatul 
celor două rânduri de alegeri ce 
vor avea loc în acest an. Se 
pregătesc săbiile, se curăță țevile 
ZB-urilor, tunurile sunt înlocuite cu 
simulatoare laser mult mai sofisti-
cate, se lustruiesc programele 
politice, se stropesc cu aur sloga-
nurile  electorale goale. Nici online-
ul nu stă deoparte. Echipele de 
zgomote se instruiesc să fie cât 
mai agresive și mincinoase! Vom 
avea un an fierbinte cu show-uri 
gratuite și pe săturate! Până 
atunci, să ne curățim sufletele cu 
apa sființită de Bobotează, de 
zgura tot mai neagră a păcatelor 
de tot felul. 

 Chiar dacă afară nu avem 
gerul Bobotezei, avem gerul ego-
ismului și al lipsei de dragoste din 
viețile noastre. „La mulți ani!” tu-
turor celor ce simt românește. 
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Așa ar trebui să se numească luna ianuarie. 
 La Centrul Apostu se organizeză o conferință despre 

publicistul Mihai Eminescu. Un capitol puțin cunoscut, dacă ne 
raportăm la cel al poeziei. 

Învățătura consistă în mulțimea celor știute, cultura în 
multilateralitatea cunoștințelor, creșterea nu consistă nici într-
una, nici într-alta. Ea consistă în influența continuă pe care o 
au lucrurile învățate asupra caracterului și în disciplinarea 
inteligenței. Când aceste două lipsesc, oricât de multe și-ar fi 
apropiat capul în mod mecanic, omul simte în sine un gol moral, 
care din toate e cel mai insuportabil și care conduce mintea 
nedisciplinată la cele mai triste abateri.” 

Despre golul moral putem vorbi mult și astăzi, în anul 
2020 după Cristos. Eminescu o făcea consecvent și cu ton ve-
hement cât a fost redactor la ziarul Timpul, timp de șase ani, 
începând din 1877. 

Părerea mea individuală, în care nu oblig pe nimeni de-
a crede, e că politica ce se face azi în România și dintr-o parte 
și dintr-alta e o politică necoaptă... 

Concluzia de atunci este valabilă și astăzi. Eu las lumea 
ca să meargă cum îi place dumisale – misiunea oamenilor ce 
vor din adâncul lor binele țării e creșterea morală a generațiunii 
tinere și a generațiunii ce va veni. 

Politica tot necoaptă a rămas, creșterea morală e pe 
minus și generațiile tinere au îmbătrânit prematur în împlinirea 
destinului individual, în defavoarea celui colectiv. Doar câțiva 
au reușit să-și potrivească fără compromisuri pașii în cadența 
schimbărilor, într-o epocă în care golul moral a crescut cât casa 
și a generat destule nenorociri. 

Viena și Berlin, orașele în care s-a format, îi oferă lui 
Eminescu un vast orizont  literar, muzical, istoric, filozofic. El nu 
va întârzia să împărtășească cunoștințele dobândite, la Timpul  
unde ținea nu numai pagina politică ci și pe cea culturală.  

Mihai Eminescu se preocupă de creațiile artiștilor români 
– compozitori și interpreți, pe care ne invită să îi cunoaștem și 
prețuim: Eduard Wachmann, Eduard Caudella, Alexandru 
Flechtenmacher, Ludovic Wiest, Franz Schipet etc. și scrie 
cronici muzicale pentru Curierul de Iași și Timpul.  

Eminescu a iubit muzica lui Giovanni Pierluigi da Palest-
rina, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, 
Richard Wagner, fiind atras irezistibil de profunzimile tragice pe 
care le regăsim în muzicile acestor creatori de geniu. 

La Brașov, Ziua Culturii Naționale se deschide în Casa 
Sfatului cu 30 de ani fără comunism, sărbătorirea a 170 de ani 
de la nașterea lui Eminescu, iar Filarmonica are primul concert 
dirijat de Cristian Mandeal din Integrala Beethoven, realizată la 
250 de ani de la nașterea Titanului, cu un program bine struc-
turat: Uvertura „Victoria lui Wellington” op. 91, Concert nr. 1 pen-
tru pian și orchestră în Do major op. 15 (solist, Andrei Licareț), 
Simfonia I în Do major op. 21. 

Această viziune repertorială ne poartă gândul la modul 
în care ordona Eminescu artele,  unde muzica devansa poezia 
și filozofia. 

De altminteri, Tudor Vianu afirma că “Eminescu este cel 
dintâi și a rămas cel mai de seamă poet muzician al literaturii 
românești“. Cu certitudine, dacă ne oprim doar la Memento 
mori, Luceafărul, Odă (în metru antic) și Glossa, vom înțelege 
ce voia să spună Slavici prin cânta scriind.  

Luna  
Eminescu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spital 
 
Paznic nopţilor de-a rândul 
bate clopotul în sânge 
trist e gândul ca o rană 
iar în carantină vântul 
semnături pe frunze strânge 
 
de politică şi patimi 
viaţa a-nceput  să pută 
cu blândeţe otrăvită 
şi furată doar de lacrimi 
lumea în spital se mută 
 
de cuţitul ca un câine 
cine poate să mai scape 

sufletu-i un ort bucata 
iar din om cât mai rămâne 
în pământ doar mai încape 
 
Cu ochii holbaţi 
 
În faţa însinguratului suflet 
întunericul rămâne  
                 cu ochii holbaţi 
 
păsări nocturne îl însoţesc  
dar zborul lor solitar  
se clatină  fără glas  
la marginea frunţii răvăşite  
cum sunetele clopotului  
de seară în privirile triste 
 
nimeni nu pune întrebări 
iar dinspre răsărit în 
mincinoasă limbă 
se aude bucuria absenţei 
în suflet bălăcindu-se 
 
 
P.S. Poemele fac parte din volumul 
de poezie, în lucru,  Lehamite sau 
ziua de mâine şi urâtul fără mine. 

Nicolae 
Mihai
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INVITAȚIE 
 
Uniunea Scriitorilor – 

Filiala Iaşi și Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 
prin Facultatea de Filosofie şi 
Ştiinţe Social-Politice, organi-
zează SIMPOZIONUL NAŢI-
ONAL „IOAN PETRU 
CULIANU”, Ediţia a XVIII-a, 
Iaşi, 20 martie 2020. La 
secțiunea a II-a a prezentei 
ediții, organizatorii își propun 
elogierea unor personalități 
din lumea literară și artistică:  

Radu Stanca (5 martie 
1920, Sebeș), Alexandru 
Husar (26 aprilie 1920, Ilva-
Mare); Geo Dumitrescu (n. 17 
mai 1920, București), Iulia 
Soare (n. 5 iulie 1920, Galați), 
Nil Dorobanțu (1 august 
1920, Mehedinți – ieromonah 
ortodox), Virgil Ierunca (n. 16 
august 1920, Vâlcea), Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga (n. 20 
august 1920, București), Di-
mitrie Vatamaniuc (n. 29 sep-
tembrie 1920, Sucevița), Ion 
Coteanu (n. 6 octombrie 
1920, București), Dumitru 
Demu (7 octombrie 1920, 
Macedonia – sculptor), Andrei 
Ciurunga (n. 28 octombrie 
1920, Cahul), Paul Celan (n. 
23 noiembrie 1920, Cernăuți) 
– centenarul nașterii; 

Alexandru Dimitrie 
Xenopol (m. 27 februarie 
1920, București), Teodor V. 
Ștefanelli (m. 23 iulie 1920, 
Fălticeni), Alexandru Mace-
donski (m. 24 noiembrie 
1920, București), Ion 
Ștefureac (m. 1920, Câmpu-
lung Moldovenesc – pionier al 
muzeografiei etnografice 
românești) – centenarul 
morții; 

Anne Brontë (n. 17 ian-
uarie 1820, Anglia), Constan-
tin Daniel Rosenthal (n.1820, 
Pesta – pictor), Gheorghe 
Tattarescu (n.1 octombrie 
1820, Focșani – pictor) – bi-
centenarul nașterii;  

Emanoil Costache Epure-
anu (Iași, 22 august 1820 – 
jurist), Ion Budai-Deleanu (m. 
24 august 1820, Lemberg), 
Nicolae Ionescu (n. 1820, 
Bradu-Neamț – publicist și 
om politic) – bicentenarul 
morții. 

Această secțiune-con-
curs se adresează, deo-
potrivă, elevilor, studenților și 
profesorilor care doresc să 
realizeze un poster, în care să 
se evidențieze una dintre 
personalitățile centenare sau 
bicentenare. Posterul realizat 
va fi transmis, până la data de 
20 februarie 2020, pentru ju-
rizare, pe adresa de mail: 
liviaciuperca2008@yahoo.com 

Fiecare participant la con-
curs, va atașa posterului rea-
lizat, câteva date de 

identificare. Elevii: numele și 
prenumele, școala, clasa, nu-
mele și prenumele profesoru-
lui coordonator; studenții: 
numele și prenumele, univer-
sitatea, facultatea, anul de 
studiu; profesorii: numele și 
prenumele, școala. Partici-
panții (din țară sau din 
străinătate) care nu pot fi 
prezenți la festivitatea de pre-
miere, vor primi diploma, 
scanată, pe adresa de mail.  

Posterele premiate vor 
putea fi vizualizate pe site-ul 
Simpozionului. Lucrările pro-
priu-zise ale Simpozionului se 
vor desfășura în ziua de 20 
martie 2020, începând cu ora 
13.00, la Sediul Uniunii Scri-
itorilor – Filiala Iaşi, str. Gr. 
Ureche, nr. 7, Casa cu 
Absidă. 

Organizatorii: Cassian 
Maria Spiridon, Preşedintele 
Uniunii Scriitorilor – filiala Iaşi, 
Nicu Gavriluţă, Prof. univ. dr. 
la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea 
de Filosofie şi Ştiinţe Social-
Politice  și Livia Ciupercă, 
fondator şi coordonator al 
Simpozionului-concurs. 

 
Nota bene 
 
Acceptăm și posterele 

care prezintă: 
a). Debutul literar al unei 

personalități din zona natală 
sau de activitate;  

b). Creații scrise/editate 
la 1820 [Spre exemplu: Ion 
Heliade Rădulescu – Istoria 
lui Numa Pompilie sau 
Tragedia lui Orest etc.]; 

c). Volume editate în 
1920 [Câteva exemple, 
notație în ordine alfabetică: 
Aron Cotruș – Neguri albe 
sau România; Elena Farago 
– Din traista lui Moș Crăciun; 
G. Ibrăileanu – Note și impre-
sii; Hor tens ia  Papadat-
Bengescu – Sfinxul; Liviu 
Rebreanu – Ion; Ioan Slavici 
– Închisorile mele; George 
Topârceanu – Balade vesele 
și triste sau În ghiara lor… 
etc.]; 

d). Alte personalități: Gri-
gore Ureche (născut la 1590); 
Ion Neculce (mort la 1745); 
Anton Pann (născut la 1790); 
August Treboniu Laurian 
(născut la 17 iulie 1810, 
Sibiu); Gheorghe Ucenescu 
(născut la 1830); Titu 
Maiorescu (născut la 1840); 
Tudor Arghezi (născut la 
1880); Constantin Tănase 
(născut la 1880); Vasile Alec-
sandri (mort la 1890); Nicolae 
Tonitza (mort la 1940); Marin 
Preda și Teodor Mazilu (morți 
la 1980)  etc. 

Fiecare concurent poate 
participa doar cu un singur 
poster. Așteptăm propunerile 
dvs.   Succes!  

(Livia Ciupercă)

Romică C. Ghica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICII 
 
Că-s săraci sunt cerșetori 
Și-așteaptă de la noi folos, 
Da-s înrăiți fumători 
De mucuri strânse de pe jos. 
 
POTRIVIRE 
 
Orice om are o preferință, 
O plăcere care mult îți convine, 
Așa că, în această privință, 
Călătorului cu drumu-i stă bine. 

UNUI LĂUDĂROS 
 
Un ins vetust, de toate depășit, 
Ce se fălea mândru cu cardul 
S-a dovedit a fi nepregătit  
Total și prost precum e gardul. 
 
NEPREVĂZUTUL 
 
Când nu te aștepți apare 
Fără nici o îndurare 
Și în sperieți te bagă 
Când îți e lumea mai dragă! 

TRAI DEGEABA 
 
Celor care nu au idealuri 
Și în viață nu au probleme, 
Li s-au înființat localuri 
Pentru pierdere de vreme. 
 
ÎN ROMÂNIA (A)NORMALĂ 
 
Fură mulți mult fără teamă 
Câte ceva de pe oriunde, 
Nu-i doare de cine răspunde 
Și nu somați să dea măsură. 

Xenofobia 
 

  Aversiunea față 
de străini este un 
fenomen psiho-
logic determinat 
conjunctural de 
factori social-eco-
nomici. Are întot-
deauna și o 
componentă care 

ține de nivelul cultural al unei comunități. 
Cert, fobia pentru străini presupune, fără 
excepție un deficit cultural, o percepție 
rudimentară, primitivă asupra semenilor 
de altă culoare a pielii, a părului, 
credință, rasă ori naționalitate. La bază 
reacției de respingere a figurii noi, spun 
etologii, stă teama de agresor.  Dar omul 
dotat cu rațiune filtrează sursa pericolelor 
închipuite și adoptă atitudinea potrivită. 
Frica de străin este asociată unei 
experiențe dezagreabile trăite de o 
colectivitate. De pildă o invazie cu jaf, 
crime, prizonierat rămân în memoria vic-
timelor și se transmit urmașilor. Ca 
fenomen de patologie socială xenofobia 
intră în sfera nevrozelor obsesiv-fobice 
cauzate de traume colective, de eveni-
mente dramatice. Indivizii izolați pot avea 
accese de xenofobie provocate de 
traume suportate cândva, sau aflându-
se sub influența nefastă a unor lecturi ce 
propovăduiesc ura față de alte neamuri. 
S-ar putea afirma că xenofobia e un as-
pect al mizantropiei. Prin contrast, 
xenofilia înseamnă dragoste față de 
străini, un sentiment ce presupune soli-
daritate și generozitate umană. Religia 
creștină a cultivat constant xenofilia. So-
cialmente, xenofobia cunoaște fluctuații 
condi-ționate de crize economice, 
politice, culturale etc.  
Practic, orice popor a cunoscut acest 
sentiment înjositor, indus de guverne no-
cive din motive politice. De exemplu, an-
tisemitismul a fost provocat și întreținut 
de propaganda oficială în toate țările în 
care au ajuns evreii. Motivul principal a 
fost invidia, ei având mare succes în plan 
financiar. Alt motiv izvora din felul de a 
se izola în comunitatea lor închisă pe 
bază religioasă și de ritual. Țiganii, din 
contra sunt disprețuiți că resping normele 
de comportament civilizat specifice lumii 
europene. Xenofobia se bizuie pe mituri, 
folclor, care trădează incapacitatea de 
adaptare reciprocă a unor etnii sau 
civilizații diferite. Au apărut și doctrinari 
rasiști care au servit programe politice de 
exilare sau exterminare a minorităților.  
Asemenea soluții extremiste sunt astăzi 
dezavuate de lumea emancipată cultural 
și politic. Chiar și grecii antici au lansat 
cândva ideea de barbar cu conotații peio-
rative. Ei se considerau superiori cultural 
tuturor popoarelor și mai ales perșilor. 
Românii au preluat prejudecata aceasta 
pe filieră romană dar au fost întotdeauna 
moderați. Regimul totalitar fascist i-a dis-
criminat aprig pe cei care erau socotiți 
dușmani interni. Să recunoaștem că 
regimul totalitar comunist punea uneori 
problema discriminării pe criteriul ideo-
logic.  
      Propagandiștii se refereau întot-
deauna la burghezia liberală. Cu 
obstinație îi declarau pe proprietari ad-
versari deși aceștia nu erau periculoși 
sub nici o formă. 

C
o

n
s
ta

n
ti

n
  

V
o

rn
ic

e
a
s
a

 
 
PROZĂ 
 
 
 
 
 
 
 
Firiță Carp, născut în 

1952 (Drăgușeni-Galați, dar 
farmecul copilăriei este înră-
dăcinat în Cărăpceşti, la numai o 
aruncătură de hârjoană față de 
locul prin care trecuse barza, în 
acel 8 aprilie), a debutat editorial 
în 1985 cu proză scurtă (Dincolo 
de noi, Editura Militară) şi a con-
tinuat cu câteva romane (Ce mult 
te iubesc, Legătura de 
dragoste, Cel mai aproape de 
fericire) apărute la aceeaşi casă 
editorială. Viaţa pe graniţă, unde 
a lucrat doi ani (1974-1976), este 
tema lor predilectă, fiind reluată în 
Văpaia (2008), o încercare mai 
amplă de a reconstitui cât mai viu 
un timp al dăruirii totale şi al unei 
arderi pe măsură. 

Ca poet este cunoscut prin 
volumele Carpe diem, apărut în 

două ediţii (editurile Museum și 
Societatea Scriitorilor Militari) şi 
Curcubeu, publicat de Literatura 
şi Arta, Chişinău. 

A mai publicat două volume 
de publicistică la Editura UZP 
(Timbre de lipit pe suflet, 2018, 
- premiul naţional VASILE 
VOICULESCU, Buzău, şi premiul 
revistei LITERATURA ŞI ARTA, 
Chişinău - şi Pestriţe, 2019). 

După absolvirea Facultăţii 
de jurnalistică (1980), a lucrat în 
publicistica militară, până când 
s-a civilizat, adică a trecut în 
rezervă (1999). 

După mai multe căutări, a 
găsit nişă liberă pentru o editură 
nouă (Detectiv, 2004), devenită 
veche pe parcurs, pentru 
împrospătarea căreia adăugând 
la numele iniţial epitetul ,,Literar" 
(2015), pe care îl consideră de ac-
tualitate. 

Ca orice mânuitor de pix al 
zilelor noastre, cu oarecare 
scriere metaforică, posedă o 
sacoşă de diplome, pe care le-a 
depozitat în suflet. Le arată din 
când în când, numai din orgoliu și 
numai la concurenţă cu doritori de 
escapade în lumea iluziilor. 

  RevelionRevelion  
 
Îi va face o surpriză 

mortală, a comandat tort și chiar 
acum, cât se odihnește ea un pic, 
merge să-l aducă, trage ușa 
încetișor după el, yala face un clic 
liniștitor, se încuie automat, de 
Crăciun a ratat, se treziseră cu 
vecinii de la doi așa, ca din întâm-
plare, veniseră pentru cinci minute 
și au rămas cinci ore, nu se va 
repeta, vor sta cu ușa încuiată și 
nu vor primi pe nimeni, nimeni-ni-
meni nu le va știrbi intimitatea, vor 

face revelionul doar ei, numai ei, 
adică el și femeia vieții lui, 
mărunțica de acum trei decenii, 
plinuța de azi, dar nu contează, el 
o iubește ca în clipa când s-a 
îndrăgostit de ea, doamne, cum 
fuge timpul, e drept, nu au copii, 
dar viața mai are și alte bucurii, 
oh, ce tort superb o s-o bucure pe 
nevastă-sa, hai c-o topește de tot 
dacă îi cumpără și flori, de care 
doriți, îl întreabă vânzătoarea, 
frezii, galbene să fie, zice el 
apăsat și peste câteva minute se 
apropie de casă cu tortul și cu 
buchetul de cinci frezii, dar nu 
apucă să facă prea mulți pași că îl 

strigă cineva, e un fost coleg de 
liceu cu care se mai întâlnește la 
una mică și deapănă împreună 
fire de pe mosorul adolescenței, 
nici nu se aude cum trece Cronos, 
una mică se face două, oricum 
nevastă-mea a tras puțin pe 
dreapta și o mai las, facem reve-
lionul în doi îi spune amicului pe la 
a treia, ori poate pe la a patra 
mică, dar nimeni nu ar garanta că 
nu ar fi chiar a cincea, hai să 
mergem, hai zice și el luându-și 
tortul și florile, la mulți ani, la mulți 
ani, ajunge bine dispus în holul 
blocului și tot bine dispus la trei, 
va intra cu grijă să n-o trezească, 

dar uite că nu 
poate descuia, 
în locul cheilor 
casei în buzu-
nar atârnaseră 
a plin cheile 
mașinii, sună 
de câteva ori, 
dar nevasta ori 
nu aude, ori nu 
vrea să des-
chidă, cine știe 

cine o suna aiurea, are fiecare 
cheile lui, nu-i așa, poate intra-ieși 
oricând fără să-l deranjeze pe 
celălalt, o vagă moleșeală dinspre 
una mică transformată în mai 
multe îi dă târcoale, se lasă ușor 
îngândurat și ușor nedumerit și 
ușor obosit pe vine, moș Ene vine 
odihnitor, sorcova-vesela îngână 
doi pici, de parcă s-ar îngâna anul 
vechi cu anul nou, ce veselie să 
mai fie, petrecuse noaptea de rev-
elion în pragul propriului aparta-
ment, cu tort și frezii, iar dincolo 
de ușă și de orice așteptare, 
singură-singurică, femeia vieții 
lui... 

****
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și totuși... 

 
Privirea se-ncrede mereu 
în depărtarea unui semn, 
în cumpăna unei stele. 
În fond, azi, ca și ieri... toate 
ruinele au partea lor  
de soare, 
și firul de iarbă răzbate-ntre pietre, 
mai întâi, sfios, apoi agresiv... 
 
Lumina triumfă, când dorm  
așteptările-n sânge; o, demonice 
umbre așteptând, pe vârfuri 
de lance, 
când totul exaltă în teamă... 

 
În liniștea sărbătorii 
 
 
Să te îmbraci în alb, preasfântă 
Duminică, 
și-n spărturile albastre ale cerului să-ți  
oglindești credincioșii. 
Înverșunată pândă a celui  
                                   ce se vrea nemuritor, 
dar împăcat cu hăul din privire. 
Pe culmile unui val asurzitor, ideile lui  
Nietzsche, iată, 
ca o fumegare, ca o  carne arsă,  
înfiorată  
umbră, 
bântuind  într-un lagăr străin... 
Împăcat cu priveliștea, dezinvolt,  
timpul glorios 
își trimite solii peste vremi... 
 
Să te îmbraci în alb, prea blândă  
liniște a sărbătorii; 
nu departe de rugul celui ce-a crezut 
                                             într-o idee 
să-ți aduci privitorii, 
neobosiți  slujitori ai  unor cauze menite 
să-i trimită 
în același mormmânt al minciunii. 
Și ce sălbăticie în dimineața ierbii, mereu 
o provocare, un  fâșâit de șarpe, 
lângă murmurul apelor... venite să vegheze 
Duminica unui nou început... 

 
Când teama exaltă... 

 
Lumina triumfă, când ochii 
miriapodelor  ard, 
când pădurea se scaldă în flăcări. 
Atât de  firesc e totul...  
când  timpul 
ne  împresoară cu țipete 
de păsări, respirări sacadate 
și  urme de răni neștiute, într-o  beție 
de primejdii... 

 
 
 

  
Fabrica  

de  
vise 

 (fabule 
alese) 

 
PROTESTUL GREIERULUI 
  
Împotriva ilustrului La Fontaine, 
care l-a nedreptățit secole  
                              de-a rândul 
pe clarinetistul nopților de vară, 
marele nostru prieten – Greierul. 
  
Se știe despre furnici 
Că sunt harnice și mici. 
Despre mine-i zvon în țară 
Că-mi pierd vremea la chitară – 
Zi de vară 
Până-n seară. 
  
Îns-această afirmație, 
Ce m-aduce în dizgrație, 
Este falsă, poți să vezi, 
C-a venit de la francezi. 
  
La Fontaine exagerează, 
Relatează, 
Cu emfază 
Şi cu multă ironie, 
C-aş trăi în trândăvie. 
Fabulează 
-N tot ce scrie 
Am proces cu el, se ştie. 
Sunt un greier visător 
Trubadur rătăcitor, 
Tot umblând din loc în loc 
Niciodată n-am noroc. 
Pe aici 
Puzderia de furnici 
Cu nimic nu te-mprumută, 
Poți să mori că nu te-ajută. 
  
Concertez la nesfârşit, 
Niciodată n-aţi plătit. 
Orice-aş face 
Nu vă place, 
Nu mă agreaţi şi pace. 
  
Sunt dezamăgit şi-aş vrea 
Să mă mut pe altă stea. 
  
Pe furnică o preferați, 
Cânte ea! 
 
FABULA FĂRĂ SFÂRŞIT 
(variantă) 
 
Într-o lume schimbătoare 
Cu veşti cutremurătoare 
De la răsărit şi-apus 
Ce-ar mai fi oare de spus? 
  
Mister tigru-americanul 
Şi ariciul coreeanul 
Îşi trimit mereu bezele 
Cu miresme de şrapnele. 
  
Cu priviri surâzătoare 
Şi-ar expedia instant 
Un mesaj inopinat 
Plin de-ogive nucleare. 

Veste incredibilă: 
Tigrul s-a-mpăcat cu-ariciul! 
Pacea e posibilă? 
Nimeni nu mai scoate briciul? 
  
Ursul foarte arogant 
Cu priviri de diamant 
Ar veni pe-aici oleacă 
El când vine, nu mai pleacă... 
 
 
 FACEBOOK 
  
Un cuc, 
Vânător pe facebook, 
Da like-uri la o albină 
Şi-i cânta la mandolină. 
 
Albina agasată 
S-a dus foarte supărată 
Pân’ la mierla farmacistă 
(O mare protagonistă 
De factură feministă) 
Să-i spună că-i asaltată 
De un cuc însingurat, 
Suspectat 
De plagiat. 
  
Îns-acolo ce-a văzut 
Era chiar de necrezut: 
Insipidă și crispată, 
Mierla era asaltată 
Într-un mod exasperant 
Chiar de cucul agasant. 
  
Mierla foarte explicit 
I-a dat cucului cu flit, 
Astfel, cucul cel năuc 
S-a întors la facebook. 
  
Cum albina ştia faza 
I-a retezat emfaza, 
Dându-i un răspuns urgent: 
„Cucule, eşti un dement 
Dacă stai mult pe facebook 
Vei rămâne cuc năuc.” 
 
 
ARICIUL ŞI LICURICIUL 

  
Într-o zi în parlament 
Între un şoricel dement 
Şi un arici intransigent 
Se aprinde o discuţie 
Tocmai despre revoluţie. 
  
Şoricelulu-i convine 
Şi susţine că-i mai bine 
Că azi poate fiecare 
De la mic până la mare 
Să vorbească cât pofteşte 
Şi să spună ce gândeşte. 
  
Dar ariciul iritat 
Spune foarte răspicat: 
„O duce bine pe aici 
Cine este licurici! 
Chiar şi un copil o ştie 
Că-n aşa democraţie 
E prea multă mârşăvie. 
Oriunde dacă priveşti 
Una spui, alta gândeşti, 
Când istoria-i inversă 
Prea multă lume-i perversă”. 
  
Ar mai fi vorbit ariciul 
De n-ar fi fost licuriciul 

Care pe un ton pedant 
I-a spus foarte arogant: 
„Dragă domnule arici, 
Te voi tolera pe-aici 
Orice ai putea să zici, 
Nu vorbi de… licurici.” 
 
  
 COPACII VISĂTORI 
  
Printre ierburi, 
Flori de mac, 
Buburuza şi-un copac 
S-au îndrăgostit 
Subit. 
  
Secera de lună nouă 
Le-a tăiat inima în două 
Şi ea revenea mereu, 
Adorându-l ca pe-un zeu. 
Copacul o mângâia 
Cu frunze de catifea. 
  
Scaieţii invidioşi 
Şi mărăcinii ţepoşi, 
Deranjaţi de situaţie 
Au intrat în fibrilaţie. 
  
Unul spune: „Nu e bine, 
Mă-ntreb, cine 
-A mai zărit 
Un copac îndrăgostit 
De o buburuză mică 
Cât o boabă de mărgică?” 
  
Intrigat, 
Contrariat 
Un scaiete constipat, 
Sprijinindu-se pe-o cracă, 
Conchide pe-un ton ursuz: 
„Copacul să-şi ia copacă, 
Buburuza, buburuz!” 
  
Prin pădure rătăcind, 
Când vedeţi copaci visând 
(Dintre cei care mai sunt), 
Să-i iubiţi, 
Să-i ocrotiţi – 
Sunt copaci îndrăgostiţi. 
 
 
FASCINAȚIA ZBORUILUI 
 
Vulturul cu aripi de noapte 
zburând între zenit si nadir 
ademenește puiul de pescăruș 
ascuns în scorbura spaimei: 
  
„Hai să zburăm împreună 
spre nemaivăzute tărâmuri 
munții cei trufași și apele-ntinse 
vor fi la picioarele noastre. 
  
Sub flamura nopții zbura-vom 
până când lacurile 
vor fi ca niște ochiuri de apă 
până când fluviile 
se vor pierde prin ierburi 
și pulberea stelară 
va fi tot mai aproape.” 
  
Fascinat puiul iese din scorbură 
și vulturul cu ghearele-l sfâșie. 
Între ființă și neființă 
nu-i nici o umbră de-ndoială, 
doar o bătaie de aripi 
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