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        România democrată 
 

...UN 
HAOS 

 
 
 

Motto 
                                                               

„Din chaos Doamne-am apărut/ 
Şi m-am întors în chaos...”   

                        Mihai Eminescu 
 

De o actualitate impla-
cabilă ce sfidează orice teze şi 
oricâte ipoteze s-ar vehicula în 
legătură cu ea, viziunea  
filosofică  genială a Poetului 
Nepereche a prefigurat cum nu 
se poate mai exact şi realităţile 
prezente ale spaţiului politic 
românesc. Trebuie să recunosc, 
însă, că trimiterea la viziunea 
eminesciană i-o datorez şi unui 
alt înţelept până nu de mult 
concitatdin de-al  nostru, erou 
principal într-un fabulos reportaj 
de televiziune difuzat în acest în-
ceput de an. Întrebat de către re-
porter ce părere are despre  
mersul trebilor politice din ţară, 
Nea Pupăză, unul dintre mulţii  
gânditori  români maramureşeni 
trăitor într-o aşezare rustică pitită 
printre crestele Apusenilor, a 
răspuns fără ezitare, dar şi fără 
teama de a i se pedepsi curajul 
de a spune adevărul: ce este 
România de astăzi? Un haos... 
Meşter în lemn sculptat inspirat 
de înţelepciunile aste-i lumi, vir-
tuozul artizan ni s-a dovedit a fi, 
în acelaşi timp, un atent observa-
tor al ceea ce se întâmplă în jurul 
său, de la Prut şi pân’ la Tisa, dar 
şi mai departe, începând cu de-
cembrie ’89 şi până în zilele 
noastre. Parafrazându-i cele 
două cuvinte, voi spune, la rândul 
meu: gura înţeleptului adevăr 
grăieşte. Confirmând, fără a avea 
cunoştinţă până acum de aces-
tea, spusele unui alt român 
cugetător (Remus Bolta): „Când 
oamenii de stat îşi leapădă pro-
pria conştiinţă de „dragul” datoriei 
publice, duc ţara spre haos”. Şi, 
astfel, într-o ţară ce se vrea, şi se 
pretinde a fi, normală, conform 
edictului venit de la însuşi 
preşedintele său, răsturnarea 
planurilor nu poate genera decât 
dezordine, instabilitate şi 
nesiguranţă, întărindu-ne convin-
gerea că „...semănând haos nu 
avem cum să secerăm ordine”. 

Aşa că din haosul decem-
brist al fatidicului an ’89 s-a 
născut haosul pe care îl tot 
suportăm şi-l facem responsabil 
de toate relele ce ni se tot 
întâmplă de trei decenii încoace. 
Cal de bătaie şi veşnic „vinovatul 
de serviciu”, timp de trei ani, al 

Opoziţiei de Dreapta orchestrată 
de liderul său neîncoronat de la 
Cotroceni, guvernarea pesedistă 
a fost înlăturată de la Putere 
printr-o manevră perfidă 
inspirată, am putea spune, de 
bancul cu brelocul; adică: dă-mi, 
bre, locul!...”! L-au dat pentru că 
li s-a luat prin malversaţiuni cu 
spoială democratică. Schimbare 
de stăpân ce a adus cu sine doar 
„un haos de idei clare”, spre a-l 
cita pe unul dintre maneliştii 
politici  europeni de notorietate 
(Rene Naheu). Şi-acum, după 
aproape patru luni de la prelu-
area guvernării cu părinteasca 
binecuvântare a Suveranului Ab-
solut locatar al palatului din 
dealul Cotrocenilor, gruparea 
penelistă, minoritară, încă nu şi-
a formalizat legal organigrama 
funcţională a ministerelor, 
menţinându-se într-o stare de 
improvizaţie ce pune sub semnul 
întrebării conformitatea şi auten-
ticitatea actelor şi hotârârilor sale.  
Forţarea legilor şi nesocotirea lor, 
ci doar cu acoperiri decizionale 
ce nu au prea multe în comun cu 
spiritul şi litera lor, ci doar cu in-
teresul şi voinţa proprii, conform 
vechiului ucaz domnesc 
„...asta-i pohta ce-o pohtesc!” 
Suntem, oare, în faţa unui haos 
de idei clare? După cele întâm-
plate, mai mult rele decât bune, 
în anii guvernărilor post-decem-
briste, răspunsul nu poate fi 
decât unul pozitiv, dar cu valoare 
negativă, ce confirmă întrutotul 

părerea meşterului artizan 
maramureşan cu nume de 
pasăre limbută – Pupăză: haosul 
generalizat şi a-toate-vinovat. 
Dar  chestiunea trebuie pusă pe 
tapet şi dintr-o altă perspectivă: 
avem de-a face cu un haos de 
liberă şi neîngrădită manifestare, 
cu consecinţe clare pentru trecut, 
dar şi imprevizibilă pentru viitor, 
sau cu un haos elaborat, progra-
mat, controlat, dirijat, cuantificabil 
în efectele sale politice şi so-
ciale? Dacă e să luăm în 
consideraţie cele ce se întâmplă 
în ultimul timp, este singura con-
cluzie la care se poate ajunge, 
obligându-ne să fim de acord şi 
cu una dintre multele păreri con-
form cărora „Democraţia de azi 
seamănă haos”. Deopotrivă con-
fuzii, nesiguranţă, frustrări şi 
reacţii de culpabilizare. Întâm-

plările recentului sfârşit de an şi 
ale începutului acestuia  confirmă 
din plin chipul deformat al politi-
cilor dâmboviţene. Monstruoasa 
conjuraţie a partidelor aşa-zise 
„de Dreapta”, dirijate de bagheta 
Supremului, Mare Maestru în tul-
burarea perpetuă a apelor, a  
fiecare dintre ele cu scoruri 
subţiri-subţirele, a preluat o gu-
vernare care-i duce târâş-grăpiş 
spre autoanulare, iar pe noi spre 
disperare. Cu un program de gu-
vernare sublim, dar lipsit cu 
desăvârşire de coerenţă şi 
substanţă, în schimb afişat şi pro-
movat cu ostentaţie şi infatuare. 
Cu numeroase derapaje de 
logică şi de la lege, cu declaraţii 
şi asigurări de normalitate care 
se contrazic şi se anulează de la 
un moment la altul, creind 
senzaţia că fiecare dintre cei 
aflaţi în prime-time  nu este 
altceva decât o parte a haosului 
în care nu poţi găsi răspunsul, 
chiar dacă-l cauţi la lumina reflec-
toarelor. Asistăm, în fapt, la o 
continuă rostogolire, de 30 de 
ani, a haosului, cu efectele am-
plificate ale bulgărelui de zăpadă 
ce se transformă în avalanşă. Ac-
tuala guvernare fiind doar un 
episod din interminabilul şir al 
guvernărilor fără formă şi fără 
conţinut. Şi-atunci de ce să ne 
mai întrebăm de ce toate ne 
merg atât de prost încât, aflaţi 
deja pe buza prăpastiei, ne mai 
trebuie doar un brânci pentru a 
ne prăbuşi în ea!? Victime ale or-

goliilor, ambiţiilor, intereselor şi 
vulnerabilităţilor aleşilor noşltri ce 
se erijează cu nonşalanţă în 
binefăcători ai ţării, dar, în fapt, 
gropari ai nădejdilor şi tre-
buinţelor noastre şi slujitori pro-
gramatici ai conceptului conform 
căruia haosul este denumirea 
reală  a oricărei ordini care pro-
duce confuzii în minţile oame-
nilor. Derapaj generalizat, sesizat 
şi definit cu limpezime funciară 
de gînditorul naiv din Maramureş, 
pre numele său de mirean 
Pupăză. O temă de strictă şi 
adâncă actualitate pentru toţi cei 
care se consideră aleşii 
providenţiali ai neamului nostru 
întru prea-fericirea lui!  

Chiar și după rușinoasa 
îndepărtare de la putere, la 
numai trei lunide la instalarea în 
fotoliile  guvernării.                                                                           
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În data calendaristică de 
duminică, 9 februarie 2020, s-au  
împlinit 218 ani de la naşterea lui 
Emanuil Gojdu. Evenimentul de 
mare bucurie se petrecea în casa 
unei familii modeste de aromâni 
ortodocşi din Oradea Bihoreană. 
Iar fiul lor, când va ajunge mare 
şi tare, avea să devină un emi-
nent om politic, jurist şi înflăcărat 
patriot român şi ardelean. După 
încheierea studiilor primare, gim-
naziale şi liceale în aşezarea sa 
natală, precum şi la Pojony 
(Bratoslava de astăzi), el va 
frecventa cursurile facultăţilor de 
drept din Budapesta şi Viena, 
după care, în anul 1824, se va 
stabilii definitiv în capitala Un-
gariei. Aici va profesa, cu mare 
succes financiar şi umanitar, av-
ocatura şi notariatul, iar în 
această calitate, precum şi în cea 
de parlamentar, îi va sprijini, în 
mod deosebit, pe românii trăitori 
între graniţele Imperiului Habs-
burgic. Cu timpul, strângând o 
însemnată avere imobiliară şi în 
bani, în data de 4 noiembrie 1869 
va  întocmi un act testamentar 
prin care îşi va lăsa întreaga 
agoniseală „acelei părţi a naţiunii 
române din Ungaria şi Transilva-
nia care aparţine la confesiunea 
orientală ortodoxă”, pentru acor-
darea de burse studenţilor şi aju-
torarea financiară a preoţilor. În 
acest scop a fost constituită o 
Fundaţie care-i poartă numele 
până în zilele noastre, dar care a 
funcţionat neîntrerupt şi cu folos 
doar între anii 1870-1917. Printre 
miile de tineri români care au 
beneficiat de bursele Fundaţiei s-
au aflat poetul Octavian Goga, în-
tâiul Patriarh al Bisericii Ortodxe 
a Românii Mari, topliţeanul-
mureşean Miron Cristea, con-
structorul-inventator de avioane 
Traian Vuia, medicul-academi-
cian Victor Babeş, istoricul-aca-
demician Constantin Daicoviciu şi 
juristul-avocat Petru Groza. 

În perioada celor două 
războaie mondiale, precum şi în 
anii dintre ele, activitatea 
fundaţiei de la Budapesta a fos 
sistată, iar apoi interzisă de 
autorităţile statului vecin şi mereu 
neprietenos. Ba, mai mult, după 
anul 1945 regimul comunist din 
Ungaria i-a naţionalizat întregul 
patrimoniu, reprezentat mai ales 
de aşa-zisele „Case Gojdu”, situ-
ate în zona centrală a Bu-
dapestei, în prezent evaluate la 
câteva miliarde de euro. Această 
nedreptate a continuat şi după ce 
Ungaria, la fel ca şi România, 
s-au desprins din lagărul comu-
nist, refuzându-se retrocedarea 
patrimoniului Gojdu beneficiarului 
de drept. Respectiv, Mitropoliei 
Ortodoxe a Ardealului de la Sibiu. 
Şi, deci, statului român. Nu numai 
că nu s-a întâmplat acest lucru 
evident de firesc, reglementat ju-
ridic şi de legislaţia de drept 

internaţional, dar pe vremea 
guvernării Tăriceanu, când mi-
nistru de externe era nepatriotul 
Mihai Răzvan Ungureanu, cei doi 
au semnat un act prin care s-a 
cedeat, în mod gratuit, patrimo-
niul Fundaţiei Gojdu în favoarea 
statului maghiar. Nici măcar acea 
prevedere minimă şi de compro-
mis nu este respectată: cea de a 
continua atribuirea de burse de 
studiu pentru tinerii români. 

Din toată imensa bogăţie 
lăsată moştenire de juristul 
Emanuil Gojdu a mai rămas doar 
clădirea Colegiului Naţional ce-i 
poartă numele din Oradea. 
Aceiaşi, avându-i printre sim-
patizanţii şi iniţiatorii acelui jaf, pe 
făloşii intelectuali Andrei Pleşu, 
Gabriel Liiceanu şi Roman Pa-
tachevici, au convenit reuniunile 
periodice ale guvernelor celor 
două ţări. Iar aceaste anomalii, 
cu dovezi de evidentă trădare 
naţională, continuă să se 
petreacă pe fundalul cedării gra-
tuite de castele, cetăţi, conace, 
case, şcoli, spitale, dispensare 
medicale, cămine culturale, 
pământuri şi păduri, mine de aur 
şi zăcăminte de petrol şi gaz 
metan în favoarea stricătorilor de 
neam, de limbă şi de ţară; vinituri 
înrăite, mânate de vânturi şi fur-
tuni rău prevestitoare.  

Câtă jalnică şi ruşinoasă 
nedreptate făcută neamului 
românesc! Dar mai ales 
românilor ardeleni, creştini 
ortodocşi şi greco-catolici, urmaşi 
ai vrednicilor lor înaintaşi. Însă, 
pe care cu sârg mereu îi facem 
de ruşine şi ocară! Astfel că nu-i 
de mirare că ne-au ajuns din 
urmă blestemele celor care au 
trudit şi murit eroic pentru ca 
România să fie nu numai 
rotundă, dar şi mare şi puternică! 
Acum e îngheţată şi tristă, 
copleşită de frigurile uscate ale 

iernii, iar la primăvară „spălată” şi 
tot mai sărăcită de apele tulburi 
ale unor posibile inundaţii cata-
strofale. Măcar de-am avea, 
până atunci, în fruntea ţării oa-
meni vrednici, patrioţi şi de 
ispravă!. Nu precum cei de 
acum!. Care n-au nici un Dum-
nezeu! 

Luaţi aminte la spusele 
mele, să nu  carecumva să 
spuneţi că n-aţi ştiut din timp 
ceea ce ne aşteaptă!. Ţine-ţi 
minte şi luaţi aminte la aceste 
rânduri ale disperării românului 
ardelean şi transilvan care 
semnează cu numele şi 
prenumele de Ioan Vulcan-
AGNITEANUL.  

 
REMEMBER SUB TRICOLOR 

EMANUIL  GOJDU  
(1802-1870)
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NOTĂ:  
 
În Oradea, lângă ”Biserica cu Lună”, încă se 
mai păstrează casa în care se năştea, în urmă 
cu 218 ani, Emanuil Gojdu. Cel care se va 
stinge din viaţă, la Budapesta, capitala Ungariei, 
în data de 3 februarie 1870. De atunci au trecut 
150 de ani, timp în care cei care au sechestrat 
averea de miliarde de euro sau de dolari amer-
icani ai Fundaţiei care îi poartă numele, nici 
măcar atâta nu fac: să-i aşeze la căpătâiul mor-
mântului său o jerbă de flori adevărate ori să 
aprindă feştila nestingătoare a unei lumânări. Şi 
au curajul să facă o astfel de necreştonească 
delăsare pentru că ei ştiu că dezinteresul sta-
tului Român este proverbial, iar nepatrioţii 
guvernanţi se rotesc şi se îmbogăţesc cu 
sutele!.   
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Valeria Manta Tăicuțu este un 
scriitor prolix:  membru USR cunoscut, cu 
premii și realizări importante, ea trece de 
la un gen literar la altul cu ușurință, pentru 
că stăpânește foarte bine arta cuvântului, 
publicând poezie, proză, critică literară. 

După romanele „Slalom sentimen-
tal”, „Zece la puterea infinit”, „Anul lui 
Irod”, a urmat „Mamin” - toate scrierile 
narative având o formulă originală în lit-
eratura noastră actuală. Cum lucrurile nu 
puteau rămâne așa, scriitoarea a vrut să 
reia un fir epic, scriind „Moștenirea lui 
Mamin”, roman apărut la Editura Edit-
graph (2019, Buzău). Ea vine cu ideea 
năstrușnică a moștenirii lui Mamin, după 
ce Mamin a murit – moștenitorul tronului 
literar fiind descoperit în acest roman 
comico-parodic. Se vehiculează ideea 
succesorului în istorie, în politică, în liter-
atura fantasy, așa că e binevenită această 
carte edificatoare asupra condiției scri-
itorului, completând tabloul existențial al 
creatorilor în domeniul ficțiunii literare 
useriști sau neuseriști (cunoscătorii știu 
despre ce e vorba, fiindcă nu facem 
referire la  vreun partid sau grupare de pe 
scena politică românească actuală!). 

Romanul „Moștenirea lui Mamin” 
îmbină în mod armonios ludicul, parodia, 
ironia cu satira și autoironia, cititorul 
având în față o provocare la o nouă 
lectură interesantă, captivantă. Se pot 
recunoaște câteva nume din romanul 
„Mamin” – în primul rând este reluat nu-
mele lui Mamin, care tronează în spatele 
acțiunii ca o umbră, toți actanții fiindu-i 
recunoscători sau știind cine este și ce a 
făcut, apoi apar Mitea Kalașnikov sau Eti-
enne Ledim; te surprind și morții, pardon, 
scriitorii Moni (Simion Mărunțeanu) și 
Mamușca Măgălie, găsiți morți în deba-
raua din arhiva primăriei, și alții cum ar fi 
Minea Morcovici, Manon Lescaut, Manea 
Carcalet.  Se remarcă și doi inocenți – 
Smaranda și Vasile M. Vasile. 

În planul secund acțiunii se află doi 
„ioni” – nu neapărat pozitivi sau negativi, 
ci scriitori (cum altfel?!): Ion Celmare, pri-
marul din Mărunțești, Ion Caplat, polițistul 
din Mărunțești. Cei doi vor fi puși în 
situația să rezolve misterul dispariției unor 
scriitori: Moni, care este decapitat, capul 
lui fiind găsit în trupul eviscerat al 
Mamușcăi Măgălie, moarta fiindu-i mamă 
acestui Moni. La final, se adaugă și 
moartea a 44 de scriitori – sinucigași, 
vrăjiți sau uciși, transformați în pitici de 
grădină, în statui mortuare, în salcii 
plângătoare. 

Aventura cititorului în lumea celor 
care scriu este bazată pe suspans, pe 
mister, dar și pe farmecul limbajului. 
Legătura narator-naratar este evidentă 
încă din primele pagini, autoarea având 
acel „nu știu ce” care te atrage, te 
captivează, intenția ludică, parodică fiind 
vizibilă, căci lumea ficțională este 
construită cu multă finețe, inteligență și 
umor, sofismele se imbină cu dialogurile 
vii, narativul cu descriptivul, într-o armonie 
polifonică: „Pentru ca excesul de poveste 
ce urmează să nu dăuneze grav sănătății 
trebuie spus, de la bun început, că niciun 
personaj nu bănuia, în momentul nefast 
al urcării în autocar, că va participa nu la 
o plictisitoare lectură publică, ci la o 
nelalocul ei apocalipsă.  

Și nimeni nu știa, fiindcă sfârșitul 
lumii nu vine atunci când credem noi sau 
preoții, sau profeții și ziariștii (despre care 
se știe că sunt mama Omida și Mafalda 
la un loc), ci atunci când vrea el, perfid, 

neanunțat și pus, evident, pe rele. Dar să 
lăsăm filosofilor și hermeneuților de pro-
fesie partea teoretică a problemei, iar noi 
să vedem cu ochii minții partea practică, 
adică un autocar plin cu scriitorii neamu-
lui, porniți într-o frumoasă zi de august 
spre comuna Mărunțești, unde urma să 
se desfășoare, la inițiativa primarului, 
mare amator de lirism concentrat, o 
șezătoare literară” (p.103, capitolul 
Mărunțești, Mărunțești, fratele meu 
ești!...). 

Comicul de situație, de limbaj, de 
nume, de caracter se prefigurează la tot 
pasul. Atrag atenția nume savuroase cum 
ar fi: Salmonel, Rozu, Butelie, Migu, Pro-
hap, Celulică, Hidosu, Doidinți, Bostănel, 
Căpșunaru, Bulion, Rânjitu, Batozan. 

Acțiunea este plasată în 
Mărunțești, dar și în Miceu  apar elemente 
ce imită realitatea – Societatea Celor 
Care Scriu Continuu, reviste literare, con-
cursuri și turniruri literare, se fac trimiteri 
livrești la Vasile Alecsandri, Mihai Emi-
nescu, Macedonski, Mircea Cărtărescu. 
Titlurile capitolelor sunt rezumative, 
comice, atent alese: Cadavrele noastre 
din debara, C-o moarte toți suntem da-
tori..., Calul Troian, Că nu e om să nu fi 
scris o poezie / Măcar o dată-n viața lui..., 
Căpitane de giudeț/ Ce te ții așa măreț?... 

Formula romanului polimorf post-
modern se aplică în acest caz pornind de 
la o idee alegorică, parodică, la care se 
adaugă filonul unui roman polițist sau 
chiar monografic, reprezentând o lume a 
scriitorilor în care ei se mișcă firesc – 
aceast Realia Naturalis conține două 
părți: Letopisețul după Messalina (Mes-
salina fiind pusă de primarul Ion CEL-
MARE să scrie) și Letopisețul după 
Simion, zis Moni, ambele manuscrise 
fiind găsite într-un pod de Simina Ioana 
CELMARE – un alterego al scriitoarei, 
cea care a dus la editură cartea, urându-
ne nouă cititorilor să ne bucurăm de viață, 
„oricum ar fi ea!” 

Limbajul romanului este savuros, 
cu replici furtunoase, acide sau comice, 
găunoase sau pline de miez; termenii 
zugrăvesc existența personajelor in nuce: 
„bunăciune”, „ce mișto”, „cocalar”, 
„șmecher”. Sunt tratate, așa cum oricine 
înțelege, condiția scriitorilor, relațiile dintre 
ei, relația scriitorilor cu autoritățile, poli-
tica, presa, succesiunea/moștenirea, 
moartea, iubirea, timpul. Toate sunt 
tratate cu susul în jos, autoarea făcând 
haz de necaz la tot pasul, ideea moraliza-
toare din final triumfând, fiindcă scriitorii 
sunt aruncați în anonimat – nimeni nu a 
auzit despre sinucideri poetic regizate, în 
mass-media nu a apărut nicio știre, poeții 
au stat ascunși după ce turnirul lor liric a 
eșuat, dar cum speranța nu moare, ei  „au 
căpătat curaj și au ieșit la suprafață, pen-
tru alte și alte isprăvi comice”. 

 Romanul are o concluzie pentru 
cititori: moștenirea scrisului e foarte grea, 
talentul de a scrie fiind rar. În cazul Va-
leriei Manta Tăicuțu  avem de a face cu 
un talant pe care ea nu îl îngroapă, ci îl 
înmulțește și îl dăruiește tuturor - 
stăpânește farmecul scrisului cathartic, 
îmbinând paratextul, eseul, scrisorile, 
metatextul, acțiunea fantasy, firul 
polițienesc, aventuros, misterios cu per-
sonaje complexe, actuale, postmoderne, 
miturile și legendele cu bocete și 
explicații, naratorul intervenind în text ori 
de câte ori simte nevoia: „Mi-a fost greu, 
iubite cetitorule (na! – că deja am căpătat 
deprinderi de cărturar trudind la ăl 
Letopiseț)”, mărturisește Messalina. 

După „cuvântul de încheiere”, citi-
torul este mulțumit că a pătruns într-un 
regat al cuvântului, fie el ironic, amuzant 
sau grav, îngrijorător, serios – deci sun-
tem datori toți „cu lectura”;   

Moștenirea lui Mamin ne încântă 
și ne uimește deopotrivă, aruncându-ne o 
provocare – oare nu suntem și noi cei 
vizați să apărem printre rânduri?!

 Moștenirea lui Mamin – un roman polimorf
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Binecunoscutul profesor de la Uni-

versitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 
Ioan Dănilă, luptător neobosit pentru sal-
varea casei în care s-a născut autorul Cân-
tecului gintei latine și extrem de atent la 
ceea ce se întâmplă cu limba română 
contemporană, a realizat (împreună cu 
doamna Corina Tîrnăveanu) o monografie 
de anvergură, Știință și destin – Giorge 
Pascu (Ed. „Egal”, Bacău, 2015), lucrare 
supervizată de criticul și istoricul literar 
Constantin Călin. 

Parcurgând conținutul cărții și având 
în vedere complexitatea activității științifice 
a lui G. Pascu, lectorul, cât de cât avizat, 
își dă seama că suntem în fața unui text la 
care a salahorit o perioadă îndelungată 
magistrul băcăuan, realmente „posedat”, 
cum o recunoaște în Cuvânt de de-
schidere, de subiect. E de la sine înțeles 
că spiritele înalte se aseamănă și se 
adună, iar rezultatul e un veritabil schimb 
de idei, adeseori o sărbătoare ideatică, așa 
cum se întâmplă cu această impresionantă 
construcție. Cercetarea atentă a docu-
mentelor, bogate ca număr și conținut, a 
dat autorului, în final, o dublă satisfacție, 
sentimentală și intelectuală, acesta 

isprăvind, cu acribie și tenacitate, un anga-
jament luat în fața propriei conștiințe. 

Cum preocupările profesorului de la 
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, elevul 
lui Alexandru Philippide (personalitatea lui 
G. Pascu fiind surprinsă aproape în întreg 
evantaiul ei de Eugen Budău: „Lingvist, is-
toric literar, publicist, traducător. Profesor 
universitar. Doctor în litere și docent în 
filologie română”), au fost multiple, lucrarea 
lui I. Dănilă se oprește asupra fiecărui as-
pect, pe capitole, plecând de la ideea 
potrivit căreia „Giorge Pascu ilustrează (o) 
râvnită logodnă dintre matematica in-
ventarelor lexicale și sclipirea inteligenței 
metaforice a poporului român.” E de 
menționat că fiecare capitol conține sub-
capitole ilustrative, ceea ce denotă o clară 
rigurozitate științifică în abordarea 
secvențelor din activitatea universitarului 
ieșean. Privitor la cercetările sale în dome-
niul lingvisticii, profesorul I. Dănilă 
menționează, în primul rând, lucrarea Su-
fixele românești (1916), distinsă cu premiul 
„Năsturel” de Academia Română, opul de-
venind imediat, „o vedetă a tipăriturilor în 
domeniul științelor limbii”, autorul 
adăugând, se pare, cu o undă de ironie, la 
subsolul paginii: „Destinul lucrării 
înregistrează un paradox: deși din 1916 nu 
a mai apărut altă ediție, este citată atât de 
frecvent (cu precădere în ultima jumătate 
de secol), încât bănuim că circulă copii ale 
acesteia.” O preocupare constantă a lui G. 
Pascu a fost în domeniul toponimiei, din 

care a rezultat studiul Toponimie 
românească, acesta fiind publicat în 1939, 
iar, după refugiul la Zlatna, Toponimia Tran-
silvaniei, „rămas în manuscris”. În calitate 
de lexicograf, la vremea când era încă stu-
dent, G. Pascu se manifestă deja ca un 
adevărat om de știință, elaborând un text 
intitulat Limba comună și Dicționarul nos-
tru, unde ia poziție fermă împotriva acțiunii 
Academiei Române din 1905 de a epura 
neologismele „din limba română și 
dicționarul român”, aceeași împotrivire fiind 
manifestată și de A. Philippide. G. Pascu 
n-a fost de acord nici cu regulile ortografice 
elaborate sub egida Academiei în 1904, 
critica fiind reluată în privința 
„recomandărilor academice din 1932”. 
Poziția profesorului, băcăuan prin naștere, 
îi oferă ocazia lui I. Dănilă să-și exprime, 
ca om de știință, cu năduf, propria atitu-
dine: „Din păcate, episodul a fost reeditat 
în anii noștri, când Adunarea generală a 
Academiei din 17 februarie 1993 a hotărât 
«revenirea la â și sunt în grafia limbii 
române». Voturile au venit, în marea lor 
majoritate, din partea nespecialiștilor”. 

La capitolul Literatul, autorul se 
oprește asupra lucrării de doctorat a lui G. 
Pascu – Despre cimilituri – (îndrumător A. 
Philippide), o lucrare fundamentală, univer-
sitarul ieșean fiind considerat în   
Dicționarul folcloriștilor, Folclorul literar 
românesc, autori Iordan Datcu și S. C. 
Stoenescu, „autorul primelor exegeze filo-
logice și stilistice asupra ghicitorilor 
românești”. G. Pascu s-a manifestat și în 
calitate de istoric, dar mai ales ca un ilustru 
istoric literar, ocupându-se de literatura 
veche, secolul al XVIII-lea fiind împărțit de 
el în patru volume. Aflăm de la I. Dănilă că 
același a editat, în două etape, opera lui 
Ion Creangă, cu o contribuție importantă, 
prin adăugarea unei părți cuprinzând Vo-
cabular și indice de nume proprii. E de tot 
hazul și în spiritul povestașului de la 
Humulești textul prin care G. Pascu îi pune 
la punct pe interpolatorii cronicii lui Grigore 
Ureche: „Basna despre originea Moldove-
nilor din tălhari, atribuită de Cantemir lui 
Simion dascălul, Misail călugărul și Istratie 
logofătul (…), această basnă puturoasă, 
minciună cu coarne îi «mai goală decât 
pilugul piuliții», se prinde «ca sula-n sac și 
măciuca-n pungă»”   

Profesorul I. Dănilă oferă în cartea 
sa și alte detalii privind bogata activitate a 
universitarului ieșean. Printre altele, a pro-
pus Ministerului Instrucțiunii Publice, în 
1926, înființarea Institutului „A. Philippide”, 
al cărui director a și devenit, a făcut un de-
mers asemănător, rugând primarul de Iași, 
în februarie 1944, „să revină asupra 
nomenclaturii stradale”, mai exact, să 
adopte denumirile de tradiție: Podul Vechi, 
Podul Lung, Podul Roș, Strada 
Armenească și altele. A condus „Revista 
critică” (1927 – 1940), „publicație de 
cercetări filologice, lingvistice și literare” și, 
conform aserțiunii cercetătorului I. Dănilă, 
„poate fi considerat autorul moral al nașterii 
publicației «Viața românească»”, co-
laborând cu materiale până în 1916, anul 
suspendării revistei.  

În martie 1944, Universitatea din Iași 
este evacuată la Alba Iulia și Zlatna, orașul 
fiind considerat, pe bună dreptate, de I. 
Dănilă „portdrapel al românismului, alături 
de municipiul reședință de județ”. Autorul a 
avut inspirația să introducă în volum frag-
mente din jurnalul lui G. Pascu (pus la 
dispoziție de fiica acestuia, Corina 
Tîrnăveanu), în care profesorul vorbește 
de tot felul de lipsuri venite peste familie 
din 1947. E nevoit să apeleze la diverse 
persoane, constatând că „împrumuturile 
m-au pus într-o situație de umilință.” 
Greutățile vieții îl determină să se despartă 
cu greu de unele lucruri din casă, consem-
nând cu amărăciune către sfârșitul lui 
1948:  

(Continuare în pag. 7)

                  O cercetare exemplară
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Cu un titlu aparent pretențios (Parabolele 
oglinzilor Themis, Editura Ateneul Scriitorilor, 2019) 
romanul lui Gheorghe Ungureanu este o 
interesantă monografie sentimentală care „dă 
seamă” în chip meșteșugit artistic despre un anume 
colț de lume (altminteri, unic pentru fiecare dintre noi, 
când e vorba despre copilărie). Cărți despre prima 
vârstă, despre copilărie/ adolescență s-au scris și se 
vor mai scrie; în spațiul literaturii noastre;  în anii din 
urmă există chiar o proliferare a acestei proză de 
nișă. Din acest motiv spunem că, în ceea ce privește 
romanul lui Gheorghe Ungureanu, oglindirea în tim-
pul copilăriei (sacralizat, de regulă) este doar calea 
spre transferul dinspre atunci către acum  a unui larg 
set de amintiri sistematizate a ceea ce înseamnă un 
mod de viață, într-un anume colț de țară. Trăirea 
copilăriei e doar codul secret care prilejuiește 
păstrarea, re-descoperirea, actualizarea a ceea ce 
merită ținut minte și comunicat și altora.       

Desigur, după cum e de așteptat de la un 
prozator care are în sânge patima neostoită a pove-
stirii incitante, cea care trebuie întreținută pentru citi-
tori diverși, textul prezintă câteva stratageme 
discursive. Există un cadru inițial ce trimite la o întâl-
nire peste decenii a unor prieteni/ colegi de altă dată, 
dintre care unul, cel care devine subiect/povestitor 
atrage, și după ani, atenția, printr-o particularitate 
care va întreține, acum, dinamica povestirii. Acesta 
suferea de un anume tip de somnabulism, o exacer-
bare a imperiului amintirilor care îi tulbură nopțile, fapt 
care îl determină, în final, să renunțe la studii. El 
devine astfel interesant din punct de vedere medical; 
acum însă, peste decenii, respectivele motive de 
natură neurofiziologice devin catalizatori pentru son-
darea trecutului, cel care a acționat atât de puternic 
și de sensibil asupra sa. Cu aceste date, se 
realizează datele minimale ale povestirii pe termen 
lung (cu ingrediente specifice unui anume context,  
precum vinul, curiozitatea, voia bună); există, de 
asemenea, un ceremonial al dezvoltării discursive în 
care rolul activ îl au colegii  - „cârcotași”, acei convivi 
care pun întrebări ajutătoare/ declanșatoare, având 
rolul de a întreține flacăra povestirii; acesteia i se 
alătură comentarii „paralele” ale povestitorului, 
menite să facă lumină sau să protejeze, prin mister, 
anumite informații, după cum se poate vedea chiar 
de la începutul textului: „Pentru a câta oară? Cum? 
Care fuseseră prezicerile celor trei ursitoare, fiice ale 
Zeiței Themis? Nu am de unde să știu! Deci, ce aș 
putea să le spun acestora care acum mă întreabă? 
Important a fost și rămâne miracolul. Așa că am să 
trec mai departe, deși nedumeririle ce-mi macină 
cugetul au fost și-au rămas, de fiecare dată, aceleași: 
să cred sau să nu cred în concepția metempsihozei 
și, sau, mai degrabă, în cea a spațiilor lor și vieților 
paralele, gnoseologii într-o primă instanță deter-
minându-mă să-mi propun și apoi să urmez cursurile 
firești ale vieții, în condițiile când venit-am pe lume 
prunc slab și neajutorat, dar Îngerul meu păzitor, 
asemenea cel a lui Tobie, și-a întins peste mine ari-
pile sale imense, ocrotintu-mi leagănul 
existențialismului juvenil, călăuzindu-mă în chip mi-
nunat către lumina trăirilor viitoare...” 

De aici, rețeta romanului de față, ingenios 
alcătuit între întrebările proprii, ascunse sub canonul 
introspectiv, trimițând spre îndoieli, dezamăgiri, de-
scoperiri, imagini esențiale ale vieții și celelalte 
întrebări, ale prietenilor contextuali, cele care, so-
cratic, ajută la căutarea amintirii/ imaginii/ adevărului 
în chip tot mai productiv literar, naratorul de 

circumstanță având, mereu, propriile-i reguli și cen-
zuri textuale: „ – Cred că nici lui nu-i este ușor să-și 
închipuie că ar putea trece, fără a fi observat, peste 
amintirile tinereților proprii...Să se prefacă doar că nu 
ar fi fost niciodată cuprins în mrejele și fiorii unor ast-
fel de spectacole.” 

Ceea ce cuprinde monografia sentimentală 
semnată de Gheorghe Ungureanu, plasată, simbolic, 
sub semnul  zeiței, Themis  (care, printre altele, din-
colo de patron al dreptății, trimite și spre „legea na-
turii”, ordine divină, fiind și o personificare a 
obiceiurilor în sens larg) poate fi interesant și plăcut 
din punct de vedere estetic, după cum am mai spus, 
pentru o categorie largă de receptori. Oscilând între 
ceea ce numim, de regulă, cronică de familie și vi-
ziune monografică a satului, romanul acestuia 
beneficiază însă de o abordare particularizată, cea 
care și justifică încadrarea noastră la categoria de 
viziune sentimentală. Nu e vorba doar despre mirajul 
produs de trăirea vârstei fericite, cea care e o 
caracteristică obișnuită a acestui gen de povestire ci, 
mai sinuos, de felul în care se ordonează discursul, 
de confruntări subtile între feluritele tipuri de amintiri, 
mai vechi și mai noi, din care rezultase și cazul de 
natură medicală în sine.  Dominante sunt descrierile, 
fastuoase și cu șart de epocă pierdută: „... cu pietrele 
ferecate molfăind lacome boabele aurii de porumb; 
șteaza și piua de apă, ciocanele ei uriașe, fierăstrăul 
cu jug, tăind în ritm sacadat, monoton, scândura albă 
ca felia din cașuri; homoanca, gârla în pantă, 
lăptocul, ...” sau „În stoluri mărunte veneau graurii. 
Din țările calde poposeau cocostârcii. În bălți 
orăcăiau broaștele, păzindu-și avutul. Ouăle și mor-

molocii cu ochi bulbucați. 
La muncă, dincolo de 
prispă, porneau toți cei ai 
caselor. Copiii, adulții, 
bătrânii. Ieșea toată 
lumea atunci. Așa era pe 
atunci.” Sau „Gardurile 
trebuiau reparate. Se 
adunau și se dădeau 
pradă focului gunoaiele 
curții.  Rogozul fânului 
rămas în urma topirii 
zăpezii și crestele de 
cartofi, înnegrite. Satul se 
învăluia în fum albăstriu, 
înnecăcios, urcând spre 
cerul primăvăratic. Fătau 
oile-n țarcuri, scroafele în 

cotețe, vacile-n grajduri. Cădeau cloști în cuibare. 
Porcii, vițeii și mieii trebuiau să fie hrăniți. 
Adăposturile animalelor, curățate. Veneau sărbătorile 
primăverii...” 

Într-o cadență exemplară, cu știința unor in-
serturi ce țin de o anume memorie, defilează obiceiuri 
uitate, muncile aproape ritualice, jocurile de copil ui-
tate în prezent, relațiile dintre oameni, mâncărurile, 
petrecerile tradiționale, traiul alături de toate făptuirile 
naturii, miracole trăite pas cu pas, rostiri neaoșe, tâl-
cuiri pentru alții neștiutori, crâmpeie sociologice ad-
hoc, mici comentarii pe măsură, absența unei fabule 
de anvergură, nenecesară într-un roman în care 
primează cu totul alte interese, toate se înșiră în 
cartea de față, ca și cum ar fi secvențe dintr-un film 
nicicând încheiat, însă. 

 E un stilist autorul acestui roman, mai cu 
seamă așa cum vedem în descrierile întâlnite 
frecvent în text, un mânuitor talentat al cuvintelor din 
care zămislește imagini ce aduc trecutul devenit 
singură certitudine lângă un prezent, paradoxal, ilu-
zoriu. Iar romanul, ca printr-un „ochean fermecat”, se 
ordonează sub ochii noi, putând fi, dincolo de alte 
date, și o necesară monografie sentimentală de 
calitate. 
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În acel spaţiu geografic 
străjuit de dealuri, câmpii şi 
păduri, de apa Şomuzului Mare 
şi a pârâului Brana, s-a rătăcit, 
ninsă floare, şi a rămas 
ascunsă, copilăria mea, partea 
cea mai spontană şi creativă a 
vieţii. 

Dorul de casa părintească, 
de părinţii mei, de satul natal, îl 
păstrez în suflet ca pe o icoană. 
Aş vrea acum să fie strâns într-
un ghem din nesfârşitu-i fir, tivit 
cu atâtea gânduri! 

Salutând cu pleoapa 
dimineaţa, paşii mărunţi şi iuţi de 
atunci, azi urme scrise în cu-
vinte, aş vrea să ducă iar spre 
amiaza verii, dar prea aproape 
sunt cântecul tăcerii, lacrima de 
jar... Satul şi-a schimbat 
înfăţişarea. Rar se mai poate 
vedea o casă veche, bună de 
muzeu să decoreze timpul. De 
vreun gard din nuiele, nici vorbă! 
Asemenea ciupercilor după 
ploaie, înşirate ca pentru o 
expoziţie, au apărut construcţii 
noi, în stil modern, cu garduri 
trainice, cu bănci elegante la 
porţi şi cu personalizate cutii 
poştale. Din păcate, unele 
îmbătrânesc în aşteptarea 
stăpânilor spre a-şi revedea 
truda. 

Instituţiile comunei, căile de 
acces, alte obiective de interes 
obştesc au îmbrăcat binemeri-
tata haină a noului. Primarul, Ion 
Vasiliu, este un om chibzuit, cu 
spirit gospodăresc, mereu 
aproape de locuitori, hotărât să 
pătrundă cât mai adânc în sufle-
tul timpului. Departe de atmos-
fera patriarhală de altădată, 
parcă o altă lume străbate azi 
satul, gata să tragă zăvoarele 
din muguri din care se vor naşte 
roadele. Acolo, pe dealul înalt, 
un rug curat aprindea în mine 
pâlpâinde focuri. Măcar o 
noapte aş mai dormi pe el ca în 
copilărie, la umbra deasă de 
frunzar, legănat de triluri de 
păsărele, de murmurul izvorului 
din apropiere şi de adierea caldă 
a vântului hoinar. Ştiu că mă 
aşteaptă să-i cânt din gură şi din 
fluier, să-i colind împrejurimile. 
Cu mine în braţe, să răscolim 
prin anii ce stau pe umeri, 
paznici la hotar. 

Deşi ceasul nostru a luat 
demult alt sens, nu pot uita cum 
îl urcam şi în grup, parcă mai 
aproape de poala cerului, plini 
de voioşie, poposind pe culmea 
cea mai înaltă. Uitaţi uneori în 
noapte, respiram aerul curat şi 
ascultam glasul fermecător al 
naturii. Deşiram spontan frânturi 

de peste zi, întâmplări hazlii, 
ştiute melodii dorite vârstei. De 
acolo mângâiam cu privirea, 
până departe, lumini galopând 
într-un misterios joc ancestral. 

Înfloresc amintiri, aşezate 
pe vârste, în leagănul mirific al 
satului natal. Cu câtă bucurie 
aşteptam marile sărbători ale 
anului! Duminica mergeam la 
biserică, la hora satului, cu 
uratul şi semănatul, la cules de 
flori şi, nu de puţine ori, ne în-
fruptam din cărţile cu poveşti, 
trăind cu emoţie alături de per-
sonaje dragi. Lumina ştiinţei de 
carte ne-au aprins-o dascăli 
inimoşi, statornici semănători de 
credinţă şi dragoste pentru 
învăţătură. 

De multe ori mă visez 
acolo, la casa părintească din 
satul cu oameni harnici şi iubitori 
de frumos, cu rădăcini adânci, 
prelinse de peste munţi, din 
care, cu mândrie, mă trag şi eu. 
O caut cu privirea în zile senine 
şi în nopţi uneori fără somn, 
până când cuvintele adorm 
îmbrăţişate cu dorul de ea. Firul 
meu de viaţă mai rodeşte acolo, 
în trandafirii plantaţi împreună 
cu mama, încă stăpâni în faţa 
casei, cu pragul şi uşa larg 
deschisă. Un mic colţ de rai, cu 
miros de busuioc la grindă, unde 
să săruţi trecutul păstrat în 
atâtea sfinte lucruri! Apa rece 
din fântână, pâinea rumenă 
scoasă din cuptor, alese bucate, 
udate cu vin din coarda grea de 
rod din butuc străbun, datini şi 
obiceiuri, ne adună acasă. O 
aşteptare ca într-o rugăciune. O 
bucurie a reîntoarcerii, cu dorul 
aprins pe faţă. O lacrimă pentru 
cei plecaţi să doarmă sub 
pământ... Totul datorită familiei 
fratelui cel mic, colonelul. El a 
revenit în sat, unde e îngropată 
veşnicia. 

Când încă mai ardeau cu-
lorile toamnei trecute şi frunze 
mai respirau în cădere, în miez 
de zi, m-am întâlnit cu o 
bătrânică, pe o uliţă spre vale. 
Gârbovită de vreme, cu sufletul 
zgribulit între case goale, mi-a 
spus schiţând un uşor zâmbet, 
dar răspicat: „Să nu uiţi, să vii 
mai des prin sat! Pe la 
morminte, rude, vecini, aici unde 
lumina vieţii se îmbracă uneori 
în haina cernită a nopţii pentru 
cei obosiţi de drum ca mine”... 

O, Doamne Sfinte! Judecă 
tăcut, în simple cuvinte şi spune. 
Au egal pe lume casa 
părintească şi satul natal? 

Casa şi satul din suflet
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Probabil că sunt unul dintre puținii 

oameni de pe planetă care nu sunt 
pasionați de cafea. Mai mult decât atât, nu 
știu dacă, vreodată, cât timp am băut, 
totuși, acest lichid – și am băut, recunosc, 
dar nu din plăcere și nici din snobism, ci 
din speranța că, poate, m-ar ajuta să-mi 
scadă din oboseală sau să-mi dea o en-
ergie fie și iluzorie – mi s-a întâmplat să 
simt cu adevărat vreo stare de bine indusă 
de licoarea respectivă.  

Îmi place, în schimb, istoria cafelei, 
fiindcă, în ceea ce mă privește, spre de-
osebire de băutura adorată de mulți, 
aceasta îmi dă prilejul să visez, mă 
transportă în lumi exotice, mi-i imaginez 
africanii, asiaticii ori sud-americanii Evului 
Mediu, dar și de mai încoace, muncind la 
adunarea boabelor atât de prețioase și, 
mai ales, la prepararea și servirea aces-
teia. Plecată în lume, se pare, de undeva 
din Etiopia, fiind considerată când aliment, 
când băutură, cunoscând, prin timp, di-
verse întrebuințări (hrană pentru 
războinicii africani, medicament, recoman-
dat de Avicena, prin jurul anului 1000 etc.), 
interzisă de către imamii conservatori ara-
bilor, prin secolul al XVI-lea, pentru ca, 
apoi, prima cafenea să fie deschisă tot în 
lumea arabă și tot în secolul al XVI-lea, 
declarată de Papa Clement al VIII-lea 
„băutură creștină”, cafeaua are, prin ur-
mare, o istorie bogată, impresionantă, 
împletită cu o anecdotică pe măsură. 

Este, până la urmă, o avere nu doar 
materială (se spune că astăzi, fiind 
prezentă peste tot în lume, s-ar afla pe 
locul secund, după petrol, ca importanță 
economică), ci și spirituală a întregii 
omeniri, de vreme ce, în prezența sau 
chiar sub oblăduirea ei, adesea s-au în-
tâmplat lucruri minunate, a stat la masa 
celor mai mari oameni, le-a fost sprijin, 
stimulent unor mari artiști, gânditori, oa-
meni de știință, a inspirat ea însăși atâtea 
creații… 

În ce ne privește pe noi, românii, 

cronicile (mai exact, Ion Neculce, în ale 
sale legende strânse sub numele de „O 
samă de cuvinte”) consemnează faptul că 
primul dintre ai noștri care ar fi băut 
această licoare ar fi fost logofătul Ion 
Tăutu (un mare învățat, poliglot, diplomat 
trimis cu misiuni pe la mari curți străine, 
cancelarul lui Ștefan cel Mare), pe la 1504:  
„După ce au luat Bogdan-vodă domnia, au 
și trimis pre Tăutul logofătul sol la turci, 
când au închinat țara la turci. Și așe 
vorbăscu oamenii, că l-au pus viziriul de 
au sedzut înaintea viziriului pre macat, și 
n-au fost având mestei la nădragi, că, 
trăgându-i cibotele, numai cu colțuni au 
fost încălțat. Și dându-i cahfe, nu știe cum 
o va be. Și au început a închina: «Să 
trăiască împăratul și viziriul!» Și închinând, 
au sorbit felegeanul, ca altă băutură.”, 
adică dând-o peste cap (deși fierbinte), 
asemenea rachiului în Moldova, spre 
hazul celor de față. 

Și încă un aspect deosebit în 
privința relației românilor cu această 
băutură ar fi că, la București, s-a deschis 
una dintre primele cafenele din lume, re-
spectiv în 1667 (chiar dacă era propri-
etatea unui ienicer), la scurt timp, pentru 
vremea respectivă, după deschiderea 
primei cafenele din Europa (la Veneție, în 
1645) și înainte de alte mari orașe ale con-
tinentului, ca să nu amintim decât de Paris 
(în 1672) și de Viena (în 1683).    

În privința relației dintre cafea și 
lumea literară sunt cunoscute o seamă de 
apocrife care o atestă. De pildă, Honoré 
de Balzac ar fi afirmat: „Imediat ce cafeaua 
îmi ajunge în stomac, mă apucă o stare de 
frenezie. Ideile încep să apară, iar hârtiile 
se umplu. Cafeaua este aliatul meu, iar în 
momentul când o am alături scrisul 
încetează să mai fie o luptă”. La rândul lui, 
T. S. Eliot afirma: „Viaţa mea se măsoară 
în linguriţe cu cafea”. Nici lui Jonathan 
Swift nu-i era indiferentă, de vreme ce, 
referindu-se nu doar la el, spunea: 
„Cafeaua ne face severi, gravi şi ne dă 
înclinaţii filozofice”. 

 
* 

Iată că și în scrisul românesc actual 
există un autor care își consacră întreaga 
energie creatoare cafelei, cu tot ce are 
legătură cu ea, este vorba de romașcanul 
Ioan Uleanu. El scrie catrene – 

intenționase să compună „o mie și unu”, 
dar a depășit de mult această țintă. Cât 
privește titlul sub care adună o parte din 
aceste producții,  „Cafe-i-ada” pentru „O 
mie și una de… Cești” – Editura 
Mușatina, Roman, 2019 –, se poate vedea 
că face o evidentă aluzie culturală la „Hal-
ima” / „O mie și una de nopți”, putând fi 
pus, în același timp, în relație cu istoria 
îndelungată a cafelei, cu virtuțile ei, re-
cunoscute de-a lungul vremii, între care, 
în primul rând, o forță, aproape 
miraculoasă, sesizată de unii, de a spori 
imaginația, harul creator… 

În această logică, prin rândurile cu 
statut de prefață sau cuvânt-înainte, de la 
începutul cărții, autorul se simte că trebuie 
să pledeze pentru recunoașterea influenței 
pozitive pe care a demonstrat-o cafeaua 
în viața artiștilor, drept care se referă la 
circumstanțele apariției unei opere muzi-
cale, „Cantata cafelei”, a lui Bach, pe care 

marele compozitor ar fi creat-o în cafe-
neaua Zimmermann din Leipzig. Aceste 
însemnări sunt urmate, în carte, de o 
„Mică istorie a cafelei și a cafenelelor”, în 
care sunt aduse câteva informații în 
legătură cu felul în care au primit oamenii 
în viața lor această plantă. 

În continuare, fiecare dintre 
catrenele din care este alcătuită cartea lui 
Ioan Uleanu cuprinde versuri confesive, 
autorul exprimându-și, direct și indirect, o 
aproape continuă stare de încântare, 
mergând până aproape la extaz, indusă 
de tot ce are legătură cu băutura pe care 
pare chiar că o divinizează.  

Din motivele amintite, pretutindeni 

în volum, reliefarea acestor stări (singura 
temă care-l preocupă), se realizează prin 
imagini sugestive, în crearea cărora 
autorul valorifică o seamă de termeni din 
care se compune un câmp semantic spe-
cific (ibricul, cafeneaua, ceașca, apa, 
zahărul, aromele…). În același timp, odată 
cu disecarea gesturilor, senzațiilor care 
însoțesc fiecare apropiere de cafea, dar și 
a amintirilor legate de aceasta, vocea 
textuală trasează un perimetru, mai 
degrabă sufletesc (destul de vast), prin 
marcarea a o seamă de locuri de referință 
pentru istoria (personală, firește), care au 
în centru, mereu și mereu, cafeaua.  

Pe de altă parte, din perspectiva 
autorului, oricare întâlnire, în oricare mo-
ment, cu „obiectul” adorației lui, pare a nu 
putea să aibă decât configurație ritualică 
și, de aceea, o proclamă aceasta cu tot 
entuziasmul. 

Nu lipsește nici pitorescul din 
aceste versuri, mai ales când se trasează 
periplul (real ori imaginar) pe care-l pot 
face îndrăgostiții de cafea prin locuri în 
care băutura respectivă este suverană, de 
pildă, „La Varice, în Piața Unirii” ori „la 
bistroul cu macedonii și lapte bătut”. 

De-a lungul volumului se poate 
vedea că visarea, loisirul, conversația, 
cafeaua fierbinte devin câteva dintre lait-
motivele prin care se exprimă idealul 
existențial al autorului: „Asta e viața pe 
care-o doresc!” 

În privința cafelei, pentru Ioan 
Uleanu, aceasta este definită, numită și 
supranumită în fel și chip, mereu altfel, dar 
cu o constanță iubire: înseamnă, de pildă, 
„fantastica licoare”, este „Gust… 
savoare… / Extaz și încântare!...” 

Încă un aspect care trebuie 
menționat referitor la aceste versuri este 
componenta lor ludică, în concordanță cu 
starea de bine generată de consumul am-
intitei băuturi.  

În ceea ce privește nivelul prozodic, 
așa cum se poate lesne observa, în afară 
de faptul că textele sunt, după cum am 
menționat de la început, structurate sub 
formă de catrene, se mai reține și un alt 
aspect, și anume că, în majoritatea 
catrenelor, se întâlnesc atât rime, cât și 
asonanțe. 

Așadar, cum pasiunea pentru cafea 
pare uriașă, „„Cafe-i-ada”, și ea, pare să 
continue, după cum dă asigurări autorul în 
cuvintele-postfață ale cărții.   

Ioan Uleanu: „Cafe-i-ada” pentru „O mie și una de… cești”
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Motto: 
„haideţi să trăim ca într-o poezie 

frumoasă!” 
(Dan Tipuriţă – la templul vorbelor  

frumoase) 
 
În 1900 la îndemnul doctorului 

Gerota, Constantin Brâncuşi modela 
Ecorşeul (omul jupuit) pentru a fi de folos 
studenţilor de la Arte plastice pentru a stu-
dia muşchii corpului omenesc. Dan 
Tipuriţă  merge mai adânc, pătrunde între 
celulele corpului pentru a descoperi 
relaţiile dintre sentimente şi viaţa 
fiziologică. Întemeiază astfel poezia 
biogenetică. În Zâmbetul se naşte în 
nervul vag (Ed. Betta, 2018) poetul 
găseşte o relaţie între nervul vag, al 10-
lea nerv cranian – care face legătura cu 
corpul – şi „pacea, liniştea, relaxarea, 
după o stare încordată determinată de 
emisia de adrenalină, liniştea emoţiilor, în-
curajarea sentimentelor pozitive, precum 
şi starea de la izvoarele zâmbetului.” (Dan 
Tipuriţă – Argument) 

Sub impulsul nervului vag viaţa 
devine o adevărată sărbătoare. Iată 
parada hematiilor: „au ieşit pe bulevardul 

arterelor coronare/ hematiile îmbrăcate în 
rochii exotice/ (...)// pentru că în ţinutul 
acesta/ populat cu celulele fericirilor mele/ 
totdeauna zâmbetul se naşte în nervul 
vag” (zâmbetul se naşte în nervul vag). 
Existenţa este minune şi trebuie să fim 
recunoscători strămoşilor datorită cărora 
moştenim ADN-ul: „-Binecuvântată fie-ne 
această viaţă/ şi acei care ne-au purtat 
corăbiile genelor/ prin măruntaiele timpu-
lui!” (diamante poetice) 

Iată şi naşterea zâmbetului care se 
datorează nervului vag: „hai să vorbim şi 
despre zâmbetul nostru!// o înălţare a 
frumuseţii în slava cerului/ în piscul 
buzelor parcă s-ar naşte un roi de luceferi/ 
se şi aude zăpada albului surâs/ scârţâind 
precum sub paşii unui hohot de râs” (la 
marginea pleoapei). 

Dar râsul, la noi, se poate transforma 
frecvent în băşcălie: „pentru că pe aici pe 
la noi/ obişnuim să ne înmuiem tălpile în 
bălţile băşcăliei” (pe sârma nervului vag). 

Dan Tipuriţă scrie chiar un pamflet de-
spre falsificarea istoriei, ştergerea 
creierelor şi globalism. Iată ce vor face 
conducătorii noştri: „mai întâi ne vor 
mângâia cu bisturiul înşelăciunii/ ne vor 
extrage cheagul sângelui roman/ el ne 
rămăsese acolo într-o venă a vorbirii/ apoi 
ne vor elimina din alveole/ damful 
năvălirilor barbare/ ne vor scoate vârful 
săgeţilor împăgânite/ şi în sfârşit/ 
rămăşiţele gangrenate ale călcăturii sovi-

etelor şi // abia mai târziu globalizându-ne/ 
vor reuşi să modeleze acest trup gol pe 
dinăuntru/ pe care-l vom putea lesne 
umple cu poruncile lor/ cu toate lozincile 
vocii înstrăinate şi gata// vom putea sluji 
întru iubirea aproapelui toţi vecinii/ bu-
curându-ne pentru izbânzile lor/ asupra 
trupului nostru ciopârţit/ ca pentru o 
sănătate obligatorie” (o sănătate obligato-
rie). Dragostea este prezentată în două 
variante: clasică: „m-am obişnuit să te ţin/ 
pe după luminile ochilor/ 
să te îmbrăţişez/ pe după 
umerii sufletului tău dez-
golit/ să te cuprind/ pe 
după fiecare mlădiere a 
glasului/ sau după mi-
jlocul subţire a oricărui 
gând furişat// pentru că 
numai tu/îmi aminteşti 
cum mă strecuram/ în 
cuibul de pasăre măiastră 
al visului încât/ mai tot-
deauna/ îmi rămâneau 
afară numai anii copilăriei 
// pe ei mizam/ că-mi vei 
recunoaşte toate jocurile/ 
şi că/ măcar pentru unul 
dintre ele mă vei iubi” (declaraţie de 
dragoste) şi biogenetică: „iar dragostea 
noastră va fi o poezie frumosă/ pe care o 
vom recita/ plimbându-ne prin parcul capi-
larelor/ abia înflorite” (albastru senin). 
Făptura noastră este înscrisă în structura 
fiecărei celule. Dar şi mediul vegetal 
ascultă de aceleaşi reguli. Seva plantelor 
este similară sângelui animal: „deja a fost 

trimis pe străzi un fluid de tinere raze/ iar 
în muguri/ a început o hărmălaie de 
nedescris/ se aplaudă ieşirea pe bule-
vardele sevei/  a primelor zvonuri de 
frunze” (lungul drum al frigului spre vară). 

Deasupra lumii vii veghează un Dum-
nezeu unic: „trebuie să existe un Dum-
nezeu al tuturor neamurilor/ mai presus de 
religii şi totemuri” (quo vadis). 

Scrisul este similar unei rugăciuni în 
numele iubirii de semeni: „scriu în numele 

celor dăruiţi/ cu sfânta taină a 
ascultării/(...)/ în numele lor 
scriu Doamne aceste cuvinte/ 
plecându-mă în faţa altarului 
acestei foi/ într-o rugăciune// 
sau o adâncă reverenţă/ ca pe 
o scenă/ unde am învăţat să 
recit/ cu limbajul tăcutei şi 
adevăratei mele iubiri” (în nu-
mele adevăratei iubiri). 

În concluzie, poezia 
biogenetică inventată de Dan 
Tipuriţă reprezintă o lirică de pi-
onierat. Introducerea denumirii 
celulelor: globule roşii, neuroni 
etc., nu este supărătoare în-
trucât autorul ştie că nu trebuie 

să se păstreze în abstracţiunile fizico-
chimice, ci să exprime relaţia lor cu senti-
mentele umane.  

Prin acestă contribuţie poezia sa este 
neomodernă, dar nu postmodernă întrucât 
nu ia în răspăr idealurile umane. 
Dimpotrivă, poetul crede că fiecare dintre 
noi putem să alegem să fim mai buni şi 
mai frumoşi sufleteşte.  

  
Dan Tipuriţă-Zâmbetul se naşte în nervul vag 
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CĂUTÂND „LINIȘTEA CREDINȚEI” 
 

Un poet discret precum Ticu 
Leontescu, de o sfioşenie incredibilă pen-
tru lumea de azi îşi mărturiseşte 
credincioşia având ca solid suport 
educaţia religioasă. El vine din zona 
Botoşanilor şi după îndelungi căutări lirice 
(în preajma lui Traian Dorz) ne oferă, 
editorialiceşte vorbind, trăirile sale cucer-
nice (dar dilematice, totodată), zbuciumul 
său existenţial (problematizant!), 
slăbiciunile fiinţei (mărturisind însă măreţia 
Duhului divin). Sufletul său „rănit” e încer-
cat de „focul patimii”, vrerea îndumnezeirii 
(prin căutare, reculegere, devotament, 
suferinţă) îşi divulgă candoarea, iar 
portretele sale lirice, poposind asupra unor 
figuri istorice creştine se însoţesc cu pul-
siunile vaticinare (biciuind fariseismul) ori, 
surprinzător, cu erupţiile pamfletare. Un 
volum precum E toamnă în Eden (Editura 
Eubeea, 2008) găzduia astfel de trăiri con-
tradictorii, livrate la temperatura sincerităţii. 
Să menţionăm, imediat, că poetul-teolog, 
timişorean de lungă vreme, publicase 
înainte alte trei volume, toate la Editura 
Marineasa: Răstignită iubirea (2004), 
Plâns transfigurat (2005) şi Iaşii 
în...haiku (2007). Şi că poezia sa de 
ultimă oră, în cert salt calitativ, împacă 

euforia religioasă, splendorile evlaviei, 
umilinţa şi căinţa omului duhovnicesc cu 
slăbiciunile „fărâmei pieritoare”, cutreierată 
de îndoieli şi erori. Dar cucernicia 
dilematică, spuneam, nu sfârşeşte în 
erezie. Ca „duh în vas de pământ” (mem-
orabil spus!), poetul purcede la o lectură 
etică a vieţii, ascultând cum tăcerea picură 
„din cerul lui Dumnezeu”. Nu ocoleşte de-
rizoriul, acceptă dezvrăjirea lumii în durata 
profană şi, mânat de nostalgie, re-
cunoscând că „sufletu-mi face riduri” 
încearcă să retrăiască tinereţea ca stare: 
„Doamne, grădinăresc în mine – / un mic 
Eden, sădit de Tine”. Totuşi, un „Adam 
desfrunzit de cer” se preumblă printr-un 
„rai în paragină”. Întomnarea, lamentaţia, 
deplorarea se insinuează deşi, suntem 
preveniţi, „în Cer nimeni nu se ceartă”. Şi, 
în plus, nici „alungarea” nu s-a consumat: 
„Nimeni nu m-a alungat încă”. 
         Crescând răbduriu, deloc spectacu-
los, de la un volum la altul, el ne confirmă 
potenţialul creator. Transcriem drept 
încheiere  o constatare – cu iz concluziv – 
a regretatului Constantin Buiciuc: Ticu 
Leontescu este „un credincios adevărat şi 
un poet autentic”, căutându-se încă 
(adăugăm), nimbând – prin lirica sa 
reflexivă, problematică – ostenelile vi-
itoare. Fiindcă poetul, sfielnic, se 
mărturiseşte: „Transfigurat în crin ceresc / 
pe cruce, jertfă să-nfloresc...” Credem în 
rodnica sa stăruinţă, în energia altruistă 
risipită, în sinceritatea mâhnirii care îl 
încearcă. Şi, negreşit, în speranţa sufletu-
lui-diapazon de a cuceri liniştea credinţei. 

ADRIAN DINU RACHIERU 
 

Poarta Sărutului 
 
În chenarul ei,  
îndelung am zăbovit,  
în zadar așteptând  
despietrirea sărutului… împietrit. 
Sărutul săruturilor,  

sărutul-record –  
cel mai lung sărut –  
cel de la Poarta Sărutului. 
 
Nimeni și nimic  
nu-l va putea-ntrerupe. 
Poate doar – strigătoare la Cer –  
nepăsarea… 
 
Poate doar,  
ca o sfidare,  
perfidul sărut de Iudă… 
 
Coloana Infinitului 
 
Coloana vertebrală a neamului meu,  
tras pe roată și răstignit pe Cruce. 
Treptele devenirii  lui –  
Calvar stropit cu sânge,  
cu lacrimi și sudoare… 
Lujer gigant de crin,  
cu talpa-nfiptă  în glia – altar strămoșesc. 
Necropolă – cripte-adăpostind –  
de voievozi și sfinți. 
Un infinit poem,  
mai lung chiar decât Ramayana,  
decât Mahabharata –  
poeme-maraton… 
 
Coloana Infinitului,  
în teologia maestrului,  
e mai înaltă decât Everestul! 
Ea nu-i doar cât se vede. 
Nevăzuta-i parte continuă să urce. 
E nesfârșită… 
Temerarul care-o suie  
niciodată nu-i va atinge piscul! 

 
                      

Masa Tăcerii 
 
La Masa Tăcerii, ultimul rămas,  
fascinat aștept, tăcerea să prindă glas. 
In noaptea de catifea,  
din cornul aurit de lună,  
ascult simfonia tăcerii. 
In jurul ei, istoria neamului meu  

pulsează metronomic,  
prin gâtul clepsidrelor-scaune. 
In jurul ei, ca din amvon,  
tăcerea ține un elocvent discurs. 
Spectatoare,  
cuvintele tac și ascultă. 
Târziu, în noapte, ca prin vis,  
m-am trezit vorbind în juru-i. 
 
Iertată-mi fie, Doamne, impietatea. 
 
Rolul lui Iosif 
 
Doamne,  
aș vrea să punem în scenă  
în lumea de azi  
istoria dramatică a lui Iosif,  
cel vândut de frații săi. 
Evident, Tu să fii regizorul. 
Eu ?, unul din actori. 
Aș prefera, mărturisesc,  
rolul lui… Iosif. 
 
Ce zici ? 
 
Spaima paginilor goale 
 
Sunt singur, Doamne. 
Tot mai singur sunt în univers. 
Asemenea-ntr-o carte,  
scrisă cândva, ștearsă acum,  
ultimul vers…. 
 
Ce spaimă îmi inspiră  
atâtea pagini goale! 
Și ce singurătate! 
Tu, pagină deșartă, goală,  
cu solitudinea-ți letală! 
 
Precum poemul într-un vers,  
mă cutremur alături de Mahabharata, 
Ramayana – poeme-maraton. 
 
Precum în marele pustiu  
un pelerin. 
Precum pierdută  
caravana...

 

SCRIITORI din FILIALA BACĂU a UNIUNII SCRIITORILOR din ROMÂNIA
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Literat entuziast, tânăr manager I. T., 
tecuceanul PAUL BLAJ (n. 25 august 1977), 
publicat de timpuriu în presa locală, premiat 
la concursuri de creaţie literară, a apărut în  
„România literară” (1998), după care a debu-
tat editorial în 2001: Muream vorbelor (ver-
suri); au urmat cărţile de poezie: Numen. 
Gestul drumului;  Moedele Tristhaliei; Val-
sul vocalei; Graiul cu accent de mort; 
Mănuşi pe nisip; Poetul miazănoapte; Ba-
covianina. 

Prezent în diverse antologii lirice. 
  

* 
„…poezia lui e vie, nu schematică; 

încă inegală, încă tatonantă; dar adesea cu 
poeme autentice, simple, generoase, cu 
imagini puternice şi economic distribuite: atât 
inspiraţia, cât şi cunoaşterea meseriei fac aici 
casă bună şi îndrituiesc speranţa că ăsta va 
fi drumul ales (...).  

 La el tandreţea e un mod de a recu-
pera ceva din misterul clipei acesteia care ne 
trăieste şi dispare, tandreţea e sonda care 
aduce din străfund stările inexprimabile ale 
fiinţei (Rilke nu-i străin de acest demers, ba 
poate chiar şi personiştii americani)” 

Constantin Abăluţă
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Pasteluri pentru Biblia mea 
 
                *Crăciun 2018- 2019 Cluj-Napoca 
 
1. duhul ocrotitor al castanilor 
 
nici nu mai știu de când s-a plimbat Domnul meu printre ierburi 
m-am pierdut în hainele sale tămăduitoare 
în sângele Canaanului vechi 
la rădăcina unui copac tânăr sau pe zăpada de lângă spitale… 
 
cineva spunea că ultimele momente din viață seamănă cu 
păsările rătăcite toamna în crengi dar tu  faci din tainele tale 
mătasea broaștei pe fețele înțelepților de azi 
 
acum mă uit la oamenii care se cred iubiți  
anul trecut eram mai puțini  aurul arămiu ni se muta pe fețe 
apoi transpiram un picnimeni nu știe mai multe ca tine  
și nimeni nu te iartă pentru asta Biblia mea dragă 
 
sunt momente când 
admir sublinierile în verde și roșu ale bunicului  
cu un dor care mă găsește prea bătrân pentru asemenea 
emoții  și cobor tot cobor ca și când m-aș înrădăcina  
apoi deschid ochii însă tot al mănușilor deșirate sunt 
 
ar fi bine să îți mai spun despre mine că sunt într-o zi de Sab-
bath și-s nedormit și tu nu ești departe și eu sunt la Matei  
și ce frumoși suntem  ne-ar trebui un selfie 
 
târziu îmi ridic fruntea văd pe unde duce drumul și la același 
om îi zic  puntea rugăciunilor 
 
în zare trece trenul care a uitat ce înseamnă greutatea unui 
pasager prietena mea  când e greu cobor în tine din lumea 
mea neobolnavă și neofericită 
 
ai tu darul să-mi cânți în strună până realizez  
că struna nu e a mea 
 
2. colecția mea de glasuri 
 
10 ianuarie tata râde și face formularele pentru schimbarea 

buletinelor 
ninge smuls și mare și sunt în Cluj unde mă pot opri puțin  
din gânduri 
nimic nu a rămas neatins de om pe urmele dintre blocuri și 
magazine  
zăpada topită devine ceva pământiu sub roți, o negresă  
cu dinți albi 
 
abia aștept să mă văd cu oamenii Bibliei să povestim 
dar mai întâi i-aș speria pe toți cu o lanternă 
ca să râdem un pic  
iosif beniamin rahela nu fără rahela că m-ar urechi 
 
am 41 și merg spre altă cifră cu avântul răspândit de zoo iarna  
revelionul pensionarilor organizat de o primărie îmi luminează 
căutătura 
în fiecare zi încerc să mă îndrăgostesc de câte o studentă   
apoi seara uit  
îmi lipsești Biblie,  
   
mama a făcut rost de femara un medicament pentru cancer 
mamar și e fericită, seara la masă ne-a spus un banc, 
aerul e atât de blând  

 
3. gutui ciudate 
 
câteodată Te visez și râd până mă trezesc apoi începe inima 
uite sunt în Cluj de o săptămână jumate  
ca în Noul Ierusalim 
Tu luminezi prin copiii vecinilor prin bufniturile de sus prin dor 
 
în toamna asta ai venit mai întâi prin borcanele de zacuscă  
ale mamei  apoi prin 6 scaune montate de tata 
până acum tot vii și mi-am înmuiat degetul mare în picătura  
de pe geamul 
deschis uite nu știu culoarea Ta preferată  așa că  
am un prosop multicolor o cană de ceai multicoloră  
și bombănitul meu e tot multicolor 
  
uit uneori unde pun lucruri și automat mă cuprinde melancolia 
nu ne vorbim cu minutele când suntem supărați  
deși la o adică 
eu nu am motive de undeva aud strănutul unor gutui… 
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 „Ca să fac față nevoilor de tot 

felul ale vieții, vând din ce am. Dar 
până când?” Corespondează (cu toată 
lipsa și de hârtie de scris) cu fostul său 
student, Gheorghe Ivănescu, pe mar-
ginea tezei de doctorat a acestuia, 
făcându-i observații privitoare la „limba 
românească comună scrisă sau limba 
literară românească”. Tema îi 
catalizează energiile, așa că începe să 
lucreze la o carte cu titlul Poporul 
român și limba românească, încercând 
să se angajeze ca „filolog ori istoric la 
București sau la Cluj, în cadrul insti-
tutelor de profil”. Îl recomandă o bogată 
operă științifică, însă, din păcate, îi este 
imposibil să obțină o „țidulă de bună 
purtare politică de la partid”, cum 
notează undeva, referindu-se la starea 
învățământului de după contrareforma 
din 1948. Lucrările elaborate la Zlatna, 
nu puține la număr, au rămas în ma-
nuscris. Nici nu se putea altfel, pentru 
că omul G. Pascu „disprețuia pe 
îngâmfați, se apropia cu prietenie de 
oamenii sinceri. Nu-i putea suferi pe 
ariviști”. Sunt cuvintele profesorului I. 
D. Lăudat, cel care i-a urmat la catedra 
de literatură veche a Universității 
ieșene, cuvinte ce pot fi luate, pentru 
cei care l-au cunoscut, și ca o autoca-
racterizare. 

 În concluzie, cartea magistrului 
Ioan Dănilă se prezintă ca un studiu 
aprofundat, redactat după toate re-
gulile științifice, având la bază o 
impresionantă bibliografie întinsă pe un 
larg spațiu temporal. 

 

O cercetare 
exemplară 

   (Continuare din pag. 3) 

Pe cale  
de  

dispariție 
 
Gîndacul croitor al stejarului a 

apărat Valea Oltului mai îndîrjit decît au 
făcut-o dacii lui Scorillo și ai lui Decebal. A 
oprit buldozerele, planul de fezabilitate și 
fondurile europene doar mișcînd din 
antenuțe în căsuța de mail a unui 
funcționar de la Bruxelles. 

Legiunile împăratului Traian au as-
faltat o parte din autostrada Sibiu – Rîm-
nicu Vîlcea în 107. Soldații lui Eugeniu de 
Savoia au refăcut lucrarea pe la 1720. Li 
s-a opus rezistență, s-a tras asupra lor cu 
săgeți, s-au purtat războaie sîngeroase, 
dar drumul s-a făcut. 

Gîndacul de stejar, însă, e de 
neînvins. El ține pe loc un stat a cărui 
armată dispune de rachete Patriot, 
avioane F16 și face parte din cea mai 
puternică alianță militară a tuturor tim-
purilor. 

De altfel, victoria gîndacului nu e 
singulară. Autostrăzile românești au fost 
înfrînte rînd pe rînd de broaștele cafenii, 
de salamandra pătată, de castorul revenit 
din Polonia, de urșii imaginari ai județului 
Timiș și de singura familie de lilieci dintre 
Lugoj și Deva. La fel ca în Gardienii gala-
xiei, unde un raton cu superputeri păzește 
binele, echipa noastră de animale ferme-
cate apără, de ani buni, teritoriul țării de 
autostrăzi. 

De partea soldaților cu pene, păr și 
elitre se luptă UE, fiindcă acesta e un 
război european, în care cei slabi sînt 
ajutați de cei bogați să-i înfrîngă pe cei 
săraci. În Europa civilizată, de pildă, eroii 
cu blană au pierdut bătălia. Acolo, urșii au 
căzut la datorie, gîndacii au fost striviți, 
castorii și liliecii mai există doar la zoo, iar 
peste cadavrul mustrător al naturii sfîrte-
cate se întind autostrăzi nesfîrșite la care 

noi doar visăm. În Germania nu mai există 
urși, în Austria nu mai există lupi, în Franța 
nu mai sînt rîși, în Spania s-au terminat 
jderii, în Italia abia dacă mai zărești lilieci 
pe înserat, iar în Belgia singurul animal 
periculos a rămas pedofilul. Asfaltul cu 
patru pînă la opt benzi a ucis aceste co-
mori ale naturii, pe care nemții, francezii, 
spaniolii, olandezii, belgienii, italienii și 
danezii le plîng din mașină, rulînd cu 150 
la oră pe banda de mare viteză. Noi, în 
schimb, ne-am păstrat fauna și flora in-
tacte, de la cocoșul de mesteacăn la 
buhaiul de baltă și de la calul-popii la 
pizda-țigăncii. În viziunea Comisiei Eu-
ropene, avem gărgărițe capabile să 
oprească electrificarea satelor și cărăbuși 
care să blocheze programele naționale de 
irigații. Ar trebui să căutăm bine pe tron-
sonul Comarnic-Brașov, fiindcă e clar, 
acolo trăiesc urși Koala. 

Și iată-ne, iar, loviți de boala 

săracului care-și scapă pîinea în oala de 
noapte a Ursulei von der Leyen. Comisia 
Europeană a schimbat structura 
finanțărilor, adică nu mai alocă grosul la 
infrastructură, ci la mediu, taman la timp 
cît să mai pierdem zece-douăzeci de ani 
pe Valea Oltului. E aceeași poveste de la 
deficit: subdezvoltații sînt condamnați la 
subdezvoltare, limitați de un deficit care 
face imposibilă recuperarea, după ce, 
decenii la rînd, statele bogate s-au dez-
voltat cu deficite de două cifre. La fel, 
protecția vamală e anulată în defavoarea 

subdezvoltaților, care nu-și mai pot apăra 
nici o ramură a economiei, deși, pînă mai 
ieri, statele bogate au trăit în cultul 
protecționismului. Acum a dat peste noi 
ecologia. Pe ultima sută de metri, cînd toți 
ceilalți au infrastructura terminată, 
economiile puse la punct, industriile amor-
tizate, noi sîntem somați să îngrijim in-
secte. 

Noul marxism ecologic de la Bru-
xelles, care ascunde nu doar mediocri-
tatea birocraților de lux, ci și lăcomia 
statelor bogate, cere României – cea mai 
întîrziată din subculturile politice ale Estu-
lui european – să-și abandozeze minimul 
impuls de modernizare ca să-și protejeze 
gîzele. Și se găsesc destui dobitoci în con-
ducerea țării care, de ani și ani, stau cu 
mîinile încrucișate din lașitate, ignoranță 
și ticăloșie politică. România dispune de o 
garnitură rarisimă de proști, care o conduc 
și o reprezintă prin muțenie și nepăsare. 

E știut că industria ucide vulturi și 
mamifere, bărzăuni și pești. Tehnologia 
otrăvește atmosfera și apele, progresul 
face speciile să dispară. Civilizația 
strivește regnul animal și vegetal, doar așa 
e posibilă. Confortul speciei noastre 
înseamnă, de mii de ani, moartea altor 
specii. Sub autostrăzile Germaniei, ale 
Franței, ale Belgiei zac îngropate și 
dispărute pagini întregi din atlasul zoo-
logic. Noi, în schimb, ar trebui să umblăm 
de mînă cu urșii pe drumuri de țară, cu 
buburuze în păr, pășind cu grijă printre bu-
jori și salamandre. Să rămînem înapoiați 
și puri, înnobilați de foame și îngroziți de 
reproșuri comunitare, să rămînem 
plămînul verde al Europei, pe care aus-
triecii de la Schweighofer îl vînd pe piața 
de transplant.România a ajuns cel mai 
amenințat animal din Europa. E mai 
aproape de dispariție decît protejatul gîn-
dac de autostradă. Iar în clasificările după 
infrastructură e chiar extinctă. 

 
Doru Buşcu

Poetul  
orbitor  

cuvintelor 
 
 
 
 
 

Mircea Constantin Jurebie este 
un poet băcăuan prolific volumelor de 
poezie, acum se află la al optsprezecelea 
volum cu titlul „Tribulații”. Dacă până 
acum a cochetat cu versul clasic, cu rima 
și muzicalitatea, acum face adevărate 
exerciții de admirație versului alb, în 101 
de  poezii noi. Experiența sa lirică își 
spune din nou cuvântul, dl. Jurebie fiind 
un fervent membru în cenaclurile 
băcăuane, la proiectul Seri Literare, pu-
blicând des în revistele de cultură 
băcăuane sau în alte reviste literare și par-
ticipând activ la evenimentele Uniunii Scri-
itorilor. Când am citit prima oară volumul 
am înțeles din capul locului că titlul 
Tribulații este cel mai nimerit pentru 
conținutul versurilor aduse pe tapet. 
Tribulația, deși un cuvânt trecut în dicționar 
la categoria livrești, exprimă cel mai bine 
nuanțările acestor versuri neliniștite, pro-
blematice, de zbucium sufletesc, în 
căutarea sinelui, nu numai cel poetic, dar 
și al sinelui său metafizic existențial. 
Poeziile sunt dileme ale frământării 
sufletești, ale trecerii timpului vieții, ale iu-
birii, ale contemplării sinelui în titluri su-
gestive:  Sunt eu/ Incertitudine/ Risc să 
trăiesc/ Nelinişti/ Eu sunt/ Probleme 
existenţiale/ Drama realităţii/ Absurd pe-
riferic. Un fir continuu al Tribulațiilor con-
duce la căutarea sinelui, prin fațetele 
diferite ale ego-ului, din trecut, din prezent, 
într-o ubicuă dilemă de fi și dorința de a 
afla o anume înrămare a eului. Iar eul liric 
presupune, se neliniștește, se întreabă, 
uneori retoric, analizează. 

„La procesul cu adevărul,/ Acul 
balanţei mele sufleteşti oscilează./ Sunt 
derutat…“; „Mă neliniştesc privirile arun-
cate/ Pe sub sprâncenele sorţii,/ Care 
parcă ar sta la pândă“; „Un cineva îmi  
făcea cunoştinţă/ Cu…mine însumi.“ ; „Îmi 
căutam identitatea/ Printre încărunţitele 
amintiri/ De familie.“/ „Parcă am mai fost 
acolo,/ Într-un joc/ De-a v-a-ţi ascunselea 
/Cu un alter ego“. 

Găsim aici un  balans permanent 
între imaginație, fantezie și realitate 
creând un parcurs versificat între o tară de 
amintiri scrise la timpul trecut și cealaltă 
tară cu flashuri ale realității,  scrise la tim-
pul prezent. Trecutul deschide un album 
de amintiri: „Era în necuprinsul unor/ Vre-
muri sărăcite/  De nespus./ Timpul, rănit 
de nepăsare,/ Îşi pansa uitările...“ 

„Mă despărţeam în silabe/ Când îmi 
scriam cu trecut/ Autobiografia 
melodramatică./ Mă legănam / Pe o frunză 
de condei“. 

Prezentul aduce un temperament 

oscilant între un pesimist împovărat de 
amintiri și un optimist gata de a lua de la 
început saltul vieții: „Mă împrimăvărez,/ 
Încep să-mi înflorească/ În suflet, iar, 
bobocii de iubire/ Şi am uitat/ De iarna 
bătrânească/ Pe care o duc în spate./ Mă 

împrimăvărez“. 
Poetul se află în fața unei oglinzi ale 

cărei reflexii sunt sârguincios ondulate, 
modificate, metaforizate sau, dimpotrivă, 
direct expuse lectorului. Balansul se trans-
mite și limbajului folosit, între piese muzi-
cale, vocale, în cuvinte duioase, blânde 
(Reîntineresc, Dorul de tine, Visele 
pădurii) și texte scrise consonantic, în ne-
ologisme sau termeni tehnici (Parabola 
durerii, Un paradis energofag), matricea 
lexicală fiind vastă. 

M-am întrebat la finalul citirii: - acest 
poet este el însuși, este cel care ar vrea 
să fie, este cel care ni se arată în această 
carte? Cine este poetul ? Și am înțeles că 
aceste întrebări și le-a pus și autorul când 
a scris poeziile tribulațiilor… Cine este eul 
său ? Câteva răspunsuri putem găsi cu 
ușurință în chiar ascunsele metafore ale 
definirii sale. Una din cele mai frumoase 
poezii, o voi reda întreagă, cuprinde 
metafizica ființei poetice, expunând filo-
zofia de sceptic la trecerea ireparabilă a 
timpului: 

Orbeam cuvinte 
 

Mă reflectam într-un azur indefinit 
Din teoria improbabilităţii 
Actualelor ipoteze aşa zis ştiinţifice 
În care se bălăcea 
Prezentul nedus la şcoala adevărului. 
Eram un mic punct, infim, de ţărână 
Însufleţită de o mândrie 
Fără suport, 
Care îşi pâlpâia existenţa 
Între un Da firav şi un Nu infinit 
Când mă căţăram 
Pe scara neliniştilor universale. 
Orbeam cuvinte… 

 
Și mai frumos decât atât, finalul 

este liniștirea tribulațiilor, calmul an-
goaselor sufletești, ale căutărilor și 
încercărilor dezlegării enigmelor prin în-
toarcerea la divinitate. Acolo sunt toate 
răspunsurile noastre, acolo e liniștea 

veșnică: „Ascultă murmurul  în/ Liniştea 
divină/ Şi repetă-l în gând, îngenuncheat/ 
Pe coloana cerească/ A rugăciunii…“ 

Concluziv, cartea de versuri 
Tribulații a poetului Mircea Constantin Ju-
rebie, pornită printre meandrele căutării 
sinelui transfigurat liric, aduce noi dimen-
siuni de adâncă reflecție, constatatoare în 
dezlegarea misterului firii contemplative, 
sentimentale, nostalgice, demonstrând, în 
exprimare modernă, o calchiere rodnică a 
poeticității autorului.

 
 

Maria Ieva  
din volumul Dimineţile 

sfinţilor- Bucureşti /  
Absolut, 2019 

 
 
 

Oglinzi călătoare 
 
Citește-mi în ochi ca magii în stele, 
Să vezi în adâncuri o etnă arzând, 
Oglinzile vremii vor vrea să te-nșele, 
Să-ți vândă imagini trucate, curând. 
 
În atriul albastru desene rupestre 
Vor spune că viața e tot ce atingi 
Și palmele zării sunt două ferestre 
Prin care devreme începi să te ningi. 
 
Din atriul cel verde imagini ovale, 
Încep să pășească pe urme de vânt 
Și vin în caleașca tăcerilor tale, 
Să-mpartă iubire aici, pe pământ. 
 
În partea opusă a atriului verde 
Oglinda ascunde culoarea în aburi 
Și-n locul în care trecutul se pierde, 
Lumina coboră ca apa pe jgheaburi. 
 
Privită din colțul cu unghiul cel drept, 
Imaginea vremii trucată-mi apare, 
Dar Etna irupe la mine în piept 
Și clipa se pierde-n oglinzi călătoare.
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Grădinar sau arhitect? 
 

Abstract: The work attempts to offer a 
glimps into the concept of two types of writers: 
discovery writers and outliners, or as George 
R.R. Martin calls them, gardeners or architects. 
Do we need planning, maps and structuring, or 
de we need to just go with the flow? If we choose 
planning, what kind of planning? That blank page 
needs to be filled, but how do you go about it? 
Well, first you must try both ways and see what 
suits you best. 
Keywords: grădinar, arhitect, plan, structură, dis-
covery writer, outliner 
 

Pagina goală țipă la tine ascuțit, nu vezi 
altceva decât acea pagină goală, panica te 
cuprinde, încerci să scrii ceva, orice numai să de-
blochezi cuvintele. Intri în criză de timp, deși scrii 
de dimineață, iar pagina devine ciornă, mai 
adaugi câteva ciorne, dar lucrarea este de 
nevăzut. Acesta este motivul pentru care trebuie 
să înțelegem ce tip de scriitor suntem. În limba 
engleză există doi termeni pentru a defini cate-
goriile principale: discovery writers și outliner writ-
ers sau după cum îi denumește faimosul autor 
american de literatură fantasy George R. R. Mar-
tin (Cântec de gheață și foc), grădinari și arhitecți.  

Pentru a înțelege prima categorie, trebuie 
explicată cea de a doua. Arhitectul are întregul 
plan configurat a priori, asemenea unei case - 
unde intră instalația, pereții, câte camere vor 
exista, fiecare șurub ce va ajuta la închegarea 
poveștii. Scriitorii acestei categorii, confruntați cu 
o pagină goală o transformă într-o ciornă pentru 
a stabili obiectivul central, personajele, lumea, 
poate chiar finalul. Termenul construire a poveștii 
este potrivit în acest context, strat cu strat, 
cărămidă cu cărămidă, lucrurile prind contur. 
Dacă privim spre etimologie găsim variantele ar-
chitectus (lat.) și arhitékton (gr.), archi = șef, tek-
ton = constructor, ce definesc o persoană care 
traduce nevoile omului în realitate. În ceea ce îi 
privește, arhitecții au nevoie de o hartă înaintea 
începerii aventurii/ a călătoriei. 

În contrast, grădinari acționează după cum 
dicteaza impulsul de moment sau inspirația. 
Muncesc până se creează declicul, iar struc-
turarea sau planificarea lucrării este adeseori 
limitată, chiar inexistentă. Grădinarii obțin rezul-
tatele cele mai notabile când nu au o structură 
clară de la început, dacă sunt obligați să o facă 
au impresia că au scris deja despre subiectul în 
cauză și vor să treacă mai departe. Dacă linia 
este prestabilită intervine plictisul.  

George R. R. Martin descrie în mod plastic 
teoria grădinarilor: aceștia sapă o groapă, aruncă 
o sămânță și o udă. Știu faptul că sămânța este 
de fantasy, mister sau orice altceva, dar pe 
măsură ce planta crește și o udă, nu știe câte ra-
muri, frunze și flori va avea, descoperind pe 
măsură ce scrie. Problemele nu apar încă de la 
începutul scriiturii, ei putând umple pagină după 
pagină rapid, acestea se ivesc însă când inter-
vine nevoia de finalizare. Flexibilitatea este cu-
vântul cheie când vine vorba despre revizuire sau 
editare, discrepanțele dintre capitole sau chiar 
pagini necesită documentare, ceea ce înseamnă 
că grădinari pot recurge la mai puține investigații. 
Deznodământul pare să constituie înșă dificul-
tatea centrală, literatura comercială punând ac-
cent pe finalul exploziv sau rezolvarea 
conflictului, spre deosebire de literatura standard, 
care tinde spre unul fluid.  

Avantajele operei ce iese din mâinile 
grădinarului sunt originalitatea, personajele di-
verse și complicate ce populează lumi imaginare 
vaste, cu detalii considerabile și o acțiune 
plauzibilă, spontană și fluidă. În ceea ce privește 
opera arhitectului, aceasta dispune de o structură 

logică, acțiune simplă, deci ușor de urmărit, ade-
sea având un singur personaj principal, iar cartea 
este scrisă relativ repede.  

Dezavantajele primei categorii evidențiază 
riscul abandonului sau întreruperii, structura 
complicată de nenumărate fire narative, multe 
personaje, iar editarea este masivă și laborioasă. 
Arhitectul însă poate fi prea previzibil, per-
sonajele superficiale, acțiunea forțată într-un plan 
prestabilit, iar universul lipsit de detalii. Brandon 
Sanderson (Născuți în ceață) arhitect (sau out-
liner) declarant, admite dificultățile cu care se 
confruntă, propunând ideea de scriitor care con-
cepe planul poveștii, dar crește personajele, ast-
fel acestea rămânând proaspete, vii, dar care 
uneori intervin în planificare, așadar apărând 
nevoia de editare. Conform majorității opiniilor 
pare să existe o variantă ideală, aceea a arhitec-
tului care plantează / grădinăreste.  

Indiferent de categoria în care se 
regăsește, un scriitor are nevoie de competențele 
ambelor variante, integrate în procesul și strate-
gia de lucru. Mentalitatea arhitectului oferă struc-
tura, rigurozitatea, disciplina și ordinea, iar 
grădinarul susține originalitatea, complexitatea și 
sofisticarea.  

Dacă vorbim despre structură, cea mai 
banală este cea în trei acte, cu două momente 
de cotitură: 

În Actul I, scriitorul își prezintă cadrul 
acțiunii, unele personaje, tonalitatea și în care 
plantează semințele viitoarelor câștiguri. Actul II, 
determinat de primul moment de cotitură - intriga, 
reprezintă miezul poveștii, având cea mai mare 
desfășurare, iar Actul III, deznodământul, 
marchează sfârșitul acțiunii și al operei, în care 
întrebările își găsesc răspunsul, iar cititorul este 
satisfăcut și împlinit.  

Un alt șablon folosit în planificarea operei 
este centrat pe personajul principal, călătoria 
inițiatică sau monomitul (Joseph Campbell Eroul 
cu o mie de chipuri). Harta propusă de monomit 
este regăsită într-o mare parte a operelor literare, 

oferind o bază de pornire în conceperea lucrării. 
Dar chiar dacă folosim cele două șabloane 

menționate, structura în șapte puncte sau alte 
astfel de instrumente, sau dacă alegem metoda 
grădinarului - cea a montagne russe, în care 
avem parte de creșteri și prăbușiri (un punct po-
zitiv este urmat de două negative), autorul este 
liber să creeze ce vrea, când vrea și cum vrea. 
Scriitorul, fie arhitect, fie grădinar, fie un hibrid 
între cele două, are în definitiv un scop - acela 
de a crea o operă solidă.  

Mai important decât procesul pe care îl 
urmează este rezultatul obținut. Iar dacă un plan 
îi îngrădește creativitatea și gândurile, barierele 
trebuie coborâte, în definitiv, nu este altceva 
decât urme în zăpadă lăsate de personaje în dru-
mul spre destinații incredibile (Ray Brandbury, 
Fahrenheit 451). 
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 Adriana Carmen JURJAC, 
doctorand Filologie, Universitatea din Oradea

Inscripții băcăuane 
 

UN PSEUDONIM  
DAN FULGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biografia poetului, prozatoru-

lui și profesorului Victor Popescu 
(1905–1995) conține unele ne-
cunoscute ce se impun a fi eluci-
date cu rigoare și cât mai urgent 
posibil. 

Istoricul literar Eugen 
Budău, în cartea sa (1) consacrată 
spiritualității băcăuane, men-
ționează numele lui Victor Popescu 
și, implicit, pseudonimul acestuia, 
Dan Fulger, fără să identifice unele 
colaborări cu acest pseudonim. 

De altfel și data nașterii și a 
morții poetului Victor Popescu sunt 
incerte, iar afirmația lui Eugen 
Budău că unicul volum de versuri, 
Mozaic sentimental (2), e semnat 
cu pseudonimul Dan Fulger este 
inexactă. 

E necesar să precizez că 
Victor Popescu a fost profesor de 
Limba Română la Școala Normală 
și la Liceul „Ferdinand“ din Bacău, 
unde s-a impus ca un excelent 
dascăl de emoții estetice, stimulând 
pasiunea pentru lectură și analiza 
operei literare. 

Publică în presa din Bacău 
poezii, proze și recenzii. Notabile 
sunt colaborările la Revista noastră, 
Bacăul, Ateneul cultural și, desigur, 
altele.  

Epistola inedită, ce se 
publică acum, e trimisă istoricului 
literar Lucian Predescu (1907–
1983), care a elaborat și susținut 
rubrica Calendar istoric și literar în 
ziarul Universul la sugestia lui 
Stelian Popescu, proprietar, direc-
tor și gazetar al celui mai cunoscut 
jurnal din România. 

Epistola se constituie de fapt 
într-o excelentă formă de mani-
festare a prețuirii față de eforturile 
susținute ale lui Lucian Predescu, 
autorul celebrei Enciclopedii 
Cugetarea din 1940. 

 
* 

[Bacău, 2 august 1936] 
 
Stimate domnule Predescu, 
 
Prin rândurile de faţă încerc 

să vă sugerez ceva. De ce mi-
nunata rubrică Calendarul istoric și 
literar n-a apărut încă în volum? O 
adevărată enciclopedie româ-
nească! 

De-atâta vreme eu, și cu 
mine atâția alții, decupez coloana 
prețioasă. 

Dar vă rog să mă socotiți ca 
primul abonat ce vă solicită un ex-
emplar din cartea ce o veți scoate. 
Voi obliga aproape pe toți elevii să 
cumpere prețioasa carte, căci nu 
trebuie să lipsească din biblioteca 
nimănui. 

Câtă răbdare de înger și pri-

cepere de cărturar de rasă pui dum-
neata în înjghebarea acestei 
enciclopedii redijate3 la zi. 

Termin, rugându-vă să primiți 
sincere felicitări. 
Prof. Victor Popescu (Dan Fulger)  

[Ziarului „Universul“, pentru 
domnul Lucian Predescu, 
București].  

Note 
 
• Originalul acestei epistole, 

necunoscute, se află la Biblioteca 
Academiei Române. Cota ~ 
S101/CLXVII. 

1. Eugen Budău ~ Bacăul 
literar. [Iaşi], Editura Universitas 
XXI, 2004, p. 234-235. 

2. Victor Popescu ~ Mozaic 
sentimental. Versuri. Coperta de 
Elvira Enea. Iași, 1936. 

3. Redactată. 
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Ozana Kalmuski Zarea 
 

Libertango  
de ziua  

îndrăgostiţilor 
   
 14 făurar la Filar-
monica “Mihail 
Jora“ cu Roberto 
Salvalaio – dirijor, 
organist, clavicem-

balist. Şi-a început studiile muzicale 
la Veneţia (este născut la Mirano) şi 
din octombrie 2008 colaborează în 
calitate de dirijor cu Bienala de 
Muzică Contemporană din Veneţia.  
    Când te gândeşti la Venezia şi la 
îndrăgostiţi, mintea se îndreaptă 
spre  muzica barocului. La Adagio 
din Concertul în re minor pentru 
oboi al lui Benedetto Marcello (com-
pozitor, scriitor, avocat şi profesor 
născut  la 1 august 1686), pagină 
care aparţine, de fapt fratelui, 
Alessandro Marcello, oboist, născut 
pe 1 februarie 1673. Povestea a in-
spirat în anul 1970 celebrul film 
(scenariu Giuseppe Bera, regia lui 
Enrico Maria Salerno) Anonimul 

veneţian, cu Tony Musante şi 
Florinda Bolkan. El şi ea. Iubiri frag-
ile, puternice, împărtăşite, neştiute, 
pierdute, cu finaluri dintre cele mai 
neaşteptate. Când spui Veneţia, 
porneşti în călătoria lui Aschem-
bach din nuvela lui Thomas Mann, 
Moarte la Veneţia. “(....) peste 
zidurile mucegăite, împrejmuind mi-
cile grădini suspendate, se vedeau 
atârnând potire înflorite, albe şi pur-
purii, cu mireasma lor de migdală. 
În luciul tulbure al apei se oglindeau 
ornamente maure ale ferestrelor. 
Treptele de marmură ale unei bi-
serici coborau în adânc (....) Asta 
era Veneţia, frumoasa linguşitoare 
şi dubioasă - oraşul jumătate 
închipuire de basm şi pe jumătate 
capcană pentru străini, în a cărei 
aer îmbâcsit arta se desfătase 
odinioară, luând un avânt nestăvilit 
şi inspirând muzicienilor melodii ce 
leagă şi încântă  simţurile. Lui A. i 
se părea că ochii i se adapă din 
splendoarea bogăţiilor trecute şi că 
urechea îi e plină de aceste 
melodii.“  

(Continuare în  pag. 15)
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În luptă cu amneziaÎn luptă cu amnezia  
                                                                                          
Elena Netcu continuă seria de ro-

mane în care evocă pagini din istoria 
zbuciumată a Dobrogei, a acestui tărâm 
străvechi, aşezat între Dunăre şi Marea 
Neagră, râvnit de atâtea imperii. Dacă în 
Legenda emirului Nogai (Editura Le-
tras, 2017) reconstituia, la nivel ficţional, 
evenimente din secolul al XIII-lea, în ro-
manul Paşi spre infern, autoarea 
prezintă barbaria secolului al XX-lea, 
marcat de cele două războaie mondiale. 
În prim-plan nu sunt luptele de pe front, 
ci dramele oamenilor simpli care au avut 
de suferit, fiind nevoiţi să ia drumul 
pribegiei pentru a se salva. La fel ca în 
romanul anterior, scriitoarea recurge la 
tehnica autenticităţii, jurnalul veteranilor 
de război fiind dovada certă a ,,lumii 
durerii şi a sacrificiului” unor oameni 
demni şi curajoşi, care nu au ezitat să 
apere, cu preţul vieţii, pământul 
străbunilor. Cea care descoperă jurnalul 
este bibliotecara Dorina Adriana, 
originară din satul Revărsarea, de pe 
malul Dunării. Cu prilejul unei acţiuni 
comemorative dedicate veteranilor de 
război, dorind să se documenteze de-
spre originile satului, inimoasa 
bibliotecară merge la mătuşa sa, 
bătrâna Sevastiţa Panait, deţinătoarea 
consemnărilor făcute de tatăl ei, Toader 
Panait. Dorina Adriana află că satul se 
trage din ,,sămânţă de veterani”, din 
luptătorii Războiului de Independenţă, 
care, drept recompensă, au primit, sub 
semnătura regelui Carol I, acte de 
împroprietărire. În fruntea primilor 
locuitori era Petrache Aldea, bunicul lui 
Toader Panait, care este şi tatăl 
Sevastiţei, de la care bibliotecara află 
multe detalii nu numai despre istoria sa-
tului Revărsarea, ci şi despre cele două 
conflagraţii mondiale. Din acumularea 
mărturiilor veteranilor Toader Panait şi 
Ioniţă Panait precum şi a urmaşilor aces-
tora se reface destinul sisific al unor oa-
meni care au fost nevoiţi fie să meargă 
pe front, fie să ia calea pribegiei pentru 
a-şi salva familiile. Romanul Paşi spre 
infern este structurat în trei capitole şi 
un epilog. În primul capitol, Refugierea, 
se prezintă drama sătenilor sortiţi să 
plece în surghiun şi să părăsească în 
grabă satul, întrucât frontul se afla la 
Babadag şi venea din urmăca un 
tăvălug,  măturând totul în cale. În zi de 
duminică, de Sfânta Maria, când clopotul 
suna vestind, nu bucuria sărbătorii, ci 
moartea, oamenii îşi lasă în urmă 
casele, cu toată agoniseala şi pleacă 
spre necunoscut. Ei trăiesc spaima cu 
maximă intensitate, deoarece sunt 
nevoiţi să îndure frigul iernii, foamea şi 
puzderia de lipsuri. Scena prigoanei 
pare desprinsă din romanul lui Constan-
tin Stere, În preajma revoluţiei, în care 
se descrie deportarea unor oameni 
nevinovaţi, aflaţi în situaţia-limită, prinşi 
în jocul hazardului. ,,Hăituiţi de drum, de 
frig, de nopţi nedormite, oamenii nu mai 
ţineau cont de nimic. Asta gândeam eu 
atunci cu mintea mea de copil mai mare, 
trăind lângă tăicuţul şi lângă bunicul 
Aldea, cel mai înţelept om din sat. El era 
cel care-i împăca pe oameni, vorba lui 
atârna greu şi toţi îl ascultau. Multe am 
învăţat eu de la bunicul meu!” sunt 
evocările lui Toader Panait. Surghiuniţii 
refac drumul suferinţei, mergând spre 
Moldova, pe unde aveau rude, însă mulţi 
bătrâni şi copiii mai firavi nu au rezistat 
atrocităţilor, iar cei care au supravieţuit 
au fost nevoiţi să cerşească prin Galaţi, 
să muncească cu ziua, să smulgă gar-
duri din gospodăriile părăsite ca să se 
poată încălzi. Unii rămân la Galaţi, un 
oraş în care se vor refugia de-a valma 
români din Muntenia şi Oltenia pentru că 
Bucureştiul fusese cucerit de nemţi, 
Iaşul devenind pentru o vreme capitala 
ţării. Veştile de pe front erau tot mai rele, 
mii de soldaţi mureau, refugiaţii erau 

înghesuiţi în vagoane pentru vite şi duşi 
în condiţii groaznice înapoi spre Dobro-
gea. Aceste scene dramatice sunt com-
pletate de unele simboluri care 
sugerează moartea: ciorile şi cucuvelele 
pun stăpânire pe oraş. Un străin călare 
pe un cal alb aduce vestea apocaliptică 
a venirii bulgarilor şi a nemţilor, cotropi-
tori care nimiceau totul în cale: ,,omoară 
şi chinuie oamenii ca pe Iisus Hristos. E 
sfârşitul lumii, îi înhamă la căruţă şi îi bi-
ciuiesc din urmă ca pe nişte vite, 
violează şi omoară femei, fără nicio milă, 
nu mai ţin cont că e copil sau bătrân”. 
Din cauza mizeriei, apar focare de 
infecţie şi se declanşează epidemia de 
tifos care seceră nemilos sute de vieţi. 
În capitolul Întoarcerea, surghiuniţii care 
au fugit de tăvălugul războiului revin 
acasă. După trei ani de pribegie, 
locuitorii din Principele Neculai (cum se 
numea pe vremea aceea satul) se întorc 
la casele lor pe care le găsesc devastate 
nu numai de hoţi, ci şi de condiţiile vi-
trege ale naturii: ploi, ninsori, secetă, 
vânturile aspre ale Dobrogei, de unde 
abia se mai distingeau mormintele. 
Casele sunt aproape dărâmate, doar 
câte un zid ici şi colo, câte un semn al 
unei foste gospodării, greu de reparat 
din cauza lipsei bărbaţilor răpuşi pe 
front. Bătrânii, văduvele şi copiii trăiesc 
într-o sărăcie lucie, sortiţi să 
supravieţuiască mâncând ciulini ori 
mămăligă din seminţe de tei, după care 
înnebuneau sau mureau.În aceste 
condiţii cumplite, sătenii sunt nevoiţi să 

ia totul de la capăt: să adune sârma 
ghimpată de pe pământurile lor, să as-
tupe tranşeele de doi trei metri lăţime, să 
astupe galeriile şi să strângă cantităţi 
mari de fire de telecomunicaţii, ca să 
poată apoi ara pământurile năpădite de 
bălăriile care crescuseră până la brâu. 
Primăria îi ajută cu materiale de 
construcţie, vin camioane pline cu ali-
mente şi unelte pentru agricultură din 
America. Tot în această perioadă, co-
mandamentul de război îl trimite în satul 
Principele Neculai pe sergentul Gheor-
ghe Dobrişan, cel care l-a salvat de la 
moarte pe generalul Eremia Grigorescu. 
Lui i se aminteşte că Regina Maria fu-
sese în mijlocul celor năpăstuiţi, încura-
jându-i cu vorbe bune. Sergentul, care 
avea misiunea de a ara pământurile 
văduvelor de război, se stabileşte în sat, 
se căsătoreşte cu Aristiţa, fiica unei 
familii înstărite, cu care are opt copii, din 
care unul avea să moară în cel de Al 
Doilea Război Mondial.Satul, având oa-
meni harnici, reîncepea să intre în nor-
malitate: oamenii ,,trăiau bucuriile şi 
tristeţile în tumultul anotimpurilor, din 
primăvară până-n toamnă, se adunau la 
clăci, depănau amintiri şi se bucurau de 
viaţă, stăteau la gura sobei cu ulcica de 
vin pe masă şi toată lumea era a lor”. At-
mosfera era una obişnuită, desprinsă din 
tablourile lui Grigorescu, în care locuitorii 
îşi duceau viaţa în tihnă, cu bune cu rele, 
momente în care au loc căsătorii, 
naşteri, morţi, parastase pentru cei 
căzuţi în război. Liniştea avea să fie din 
nou tulburată după zece ani, când apare 
vestea îngrozitoare că izbucneşte cel de 
Al Doilea Război Mondial, un cataclism 

care avea să întoarcă lumea pe dos: 
,,război şi blesteme” sunt cuvintele au-
toarei, prevestind o altă era a bejeniei 
din anii 1941-1944. Referindu-se la 
această era, aflată sub blestemul istoriei, 
Marin Preda, în Moromeţii, scria „Tim-
pul nu mai avea răbdare cu oamenii”. 
Într-adevăr, tăvălugul războiului schimbă 
radical mersul lucrurilor. Tot în zi de 
duminică, pe 22 iunie 1941, clopotele nu 
anunţau slujba, ci declanşarea unei noi 
nenorociri. ,,Ne-am trezit la 4 dimineaţa 
cu o bubuitură ce-ar fi putut scula şi mor-
tul din groapă”, îşi aminteşte un per-
sonaj, precizând că au luat drumul 
pădurii, unde s-au ascuns prin bordeie. 
Oamenii îşi reîncep ,,paşii spre infern”: 
aceleaşi nenorociri, concentrări în masă, 
decimarea bărbaţilor, secetă şi foamete, 
toate stând sub semnul biblicului Iov. Fe-
meile deznădăjduite, auzind câţi au 
dispărut pe front, purtau plicuri cu 
,,chenare negre”. ,,Mergeau pe stradă 
fără ţintă şi vorbeau singure”, ,,unele je-
leau, altele blestemau, dar cele mai 
multe se rugau”, este imaginea lor, de un 
dramatism sfâşietor.  

În ultimul capitol, Nunta cu 
Sânziene, sunt prezentaţi oamenii care, 
din disperare, încep să creadă în 
superstiţii, în vrăji, de aceea urmează o 
perioadă de ameţitoare amăgiri prin care 
vrăjitoarea satului încearcă să 
restabilească echilibrul şi rânduiala sa-
tului. Singura lor speranţă este de a 
înlătura blestemul războiului prin ritu-
alurile străvechi, păgâne ori creştine, 
prin care invocau zeităţile să le aducă 
înapoi soţul sau fiul sănătos. În acea 
atmosferă a incertitudinii şi a fricii ge-
neralizate numai credinţa în magia 
întâmplărilor de dincolo de fire şi în-
toarcerea în toposul sacru al pădurii le 
dădeau femeilor nădejdea de a-şi con-
tinua viaţa. Apropierea sărbătorii de 
Sânziene a anului 1944 creează un 
cadru mistic, atipic, prin care femeile ar 
dori să anihileze contextul malefic al 
războiului. Până şi florile de sânziene în-
floreau de trei ori mai mult ca altă dată, 
făcându-le să creadă în puterea lor 
magică şi în semnele cereşti. Descân-
tecul Drăgaicelor, licoarea magică şi ce-
remonialul tinerelor îmbrăcate în mirese 
sunt toate elemente ale unor credinţe 
ancestrale invocate pentru a reechilibra 
starea perturbată de războaie. Romanul 
poate fi înţeles şi în cheia lecturii arheti-
pale şi mitico-simbolice deoarece, aşa 
cum ne-a obişnuit autoarea, sunt folosite 
supapele prin care personajele 
evadează din istoria distructivă şi găsesc 
atemporalitatea salvatoare, elemente 
ale fantasticului de tip magic pe fundalul 
căruia şi-a ţesut Mircea Eliade nuvelele 
sau romanul Noaptea de Sânziene, în 
care există aceeaşi temă, a războiului, 
dar şi a căutării sacrului binefăcător. 
Elena Netcu are o altă viziune, proiec-
tându-şi ritualul într-o pădure, unde 
încearcă valorificarea unor simboluri 
arhetipale: izvorul, pomul, floarea, fe-
meia etc. Romanul se încheie cu ima-
ginea tuşei Măndica: bătrâna îşi 
aşteaptă cu disperare fiii din război, re-
fuzând să desfacă plicurile cu chenar 
negru. Ea se stinge încet pe prispă, cu 
speranţa că fiinţele dragi se vor întoarce 
acasă. Bătrâna este emblema femeii-
suferinţă reprezentativă pentru neamul 
nostru, greu încercat de neiertătoarea is-
torie, dar mai ales cea a secolului trecut, 
când femeia a dus greul casei, în timp 
ce bărbaţii erau pe front ori prin gulagul 
comunist.  

În epilog, se revine la realitatea 
dureroasă a satului dobrogean şi la ple-
doaria de a ne cinsti eroii a căror moarte 
este o jertfă de care noi, cei în viaţă, tre-
buie să ne amintim ca de o ,,veşnică 
pomenire”. Naratoarea reia povestea 
adevărată a jurnalului ca mărturie a unei 
istorii refăcute din perspectiva unui 
veteran. ” 

Anastasia Dumitru

 
 
 

(Din volumul 
REMINISCENȚE) 

 
 
 

Aici și dincolo de zid 
 
S-a lăsat un ger cumplit în jungla oraşului.  
La final de stagiune ies în afara cercului  
în care mă simt prizonier.  
Încerc să scap de coşmarul alb  
ce mă atrage către pustiul din parc  
spre o „enigmatică ţintă”  
Totul îmi pare ciudat.  
O poveste de iarnă se aşterne pe umărul meu  
în care blestemul singurătăţii  îmi alungă 
umbra „spre gardul de sârmă ghimpată”  
E atât de mult alb în această iarnă tristă  
încât „respiraţia e doar un abur fantomatic”  
Scârţâitul zăpezii ne aminteşte de acea noapte 
la Odessa unde timpul turna în granit  
„Statuia unei nopţi cât o veşnicie”.  
 

Din vol. „Prizonierul cercului”.  
de Ioan Prăjișteanu 

 
„La marginea întunericului” 
 
Aveam nevoie de adeverinţă să pot transforma  
putregaiul din gând în miros de candelă.  
Oricâtă credinţă aş fi avut  
mi se părea că respir întuneric.  
Curgeau între noi zilele de vineri  
înmugurind ploi într-un timp  
                                      viscolit de îndoieli.  
Ireversibila toamnă îmi prevestea  
siberii prin duminici.  
Aveam nevoie de un suflet  
de rezervă pentru iertare.  
Printre paşi şi umbre în nopţi fără răgaz  
ne prefăceam că mergem pe străzi cu sens  
dar nu ajungeam niciodată la destinaţie.  
Un dor nesăbuit s-a rătăcit ca un surâs  
într-un azil, sfidând câteva lacrimi încărunţite  
în visul unei nopţi de catifea.  
Clipa de ceară aştepta ceasul vecerniei  
să poată fi topită în cetăţi asediate de îngeri  
predispuşi la iertări.  
 

Din vol. „Suflet de rezervă”  
de Loredana Dănilă 

 
Misterul pierdut 
 
Uneori... tac şi te urăsc angelic.  
Simt că ardem contra cost.  
Tu... în ţara minunilor  desculţă cu umerii goi,  
eu... pe frunze în flăcări  
visând un pod de rouă la apus de timp.  
Ce trist tablou!  
Am albit aşteptând clipa  când te voi ierta.  
Apropo...  Ştiai că ipocriţii au ordonat  să nu  
se mai vorbească despre tine, despre noi?  
Ce-ar fi dacă am să scriu doar despre  
piane albastre şi şoapte reci?  
Ce-ai spune tu despre toamne,  
despre surzi şi răniţi şi mai ales  
despre acel om ce-a rămas ostatic preţ de o 
zi într-o poveste de nisip?  
 

Din vol. „eRam”, de Ramona Roman 
 
Pustiire și iubire 
 
M-am născut pentru tine.  
„Păcat că iubirea noastră, iubito, s-a stins”  
Ţi-am scris o scrisoare dintr-un  
dram de omenească omenie  
şi nimeni nu ştie  că am rămas un învins.  
Mă-ndrept în zbor peste Alpi  
„Mă tem de cerul fără sfârşit”  
Oameni asemeni mie  
(ce trăiesc printre himere)  
încă n-au găsit starea de dor.  
În blestemul şarpelui  
„înălţarea către astre”  nu e dată tuturor.  
Lacrima mi-i ca pelinul  
iar păstorul întristat  ca la o vânătoare de gală  
din iluzii îşi face plinul.  
Azi e frig în elegie ca iubirea ilegală  
ce trăieşte în păcat.  
 

Din vol. „Scrisori”, de Calistrat Costin 

Constantin - Telu 
Leonte
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Literatura românească 
s-a îmbogățit cu încă un volum 
de poezie autentică. Este 
vorba de volumul Tic-tac, Tic-
tac… al poetului Viorel Birtu-
Pîrăianu, care de-a lungul 
anilor a rămas fidel genului liric. 

Teme diverse, cum ar fi 
destinul poetului, căutarea de 
sine, ireversibilitatea timpului, 
tristețea despre declinul țării, 
iubirea efemeră și eternă 
străbat volumul.  

Obsesia pentru timpul și 
viața risipite prea repede de 
poet și orice ființă trecătoare, 
oboseala, tristețea, acceptarea 
și o oarecare împăcare de sine, 
sunt prezente ca un laitmotiv și 
justifică titlul dat cărții: “mă 
sufocă timpul / iar privirea 
curge/ între dor și sânge/flăcări 
ard în ceruri/țipă în mine ultimul 
atom/poate ești aceea/ce o 
aștept în ani” (Amurgul pustiu). 
Tic-tac, Tic-tac… este un 
volum al permanentei căutări 
de sine: “nu știu cine sunt/ mă 
doare tăcerea/ arde durerea ul-
timului cuvânt/ privesc la cer/ 
mă uit la viată/ cum se scurge/ 
cum picură/ implacabil în gol” al 
acceptării și resemnării: “ merg 
pe picioare amputate/ rostesc 
cuvinte frânte /adun cuvinte din 
cioburi de gânduri/ și tac printre 
rânduri” (Printre gânduri ampu-
tate). 

Dar și de autodefinire și 
despre destinul poetului: “sunt 
un copac/pe țărmul unui gând/ 
lovit de oameni, timpuri/ curg și 
curg” (Copacul): “sunt o 
păpușă stricată” (Păpușa 
stricată); “un trubadur al zărilor” 
(Pașii iubirii). Poetul, “stingher 
într-o lume/ străină şi rece/ în 
care timpul trece, se petrece” 
își exprimă speranța că poate 
odata va sta alături de Divini-
tate (El): “o zi, o clipă/ sau 
poate pe vecie/cuvântul meu/ 
are vârsta sufletului, a 
singurătății” (Un om printre 
stele). Conexiunea cu divini-
tatea este prezentă și în alte 
poeme: “eu azi/ nimic nu cer/ 
nimic nu mai sper/ cu cât înain-
tez în viață/ devin mai ușor/ mai 
pur/ pășesc încet-încet/ către 
cer” (Drum) 

Prezente sunt și regre-
tul, neputința, deznădejdea, 
confuzia despre regresul țării, 
declinul lumii contemporane : 
“trăiesc suferința și umilința 
/unei clipe eterne/o țară eșuată 
lamentabil/ în drumul/ spre 
marele nimic/ei au totul…/au 
construit din/ nimicuri si minci-
uni/o splendidă viață inutilă” 
(Poveste neterminată); “sunt 
doar un mic nimic/în lumea 
asta de nimic” (Sfârșit) 

Viorel Birtu-Pîrăianu, 
poet ajuns la vârsta maturității 
depline, este frământat nu 
numai de intrebări și probleme 
existențiale, ci este într-o 
continuă căutare a femeii 
visate și asteptată toată viața, 
într-o permanentă preocupare 
de-a retrăi intensitatea, do-
goarea carnală și puritatea 
primei iubiri, cât și poezia, pa-
tima și țipătul altor iubiri care au 
lăsat ca amprente amintiri 
eterne. 

Pot afirma că în cartea 
de versuri Tic-tac, Tic-tac,,, , 
subiectul central este “femeia, 

veșnica poveste”, fără de care 
poetul nu poate trăi și pe care 
o cântă într-o gamă de senti-
mente profunde, intense, pline 
de nostalgia speranțelor și 
așteptărilor și o picteaza cu 
cele mai strălucitoare nuanțe și 
lumini.  

Cel mai frecvent decor 
unde iubirea (amorul) joacă 
roluri de intensități diferite este 
marea cu toate elementele ei: 
algele, scoicile, nisipul, țărmul 
(fericirii, solar, de vrajă, al unui 
gând), valurile, ancora, corăbii 
(de vânt), sirenele, barca 
(pustie), marea de corali, 
pescărușii, delfinii, năvoadele, 
etc. Impresionantă este com-
plexitatea și frumusețea figurile 
de stil cu care descrie femeia: 
“mirifică fecioară” , “vis alb și 
pur”(Visul); “femeie, lacrimă și 
dor” (Pe bolta sufletului). 

Poetul retrăiește intensi-
tatea primei iubiri: “timpul se 
curba pe trupul tău/ a dulce 
chemare/ în pașii dorului/ 
atunci am sărutat prima oară 
glezna unui vis/ tremurai fe-
ciorelnic în noapte/ dimineața 
te-ai învelit cu alge/ pășind pe 
țărmul solar” (Cronica unei iu-
biri). 

Prin elogiul adus femeii 
și iubirii profunde, poetul 
vorbeste de fapt despre sine, 
despre capacitatea lui infinită 
de-a iubi femeia și despre 
latura lui vulnerabilă, imposibi-
litatea de-a trăi fără ea: “în 
iarba verde-crudă/ aroma pură 
a iubirii/ a două trupuri îm-
pletite/ în prima clipă de amor” 
(Parfum de orhidee); “te chem, 
te vreau femeie/pe țărmul feri-
cirii/în sărutul dintâi” (În arșița 
iubirii). 

Figurile de stil sunt 
prezente în fiecare poezie, 
melancolia este generată de 
tăceri, singurătate, amintirile, 
intrebările existențiale, per-
petua căutare a iubirii pătimașe 
și divine. 

Limbajul poetic este clar 
și direct, poetul nu-și 
cenzurează gândurile și senti-
mentele. Dimpotrivă, își 
dezvăluie trăirile, îndoielile, 
dorințele cu intensitate, 
bărbăție, demnitate și in același 
timp, cu umilința și resemnarea 
ființei trecătoare, cu destinul 
măsurat de tic-tac-ul timpului 
neiertător, care nu mai are 
răbdare, care se pare că 
aproape i s-a scurs printre 
degetele clepsidrei. 

Poezia lui Viorel Birtu-
Pîrăianu, modernă prin 
prezentarea versurilor, dă im-
presia unei ape care izvorăște 
fără efort din sufletului poetului. 
Versul alb domină, dar în unele 
poezii, ritmul interior și rimele 
imprimă fluență, muzicalitate, 
creează echilibru și armonie și 
amintesc de “dulcele stil cla-
sic”.  Tic-tac, Tic-tac… este 
mai mult decât o carte de ver-
suri, o filosofie a timpului, a 
omului, a poetului, a iubirii, a 
societății. Este o lecție de viață, 
din care fiecare cititor are ceva 
esențial de învățat.  

 
Valentina Teclici 

******************************** 
* Viorel Birtu-Pîrăianu, Tic-tac, 
Tic-tac…, Editura SINGUR

Femeia, eterna poveste, cântată pe 
strunele timpului de Trubadurul zărilor*

 

       
 
 
 
 
 
 
 

Mihaela Aionesei este o 
revelație în poezia de astăzi. De-
scinderea ei furtunoasă (chiar și cu 
câte trei volume pe an) s-a dovedit 
a nu fi un desant forțat, ci în-
truchiparea capacității de a induce 
starea poetică prin revărsarea 
tumultuoasă a unei forțe expresive 
remarcabile. Confesiunea vibrantă 
este forma prin care poezia sa, de 
un patetism labișian, se perso-
nalizează pregnant în peisajul liric 
actual prin surprinzătoarea forță de 
însuflețire a imaginilor și de ampli-
ficare a sensului prin deschiderea 
către semnificațiile adânci ale 
memoriei inimii. 

A putea să vezi ceea ce 
nicio vedere nu crede este 
chintesența refacerii unui traseu ei-
detic ce se referă la capacitatea de 
a deschide expresia spre un ima-
gism emergent. Poeta pare să ia 
lumea de la capăt, activând și re-
activând cu o baghetă magică 
înțelesurile ce s-au diluat în con-
fuziile conjecturale, punând înapoi 
culorile, refăcând traseele sufletu-
lui izgonit din sălașul ideatic și re-
vigorând energia patetică aflată în 
tot ce ne înconjoară: În mine crește 
o femeie nouă/ precum o liană 
încearcă să străpungă/   întunericul 
să-l rupă/ Mă invadează./ Uneori 
respir prin ea/ aerul are gustul 
mierii de albină/ îndrăgostită de un 
crin// Piciorușele-i sunt poleite cu 
aur/ pe care sârguincioasă îl 
împrăștie peste tot/ și strălucesc 
precum un licurici/ dar eu nu vreau 
să mă văd. Având curajul de a re-
suscita în special metafora, ca 
producătoare de imagine și elibe-
ratoare de sens, Mihaela Aionesei 
s-a lansat cu toată forța în refa-
cerea limbajului poetic, deschizând 

colivia resurselor stilistice și făcând 
din mărturisirea patetică o resursă 
amplificatoare a discursului liric: 
înțeleg că acest străin/ care 
îndrăznește să calce cu mine/ prin 
frunze și fum/ fără să se 
gândească/ cum să întoarcă o 
herghelie/ de fluturi din drum/ e 
nebunul care dă culoare/ nopților 
mele/ mă ridică/ mă coboară/ și iar 
mă înalță la stele// nefirească stare 
de haos și absurd/ în care mă 
complac/ pentru a îmbăta o 
primăvară ținută în frâu/ și nu simt 
că toamna-i aproape/ și iarna ca 
un câine nerăbdător și flămând/ dă 
târcoale gata să-mi înhațe ultima 
sincopă// mă resetează un gând/ 
nebunul face tumbe/ prin strigătul 
meu muribund/ fructele cele mai 
bune/ sunt cele rămase după ce 
frunzele cad// înțeleg zâmbesc și 
rabd. 

Patosul reafirmării ființării în 
cele ce ne cuprind dinafară 
echivalează și cu o reașezare a lo-
gosului existențial. În toată truda 
căutării unui lucru nu există numai 
obiectul acelei intenții, ci și 
revărsarea de potențial pentru a-l 
scoate din obârșia lui nu numai 
într-o înfățișare conferită prin nu-
mire, dar mai ales printr-o esență 
care se revelează iluminând sen-
sul descoperirii lui. Autenticitatea 
poeziei Mihaelei Aionesei vine 
dintr-o puternică iluminare 
revărsată asupra mijloacelor de 
punere în valoare a ființării sensu-
lui ca forță extatică a imaginii: orice 
om e un pustiu/ pustiu ca un crin 
imperial/ atrage cu misteriosul par-
fum/ te absoarbe precum un buret 
uscat/ n-ai timp să simți să vezi să 
auzi/ în mijlocul iureșului te trezești 
pândit/ din toate colțurile nevăzute 
până atunci de canibali mărunți// 
nefericite sentimente reprimate/ 
însuflețesc inima agățată/ ca un 
stârv de coastă… Aproape fiecare 
vers este o relaționare patetică 
între ceea ce este văzut și cunos-
cut și acel ”dincolo” de ele care 
configurează magia unui sens nou 
al imaginii. 

Existența și iubirea devin 
sursa principală de tensiune 

confesivă, prin care cuvintele 
evadează din ”cămașa lor de 
sare”: plouă cu îngeri și tu nu vezi 
mai departe de pâcla groasă/ suflă 
Dumnezeu prin magnolii și tu nu 
simți smirna cerească/ păsările 
înoată în taină înghițind cărări de 
munte/ iarba toată se-nfiripă/ pe 
coastele goale ale primăverii/ ghio-
ceii aștern covoare la picioarele 
inimii - / nebuna nu mai doarme/ 
sângerează muta sărbătoare a 
arderii de tot/ când tot ce ai iubit se 
transformă în cenușă... Senti-
mentele sunt aceleași, transfigu-
rarea lor are loc printr-o translație, 
printr-o aducere în prim plan a 
aurei sau haloului din care se 
prefigurează miezul fierbinte al 
trăirilor nimbate de dramatism și de 
mister. 

Așa cum notam la început, 
confesiunea vibrantă este trăsă-
tura de forță a poemelor Mihaelei 
Aionesei. Aceasta induce un flux 
emoțional amplificator al câmpului 
de rezonanță poetică, prin 
descătușarea imaginilor care 
oxigenează și energizează sensul. 
Totodată, poeta desface baierele 
imaginației metaforice care, la rân-
dul ei, reface traseul dinspre 
intuiția eidetică spre fuziunea din-
tre imagine și sens - adevărata 
esență a actului poetic. La Mihaela 
Aionesei ”primăvara zidită în 
oase”, ”carnea care va mirosi a 
umbre flămânde”, greierul care 
”ciupește corzile întinse ale sufle-
tului”, ”o cruce - toată numai 
muguri” sau ”două pietre care în-
tâlnindu-se s-au șlefuit până la 
sânge” sunt semnele unei fulmi-
nante propensiuni a cuvântului 
spre magia care îl caută. Este de 
așteptat ca poeta Mihaela Aionesei 
să se aventureze cu deplin curaj 
pe creasta valului pe care l-a 
ridicat. 

 
Notă. 

  
Versurile citate fac parte din vo-
lumele ”Anotimp sihastru” (Edi-
tura Ștefadina, București, 2016) și 
”Cămașa de sare” (Editura Vatra 
Veche, Târgu-Mureș, 2016).
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Sunt tot mai mulți 

popândăi  
 
Cerul jos și cerul sus,/ Iarna 

vine, iarna s-a dus.../ Cerul sus și 
cerul jos,/ Iarna iarăși s-a întors.../ 
Norii-n ceruri s-au ascuns,/ Iarna 
asta nu-i de ajuns. Așa s-ar putea 
spune despre această perioadă a 
anului, când între pământ și cer ar 
trebui să domnească o plapumă 
groasă de alb. Iarna aceasta nu-i 
de ajuns nici bucuriei sufletului, dar 
nici pentru bucuria pământului. 
Cenușie, capricioasă, săracă în 
lacrimi și lipsită de bucurii, nici cal, 
nici măgar, strânge la sân prea 
mult amar. Cu câteva ploi zgârcite, 
aruncate din ceruri ca o pomană 
săracă unui pământ cu gâtlejul 
uscat, după o secetă de câteva 
luni bune, se pare că anul agricol 
va fi unul împuținat  în roade. 
Partea bună este că fiind destul de 
caldă, iarna vine în ajutorul celor 

cu venituri mici, fiindcă scade mult 
consumul de energie pentru 
încălzire. Partea bună este și că 
alții mai din vest au și  vor avea 
pentru noi produse agricole. Nu 
știu cum se face, dar de fiecare 
dată ne mor porcii până în Crăciun 
și păsările până în Paști! Nimic 
intenționat. Totul natur! Cu bune și 
cu rele, timpul se scurge neîm-
blânzit în defavoarea noastră! 
Paradoxal, dar capriciile iernii 
influențează negativ și politica 
noastră dâmbovițeană. Au trecut și 
sărbătorile de iarnă cu lungimea  
bucuriei pântecului și a plăcerilor 
globalizate de tot felul și mai puțin 
de cele spirituale. Transumanismul 
ne leagă tot mai mult de lumea 
telurică și a basmelor care ne oferă 
elixirul vieții veșnice prin glob-
alizare. Sunt tot mai mulți popândăi 
dependenți de unii guzgani de la 
Bruxelles și din marile companii 
transnaționale și care în neghiobia 
lor sunt în stare să-și împroaște cu 
noroi propria mamă.  

Până și guvernul ne oferă 
suprize din ce în ce mai mari în 
așezarea societății cu fundul în 
sus, doar-doar va mai curge ceva 
bănet de prin buzunarele rupte ale 
românilor. Nu sunt bani pentru 
alocațiile copiilor,  dar avem bani 
pentru alegeri în două tururi de 
scrutin. De ce să le fie bine copiilor 
sau părinților? Să ne fie  bine 

nouă, guvernanților, prin dezmățul 
prin banii publici, și așa 
împrumutați cu dobânzi istovitoare. 
Liberalismul galben să trăiască, și 
poporul să muncească, dobânzile 
să le plătească. Nu băncile, nu! 
Marile companii sunt sărace 
fiindcă nu au reușit să-și dubleze 
veniturile din cauza ciumei roșii 
care a guvernat până acum! Im-
pozit pe lăcomie? S-avem pardon! 
Invenție socialistă care își propune 
să ne ia cozonacul nostru, al 
bogaților, și să-l dea săracilor. 
Săracii să muncească, veniturile 
să ni le sporească și să mănânce 
firimiturile de la masa noastră 
bogată.  

Popor de sărăntoci, vreți să 
vă comparați cu noi? Câtă 
neobrăzare! Acum avem guvernul 
nostru. Foarte eficient. Câteva zeci 
de ordonanțe de urgență într-o 
singură noapte. Și toate în 
favoarea noastră. Record absolut!  
Președintele  vostru neamțu’, ca și 
Macron francezu’, este creația 
noastră și lucrează pentru noi. Par-
lamentul vostru – decor al unei 
democrații originale. Doar decor, 
chiar dacă ultima zvâcnire ne-a 
dărâmat guvernul. Îl repunem la 
loc în câteva zile și ne continuăm 
marșul triumfal să vă luăm și ul-
timele redute strategice.  

 
(Continuare în pag. 12)
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-Varză! Varză! Varză! 
Cupola circului răsuna de strigăte, 

cum el nu-și mai amintea să le fi auzit 
vreodată. Din păcate, tocmai în acea zi nu 
se putea bucura de ele. 

 -Varză! Varză! Varză! 
În arenă însă nimic nu justifica 

această explozie de entuziasm. 
Jos, în mijlocul manejului, stătea el, 

un clovn mic, imobil, așezat în talaș și care 
părea pierdut în imensitatea sălii. De ce 
era acolo? Care îi era rolul? Cine era el de 
fapt? Adevărul era că în acea seară se 
simțea îngrozitor de bătrân. Atât de bătrân 
încât pentru prima dată în viața lui își 
uitase rolul. 

Privea pierdut cupola înaltă și 
ascuțită a circului, unde un trapez se 
mișca ușor parcă împins de uralele spec-
tatorilor. Ochii vopsiți în roșu carmin îl 
dureau datorită celor două reflectoare con-
centrate pe el. Tribunele nu le vedea. 
Vedea doar un întuneric. Părea pierdut 
într-un univers întunecat în care, în mod 
ciudat, el era singurul viu, plutind parcă în 
lumină. 

 Ceilalți erau doar voci impersonale. 

* 
Varză se urcă șovăind în metrou. 

La ora aceea târzie, trenul era aproape 
gol. Se puse pe singurul scaun decent și 
își așeză cu grijă geanta între picioare. O 
așeză cumva, apoi o reașeză. O privi lung, 
apoi, ca și cum această activitate s-ar fi 
dovedit de extremă importanță, o așeză 
oblic și plescăi mulțumit. 

Închise ochii și începu să moțăie. 
Pentru o clipă își făcu probleme. Se gândi 
că va adormi și nu se va da jos la Bushey. 
Pe urmă se liniști. De un sfert de secol, 
mergea și venea de la slujbă cu acest 
metrou. Patruzeci de minute fix la dus, pa-
truzeci de minute fix la întors. Niciodată nu 
greșise. Pur și simplu, știa când vine stația 
Bushey și automat se ridica în picioare. 

Un singur neon lumina vagonul. 
Uneori pentru scurt timp se stingea apoi 
se reaprindea. Într-un moment de în-
tuneric, Varză își văzu chipul reflectat în 
fereastra de vis-a-vis și zâmbi. Plecase de 
la circ fără să-și șteargă rimelul și fără să-
și scoată peruca. Nu-și dăduse jos  nici 
măcar mica pălărie hazlie din vârful pe-
rucii. Niciodată nu mai pățise așa ceva. 

„Fir-ar a dracu’, se gândi, ce  naiba 
am avut azi ?“ De fapt, de ceva timp Varză 
nu mai era el însuși. Pur și simplu nu mai 
avea chef. Nu era cu gândurile acasă. 
Uita. Pur și simplu uita. Uita să salute, uita 
când îi vine rândul și chiar uita uneori unde 
se află. Însă până azi nu uitase niciodată 
rolul. Până azi... 

Mr. Sand, directorul îl speriase încă 
de la început, când se angajase la circ. Nu 
putea să se uite la el, fiindcă directorul 
avea un imens neg pe vârful nasului. 
Părea că are două nasuri, unul mai mic și 
unul mai mare. Pe cel mic crescuseră o 
groază de fire de păr, încât negul i se 
părea lui Varză ca un mic deal împădurit 
haotic. Mr. Sand nu era un om rău, dar 
nimic nu era mai important pentru el decât 
circul.  

„Băieți, mie să-mi meargă treaba. 

Nu-mi spuneți cum, nu mă interesează. 
Sunteți valabili doar atâta timp cât îmi 
merge treaba.” 

 Ei, dar în seara aceea „treaba” 
nu-i mersese. Tocmai cel mai bun clovn al 
lui se pierduse. În general, artiștii  clacau 
la prima reprezentație, însă Varză o 
făcuse la apusul carierei. 

Îl dădu afară în două cuvinte. Nu cu 
ură sau încrâncenare, ci calm, aproape in-
diferent, ca și cum ar fi purtat o discuție 
oarecare, de exemplu despre vreme. 
Varză îl privi năuc și nu spuse nimic. Era 
șomer după douăzeci și cinci de ani. 

 
Bushey era cam departe de centrul 

Londrei, dar chiriile erau ieftine. Găsiseră 
un mic apartament cu două camere la o 
mansardă. Clădirea era veche, în stil vic-
torian. Sigur, la origine nu fusese destinată 
închirierii de apartamente dar 
proprietăreasa, mrs. Thackeray, modifi-
case totul. Pentru ea păstrase doar 
parterul. Varză trebuia să urce două etaje 
pe o scară de lemn, care scotea sunete 
tânguitoare la fiecare pas, ca și cum o 
pisică ar fi fost călcată pe coadă. Aparta-
mentul unde locuia cu Mary, nevastă-sa și 
cu Jenny, fiica lor, era cel mai mic din 
clădire, dar plăteau și cel mai puțin.  

Varză ieși din gura de metro alene 
de parcă nu s-ar fi hotărât încotro s-o ia. 
Totuși, o coti pe Coldharbour Lane și, apoi, 
pe străduța lor care se numea ciudat 
Cooks Mead și care se termina printr-o 
fundătură. 

Deschise cu greu ușa. „Fir-ar a 
dracu’ de ger, c-am înghețat” gândi el. Sin-
gura cameră de la parter luminată era a 
proprietăresei. 

Mrs. Thackeray, Ellen pentru pri-
eteni, era văduvă încă de când Varză se 
mutase în clădire. Pe vremea aceea, era 
o femeie trecută bine de prima tinerețe, 
dar își păstrase o oarecare aparență de 
tipă bine. Cum totuși nu mulți bărbați  se 
înghesuiau în jurul ei, începu să facă ochi 
dulci micului clovn. Varză se trezi în mi-
jlocul unor avansuri care îi erau livrate, fie 
sub formă culinară, fie sub forma unor 
ocheade dulci care-l speriau pur și simplu, 
mai ales că mrs. Thackeray obișnuia să 
tragă grozav la măsea. 

În seara aceea, ușa era 

întredeschisă. Varză se uită prin 
deschizătură. Văzu  televizorul așezat pe 
o măsuță, iar în fața lui pe jos se vedeau 
picioarele nemișcate ale proprietăresei 
îmbrăcate în ciorapi groși, flaușați. Erau 
niște ciorapi grozavi, nu-i mai văzuse până 
atunci. Erau roșii, iar vârfurile lor 
închipuiau două capete de pisici cu ochi 
galbeni și mustăți negre. Singurul defect 
era o gaură mare pe călcâiul stâng. Până 
și gaura avea forma unui cap de pisică. 

Varză împinse încet ușa fără să 
intre. Mrs. Thackeray stătea întinsă pe 
podea între un fotoliu și televizor. Camera 
mirosea grozav a alcool și marihuana. 
Părea a fi moartă și Varză înaintă câțiva 
pași fără să vrea. Închise televizorul. Pro-
babil liniștea instalată paradoxal o trezi pe 

femeia de pe jos. Scoase un geamăt 
adânc și se ridică în fund. Ținea ochii 
închiși și încercă să se scoale. Părea un 
zombi însuflețit brusc. Varză se sperie și 
ieși uitând să închidă ușa.   

O luă în sus pe scări înjurând zgo-
motele lugubre pe care aceasta le făcea. 
Deschise ușa de la apartament și intră 
aproape neobservat.  

Cum nimeni nu-i dădu nicio atenție, 
se duse în dormitor și se așeză pe cana-
pea. În bucătărie, Mary aplecată la 
chiuvetă, freca o oală de aluminiu. Adică 
părea  din acest material, pentru că, în re-
alitate, era negricioasă cam peste tot. 
Doar din loc în loc avea pete argintii. Varză 
o privi indiferent. Văzută din spate, lui 
Mary puteai să-i dai orice vârstă. Nu era o 
frumusețe. Nu fusese nici cu mulți ani în 
urmă, când el o luase de nevastă cu tot cu 
copil mic. Nici el nu-și amintea de ce. 
Dintr-un capriciu sau poate făcuse o criză 
de singurătate, nu-și mai amintea nimic. 

„Lua-o-ar dracu de oală” gândi. 
Oala îi era cunoscută. Era celebra „oală 
de la mama, ce știi tu!” Oala aia îi mân-
case sufletul. Când era nervoasă sau  
nemulțumită, Mary prindea a freca oala 
făcând pe muta. 

Adevărul era că Varză înjura 
aproape de fiecare dată când deschidea 
gura. Preferatele lui erau cele cu dracul. 
Le spusese de atâtea ori, încât ajunsese 
la un fel rafinat, elegant și personal. 
Niciodată nu ridica tonul iar buzele lui 
păreau a căpăta un soi de senzualitate 
când înjura. Nu o făcea cu răutate, dar 
dimineața nu putea să-și bea nici cafeaua 
dacă nu amintea de Michiduță. 

- Ai venit, în sfârșit? 
Glasul lui Mary era ascuțit și 

înțepător. Era un glas mereu agresiv, 
respingător și lui i se părea cel mai urât 
lucru pe care-l putea avea nevastă-sa. 

-Azi m-au dat afară de la slujbă. 
Varză rămase trăznit când își auzi 

glasul. „Ce mama dracu fac? își spuse, 
torn gaz pe foc?” Mary părea a nu procesa 
proaspăta informație. Continuă să frece 
oala parcă mai abitir, ca și cum salvarea 
ei și a lumii ar fi depins de această activi-
tate. 

Varză se întinse pe canapea. Era 
marea lui plăcere. O numea canapeaua 

lui. O cumpărase 
din primul lui salar 
și oriunde s-a 
mutat a  cărat-o cu 
el. De bătrână ce 
era,  nu puteai să 
știi care era cu-
loarea inițială. 
Varză însă știa. 
Fusese albastră 
ca cerul. Acum 
căpătase culoarea 
vomei.  

Cât era 
acasă, se uita la 
televizor de pe ea, 
dormea pe ea, își 

făcea cum se spune veacul pe ea. Își 
închipuia chiar că acea canapea 
înseamnă pentru el acasă. Fusese o 
tragedie când, într-o zi, i se rupse unul din 
picioare. Încercase să-l repare, dar lemnul 
era atât de putred, că nu reuși. Înlocui pi-
ciorul cu volumul Ulise de James Joyce 
care se potrivea perfect. Oricum, nu 
reușise toată viața să citească din carte 
decât maxim zece pagini și, oricum, cana-
peaua nu i se mai părea a fi ce fusese. 

Pe urmă, întinse mâna spre mar-
ginea canapelei și nu găsi nimic. Întâi pipăi 
reflex, apoi pipăi în sus și în jos fără să se 
uite. Telecomanda televizorului trebuia să 
fie acolo, pe brațul canapelei. Negreșit. 
Dacă era ceva sigur în existența lui de 
până atunci, era certitudinea că teleco-

manda se afla acolo. Era mare, neagră și 
lată cât brațul canapelei și  n-avea cum s-
o rateze.  Vru să întrebe ceva apoi oftă și 
renunță. Varză o căută cu privirea de jur 
împrejurul camerei. Abia la a doua trecere, 
ochii se fixară și pupilele se dilatară. 
Lipsea și televizorul. Pe măsuța din fața 
canapelei nu era decât urma pe furnir 
unde  stătuse de atâția ani. 

-Unde mama dracu e televizorul? 
Prin deschizătura bucătăriei, Mary 

păru că tresare un pic, dar continuă 
neabătută să frece cratița de aluminiu. 

-N-auzi? Unde e televizorul? 
Glasul lui deveni mai potolit. Avea 

senzația că se petrecuse o catastrofă și că 
orice efort era degeaba. 

Mary răspunse într-un târziu fără să 
se întoarcă: 

-L-am vândut. Azi. 
-Păi, de ce mama dracu’ l-ai vân-

dut? Glasul lui Varză  era abia audibil. 
Părea la capătul răbdării. Ca un vulcan 
care înainte de erupție pare a se fi potolit 
de tot. Asta-i viața lui, își zise. Și cu asta 
basta. Nu mai era speranță. Dumnezeu 
știa pentru care păcate trebuie el să sufere 
atât. Gata, nu-l mai interesa nimic, nici 
măcar ce făcuse nebuna cu televizorul. Se 
așeză cu fața în sus pe canapea și închise 
ochii. 

-Te miri, nu? Mary continuă să 
vorbească pe tonul acela pe care el îl ura. 
Te miri, da? Atunci spune-mi tu de unde 
să fi luat bani pentru Jenny? Ei, zi, de 
unde? Că tu mai ești și șomer! 

-Da’ de ce, fir-ar a dracu’ trebuie 
bani pentru Jenny? Să-și ia servici...Să-și 
ia servici dacă vrea bani! 

Varză paradoxal deveni calm. Cer-
turile lor erau dese, cu un soi de repetitiv-
itate, ca un ritual ce trebuia îndeplinit zilnic. 
Se obișnuise cu ele. Deveniseră într-un fel 
indispensabile. Știa că ziua nu se putea 
încheia altfel. Totuși, cea din seara aceea 
era oarecum diferită. Lui Varză i se părea 
că merge pe nisipuri mișcătoare. 

Mary trânti cu năduf cratița în 
chiuvetă și își puse mâinile în șold. Părea 
că se gândește la un răspuns cât mai 
adecvat. Pe urmă, ca și cum i-ar fi părut 
rău, luă cratița din chiuvetă, o udă și 
continuă să o frece. 

Zgomotul îl făcu pe Varză să 
tresară. Pentru un moment nu-și dădu 
seama unde este și de ce cucoana aia 
nebună freacă o cratiță. Pe urmă, vocea 
scârțâitoare și ascuțită ca o ușă cu bala-
malele neunse îl trezi. 

-Păi, sigur că nu știi. Ce, tu știi 
ceva? Te interesează ceva din ce e în jurul 
tău? Îți pasă cumva că Jenny trebuie să 
meargă anul ăsta la colegiu? Știi cumva 
cât costă.... 

Varză căpătase în mulți ani de 
căsnicie darul de a surzi temporar. Vocea 
nevestei deveni subțire ca un murmur 
neinteligibil. Se ridică în fund pe canapea 
și privi în jur. Din camera alăturată se iți un 
cap ciufulit. Jenny avea o mutriță 
simpatică. Nu era evident a lui și 
mulțumea Domnului pentru asta. Nu-i 
semăna și nici nu-l simpatiza. Cei doi se 
priviră. Varză făcu o grimasă simpatică din 
repertoriul de clovn și îi făcu șmecher cu 
ochiul. Jenny se strâmbă urât și se în-
toarse cu spatele. „Ete’ a dracu’, își zise, 
În seara asta toți mă tratează cu spatele!” 

-Dar parcă îți pasă? Ți-a păsat 
vreodată de ea?  

Vocea nevestei îi răsună neplăcut 
din nou în urechi. 

-Așa se poartă un tată cu fiica sa? 
-Nu sunt fiica lui! Jenny se strâmbă 

din nou în direcția lui. 
-Nu e fiica mea! spuse împăciuitor 

și Varză. 
 

(Continuare în pag. 12)
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Deodată, îi veni intens să se 
ușureze. Se ridică parcă regretând de pe 
canapea și se duse la baie. Se descheie 
la prohab și gemu de plăcere. Era 
mulțumit pentru că în ultimul timp prostata 
începuse să-l chinuie serios.  

Se spălă pe mâini și se uită în 
oglindă. Încă nu-și ștersese vopseaua de 
pe față. Luă un colț de prosop umed și în-
cepu să se curețe. Își scoase peruca, 
nasul roșu și pălărioara de clovn, se privi 
din nou și ce văzu nu-i plăcu. 

Din oglindă îl privea altcineva. Un 
individ bătrâior, cu o gușă semnificativă, 
părul rărit la tâmple și încărunțit bine. Dar 
ce nu-i plăcu cel mai mult erau ochii. Ne-
cunoscutul avea doi ochi inexpresivi ca de 
pește. Dacă l-ar fi întâlnit pe stradă Varză 
s-ar fi simțit îmboldit să-i pună în palmă 
câțiva cenți. 

„Cine mama dracu’ e ăsta?” se miră 
el. Pentru câteva clipe, avu strania 
senzația că e complet pierdut într-un 
univers pe care nu-l recunoaște. Se privi 
în oglindă mult timp. Pe urmă oftă și se 

hotărî ce avea de făcut. Își scoase din 
geantă trusa de machiaj și cu grijă își 
refăcu aspectul de clovn. Nu uită nici 
nasul-gogoșar și nici jobenul-pălăriuță.  

Acum din oglindă îl privea un chip 
simpatic. Varză îl recunoscu și îi zâmbi. 
Ăsta era el. „Ce păcat, gândi, că în seara 
asta a fost ultima reprezentație...” O 
lacrimă mare se scurse pe obrazul stâng, 
făcând o urmă care, paradoxal, îi dădea și 
mai mult un aer de veselie. 

Varză se scărpină în vârful perucii, 
își așeză cu minuțiozitate trusa de machiaj 
în geanta veche, se strecură tiptil spre 
ușă, o deschise încet și păși afară.  

Nimeni din apartament nu păru 
să-l observe sau, cine știe, să-i pese. La 
parter șosetele roșii ale mrs. Thackeray 
continuau să se afle în aceeași poziție. 

  
* 

Aerul răcoros al nopții îl trezi. Merse 
încet respirând adânc și se așeză pe 
banca lui din Rose Garden. Era o bancă 
veche din fier forjat așezată între flori la 

rondul central. Uneori îi plăcea să dea mici 
reprezentații de clovn acolo pentru copiii 
din cartier. Toată lumea îl știa când era 
clovn. Când nu, trecea printre aceiași oa-
meni fără să-l salute nimeni. 

Pe banca de alături, doi tineri se 
sărutau. Nu erau săruturi romantice, ci mai 
degrabă i se păreau un fel de mușcături 
nesătule ale unor animale evident în-
fometate. Tinerii se ridicară de pe bancă 
și plecară spre High Street. Varză tresări 
și constată că nu are niciun reper. Nu știa 
unde se află. Se gândi puțin și hotărî să 
se ia după tineri. 

O vreme îi urmări apoi ei intrară 
într-o clădire și el rămase singur pe stradă 
și, dezorientat, hotărî să meargă de-a lun-
gul ei. Își privi pașii. Puse un picior în fața 
celuilalt și constată că înaintează. Totuși, 
în sinea lui, simțea că ceva nu merge. Se 
opri și-și privi din nou picioarele. Erau ca-
tegoric niște picioare urâte. Așa că de-
schise geanta și scoase papucii lui de 
clovn mari și cu vârfurile înălțate de care 
erau prinși doi clopoței. Acum era bine. 
Era un clovn adevărat. Era singurul clovn 
pe o străduță necunoscută, într-un oraș 
necunoscut. Era cineva. Și merse mai de-
parte. 

Trecu încet de centru, apoi o coti pe 
lângă clădirea fabricii și ieși din oraș. Tro-
tuarele dispărură și Varză se trezi 
mergând pe arătură. Se împiedică de 
câteva ori, până când reuși să cadă. Se 
așeză turcește pe marginea șoselei. Stătu 
așa minute bune. Mașinile treceau 
șuierând la doi pași. 

Apoi Varză își aminti. Își aminti ceea 
ce uitase mai devreme: rolul lui. Se ridică 
și începu să înainteze în pași de dans. 
Observă că e mai bine pe asfalt așa că o 
luă pe mijlocul drumului făcând plecăciuni. 
Mașinile începură să-l claxoneze ba chiar 
unii șoferi îl înjurară copios trecând pe 
lângă el. Varză însă nu-i luă în seamă. Era 
din nou în arena circului și era fericit. Își 
declama rolul, spunea glumele și era din 
nou fericit. Privea cerul înstelat, ca și cum 
ar fi privit cupola înaltă și ascuțită a circu-
lui. Ochii vopsiți în roșu carmin îl dureau, 
datorită farurilor care luceau la fel de in-
tens ca reflectoarele.  

Tribunele nu le vedea. Vedea doar 
un întuneric. Părea pierdut într-un univers 
întunecat în care în mod ciudat el era sin-
gurul viu, plutind parcă în lumini 
mișcătoare. Ceilalți erau doar voci 
impersonale. 

(Continuare din pagina 11)(Continuare din pagina 11)   
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ȘTEFANA GROZAV 
 
Clasa a X-a E 
Colegiul Național „Ferdinand I” 
Cenaclul literar „Debuturi” 
 
Garoafă 
 
ninge-n infern 
cu privirea ta 
neaua-și caută 
oasele prin văzduh 
tâmplele putrezite ale copacilor 
recompun cadavrele 
pe care le dezmiardă bolnav 
timpul. 
urmele de pași 
adâncite-n gheața irisului 
sărută lacrimi 
pe chipul pustiu al abisului. 
sângele-naripat al nopții 
modelează constelații din 
pielea subțire a cerului. 
când tu muști lacom din 
carnea stacojie a buzelor, 
fredonez ninsori prin albul 
lipsit de trup al ochilor goi. 
e iarnă 
și mi-e frig de noi. 
mi-a rămas ancorată în piept 
garoafa de sânge 
care-și aleargă petalele reci 
prin visele mele. 

 
 
EMILIA MARDARE  
 
 Clasa a XI-a A, 
 Colegiul Național „Ferdinand I” 
 Cenaclul literar „Debuturi” 
 
 
cum îmi place 
 
trec prin viață ca un ceas cu pendulul 
rupt, dar totuşi asurzitor: 
 
timpanul drept e înfundat de lacrimile 
ce ți le car, mâine nu e ceea ce azi ai țipat 
colivia mea are pereți şi, oricum, 
sticla nu se îndoaie în valurile timpului. 
 
oare zidul dintre noi se înalță  
            cu fiecare privire; 
pe care am reuşit s-o transform  
            eventual în ură? 
 
fie ce-o fi, în realitate noi nu ne întâlnim. 
 
 
crem gri alb 
 
 
e un pas de ianuarie 
afară e cald 
cumva tu ești 
frig 
 
și atunci sar în piscina 
tuturor fețelor tale 
și dintr-o dată ard 
iar scrumul curge 
 
dar nu buzele tale 
nici ale altora 
n-au cum să trezească în mine 
ceva ce de mult a refuzat  
să mai respire 
 
așa că iau cuțitul 
și mărunțesc din ce mi-ai dat 
pun la fiert apă într-un ibric 
chiar cel de lângă scrumieră! 
apoi torn din tinctură și o vărs 
în groapa în care zaci, 
iubire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IRINA-MIRELA MARIN  
  
Clasa a IX-a E, 
Colegiul Național „Ferdinand I” 
Cenaclul literar „Debuturi” 
 
 
Premieră 
 
În cinematograful ruginit al vieții, 
Premiera unor filme te intrigă.  
Biografia ta bucură un public, 
Făcându-l să te-analizeze cu interes. 
 
Degeaba ți-a găsit câte-un defect, 
Căci tu ești mort și nu te poți schimba. 
Numai un om așteaptă, după cortină, 
Să termini si s-o tragă,  
                        ca să poată pleca. 
 
În colț, ascuns de tine, se află un coș mic 
În care se adună câteva șervețele  
Pe care cineva, cândva, le-a folosit 
Și a uitat de film, de tine și de ele... 
 
În distribuție se află doar renumiți actori 
Ce te-au văzut si te știu, 
                        însă nu cu-adevărat.  
Sub taina ce pogoară deasupra ta, 
Se pierde publicul, vădit impresionat. 
 
Dar, totuși, chiar de plâng, de râd,  
                      de nu le pasă, 
Eu stau pân' la final și abia  
                apoi te lasă. 
Chiar de sunt, pe moment, puțin,  
                         poate, uimiți, 
Ei pleacă, uitând tot ce-au privit. 
 
E doar un om, un om micuț  
Ce stă în primul rând al sălii. 
Și stă... și stă... cu ochi pierduți. 
Nu te va da uitării! 
 
Va ține minte tot ce-ai fost, 
Ce ești și ce vei fi, 
Iar, de socoți că n-are rost... 
Prostii! 

Curtea Constituțională, o adunătură selectă, 
aflată la senectute și lipsită de voință 
constituțională. Ne convine foarte mult.  

Dar nu pentru mult timp! Încercarea acelui 
menestrel de a vă deschide mintea, despre 
intențiile noastre, la acel concert susținut împreună 
cu Orchestra Radiodifuziunii, este împroșcat cu 
târnă de propriile voastre cozi de topor pe care le 
controlăm. Iată câteva dintre versurile românului 
adevărat Tudor Gheorghe, cântate în acel concert: 
Domnilor de astăzi,/ Să v-apuce frica!/[…]/Ce-ați 
făcut din țara/ Asta minunată?/[…]/Am murit dege-
aba./ Ce-ați făcut din țară?/[…]/Arde focul,/ Nimeni, 
nimeni nu m-aude... sau: Bate vântul, bate dinspre 
țară,/ Susură pe răni cu sare și pelin./ Bate vântul 
și te-nchide-afară,/ Rudele în vizită nu vin... Prob-
abil că acestea sunt versurile care i-au deranjat pe 
unii pupincuriști ai papițoilor politici și financiari de 
dincoace și dincolo de ocean, care aruncă cu 
lăturile lor slinoase în obrazul celor care cred în val-
orile acestui neam, care simt și trăiesc românește. 
Le amintim acelor papițoi care cred că dacă au put-
ere financiară, iar noi ne-am ridicat poalele în cap 
și stăm capră, pot să cumpere cu banii lor murdari 
conștiința unui popor, astăzi destul de debusolat. 
Le recomandăm să mediteze adânc la versurile 
dragului nostru poet George Coșbuc: Să nu dea 
Dumnezeu cel sfânt/ Să vrem noi sânge, nu 
pământ! [...] Că nu veți scăpa nici în mormânt. De 
reținut adevărul formulat de acad. Ilie Bădescu, în 
apărarea lui Tudor Gheorghe: Pe Tudor Gheorghe 
îl pot urî cei ce nu pot iubi această țară și acest 
popor. Și pentru ca să ne menținem în consonanța 
aceleiași note, să amintim doi dintre  scriitorii care 
fac cinste acestui neam. Unul este Nicolae Dabija, 
care fără ajutorul ICR-ului ia premii de-a lungul și 
de-a latul mapamondului, iar cărțile lui sunt traduse 
din America și până în China și Seul. Probabil că 
este cel mai cunoscut scriitor român în mediile cul-
turale din străinătate, alături de Valeriu Stancu, dar 
puțin cunoscut în paginile revistelor de profil din 
România. Recent, o altă scriitoare aproape 
necunoscută la noi, Cristina Onofre, care scrie în 
limba română și franceză, câștigă premii la Paris: 
Poétes sans frontiéres (2004) și Prix de la Fran-
cophonie (2007). Poemele Cristinei Onofre sunt 
minimaliste, exotice, cuceresc cititorul prin stil, pro-
funzime  și suplețe. ,,Minimalismul postmodern 
optează pentru această formulă. În acest sens am-
intim volumul Să mergi călare. Să întinzi arcul. Să 
spui adevărul, care merge în această direcție” 
(acad. Eugen Simion). Cu ocazia zilei de naștere, 
redacția Revistei „Plumb” urează „La mulți ani!”, 
inspirație, cărți bune și mulți cititori poetei, dra-
maturgului și distinsei doamne Christine 
Bernadette Rousseau, nimeni alta decât românca 
Cristina Onofre. Până data viitoare, să ne iubim de 
Dragobete! 

 

Sunt tot mai mulți popândăi  
(Continuare din pag. 10)
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Costache Conachi  
într-o nouă ediţie 

 
 
      
 
 

 
 
 Ignorat sau indiferent criticii şi istoriei noastre 

literare Costache Conachi n-a fost niciodată. 
Dimpotrivă, istorici literari precum Garabet 
Ibrăileanu îi conferea  statut eponimic (Epoca 
Conachi) pentru întreaga perioadă de început a 
poeziei româneşti şi-l considera prototipal pentru 
zorii lirismului românesc. De sub işlicul său rotund 
şi masiv cât o cupolă de giamie musulmană ne 
frapează dulceaţa unui lirism cald,  aferat şi me-
dieval, izvorât parcă din lăuta starostelui Barbu 
Lăutaru. Căci înainte de a fi editate şi puse în 
circulaţie livrescă, multe din poeziile bardului de la 
Ţigăneşti erau preluate de lăutari ambulanţi şi cân-
tate pe la petreceri, sau prin cârciumile de mahala 
ale marilor oraşe din Moldova. Şi dacă autorul lor 
nu şi şi le-a revendicat ca autor şi nu şi-a făcut un 
titlu de glorie ca poet prins în mrejele Erosului 
năbădăios, ele au devenit populare şi 
multora din ele chiar li se atribuia o 
origine  folclorică. 

Nu era un petrecăreţ, dar par-
ticipa desigur, pe la întrunirile  
boiereşti şi-l putem imagina cu ce 
satisfacţie îşi asculta propriile 
compoziţii puse pe note de muzicanţi 
amatori şi cântate cu atâta însufleţire 
de lăutarii timpului, încât clocotea sân-
gele cinstitelor feţe boiereşti. Căci 
înainte chiar de a lua o formă livrescă, 
multe din poeziile lui Conachi au avut 
o circulaţie orală şi-au devenit aşa de 
populare încât multe dintre ele au fost 
trecute în seama patrimoniului nostru 
folcloric. 

Şi totuşi creaţia lui Conachi n-a 
fost chiar ignorată editorial. Prima 
încercare de strângere a poeziilor sale 
într-o ediţie articulată a aparţinut fiicei 
sale, Ecaterina (Cocuţa) Vogoridi-
Conachi, în 1856, la şapte ani de la moartea poet-
ului. Nu ştiu unde s-ar mai putea găsi  vreun 
exemplar din această ediţie cu un tiraj constituit, 
probabil, după practica vremii, pe baza 
prenumeranţilor, dar a fost prima încercare de con-
servare şi de punere în circulaţie publică a fondului 
poetic lăsat moştenire de Conachi. E curios că fata 
lui Conachi, pentru alcătuirea acelei ediţii, a fost 
ajutată de liberalul Nicolae Ionescu, veşnicul rival 
al lui Maiorescu, ceea ce, probabil, va induce o 

anumită reticenţă în rândul junimiştilor faţă de 
poezia bardului de la Ţigăneşti. Şi nu-i exclus ca 
această rezervă să se fi transmis şi lui Eminescu, 
de nu l-a amintit printre precursorii viitorilor epigoni. 
N-a fost, desigur singurul motiv de eludare, dar s-a 
adăugat altor pretexte, despre care am dat seama 
într-o comunicare consacrată exclusiv acestui 
subiect.   

A urmat ediţia alcătuită în 1867 de nepotul lui 
Conachi – Emanoil N. Vogoride-Conachi – primul 
din cei patru descendenţi rezultaţi din însoţirea 
Cocuţei cu caimacanul Nicolae Vogoride, cel care, 
uzând de descendenţa sa greco-bulgară va candida 
chiar la tronul Bulgariei. Devenise, într-adevăr foarte 
bogat, căci la partajul între fraţi a moştenirii după 
mamă (Cocuţa) a cumpărat o mare parte din dreptul 
celorlalţi fraţi şi chiar se interesa de exploatarea 
profitabilă a moşiilor intrate în proprietatea sa. In-
teresul faţă de această ediţie s-a datorat în mare 
parte şi prefeţei semnate de nepotul-editor, 
cuprinzând câteva schiţe pitoreşti din viaţa 
logofătului Conachi.  

Dar cea mai completă şi mai cuprinzătoare 
ediţie a scrierilor lui Conachi este cea din 1963, 
îngrijită de Ecaterina şi Alexandru Teodorescu, 
având şi o cuprinzătoare prefaţă în care este redat 
în întregime testamentul logofătului, cunoscut până 

atunci doar în fragmente distincte, neîmbi-
nate compoziţional. În această ediţie mai 
este redată şi Scrisoarea logofătului din 
1837 adresată lui Veniamin Costache în 
care intuieşte, printre altele, nevoia unei 
instituţii speciale, comun ambelor princi-
pate, care să studieze limba şi ceea ce 
aveau în comun cele două ţări. De fapt, 
Conachi anticipează,  cu patru decenii mai 
devreme, nevoia unei instituţii academice, 
ca ferment  pregătitor al Unirii.  

Era un vizionar? Nu vrem să 
pronunţăm vorbe  mari, dar vreme de o 
sută de ani, ba chiar şi în prezent, Acade-
mia Română a avut ca program de cerc-
etare problemele de limbă ceea ce 
confirmă, într-un fel, intuiţia lui Conachi.  

Cum să nu mă bucur că Editura 
Junimea din Iaşi a publicat în 2018, după 
mai bine de şase decenii de la ediţia soţilor 
Teodorescu, sub sintagma Ibovnică slăvită, 
o nouă ediţie a poeziilor lui Conachi?  

Având două texte prefaţatorii semnate de regretatul 
slavist Emil Iordachi şi de Bogdan Creţu noua ediţie, 
conţinând fondul de bază al poeziilor lui Conachi, 
era chiar necesară. Vechea ediţie,  cea a soţilor 
Teodorescu se epuizase de multă vreme. iar ver-
surile lui Conachi devenise o raritate. Gestul 
Editurii Junimea, prin publicarea acestei bijuterii 
livreşti, umple un mare gol în literatura noastră şi 
poate fi citită cu folos de toţi cei interesaţi de 
zorii lirismului românesc.                    .  
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Să călătorești, să evadezi, pur și simplu, din 

cotidian, de cele mai multe dăți se demonstrează a 
fi, printre altele, gestul benefic, firesc, al fiecăruia 
dintre noi. Drumețind prin ținuturi mai mult sau mai 
puțin depărtate, pe urmele basmelor și legendelor, 
nu presupune decât încercarea de a te înălța per-
manent pe aripile de netăgăduit ale cunoașterii. 
Dintr-o asemenea perspectivă, mai ani, vară, un 
gând de-a dreptul năstrușnic s-a cuibărit în mintea-
mi surprinsă de fenomenul ajuns în plină 
desfășurare.  

Străbăteam bulevardul, când, un ropot de 
ploaie, în doar câteva clipe, mi-a inundat gleznele, 
genunchii, făcându-mă să-mi imaginez că mă aflu 
în mijlocul râului, în care, pe vremuri, copil, apoi 
adolescent fiind, îmi răsfăţasem privirile, în timp ce 
bunicul, aflându-ne la pescuitul de cleni și de 
păstrăvi, îmi depăna povestiri, insistând să 
descopăr secretele apelor, dar și celor ale munţilor 
noştri.  

Sosit în sânul familiei, cu toți cei de față pe 
dată am hotărât să pornim spre amontele undelor 
ce-mi însoțiseră vârsta, adeseori, simțămintele. Așa 
se face că, la numai câteva zile, plecând din oraşul 

ce părea sufocat de arșița soarelui, propunându-ne 
să redescoperim răcoarea, liniștea și frumusețile 
codrilor, am poposit, mai întâi, pe coronamentul 
barajului...  

Apoi, pe viaductul străjuind intersecția cu 
stânca înfiptă în mijlocul „gârlei”, pentru ca, în cele 
din urmă, să reușim parcurgerea căii, întrucâtva 
șerpuită, străbătând zonele la răspântiile cărora se 
reuneau potecile, drumurile și pâraiele coborând 
dinspre crestele-nalte.  

Din mersul mașinii, admirând măreția 
peisajelor, bucurându-ne de pacea specifică văilor, 
iată-ne, trecut binișor de orele prânzului, campând 
în preajma cabanei din insula ocrotită de stâncăriile 
Cheilor… Ne aflam, așadar, la una dintre porțile 
Dornelor. 

 Am instalat tabăra. Salvatoare s-a demon-
strat hotărârea de a pune în portbagajul automo-
bilului, afară de cortul destinat fetelor și cel al 
băieților, obiectele strict necesare pentru a depăși, 
cu succes, aventura petrecerii câtorva zile și nopți 
în mijlocul și sub oblăduirea naturii în starea ei 
nudă: Saltele gonflabile, pături și saci de dormit, un 
toporaș, bucătăria mobilă, compusă din butelia și 
aragazul de mână, ceaunul de tuci, câteva cratiți, 
un primus și o pirostrie, tacâmurile, farfuriile, 
ulceșcuțele, îmbrăcămitea, schimburile, încălță-
mintea, lejeriile intime și mărunțișurile fiecăruia, 
setul de ustensile pentru un eventual pescuit, chi-
tara şi trusa de prim ajutor, felinarul de vânt, 
aparatul de fotografiat, binoclul și „pușca de 
vânătoare”, dotate cu obiectivele special concepute 
pentru a putea descoperi, observa și imortaliza 
curiozitățile aflate la doi pași, sau depărtări în 
prisma lentilelor părând abisale.
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cavalerul  
 
eu sunt un cavaler atipic 
sunt cavaler solstiţial 
al nopţilor rănite  
şi-al whiskyului torenţial 
sunt cavalerul ramurilor frânte 
al parcurilor mute  
şi al iubirilor pierdute 
sunt însetat de dorul de petreceri 
şi stau în şa la nebuneşti întreceri 
şi râd şi cânt despre întunecate treceri 
sunt cavalerul ochiului înlăcrimat 
şi al durerii numai bună de-nrămat 
sunt veşnica idee care-n noapte-a nechezat 
a drum şi-a-nfăptuire de necutezat 
sunt cavalerul străzilor înguste şi nebune 
născut din fulgere şi rugăciune 
sunt vârful care tinde către munte 
sunt alb mesteacăn ce se face punte 
sunt cavalerul care trece Styxul fără luntre 
şi-n cinstea clipelor de haiducie 
mă-nchin la monumentul săruturilor  
furate cu obrăznicie 
sunt cavalerul vânturilor neprefăcute  
al ploilor acute  
al pajiştilor nepăscute 
şi-al anotimpurilor crescute din seva luptelor avute 
sunt cavalerul întâmplărilor cu miez 
şi-aş vrea în soare să înnoptez 
uitat definitiv pe deal abrupt 
mi-am zămislist un crater din care am erupt 
sunt cavalerul clipei rătăcite şi turbate 
şi al poveştilor curate 
din vremea-n care domniţele visau 
iubiri învolburate 
sunt cavalerul mărilor cu valuri furibunde-n legănare 
unde se-adună neamuri care mai de care  
cerând cu insistenţă răzbunare 
sunt cavalerul munţilor ce se educă vertical 
sunt cavalerul ostenit de a nemerniciei lume 
ce vrea să mă drapeze în blană de  şacal 
sunt cavalerul neînfricat de un curaj demenţial 
ce spulberă incertitudini  
stând demn în şa pe cal. 
 
prea numeroşi... 
 
prea numeroşi golani 
prea numerose aşezări de dobermani 
prea multă cloacă 
păzită straşnic de şacali 
prea numeroase vulpi cu minţi buiestre 
vânzând tratate de-ndrăzneală  
fascinate de ideea hoţului ce-şi face herghelie 
din caii neterminatelor statui ecvestre 
şi ziua părăsită de odihnă 
plutoane-ntregi de remuşcări şi de mâhniri 
prea numeroase cârduri de neîmpliniri  
orbecăind abulice după un loc de tihnă 
prea numeroase lovituri în carne fragedă şi-n oase   
prea numeroase căni de sânge ostenit 
prea numeroase răni pe zile 
prea mult-amor ascuns şi cocorit 
prea numeroase lacrimi  
şi  bucurii îmbălsămate 
şi-ntoarceri destrămate 
prea multă milă pentru un Satan îmbătrânit 
prea numeroase goluri  
în partea luminoasă a-ntunecatei părţi 
prea multă aroganţă 
pe pajiştile fără umbre unde filosofează morţi 
prea numeroase zboruri ce nu vor să cânte 
prea numeroase întrebări pentru aripile ce sunt frânte  
prea numeroase ziduri suspinând după ferestre 
prea numeroase tălpi însângere în orchestre 
prea numeroase zile sugrumate  
de timpuri răscolite şi nevindecate 
şi numele acestui oraş  
plămădit şi din carnea mea 
unde timpul din orologiul secundelor încărunţite 
scârţâie din balamalele punctului meu 
vulnerabilca un risc dulce. 

Mircea Bostan
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Influență socială, acțiune des-

fășurată, preponderent unilateral 
asupra indivizilor sau grupurilor umane 
de către diverși agenți de influențare 
(persoane influente din familie, din 
școală, din grupul de prieteni sau de 
muncă, personalități ale vieții cultural-
științifice etc.), în vederea modificării 
opiniilor, judecăților și modelelor de 
viață ale acestora.     

1.Cum e tata, așa e și fiul. 
2.Cum e mama așa e și fiica. 
3.Fata după mumă, ca proba după 

pânză.  
4.Ce au făcut mama și tata, o să 

facă fiul și fata. 
5.Ce au făcut părinții, aceea vor 

face și copiii.  
6.Uită-te la mumă-sa și cunoaște 

pe fiică-sa. 
7.Vezi mama, apoi ia fata. 
8.Cum e boierul, așa e și sluga. 
9.Cum e domnul, așa e și servi-

torul. 
10.Ca domnul și sluga.  
11.Cum e nașul, așa  e și finul. 
12.Cum e păstorul, așa e și turma. 
13.Cum e stăpânul, așa e și 

câinele. 
14.Stăpânul bun face sluga bună. 
15.Cum îi dracu, așa-i și tată-său. 
16.Tiri dracul, tiri muma lui.     
17. Cum e acul, așa-i și cojocul. 
Numitorul comun al constatărior 

formulate mai sus, fiecare dintre ele 
rezultat al generalizării unor îndelungi 
experiențe empirice, îl reprezintă pu-
terea de influențare pe care o au asupra 
indivizilor și grupurilor umane, per-
soanele  cu rol ,,dominant și diriguitor” 
în viața și activitatea acestora. În primul 
rând, părinții (v. poz.1,2,3,16) și 
influența pe care o exercită asupra pro-
priilor copii. Mama și tata se bucură în 
cadrul restrâns al familiei nucleare de 
cea mai mare afecțiune, considerație și 
autoritate, motive, mai mult decât sufi-
ciente pentru a fi percepuți drept mo-
dele dezirabile de imitat și urmat.   Vezi, 
în acest sens, poziția 3, unde 
corespondența dintre agentul de 
influență și țintă este de tipul copy 
paste. 

Aceeași influență  asimetrică,și cu 
aceleași rezultate se produce și în 
cadrul altor contexte psihosociale - 
școala, grupul de prieteni, grupul de 
muncă etc.- dinspre  persoanele presti-
gioase și influente către cele depen-
dente, într-un fel sau altul, de ele ( vezi 
poz. 8,9,10, 11, 12, 13, 14).  Desigur, lu-
crurile au fost dintotdeauna mai 
nuanțate, au existat indubitabil și rezul-
tate nule sau contradictorii în privința 
eficienței educative exercitate asupra 
diferitelor entități sociale, însă sfătosul 
analist popular a estompat iregu-
laritățile de dragul ideii general-corecte 
a consonanței dintre calitatea formato-
rilor, mentorilor sau a liderilor de grup și 
a subiecților  expuși la influențele 
exercitate de ei.  

De remarcat, în final, și încercările 
de valorizare practică a congruenței din-
tre persoanele influente și țintele lor: pe 
de o parte, anticiparea profilului atitudi-
nal-comportamental al receptorilor, în 
raport de calitatea umană și 
profesională a agenților de influențare 
(v. poz.4,5 ), pe de alta, deducerea 
calității umane și profesionale a aces-
tora, din modul de gândire și de ra-
portare la viață a progeniturilor lor, sau 
a foștilor ucenici, discipoli, slujitori 
domestici etc.(v. poz.15,16).  
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Cu modestă recunoștință, îi dedic 
rândurile ce urmează, medicului, scriitorului 
și poetului slănicean Dorel Raape, un con-
frate în ale scrisului, care a reușit să ne 
surprindă cu o nouă apariție editorială, de 
data aceasta, nu cu un volum de proză, ci 
cu unul de poezii, intitulat ,,TRISTân 
TZARA Apei Dâmboviței”.  

Referitor la una din lucrările sale, re-
spectiv ,,Cazania Îngerului Căzut. Jurnalul 
Sărmanului Dionis sau despre Complexul 
Humbert-Lolita” (Baia Mare, Ed. ,,Zestrea”, 
2003), critica de specialitate spunea de-
spre Dorel Raape: ,,Autorul, de formaţie 
medic, este un Céline român (Louis-Ferdi-
nand Céline - pseudonimul medicului 
Louis-Ferdinand Destouches, unul din marii 
scriitori francezi ai secolului al XX-lea, n. a.) 
la fel de sarcastic, dar mai puţin caustic în 
formulări. Resemnarea, umorul de om in-
teligent şi obosit îi temperează elegant 
răzvrătirea împotriva lumii”.  

Pe de altă parte, însă nu prea de-
parte de sarcasm și răzvrătire, poezia lui 
Dorel Raape este în fapt, o însumare a 
stărilor pe care le trecem într-o viață 
hărăzită a fi de multe ori prea scurtă, ori 
ceva mai lungă, ori plină, ori goală de 
conținut. Poezia lui este o pledoarie pentru 
frumusețea vieții trecute, dar și pentru cea 
viitoare, din care nu lipsește Dumnezeu, 
dar nici Dracul. 

Poezia lui m-a făcut să-l redescopăr 
pe omul Dorel Raape, poate cea mai 
prolifică imagine a unui vizionar ce a 
sălășuit în Slănic-Moldova. Am început să 
port cu mine noua lui carte de poezii, în-
trucât mă inspiră și îmi transmite o stare de 
bine, întrucât mereu am nevoie de ceva din 
poezia lui atât de încântătoare, uneori per-
siflatoare, dătătoare de stări și gânduri din-
tre cele mai diverse și mai febrile, de parcă 
începi o nouă viață. Ce rețetă bună pentru 
spirit, domnule doctor!  

Poezia lui Dorel Raape e desprinsă 

parcă din veacuri, dar e și modernă, chiar 
suprarealistă pe alocuri. De ce? Pentru că 
așa cum spunea poetul André Breton, 
,,suprarealul nu se confundă cu irealul, ci e 
sinteza vie a realului şi a irealului, a ime-
diatului şi a virtualului, a banalului și fantas-
ticului”, iar în accepțiunea lui Arthur 
Rimbaud, poetul suprarealist e un vizionar 
pentru care ,,poezia nu există decât printr-
o continuă recreare a limbajului, ceea ce 
echivalează cu o spargere a tiparelor limbii, 
a regulilor gramaticale şi a ordinii retorice”. 

Poezia lui Dorel Raape e și muzică, 
e și întrebare care caută imediat un 
răspuns, e de nori întunecată și de diavol 
amenințată, dar numai pe moment, sau 
poate cine știe, căci dracul e peste tot și-n 
toate, iar noi, de multe ori, nu ne răzvrătim 
împotriva lui. Îi acceptăm atacurile și nerozi-
ile, însă poetul ne trage ușor sau uneori 
brutal de mânecă, revenind prin sublime 
versuri la fundamentele creștine și spiri-
tuale ale omenirii: iubire, credință, nădejde, 
căutarea  sensului vieții, dorința de ilu-
minare și cunoaștere a lumii… 

Dorel Raape ajunge într-un stadiu 
inedit al vieții: acela de suplinitor al celor 
care îți trădează la un moment dat priete-
nia, inoculând abil, prin piele și în suflet 
(deh, e doctor!), bucuria trăirii, frumusețea 
iubirii, condamnarea abdicării de la o viață 
care merită pe deplin trăită, atât cât ne-a 
fost dată pe acest pământ, de bunul Dum-
nezeu… Căci în ceruri, e cu totul altceva… 

Poezia lui Dorel Raape e o poezie 
profundă, în care se amestecă uitarea cu 
rememorarea unor momente din viață, din 
care nu lipsesc cele care evocă 
dragostea, teama, spațiul și timpul, 
nemulțumirile care îi ,,bântuie sufletul 
și îi ,,înspăimântă visele”, greșelile și 
încercările de a le corecta măcar 
acum, prin gândurile așternute pe 
hârtie sub forma versurilor.  

Un lucru inedit, deosebit de in-
teresant pe care l-am observat în 
acest volum, îl constituie utilizarea 
rimelor dadaiste, care explodează 
solar în poezia lui Dorel Raape, 
amintindu-ne de cofondatorul mișcării 
culturale ,,Dada”, care a condus la o 
revoluție majoră în artele plastice și 
literatură, nimeni altul decât poetul și eseis-
tul Tristan Tzara (pseudonimul lui Samuel 
Rosenstock, un joc de cuvinte în română, 

care înseamnă ,,trist în țară”), moineștean 
la origini.  

Melanjul între muzică și poezie, cu iz 
englezesc și franțuzesc, dau o notă aparte 
conceptului poetic al lui Dorel Raape, care, 
pentru o mai bună și mai concretă exempli-
ficare/simplificare, recurge la dese trimiteri 
pe Internet (YouTube). 

Ca și în cazul regretatului compozi-
tor, dirijor, profesor și publicist, Liviu 
Dănceanu, versurile, gândurile și stările lui 
Dorel Raape îmi vor fi mereu aproape de 
suflet, nu doar acum și aici, ci și dincolo de 
nori, acolo unde, cândva, cu siguranță ne 
vom întâlni cu toții… 

,,Pe din dos de după rai… 
Hey Jude tacke the sad song… 
Remember to let  
Her into you heart…” 
În final, aș dori să fac o precizare: eu 

privesc poezia în special prin latura ei 
emoțională, ca pe o alinare, dar și ca pe o 
provocare adresată sufletului, spiritului. 
Tehnica o las spre analiză criticilor literari. 

 De aceea, prin natura uneia dintre 
îndeletnicirile mele, am trimis două volume 
de poezii semnate de Dorel Raape, revis-
telor de cultură ,,Ateneu” și ,,Plumb”, cu 
speranța că vom citi cât de curând, recenzii 
pe măsură…  

P. S. Am auzit că prin Anglia s-a des-
chis prima farmacie care vinde poezii ca 
tratament pentru alinarea durerilor. Ce-ar fi 
dragă domnule doctor, dacă v-ați alătura 
doamnelor de la farmacia ,,Sf. Spiridon” din 
urbea noastră (Slănic-Moldova), pentru toți 
cei care pe lângă medicamentele strict 

necesare, ar putea beneficia și de un trata-
ment pentru suflet, cu poezii semnate de 
dr. Dorel Raape…    

 

Medicul Dorel Raape și tratamentul său pentru suflet: Poezia 
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Costel  Hongu 
Un debut promițător 

 
     În preajma sfârșitului 
de an, 2019, a apărut în 
Ed. Babel din Bacău, o 
carte de poezii semnată 
de un debutant, Costel 
Hongu. Citind titlul 
„Fericit cu tristețea 
mea“  mi-am zis: iată că 
și tristețea poate genera 

fericire! Desigur, e vorba de o metaforă prin 
care poetul ne amintește  că viața ne oferă 
simultan sau alternativ și bucurii ca și 
tristeți. Liric vorbind, bucuriile vieții sunt 
nenumărate: de la gândul duios cu care 
evoci chipul mamei, la șoapta iubitei, până 
la foșnetul frunzei pădurii care te transportă 
în metafizică. Tot liric se exprimă tristețea, 
o tristețe închipuită a despărțirii, fie și 
vremelnic de toate micile bucurii (fericiri) ale 
vieții, gene-ratoare de tristeți melancolice 
trăite de poet cu mult mai multă intensitate 
decât noi, oamenii obișnuiți. Astfel se 
alcătuiesc ima-ginile emblematice ale chip-
ului mamei: „Mama e tot mai plăpândă,/Ca 
icoana din altar“. Prin chipul mamei evocat 
cu duioșie, poetul sugerează scurgerea 
inexorabilă a timpului (ca la Virgiliu). „Simt 
chemarea, ți-o ascult,/ viața pe toți ne 
condamnă,/ Mamă semeni tot mai mult / C-
un frumos sfârșit de toamnă”/. Prin chipul 
„Mamei” care se ofilește, precum florile 
toamnei târzii, poetul percepe trecerea tim-

pului, ideea de clepsidră imaginară, e 
asociată nostalgic cu chipul mamei: „O 
privesc îngâdurat / Parcă ieri i-am dăruit,/ 
Ghiocelul de la tâmplă / este tot mai ofilit“. 
Timpul lucrează nemilos. Neputințele se 
ivesc și mama „mai apare dupa colț/ spri-
jinindu-se de tata“. 

În „Nostalgic” mama e o apariție 
hieratică, fenomen al naturii: „Mama ca o 
toamnă tristă”. Timpul ca și spațiul, una din-
tre cele două dimensiuni universale, care 
de fapt alcătuiesc acest univers, categorii 
infinite, este încă o temă a liricii lui Costel 
Hongu. Timpul își pune amprenta pe chipul 
mamei, pe cel al iubitei, plăsmuire veșnică 
a amintirii, a chemării, a dorului, a adierilor 
parfumurilor, care stârnesc nostalgii și 
suferințe ale sufletului poetului liric: „Încerc 
să-ți pictez imaginea,/ în contur, în aburii 
fierbinți de Arabică”, „În trilul păsărelelor îți 
aud glasul”. În poezii ca: „Iubita”, „Crăciun 
fără tine”, „De ziua ta”, „Tu”,  „Mi-e dor”, o 
să găsim o paletă bogată de sentimente, 
expresie a...  râsului curat, juvenile, expre-
sie a dorului, a suferinței despărțirii, fără 
vreo rază de speranță a revenirii. Nimic 
erotic în poezia lui Hongu, numai lirism 
provocat de amintiri și nostalgii. Un lirism 
curat, sincer, expresie a iubirii profunde, dar 
neconsolată. 

Între cele două lumini ale sufletului 
liric al poetului, mama și iubita, veritabile 
jaloane ale existenței sale, poetul găsește 
loc și altor teme care definesc universul liric: 
natura, parte integrantă din existența sa; 
„Mulțumire”, „Nostalgie”, „Toamna”, 

„Toamna târzie”, „Două cuvinte” etc. 
Foarte rar, dar descoperim totusi, că 

poetul este și om al cetății, cu atitudine 
tranșantă, nu exagerată, față de realitățile 
actualității. În „Scrisoare către Țepeș” (pam-
flet), fără virulența eminesciană, poetul îl 
invocă pe justițiarul voievod, atacând o 
tematică social – politică cuprinzatoare, 
vrând parcă să ne spună ca libertate fără 
cinste, dreptate, adevăr e o insultă la 
adresa democrației. Vai! ce cuvânt fragil, ce 
imagine fantomatică, ce iluzii pierdute, ce 
speranțe deșarte, ce speculație în gura 
politicienilor! De la Pericle, Alcibiade, Pla-
ton, Socrate, Aristotel și de la Iluminiști 
democrația a fost invocată fără scrupule în 
lupta pentru putere. E steagul incolor ce 
fâlfâie în fruntea oricarei vanități care 
râvnește puterea. 

Prezența lui Țepeș în lirica lui Costel 
Hongu pare accidentală într-un peisaj liric 
în care chipul mamei și al iubitei, într-un cli-
mat natural adecvat, predomină în volumul 
de debut alături de natură, cadru integrator 
al existenței umane.  Anotimpurile preferate 
de poet sunt toamna și iarna. Ilustrativ în 
acest sens: „Dor de mare”, „Iubito...“,  
Melancolie”, „Început de toamnă”, s.a. 

Volumul alcătuit din peste cincizeci 
de poeme, „Fericit cu tristețea mea”, este 
oricum o frumoasă promisiune pentru viitor. 
Așteptăm cu interes și alte producții lirice 
ale debutantului. Sperăm într-o evoluție din 
ce în ce mai valoroasă spre a onora creditul 
pe care cititorul i-l oferă la această primă 
apariție.
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Compasiune 
 
Văd zilnic o bătrânică, 
Unui cerșător, dimineața, 
Dându-i câte-o bombonică 
Pentru a-i mai îndulci viața. 
 
Speranță deșartă 
 
-Cerificatul de căsătorie 
Ce-l  tot studiezi?! Soția se miră 
-Caut și nu găsesc, fir-ar să fie! 
Data la care expiră! 
 
Unuia în derută 
 
Am încercat să-i fiu bună gazdă, 
Să-l aduc la calm și la liniște, 
Să-l ajut să se dea pe brazdă... 
El, însă,  o ia tot pe miriște. 
 
Prostului 
 
Să-i spun, să-i zic, să-i mai explic 
Nu cred că ar mai avea rost, 
Ar însemna să mă complic... 
Că prostul rămâne tot prost. 
 
Egoism 
 
Soția-mi pretinde, când ieșim la șosea, 
Să-mi îndrept privirea, tot timpul,  
                                        doar spre ea; 
Egoismul ei, fără vreun discernământ, 
Mă face să prefer să mă uit în pământ. 
 
Și amicul meu Romică C. Secbac 
 
Vrerea ei de-un egoism expres 
Întrece cu foarte mult măsura: 
Cum adică să nu ai acces 
Să admiri și tu, din mers, natura? 

 
 
 
 

 
 

 
 

Delace 
 

Asta-i întrebarea pe care o poartă cu el pre-
tutindeni, de la ce oricând, de la ce cu orice prilej, cred 
că nici în somn nu se desparte de ea, de la ce, de la 
ce își exprimă necontenit curiozitatea, de parcă ar fi un 
copil în procesul descoperirii tainelor firii, dar el de 
multișor nu mai este copil, întreabă cu ochii întot-
deauna, dar întreabă și cu vocea lui maturizată de 
noianul de întrebări, multe stratificate în magazia 
întrebărilor fără soluție, deci fără viitor, de la ce este 
biluţa asta, de la nas îi răspunde cel ce tocmai eli-be-
rase în văzul lui minuscula realizare extrasă din propriul 
nas producător de materie primă, de la ce e hârtia asta, 
de la ciocolata pe care am mâncat-o îi zice un puşti 
lacom, de la ce este creanga asta, de la pomul vieţii, 
face cu ochiul un ştrengar către ceilalţi, el crezându-se 
mai isteţ, dar Delace se face că nu observă mişto-ul de 
doi bani, de la ce vine căldura asta, de la fierul de 
călcat vise, aruncă vorbele unul căruia i se zice Poetul, 
dar, bineînţeles, fără a avea notorietatea lui Delace, de 
la ce în sus şi în jos, de la ce înainte și înapoi că au 
uitat și cum îl cheamă în realitate, toţi îi zic Delace pur 
și simplu fără ca să se mai mire cineva de numele lui 
ciudat, puteau să-i spună Curiosul la fel de bine și toată 
lumea ar fi înţeles despre cine este vorba oricând, dar 
nu, cineva i-a zis cândva băi Delace, în glumă, desigur, 
râzând de curiozitatea lui bolnăvicioasă și Delace i-a 
rămas porecla transformată de timp în renume, dacă 
s-ar face un sondaj probabil că nimeni nu şi-ar mai am-
inti că pe el de fapt îl cheamă Gheorghe, de la ce e 
una, de la ce este cealaltă, de la ce este cheia asta, 
mai întreabă uneori câte un hâtru arătând spre şnurul 
de care atârnă ca o bijuterie obiectul cel mai de preţ al 
lui Delace, de la gât răspunde el curiosului cu singurul 
aer superior pe care îl poate afişa peste zâmbetele 
îngăduitoare ale ascultătorilor de ocazie, de la ce e 
umbra asta, de la tine, curiosule, îi răspunde soarele 
tandru, copilărindu-se în coborârea sa agale spre înser-
are şi cuibărindu-se în propria lumină, cu care ne 
priveşte mai departe egal pe toţi, curioşi au ba... 

 
Dimineaţă 

 
Vremea face glume proaste cu așteptările, dar nu 

e vina nimănui că avem așteptări, în suflete răceala 
s-a instalat ca la ea acasă și produce ravagii pe unde 
a găsit melancolii treze, ar fi trebuit poate ca melancoli-
ile să mai lenevească în așternuturile lor de mătase 
nicicum să bântuie pe coclauri deodată cu zorii, se pe-
trece peste toate o înnegureală încât nici n-ai zice că 
a venit primăvara, calendarul minte pe față, lumina 
puțină a clipei îl susține inconștientă, din griul poso-
morârii privirea unui soare ascuns parcă în propria 
neputință de a-și arăta măreția doar se ghicește, 
alternanțe de ploi și vânt și tristeți au speriat iluzia 
oricărei înseninări, ce primăvară să mai vină, frate, zice 
un zgribulit către un altul, păcăliți de bună seamă și ei 
de calendar, gecile subțiri care par gemene sunt ca să 
le păstreze mâinile la întuneric nicidecum pentru a le 
ține de cald, poate s-a furișat definitiv în buzunarul altui 
timp cu întregul ei alai de speranțe primăvara asta, 
frate, ar fi răspuns celălalt zgribulit, și aproape sigur ar 
fi făcut-o, dialogul încălzește uneori atmosfera, dar 
tabloul e înviorat de stăpâna unui coc tomnatic, cei doi 
o privesc cum apare dinspre neștiut respirând aerul din 
jurul unui fost covrig, e fost pentru că ultima bucățică 
tocmai a trecut din punga protectoare în gura femeii, 
se respiră alene dar se mestecă cu nesaț, i-o fi fost 
foame sau puterea obișnuinței își face mendrele, asta 
nu putem ști și nici nu putem bănui adevăratul motiv, 
ne amintim cum cineva mânca un măr și Geo Bogza a 
consemnat scena ca să veșnicească efemerul, câțiva 
copaci vopsiți în verde de graba unor liane, care s-or fi 
trezit la viață prematur, încearcă să salveze pretențiile 
anotimpului amăgitor, o mierlă își sloboade dintr-o dată 
trilul săgetând monotonia, prinde din alte ramuri capătul 
altui tril, un concert neașteptat învinge nehotărârea 
văzduhului, fulgul secundei pare a se topi în semnele 
unei bucurii difuze, ai zice că un zâmbet al zilei stă la 
îndoială, i-ar trebui un brânci de-al hazardului ca să se 
împlinească, de după copacii pe care tocmai i-am văzut 
se arată un nou act de curaj, iată, acum, chiar acum, o 
ploaie de lumini dă peste cap totul, un cais care până 
ieri părea iremediabil plictisit și el, acum, chiar acum, 
a explodat în lumină... 

Firiță Carp

Romică 
 C.  
Ghica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muzica zilelor  
noastre 

 
S-a dus și Aldea... 

 
 Dan Vladimir Andrei Aldea, 

mai exact. Mare muzician, care-a 
dat rockului autohton o altă dimen-
siune. Împingându-l izbutit spre pro-
gresiv și propulsându-l, cu ”Sfinx”, 
pe locuri de vârf în clasamentele 
vremii. În minți și-n inimi 
nenumărate. Deschise, pe bună 
dreptate, acestui amestec sonor de 
excepție, nepieritor... 

Trebuie 
precizat că nu 
doar vioara și 
chitara aflatu-s-
au în panoplia 
instrumentală 
complexă a 
tânărului bucu-
reștean. El 
arătându-se-n 
lume și ca vocalist, aranjor, compoz-
itor inspirat. A scris muzică de film și 
de teatru remarcabilă. A colaborat 
cu alți interpreți de gen ori de folk și 
i-am urmărit pe viu unele concerte 
înainte de expatriere. Lucra pe corzi 
deloc simplist și c-o dibăcie de in-
vidiat. Solourile sale impresionând 
prin amploare și ingeniozitate. Cu 
Bibi Ionescu, Toroimac, Enache, 
Cernea și alții atâția a suit pe scene 
pân-a plecat în Occident. Unde s-a 
așezat la pupitre tehnice, în studio, 
și a lucrat la imprimări, profesionist... 

De vreo câțiva ani s-a reîn-
tors în țară, și-a luat casă-n Bărăgan 
și acolo l-a răpus infarctul, în somn. 

Au rămas înregistrările și amintirile 
noastre, câți mai suntem, despre el. 
Muzica-i vie veșnic va fi pentru noi 
feerie, splendoare, model, bucurie. 
„Din nou acasă”, de pildă, pe ver-
surile lui Șt. O. Iosif, e un giuvaer. 
Drag nu numai mie etern. Dane, 
nicicând nu ți-om spune adio, 
jurăm... 

 
 

Jazzu` românesc,  
                îndoliat... 
 
Căci unu` dintre expo-nenții 

lui de vârf a decedat recent. Garbis 
Dedeian, pe numele său. Cunoscut, 
consacrat, respectat și-n țară, ș-
afară. Pentru știința interpretativă, 
virtuozitatea și pasiunea cu care 
cânta. Socotit un Coltrane autohton, 
excela indiscutabil în arealul exper-
imental al genului, mai ales.  

Improviza bogat și fără greș, 
nuanța subtil, fiind realmente o 
plăcere să-l ascuți și să te lași 
învăluit de universul sonor astfel 
creat... 

 Am avut ocazia să-l aud pe 
viu de câteva ori, încă din tinerețe. 
Suflând în saxofon cu tărie, finețe, 
pricepere și orginalitate de 
netăgăduit. Deloc la voia-ntâmplării.  

C-un simț ritmic vădit, variat 
concretizat. I-a format pe mulți în 
domeniu și i-a întovărășit pe scene 
benefic. A fost un slujitor neclintit al 
astei muzici nemuritoare, de rang 
planetar.  

Păcat că boala l-a răpit de-
vreme, ar fi mai avut de rostit atrac-
tiv în graiu` notelor cel minunat. 
Rămân înregistrările și amintirile 
celor prezenți în sală la cântările 
sale.  

Ca oricare om, se duce pe ul-
timu` drum, dar va rămâne cu noi 
neîndoios. 

 Vorba cuiva inspirat, Florian 
Lungu faimos: viața-i scurtă, jazzu`, 
lung.  

Nici că se poate mai potrivită 
zicere de adio în cazu` de față...

A
d
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a
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n
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Mai tânăr, liceul 
 

Constantin Zavati (n. 1923) – 
profesor, colonel în rezervă şi vet-
eran de război – a fost vizitat de o 
delegaţie a Colegiului Naţional Militar 
„Ştefan cel Mare” Câmpulung 
Moldovenesc, pentru a i se înmâna 
însemnele sărbătoririi a 95 de ani de 
activitate. S-a înfiinţat la 25 nov. 
1924, la Cernăuţi (girat de regele 
Ferdinand I), mutat în România în 
timpul celui de-al Doilea Război Mon-
dial şi desfiinţat în 1947. La 1 sept. 
1953, Liceul/Colegiul se reînfiinţează 

la Câmpulung Moldovenesc. (Par-
cursul e identic cu al Liceului Peda-
gogic Bacău, care e vechi de 159 de 
ani.) Însuşi comandantul C.N.M., col. 
dr. Romeo-Aurelian Popovici, i-a în-
mânat băcăuanului distincţii, insigne, 
diplome, iar două eleve-caporal i-au 
oferit un tort şi revista Colegiului, 
„Muşatinii”, care se deschide cu arti-
colul absolventului C. Zavati 
(promoţia 1942). Am fost de faţă la 
un gest exemplar al câmpulunge-
nilor, mai tineri cu un an faţă de mi-
nunata lor gazdă. 

Ioan Dănilă  

Omagiu satului racovean 
 
Am asistat recent la o bogată 

manifestare culturală în comuna 
Racova, ca datorie a localnicilor de a 
da curs Programului Bisericii Ortodoxe 
Române „2019 – anul omagial al satu-
lui românesc”. (După modelul Bacău – 
băcăuan, unde a neaccentuat a de-
venit ă, primul a din Racova, fiind ac-
centuat, rămâne a.)  

La Şcoala Gimnazială „Ion 
Borcea” s-au adunat preoţi, elevi, edu-
catori, săteni, artişti (invitat special, 
hâtrul Ioan Măric), pentru a vorbi de-
spre aşezarea lor, dar şi despre grijile 

actuale pentru apărarea  
şcolarilor în faţa analfabetismului 
funcţional. Aşteptăm cu interes a doua 
ediţie.  

 I. D.

Libertango de ziua 
îndrăgostiţilor 
(Continuare din pag. 8) 

 
Şi aici avem un film grozav, re-

gizat în anul 1971 de Luchino Visconti. 
 Fin cunoscător al creației lui 

Astor Piazzolla – despre care a scris o 
carte de referinţă - Salvalaio 
organizează în ianuarie 2001, la Sala 
Radiodifuziunii Române, primul concert 
medalion din România dedicat com-
pozitorului argentinian (1921 – 1992). 
Pentru recitalul de la Bacău, sugestiv 
intitulat Tango, pasiune şi mari teme de 
dragoste, Roberto Salvalaio a ales 
pagini din creaţia lui Ennio Morricone, 
Astor Piazzolla, John Williams, Carlos 
Gardel, Tomaso Albinoni, (compozitor 
născut tot în Venezia în 8 iunie 1671), 
Richard Galliano şi Nino Rota, pe care 

le-a interpretat la bandoneon, alături de 
Cvintetul Avantgarde: Ciprian Sicinschi, 
Alexandru Timilie, Ilinca Sbanţu, Liviu 
Mera, Stelian Dima Resmeriţă şi Elvis 
Condrea, la pian. 

    Salvalaio a realizat coloana 
sonoră a filmului “Three The Movie”, cu 
Orchestra Filarmonicii “Mihail Jora”, 
fiind singurul european selectat şi s-a 
clasat pe locul al doilea, în S.U.A, la 
Utah Music Awards (UMA) 
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SURÂSUL  TRIUMFĂTOR 
 
Mii de rădăcini se răsucesc 
pe fruntea pământului  
o, și ce ardoare topește magnetismul 
la orizont !... 
 
Muzele au început să piardă din tonus, 
să le modelăm atitudinea 
cu sentimente reciproce, să ne întrebăm 
de ce nu mai răspund la aceleași dileme 
ușor demodate de cumințenie și răsfăț. 

Mirarea a crescut simțitor 
mai mare de cât tine,  
a invadat bunăvoința,     
îndeamnă ochii să clipească florilor 
să perceapă la timp foșnetul 
unor vinovății neaflate. 
 
Te-am văzut așezând oglinda spre sud 
o pregăteai pentru ceea ce se poate   
să mintă realitatea din amintirile 
ce nu se desmint niciodată. 
 
Sub aureola pretențiilor tale 
cerul îți risipește iluziile  
întinerind numai surâsul triumfător 
pe chipul schimbat de vestigiile vremii.  
 
 
DESECRETIZAT 

 
Într-un pătrat de adevăr 
cuvintele filtrează materia minții. 

Gândirea, dorințele, cuprind îmbrățișate 
toate esențele iubirii.  
 
E mai multă și reală dragoste 
sub credință, mi-e drag  
                    și-i ador culcușul.  
 
Aburii icoanelor pierd aroma de tămâie 
între sufletele neîntrupate. 
 
Rămân pătimaș  și  deschis la  infuzii 
sunt aici în lumea unde se crează 
cântecul, viața și nemurirea. 
  
ECOUL 
 
Acum te voi lăsa unde începe 
freamătul între cuvinte.   
 
Vei întâmpina clipele burdușite 
cu amintiri și enigme, deslușind 
numai un singur sens 

care te va scoate din labirint. 
 
Ultima oară când am voit s-auzim 
cum sună curiozitățile de savaot 
am zăbovit la sala cu geamuri opace, 
descifrând tainele simbol,  
                  încântați mai mult 
de acrobațiile unor saltimbanci. 
 
Aflăm că aburii norilor 
au moștenire sacră izvoarele, șuvoiul 
lor de lumină, încât undeva  
                                 mult mai departe 
se pregătește fluxul și refluxul magnetic 
al muzelor printre tăioasele stânci ce pot 
reinventa valuri  
         de preschimbat ecoul. 
 
Vezi abia acum începe înfiriparea 
unor idei între cuvinte, iar poemul va reuși  
să dobândească posesia  
                        unor fapte și întâmplări.           

 
 DORUL 

 
La ora când se-ngână zi cu noapte 
Aveam în față foi împrăștiate 
 
Și îndreptam în versuri rând pe rând, 
O rimă, o frază sau un simplu gând 
 
Când o ființă încă neștiută 
Îmi străpunsese pieptul, stranie și mută 
 
Încât mi-am zis c-o boală intră-n mine, 
Sau însăși moartea, nechemată, vine. 
 
„Ce-i asta, oare?” în gând m-am întrebat 
„Un dor”, - din inimă a răsunat. 
 
„Să fie dorul meu în lume dus?” 
„Un dor străin”, același glas mi-a spus. 
 
Uimită, am căutat să aflu cine 
E cel în drept să-i fie dor de mine 
 
Și să mă tulbure a îndrăznit? 
Numele tău distinct l-am auzit. 
 
Și până să mai capăt alt răspuns 
Pe inima-mi încet-încet s-a pus. 
 
Și a rămas adânc în pieptul meu 

S-apese plin de mahnă, trist și greu. 
 
Încât n-am mai putut să fac nimic 
Și nici cu o putere să-l ridic; 
 
Însă nu știi, doar inima mea știe, 
Că dorul tău e ființă vie. 

 
RĂSPLATA 

 
Nimic neatins nu rămâne 
De-al impertinenței nesaț 
Și-oracolii fi-vor ca mâine 
De frați întru spirit trădați. 
 
În prejma simțirilor goale 
Li-i greu celor drepți și cinstiți, 
De aceea vor fi fără jale 
Fășiș și-ntr-ascuns prigoniți. 
 
Vor fi confruntați cu piticii 
Ce plinu-l confundă cu vid, 
Vor fi înzestrați doar cu vicii, 
Vor fi puși cu hoții la zid. 
 
Vor fi huiduiți de mulțime 
În piețe și-n străzi biciuiți 
De cei ce nu pot să anime 
De-un morb fără leac mistuiți. 
 
Vor fi murdăriți până-n creștet, 

Huliți până-n ziua de-apoi, 
Că-ncearcă în cugetul veșted 
S-aducă-ale gândului ploi. 
 
Că-ncearcă din nou să trezească 
În inimi un dor neștiut, 
Să ia de pe cugete-o mască, 
Să spele-a-ndoielilor lut. 
 
Pe calea de timp hașurată 
Spre adevărații lor frați, 
Vor fi fără vreo judecată 
De stâlpul rușinii legați. 
 
Și-atunci vor răzbi înainte 
Lipsiți de marele dar, 
Cu versul lor fad și cuminte 
Ce-și umple simțirea de-amar. 

                                       
BAȘTINĂ 

 
Iar se lasă-nserarea 
Peste crâng și zăvoi 
Și-i mai clară strigarea 
Peste turma de oi. 
Și-i mai limpede glasul 
Într-al serii hotar 
Și măsoară iar ceasul 
Timpu-acesta bizar. 
 
Și răsare iar luna 
Și atârnă stingher 
Deși nu-ntotdeauna 
Ai văzut-o pe cer. 
 
Tot așa se întâmplă 
Să se nască un gând 
Și să-ți bată în tâmplă 
Neauzit și plăpând. 
Undeva printre grâne 

Vântul s-a mulcomit 
Și doar umbra rămâne 
Lângă pasu-mi grăbit. 
 
Cade ploaie de piatră 
Peste clipa de-acum, 
Însă focul din vatră 
Luminează-al meu drum. 

                        
PARLAMENT ȘOVIN 

 
Idei necoapte, interese calpe 
gânduri năroade și meschine vreri, 
de parcă-i arde focul de sub talpe 
ei din picioare bat în adunări. 
 
Legi mutilate, hotărâri pripite, 
discursuri care nu se mai sfârșesc 
din conștiințe semiadormite 
cu greu răzbate-un licăr omenesc. 
 
Fețe crispate, ochi fără vedere, 
nedrepte judecăți și-nvinuiri, 
în scaune zadarnică ședere, 
de la tribună vajnice rostiri. 
 
Văz plin de ură, teamă de ispite, 
nesigure și vagi preocupări, 
de vlagă și de adevăr lipsite – 
anemice, pustietoare stări. 
 
Dovezi neargumentate și inculte, 
insinuări cu spume de nebun, 
și-n graba de-a acapara mai multe, 
așteaptă toți momentul oportun. 
 
Stupide cereri și dorințe oarbe, 
insulte care nu se pedepsesc, 
de parcă-un vid nimicitor îi soarbe, 
ce au mai bun, în van își irosesc. 

 
NINA JOSU s-a născut la 17 februarie 1953 în satul 

Țiganca, județul Cahul, în Basarabia.  A debutat cu volumul de versuri 
„La șezători” în 1975. A tipărit volumele de versuri: „Trecere în alb” 
(1980), „Stare totală” 1985), „Dorul” 91991), „Steaua de dimineață” 
(2000). Este redactor la săptămânalul scriitorilor, „Literatura și arta” 
din Republica Moldova. A câștigat numeroase premii literare și este 
tradusă în mai multe limbi. Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica 
Moldova. 

Iluminare 

 
Îmi bate lumina în ochi ca s-o văd,  
ochiul i se-nchină.  
Şi pleoapa se strânge  
                      pe-al ochiului rod,  
minte să o ţină. 
 
Tributul sclipirii e-al minţii izvor, 
a ochiului vină. 
E gândul luminii, al minţii odor,  

în inima plină. 
Icoana luminii, lumină de-ar fi,   
de la ochi să vină, 
A inimii coarde la ochi s-ar sui 
să vadă lumină. 
 
Icoana luminii e dată privirii, 
născută-i din tină. 
Lumina luminii, e rod al iubirii, 
E pacea divină.                                              Laur Tasian 

Să-ți dorești 
 

- Dincotro, Omule? 
- Tocmai din urcuşul adâncului! 
- Spre ce? 
- Caut drumul spre iesirea din labirint, dar nu-l 
găsesc! 
- Pasul ți-e trist, ai mâncat? 
- Nu mai ştiu când a fost ultima oară... 
Şi desaga omului se umplu cu pâine, pentru el 
şi păsările ostenite. 
- Ai buzele crăpate. Ți-a fost sete? 
- Amarnic... 

- Bea cu ochii din albastrul cerului, puţin câte 
puţin, să le rămână şi semenilor tăi! 
Nevasta, copiii, unde i-ai lăsat? 
- N-am, Doamne, pe nimeni, sunt singur pe 
lume. 
Atunci, Dumnezeu îl luă de mână, ducându-l 
spre o luminiţă ce licărea în depărtare: 
- Acela e drumul tău!Tocmai ai primit şi 
cuminecătură şi apă! 

Nimeni nu e singur pe lume, 
trebuie doar să vrei a auzi şi-a vedea... 

Liliana Liciu  


