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DE  ”DRAGOBETE”,  AUTORUL  
”VULCANISMELOR” ÎMPLINEŞTE  
VÂRSTA  DE 85 DE ANI. Visând vise 
visătoare printre muritori, am strâns cu 
măturicea pe făraşul vieţii mele firimituri de 
amintiri, în loc să le arunc în tot mai 
neîncăpătorul coş al gunoaielor nereciclabile 
ale vremurilor de ieri, de astăzi, de mâine şi 
de poimâine, am alcătuit din ele un ghemo-
toc de pagini scrise pe care, doar imaginar, 
le-am legat între coperţile unei „CĂRŢI CU 
DRAGI ŞI TRISTE AMINTIRI”.  

Aşadar tu, NĂSTRUŞNICULE ŞI 
SIMPATICULE OMULEŢ AL LUI GOPO de 
vei avea răgaz şi răbdare citeşte-le şi adu-ţi 
aminte de noi amândoi. Pentru că în multe 
dintre ele te vei regăsi şi tu, cititorule de 
slove scrise pe hârtie!. Şi nu care cumva să 
uiţi că străbunicii, bunicii şi părinţii tăi şi ai 
mei au fost, mai sunt şi încă vor mai fi 
SFINŢII PĂMÂNTENI, IERTĂTORI ŞI 
SFĂTUITORI. Ei ne numără mersul paşilor 
şi ne veghează liniştea somnului şi viselor. 
Tot ei sunt şi cei care se bucură de bucuriile 
noastre şi se întristează de tristeţile, 
necazurile şi greşelile noastre. Iar dacă încă 
mai sunt în viaţă pe Pământ, sau sunt acolo 
sus, în Ceruri, tot dânşii sunt cei care se 
roagă Bunului Dumnezeu să ne ocrotescă, 
să ne îngrijească şi să ne sfătuiască ce şi 
cum este mai bine! Şi te mai previn, dragă 
cititorule, ca nu care cumva să crezi despre 
mine că sunt un mare deştept! Dimpotrivă. 
Sunt la fel ca toţi asemeni mie şi ţie. Adică: 
un permanent “plagiator” al celor deștepți şi 
cuminţi. Şi nu numai ai celor de acum, ci şi 
ai celor dinaintea ivirii noastre în lume. Şi 
apoi ce am fi fost noi, cei de acum, fără cei 
din trecut!? Fără strădaniile lor de a aduna 
în tot mai neîncăpătoarea ENCICLOPEDIE 

UNIVERSALĂ A LUMII roadele muncii lor 
fără răgazul odihnei odihnitoare?! Cu 
siguranţă că am fi devenit căutătorii 
nepricepuţi ai lucrurilor deja inventate şi 
perfecţionate de mintea lor iscoditoare şi de 
braţele lor harnice şi îndemânatice. Ca ur-
mare, cei care au învăţat ceea ce ştiu ei 
acum, clădesc pe temelia cititului scrisurilor 
şi înţeleselor gândurilor înaintaşilor lor. Tot 
aşa cum, dacă va fi PACE PE PĂMÂNT şi 
BUNĂ ÎNVOIRE ÎNTRE OAMENI, o vor face 
şi urmaşii-urmaşilor noştri. Într-un fel, ne vor 
imita şi plagia „plagiaturile”. Ştiindu-se că 
orice muritor nu o poate lua de la începutul-
începuturilor! Nici plugarul, nici pădurarul, 
nici potcovarul, nici hornarul, nici cojocarul, 
nici păpucarul, nici croitorul, nici brutarul, nici 
floricultorul, nici şoferul, nici medicul, nici 
dascălul, nici scriitorul, nici gazetarul, nici 
savatul laureat al Premiului Nobel. Aşadar, 
ceea ce suntem acum este darul lui Dum-
nezeu pentru noi, însă ceea ce urmează să 
devenim în continuare va fi darul nostru pen-
tru Dumnezeu. Din nefericire, nu putem trăi 
mult dacă nu îmbătrânim mult. Din păcate, 
nu rar se întâmplă ca atunci când vă 
sacrificaţi timpul, neodihna, răbdarea, 
bunătatea, omenia, talentul, înţelepciunea 
șşi inteligenţa pentru unii dintre semeni, să 
nu aveţi parte de recunoştinţa lor. Iar voi să-
i iertaţi, nu însă şi ei! Fi-va atunci zadarnică 
înţelepciunea următorului îndemn: ”Ia-te 
după tine dacă vrei să ajungi bine” sau: ”Ia-
te după tine, ca să nu dai vina pe nimeni!”   

În ceea ce urmează, te rog să mă 
laşi, dragă cititorule, în plata Domnului ca 
să-mi imaginez că de sărbătoarea ”Drago-
betelui”, cea a ivirii mele în această lume ca 
nelumea, m-aș afla pe Vârful Negoiu al 
iubiților mei munţi cărunţi Făgăraş, atât de 
frumos înzăpeziţi. Şi că privirea-mi coboară 
către istorica şi creştineasca Curte 
Domnească şi Regească de pe Argeş, iar 
pe partea opusă a muntelui alunecă spre 
Ardealul Transilvan, călăuzită fiind de lina 
şerpuire a Văii Oltului, după care ajunge 
până dincolo de porţile larg deschise ale 
Mănăstirii Brâncovenilor-martiri de la 
Sâmbăta de Sus. Şi, astfel, pe retina ochilor 
se va statornici un încântător crâmpei din 

imensul tablou al unei ţări cu numele de 
România Pitorească, al cărei umil trăitor 
încă mai sunt. 
 
 

FIRIMITURI 
                                                                                       

Motto 
                                                                                  

„Au făcut copiii noştri dinţi,/          
Muşcă  din bunici şi din părinţi”.                                                                            

Adrian Păunescu 
                                              

1.- Ce riscăm dacă aşteptăm ore în 
şir să ne consulte medicul de familie, cel din 
spital sau cel din policlinică: să ne 
îmbolnăvim şi de gripă şi de nervi. 

2.- Venind cu cântările de Bobotează 
în faţa altarului bătrânei şi dragei noastre 
Biserici din sat, noi ”domnii prea domniţi de 
la oraş” aveam să constatăm că acea zi de 
iarnă semăna cu cea descrisă în versurile 
cântecului regretatului Luigi Ionescu: ”E 
primăvară în ianuarie”. De unde şi între-
barea unui fost elev de-al meu de şcoală 
primară: ”Dragă fostul meu dascăl, unde  
s-or fi dus zăpezile geruite de gerurile şi de 
crivăţele de altă dată!?”. I-am răspuns că am 
să-i rog să răspundă la întrebarea lui pe citi-
torii acestui ziar.  

3.- E tot mai greu să fii om bun pentru 
că unii dintre noi continuăm să inventăm tot 
felul de legi împotriva beţivilor şi tabacitilor, 
cei stăpâniţi de astfel de viciuri ne spun că 
n-au nevoie de o astfel de bunătate 
sufletească şi legislativă. Ca urmare, ei cer 
să fie lăsaţi în pace să beie, să fumeze şi să 
moară de ce vor ei!. De unde şi concluzia 
cun că este tot mai greu să fii  Om bun!. 

4.- Tristeţea spuselor unui emigrant: 
„Eu nu trăiesc într-o ţară străină, eu trăiesc 
într-o limbă străină. Pentru că adevăratul 
exil începe atunci când încetezi să mai 
vorbeşti şi să visezi româneşte”! 

5.- Era acea poveste de dragoste ce 
părea a nu se mai sfârşi. Şi totuşi, a curmat-
o brutal şi brusc nemiloasa şi necruţătoarea 
moarte a soţiei sale iubite. Mamă bună a 
copiilor lor. El rămânând trist şi îngândurat 
tot restul vieţii, murind sănătos şi bătrân, dar 

îndrăgostit de dragostea ei!. 
6.- Esenţiala diferenţă dintre două ex-

presii consacrate şi extrem de expresive. 
Dar care numai aparent definesc aceleaşi 
lucruri: munca şi truda. Pentru că în vreme 
ce munca pare a îngloba orice activitate 
umană, truda defineşte doar greaua povară 
a îndeletnicirilor ţăranului, în general, şi ale 
celui român, în special. Truda presupunând 
mai mult decât efortul fizic al plugarului. Ea 
fiind, în primul rând, strădania înnăscută şi 
ştiinţa dobândită în a fi urmaş demn al 
părinţilor săi vrednici din sat; De a fi fecior 
adevărat sau fată adevărată; Soţ bun şi iu-
bitor sau soţie bună şi iubitoare; Tată grijuliu 
sau mamă grijulie; Bunic povestitor sau 
bunică povestitoare la nepoţi şi nepoate în 
lungile nopţi de iarnă; De a şti când şi cum 
să are cu plugul ogorul; Cum şi cu ce să-l 
îngraşe şi să-l însămânţeze; Care este vre-
mea cea mai potrivită a fiecărei lucrări; Ce 
şi câte vite şi păsări de curte să crească, 
cum să le înmulţească, cu ce să le 
hrănească şi să le ocrotească sau să le vin-
dece de boli; Ce pomi fructiferi şi în care 
pământuri să-i planteze şi cu ce soiuri să-i 
altoiască; Ce utilaje, ce scule şi ce unelte 
îi sunt de trebuinţă, cum să le folosească şi 
cum să le întreţină; Care este locul cel mai 
nimerit din curtea sau din grădina casei sale 
să sape fântâna cu apă rece şi bună; Cărui 
negustor de la oraş să-i vândă şi cu cât sur-
plusul agoniselei trudei sale zilnice; Cât va 
cheltui şi cât va pune deoparte pentru vre-
muri grele; Care este cel mai nimerit copil 
(fecior sau fată) pentru a rămâne pe curtea 
părintească pentru a avea grijă de ei la 
bătrâneţe; Ce şi câtă şcoală să facă fiecare 
dintre copii, iar în funcţie de dotarea, de 
perseverenţa şi de dorinţa fiecăruia cine va 
fi domn sau muncitor la oraş, cine ţăran-plu-
gar adevărat, păstor de vite, oier, cioban sau 
pădurar în sat. Aşadar, truda a fost şi a 
rămas a ţăranului român-plugar, iar pentru 
asta i-a trebuit şi îi trebuie nu numai multă 
hărnicie şi pricepere, dar şi măcar o fărâmă 
de deşteptăciune, de credinţă creştină şi de 
bunăcuvinţă! Nu întâmplător, în lunile de 
iarnă îl auzi pe ţăranul harnic văitându-se 
că-l dor mâinile de atâta nemuncă!.  
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Alertă de gradul 

zero la nivel mondial: 
ucigaşi în serie, 
nevăzuţi dar extrem 
de virulenţi, atacă 

hoţeşte inducând teama şi nesiguramţa. Aşa 
că daţi-mi voie să vă ntreb: cine sunteţi voi, 
Domnilor Viruşi, întrucât nici DEX-ul, şi nici 
a-toate-ştiutorul Wikipedia, nu m-au lămurit 
întrutotul, servindu-mi doar definiţii ori 
şchioape, ori care se bat cap în cap. Şi-apoi, 
viruşii cu care ne războim noi, acuma, 
deopotrivă chinezi, români şi homo de 
aiurea, se dovedesc a fi nonconvenţionali cu 
cauzele care îi procrează, cu felul în care se 
comportă, cât şi cu mediile pe care le 
virusează. Că omenirea trăieşte din plin feri-
cirea globalizării nu mai este nicio îndoială. 
Care globalizare şterge şi nesocoteşte 
graniţe, dă năvală şi recroieşte existenţe. 
Explodând într-un turism al disperării, mai 
ceva ca năvălirile barbare din urmă cu mai 
bine de şapte veacuri.  

Aşadar, din China ne dă bineţe şi ne 
salută din  mers  faimosul deja coronavirus 
alias covit 19, care-şi ia în stăpânire ţările şi 
continentele. Holera bântuie prin Etiopia, 
Somalia şi alte state regionale, secondată 
de Ebola. Virozele respiratorii şi-au făcut 
reapariţiile la rampă şi pe la noi, la braţ cu 
covid-ul.. Viruşii vin şi se strecoară ca nişte 
stafii, profitând din plin de faptul că sunt in-
vizibili şi lipsiţi de miros. Nu au principii, sunt 
complet lipsiţi de moralitate, de iubirea de 
aproapele, fie că sunt permisive sau in-
terzise. Sunt imprevizibili, insensibili la 
efecte şi suferinţe, agresivi, dar şi imuni la 
tratamentele medicale ori morale, după caz.  

Duşmani nevăzuţi care atacă precum lotrii. 
Şi pentru ca totul să aibe girul suficienţei, s-
a pornit şi valul mareic al migranţilor sirieni 
spre orizonturile fernecătoare şi atrăgătoare 
ale continentului nostru, purtând cu ei 
mesagerii unei alte  vieţi pe valurile fulgu-
rante ale viruşilor.. 

Şi dacă ar fi numai astfel de binefaceri! 
În colţişorul de lume numit România 
Pitorească virusul numit şi covid-19 se-
nfrăţeşte până la contopire cu cel numit, 
plastic şi exprersiv în înţelesurile autohtone 
dintre cele mai adânci: „...ba, pe-a mă-ti!”  
Replică rostită în termeni  politico-diplo-
matici. După ce au rezolvat cu brio şi cu pri-
nos de foloase pentru poporul muncitor/  
suveran toate problemele ţării, politicienii şi 
guvernanţii noştri, de la vlădică până la 
trepăduşii doritori de gusturile mierii s-au 
năpustit unii asupra celorlalţi cu causticitatea 
celor mai agresivi viruşi. Se vrea schimbare 
cu orice preţ, cu război total asupra „ciumei 
roşii”. Un război în care protagoniştii sunt 
animaţi şi justificaţi de marele adevăr dintot-
deauna, veşnic şi imuabil, cum că „Politica 
este o luptă a intereselor deghizate într-o 
competiţie a principiilor”. Este, aceasta, 
pastişa cu care marşează „febra galbenă”, 
ahtiată după Putere şi Onoruri, dar şi după 
foloasele ei, după ce combatanţii au trebuit 
să-nghită cu noduri plăcerile secetei în-
delungate provocate de viruşii urnelor nepri-
etene şi care le-au inculcat ambiţiile de 
genul „de ce ei, de ce nu noi?!” Pen’ că doi 
pe un balansoar nici că se poate!, iată 
răspunsul. Dansând pe o echilibristică pe 
cât de hazoasă, tot pe-atât de ridicolă, 
oastea cu flamuri galbene se-acoperă de 
ridicol şi-acum în cerbicia ei de a se menţine 
cu orice preţ în centrul epidemiei de interi-
mat programat şi de trecere în fugă, dar fără 
acroşaj, prin Parlament. Confirmând, fără ca 
protagoniştii să fi auzit de ea, una dintre 
prezicerile eminesciene: „Luptele de putere 

la noi nu-s de principii, ci de persoane”. Le-
aş zice, la rândul meu, că nu sunt altceva 
decât nişte confruntări de orgolii cu pretenţii 
de bune intenţii fezandate cu sloganuri po-
puliste. Dar viruşii distrugători de principii 
lucrează fără să-şi pună întrebări de 
decenţă. La timpul său, geniul român care a 
fost Dimitrie Cantemir ne descria lupta dintre 
Inorog şi Corb. Pentru ca azi, acum, să 
asistăm  la o luptă dintre cei doi viruşi 
coloraţi în galben şi roşu acţionând 
nestingheriţi în absenţa anticorpilor. O joacă 
„de-a politica”, lipsită de sens, dar şi de fi-
inalitate, întreţinută de pe margine de chibiţi-
actori de mâna a doua  care nu-şi prea 
cunosc rolurile, făcând mai mult figuraţie. 
Dezlănţuiri de viruşi vopsiţi în toate culorile 
curcubeului, dar cu tuşeuri de galben şi 

roşu, zburdă liberi prin palatele Puterii de 
la noi. Transmiţători de improvizaţii, incerti-
tudini şi de nedumeriri: al cui va fi succesul? 
După cum decurg ostilităţile, răspunsul nu 
poate fi unul tranşant, ci doar în coadă de 
peşte.  

Schimbând timpul şi meridianele ge-

ografice, să aflăm ce ne spunea încă de la 
mijlocul veacului trecut premierul englez 
Winston Churchill: „Succesul este capaci-
tatea de a trece de la eşec la eşec fără a 
pierde  entuziasmul „..”. 

Într-o lume (românească) plutind în 
două oceane – planetar, şi cel autohton – 
pline de viruşi, dar lipsită aproape complet 
de antiviruşi, şansele de a ieşi la mal teferi 
şi nevătămaţi sunt egale cu zero barat. Iată 
de ce nu pot să nu citez, din nou, din 
spusele genialului prezicător pre numele 
său Mihai Eminescu: ”Alţii mai proşti ca noi, 
mai rar. Tâmpiţi am fost, şi tot aşa am 
rămas”. Asta, pentru că „viruşii buni” au fost 
mâncaţi, cu tot cu fulgi şi cu pene, de „viruşii 
răi”. Care-s unii, şi care-s ceilalţi, am vrea 
să ne dumirim cu toţii. Până ne vom lămuri, 
să rămânem cu măştile pe figură. Cei care 
le avem. 

Ultima oră: Sunt oarece semne că epi-
demia de corona-virus  ar cam bate în re-
tragere cam peste tot în lume. Mai puţin pe 
la noi, cu cantonări preferabile prin palate, 
şi cu învârtoşeli pe unde-s mediile mai fertile 
şi pacienţii mai galonaţi. Antidotul pentru 
combatere, insuficient testat pe subiecţii-
purtători, încă nu şi-a produs efectele. Dar, 
să punem punctul pe I cu un alt citat celebru 
(de-al lui Voltaire, de astă-dată) ce ni se 
potriveşte perfect: „Rareori reuşim după un 
plan care nu este al nostru”. 

Şi totuşi, veştile promiţător bune se 
pare că nu ne ocolesc cu desăvârşire: un 
dublu curcubeu, fenomen meteo extrem de 
rar, a împodobit Bacăul, la vremea dinspre 
seară, într-una din zilele de început de Mar-
tie optimist. Să fie semnul prevestitor de 
schimbare, aşa cum s-a întâmplat şi în urmă 
cu trei decenii, într-o dimineaţă de 22 de-
cembrie, când virusul roşu a sucombat? 
Acum, în scenă e şi virusul galben. Care din-
tre cele două culori va fi aleasă, de astă-
dată?                                                 
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Câteva cuvinte  
despre micul 

 şi  
marele război  

din poezia persană 
   

Privind retrospectiv istoria conflictelor militare vom 
observa că, la nivel global, perioadele de război sunt mai 
lungi decât cele de pace – lupta devenind o stare 
,,naturală” a omului. În anumite cazuri, războiul a ajuns 
să devină un mod de a fi, în lipsa căruia motivaţia şi sensul 
vieţii par să dispară.   

Deși numeroase mituri, legende și basme cuprind 
referiri clare la un război lăuntric și simbolic, în mentalul 
colectiv al umanității războiul va fi asociat, cel mai adesea, 
cu un mijloc violent pentru rezolvarea unui conflict exterior 
– acest tip de război pierzând, în cele din urmă, orice urmă 
de moralitate sau onoare. În linii mari, putem observa că 
de la războiul cu caracter simbolic are loc o tranziţie spre 
cel exterior; iar, după o așa-zisă „evoluție” milenară, mare 
parte din resursele planetei sunt utilizate pentru ca oa-
menii să se înarmeze şi să se ucidă unii pe alţii. 

Totuși, războiul limitat doar la o confruntare fizică cu 
efecte devastatoare asupra fizicului şi psihicului uman 
este, conform înţelepciunii orientale, „micul război” – care 
poate avea, cel mult, o legătură alegorică cu „marele 
război”. Pentru a înţelege acest din urmă concept, putem 
realiza o paralelă cu ceea ce în islam se numeşte „marele 
război sfânt” sau al-jihâd al-akbar. Unul din poemele care 
detaliază foarte sugestiv această problemă e „Marele 
Război” scris de Jalaluddin Rumi (versuri extrase din volu-
mul: *** Poeme persane, traducere de Otto Starck, Edi-
tura Herald, București, 2014, pp. 187, 188):    

„Pe dușmanul de-afară noi l-am zvârlit în hău, 
în schimb în noi rămâne un dușman mult mai rău. 
 
Ca să-l ucizi pe-acesta n-ajunge-nțelepciune. 
Pe leul cel lăuntric nu-un iepure-l răpune. 
 
Vezi, iadul e-al tău suflet trupesc și-a lui vâlvoare 
nu poate pe de-antregul s-o stingă nici o mare. 
 
De-ar bea el șapte-oceane chiar dintr-o sorbitură 
și nu i-ar scade pofta de-a arde-orice făptură. 
(…) 
Cum sufletul cel lacom din iad e doar o parte, 
și părțile și totul de-aceeași fire-au parte, 
 
spre-a-nfrînge acel suflet doar Domnul e în stare. 
Au cine altul poate cu arcul să-l doboare? 
 
Doar c-o săgeată dreaptă să tragi cu arcu-nveți, 
dar strâmbe acel sufet își are-a lui săgeți. 
 
Fii drept ca o săgeată, din arc când vei țâșni, 
căci doar săgeata dreaptă în țintă va lovi. 
 
Odară-ntors din lupta purtată în afară, 
eu încept-am lupta lăuntrică și-amară. 
 
Întors deci din Războiul cel mic, intrai apoi 
alături cu Profetul în Marele Război. 
 
Să-mi dea putere Domnul ca numai cu un ac, 
celui mai mare munte să-i pot veni de hac. 
 
Prea ne-nsemnat e leul ce doar jivine-nvinge, 
căci leu e doar cel care pe sine se învinge.” 
  
Spre deosebire de „jihâd-ul cel mic” (al-jihâd al-as-

ghar, care reprezintă războiul exterior), „jihâd-ul cel mare” 
numeşte o bătălie interioară. Propriu-zis, cuvântul arab 
„jihâd” nu ar trebui să fie tradus ca „război”, ci ca „(a face) 
efort” sau „a se strădui” (existând, în arabă, alte cuvinte 
care numesc conceptul de „război”). Echivalarea termenu-
lui de „jihâd” cu cel de „război sfânt“ este, deci, improprie. 
După cum subliniază Seyyed Hossein Nasr (în studiul Is-
lamic Art and Spirituality), „războiul (cu adevărat) sfânt” 
nu este o luptă purtată împotriva unor inamici exteriori, ci 
este „un război continuu împotriva sufletului carnal (nafs), 
împotriva a tot ceea ce există în om şi tinde la negarea lui 
Dumnezeu şi a Voinţei Lui”. În tradiția islamică abundă 
referirile la luptele interioare, pe care maeștrii sufiți le de-
scriu ca fiind purtate împotriva „sufletului carnal” (annafs 
al-ammâra). Așadar, al-jihâd al-akbar sau „marea bătălie” 
numește efortul pe care, cel ce decide să urmeze „Calea 
realizării spirituale”, trebuie să îl facă pentru a-și „ucide” 
propriile voințe egoiste. În acest caz, victoria este obținută 
doar dacă „luptătorul”, care „călătoreşte în sine”, obține 
„cunoaşterea de sine” autentică, depășind granițele în-
guste ale egocentrismului.  
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După ce a abandonat deceniul 
al șaselea al existenței sale, colega 
noastră întru Filologie, cunoscătoare 
a două limbi de mare circulație 
franceză și engleză, profesoară cu 
prestigiu și activitate creatoare re-
cunoscute (poezie, proză, eseistică), 
parcă s-a distanțat puțin pe făgașul 
neomodernist pe care, cândva, se re-
marcase Ezra Pound ce a pledat pe 
rolul imaginii drept suport al unui 
complex intelectual și emoțional, ge-
nerând imaginismul. Figură lumi-
noasă și cu talent puternic în zona 
central-estică a țării, conducătoare de 
revistă cu notorietate, Spații culturale, 
V. M.-T. este un nume cu rezonanță 
în literatura actuală. Ea se sprijină și 
pe cultura și literatura europeană 
asimilate, pe un talent recunoscut, 
dar și pe energia creatoare ce a afir-
mat-o în public, în relațiile cu cititorii 
și în cadrul Filialei Bacău a Uniunii 
Scriitorilor unde este în conducere de 
ani buni. 

 
        * 

 Cartea de poeme Anotimpuri 
de plumb (Editgraph, Buzău, 2019) 
se întrupează din tehnica decupajului 
insolit, chiar dacă, analizată 
compozițional, cultivă o viziune foarte 
diferită formal: discreția, aluzia, ele-
gia, meditația, confesiunea, sonetul, 
rugăciunea și cântecul de leagăn; 
dominante sunt, în viziunea eului liric, 
închiderea în sine, remarca 
dureroasă a degradării valorilor, com-
promiterea reperelor existențiale, 
tristețea tăcută, resemnarea fără leac 
și luciditatea. Au dispărut complet din 
registrul scriiturii retorismul, lirismul 
edulcorat și convenția stilistică la 
modă cândva. 

Auctorial, poeta nu mas-
chează prin nimica faptul că oferă citi-
torilor creații „sub semnul lui 
Bacovia”. Pe marele poet îl și citează 
undeva. Poemele V. M.-T. vin dintr-o 
tristețe mută, o jelanie polemică, fără 
speranță, din resemnarea pericolului 
aneantizării, din lirismul blocat până 
și de încrederea în cuvânt. Într-o artă 
poetică ce dă și una din cheile lecturii 
putem citi, cu  răscolire, versuri ca 
acestea: 
„Cât de trădătoare sunt cuvintele  
știe doar sângele 
subțiat în zori, după o noapte albă; 
nălucile de peste întuneric mint  

în poem, se zvârcolesc, 
șerpi sub arșița, în pulberea unui 
drum anonim. 
Subțiri sunt nălucile, transparente, 
trec atât de ușor pragul dintre  
ceea ce spui 
și ceea ce simți, chemând acolo 
bezna; 
și pragul crește, uriașă ghilotină  
pentru poemele mincinoase,  
cu arderi pictate stângaci, 
imitați ale unor arderi cândva înalte, 
izgonitoare de negru profund. 
Cuvintele sunt prădătoare, își 
mușcă stăpânul 
pentru câțiva arginți sunători, 
îl lasă însângerat pe o cruce  
tot mai departe 
de adevăr, de bine și frumos; 
nici un înger nu vine să curme 
măcelul, trădarea și vina: 
pe Stiyx, tot mai multe corăbii, tot 
mai negri vâslașii” (p. 69). 

Sunt de remarcat aban-
donarea punctelor, încât sintaxa 
curge ca un flux atotputernic seman-
tic, antinomiile care agresează ideea 
poetică, precum și imaginile din ver-
surile 7, 13, 14 etc., insolitul asocie-
rilor lexicale, deși receptarea de către 
lector nu suferă prin nimic.   

 Neîncrederea în cuvânt doare 
puternic, dar se salvează măcar 
parțial, prin imaginarul care e 
potențat dintr-o interioritate enig-
matică, mereu surprinzătoare, printr-
o indescifrabilă și ilimitată lipsă de 
comunicare cu prezentul. Acest ima-
ginar se luminează cumva prin des-
chiderea spre marea poezie 
(Bacovia),  spre Biblie (Lazăr, Iisus), 
Brâncuși, Atotputernicul 
ori Iov. 

Nu ignorăm că 
luciditatea e adesea 
spartă de explozia unui 
moment existențial fără 
speranță; vagele de-
schideri spre veacul 
prezent se închid re-
pede. Atunci „bântuie 
doar umbra rugăciunilor 
neascultate/ și a 
blestemelor de noapte”; 
„orice zbor e urmat de 
căderea în gol”, iar 
„noaptea devine reală și grea”. Iar în 
timp ce „Iov încă mai strigă-n ne-
somn”, tocmai atunci, într-o 
rugăciune, eul imploră „pacea 
nelămurită a unui turn/ zidit de la 
temelie din cărți necitite”. Acolo, 
mărturisește acesta „știu rostul iluziei, 
dezmăţul ei în lumea dinăuntru/ 
acolo-mi zidesc remușcările și frigul,/ 
chipurile după care tânjesc/ ori morții 
din amintire” [...] căci „de o mie de ani 
străjuiești pruncii cu lacrimi în ochi/ și 
poeții închişi în statui./ e timpul, 

acum, chiar e timpul/ să privești peste 
umăr în noapte”. Excepțională 
această imagine în care accentele 
psalmice se însoțesc cu privirea spre 
o lume în care se vede doar neantul 
provocat. 

 Dar poate și o anume succe-
siune a poemelor naște vibrații 
adânci existențiale. Astfel într-un 
poem mai terestru parcă, intitulat 
citadină citim parcă un fel de pagină 
de jurnal intim: „țin cartea sub cap, 
chiar în dreptul urechii,/ să aud și 
altceva, poate cum se zbat cuvintele 
înăuntru” (p. 41).  
        Peste o filă, se derulează o con-
fesiune dintr-o comunicare de 
basilică. Unele imagini înfiorează pe 
un credincios care poate recepta 
sacrul. În Mircea Eliade am găsit o 
definiție a sacrului, simplă, 
cuprinzătoare și profundă: este repe-
rul care determină ca orice lucru să 
fie așezat la locul său; părerea aces-
tui mare istoric al religiilor se reflectă 
cumva și în poemele V. M.-T.: 
„Icoanele se uită la mine,  
cu sfinții lor poleiți, 
lipiţi de zid în limpedea pace  
a sărbătorii. 
dacă le-aş săruta, vopseaua sfințită, 
și piatra, și varul 
ar trece în mine, să crească acolo 
altă biserică; 
turlele ei mi-ar străpunge inima,  
în fiecare dimineață, 
lumină subtilă, sunet amortizat  
de clopot [...] 
spun rugăciuni pentru cerul pustiit, 
știind că locatarii lui au plecat în alt 
cer, mult mai departe “[...] 

   Un fior cosmic te 
cuprinde ca atunci când 
citești capodopera emi-
nesciană Scrisoarea I, 
chiar dacă păstrăm 
proporțiile. 
         Dar prezentul nu 
cruță și nu iartă; „serele 
partidului de guvernă-
mânt”, „vrăbiile moarte de 
foame”, „când scriu 
poeme întinse pe cărări/ 
ca un trup mort pe 
năsălie”; iar „voi, cu celu-
larele voastre, cu table-

tele și laptopurile/ care țin loc de 
realitate,/ voi hrăniți cu imagini false, 
rămâneți afară,/ aici e loc doar pentru 
îngeri, ei să mă plângă;/ lacrima lor, 
cu parfum de tămâie, dulce și 
uleioasă ca mirul,/ când te atinge, îți 
deschide cerul și intri în alt anotimp”. 
Poemul acesta intitulat Bocet (p. 88) 
ni s-a părut cea mai acidă satiră a 
lumii de azi, semnată de o poetă 
remarcabilă pe care prezentul ar 
putea-o asculta mai atent, dacă n-ar 
fi așa mercantil, egoist și insensibil. 

 Adieri neomoderniste în poezia Valeriei Manta-Tăicuțu
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O  CARTE NECESARĂ 

 
Însuși titlul-ALȚI ZECE POEȚI 

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

Fără a se erija în critic/istoric li-
terar, autorul alcătuiește portretul 
spiritual al fiecărui poet dintre cei 
cuprinși în carte, selectând, pe de-o 
parte, considerațiile altor exegeți, pe 
de alta-momente semnificative din 
viața lor, care le-au influențat, direct 
sau indirect, creația. Nu în ultimul 
rând, Daniel Onaca, el însuși poet, 

dovedește remarcabile abilități de 
traducător, precum în cazul poetului 
Paul Andersson (Paul Andersson 
sau epitaful unei veri pierdute), 
care, la 23 de ani, scria astfel: ”Căci 
doar pentru mine e clipita/care se ex-
tinde la oră/parte din viața de valuri și 
sânge./Pentru tine lebedele sunt 
partea de-ntuneric iar eu un 
lucru/într-un con de lumină.” 

Sub titlul Dragoste, moarte și 
singurătate în lirica poetei Tua 
Forsstrom, autorul realizează un 
eseu dedicat unei poete în ale cărei 
poezii...„Este  mereu târziu... sfârșitul 
zilei, al anului, al vieții... Este frig, în-
tuneric și ploaie.” Titlurile cuprinse în 
acest volum sunt provocatoare prin 
ele însele: ”Par Lagerkvist sau pere-
grinul împăcat cu lumea”, ”Ann Jader-
lund ori limbajul ce desface lumea ca 

s-o refacă”, ”Lirica Brigitei  Lillpers 
sau a scrie cu finețe despre fânațuri.”  

Surprinzător, nu doar prin 
conținutul propriu-zis dar și prin 
informația menită să întregească bi-
ografia lui Tristan Tzara este: ”În 
umbra lui Tristan Tzara sau creația și 
tragicul destinal Gretei Knutsson”, din 
care aflăm, printre altele, că poeta și 
pictorița Greta Knutsson a fost 
căsătorită, pentru o vreme, cu Tristan 
Tzara iar printre prietenii familiei se 
numărau Andre Breton și Albert 
Camus. 

Cartea lui Daniel Onaca este, 
înainte de orice, o carte necesară, 
atrăgând atenția asupra unei zone 
spirituale insuficient explorate, 
asimilate, apreciate. 

 
Carmen  Focșa 
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Constantin Ardeleanu   

sau 

Toamna însingurării  
în notă bacoviană 

 
Poezia, în ultimă instanță este și o șansă a 

exprimării unor stări multiple ale unui poet, mai ales a unui 
poet ajuns la vârsta maturității, așa cum este Constantin 
Ardeleanu, care deși poartă numele de Ardeleanu  el este 
moldovean get-beget, aproape consătean cu Ion 
Creangă.  

Economist și diplomat, el și-a construit întreaga ac-
tivitate în București, dar copilăria și poezia și le-a construit 
în inima de aur a Moldovei, ducând pe cele meleaguri și 
sufletul, dar și comportamentul din copilărie. 

Editura Detectiv literar, o editură care se remarcă 
prin editarea unor cărți valoroase, editură ce se impune 
tot mai mult în plan editorial, condusă cu pricepere, har și 
generozitate de poetul și prozatorul Firiță Carp, i-a editat 
lui Constantin Ardeleanu volumul: Toamna însingurării, 
un volum cu poeme de o   simțire cu totul specială.  

Raftul de cărți  din varii domenii, poezie, proză, pa-
rodii teatru, carte sportivă îl acreditează pe Constantin 
Ardeleanu drept un scriitor prolific, un scriitor cu o activi-
tate laborioasă, activitate destul de puțin cunoscută totuși. 
Așa cum spuneam, nemțean la origine, fost student la uni-
versitatea ieșeană la facultatea de Studii economice, 
licențiat al acestei facultăți și cu o activitate remarcabilă 
în Ministerul Economiei românești, Constantin Ardeleanu 
știe să mânuiască, cu delicatețe și talent condeiul, fie că 
se exprimă liric sau prozastic. Volumul despre care dorim 
să vorbim acum, Toamna însingurării,  se referă la spec-
tacolul de gală, așa cum este considerată, de autor poezia 
și seismograful cel mai elocvent al sensibilității umane, și 
nu putem să nu fim de acord cu cele spuse în cuvântul de 
deschidere, intitulat Gala inegalabilă. Primordială în 
poezia lui Constantin Ardeleanu este nostalgia după tim-
pul trecut, după cei care nu mai sunt, după  întâmplările 
fericite din copilărie ce devine tot mai îndepărtată, tot mai 
subțire sub zarea timpului. Se poate observa foarte bine 
acestea toate dintr-o Stampă, în care spune: Mărul din 
fața casei/ s-a gârbovit pare a fi mama/ în crepusculul 
toamnei/Și an de an se usucă ram cu/ ram, celulă cu 
celulă,/ ne amăgim punând o proptea/ mamei, sprijinind 
într-o/ cârjă mărul, tremurând înspăimântați, ne așteaptă/ 
o iarnă pustiitoare... Trebuie să remarc încărcătura 
emoțională ce se poate decoda din această stampă,  care 
este  ca o adevărată bijuterie japoneză. Dacă nu aș fi știut 
că poetul este moldovean, din versurile sale m-aș fi 
lămurit că așa este. Sunt locuri, în poezia sa unde se 
simte aura eminesciană, bacoviană și  marinsoresciană 
și el intră cu sufletul limpede și clar în aceste oglinzi. Iată 
o…bacoviană și nu prea… Frig: Frigul dement, frigul gre-
gar,/ doze de moarte toarnă-n pahar,/ se scaldă prin sânge 
o focă/ și capătă carnea inserții de rocă// Lut galben, 
tristeți de ametist/ ca dealul urcat sub cruce de Christ,/ 
scâncet de glas jugulat, balansând/ între rugăciuni pioase 
și colind. Chiar sub rugăciuni pioase și colind se înscriu 
marea majoritate a poemelor lui Constantin Ardeleanu, 
fără a face în nici un fel paradă de arta scrisului său. Este 
un poet care are o privire precisă, prin poeziile sale, 
asupra propriei existențe, dar fără a dramatiza, așa ca în 
poemul de pe ultima copertă: Îmbătrânesc/ și timpul meu 
tot/ mai adus de spate este…// Orește-ți scrisul/blestemat 
condei…/ „Ajungă-i zilei/ răutatea ei!”// De multe ori îl 
însoțesc pe Bacovia/ la cârciuma din cartier, te uită/ De-
cembrie cum ne ningem, cum ne/ plângem, cum ne 
stingem…  Această simfonie a vieții este atent redată în 
poemele sale din această carte, Toamna însingurării, ce, 
pe parcursul lecturii se transformă, aproape fără băgare 
de seamă într-un adevărat reqviem existențial. Constantin 
Ardeleanu este un poet care chiar merită citit și urmărit 
încontinuare. 

*Constantin Ardeleanu, Toamna însingurării, edi-
tura Detectiv Literar, București,  2017, 286 p.
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Când citesc o carte de poezie 
o citesc ca și cum ar fi fost scrisă 
pentru mine și numai pentru mine. Vă 
întrebați, desigur, de ce fac acest 
exercițiu care pare a fi egoist și chiar 
este, care pare să fie plin de orgoliu 
și este. Fac acest lucru pentru a-mi 
transforma mintea dintr-un câmp de 
luptă al rațiunilor de tot felul într-o 
plimbare liniștită prin Edenul cuvin-
telor si cuvântărilor acelei cărți. În 
această carte „Ca o tresărire albă de 
sfânt”, poetul „vâslind pe firul vechii 
albii/ lângă inima femeii/ seducătoare 
până la moarte/ incendiat de amurg, 
de gânduri/ spre ea alerg…/nimic din 
mine nu se repetă.(„Dorința’’). După 
lectura acestui poem mă întreb dacă 
să merg mai departe dat fiind faptul 
că încă din aceste versuri poetul mi-
a „asamblat’’ un poem care e ca o 
chintesență, un poem care m-a făcut 
„să plonjez’’ ca într-o mare a poeziei, 
acolo unde toate poemele se 
înlănțuiesc cu de la sine putere. Și 
,totuși, știu că voi merge mai de-
parte… acolo unde „mâinile mele cad 
a rugăciune’’(„E atata agitație’’) și 
unde „am să te închid în fiecare 
vers/să rătăcești tăcută într-un 
poem/pe rug de zori în straie de cu-
vânt/ să te citesc și apoi să te de-
scânt/ din când în când să inventam 
un joc/tu cuib de cer, eu pasăre de 
foc/să-mi pară noaptea rătăcire nouă/ 
iubindu-ne sălbatec în piei de rouă.’’ 
Deși acest poem se numește ,,Am 
să te închid’’ în el e cuprinsă atâta 
libertate, atâta joc, atâta iubire, atâta 

descant… încât iarăși poposesc în-
delung și aici fără a-mi mai veni vreun 
gând de a da pagina spre des-
coperirea celorlalte călătorii mărturi-
sitoare de iubire…   

Este știut de la începutul lumii 
că poetul dorește să fie păstrat; acest 
„a fi păstrat’’ e spus în fel și chip și 
iată un fel inedit:,,Păstrează-mă/ în 
fagurele sufletului/ pierdut/ merindă 
pentru mai tarziu.(,,Păstreăza-mă’’) 
Versul „merdindă pentru mai târziu’’ 
este un vers de o simplitate dar și de 
o încărcătură aparte care mă face să 
mă duc cu gândul la Mântuitor și la 
acel:, «Apoi a luat pâine, și după ce 
a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și 
le-a dat apostolilor zicand:,,acesta 
este trupul meu, care se dă pentru 
voi; să faceți același lucru spre 
pomenirea mea.’’ Și neîndepărtându-
mă de la acest precept voi da exem-
plu alte versuri din alt poem dar care 
vin în completare: „octombrie e 
luna/când amândoi am dat/ bună 
ziua/cu un strigăt/adânc de viață de 
s-a auzit până la Dumnezeu.(„Sun-
tem doua toamne’’) 

Poetul Dumitru Brăneanu 
„merge în pas alert’’ și simt că trebuie 
să merg și eu în pas cu domnia-sa 
pentru că îmi predă altă lecție, 

invățându-mă de această dată să mă 
adresez mie însămi: ,,Ești o câmpie 
plină de focuri/ la care se-ncălzește/ 
o șatră de gânduri/privirea e țara 
locuită/ de atâtea patimi/aidoma unor 
ființe/ jumătate formă, jumătate vis/ca 
vinul scânteietor,/lumina se înve-
chește/ pe trupul tău/ pielea ca un 
șarpe năpârlește/mângâieri/cine ești? 
m-am întrebat/ un ecou mi-a răspuns/ 
ești o câmpie/ fără cer, fără pământ/ 
în care lumina/ ia forma chipului 
tău.(„Cine esti ?’’) 

Poetul Dumitru Brăneanu este 
„o casă cu multe ferestre’’ și pri-
mindu-ne acolo în această casă ne 
spune:,,Forma sufletului meu/troiță la 
margine de drum/întâmplător sau nu/ 
te oprești o clipă/ clipă lungă…, 
lungă/cât amiaza unui gând/ privești 
până dincolo/ până dincolo de 
cumpăna despărțirii/ vrei să înge-
nunghiezi/ o voce îți șoptește 
tainic/lasă…, lasă/ nu-i momentul. 
Altadătă!/ și pleci…, pleci…/însoțită 
de o cohortă de gânduri. („Troița’’) 

Și ca să-mi închei lectura în 
felul în care am început, găsesc 
potrivit să vă spun că din această 
carte „Un fluture îți dă bună seara!’’ 
(,,Obosiți’’) 

În loc de post scriptum: 
Acest volum de versuri numit 

,,Locuind în cuvânt’’ este format din 
49 de poeme. 49 de poeme în limba 
română și alte 49 de poeme în limba 
rusă însoțite de 19 ilustrații care 
comunică cu mesajele poeziei. Po-
emele sunt traduse în limba rusă de 
către Svetlana Basoc și ilustrațiile 
sunt realizate de Ion Puiu. Cartea e 
prefațată de academicianul Nicolae 
Dabija care afirmă: „Dumitru 
Brăneanu își esențializează trăirile, 
transfigurându-și sentimentele, întru 
a se afirma și prin intermediul acestei 
cărti ca unul dintre poeții cei mai 
importanți ai liricii de dragoste din 
literatura română.’’ 

 
Dumitru Brăneanu sau poetul marturisitor al iubirii
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In memoriam 
 

C. D. Zeletin 
 (13 apr. 1935-18 febr. 2020) 

 
Iubire din iubire s-ar putea numi gesturile de 

adâncă recunoştinţă pe care localnicii din satul Burdusaci 
şi oficialităţile de la nivelul comunei Răchitoasa le-au făcut 

în zilele de 
după 18 fe-
bruarie, când 
a c a d e m i -
cianul C(on-
s t a n t i n ) 
D(imoftache)-
Zeletin ne-a 
părăsit, la 
aproape 85 
de ani. Creşti-
neşte, au 
iniţiat o slujbă 

de pomenire la biserica din Burdusaci preotul Ionel 
Cecală şi dascălul Vasile Maxim, iar în celelalte lăcaşuri 
de cult din Buda, Barcana, Dumbrava şi Răchitoasa au 
fost oficiate servicii religioase de comemorare a lui Con-
stantin timp de 40 de zile. Pe coroana depusă de sătenii 

din Burdusaci scrie simplu, dar adânc: „Veşnică neuitare!”     
Duminică, 23 februarie, un 

microbuz ducea către Mănăstirea 
Samurcăşeşti (unde a fost înhu-
mat C. D. Zeletin) aparatul admi-
nistrativ al comunei Răchitoasa: 
primarul (Valentin Moraru), vi-
ceprimarul (Ovidiu - Adrian 
Ivanciu), secretarul (Victor-
Adrian Galiţă), administratorul 
Primăriei (Vinerică Pantază) şi 
ofiţerul  stării civile (Marcela 
Galiţă), delegatul Liceului Tehno-
logic „C. D. Zeletin” Răchitoasa 
(prof. Gheorghe Gherasim) şi pe 

cel al sătenilor (Ştefan Chiper, care a luat cu sine o urnă 
de ţărână de pe mormintele părinţilor răposatului şi fo-
tografii vechi). La Şcoala Gimnazială „Ştefan Zeletin” Bur-
dusaci, a fost amenajat un colţ evocator, ca şi la liceul 
care-i va purta numele (directoarea instituţiei, prof. Corina 
Mălureanu). Primăria a făcut cunoscută, pe panglica 
însoţind coroana din flori naturale cu tricolor, 
„Recunoştinţa eternă!”, iar semnatarul acestor rânduri a 
transmis din partea redacţiei Revistei „Ateneu” ultimul 
„pios omagiu unui cărturar de excepţie”. (În fotografie: 
Gabriela, sora lui C. D. Zeletin, şi Despina, nepoata) 

Ioan Dănilă     
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rotundă 

 
 
 
 

 
Dacă nu ține de breaking news, 

nici nu mai contează! – asta a fost con-
cluzia formulată nu demult, fără drept 
de contra-argument, în emisiunea unui 
post de televiziune cu rating de invidiat. 
Din ce în ce mai evident, tot ceea ce se 
situează în sfera normalității devine a 
priori cel mult subzistent, în tot cazul e 
semn al periferiei, al unei mode vetuste. 
Dacă îndrăznești să apelezi la ele-
mentele tradiției, judecățile ți se pun din 
start sub semnul îndoielii, ori mai rău, 
devin motivele unor injurii care încep să 
se înmulțească precum ciupercile după 
ploaie. Iar cine intră sub tirul canalelor 
media, confruntarea e de la început 
pierdută, întrucât explozia sentimentelor 
va suplini de-acum, de cele mai multe 
ori, suplețea demonstrației. Imaginea 
câștigă indubitabil, frenezia excla-
mațiilor convine noilor „formatori de 
opinie”. Rețeta nu e foarte grea, trebuie 
doar respectată, ideal chiar asumată. 
Peste toate, tirania vitezei! Așadar, co-
tidianul a fost invadat la rândul său de 
hollywoodian, în timp ce scenariile 
apocaliptice se erijează în rețeta zilei. 
Pe net – unde în altă parte, în anii pe 
care-i suportăm? – un cunoscut ex-
ploda: „Firescul a devenit noul lux!”. 
Deși e formulată din start în zona 
prețiosului dar mai ales a ostentativului, 
butada își găsește totuși în imediat ele-
mentul corespondent. 

Într-o asemenea lume carica-
turizată, dominată de false prefaceri și 
injuste topuri literare, apare din când în 
când o voce organic diferită, care 
generează un discurs așezat, echilibrat, 
dar care - mai ales! - nu mizează pe 
deconstrucție. Am avut șansa ca de-a 
lungul timpului să semnalez în paginile 
revistelor literare asemenea edificii lirice 
ori narative ce se nasc cu menirea de a 
recalibra urâtul și grotescul dintr-un co-
tidian sufocat de incertitudini. Ei bine, 
cartea de față, „Vis spulberat”, intră într-
o asemenea serie. Nefiind cu siguranță 
lipsit de forța fanteziei, autorul probează 
rigoare compozițională și dovedește 
gustul dreptei măsuri, căutând totodată 
naturalul și verosimilul. Ne apropiem 
așadar de estetica pură și clară a clasi-
cismului, din sânul căruia Alexa Pașcu 
demonstrează abilități parcă dintr-adins 
uitate de alții. Neadmițând clarobscurul 
de tip impresionist, nici ludicul postmo-
dern, scriitorul e interesat în aceleași 
proporții de general și particular, con-
ferind expresii viabile personajelor 
cărora le dă viață și care pare că au 
tăria de a evada din categoria unor 
„existențe de hârtie”. Fără a forța, admit 
inclusiv că tocmai prin galeria oarecum 
restrânsă a personajelor, Alexa Pașcu 
se află în căutarea formelor esențiale și 
eterne, încercând practic să re-
descopere și să reactualizeze perfec-
țiunea, dimpreună cu frumusețea pură. 
Și nu neapărat naiv. 

Arhitectura cărții este mai 
degrabă liniară; acțiunea se focusează 
pe Dinu Hatmanu, personajul principal, 
o apariție ce reamintește de romanul 
cavaleresc – Dinu, tânărul în formare, 
care ar putea să ne trimită(în anumite 
limite!) spre Felix din „Enigma Otiliei”. 
Crescut într-o familie bună, cu pretenții, 
pare să fie predestinat unei vieți lipsite 
de griji, până în momentul când o 
poveste de iubire îi încețoșează pașii. 
Succesiunea evenimentelor poate sur-
prinde mai ales spre final, acolo unde 
conflictul de ordin literar este soluționat 

într-o manieră elegantă. Personajul 
feminin are la rându-i o candoare 
aparte, Alexa Pașcu dând dovadă că 
este un fin portretist: „Fata care intrase 
n-avea mai mult de douăzeci și cinci de 
ani. Purta o rochie elegantă și discretă 
care îi scotea în evidență liniile armo-
nioase ale trupului. Avea fața ovală, 
ochii căprui și vioi, genele lungi, 
sprâncenele frumos arcuite, un nas mic, 
cu vârful puțin ridicat, gura mică ale 
cărei buze cărnoase erau de o senzua-
litate deosebită, părul castaniu, lung și 
ondulat îi cobora într-o ușoară unduire 
peste umeri, iar în mâna dreaptă avea 
o poșetă mică și elegantă”. Nelipsiții pri-
eteni, cei care îl acompaniază pe Dinu 
în propria-i inițiere, deși prin ocupație 
mai apropiați de domeniul artelor (Cor-
nel – pictor, George – poet) par mai 
degrabă niște fantoșe, tocmai pentru a 
lăsa lumina reflectoarelor să cadă pe 
caracterul „lipsit de vină” al personajului. 
Sigur, nu voi intra în materia epică pro-
priu-zisă, tocmai pentru a nu diminua 
din curiozitatea cititorului! 

De altfel, trebuie afirmată 
existența unui melanj de elemente cla-
sice, romantice și realiste de-a lungul 
unui coridor al valorilor perene. Fixând 
un cronotop (Iași, undeva după anii 
Revoluției), alegând nume sugestive 
pentru actanți, autorul își invită recep-
torul să înțeleagă că toată această 
înlănțuire a faptelor pleacă dinspre re-
alitatea imediată. Suma trăsăturilor și a 
faptelor creează tablouri de viață, tipuri 
de evenimente care se întâlnesc 
frecvent. E acel soi de realism de care 
ne amintea G. Călinescu, așezându-l 
sub chipul unei „oglindiri a fenomenalu-
lui sub speța ideologicului (...) metoda 
care pune arta în concordanță cu re-
alul”. Romanul de față reflectă existența 
în toată dinamica ei, înfășurând eveni-
mentele dinspre personal, social și 
instituțional. Polifonia intra-existentă e 
continuu interesată de volutele opiniilor 
protagoniștilor – subiectele discutate 
sunt deopotrivă fierbinți dar și firești, în-
registrând o societate ce se află în 
schimbare.  

Deși bogat în imagini, romanul cu 
calități de frescă pe care îl avem în față 

nu suprasolicită din punct de vedere al 
tehnicilor folosite. Figurile de stil sunt 
rare, în timp ce schimbul de replici 
conține termeni lexicali ce implicit 
etichetează personajele.  

„Visul spulberat” al lui Alexa 
Pașcu trimite doar parțial către așa-nu-
mitul proteism al speciei, altfel spus 
către tendința de a lua / permite forme 
diferite. Cu un subiect coerent, 
evoluând în episoade și secvențe nara-
tive distincte – anunțate de titlurile capi-
tolelor, unitare, planurile compoziționale 
rămân clar delimitate. Dar ce e mai im-
portant este faptul că odată cu lectura 
sa, redevenim locuitorii unei lumi pline 
de sens, coerentă și omogenă. Nara-
torul își păstrează omnisciența și 
probează omnipotența, în timp ce epicul 
în întregul său rămâne în sfera logicii, a 
firescului. O lume în care masca ori ca-
racterele perfide nu își găsesc locul, o 
lume a rosturilor bine tocmite și a 
răbdării. 
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Camelia Ardelean este o împătimită a 

poeziei cu formă fixă, ceea ce răspunde nevoii 
poetei de a-şi struni într-un fel vitalitatea 
debordantă şi bogăţia imagistică de tip baroc. 
Ea practică dezinvolt atât sonetul de sorginte 
italo-provensală, cât şi pe cel de tip englezesc. 
În cartea de faţă (Anotimpurile cuvântului, 
Editura StudIS, Iaşi, 2019), demarând cu un 
sonet ce portretizează, ca şi-n Albatrosul 
baudelairean, poetul neînţeles de contempo-
ranii săi printre care nu-şi găseşte locul, întâl-
nim un alt sonet, ce ne poartă cu gândul la 
celebrul Veneţia al lui Mihai Eminescu. E vorba 
aici de o poveste de dragoste pătimaşă 
întâmplată într-un oraş croat şi, totodată, port 
la Marea Adriatică, Fiume, analogia între 
această iubire apusă şi decorul lipsit de gloria 
de altădată arătând întreaga măiestrie şi vir-
tuozitate a autoarei de a-şi convinge cititorii de 
harul ei poetic deosebit: „Dac-ai uitat, iubite, al 
meu nume,/ Săpat cândva în cordul tău cel 
drept/ (Ca o maree izbucnită-n piept),/ Să-ţi 
aminteşti de noaptea din Fiume!// Sub în-
spumatul dragostei concept,/ Ne-am conectat 
trăirile anume/ Şi dezbrăcaţi de frâie ori cu-
tume,/ Ne-am reunit misterele perfect.// Dar a 
rămas pierduta fantezie/ O goeletă fără de 
catarg/ (Pe care marea nu îl reînvie,// Chiar 
dacă vântul trâmbiţă în larg);/ Din simţământul 
sub anestezie,/ Clepsidre arse clipele îşi sparg” 
(Dacă-ai uitat, iubite, al meu nume). 

Poeta este o neliniştită, care caută zilnic 
noul cu febrilitatea creatorului conştient de va-
loarea sa: „În mine-aleargă zilnic un ghepard,/ 
Ce-şi sfâşie fără de milă prada;/ Când visul şi 
abisu-n vene-mi ard,/ Mă ţine-n viaţă numai es-
capada” (În mine-aleargă zilnic un ghepard). 

Camelia Ardelean scrie preponderent 
sonete de dragoste, o dragoste cel mai adesea 
tensionată şi care s-a consumat, despărţirea 
fiind una iremediabilă, din motive de incompa-
tibilitate afectivă sau din lipsă de comunicare 
în cadrul binomului erotic. Iubirea s-a desacra-
lizat, în zilele noastre, extrem de mult: „Iubirea 
frântă, scoasă la mezat,/ Învăluită-n ceaţă pur-
purie,/ N-a fost un curcubeu, ci surogat,/ Un 
tremur suferind de-anorexie.// În cuibul nostru 
– dom imaginar,/ Eram prinţesa nopţilor de-
argilă,/ Tu – Făt-Frumos cu aripi de Icar;/ Ne-
am rătăcit busolele-n gherilă.// Pe drumul aspru 
plin de cicatrici,/ Mai luminează doar un li-
curici...” (În trupul meu bolnav de lipsa ta). 

De observat, fie şi în treacăt, ca o 
trăsătură pertinentă a poetei, îndârjirea cu care 
asimilează elementele dinamice ale naturii pe 
care o interiorizează până la identificare cu ea, 
titlurile fiind mai mult decât evidente în acest 
sens: În mine-aleargă zilnic un ghepard; Un roi 
de fluturi zboară-n mine; Prin mine trece-un 
glonţ de catifea etc. Pe această idee 
generoasă, poeta brodează uneori sonete în-
tregi de o frumuseţe aparte: „Iubitule, mi-s ochii 
doi bulgări de cometă/ Părtaşă la un cosmos 
cu porţile de jad!/ Privirea suspendată în vârf 
de baionetă/ Mi-e strigătul de luptă, când nori 
din tine cad.// Iubitule, prin roua cosită de pe 
gene/ Aş vrea câteodată să-mi împleteşti 
poteci!/ În mine-aleargă ciute pe-un câmp de 
sânziene;/ Prin golul din ferestre te pregăteşti 
să pleci.// Tacit îmi înfloreşte izvorul de sub 
pleoape/ Şi-mi murmură în irişi ecouri de caval;/ 
Din lacrimi căprioare ezită să se-adape,/ Iar 
setea li se stinge-n ţinutul abisal.// Iubite, vreau 
o mare de fluturi pe retină,/ Sub care primăvara 
de pleoape să se ţină!...” (Izvorul de sub 
pleoape). 

Poeta vorbeşte în sonetele sale despre 
tragismul destinului şi al condiţiei umane pre-
care prin definiţie, despre dorul pricinuit de ple-
carea în lumea umbrelor a fiinţelor dragi ei, 
despre timpul care nu iartă pe nimeni şi nimic, 
despre spaima pe care i-o produc spaţiile 
carcerale şi întunecoase, despre beatitudinea 
reconfortantă pe care i-o pricinuiesc ploile de 
vară, despre trecutul care-l ţine pe om captiv 
în ghearele lui, din care nu va mai scăpa intact 

niciodată, despre furtunile dezlănţuite apocalip-
tic, despre căutarea zadarnică a paradisului 
pierdut ş.a.m.d. Are şi momente când dă glas 
utopiei pe care şi-o visează cu ochii deschişi: 
„Aş vrea să smulg ades din păsări zborul,/ Din 
stele-aş stoarce-agale bobi de cer;/ Aş aduna-
ntr-un ghem Ecuatorul,/ Să nu-mi mai fie gerul 
temnicer!”   (Îmi caut viaţa). 

O temă frecventă în cartea de faţă este, 
cu siguranţă, cea a poetului şi a poeziei. Poetul 
este, în viziunea autoarei, o fiinţă vulnerabilă 
aici, pe pământ (Poetul e o cuşcă ambulantă; 
Aceşti poeţi cu inimi cât un munte). Poeţii sunt 
însă, c-o vor sau nu, depozitarii memoriei 
colective şi puterea lor o poate echivala pe cea 
a forţelor naturii dezlănţuite (Păstrăm idei…). 
Uneori poeta se introspectează cu acribie pe 
sine şi se întreabă răspicat de ce aşterne gân-
duri pe hârtie: „De ce să-mi urlu patima-n 
poeme,/ Să-nduplec ploi ca să anim copaci,/ S-
atrag din întuneric anateme,// Să-ţi smulg din 
irişi foc atunci când taci,/ Să inventez o vară 
mai devreme,/ Când ne privim prin lujerii opaci? 
(Torent). Pe parcursul lecturii sonetelor din 
prima şi cea mai consistentă parte a volumului, 
întâlnim numeroase versuri memorabile, aforis-
tice, diamantine: „În mine-aleargă ciute pe-un 
câmp de sânziene” (Izvorul de sub pleoape); 

„Prin mine 
trece-un glonţ 
de catifea” 
(Prin mine 
trece-un glonţ 
de catifea); 
„S-a sinucis în 
matca ei iu-
birea” (Pri-
zonieri în nopţi 
de porţelan); 
„Un lan de 
t r e s t i i 
în f lo reş te -n 
mine” (Un lan 
de trestii 
în f lo reş te -n 

mine); „Aş vrea să smulg ades din păsări 
zborul” (Îmi caut viaţa); „Un vultur locuia 
cândva în mine” (Un vultur locuia cândva în 
mine) etc. Iar metaforele de tipul: „glezna 
pădurii”, „talpa lunii”, „marama naturii” etc. sunt 
la ordinea zilei în discursul poetic al talentatei 
şi sârguincioasei Camelia Ardelean. Distihurile 
finale ale sonetelor de tip shakespearean sunt 
de o rară profunzime gnomică. Grija pentru 
rimele rare, nu o singură dată nume proprii din 
mitologia universală, duce la efecte sonore 
savuroase de neuitat şi ar merita doar ele un 
studiu separat. Poeta a avut grijă să explice 
aceşti termeni după fiecare poem în care au 
apărut. Demne de toată atenţia se dovedesc şi 
rondelurile din partea secundă a cărţii. Ca 
specie de poezie cu formă fixă, rondelul a fost 
cultivat cu predilecţie de parnasienii francezi 
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, fiind 
în chip strălucit aclimatizat la noi de către 
Alexandru Macedonski, al cărui volum avea să 
apară postum în anul 1925. Camelia Ardelean 
n-a uitat nicidecum lecţia maestrului: „Suspinul 
frunzelor ce mor,/ Crestând poeme pe nervură,/ 
Prin nopți sălbatice de zgură,/ Ce țin oftaturi 
sub zăvor,// Mă urmărește-n linul zbor/ Al ver-
sului în stare pură –/ Suspinul frunzelor ce mor,/ 
Crestând poeme pe nervură.// Cu gingășie de 
cocor,/ Dansează crengi în bătătură/ Și fac 
uzanță de „bravură”,/ Când se dezbracă în 
decor.// Suspinul frunzelor ce mor…” (Rondelul 
frunzelor ce mor).   

Mai mult ca în sonete, poeta se simte în 
consonanţă cu natura înconjurătoare şi se 
întristează odată cu venirea toamnei, când flo-
rile se veştejesc. Îi displac profund ploile reci, 
ca şi verile de foc, stelele care cad, pierderea 
libertăţii, inima grea de îndoieli şi sentimentul 
irosirii zadarnice a timpului ce i-a fost lăsat cu 
parcimonie omului în perindarea sa scurtă şi, 
din păcate, irepetabilă pe acest pământ. 
Relaţiile dintre oameni, în general, şi dintre 
îndrăgostiţi, în special, par să se degradeze ire-
mediabil, iar lăcomia pătimaşă a celor ce con-
duc lumea spre dezastru pare tot mai lipsită de 
frontiere. 

Prin cartea asupra căreia ne-am permis 
să zăbovim, Camelia Ardelean trece cu brio 
examenul de poezie cu formă fixă, atât 
sonetele, cât şi rondelurile ei, meritând să ilus-
treze oricând nişte antologii de profil. 
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ADRIAN DINU RACHIERU  
                           – la 70 de ani 

 
A vorbi despre criticul este, vorba poetului, ca și 

cum l-ai asculta într-o peșteră vastă: nu ajung cuvintele 
la tine, în toate adâncimile lor.  A-l citi, însă, pe criticul 
Rachieru, măcar în câteva articole scrise cu acribia-i 
bine cunoscută, ar fi un gest de bună asimilare 
filologică. Și nu numai, pentru că în articolele sale 
„actul critic nu se restrânge la stil şi interpretare; scrisul 
trebuie să exprime integral personalitatea, trebuie să 
găsească tonul şi mentalitatea“. Adrian Dinu Rachieru, 
este de profesie sociolog, critic și istoric literar, eseist, 
prozator, profesor universitar, doctor în sociologie, ac-
tualmente prorector al Universităţii „Tibiscus” din 
Timişoara. S-a născut la Soloneţ - Suceava, la 15 sep-
tembrie 1949. Este absolvent al Liceului „Ştefan cel 
Mare” din Suceava (1967) şi al Facultăţii de Filosofie-
Sociologie (1971), Universitatea din Bucureşti și este 
membru în Filiala băcăuană a Uniunii Scriitorilor din 
România. La cei 70 de ani ai săi împliniți de curând, 
scriu aceste rânduri cu respect, pentru unul dintre 
erudiții critici literari ai României, inovativ, cu scris 
autentic și personalizat puternic. Altfel spus, un unicat, 
căci criticul face o analiză completă a profilului unui 
autor recenzat, îl studiază amplu, nu numai ca operă 
ci și ca profil socio-psihologic, ori cred că acest har îl 
face singular în opera critică românească.  

În revista Contemporanul în care ține o rubrică 
permanentă, criticul decelează peste 70 de 
personalități ale literaturii, filozofiei, înrămându-le până 
la detalii individuale  subtile. Iată doar câteva exemple: 
Ion Alexandru: „Să ne amintim că volumul de debut al 
lui Ion Alexandru (Cum să vă spun, 1964) era un veri-
tabil jurnal autobiografic, propunând înfrigurate 
întrebări juvenile, de frustă candoare; drumul poetic 
croit însemna – din start – o netă opţiune pentru valo-
rile tradiţiei.“ Eugen Simion: „Un arhitect cultural, vom 
spune, o figură spiritualizată, de rafinament francofon, 
un constructor preocupat de soarta literaturii noastre, 
animat, printre atâţia de-
molatori, de mari 
proiecte, în pofida de-
fetismului proverbial (ca 
blestem etnic). Un eurolu-
cid (vezi colocviile Penser 
l’Europe), lansând şi co-
ordonând iniţiative de 
miză majoră, de la tenta-
tivele (împlinite) de 
r e c o n s t r u c ţ i e 
instituţională pe filieră 
academică (fiind, două 
mandate, în fruntea 
Academiei) la izbânzi 
editoriale de ecou.“ Emil Cioran:  „De pe meterezele 
Ego- ului, Cioran priveşte dispreţuitor; fie că vorbeşte 
de rostul echivoc al religiei, fie că mustră, în fraze 
grele, „neînfăptuirile valahe” şi destinul nostru slugar-
nic, el – în inconfundabilu- i stil laconic, fragmentar, liric 
– se confesează. Hiperlucidul Cioran acuză povara 
existenţei („accidentul meu”) şi face din temele sale 
obsesive (având ca poli singurătatea şi orgoliul) o 
dilatată „confesiune neîntreruptă”.  

Gândul fulgurant, iubind fragmentul, cu oroare 
de sistem, esenţializează; menirea singulară, respec-
tând unicitatea ca fiinţă şi esteticitatea propriei 
individualităţi. “ 

Opera vastă, dar și considerentele la opera sa, 
scrise de personalități ale culturii contemporane îl 
nominalizează pe Adrian Dinu Rachieru între criticii 
români importanți.  De manieră filozofică, prin care 
trece universul său ideatic până la vectori estetici, scri-
itorul dispune  de (și emite) un stil universitar, elocvența 
scrisului său, în interpretarea operei, combinând fericit 
eseistica literară cu filozofia și sociologia. Dispune iar 
de un anume patos care convinge lectorul de inedit 
ideatic al analizei, unul sobru, pe alocuri livresc, do-
cumentat și original.  

Nu este de eludat considerația pentru Omul 
Adrian Dinu Rachieru implicat trup și suflet în 
activitățile și evenimentele Filialei Bacău a Uniunii Scri-
itorilor din România, consumând timp, minte și gândire 
în juriile festivalurilor, concursurilor, reuniunilor cultu-
rale, inițiate  la Bacău. 

Și nu este o fadă laudă, laudele pot fi jenante 
pentru un om de calitate intelectuală de cea mai înaltă 
calificare.  Vreau doar să îi mulțumim cu prețuire, cu 
cele mai bune urări de sănătate și dorințe realizate, cu  
gânduri admirative pentru întreaga sa operă, pentru 
omul de înalt caracter care s-a dovedit a fi în ani de 
frumoasă colaborare. La mulți ani! 

Cristina Ștefan

 
 
 
 
 
 

 
Oare doar murmurul de izvoare,  

raza de lumină, foșnetul pădurii sunt 
elemente ce evocă permanențe? 
Natura eternă și absența ei  din opera 
lui Caragiale reprezintă o insuficiență 
a viziunii estetice caragialiene, cu 
efecte limitatoare? Aceasta este per-
spectiva criticului și istoricului literar 
Eugen Lovinescu, dar atunci de ce li-
teratura lui Caragiale este încă vie și 
nediminuată? Cu siguranță, nu prin 
aceste afirmații și-a obținut autorul de 
teatru, nuvele, momente și schițe in-
trarea  perpetuă  în universul literar. În-
cepând cu P. Carp, Titu Maiorescu,  
Iacob Negruzzi și continuând cu Vasile 
Pogor, toți au fost fermecați de 
inteligența marelui scriitor. Care i-a fost 
totuși sursa de inspirație? Oare nu 
însăși viața, filtrată prin conștiința 
realității? Titu Maiorescu susține că 
Ion Luca Caragiale a recreat reali-
tatea dintr-o perspectivă ideal-artistică, 
fără nicio preocupare practică, în sen-
sul că el generaliza, desigur, pentru a 
infirma constatarea că tipurile și 
situațiile din comediile lui Caragiale 
erau inspirate din realitatea socială a 
timpului.  

Ce i-a oferit vremea de 
odinioară, astfel încât ne-a  prezentat 
scene din viața cotidiană ce se 
identifică cu cele din zilele noastre?  
Sunt mică, ingenuă, nefăcând parte 
din această lume a literaturii, din vis-
teria beletristicii românești, dar în 
această perioadă a vieții  mă simt omul 
potrivit la locul potrivit, nedorind să fac 
altceva, decât activitățile pe care le 
desfășor acum. Și totuși, ar trebui să 
ne preocupăm în număr cât mai mare 
și de activitățile culturale,  măcar la un 
nivel ,,mediocru”, în funcție de timpul 
și  de convingerile fiecăruia. Să ne 
preocupăm de evoluția culturală a 
generațiilor viitoare. Eu, de exemplu, 
merg la școală cu drag, de fiecare dată 
regizând lecția, astfel încât să fie la 
nivelul tuturor copiilor și, în același 
timp, să-i inspir și să-i determin să-și 
dorească performanțe pe cei care 
vizează acest lucru. Dar, oare e de 
ajuns? Pot să combat informațiile de 
pe rețelele de socializare? Dar pe cele 
transmise prin intermediul televiziunii? 
Informații care sunt, în mare, false, 
fără fond,  transmise cu scopuri pre-
cise și primite fără efort și fără o 
dorință avidă de receptori. Sincer, nu 
știu, dar în mijlocul copiilor mă simt 
determinată, capabilă să ofer tot ceea 
ce știu că pot, pentru a le insufla în-
credere în forțele proprii și credința că, 
dacă sunt buni, drepți și conștiincioși, 
vor reuși, indiferent de ceea ce doresc 
alții să le insufle. 

,,Caragiale a îndrăznit să în-
frunte opinia comună în toate direcțiile 
manifestării ei culturale”, existând, sub 
raportul gustului literar și artistic,  un 
permanent conflict între el și aceasta. 
[Cioculescu, 1977:302]. 

 Spre deosebire de aceste 
surse de informații eronate și îmbibate 
în tot ceea ce este mai nociv, contrar 
atacurilor din presa vremii care-l 
acuzau de imoralitate, comediile lui I. 
L. Caragiale  ne binedispun, ceea ce 
auzim ne place, ne sună familiar, de-
terminându-ne chiar să ne însușim 
anumite replici. Faimoasele formule, 
ziceri tipice, le preluăm, le pronunțăm 
și ne surprindem folosindu-le ca și cum 

ne-ar aparține. I.L. Caragiale, prin 
operele sale, ne-a oferit multe lecții de 
viață, prin umorul său caracteristic ne-
a insuflat multiple valori morale, 
deoarece, după cum știm din popor 
,,din greșeli învățăm”, din tot ce ,,con-
duce către impresia unei ,,dezaxări” 
esențiale, nu în planul construcției 
artistice, dar în acela al formelor de 
trăire umană, în mare, excesive, de-
bordante, nearmonizate unei atitudini 
clasice ce ar presupune echilibru” 
[Dimisianu, 1978: 25]. De aceea,  
adresez întrebarea: De ce toate 
aceste scenarii neprofesioniste, care 
se derulează zilnic în fața noastră, 
făcând parte din viața ,,cea de toate 
zilele”, nu au și un efect pozitiv? Unde 
este aspectul moral? De ce nu 
învățăm nimic de pe urma acestor 
,,ecranizări cotidiene”? Domnul Cara-
giale este un geniu, a știut cum, printr-
un registru comic autentic, să ne 
atragă și să înțelegem adevăratul sens 
al operei sale, determinându-ne să de-
ducem că nu ar trebui să facem ceea 
ce este interpretat de personajele sale, 
sau ceea ce se deduce din capodo-
perele sale, ci, din contra, să extragem 
învățămintele necesare. 

În acest sens, voi oferi câteva 
noțiuni despre opera lui I. L. Caragiale, 
ce a dus realismul la expresii 
desăvârșite, referindu-mă la întreaga 
sa creație: la teatru, nuvele, momente 
și schițe, ce sunt pe vecie intrate în 
conștiința generală. Voi reda mai întâi 
raportul dintre artist și existența reală, 
așa cum este prezentat de Gabriel 
Dimisianu: ,,artistul adevărat nu repro-
duce viața, nici nu o explică, dar o 
confirmă”. [Dimisianu, 1978:40]. Astfel, 
Caragiale propune două tipuri opuse 
de comportament scriitoricesc: ,, unul 
ne aruncă înainte persoanele fabulei 
și le dă drumul să facă orice vor voi 
ele, cum le-o tăia capul și cum le-o în-
demna inima: „să facă, în fine, tot ce 
sunt în stare să facă. Celălalt ne 
prezintă persoanele dându-le misi-
unea imperativă de a ne spune cum 
sunt ele” [ Dimisianu, 1978:40]. 

Caragiale este susținătorul rea-
lismului obiectiv, reliefându-se o 
continuă confirmare a vieții.  Se poate 
vorbi și despre o  confirmare interioară 
a manifestărilor personajelor literare, 
de firescul gesturilor făcute de aces-
tea, ce este evident din veridicul 

situațiilor în care sunt prezentate. 
„Stilizați extrem prin aportul unor 
reprezentări marcate de violență, eroii 
comediilor lui Caragiale însuflețesc o 
simbolistică morală, manifestarea lor 
fiind temperamentală, mereu la limita  
explozivității.” [Dimisianu, 1978:26]. De 
exemplu, replica „aveți puțintică 
răbdare” a lui Trahanache, reprezintă 
un apel temporizator, o sugestie 
tactică, personajul fiind în piesă cel 
care stăpânește jocul, care determină 
așadar cursul întâmplărilor. De aseme-
nea, jupân Dumitrache, în obsesia lui 
de a conserva onoarea de familist, 

adoptă în felul său deviza burgheză a 
familiei sacre, posedat de fanatismul 
,,ambițului său. Este coleric, exterior-
izându-se vizibil: ,,că trebuie să mă fi 
schimbat la față, cum sunt eu când mă 
necăjesc”. 

„Deși o parte din critica estetică  
a fost doritoare de a izola cu 
desăvârșire fenomenul artistic de fac-
torul social, spre a-i tăgădui acestuia 
caracterul, apare evident că I. L. Cara-
giale a făcut procesul burgheziei pri-
pite.” [Cioculescu, 1977:319]. Lucrările 
lui cele mai reprezentative, anume 
comediile și Momentele, pun în scenă 
hibrizi omenești, produse ale unei 
evoluții sociale defectuoase. Scriitorul 
a zugrăvit deficiențele burgheziei mici 
și mijlocii, fiind el însuși de factură 
burgheză. Este deosebit de interesant 
cum a urmărit oglindirea vieții rurale în 
opera sa. 

De exemplu, drama ,,Năpasta” 
care are personaje din lumea satelor: 
un cârciumar, soția lui, un învățător și 
un țăran, ocnaș. De asemenea,  
,,Păcat” ce debutează cu o notă de 
netăgăduit adevăr sufletesc,  evocând 
scena despărțirii duioase dintre mamă, 
țărancă simplă, și fiul ei, ce se 
pregătește să intre în seminar. Forțele 
obscure ale vieții erotice și-au găsit ex-
presia într-o altă nuvelă țărănească 
,,La hanul lui Mânjoală”, reușind să 
dea impresia vieții autentice. Realul și 
fantasticul se îmbină în  operele ,,În 
vreme de război”, ,,O făclie de 
Paște”, ,,La hanul lui Mânjoală” și ,,La 
conac”. Ceea ce s-a constatat este 
faptul că scriitorul nu își fixează 
privirea asupra păturii țărănești pro-
priu-zise, ci asupra unei structuri 
burgheze: preoți, hangiu, învățător și 
cîrciumar. Criticul Garabet Ibrăileanu 
a subliniat, după ce a examinat în 
capitolul rezervat lui Caragiale, din 
,,Spiritul critic în cultura 
românească” (1909), faptul că ,,I. L. 
Caragiale nu și-a bătut joc niciodată de 
țărănime”. [Cioculescu, 1977:324]. 

Un aspect ce merită punctat 
este faptul că în nuvelele menționate 
mai sus ,,se zbate viața, cu patimi 
elementare, dar autentice, iar în 
,,Păcat Caragiale a avut prilejul unic să 
desfășoare evoluția morală a unei 
făpturi întregi, cu slăbiciunile tinereții, 
cu răscumpărările maturității, dar mai 
ales cu gestul etic, final.” [ Cioculescu, 
1977:331]. 

Așadar, nu sunt necesare  mur-
murul de izvoare, raza de lumină, 
foșnetul pădurii, natura eternă, pentru 
a evoca permanență, viziunea esteticii 
operei marelui scriitor fiind autentică, 
promovându-se realismul obiectiv, re-
spectiv aspectele sociale. De aseme-
nea, apare ca un reflex al bunului simț 
față de abaterile timpului său de la 
judecata dreaptă, asemenea vre-
murilor de astăzi, ceea ce oferă 
răspunsul afirmativ la întrebarea din 
titlu. Da, literatura carageliană este 
încă vie. De altfel, Ion Luca Cara-
giale, prin faptul că a înfruntat opinia 
comună și  a folosit  metoda ironică 
pentru a simula recunoașterea și 
admirația unor mari merite, când e 
vorba de false valori, este de apreciat. 

Spiritul îndemnului  caragialian 
rămâne valabil: ,,o situație de ficțiune, 
un episod epic nu pot contraveni 
adevărului vieții decât cu riscul 
prăbușirii în fals, ori în comicul fără 
voie”. [Dimisianu, 1978:41].  

 
Bibliografie: 
 
Demisianu, Gabriel, 1978, Opinii 

literare, Editura Cartea Românească; 
Șerban, Cioculescu, 1977, Viața lui 

Ion Luca Caragiale, Editura Eminescu.

             Literatura carageliană este încă vie?

C
a
rm

e
n

 S
ta

n
c
iu



pagina 7revistă de atitudine

PLUMB 156-157

 
 
 
 
 
 
 

Ajunsă la vârsta decantărilor 
existențiale, educatoarea Tinca 
Tamaș, născută în localitatea Stru-
gari, județul Bacău, își scrie testa-
mentul  liric prin apariția celor două 
volume de poeme, mărturisitoare a 
unei faze de recluziune a pre-
romantismului și romantismului 
românesc. Însă elementele clasice 
moderne și postmoderne dau 
consistență unui crez estetico-
ideatic ce ar putea fi definit prin sin-
tagma „terapie prin poezie”. 
Lectorul avizat poate ușor constata 
că numitorul comun al creațiilor 
aferente poeteselor, aproape fără 
excepție, îl constituie propensiunea 
manifestă pentru tema iubirii, 
percepută nu doar ca principală 
direcție a fericirii – după cum ne 
asigură Sfânta Scriptură și tratatele 
de filozofie - , ci și ca pe un efort 
suprem de a - și vindeca dorul de 
pereche și de salvare din tenebrele 
morții. „Visu(l)împlinit” se circum-
scrie cu asupra de măsură gându-
lui exprimat de scriitorul francez 
Victor Hugo: „Dragostea e ca o 
scânteie divină și ca sufletul, și tot 
ca el e incoruptibilă, indivizibilă, 
nepieritoare. E un punct de foc în 
noi, nemuritor și infinit, pe care 
nimic nu-l poate mărgini și nimic 
nu-l poate atinge. Îl simți arzând 
până în măduva oaselor și-l vezi 
strălucind până în adâncurile ceru-
lui”. Prezența eului liric, subiectivi-
tatea obsesivă a trăirilor, 
exprimarea prioritară a senti-
mentelor și sensibilității, aspirația 
către o iubire perfectă, cultivarea 
mitului oniric în sensul că evadarea 
din realitatea ternă se realizează 
prin vis sau prin somn într-un cadru 
natural nocturn, existența motivelor 
astrale (luna) sunt elementele  ro-
mantice care structurează demer-
sul liric al volumului „Vis împlinit”. 

„Gânduri (le) în amurg”, care 
populează textele primului volum, 
devin, prin cultivarea mitului oniric, 
un „Vis împlinit” în recentul volum 
apărut la Editura Rovimed Publi-
shers din Bacău în anul 2020. Nu 
întâmplător lexemul vis, sub diferite 
forme flexionare, apare încă din 
sintagma titlului și de aproximativ 
45 de ori în interiorul poemelor: „Vis 
rătăcit”, visul se deșiră, minți 
visătoare, visele aprinse, visul ca 
un râu ce apa-și curge, visele-s 
doar zdrențuite, visând că sunt 
floare, iubite, îți sunt eu visul pe 
care-l trăiești?, colindând mereu 
prin vise, visul iată mi se stinge, 
„Visând în noapte”, trăiri de vis, 
uscat îmi este visul, îmi voi alege 
vise, să îmi adun visele, visele ce 
le voiam colorate, oprește-mi visul, 
se așterne peste vise noianul de 
zăpadă, gândul transformat...în vis, 
visele aproape amorțite, „Vis de 
iarnă”, Se stinge visul, visele-mi... 
adânc păstrate, visele ce... zboară, 
visul ce s-a dus, de vis îndepărtată, 
stau pe margine de vise, atârnată 
sunt de vise, visele-mi colorate, 
plăpânde vise, visele de curcubeu, 
căutând un vis, visul meu dorit, 
visul iată înflorește, Îmi ninge pe 
suflet etc.  

Stând „cu visele de vorbă”, 
eul liric este acaparat de dorul de 
pereche, izvorât din mitul androgi-
nului („Crezi că ai putea să-mi fii 
frunza pereche ... –„ Gânduri”). 

Visul devine revelator al eului și al 
sinelui prin care se poate atinge 
„înalta zare”, metaforă sugestivă 
pentru ideea de aspirație către ab-
solut prin iubire. Visul stabilește în 
psihismul autoarei, trecute printr-o 
serie de experiențe limită, fizice sau 
metafizice, un soi de echilibru com-
pensator: „Sunt prinsă în vâltoarea 
unei trăiri de vis” (Visând în 
noapte); ”Visele-mi...adânc păs-
trate” („Se duc anii”), „Atârnată sunt 
de vise, gândurile mă încurcă” („Se 
sting poveștile”) etc. O căutare de 
negăsire a unei iubiri pierdute 
plutește ca un abur tomnatic peste 
întreg universul liric promovat de 
autoare: „Pe banca acum pustie, 
stau cu dorul laolaltă? Sunt cu 
visele de vorbă și de gânduri 
vânturată/ Unde-i vara cea cu 
floare și cu văi înmiresmate/ Când 
ne regăseam odihna ,după 
noaptea de păcate” („Iubire 
pierdută”) sau „Vis de iarnă”: „Să 
ne trăim argintul din magica 
poveste”. De remarcat metafora 
revelatoare (argintul) din acest stih, 
ca principiu feminin, lunar, sim-
bolizând, în context, puritatea (cu-
loarea albă) și strălucirea unei iubiri 
renăscute. 

După cum se poate lesne 
observa lirismul poetei Tinca 
Tamaș devine autoscopic în sensul 
că percepția realității se îndreaptă 
predominant asupra propriilor 
vibrații sufletești și conștiințe, mai 
accentuat în poemele:„ Privind în 
amintiri” („Ramul meu încet se 
uscă, frunză vie nu va fi” ), Tre-
cute-s toate („Am sufletul 
pierdut...”). Aflată în căutarea par-
adisului pierdut al copilăriei, au-
toarea volumului „Vis împlinit” 
încearcă să se regăsească într-o 
Acasă, existentă în spațiul satului 
Strugari, unde a copilărit/s-a 
copilărit și a făcut primii pași în for-
marea ei ca viitoare educatoare, 
sau într-o Acasă a sufletului său ul-

tragiat de negăsirea iubirii absolute. 
Poemul „Dor de mama” este em-
blematic în acest sens. De altfel 
motivul scurgerii timpului – denumit 
îndeobște prin sintagma horațiană 
fugit ireparabile tempus – e prezent 
într-o serie de poeme, cele mai 
izbutite, din punctul meu de vedere, 
fiind „Tristețe de toamnă”,  „Toamna 
poetului” („Iar toamna se grăbește 
acum cu mare zor/ Să plece cât 
mai poate, căci timpu-i călător”), 
„Se scurge timpul” (”...timpul ni se 
scurge acum prin anotimpuri”), 
„Cine sunt eu” (”Dar timpul se tot 
scurge, clepsidra se golește”) etc. 

Clepsidra simbolizează 
curgerea inexorabilă a vremii, până 
la moarte, sfârșitul ineluctabil al ci-
clului vieții omenești. Golirea clep-
sidrei nu-i diminuează însă 
entuziasmul și pofta de viață, în-
trucât se autoiluzionează – precum 
odinioară romanticul poet francez  
Lamartine: „Mă îmbăt cu iluzii...” 
(„Trăiri și iluzii”), „Dincolo de toate”, 

de „...visele aproape amorțite”,se 
află „un munte de iluzii..” ce  
determină eul liric să exprime 
tranșant încrederea nestrămutată 
în iubire: „Să-i dau o veste vieții, iu-
birea mă cuprinde”. 

Dacă lirica filozofică e 
prezentă, în „Vis împlinit”, prin cele 
trei specii ale sale (meditația, arta 
poetică și elegia), celelalte două 
categorii ale liricii culte – lirica 
cetățenească și cea peisagistă – 
sunt substanțial reprezentate. Însă 
poemele aferente liricii peisagiste 
nu corespund întrutotul definiției și 
caracteristicilor acestei specii lite-
rare de factură clasică, așa cum au 
fost statuate de Vasile Alecsandri în 
volumul „Pasteluri”. Folosind ca 
pretext literar elemente ale naturii, 
autoarea dezvoltă dintr-o per-
spectivă subiectivă principalele 
teme și motive ale volumului, fără 
a folosi cu precădere descrierea ca 
mod de expunere și figuri de stil 
specifice pastelului. La Tinca 
Tamaș natura este o stare de suflet 
în sensul în care înfățișarea ei – 
frigul, noaptea, întunericul, iarna, 
amurgul, primăvara, amurgul, luna, 
stelele – e dictată de complexele 
existențiale care-i bântuie ființa. 

Poezia Tincăi Tamaș nu este 
una în care autoarea confundă re-
alitatea cu arta, nu este una 
melodramatică și nici moraliza-
toare, chiar dacă pot fi detectate 
infiltrații/ conexiuni în poezia trecu-
tului. Considerăm astfel că nu este 
o lirică demodată, ci una retro 
specifică postmodernilor textualiști. 
În universul său liric, atmosfera, 
unele sintagme și versuri sunt 
transferate din alte texte care se 
încrucișează și se integrează per-
fect în țesătura unor poeme, confir-
mând astfel teoria lui Bahtin că 
textul literar nu este o entitate 
închisă. Aidoma tuturor optzeciștilor 
poeta restabilește liniile  de forță 
ale trecutului  prin prezențe inter-
textuale evidente în unele poeme, 
iar în altele doar în structura de 
adâncime a acestora. Acest sistem 
estetic este unul al dialogului dintre 
voci diverse: George Coșbuc 
(„Cântând iubirea”, „Seara de 
Crăciun”, „Noapte de iarnă”), M. 
Eminescu („Cântând iubirea”,  „Ce-
i pasă”, „Veșnicie”, „Se stinge 
visul”, „Visare”, „Se sting poveștile”, 
„Dor de Eminescu”), Veronica Micle 
(„Elegie”), Lucian Blaga („Vis de 
iarnă”), Text muzică ușoară („Sunt 
lacrima..”), V. Alecsandri („Noapte 
de iarnă”), I. H. Rădulescu 
(„Noapte de iarnă”), Al. Macedonski 
(„Întoarcere în timp”). 

Nevoia obsesivă de iubire, 
de echilibru sufletesc, talentul de a 
versifica cu mare ușurință au deter-
minat-o pe Tinca Tamaș să opteze 
pentru un discurs liric cu strofe 
multe și ample, crezând că rima 
combinată cu ritmul  dau muzicali-
tate poeziei, considerată o 
componentă a sufletului. 

 Numai că obsesia aplicării 
consecvente a formulelor metrice 
repetitive sacrifică, uneori, univer-
sul de semnificații, sugestia și 
inefabilul textului. I-aș sugera po-
etei, ca într-un viitor volum de ver-
suri, să încerce a scrie și în 
manieră modernă, renunțând la 
canoanele clasice în favoarea ver-
sului alb/liber în care ideile să fie 
exprimate laconic cu ajutorul ele-
mentelor de figurație artistică.  

Interesante și bine realizate 
estetic, poemele în proză, în care 
firul epic este interferat de descrieri 
lirice și meditații poetice, ar putea 
face obiectul unui volum autonom 
original și de succes.

  Terapie prin poezie
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Noua carte a lui Mircea 
Constantin Jurebie, apărută 
la prestigioasa editură 
băcăuană ArtBook purtând ti-
tlul ”Tribulații” (2020), vine să 
completeze biografia autorului 
aflat la cea de-a optsprezecea 
apariție editorială și altele în di-
verse stadii de pregătire pen-
tru tipar. Acest fapt dovedește 
că neobositul om de cultură 
băcăuan și-a pus întreaga sa 
viață în slujba actului creator. 

 Activ promotor cultural 
în spațiul moldav așa cum o 
dovedește prefața scrisă de 
Cristina Ștefan, autorul prin 
cele 101 de poezii ce 
alcătuiesc prezentul volum, 
vine în fața cititorului cu 
”experiența sa lirică” cuprins 
de starea de neliniște ”în 
căutarea sinelui” prin unele 
creații ale prezentului volum. 
Mircea Constantin Jurebie, 
autorul acestui volum supus 

analizei, vine de data aceasta 
în fața cititorului aflat în diferite 
ipostaze: „Sunt o săgeată în 
arcul timpului,/ Sunt o scânteie 
rătăcită în fumul/ Ridicat din 
jarul veșniciei,/ Sunt o mică 
pâlpâiere de gând/ Plecat în 
pribegie spre niciunde/ Sunt 
umbra din penumbra 
asfințitului / Rămas de strajă la 
amurgul zilei,/ Sunt o întrebare 
cu o infinitate de răspunsuri,/ 
Sunt o moleculă din zbuciumul 
vieții,/ Sunt... ce mai sunt ?/ 
Sunt eu.” Poemul citat se 
încheie cu întrebarea „ce mai 
sunt?”, la care autorul dă un 

răspuns tranșant ”Sunt eu”, 
fără a lasa cititorului altă pistă 
de înterpretare, asumându-și 
riscul unei eventuale căutări în 
timp ”în lupta mea cu mine în-
sumi”, deoarece ”acul balanței 
mele sufletești oscilează” 
neliniștindu-l tot ce se petrece 
în jurul său. 

Obsesia timpului scurs 
care-l macină, uneori „de 
frică// otrăvit de tăcere”, poartă 
măreția nostalgică a unor 
evenimente firești prin care 
autorul a trecut „cu capul ple-
cat” la gândul altor vremuri.  

Pentru autor prezentul 
„este copilăria viitorului” 
ezitând între da și nu, indife-
rent de complexitatea eveni-
mentelor. În acest sens, 
neobositul poet dă dovada de 
un acut spirit de observație 
prezentând cititorului noi as-
pecte dintr-un „geamantan 
plin/ de singurătăți...” fără nici 
o reținere. 

Pentru autor, viitorul e o 
„groapă” din care cineva 
„sună” să converseze despre 
registrul stării sale sufletești. 
Refuzul acestuia e categoric: 
„eu nu răspund la insinuări...” 
și totuși uneori viitorul ”îl 
sperie”, e timpul spre care su-
fletul său tânjește din când în 
când.  

Poemele lui Mircea 
Constantin Jurebie, cuprind în 
general tematica majoră a 
preocupărilor sale.  

Exprimate pe spații re-
duse, au în schimb o largă de-
schidere spre stările sale 
sufletești, acest aspect nu 
duce la scăderea mesajului 
poetic, ci la o amplificare 
datorită unui artificiu creat între 
aspectul elegiac, redat in-
teligent: uneori melancolic, al-
teori spontan. 

Mircea Constantin Jure-
bie știe și are puterea să 
întrețină la cote ridicate tensi-
unea lirică fără a forța nota, 
dovadă că stăpânește întregul 
arsenal al actului creator.  

Poemele lui Mircea 
Constantin Jurebie, cuprind în 
general tematică majoră a 
preocupărilor sale.  

Exprimate pe spații re-
duse, au în schimb o largă de-
schidere spre stările sale 
sufletești, acest aspect nu 
duce la scăderea mesajului 
poetic, ci la o amplificare 
datorită unui artificiu creat între 
aspectul elegiac, redat in-
teligent; uneori melancolic al-
teori spontan.

 Între melancolie și spontaneitate
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 Desene parietale 

 
Imaginea unui zile de toamnă 
suprapusă peste aceste ceasuri 
aşa cum rulează într-un ecran  
programe de recunoaștere facială 
ca un autoportret neterminat al lumii 
unde momente de lașitate, înfrângere  
        și derută 
ne fac sa nu fim niciodată 
copii ce am vrut să devenim 
printre copacii toamnei având coroana  
asemeni focului privit dincolo  
de perdeaua de apă a unei cascade  
şi de blazoanele amiezii 
pe care nimeni nu le adjudecă 
când norilor însemnează cerul 
cu desenele parietale 

Alexandru  
Cazacu
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Un roman 

de 5  
(plus 2) 

stele. 
  

Îmi doream de mult să scriu despre 
o carte a lui Mihai Stîncaru, dar – o spun 
cu sinceritate – nu de beletristică, ci de 
filologie. Câtă vreme a predat, cu exce-
lente rezultate, la Facultatea de Litere a 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, 
s-a remarcat şi printr-o dinamică 
neobişnuită a prezenţei sale în viaţa 
ştiinţifică a catedrei de specialitate (limba 
şi literatura franceză). Noi, cei dinspre 
limba română (mai nou, şi ştiinţe ale 
comunicării), îl asistam admirativ ori de 

câte or i  lua 
cuvântul în con-
versaţiile sau 
dezbaterile care 
fac deliciul unui 
filolog. Jongla cu 
citatele, argu-
menta spontan, 
frapa printr-o 
dicţie perfectă a 
limbii lui Voltaire 
şi se preumbla 
lejer prin multe 
ştiinţe umaniste. 
Aşadar, mi-aş fi 

dorit să am parte de o scriere din domeniul 
care ne uneşte şi iată că în faţa mea se află 
un roman mustind de filologicale adresate 
nu doar unui specialist, ci oricărui iubitor 
de litere. Cartea se numeşte „Noroc cu 
Carul Mare” şi a apărut în 2016 la Editura 
„Erikon” din Bucureşti. I-am scris titlul, dar 
obişnuinţele-mi ortografice m-au oprit: din 
ploaia de majuscule nu intuiam că până la 
urmă constelaţia celor şapte aştri a dat şi 
cantitatea de noroc din viaţa cuiva. Ne 
luminează preambulul „Noroc cu Carul 
Mare”, cu patru intrări (franceză, latină, 
germană şi desigur română), semn că 
şansa sau neşansa este răspândită în 
toate limbile pământului. 

L-am recunoscut pe autor în portre-
tul pe care i-l face editura: deţine „o cultură 
de calibru”, ajungând „poliglot, traducător 
de poezie şi proză, doctor în filologie 
franceză, ex-universitar, eseist, cercetător 
lingvist şi critic literar, pedagog de carieră”. 
A debutat în 1986, la Editura „Litera”, cu 
„Jocul de-a cine pierde câştigă”, reluând 
scrisul după aproape două decenii, cu 
miniaturi stilistice tipărite de editura 
ieşeană „Timpul” (2003) şi continuând cu 
romane ori piese de teatru.  

Scrierea de care ne ocupăm este pe 
gustul amatorilor de broderii filologice şi 
mai puţin atractivă pentru doritorii de dia-
loguri nesfârşite (dacă se poate, fără co-
mentariile autorului), de acţiune 
dinamitardă, de personaje pitoreşti. Ro-
manul este alcătuit pe canavaua memoriei 
culturale stăpânite de cititor. Eroul princi-
pal, Silvestru Ponor, se întâlneşte cu 
personalităţi de seamă din secole trecute: 
Blaise Pascal şi Montaigne, Aristotel şi 
Kant şi se preumblă cu mintea prin 
Canaan, „pământul făgăduinţei”, ori – de 
pe la noi – prin Jariştea Vrancei. Paginile 
abundă în trimiteri din zona culturii uma-
niste româneşti („personajul camilpetres-
cian Ella Gheorghidiu”, de pildă) sau 
exotice: „Mourir le plus haut possible” 
(André Malraux), iar unele enclave epice 
conduc indubitabil spre imaginea profe-
sorului de chimie care nu avea în dotare, 
pentru elevi, decât trei note: 8, 6 şi mai ales 
2. Cu creionări de personaje desprinse din 
galeria marilor prozatori români (Marin 
Preda, Fănuş Neagu ş.a.), cu o capacitate 
rarisimă de a topi substanţa livrescă în ma-
terie descriptivă şi cu neostoit chef de a re-
lata viaţă trăită cum puţini îl au, Mihai 
Stîncaru ni se arată ca un scriitor născut, 
nu făcut. 
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„Toader Ungureanu, 
povestitorul…” 

                    
Modestia omului Toader Ungu-

reanu (Numai Dumnezeu poate scrie fru-
mos… eu doar scriu-  Motto) este un 
aspect care nu-l împiedică pe scriitorul cu 
același nume să scrie în continuare, deși 
are déjà un număr impresionant de vo-
lume de proză și poezie. Cea mai recentă 
carte îl dezvăluie cititorului ca povestitor 
de…povești. Autorul se descurcă bine și 
în acest domeniu, așa cum fiecare se 
poate convinge începând cu copiii cărora 
le sunt destinate cât și celor care le vor 
citi copiilor, nepoților. Nu întâmplător 
Editura Napoca Nova, i-a acordat 
Diploma Carte pentru copii…Prințul 
„Strop de rouă” prima dintre cele trei 
povești este drumul Împăratului și al 
Împărătesei în căutarea leacului pentru a 
da naștere unui urmaș de care tronul și 
părinții duc lipsă… Este o călătorie 
inițiatică în care, treptat, cei doi cunosc 
viața grea a supușilor. Încearcă și ei să 
trăiscă la fel și-și propun să facă 
schimbări la care nici n-ar fi visat 
vreodată. O serie de elemente precum 
cascada, apa care purifică, are conotații 
religioase, încât chiar dacă povestea are 
la bază unele clișee comune cu ce  s-a 
povestit sau scris vreodată, devine 
atractivă, are acțiune și personaje intere-
sante.„Fluierașul fermecat și Prințul 
Dragon” crează tot felul de situații pe care 
tot el le  rezolvă…De multe ori impreviz-
ibile, întâmplările care fac lectura 
atractivă, apar mai coerente prin 
susținerea lor de 
către perso-  
najele bine cre-
o n a t e , 
Împăratul, Dra-
gonul, fetele de 
î m p ă r a t … „ Î n 
Lebăda neagră” 
u r m ă r i m 
tradiționalul con-
curs pentru a 
câștiga mâna 
fetei/fetelor de 
împărat… Apar 
situații inedite 
precum refuzul 
fetelor de a ac-
cepta rezultatul turnirului (așa cum s-a re-
fuzat la noi rezultatul referendumului), 
oamenii apelează la mijloace noi de co-
municare, limbajul e unul actual,  bunicul 
narator și nepoata sa prințesa Adriana 
sunt într-un permanent dialog, ceea ce dă 
impresia de autenticitate poveștii… 
Conturează fericit mesajul cărții Cuvântul 
autorului și al editorului, la fel coperta in-
spirat alcătuită. O carte numai bună de 
citit… 

                 Iulian Dămăcuș 

 
 
 

Tăcerea  
dintre  

gânduri 
 

Mai vin o dată chiar de e târziu, 
Fiorii mâinii sunt mai puri de-o vreme, 
Cu revărsarea sufletului scriu, 
O dragoste trăită în poeme. 
 
Pe pergament făcut din flori de cală, 
Aceste versuri ţi le dau în dar 
Şi lângă ele ultima spirală 
Ce am ales s-o am ca avatar. 
 
Iar lacrimile care curg lumină, 
Peste obrajii zării destrămaţi, 
Să le aduni în palma cea divină, 
Ca un izvor al celor ce-s chemaţi. 
 
Mai vin o dată chiar dacă-i devreme, 
Tăcerea dintre gânduri să-ţi sărut, 
Pe frunţi de stele două diademe 
Din nesfârşite visuri au crescut.
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         Portretul scriitoarei de medicină narativă 
– cum îmi place mie să-i spun, după lectura 
acestei cărţi ce-mi confirmă ideea că nimic 
nu e bun într-un Text, dacă nu are în el infini-
tatea, adică „partea lui Dumnezeu” – este 
deja cristalizat de cei ce i-au citit volumele 
anterioare. Mărturisesc (ştim cu toţii cum se 
face editarea şi difuzarea cărţilor în România 
europeană!) că nu i-am citit nici unul din vo-
lumele anterioare. Şi nu din vina mea sau a 
autoarei. Mă văd, prin urmare, obligat să-i 
aduc la cunoştinţă, eventualului cititor, 
judecăţile prietenilor mei întru literatură, de-
spre anatomia prozei: Ion Groşan îi remarcă 
– şi nu poate fi contrazis – „neostentativa 
eleganţă a scriiturii”, arta portretistică şi „ca-
pacitatea de a crea conflicte epice extrem de 
interesante”. Din (ne)fericire, conflictele 
există, trebuie doar reamintite şi implicate în 
context narativ. Mircea Horia Simionescu 
vede în autoarea sumerianului Anunnaki 
românizat în 2019, „un foarte bun povestitor” 
şi original, am adăuga noi - se desprinde fără 
complexe de modelele narative tutelare: 
Eminescu, Creangă, Caragiale (nuvelistul), 
Slavici, Sadoveanu, Preda etc. Acelaşi M. H. 
S. (vă mai amintiţi de Ingeniosul bine tem-
perat?) îi confirmă „siguranţa scrisului” 
bazată „pe o tehnică narativă 
inconfundabilă”, încât creează un original 
„panopticum de caractere”,  cum subliniază 
George Coandă. 

Cezar Ivănescu îi admiră inteligenţa 
vie, „inventivitatea şi uşurinţa în a-şi urmări 
verbul fanteziilor şi observaţiilor realiste”. Mai 
curând – infrarealiste, înclinăm noi să cre-
dem cuceriţi de ambiguitatea scriiturii, mira-
colul muzical al poemelor în proză – 
antitetice, fără ritm şi fără rimă, autentice, po-
livalente -, de mitografia profesorului de pian, 
de actualizarea spiritului sumerian etc. În 
opinia subtilului şi  rafinatului Geo Vasile, au-
toarea ce nu a uitat după 50 de ani fraza: „ – 
de ce să priveşti cerul din fundul fântânii, 
când poţi să ridici privirea, îi spunea mama 
tatei, care stătea tot timpul cu nasul în cărţi”, 
„excelează prin proteismul memoriei expre-
sive şi prin alternarea registrelor epice, 
mereu tensionate. Mihail Soare intuieşte - 
ceea ce este evident pentru cine-i descoperă 
ce ascund aceste „Povestiri sub pleoape”- un 
„talent autentic edificat pe sensibilitate şi 
erudiţie, pe introspecţie şi atemporalitate”. Ce 
mai aduc nou  cele patru secţiuni: * Ceai de 
mentă cu ghimbir; * Urme pe zăpadă; * Cu 
primăvara în cioc; * Spice de lumină ale volu-
mului „Anunnaki – Povestiri sub pleoape”, 
2019? Subtilă mi se pare văzută şi 
transfigurată, cu luciditatea medicului-scriitor, 
estetica vieţii aflată în corespondenţă cu cea 
a morţii onirice (defulări amânate, aşteptarea, 
dorinţa, fericirea visată ; absolutul ca reverie 
– antidot pentru anularea concretului şi a de-
rizoriului; liniştea ca vibraţie abisală; iubirea 
şi alternativele ei - ca opţiuni comple-
mentare), dar şi cu cea a morţii virtuale  -
despărţirea, singurătatea, fuga de sine, 
autoexilul. De ce evadează Ecaterina Pe-
trescu Botoncea în amintire? Se identifică 
chiar cu această „creaţie continuă” (A. 
Suares). O consideră o „gură de rai” de unde 
nu poate fi izgonită şi unde toate personajele 
acestui pseudoroman reflexiv, subiectiv, 
memorialistico-polifonic, nu uitată interdicţiile 
şi evită să calce în Valea Plângerii. 

Iată cum se prezintă naratoarea  
după întrebarea: „ - alo! oare mă mai ţineţi 
minte? sunt Andrei Mihalea, profesorul de 
pian de la Liceul de muzică, unde a studiat 
fiica dumneavoastră… 
          - cum să nu… eu vorbesc puţin şi scriu 
mult, de fapt, scriu tot timpul, nici nu gân-

desc, doar scriu, pereţii casei mele sunt plini 
de cuvinte scrise, tablouri nu am… pentru că 
altfel vorba zboară iar eu rămân ca un 
mesteacăn desfrunzit, …printre altele, mai 
scriu şi foi de observaţie, epicrize, reţete, cer-
tificate de  (naştere, de deces, scrisori, dar şi 
un jurnal zilnic…” Cam aşa-şi începe faţetele 
vieţii şi ale morţii, prozatoarea de excepţie, 
E. P. B., încât citim o scriitură complexă, în 
care certificatele de naştere prefigurează 
firesc, certificatele de deces, adică moartea 
ermetică – sumbră, brutală, regretabilă, 
fatală, tragică – vezi, de pildă, psihologul 
sanatoriului. În viziunea scriitoarei cu rădăcini 
în Hortensia Papadat Bengescu, dar şi în 
Camus cel din Străinul, Cădere, Exilul şi 
împărăţia etc. a trăi înseamnă să te desparţi 
de acela care ai fost, ca să te adânceşti în 
ceea ce ai să fii, un viitor şi etern străin. 
Înstrăinarea, însingurarea, dezrădăcinarea, 
metamorfozele destinului, sufletul etc. sunt 
temele principale ale acestei cărţi atipice ce 
reconfirmă că naşterea, moartea, iubirea, 
uitarea sunt în mod fatal, experienţe ale 
singurătăţii. Eminescian vorbind, vieţile per-
sonajelor ce gravitează în jurul naratoarei  - 
să nu uit: după vol. Anunnaki – Povestiri 
sub pleoape se poate preda un excelent 
curs de „Hermeneutică şi naratologie 
aplicată” – revelă o zilnică şi (in)conştientă 
ucenicie a morţii, deşi „înţelepciunea” din ver-
sul „Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată” 
este implicit reamintită. Deşi viaţa este 
asimetrică, ireversibilă şi pulsatorie, autoarea 
o iubeşte necondiţionat, confirmând parcă 
afirmaţia lui Shakespeare: „murind, fac rău 
iubirii mele”. Dar iată relaţia eros-thanatos 
povestită într-o aură tragică rebreniană: 
„acum mintea mea o lua razna, gândindu-mă 
la tot felul de scenarii, îl vedeam trecut prin 
experienţe dramatice, la fel ca psihologul 
sanatoriului din vârful dealului, un soţ înşelat 
care şi-a împuşcat până la urmă rivalul, şi a 
pătimit ani de închisoare şi de internări în spi-
tale, dar nu l-a omorât, ghinion, sau ce-o fi 
fost, doar l-a speriat, iar noi i-am scos glonţul 
dulce ca mierea, după care cei doi 
îndrăgostiţi şi-au întins aripile şi-au zburat, 
iar viaţa psihologului s-a transformat într-un 
mare semn de întrebare, luând forma unui 
ştreang cu o inimă dedesubt, despre ce 
poate fi vorba în iubire, dacă o exista sau nu, 
şi multe chestii din astea care în final i-au 
scrântit mintea şi l-au băgat în pământ (Cu-
vinte şi frunze galbene). Viaţa şi moartea 
ne sunt date. Arpegiile destinului sunt fatale: 
iubirea, viaţa şi moartea sunt aşa cum sunt, 
nu cum vrem noi să fie; suntem aici şi acum, 
nu oriunde şi oricând, dar – paradox aparent 
- în corelaţie cu mitul/ simbolul sumeriano-
babilonian Anunnaki. Destinul domină impe-
rativ omul. Un destin transcendent (exterior: 
putere străină,  miracol, vrajă, fatalitate) şi 
unul imanent/ interior: pierderea, risipirea, 
voinţa de a învinge, ireversibilitatea, 
speranţa, teama etc. 

Ideea pe care o impune cu autenti-
citate suprarealistă, Ecaterina Petrescu 
Botoncea, în cele 72 de poeme în proză/ 
„Povestiri sub pleoape” – nu doar lirismul 
epic, muzical, subiectiv prin excelenţă, oniric, 
singularizează scriitura - este veche de când 
Anunnaki: există un destin al privirii, nu doar 
în titluri ca Avea ochi albaştri sau Fluturi în 
ochi, ci în toate cele 72 de „spice de lumină” 
ale volumului. În limbajul criticii, scriitoarea 
are înnăscută poetica privirii, contaminată ex-
presionist şi suprarealist, de poetica atmos-
ferei. 
           Autoarea insistă pe fluxul energetic al 
privirii, deşi atmosfera cosmicizează şi 
poetizează tot ce se vede sau nu şi tot ce se 
poate simţi.  
       De ce va fi ales artista în „medicina 
narativă”, estetica privirii? Pentru că privirea 
de „sub pleoape” închide şi deschide în 
trăirile/ stările de spirit inimitabilele şi ire-
versibile, din poemele în proză (povestiri 
atipice), tainele şi valorile/ nonvalorile noas-
tre, ca pe nişte fulguraţii sublime, tragice şi 
absurde în acelaşi timp.  

(Continuare în pag. 9)
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  Acelaşi flux magnetic al privirii 
colorează rogvaiv şi animă lucrurile/ eveni-
mentele, aşterne conotaţii pretutindeni unde 
mirarea – omniprezentă în scriitura celor 72 
de bijuterii estetice – accede prin sublimare 
să devină filosofie şi conştiinţă de sine. 
Privirea de „sub pleoape” devine în viziunea 
autoarei, simbolul suprem al teluricei noastre 
condiţii iti-nerante. Fiecare din cele 72 de 
„povestiri” ascunde sub inefabilul scriiturii 
priorităţi de semnificaţie şi de parabolă, încât 
privirea devine cel mai frumos şi tentant joc 
de-a existenţa. Joc barbian.  

Re-construcţia mentală a lumii emană 
din magia privirii, din tentaţia imaginarului, 
simbolistica şi proiecţia sinelui, dar şi din 
melancolia şi nostalgia amintirilor despre vi-
itor.  Fiecare din cele 72 de „povestiri” as-
cunde sub inefabilul scriiturii priorităţi de 
semnificaţie şi de parabolă, încât privirea 
devine cel mai frumos şi tentant joc de-a 
existenţa. Joc barbian.  

Re-construcţia mentală a lumii emană 
din magia privirii, din tentaţia imaginarului, 
simbolistica şi proiecţia sinelui, dar şi din 
melancolia şi nostalgia amintirilor despre vi-
itor. 

   Autoarea ce ar vrea să scrie un fel „de 
Biblie a medicilor”, nu uită că somnul şi visul 
izvorăsc din ochi – ca şi dragostea, ca şi 
moartea (v. Esop e de vină; Fantoma din vis; 
Ceai de mentă şi ghimber; Chipul lui Dum-
nezeu şi a altor sfinţi; Cu darurile la perfuzie 
etc.), încât scriitura interferează în „poeme 
sub pleoape”, poezia epică urbano-rurală, at-
mosfera, tonul confesional, muzica locurilor 
(alta în sanatoriu, spital, cinematograf, 
grădină, facultate, muzeu, acasă, cafenea 
etc.) obsesia infinitului, frumuseţea 
ciudăţeniei, saltul în necunoscut, diafanul, 
puterea gândului, totul într-o veşnică perpe-
tuare. Fluidul astral, lumina, visul, atracţia 
inefabilă, gândul, bucuria, spleenul, fluxul 
energetic al privirii, telepatia, utopia ca des-
chidere viitorologică, iubirea etc. sunt comple-
mentare cu Marele Tot, care-i oferă 
naratorului cu atribute demiurgice, omnis-
cient, simultan, narator-personaj şi voce 
auctorială, narator-martor, narator-colportor, 
creditabil, omniprezent, necreditabil, ex-
tradiegetic, intradiegetic etc., posibilitatea să 
fictivizeze liber, sentimente, stări, pe o pânză 
a Penelopei, identică cu vălul Mayei: „…astăzi 
abia folosim noţiunea de matematică fractală 
pentru a explica fenomenul de multiplicare a 
părţilor într-un întreg din ce în ce mai com-
plex, mai evoluat, până la nivel cosmic, şi cum 
s-ar putea ca părţile să nu fie dependente 
între ele? 

”anticii au înţeles că un corp este bol-
nav atunci când nu-şi mai găseşte căile de 
comunicare cu Marele Întreg din care face 
parte, cum ar fi, să zicem, o harpă care 
acompaniază cerul în secret şi îşi rupe o 
coardă… vibraţiile i se schimbă, nu?”… 

„acum când îţi scriu toate astea, pe 
biroul meu s-a aşezat luna, năvălită prin 
perdea, împreună cu tot felul de stele roz, ea 
are ochi negri, cu luciri sibeline, împrăştiind 
irizări argintii în propriile mele pupile, de mi se 
pare că ochii mei sunt reflectaţi în mii de ochi, 
veniţi din astral, printre care şi ochii tăi, 

… au apărut primii profeţi, înţelepţi 
cu vibraţie mentală înaltă, ca şi îngerii cu aripi 
tremurate, ei au avut premoniţia intrării într-o 
epocă nouă, distrugătoare pentru liniştitul 
Pământ, în care părţile se vor lupta pentru 
supremaţie şi vor şubrezi Întregul divin/ de 
doctrine s-au ocupat Religia şi Teologia, ca şi 
de toate recomandările trimise prin carduri as-
trale devenite dogme pentru disciplinarea 
minţii, aplecate spre haos, violenţă şi 
dominaţie fizică, numai că,/ religiile iniţiate de 
bărbaţi,/ au început şi ele să se lupte între ele 
(…) ai grijă, nu te culca târziu şi nu uita lumina 
aprinsă, Te iubesc, mama”. (Cu dorurile la 
perfuzie) 

Atotputernicia visului, jocul dezinte-
resat al gândirii, cosmologiile ezoterice, 
suprarealul – sinteză vie a realului cu irealului, 
a imediatului cu spiritul sumerianului Anun-
naki, a banalului cu fantasticul etc. – generat 
de o însumare aparent aleatorie a 

imanenţelor, asigură implicarea hazardului, 
evadarea într-un prezent etern, epifania unui 
discurs poetic aparent arbitrar, revelarea de 
sine/ a cosmosului şi a umanului, pe scurt 
configurează o contaminare empatică de 
postmodernism şi trădează filosofia scri-
itoarei: „de fapt suntem o singură fiinţă cu in-
finite oglinzi, feţe şi reîncarnări”.  
    De aici importanţa pe care o acordă 
comunicării. Absenţa comunicării cu Marele 
Întreg/ cu Celălalt, cu tine însuţi înseamnă 
boală. Se ştie, omul se revelă în autenticitatea 
lui, în iubire, în faţa morţii şi în boală. Nu 
întâmplător, par să fie şi temele preferate ale 
scriitorului-medic. E ceva misterios în boală, 
din moment ce arta şi geniul pornesc de la ea. 
Maladiile fiinţei constituie cu certitudine, sti-
muli ontologici. Ecaterina Petrescu Boton-
cea are în acest sens filosofia lui C. Noica. O 
reamintesc cititorului, pentru a se convinge: 
„Maladivă cu-adevărat este, la om, doar 
conştiinţa vană şi strivitoare a trecătorului, a 
perisabilului şi a inutilităţii oricărei ispite de a 
fi şi face; ea singură slăbeşte pe om (când nu 
devine ea însăşi poezie sau cântec), în 
schimb maladiile fiinţei, aşadar ale fiinţei lui 
spirituale, au sau pot avea pozitivul uman, în 
dereglarea lor. Dezordinea omului este izvorul 
lui de creaţie”. O capodoperă în ceea ce 
priveşte un anumit destin oniric al privirii mi 
se pare poemul Astăzi e sâmbătă. Categoriile 
estetice – sublim, frumos, tragic, graţios etc. 
- sunt cele din Mozart şi Chopin, iar suprarea-
lismul din Salvador Dali: „m-am pomenit as-
cultând Triada îngerilor, suită de compoziţii 
semnate de el, idee oarecum zburdalnică, pi-
anul mutându-şi clapele pe coastele mele, de-
venind eu muzicianul, compozitorul, 
interpretul, şi instrumentul,/ pierdusem 
punctele cardinale,/ nu mai ştiam unde este 
estul şi vestul, sunetele se preschimbau în cu-
vinte şi cuvintele în sunete, aveau aripi, de-
veneau păsări care intrau şi ieşeau pe…”. 
Graţiosul poem Fluturi în ochi este cuprins de 
curcubeul bucuriei ce însoţeşte privirea 
germinativă. Poetica privirii plină de tensiuni 
fortifică sau distruge, centrează sau risipeşte, 
înalţă sau prăbuşeşte…, naşte paradis sau 
iad. O identitate de „singură fiinţă cu infinite 
oglinzi” a Ecaterinei Petrescu Botoncea 
este proiectată în întreaga carte. Un poem 
dar, chiar, cine sunt? poate fi considerat o 
sinteză: „… sunt iarba de sub ferestre!/ m-am 
aplecat pe fereastră şi m-am văzut.”, îşi 
încheie scriitoarea, această transfigurare bla-
giano-expresionistă. Finalul este revelator. 
Stă sub acelaşi simbol al „Ochiului Domnului”. 
Ambivalenţa privirii – un ochi râde şi altul 
plânge – sugerează bipolaritatea cunoaşterii 
din cele două stări opuse şi complementare 
ale existenţei configurată poematico-filosofic. 
Citim o misterioasă anatomie a sufletului.   
Multiplicarea ochilor în cele 72 de Povestiri 
sub pleoape ce amintesc prin „pădurea de 
simboluri”, şi prin poetica atmosferei, de Mici 
poeme în proză de Charles Baudelaire este 
cu adevărat autoportretul în palimpsest/ pa-
limtext al acestei autoare de excepţie, care, 
totuşi, este CINEVA, deşi „fraţii mei scriitorii” 
şi-au pierdut memoria: „ – la urma urmei, 
eram Cineva pe care Altcineva nu îl citise, la 
urma urmei  Altcineva nu mai ştia cine sunt… 
cineva va ajunge acasă, la câinii ei, mai de-
vreme…” (Cineva). Din (ne)fericire, nimeni nu 
ne citeşte şi nimeni nu ştie cine suntem. 
Rămânem frumoşii anonimi ai Marelui 
Anonim. Dacă în fiecare lucru e un prizonier 
- opinia lui Rilke - în fiecare scriitor de tipul 
Ecaterinei Petrescu Botoncea coexistă o in-
finitate, ca în tragedia Iona de Marin Sorescu, 
condiţia fiind  să înţelegem că suntem „iarba 
de sub ferestre” în infinite ipostaze. 

Originalitatea cărţii: folosindu-se de 
matematica fractală (mai curând de spiritul 
ei), autoarea transfigurează în viziune 
postmodernă/ transmodernă, fenomenul de 
multiplicare a omului terestru, într-un om cos-
mic/ anunnaki, parte a Întregului divin. Para-
doxal, dar cu certitudine, scriitoarea are 
nostalgia viitorului şi stăpâneşte sincretic 
mecanismul semiotic al artelor.  
        Sunt din ce în ce mai rari asemenea scri-
itori…, prin urmare, cu atât mai necesari. 

 
* Ecaterina Petrescu Botoncea, 

 Anunnaki. Povestiri sub pleoape, 
Editura Eikon, 2019

Amintiri din prezentul  
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Sunt cărți care vin pe lume dintr-o 

ambiție și un vid sufletesc, îngroșând 
numărul de obiecte inerte și satisfăcând 
orgoliul gonflabil al unor personaje ce 
cred că eternitatea poate fi achiziționată 
la bucată, precum un produs second-
hand. Sunt cărți care se nasc din 
pătimire, prin angajarea unui efort ce 
poate merge până la sângerare și 
trudnică epuizare, așa cum este romanul 
O lumânare pe malul Prutului de Victor 
Enășoae (Ed. Art Book, Bacău, 2018, cu 
o prefață de Vlad Sorianu și o postfață 
semnată de Cristina Ștefan). Nu-i mai 
puțin adevărat că și lectura textului 
atrage cititorul printr-un magnetism pu-
ternic, ținându-l în priză până la final, cu 
imposibilitatea deconectării de la eveni-
mente. 

Tema romanului e de o vârstă cu 
omenirea, iar sentimentul atât de nobil și 
copleșitor prezent în carte se constituie 
într-o primă demonstrație a faptului că 
menirea omului nu e doar să trăiască 
pentru sine, ci mai ales pentru „celălalt”. 
Așadar, doi adolescenți de doar 16 ani, 
basarabeanca Liliana Guriță, aflată la 
studii în Bacău, și Ion Vișoiu, se 
îndrăgostesc în condițiile dramatice ale 
începutului ultimului război.  

Cum Basarabia este invadată pen-
tru a doua oară în 1944 de trupele „elib-
eratoare” sovietice, iar Lili vrea să-și vadă 
numaidecât părinții, îndrăgostiții vor 
călători de la Iași până în prispa 
Chișinăului per pedis, hrăniți pe drum de 
ospitalitatea moldovenilor. Aici, prin 

neostoita vigilență a ostașului sovietic, 
cei doi vor cunoaște drama despărțirii, 
repetând, la nivelul individului, smulgerea 
ținutului Basarabilor din trupul României: 
Serghei, soldatul, un munte de om s-a 
băgat între noi. A rupt-o pe ea de mine. 
(…) Ca pe o creangă de copac. Simțeam 
cum se rupe ceva. Eram ca o singură 
ființă care se rupe în două. Cumplite 
vremi pentru Țară și oamenii ei, oriunde 
s-ar fi aflat aceștia! 

Pentru trecerea frauduloasă a 
frontierei țaratului sovietic, Ion e con-
damnat și ajunge cârtiță într-o mină din 
Karaganda, la sute de metri sub pământ. 
Autorul Victor Enășoae se dovedește un 
fin cunoscător al psihologiei umane, 
creând un personaj cu o fantastică putere 
interioară. Ion va povesti, după eliberare, 
că, în galeriile subpământene, unde 
putea fi strivit în orice clipă de o surpare, 
a trăit două vieți.  

Una reală, cea de vagonetar, 
trudind pe întuneric printre șobolani, și 
alta imaginară, închipuindu-și că Lili i-a 
născut un băiat, că erau toți trei la un loc 
și că îl crește pe ăla micu, simțind 
aproape real bucuria vieții de familie: 
Timpul trecea. Visul mă ținea. Mă ținea 
întreg la minte. Altfel, cred că o luam 

razna. 
De la o vreme, se adaugă un alt 

element surpriză care îi sporește coordo-
natele rezistenței. Se împrietenește cu o 
finlandeză – Olga Fina – capturată și ea 
în aproximativ aceleași împrejurări, 
făcută cetățean sovietic, femeia 
dovedindu-se a fi stăpână pe un simț 
special de a pătrunde cu mintea dincolo 
de realitatea imediată: Te minți pe tine și 
vrei să mă minți și pe mine. Dar pe mine 
nu poți să mă minți. Te citesc. Îți văd su-
fletul. Ca pe o carte cu poze te citesc. 
Ești min-ci-nos! N-ai nevastă! Ești minci-
nos. N-ai copil. Cu toate că o dragoste 
n-o elimină pe alta, cum crede bărbatul, 
Ion, ispășindu-și pedeapsa și devenind 
liber, se căsătorește cu Fina, devine tată 
și mecanic, însă acum șobolanul din 
abataj i se mută în suflet: Mi se făcuse să 
vin în țară. (…) Tânjeam tocmai când 
dăduse binele peste mine. (…) Mă, dar 
știi ce înseamnă să te doară inima de 
dor? Urmează repatrierea, cu atuuri con-
sistente: un văr student la Moscova, spri-
jinul necondiționat al Finei și o 
motocicletă, peste toate tronând 
năvalnicul dor. Ca urmare, la intrarea în 
Țară, m-am spălat cu pământ pe pi-
cioare, cum m-aș spăla cu apă. Voiam să 
spăl cu pământ românesc tot praful 
pământului străin pe care l-am călcat. O 
confesiune tulburătoare în fața unui pri-
eten din copilărie, de unde răzbate pro-
funzimea sentimentului patriotic răbufnit 
cu o forță de neoprit. 

Ion Vișoiu, convins că Lili a murit, 
duce o viață obișnuită, ca mecanic în 
zona Comănești, vizitându-și, la intervale 
mai scurte sau mai lungi, familia rămasă 
la Bacău. Leagă o prietenie durabilă cu 
ziaristul Mihai Ciortean, un redactor 
atipic, care nu înțelege să renunțe la 
omenie într-un regim totalitar unde 
funcționează legea ukazului și a pumnu-
lui băgat în gură. Ciortean, alter ego al lui 
Enășoae, reușește, ca jurnalist, să facă 
o echilibristică între propriile convingeri și 
cerințele, adeseori absurde, ale politru-
cilor: Noi nu scriem despre nenorociri și 
catastrofe. Asta-i treaba presei burgheze. 
Trece pe lângă o medalie pe care o va 
lua, inevitabil, redactorul șef și se 
angajează să-l ajute pe Vișoiu în momen-
tul în care mecanicul află că marea lui iu-
bire trăiește în orașul Kanev de pe Nipru, 
unde tronează statuia lui Taras 
Șevcenko, cât o casă cu șapte etaje. 
Brusc, în viața lui Ion se dezlănțuie o 
adevărată furtună. Dragostea pentru Lili, 
magmă subterană până atunci, 
izbucnește vulcanic, icoana primei iubiri 
acaparându-l în totalitate. Un singur gând 
îl stăpânește: de a-și revedea iubita și 
băiatul. Înfrânt în demersurile sale pe căi 
legale, el va alege periculoasa modalitate 
de a repeta trecerea frontierei artificiale 
prin înot. Două elemente ce schimbă 
cursul evenimentelor: un glonț rusesc îl 
trimite pe Ion Vișoiu, pe valurile Prutului, 
către Dunăre și o scrisoare va întrerupe 
brutal cariera lui Mișu Ciortean, omul de 
mare valoare morală, care aprinde pe 
malul Prutului o lumânare în memoria 
celui ucis, visându-și iubirea cea mare. 
Ziaristul este condamnat la 20 de ani 
pentru complot împotriva regimului și ten-
tativa de compromitere a prieteniei 
româno-sovietice. Într-o societate aflată 
sub teroare, condamnatul fără vină 
devine, după eliberare, în ochii celor din 
jur un ciumat.  

Omul trece prin momente vecine 
cu disperarea din cauza rușinii: Da, 
rușinea e mai rea decât pușcăria. 

Perioada postdecembristă îl 
aduce pe val (Să trăiți, domnul Mișu), iar 
valul îl aruncă direct în parlament. Dom-
nul Mișu își păstrează rectitudinea 
morală și, în condițiile democrației noas-
tre atât de originale, se va retrage în 
lumea lui pentru a privi și a judeca de-
gringolada din țară sau din afara ei.  

(Continuare în pag. 15)
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Citindu-l pe Spiridon Popescu, 
rămân cu acel sentiment de plenitudine 
poetică, fiindcă nu de puține ori mi s-a în-
tâmplat, să zâmbesc și totodată să mă în-
tristez de versurile aceluiași discurs liric. E 
cumva ca în Democrație: În România,/ 
Astăzi orice gând negru/ Poate fi exprimat/ 
În versuri albe.// Iată că idealul/ Pentru care-
au murit mii de tineri/ S-a împlinit.  

Poeziile par a fi anunțuri-fulger: 
Primesc în gazdă-un înger disperat,/ Un 
înger izgonit de Dumnezeu,/ I-asigur tot 
confortul: masă, pat/ Și nu îi cer chirie niciun 
leu/ Anunț, probe sau lipsa lor: M-am 
aruncat în mine ca-ntr-un hău./ Voiam să 
mor.// Cadavrul încă nu mi-a fost găsit.// 
Deci, nu există probe c-am murit,/ Lipsa de 
probe, imprecații: Eul meu, bată-l norocul,/ 
Numai rele mi-a făcut:/ M-a pierdut la 
pocher moartea,/ Și tristețea la barbut/ 
Blestem (1),  fapte diverse, regrete, sfaturi, 
scrisori, comunicate etc. Volumul de față are 
imbricate titluri însoțite de numărul de or-
dine, ca o repetiție a aceleiași teme propuse 
cititorului dintr-un alt unghi poetic, astfel, se 
întâlnesc Autoportret (1), (2), (3), unde po-
etul se imaginează a fi altcineva ori altceva 
decât este, un “autosufletesc” demontat din 
stările emoționale care îi străbat sinele, ast-
fel încât se simte aproape Dumnezeu ori 
nisipul fin al unei plaje ori un copac firav cu 
crengi puține; sau: Rugăminte (1)... (4). La 
fel cum sunt semafoarele, utopiile, tragediile 
în cer, rugăciunile, poemele, sfaturile, cân-
tecele, dialogurile peste gard, pastelurile, 
toamnele, elegiile, dialogurile, scrisorile, 
fără-ndoielile, catrenele, blestemele, faptele 
diverse, tristețile... însă, între toate, aș re-
marca psalmii și baladele.  

Psalmii fac înțelegerea să ajungă la 
rang divin prin încercarea anevoioasă a au-
torului de a se apropia de Dumnezeu încât 
orice durere să se dizolve instantaneu. 
Baladele sunt răspunsuri la întrebările, 
rugările și încercările de a depăși realul cu 
neajunsurile lui, și chiar replici ale poetului 
către Dumnezeu, o mână întinsă Acestuia, 
ca și când rolurile se pot inversa.  

Interesantă mi se pare acea “Nuntă 
în cer” personalizată în Baladă (7): 
Doamne, mult mi-ar mai plăcea/ Să fac 
dragoste cu-o stea,/ Steaua să rămână 
grea/ Și să nască altă stea,/ Iar eu, ca un 
tată bun,/ Pe copilă să mi-o-ndrum/ Să nu 
fie căzătoare/ Nici la nunta cea mai mare!...  

Desigur, poetul nu se-ndură să omită 
moartea ca personaj principal în viață, de 
aceea, ni se confesează: Moartea mea-i o 
mare doamnă,/ Nu mă-mbeznă, ci mă-
ntoamnă,/ Ca să poa, la primăvară,/ Frun-
zele să-mi deie iară./ Baladă (18). 

Poetul pare narcisist văzându-se fru-
mos interior, conferindu-și importanță și ra-
portând sinelui tot ce-l înconjoară. Însă, 
tristețea expunerilor sale înlătură suspici-
unea de autoidolatrizare. Evidențiez în 
acest sens poezia Mi-e dor de mine:  Mi-e 
dor de mine, nu m-am mai văzut/ De di-
nainte de-a mă fi născut. 

Un alt atribut al poeziei lui Spiridon 
Popescu este acela al omagierii unor poeți 
și artiști de renume, ceea ce mă face să 
cred că poetul are niște modele, precursori 
pe care îi respectă dincolo de murire și 
cărora simte nevoia să le plătească tribut. 
Tributul celor care le urmează, nu numai al 
său. Și aș începe cu Ochii lui Homer: Am 
luat ochii lui Homer și i-am ascuns sub 
zăpadă/ Să nu mai vadă,/ Fiindcă lumina lor 
mă deochea. Despre Eminescu,  spune că 
s-a născut din dorința noastră de a fi,/ Din 

orgoliul cuvintelor noastre. Pe Arghezi,  îl 
consideră un biet monah, retras într-o chilie, 
încercând să-l pipăie cu-n braț pe Dum-
nezeu. De Nichita, zice că: Era un domn,/ 
nu sta să se tocmească:/ dădea bacșiș la 
flori/ să înflorească.  

Remarc în miezul poeziei lui Spiridon 
Popescu acel duh bacovian, acele stări la-
custre, acele lamentații de tristețe, acel 
plumb sangvin, acea întunecare 
sufletească: Sunt mai bacovian ca tine, 
Doamne,/ Tristețea-n mine umple-un vas 
mai mare,// Lumina mi-e așa de slabă-ncât/ 
Nu pot să scriu “Lacustră”, de urât./ 
Scrisoare către George Bacovia.  

Totuși, scrisoarea scrisorilor este cea 
adresată lui Dumnezeu, de-a dreapta 
Căruia creează, la masa poetică din Cer, 
toți acești redutabili poeți universali: 
Doamne, dacă vei observa că-ntr-o zi/ Gân-
dul spre Tine n-o să mă mai poarte,/ să știi: 
nu-s supărat că m-ai făcut muritor/ Ci, 
fiindcă nu mi-ai dat puteri să aud/ Cântecul 
Privighetorii și după moarte./ Scrisoare 
către Dumnezeu. Doar în cele câteva cu-
vinte firești, remarc sensibilitatea poetică și 
sufletească popesciană, dragostea de locul 
natal, iubirea de țară, de semeni, de unici-
tatea, autenticul și fermecătorul ținut lumesc 
așa cum a fost creat de Dumnezeu. O 
dragoste curgătoare! În Cântecul Pri-
vighetorii se regăsește întreg sensul vieții! 

Dragostea este intuitivă, pare 
lăturalnică, considerată (și considerabilă!) 
prin sugestie, artistic, așa cum în poezia 
sculptată brâncușian: Nu depozitați inimi,/ 
inflamabile,/ în jurul Porții Sărutului -/ buzele 
îndrăgostiților/ sunt atât de încinse,/ încât s-
ar putea produce/ cel mai mare incendiu./ 
Brâncușiană. 

Relația cu divinitatea este una 
directă, fără intermediari și fără locașuri de 
cult, spovedania făcându-se prin cuvânt și 
în taina din inimă.  

Vremurile prea zgomotoase, la pro-
priu cât și la figurat, nu sunt utile nici măcar 
lui Dumnezeu: În ultima vreme,/ s-au ridicat 
atât de multe biserici/ că Dumnezeu,/ ca să 
nu mai fie deranjat toată ziua/ de clopotele 
lor zgomotoase,/ a fost nevoit să-și anti-
foneze Cerul./ Constatare (3). 

Poetul este sieși slujbaș. Obsesia 

scrisului și a poeziei îl urmărește non-stop. 
Însă, are încredere în sine fiindcă este 
posedat de Dumnezeu, el, diavolul cu 
coarne de melc. Este bântuit de cuvânt și 
de destinul poetic, de menirea lui în 
lume. Nu poate scăpa de același mereu 
coșmar: În fiecare noapte, adus la trap de-
un cal,/ Sosește-n visul meu un mareșal,/ 
Care-mi ordonă (parc-aș fi ostaș):/ “Spre 
nemurire, înainteee, marș!”/ Coșmar. 

Spiridon Popescu susține ideea că 
destinul și munca poetului sunt procese (de 
conștiință) de talia răstignirii lui Iisus! Ceva 
care va rezista vremurilor. Ceva tulburător, 
aproape incredibil, dar vindecător, 
renăscător, mântuitor: “Scriu poezii.../ (De 
fapt, bat niște cuie -/ nu-n palma lui Iisus/ 
Ci-n palma mea)”./ Dialog nocturn.  

 Poezia este mântuire! 
 

*(Diavol cu coarne de melc de 
Spiridon Popescu) 

      
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pentru multă lume, numele 

Cristinei Ștefan este asociat cu 
realizările sale lirice, cu ipostaza de 
poetă - cu multe și importante 
recunoașteri din partea criticii literare -  
ceeea ce nu este rău, pentru că dincolo 
de  varietatea zbaterilor sale literare  este 
cu precădere poetă. Circulă cu aceeași 
lejeritate prin mai multe domenii literare 
– poezie, proză, critică literară - ca printr-
un sistem de vase comunicante și nu se 
poate spune că dispunerile se stânjenesc 
între ele.  

Am citit cu interes romanul  
Călătorie la Salzburg  (Editura  Art 
Book, Bacău, f.a.) și m-a surprins nu atât 
dispunerea în paralel a planurilor, cum 
subliniază cu deplină îndreptățire 
prefațatorul Dan Perșa, cât fisura din 
pântecul realului prin care autoarea își 
strecoară fabulosul, fantasticul, ficțiunea. 
Aflu din biobliografia ultimei pagini că ro-
manul despre care vom vborbi în rân-
durile ce urmează nu este singura sa 
abordare narativă, că în contul său mai 
figurează și  volumul de proză Dimineața 
altfel  (2011) , romanul Jazz cub (2013)  
și volumul Buletin cu ilustrate (2015), 
ceea ce înseamnă că autoarea este bine 
familiarizată cu rigorile genului narativ.   

Într-adevăr, recursul la starea 
onirică este un mijloc facil de a ieși din 
imanență și de a face loc fabulosului, 
deși disputa dintre cei doi soți, dintre 
umanista Corina, mereu predispusă la 
contemplație și dintre tehnicul și in-
ginerescul Achim, se profila deja ca 
intrigă suficientă pentru a conferi 
substanță și arborescență romanului. În-
treaga acțiune se consumă în paralel cu 
parcurgerea traseului spre Salzburg, la 
vestitele concerte simfonice adorate de 
melomani. E un parcurs inițiatic, într-un 
fel, pentru că fiecare își procesează pro-
priile sale gânduri, trăiri și insatisfacții. 
Două insulițe singuratice aflate în același 
habitat automobilistic, dar cu punțile din-
tre ele suspendate. Trăirile lui Achim sunt 
consemnate în Times New Roman iar ale 
Corinei cu italice. Oricum, Incompatibili-
tatea dintre ei este generică, evidentă și 
fără nici o perspectivă concordatară.          

Drumul este un nou prilej ca dis-
puta, altfel obișnuită dintre cei doi soți – 
el inginer și cu simț practic, ea umanistă, 
cu apetență pentru meditație, artă și 
filosofie  – să continuie într-o formă mai 
radicală, atât de radicală încât atunci 
când opresc la o benzinărie, ea își 
părăsește soțul și pleacă singură pe 
câmp. Sigur, soțul o recuperează repede, 
dar spectacolul nu lasă indiferentă o 
pereche aflată în apropiere și care, 
intrigată, se pornește în urmărirea lor.  

În acest punct al narațiunii se pro-
duce declicul; Corina este răpită de 
urmăritori, iar el este lovit cu brutalitate și 
spitalizat într-o unitate vieneză. Aflată în 
captivitatea acelui urmăritor necunoscut, 
situația Corinei capătă accente dramat-
ice, dar teroristul nu este chiar necunos-
cut, este chiar Jan filosoful, prietenul ei 
din studenție, iar toată drama nu este 
decât o firească evadare într-o lume 
onirică, în care visarea este neîngrădită 
și menită să compenseze în mare parte 
precaritățile și nesăbuințele lumii reale.  
Până la urmă, aflăm la sfârșitul narațiunii, 
totul este un vis, cu generoase descinderi 
prin biografie, prin anii tinereții și prin 

frisoanele primelor iubiri. 
Interesantă mi s-a părut modali-

tatea colocvială, faptul că pentru a con-
feri personajelor o anumită identitate, 
autoarea recurge la cuvânt și la schimbul 
de ping pong al replicilor ce și le 
adresează cei doi soți, ca la o modalitate 
suficientă și convingătoare. Dacă-i 
adevărat, cum spune Corina la un mo-
ment dat, că fiecare om are o oglindă a 
lui prin care este privit de oameni, atunci 
oglinda care reflectă imaginea celor două 
personaje ale cărții este mai mult retrovi-
zoare și se exprimă prin cuvânt și prin 
sagacitatea replicilor ce și le adresează 
reciproc, pentru că adună în adâncurile 
ei toate aluviunile disconfortului de viață 
cumulate. Mai ales Corina, cu aplecarea 
ei spre visare și spre meditație, 
ipostaziază un rafinament intelectual  
care contrastează  brutal cu realismul și 
pragmatismul soțului său, în rol de  pater 
familias care face tot ce-i stă în putință 
pentru a asigura familiei sale un confort 
de viață decent. 

Se-nțelege că frecventele lor 
discuții contradictorii - de multe ori pro-
blematice, mustoase și pline de sens - 
drenează discursul narativ spre eseu, dar 
în egală măsură configurează și câte 
ceva din identitatea personajelor.  De 
unde judecata Corinei se revendică din 
inimă și este caldă, contemplativă, 
afectivă și emoțională, raționamentele lui 
Achim sunt produsul unei minți glaciale, 
ferme, exacte și par decupate dintr-un 
bloc de gheață insensibil. Chiar 
recunoaște la un moment dat, iritat de 
dispoziția spre visare a soției: Eu nu 
visez. N-am timp! Dorm ca să-mi iau 
munca de la capăt. Nu visez niciodată (p. 
23). Oricum, împreună cei doi soți, din-
colo de episodicele lor neînțelegeri, re-
compun binomul eminescian minte și 
inimă, fermentul epistemic coagulant 
pentru orice  discurs scriitoricesc.  

Ar mai fi ceva: Ficțiunea, firească 
într-o dispunere narativă, nu anulează 
zbuciumul epocii de tranziție pe care ro-
manul o circumscrie și din care se 

revendică. Ecoul și toate nesăbuințele ei, 
care a tulburat serios subiectivitatea per-
sonajelor vuiesc în biografia lor așa cum 
vuiesc talazurile oceanului răscolit de fur-
tuni într-o scoică maritimă. Nu mai 
insistăm asupra acestui aspect pentru că 
subiectul este bine bătătorit în proza 
românească mai nouă. Conchidem doar 
că sub pretextul unei nevinovate călătorii 
la Salzburg, autoarea aduce în partitură 
epică, firește, într-o formă colaterală, și 
câte ceva din nebuniile acestei nesfârșite 
epoci de tranziție care a dezumanizat 
omul și-a scos din normalitate devenirea 
românească. Nu-i conferă statut de 
subiect central, pentru că nu aceasta 
este tema cărții, dar  nici n-o lasă 
indiferentă ca s-o piardă din vedere. O 
felicităm pe Cristina Ștefan pentru 
această minunată ispravă romanescă și-
i sugerez să nu-și găsească liniștea până 
când nu realizează și fresca învolbu-
ratelor noastre realități postdecembriste.            

 Cristina Ștefan în ipostază narativă
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Mariana Velisar Codrescu 
-Cronică de familie-  

(„Povestea adevărată a străbunicilor 
Safta Iurașcu – Dumitrache Velisar”, 

Editura „Ateneul Scriitorilor”, Bacău, 
2015) 

 
Cartea de față beneficiază de o 

prefață („Amintiri din vremuri…”) 
întocmită de carismaticul președinte de 
onoare al U.S.R., filiala Bacău, neobositul 
Calistrat Costin. 

Autoarea, profesoară de limba și li-
teratura română în învățământul preuni-
versitar băcăuan, scrie, asemenea 
cronicarului din vechime „ca să nu se 
înece anii cei trecuți” și „dă lumii la 
vedere” o „poveste adevărată”, aceea a 
descendenței sale din cel mai nobil neam 
al românilor, cel al Emineștilor. 

Distinsa profesoară Mariana 
Velisar Codrescu este strănepoata 
Saftei Iurașcu: „Ani întregi, mărturisește 
scriitoarea, m-am sfiit să mărturisesc că 
am strămoși comuni cu Mihai Eminescu.” 

Aflăm informații prețioase despre 
„Bacăul de altădată și de acum” și despre 
primul volum din „Legendă și adevăr în bi-
ografia lui Eminescu” al poetului băcăuan 

Ion Roșu, din păcate, stins de timpuriu. 
Safta Iurașcu „a trăit la Bacău și în 

satul nostru Fundeni-Secuieni, unde Du-
mitrache Velisar avea un conac nu prea 
mare și o moșie de 65 de fălci.” (p.8)  

Autoarea menționează atestarea 
localităților Fundeni și Bacău (1408), 
personalitățile care le-au dat faimă (Vasile 
Alecsandri, George Bacovia, Vasile Pâr-
van, Ion Borcea, biolog celebru, Radu Be-
ligan precum și personalități 
contemporane: Ovidiu Genaru,  Calistrat 
Costin, Petre Isachi, Gr. Codrescu, Ilie 
Boca, Gh. Apostu și lista poate continua). 

În capitolul al II-lea al cărții intitulat 
„Acasă, la străbunicii mei”, scriitoarea 
povestește: „Despre Raluca Eminovici și 
despre surorile ei Olimpiada și Fevronia, 
devenite măicuțe la Mânăstirea Agafton, 
unde merge și Xenia, nepoata lor, soră cu 
bunicul.”Alte încrengături și rubedenii 
sunt dezvăluite în capitolul al III-lea 
„Procura Xeniei”.  

Se citează din cartea „Contribuții 
documentare la biografia lui Mihai Emi-
nescu” (Editura Academiei R.P.R, 1962, 
p.274) și din N. Manolescu, „Istoria lite-
raturii române pe înțelesul celor care 
citesc” (Editura „Paralela 45”, 2014). 

Mariana Velisar Codrescu 
avertizează pe iubitorul de Eminescu din 
vremea noastră care ar vrea să meargă 
„La Ipotești, astăzi” (cap. IV) că va avea 
mari dezamăgiri, așa  cum le-am avut și 
noi și despre care am scris în presă și 
autorităților locale: „Impresia de părăsire, 
de pustiu ne-a copleșit” .(p. 31) 

„Bunicii Velisar” sunt evocați cu 
duioșie iar portretele părinților fac dovada 
măiestriei sale portretistice: Tata, 
Costache Velisar, era „Om nu prea înalt, 
dar bine legat, cu brațe puternice, capul 
mare, păr castaniu, fața albă, ochii căprui, 
trăsături cu adevărat bărbătești.” (p.40) 
„Prietenos și bun la suflet… l-aș asemăna 
cu Ilie Moromete”, completează autoarea. 

Mama Maria este pictată re-
nascentist, în culori care încântă 
deopotrivă inima și ochiul: „Era frumoasă 
mama, cu un chip plăcut, cu o privire de 
ființă blândă, cu ochi mari, expresivi, păr 

castaniu, zveltă și delicată (…) îi întrecea 
pe toți la școală: citea tot, scria frumos, 
era talentată și la matematică, încât dom-
nul Uncescu îi dădea premiul întâi, cu 
mari laude.” (pp. 43-44) 

În timp ce ni-i prezintă pe „Cei zece 
ai lui Constantin Velisar”, Mariana Velisar 
Codrescu laudă, asemenea genialului 
humuleștean, hărnicia și priceperea 
mamei: „Mama n-a muncit niciodată la 
câmp. Acasă însă erau întotdeauna bu-
cate bune, ceva pâine sau turte pe plită 
făcute, oale prinse, lapte covăsit, gem de 
prune, în pod șuncă, costițâ, cârnați, vara 
un borcan mare cu untură, în care rezis-
tau bine bucăți de carne de porc, brânza 
de oi era frământată în borcane, iar cașul 
și urda erau pe leasă.” (p.47) 

În anii școlarității, autoarea 
cunoaște pe „Sanda – gazda 
binecuvântată” și apar pe pânza vremii 
alte chipuri de luminoasă aducere aminte. 

Un „Mic jurnal al autoarei” readuce 
în memorie primii ani de școală, cu tot 
farmecul de altădată și cum „Timpul nu 
mai are răbdare” „A venit timpul gimnaziu-
lui”, când pasiunea sa pentru citit prinde 
contur: primele sale iubiri fiind Creangă, 
EMINESCU, Slavici ș.a.  

Reînviind trecutul, autoarea își 
amintește de clipele fericite când erau 
„Acasă toți zece”: „Curtea noastră era 
mare, cu iarbă plăcută vederii și odihnei, 
iar pe margini se înălțau pruni, un tei mare 
la poartă, părul busuioc, vișini, un dud al-
toit și în stânga începea livada cu pruni și 
mere domnești.” (p.75) 

Amintirile din anii școlarității stau 
sub semnul poeziilor învățate: Pillat, 
Eminescu, Arghezi. 

Urmează pe firul cronologic al ma-
rilor evenimente din viața sa, „Examenul 
de admitere la liceu”, apoi cel de admitere 
la prima Universitate a Țării, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facul-
tatea de Filologie și, conform mediei de 
la absolvire repartiția la Liceul din Adjud. 

Gândindu-se la întemeierea unei 
familii, nu-și dorea decât „un om care să 
iubească și cărțile, chiar mai mult decât 
mine” și omul acesta a fost să fie „un om 
între oamenii” de cultură, criticul literar in-
comod Grigore Codrescu. În orașul Adjud 
se leagă „Prieteni și visuri tinerești” iar 
tânăra familie este binecuvântată cu un 
fiu, Mihai, frumos și deștept semănând 
mai mult cu Grișa (Grigore) Codrescu. 

Așa cum Topârceanu a devenit 
ieșean, profesorii Mariana și Grigore Co-
drescu devin băcăuani. P.96) 

La Bacău se întâmplă două mari 
minuni: vine pe lume Făt-Frumos Mihai, 
de patru kilograme declarat de medici „șef 
de salon” iar fericitul tată, criticul literar 
Grigore Codrescu, scrie prima sa poezie 
(și ultima!). „Era darul cel mai frumos 
oferit de un profesor de literatură”, spune 
înduioșată fericita mamă. „Eheu! Fu-
gaces… labuntur anni” (Horațiu).  

Mihai crește, se căsătorește, apare 
nepotul Matei și motivația acestei trudnice 
și reușite lucrări, din partea autoarei: „Sin-
cer, am vrut să le dovedesc bunicilor și 
străbunicilor, părințilorși fraților mei că 
merită să evocăm ceva măcar din viața 
lor. Am pornit de la străbunica mea Safta, 
soră a Ralucăi Eminovici, care ne-a înno-
bilat numele prin căsătoria la Bacău, și 
viața acolo, în satul unde am crescut, 
muncind din greu cu toții.” (p.106) 

Scriitoarea Mariana Velisar Co-
drescu își trăiește „Adevăratul destin” 
alături de „un soț deștept, frumos și mai 
ales cu simțul umorului, un fel de Moro-
mete”, lucru cu care și noi suntem de 
acord. Mariana Velisar Codrescu scrie o 
„cronică de familie” presărând fulgi de 
lirism peste inima trecutului încălzită de 
bătăile inimii sale. Și ale noastre, ale citi-
torilor.  

O astfel de carte, care îmbină ar-
monios subiectivitatea elementelor  auto-
biografice cu obiectivitatea adevărului 
istoric, se încheie  cu „Reflecții literare”, 
cu „Meritele unui eminescolog aproape 
uitat – Ion Roșu” și cu o „Bibliografie 
selectivă”, iar lectura noastră empatică se 
încheie cu respectul datorat unui creator 
de frumos uman și artistic. 

Petruș Andrei 

 
Gheorghe Ungureanu 
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(urmare din numărul 155) 
 

Afară de clipocitul apelor rosto-
golindu-se către avalul fostului hait în 
cuprinsul căruia, în timpuri străvechi, 
făceau scurt popas plutele, în noaptea cu 
stelele din imensitățile cerului îngrămădit 
parcă între dantelăriile stâncilor, doar 
conversațiile noastre, acordurile muzicii 
călătorind dinspre ferestrele laminate ale 
cabanei şi strălucirile reci ale Luceafărului 
serii, însoțind luna galbenă și pe trei sferturi 
rotundă, străjuind dimpreună focul de 
tabără, ne mai țineau încă treji. Gândindu-
ne pe ce căi, mai puțin ocolite, ne vom 
preumbla a doua zi pașii. Pentru că  vre-
mea cu adierile gingașe ale vântului se pre-
coniza a fi lipsită de precipitații și deosebit 

de prielnică oricăror cățărări alpiniste, 
raftingului în bărci pneumatice sau, de ce 
nu, incursiunilor prin împrejurimile locului.   

După ce timp de câteva clipe, reuniți 
în astfel de ocazii, în calitate de organizator 
am încercat prezentarea succintă, dar și 
cât mai atrăgătoare a importanței barajului 
pe coronamentul căruia făcusem întâiul 
nostru popas, ajuns în situația de a oferi și 
alte câteva amănunte ale traseului 
străbătut, m-am supus cerințelor unanim 
exprimate, oferindu-le însoțitorilor mei 
informațiile pe care voi încerca să le deta-
liez  într-o oarecare măsură, potrivit 
uzanțelor oricărui jurnal.  

- Uluitoare construcție, s-a entuzias-
mat Liviu…  - Dar, oare, câți dintre noi sau  
dintre cei care văd zi de zi, ceas de ceas 
sau doar în postura de participanți la o ast-
fel de călătorie, și-au pus întrebarea, ori și-
au manifestat interesul aflării istoricului 
nașterii acestui măreț edificiu… - Eu, una, 
nu, a declarat mamă-sa, Oana… - Nici eu, 
s-a alăturat ideii fiică-mea, Vera...  - Așa că 
hai, spune-ne tu, Ilie a toate cunoscătorul, 
așa cum se zice la noi, în familie, a inter-
venit și nevastă-mea, Lia, dându-mi, astfel, 
undă verde pentru a prezenta un punct de 
vedere „autorizat”. Atât în fața surorii sale, 
dar și a copiilor, adolescenții aflându-se-n 
vacanța lor mare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
În faimosul lui eseu intitulat Poemul 

pedagogic, acest pedagog sovietic a 
trasat liniile pentru educarea și discipli-
narea copiilor proveniți din familii dezorga-
nizate. După război pe întinsul Uniunii 
Sovietice vagabondau sute de mii de copii 
rămași orfani. S-a pus problema aducerii 
acestora în centre de instruire și educare 
pentru a deveni cetățeni sovietici integrați 
în normele statuate. De origine ucraineană, 
Anton Makarenko, s-a impus în acel contex 
social haotic ca un pedagog ce obținuse în-
crederea lui Stalin, preconizând în școlile 
de educare și instruire a tinerilor metode 
tradiționale la ruși, pedeapsa corporală și 
critica în colectiv. E adevărat că dezordinea 
lăsată de război în Rusia acelei epoci 
deruta chiar și pe cei mai înțelepți intelec-
tuali. Practicând bătaia în școli, autorul 
amintit nu făcea decât să imite atmosfera 
cazonă bine întemeiată de multă vreme în 
imperiul sovietic. Dar să nu uităm că este 
vorba de o moștenire străveche. Cât 
privește critica în colectiv, această metodă 
aparține sovieticilor care puneau accent pe 
grup nu pe individ. Trebuie spus că 
experiența dobândită de educatorii sovietici 
s-a generalizat și în țările supuse Kremli-
nului. Este de la sine înțeles că bătaia, 
provocarea suferinței fizice, era con-
siderată o cale de îndreptare a conduitei 
deviante în orice împrejurare. În închisori 
se aplica aceeași metodă cu speranța 
inhibării a celor pulsiuni distructive vădite 
de unii indivizi. Se pare că prin critică și 
autocritică în colectiv se urmărea trezirea 
conștiinței fiecărui om la nevoile 
colectivității. Se cuvine spus că persoana 
era privită ca simplu element al grupului, 
fapt constatat și în practica vieții de partid 
cunoscute de noi în România. Cel care își 
făcea autocritica în mod convingător era 
deseori iertat. Din școlile sovietice 
supravegheate de pedagogii staliniști 

ieșeau absolvenți cu un comportament 
standardizat, având drept scop traiul în 
colectiv, pe care îl socoteau forța de bază 
a poporului. La noi în perioada respectivă 
elevii erau supuși unor rigori ase-
mănătoare, deși proveneau din familii nor-
male, în vreme ce tinerii sovietici aveau 
etichetă de vagabonzi ori infractori. Dar tre-
buie să recunoaștem că severitatea 
excesivă introdusă în școli normale 
deformează personalitatea tinerilor, aceștia 
fiind fie timorați ori revoltați pentru trata-
mentul dur la care sunt supuși. Nu vom uita 
că în activitatea de instruire și educare a 
copiilor s-a considerat bătaia drept metodă 
ruptă din rai. Chiar dacă la maturitate mulți 
oameni vorbesc cu obidă despre acei pro-
fesori sadici, s-au văzut și persoane care 
le poartă recunoștință fiindcă i-au învățat 
carte. Ei cred că bătaia aplicată la timpul 
oportun dă roade. În realitate nici măcar 
animalelor dresate pentru circ nu li se mai 
provoacă suferințe inutile. Încă din cele mai 
vechi timpuri elevii erau chinuiți de dascăli, 
după cum aflăm scris pe o tăbliță de lut 
descoperită în Mesopotamia antică. Copilul 
se plânge că profesorul l-a biciuit cu varga, 
apoi l-a pârât părinților fiindcă nu știuse 
lecția. Acasă a fost din nou bătut ca să nu 
mai repete greșeala. Ca foști elevi noi 
reținem până la sfârșit mai cu seamă nu-
mele celor care ne-au provocat suferințe 
corporale, deși timpul atenuează mânia și 
ne face să privim cu îngăduință trecutul. 
Cert este că niciodată n-ar trebui să fie chi-
nuit, torturat omul. Indiferent ce faptă a 
comis un delincvent el trebuie tratat ca 

ființă umană, aplicându-i-se legile în 
vigoare. Din păcate, mai sunt țări în care 
bătaia cu biciul este stipulată în texte ale 
codului penal. 

 Makarenko, un Stalin al educației
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Purtând un titlu oximoronic, romanul 

Furtună în liniștea gândului este un veritabil 
poem închinat dragostei. Spre surpriza multor 
cititori, obișnuiți cu violențe, trădări, curiozități 
erotice, aici e vorba de o dragoste calmă, 
împlinită, urmând traseul clasic: iubire – 
logodnă - nuntă - primul copil, Narcis – al 
doilea copil, Narcisa. 

Romanul are limpezimea și simplitatea 
clasică a romanelor de dragoste absolută, 
cum ar fi Dafnis și Chloe a lui Longos sau Paul 
și Virginia de Jaques–Henri Bernardin de 
Saint-Pierre, ca să amintim doar două dintre 
romanele de dragoste, celebre nu doar la vre-
mea lor. Protagoniștii sunt Vlad Mironescu și 
Melisa, iubita, logodnica și apoi soția sa, ambii 
medici excepționali. 

Cele două personaje  sunt atât de puter-
nice, încât adună și/sau împrăștie toate nu-
mele din jurul lor. Mediul este cel medical, 
universitar sau clinic, iar timpul curge cu 
adevărat cam din 1968 și până în zilele noas-
tre. 

Romanul este și un basm, căci Făt - Fru-
mos (Vlad) este fără prihană și reproș, nu 
greșește niciodată, este obositor, enervant de  
performant; Ileana Cosânzeana (Melisa) este 
și ea pusă în cea mai favorabilă lumină.  

Și, ca întotdeauna, Binele învinge Răul… 
Firul narativ este liniar, focalizarea fiind 

făcută pe cei doi eroi, pe protagoniști, celelalte 
personaje fiind antagoniști și/sau corul. Corul 
e format din colegii studenți (primul cor), din 
colegii Spitalului din Galați (al doilea cor) și 
profesorii universitari din clinica din Iași (al 
treilea cor). În primul cor personajele sunt 
așezate pe rânduri, formând cupluri: Anca și 
Matei, Andreea și Alin,  Nora și Eusebiu 
Dragomir, apoi Andrei, Claudia și  Alberto,  Lia 
și Dan,  Cerasela și Marius,  Mihai și Delia, 
George și Marina, Lia și Marius etc. 

Al doilea grup de personaje îl constituie 
universitarii: profesorul Drăgan, asistentul  
Filip Bogdan, doctorul Mateiaș, profesorul 
Banu, endocrinologul Tudoraș profesorul 
Săvulescu profesorul Tănăsescu, doctor 
Lungu, profesorul Triandaf și soția sa doctor 
Petronela,  medicul Rotaru, profesor Luca An-
drei,  medicul anestezist Iancu și soția sa 
Laura,  doctorul Șerban, profesoara Argen-
toianu. Ei sunt prezentați având calități co-
mune, prea puțin diferențiate: profesionalism, 
competență, severitate, exigență, umor…  

Se detașează net profesorul Cornelius 
Diac, modelul protagonistului, o figură cu 
adevărat luminoasă, mentorul tuturor gene-
rațiilor de medici, o somitate recunoscută. 

În fine, ceva mai bine diferențiați apar 
medicii de la Spitalul din Galați: doctorul Mihai 
Dogaru, directorul spitalului, doctorul Ivan, 
doctorița  Olga Olteanu, doctor Palade, asis-
tenta Teodora, doctorul Bardan,  medicul asis-
tent anestezist Popa.  

Printre studenți mai trebuie amintiți 
Tiberiu Adam,  fiul primului secretar al comite-
tului județean de partid, adversarul aparent li-
lial, permanent al lui Vlad,  cu soția sa Denisa, 
studentul arab Omar, prezentat pitoresc, cu 
umor,  Stăncuța și  Ciprian, Dragoș Mureșan 
din Cluj, emigrat în Quebec și Mihai Aldea din 
București, ultimii doi fiind colegii care l-au 
însoțit pe Vlad Mironescu la Congresul de la 
Berlin. Caricaturale sunt doar personajele 
politice: Pamfile Petrea, reprezentantul 
comitetului județean de partid, Prim secretarul  

 

Pristavu de la Galați, Prim secretarul  Adam 
de la  Iași,  secretarul de partid din spitalul din 
Galați, Costache Pierdevară, asistent.  

Apare și comicul de nume: „Adam” 
înseamnă „bărbat”, „primul bărbat”, „Pristavul” 
e o „portavoce” medievală, cât despre 
„Pierdevară”, nu mai avem nimic de 
adăugat… 

Pulverizarea personajelor se face și în 
cadrul familiei: Narcis, devenit medic neuro-
chirurg va emigra în Canada și se va căsători 
cu o argentiniancă, iar sora sa mai mică, Nar-
cisa, ajunsă muziciană, își va urma soțul 
suedez, tot muzician, în Suedia.  

După cum, anterior, colegii erau 
pulverizați prin repartiție, un fel de arest la 
domiciliu, întrucât absolvenții trebuiau să-și 
facă stagiatura acolo unde erau repartizați. 
Astfel Anca și  Matei  vor fi repartizați la 
Botoșani, Dan la Gheor-ghieni, Lia la Tulcea, 
iar Marius la Constanța… 

Romanul este totuși proteic și haplologic, 
înghițind o scrisoare, versuri de Vasile 
Voiculescu, citate din Antoine de Saint-Exu-
pery sau Sienkiewicz (citat cheie: „Dragostea 
zboară ca o pasăre”, ba chiar și o întrecere de 
epigrame, semănând cu o „maqamă” sau o 
șezătoare citadină. 

Stilul poate fi ușor metaforizat: Florile 
sărutate de ploaie se înviorau ridicându-și 
petalele ca și cum ar fi vrut să-i salute pe cei 
doi îndrăgostiți. 

Dintre modurile de expunere domină 
narațiunea și dialogul, dar pe alocuri găsim și 
descrierea: Ploaia caldă îi apropiase și mai 
mult. S-au oprit sub un copac rămuros ca sub 
o umbrelă protectoare. Stropii sunau sacadat 
în frunzele dese, dispuse într-o anumită formă. 
Din când în când câte unul se oprea peste 
brațele împreunate. Cerul începuse treptat să 
se în-senineze și părea alcătuit din 
nenumărate priviri cenușii-albastre, iar la ori-
zont se rotea o fâșie de foc roșu amestecat, 
sporind senzația de liniște, de curat, de 
emoție. p.11 

Deși e o scriere intens realistă, nu e alun-
gat nici visul: - Știi, Vlad, am visat că mă aflam 
undeva, departe, în mijlocul unui pustiu, cu 
multe păsări în jur. Unele, neobișnuit de mari, 
altele mici, mici,  cât un degetar. Toate ciripeau 
în legea lor, într-un zgomot asurzitor. Te-am 
strigat speriată de câteva ori. M-am trezit apoi 
brusc. Simțeam înăuntrul meu multe forțe pe 
care nu le cunosc. Un fluture trecuse pe lângă 
tâmpla mea, apoi s-a înălțat, bătând timid din 
aripi. Am vrut să-l prind, dar a executat  în 
mișcarea lui o buclă imensă deasupra mea  și 
a dispărut. Avea aripile brodate cu unele din 
culorile curcubeului ce străjuiesc încă în fața 
noastră. p.10  Uneori stilul e caracterizat printr-
o scriitură nervoasă, punctiformă, laconică, 
dar care concentrează mult, convingător și 
necesar, discursul: Vacanța studențească de 
vară e aproape. Emoții, colocvii, examene, 
probe practice în clinici de specialitate. Se-
siune ce pare a nu se sfârși. Vorbe în șoaptă, 
pași grăbiți, uși obosite se tot deschid și închid 
mereu. p.7 

Dialogul poate fi metaforic și sentențios, 
oricum firesc și cald: - Am văzut atunci poate 
cel mai frumos și mai cald curcubeu! Ai replicat 
surprinzător: - Cine vrea să vadă curcubeul 
trebuie să învețe să-i placă și ploaia. p.9 

 Romanul vine în final cu o surpriză. 
Apare autorul, prima instanță narativă, (aici ul-
tima) în persoana enigmaticului pacient Flo-
rescu, cel care va redacta, prelucra, aduna 
textul cărții. Jurnalul se transformă într-o 
mărturie, într-un document uman tulburător, 
cu o alternare interesantă a pronumelor: Eu, 
Tu, El.  Naratorul, în raport cu „istoria 
povestită” este rar obiectiv neutru și atunci e 
heterodiegetic (atunci când narează la per-
soana a III-a), narator subiectiv implicat, ori-
entat spre zonele cele mai ascunse ale 
sensibilității umane, fragmentând, evocând și 
reconstituind istorie (prezentată doar aparent 
în diacronie), are accente autografice și 
memorialiste, mai ales prin autorul de transfer 
(pacientul Florescu), dar cel mai adesea nara-
torul este personajul, protagonistul, acesta 

fiind intradiegetic și autodiegetic, relatând 
faptele din perspectiva participării directe la 
întâmplări, caracterul subiectiv fiind asigurat 
prin folosirea persoanei I, singular, trecutul 
(prin analepse), viitorul (prin prolepse) și 
prezentul sunt subordonate permanent me-
moriei, așa încât asistăm la un prezent con-
tinuu, dilatat, un fel de „mai-mult-ca-prezentul”, 
iar perspectiva faptului relatat e unilaterală (de 
unde și senzația de basm).  

Treptat, intră în instanțele comunicării 
narative, naratorul martor (prin enigmaticul pa-
cient Florescu), acesta fiind homodiegetic, 
preluând narațiunea la persoana I, dar părând 
un observator neutru, puțin implicat afectiv 
(pentru credibilitate), precum și naratorul 
mesager, prin același pacient Florescu, acesta 
prezentând cititorului întâmplări, fapte, acțiuni, 
istorisite de altcineva, în primul rând de pro-
tagonist (vezi dialogul dintre medic și pacient).  

Din perspectiva discursului, se impun în 
acest roman: naratorul omniscient (de aici și 
senzația de Făt Frumos, invincibil, 
atoateștiutor, având soluții la orice problemă, 
fixând firul epic în valori și trasee temporale 
ferme (epicul fiind liniar, circular, sinusoidal, 
eliptic, spiralat, secvenționat), de unde și im-
presia puternică de narator dominant, mai ales 
că Vlad este atât narator, cât și personaj, așa 
încât naratorul personaj poate avea cele trei 
viziuni, perspective, naratorul știind mai mult 
decât personajul, de unde și o oarecare nai-
vitate și aparentă vulnerabilitate a personaju-
lui, fiind egal cu personajul, identificându-se 
cu acesta sau substituindu-se acestuia (de 
unde și impresia de jurnal) sau naratorul știe 
mai puțin decât personajul, de unde și impre-
vizibilul acțiunilor, asigurând tensiunea 
receptării la un nivel înalt.  Tot ca în basm, 
naratorul este omniprezent, completând 
funcțiile și valențele naratorului autocrat, inter-
venind cu digresiuni, comentarii, informații su-
plimentare, sufocând practic dialogul cu 
receptorul. Mai rar, dar convingător, apare 
naratorul reflector, acesta schimbând prin 
intervențiile directe sau indirecte, perspectiva 
asupra evenimentelor și personajelor, fiind în 
același timp ubicuu, insinuându-se în toate 
mediile. 

Ca personaje, înregistrăm în roman per-
sonaje pozitive (protagoniștii în primul rând), 
personaje  autobiografice, complexe, dar și 
contradictorii (Anca, Lia), personaje clasice, 
realiste, aristotelice, caracterizate printr-o 
perfectă coerență a gândirii și printr-un echili-
bru interior de invidiat (Vlad, Melisa, dar și al-
tele, mai puțin reflectate).  

 După criteriul funcțional, acela de rol 
jucat (impus de Claude Bremond), apar toate 
tipurile de personaje: pacientul (Florescu, dar 
și Vlad, Melisa, Dan, Tiberiu), agentul 
(aproape toate personajele, îndeosebi cele 
feminine), influențatorul - profesorul Diac, dar 

și personajul colectiv (colegii studenți de la 
medicină, care vorbesc cu mândrie de facul-
tatea lor), amelioratorul (directorul Spitalului, 
Mihai Dogaru, profesorul Cornelius Diac etc.), 
degradatorul, (secretarii și prim secretarii de 
partid, cei din securitate), precum și dobândi-
torul (toate personajele pozitive) 

Autorul folosește cele trei tipuri de 
narațiuni (homodiegetică, la persoana I, de 
unde și senzația de adevăr), epistolară sau 
postmodernă (foarte multe gânduri îi sunt 
adresate Melisei de către Vlad, mai ales în pe-
rioada lor confuză, de la început, când Melisa 

renunța la facultatea ei, pentru a da examen 
la facultatea de medicină și atunci când Vlad 
o suspectează ca ar avea o relație în afara cu-
plului (cu Alberto) și desigur, heterodiegetică, 
perspectivă ce permite o obiectivare a dis-
cursului. La decodările de nume am putea 
adăuga chiar numele protagoniștilor, „Melisa„ 
fiind o plantă asemănătoare urzicii, dar și 
mentei, prezentându-se sinonimic printr-un 
număr incredibil de nume: roiniță, cătușnică, 
lămâiță, mătăcină, moțoacă, roiște, 
răstupească, stupelniță, poala-Sfintei-Mării, 
iarba albinelor, busuiocul-stupului, mierea-ur-
sului etc. Multe dintre sinonime sunt legate de 
taina nunții: busuiocul, lămâița.  

Florile ei sunt albe, sugerând 
nevinovăția, inocența, puritatea. Melisa atrage 
roiul, deci casa, cuibul, este plantă medicinală 
(vindecă rănile, induce liniștea și somnul, 
ameliorează durerile de cap, este un 
afrodiziac, mai ales în băuturi alcoolice).  

Dar Melisa poate fi citită și „M. Lisa” 
(adică „Mona Lisa”, una dintre cele mai enig-
matice femei, celebră prin surâsul ei, o icoană 
păgână). După cum, „Vlad” vine din slavonă 
și se traduce prin „putere”, calitate pe care o 
probează din plin protagonistul. 

Dar ceea ce impresionează poate cel mai 
mult este coloarea albă, dominantă, de la ha-
latele medicilor, pereții spitalelor, până la pu-
ritatea sentimentelor, curățenia sufletească a 
personajelor principale. E poate culoarea Pa-
radisului, adică acel loc mereu luminat, fără 
umbre, căci lumina nu lasă umbre. Până și 
dorul e alb, mirosind a depărtări.   

Romanul e traversat de o simbolistică 
subțire, subtilă, eterată, de multe ori doar 
sugerată. De aceea, furtuna nu e decât o stare 
trecătoare, pasageră, nereușind să afecteze 
mediul, peisajul, sufletul. Sau poate că, într-
adevăr, curcubeul are nevoie de o ploaie, de 
o lacrimă. Dintre modurile de expunere, cel 
care se impune senioral este monologul, fie 
că e vorba de cel adresat, sau de monologul 
interior. De altfel tot mai mult, dialogul devine 
o împletire de monologuri.  

De remarcat faptul că autorul are 
predilecție pentru oximoronul folosit în titluri: 
Urme pe oglinda vremii, Strigăt tăcut, Con-
fesiuni pe praguri de dureri, Popasuri 
înăuntrul clipei, Ostatic în inima cuvintelor, 
Lacrima piezișă a destinului, Balans pe 
pânza retinei...  

De aici și senzația de dramatic, un 
„strigăt tăcut” fiind mult mai expresiv decât 
unul exprimat, „lacrima piezișă” e mult mai 
dramatică decât cea care curge gravitațional, 
„pragul”are valoare pozitivă spre deosebire de 
„dureri” cu care este aici antonimic, „oglinda” 
aparține doar prezentului, neavând altă va-
loare temporală etc. 

Din 2010 și până în prezent, Emil Simion 
a colecționat multe premii literare.  

Amintim câteva dintre cele mai impor-
tante: Popasuri înlăuntrul clipei, mențiune la 
Concursul Național de Proză „Liviu Rebrea-
nu”, Bistrița, 2010, Celia, mențiune la Concur-
sul Național de Proză „Liviu Rebreanu”, 
Bistrița, 2010,, Confesiuni pe praguri de 
dureri, premiul pentru literatură pe 2013, al 
Fundației Culturale a Bucovinei, Furtună în 
liniștea gândului, premiul al II-lea la Festi-
valul Național de Creație „Vrancea literară”, 
2015, premiul pentru proză al Fundației Cul-
turale a Bucovinei, 2015. Frânturi din lumina 
cuvintelor - premiul al II-lea la Festivalul 
Național de Creație „Vrancea literară”, 2016, 
publicistică, Poveste de poveste… 
fascinația amintirii (proză scurtă) premiul 
pentru proză al Fundației Culturale a Bu-
covinei, 2016, Lacrima piezișă a destinului, 
premiul I la Festivalul Național de Creație 
„Vrancea literară”, 2018, Ne cheamă amintir-
ile (memorialistică) premiul I la Festivalul 
Național de Creație „Vrancea literară”, 2019, 
premiul pentru proză al Societății Scriitorilor 
Bucovineni, 2019, premiul pentru 
memorialistică al Fundației Culturale a Bu-
covinei…Emil Simion este un prozator eleatic, 
apolinic, egal cu sine, evoluția lui literară fiind 
asigurată de acumulări lente, dar sigure. 

De aici și o anume eleganță, nu doar 
stilistică, ci mai degrabă comportamentală, 
socială.  

Emil Simion estre un prozator ce trebuie 
urmărit cu toată atenția, fiind o certitudine…

  FURTUNĂ ÎN LINIȘTEA GÂNDULUI 
                 de Emil Simion
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Plecând de la o 
misterioasă crimă, 
rămasă, până la final, 
neelucidată, romanul 
(a cărui acțiune, 
împărțită în opt capi-
tole, este încadrată de 
prolog și epilog) 
„Dacă Dumnezeu ar 
muri” – Editura De-

tectiv, București, 2011, cu o consistentă 
postfață semnată de Ciprian Chirvasiu, 
„Evanghelizarea prin crimă” – este o scriere în 
care epicul și liricul  alternează sau se 
îngemănează, scoțând în relief tristețea 
adâncă a condiției umane, fiindcă, privită în 
esența ei, cartea este profund tragică. 

Intriga romanului este, prin urmare, 
polițistă: undeva, în sudul țării, într-o localitate 
cu numele Crângu, este găsit, într-o pădure 
de la marginea unui sat, un tânăr mort, aflat 
într-o poziție nefirească, „atârnând de o cracă. 
Nu se spânzurase. Ședea în picioare, cu 
mâna stângă petrecută peste ramul copacului. 
Omul vrusese parcă să meargă la braț cu co-
pacul”. 

Acțiunea se derulează, în continuare, pe 
două planuri: real și imaginar sau al datelor 
concrete și al ipotezelor, generos construite 
de cei implicați, cu sau fără voia lor, în anchetă 
ori în povestea morții presupus violente, deși, 
până la sfârșitul romanului, nu se descoperă 
nicio dovadă concretă care să ateste ce s-a 
petrecut cu adevărat, cu toate că, la 
insistențele logodnicei lui Stelu, mortul, acesta 
este exhumat după o vreme, fără să se 
găsească vreun nou indiciu legat de cauza 
reală a morții, ceea ce înseamnă că este o 
crimă perfectă.    

Dintre cei care ajung în preajma mortului 
sau care avuseseră vreo legătură cu Stelu, cei 
mai marcați de întâmplare sunt nu cei 
apropiați, pentru că despre durerea lor se 
vorbește doar în trecere, ci autopsierul, 
medicul legist, în oarecare măsură procurorul, 
polițistul din sat, prin urmare, echipa care se 
ocupă de caz, oameni care, deși au o 
experiență considerabilă în acest domeniu, 
sunt cât se poate de afectați, dar nu atât de 
frângerea destinului respectivului tânăr, cât, 
mai ales, de corelațiile pe care le face fiecare 
dintre ei cu o mulțime de informații aproape 
ezoterice, adunate prin timp sau cărora le 
conferă acum, reevaluându-le retrospectiv, 
conotații nebănuite. Prin flash-back, sunt 
aduse în prim-plan, pe rând, întâmplări din 
viața familiei mortului care însă, în loc să elu-
cideze ce s-a întâmplat, adâncesc și mai mult 
misterul, dar și neliniștea pe care o trăiesc unii 
dintre cei care anchetează cazul. 

Cartea se dezvoltă arborescent. Atenția 
naratorului se mută, în episoade ample, 
asupra lui Puiu Mirică, devenit unul dintre per-
sonajele principale, tânărul autopsier, un ins 
aparte, crescut într-un orfelinat, urmărit de 
convingerea că destinul lui este nedrept („Era 
obișnuit de mic să fie mințit”) și, în plus, marcat 
de ironii tragice, începând cu numele care i s-
a dat, tocmai lui care are impresia că nu a fost 
„puiul” nimănui și care, în timpul șederii în or-
felinat, cele mai multe lucruri le învață de la o 
familie de berze, în cuibul cărora chiar își 
găsește, la un moment dat, refugiul de unde 
este dat jos, pedepsit de directoare, pentru ca 
apoi să aibă prilejul – unic pentru el – de a 
simți grija cuiva față de sine, mai precis a lui 
Enăchiță, îngrijitorul școlii, care îi întinde „o 
bucată de pâine și niște brânză învelite în hâr-
tie”. Acestui gest care ajunge să aibă ecouri 
mereu în mintea copilului și apoi a adultului i 
se adaugă dorința unei profesoare în vârstă, 
Abălaru, de a-i oferi un pic de căldură 
familială, de care nu a avut parte niciodată 
până atunci, ceea ce-l sperie și fuge, precum 
și invitația unei fete, Genoveva, de a ieși cu el 
în oraș (pentru că amândoi sunt pasionați de 
poezie), pe care, de asemenea, o respinge.  

Un alt nucleu narativ are ca eroi doi frați 
gemeni, purtând, deloc întâmplător, numele 
Sfinților Apostoli Petru și Pavel, rămași toată 
viața foarte apropiați unul de celălalt, cu toate 
că pe drumurile acesteia pornesc (măcar în 
aparență) în direcții diferite, Petru, sub numele 
de Paisie, devenind starețul unei mănăstiri, 
Peștera, în timp ce Pavel devine medic legist. 
În ce-l privește, Pavel simte că, dacă au 
împărțit pântecul mamei, neapărat trebuie să 

împartă în continuare totul și, din acest motiv, 
când fratele său își abandonează profesia de 
inginer silvic și ajunge călugăr, el suferă, per-
cepând gestul acestuia ca pe o trădare, încât 
între ei, pentru un sfert de secol, se instalează 
o dureroasă tăcere. Se regăsesc însă după 
acest interval și încearcă să recupereze timpul 
pierdut. 

Credincios, cumpătat, înțelept, Petru-
Paisie rămâne, cu gândul, strâns legat de 
fratele său, iar Pavel, după câteva căsătorii 
eșuate, trecut de primele șase decenii de 
viață, vrea să facă încă o tentativă de a-și găsi 
liniștea în lumea în care trăiește, prin căsătoria 
cu o femeie mult mai tânără decât el, Mag-
dalena, pe care îi mărturisește fratelui că nu o 
iubește, cum nici ea nu-l iubește, dar că, în 
ce-l privește, singurul avantaj al noului mariaj 
ar fi să aibă, în sfârșit, urmași, numai că posi-
bila soție tocmai acest lucru îl respinge, drept 
care nunta (care trebuia să se înfăptuiască la 
mănăstire), se încheie înainte de a se începe. 

Trăind, din momentul respectiv, fără prea 
mari frustrări însă, cu această neîmplinire, per-
sonajul își propune să-l privească, mai de-
parte, pe Puiu Mirică, asistentul său, cunoscut 
de ceilalți mai ales ca „autopsier”, ca pe pro-
priul fiu. De aceea, el remarcă dezolarea care 
pune stăpânire pe tânăr, la un moment dat, 
când viața, din nou, îl rănește cumplit, și îl 
trimite la mănăstire, la fratele său, să-l ajute, 
ca, printr-o perioadă de ședere între monahi, 
să ajungă să privească viața altfel, să se 
elibereze de angoase, dar, mai ales, de teama 
de lume. Din nefericire pentru toți, marcat de 
o existență fără copilărie, de convingerea tot 
mai acută că el nu are niciun loc în lumea de 
pe pământ, Mirică dispare însă din mănăstire 
și este găsit de călugări și de doctorul Pavel 
spânzurat de ramurile unui copac în pădurea 
din apropierea lăcașului religios. 

Latura epică mai cuprinde încă vreo 
câteva aspecte importante: la începutul 
investigațiilor privitoare la moartea lui Stelu, 
Mirică o zărește, chiar în timpul autopsiei, pe 
Leontina, logodnica mortului de care se 
îndrăgostește (devine, deci prima și ultima lui 
dragoste), ajungând chiar o obsesie, din mo-
ment ce i se pare că o vede peste tot, că ochii 
(alt laitmotiv al cărții) ei sunt mereu în preajma 
lui, încât îi trimite o scrisoare… mortului, în 
care îi cere să-i fie frate și îi vorbește despre 
dragostea lui pentru fată. Acest gest îl 
determină pe doctorul Pavel să-l trimită la 
mănăstire la fratele lui, unde Mirică o așteaptă 
pe Leontina în zadar, să vină să îl viziteze, așa 
cum i-a promis doctorul ,  până când, 
amintindu-și de puiul de barză aruncat din 
cuib, înainte de a învăța, ca și el, zborul, își 
pune capăt zilelor. 

După moartea lui Mirică, doctorul are 
sentimentul că a îmbătrânit brusc, se 
pensionează, își vinde casa de la oraș și se 
mută într-o căsuță din apropierea mănăstirii. 
Fratele său se îmbolnăvește, este pe punctul 
de a muri, monahii se roagă pentru el și își 
revine, dar Pavel moare, după ce, printr-un „di-
alog tainic între cei doi frați”, îi spune / propune 
/ promite fratelui: „O să mor eu pentru tine”, 
fiindcă „Tu trebuie să trăiești mai departe!” Și 
îl îndeamnă: „Naște-te tu pentru amândoi, 
înțelegi ce vreau să spun?”.  

Cuvintele lui Pavel ascund sensuri 
adânci, ca și discuțiile pe care le poartă per-
sonajele de-a lungul romanului care cuprinde 
o consistentă latură eseistică privitoare la 
condiția umană, la relația cu divinitatea… 

Revenind la Mirică, personajul este 
puternic marcat de dramatica lui experiență 
existențială și, din acest motiv, pare a arde 
rapid, convins de ceea ce a deprins urmărind 
viața berzelor din cuibul din apropierea 
mănăstirii. Privind pe îndelete comportamentul 
acestor păsări, el învață despre dragoste, de-
spre familie, despre sacrificiu, dar, mai ales, 
despre sine. Cu aceste gânduri, personajul își 
găsește sfârșitul, pentru că el ajunge să 
creadă că „puterea de a se ridica în aer” „nu 
vine doar din aripi, ci și de la curajul ce zace 
în tine, dar nu-l poți urni singur de acolo, ci 
numai cu ajutorul altcuiva”, însă, în privința 
căderii, își dă seama că, totuși, „Fiecare om 
cade singur”.  

Pentru Mirică, lumina este, de aseme-
nea, o imagine obsedantă, dar conotațiile ei 
sunt diverse. De pildă, în copilărie, la orfelinat, 
într-o zi, scrie cu cretă pe zidul unei magazii: 

„Mai rămăsese pe câmpii doar cerul, ca o 
fereastră de orfelinat în care lumina da 
anapoda cu pietre”. Pentru el, lumina este 
sinonimă cu dragostea, or, căutând-o zadar-
nic, ajunge să creadă că „Pietrele veneau din-
spre oameni. Erau răspunsul la lumina cu care 
se întorceau în mâini de la biserică. În mâini, 
numai în mâini, și aceasta era marea nimicni-
cie, marea minciună a Învierii. Luminii nu i se 
răspundea cu lumină, cerul nu-și pierduse 
încă răbdarea, mai aștepta”. 

Un alt laitmotiv al cărții, în afară de 
lumină, cu care, de fapt, Mirică o identifică, 
este dragostea, factor responsabil de viața oa-
menilor, dar, Pavel consideră că dragostea tre-
buie căutată, în special, de fiecare în sine: „Ca 
să găsim dragostea, poate singura noastră 
cale de salvare, ar trebui să o căutăm în primul 
rând în noi”. În plus, „Dragostea le dă oame-
nilor puterea de a se învia unul pe altul”. 

Totodată, în context, încă un laitmotiv al 
cărții sunt ochii: ai Leontinei îl urmăresc pe 
Mirică și tot el vede ochii lui Stelu în cei ai doc-
torului Pavel, acutizându-i un neexprimat și, 
mai ales, nejustificat, sentiment de vinovăție. 
Dar sentimentul de vinovăție îl simțea și Pavel 
pentru „că era viu, deși știa prea bine că era 
viu în locul lui, nu al altuia”.    

 Dincolo de toate celelalte întâmplări care 
se adaugă, moartea lui Stelu nu trece, totuși, 
pe plan secund și nici cercetările impuse de 
necesitatea aflării adevărului, dar explicațiile 
trec tot mai mult în zona metafizicului, indirect, 
prin discuțiile dintre cei care au în sarcină 
aflarea realității. Se profilează, prin acestea, 
un posibil răspuns la moartea misterioasă din 
pădure, ale cărei cauze pot fi ura, lipsa 
dragostei: „cam toate  marile tragedii ale lumii 

au lipsa dragostei la origine. Dragostea naște 
pericole prin absență, nu prin opusul ei care e 
ura”. Mai mult chiar: „așa se naște crima, din 
nevoia de a împărți cu altcineva moartea pe 
care ți-o produce absența dragostei”. 

Moartea lui Stelu continuă, deci, să pre-
ocupe, iar o explicație (măcar în parte însă 
ezoterică, de vreme ce singurul martor al 
întâmplării ar fi copacul care îl ținea îmbrățișat 
în momentul când i-a fost găsit cadavrul) ar fi 
legată de o uitată sau necunoscută de cei mai 
mulți „poveste de demult”. Datele se leagă 
treptat: ca să fie îngropat Stelu, fuseseră 
deshumate rămășițele unui alt om.  

Înainte de a muri, tânărul Stelu fusese 
rugat de Leontina, iubita lui, să o însoțească 
la exhumarea bunicului ei. Este prilejul pentru 
narator să dezvăluie o poveste colportată de 
la preotul din sat: bunicul fetei, Costan, ceruse 
să nu fie exhumat după șapte ani, ci după 
douăzeci și îi dăduse preotului o scrisoare și 
o fotografie, pe care să nu le arate nimănui. 
La dezgropare, preotul constată că este de 
față un tânăr care seamănă perfect cu 
bărbatul din fotografie. Își amintește că, 
înainte de a muri, Costan i-a mărturisit că, pe 
front, în războiul cu bulgarii, îl împușcase mor-
tal, intenționat, pe Gheorghe, cel care se în-
surase cu fata pe care o dorise el de nevastă, 
că aceasta rămăsese acasă însărcinată, iar 
el, la întoarcere, încercase s-o mintă, să-i 
spună că Gheorghe, înainte de a muri, îi dic-
tase o scrisoare în care o îndemna să se 
mărite cu el, dar ea refuzase. Prin urmare, 
Stelu era nepotul celui ucis de Costan, după 
cum Leontina era nepoata lui, pe care nu a 
apucat să o cunoască. Iar explicația 
alambicată a morții lui Stelu, care survine la 
câteva ore după ce a participat la exhumarea 
lui Costan, o găsește – pentru sine – preotul: 
„Înseamnă că nu l-am omorât de tot, de vreme 
ce-l văd aici pe marginea gropii, se gândea 

preotul că trebuie să-i treacă celui din mor-
mânt prin minte. Gheorghe, fiindcă el era, ni-
cidecum cel pe care-l chema Stelu, se 
întorsese fie să dea crima de acum aproape 
un secol în vileag, fie să-i arate că glonțul doar 
se prefăcuse că-l nimerește pe el, în realitate 
o luase hai-hui pe firul timpului, venind din tre-
cut tot mai încoace, spre prezent, până ce a 
întâlnit chiar țeasta celui ce a apăsat pe 
trăgaci. Cu alte cuvinte, Costan trăsese fără 
să-și dea seama chiar asupra sa. Numai că 
se întâlnea cu glonțul abia acum, la distanță 
de aproape un veac. Însă așa cum Gheorghe, 
deși viu, nu era totuși viu pe de-a-ntregul, el, 
cu toate că era mort, mai avea de așteptat 
până să moară definitiv”.   

În povestea „încâlcită” pe care o știe 
preotul și pe care o împărtășește apoi și 
polițistului, după ce încep cercetările în 
legătură cu moartea lui Stelu, se arată că, 
mergând înapoi la cimitir, unde fusese văzut 
ultima dată în viață tânărul, și unde, „Cu o zi 
în urmă lăsaseră mormântul lui Costan în 
bună regulă”, „Găsiseră acum pământul de pe 
el răvășit, fapt care l-a făcut să simtă cum îl ia 
cu frig pe șira spinării”. 

În roman, prin suita de întâmplări ieșite 
din comun care se petrec sau pe care și le 
închipuie unele dintre personaje (fiindcă mare 
parte din acțiune este, mai degrabă, rodul 
închipuirii unora dintre eroi), ca în tragedia 
greacă antică, apar ecouri ale unor concepte 
precum Ananké (Fatalitatea), Moira (Soarta), 
hamartia (greșeala comisă fără intenție), Atè 
(rătăcirea trecătoare, flagel trimis de zei), hy-
bris (orgoliul lipsit de măsură)…   

Și, tot ca în tragedia greacă, se remarcă, 
în privința câtorva dintre personaje, modul în 
care, vrând-nevrând, gravitează în preajma 
adevărului pe care unii îl cunosc, alții îl caută 
ori se tem de el, încât acte, gesturi, fragmente 
măcar de întâmplări capătă valoare aproape 
arhetipală, pentru care unele personajele, cel 
puțin, a căror venire pe lume stă sub semnul 
unui destin funest, plătesc un preț prea mare. 

Într-un asemenea context încărcat de 
sensuri, în care se vorbește, se trăiește, se 
visează complicat, însăși prezența lui Dum-
nezeu ajunge să fie pusă sub semnul 
întrebării, iar „criminalistul de la județ” vorbește 
despre necesitatea unei „teologii judiciare”, 
concept care îi surprinde pe convivii săi (pen-
tru că „Teologia judiciară ar deschide calea 
spre o nouă inchiziție”, însă, tot „Teologia 
judiciară este știința eradicării înfometării din 
dragoste”), de la parastasul ad-hoc pe care-l 
realizează preotul pentru Costan, al cărui 
legatar, într-un fel, este. Tot cu acest prilej, 
Mirică, face o afirmație care-i surprinde pe toți: 
„– Iertați-mă, părinte, dar mă tem că „Dum-
nezeu a murit”. Răspunsul ironic-liniștitor 
vine imediat: „ – Iete-te la el! A spus-o Niet-
zsche înaintea ta, deșteptule!” Asemenea gân-
duri sunt favorizate de faptul că, așa cum 
spune Pavel, „Dumnezeu îi face pe oameni și 
îi tri-mite în lume (…). Nenorocirea este că nu 
prea se mai întâlnește după asta cu ei. 
Lucrează prin interpuși, cu Biserica și preoții, 
care sunt niște oameni și ei. La ce să te 
aștepți? Este ca și cum un dascăl i-ar trece pe 
elevi clasa fără să-i asculte, fără să îi scoată 
o dată la tablă sau să le dea câte un extem-
poral din când în când. Le pune note din burtă, 
bizuindu-se pe informările periodice ale 
preoților (…)” Pe de altă parte, două perso-
naje, doctorul și o văduvă care călătorește cu 
același tren cu Mirică, spre Peștera, care nu 
se cunosc, au un vis asemănător în care Dum-
nezeu, excedat de evoluția comportamentului 
uman, face referire la propria sa moarte, ceea 
ce pe tânărul asistent medical, autopsier, îl 
impresionează în mod deosebit, cu toate că 
un alt tânăr, călugăr, foarte credincios, Timotei, 
îi descifrează cele două vise arătându-i că ar 
fi, de fapt, vorba despre o renaștere a lumii, 
mai curată. Romanul lui Ștefan Mitroi „Dacă 
Dumnezeu ar muri” este, așadar, o creație 
deosebit de complexă, fiind o meditație pe 
tema încărcată de gravitate a condiției umane, 
a relației cu Dumnezeu, în care autorul, prin 
vocea naratorului (amplificată prin cele ale per-
sonajelor care, deși, la prima vedere, sunt oa-
meni, în general, simpli, trăiesc intens 
convingerea că viața le este cel mai important, 
dacă nu singurul dar), traduce în limbaj artistic 
neliniști, întrebări, concluzii triste, mai ales, ale 
omului dintotdeauna, exacerbate în cazul 
ființelor cu o sensibilitate aparte, legate de sine, 
de ceilalți, de viață, de moarte, de credință…         

Ștefan Mitroi: Dacă Dumnezeu ar muri
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Tălpi 

 
vulturii tăi 

au togi stacojii 
ca-n credinţa Romei corupte  
îmi ciugulesc ruga din paşi  

o rugă despărţitoare împovărării  
şi negrului celest  

vulturii tăi au creierul tânăr 
şi pe tine te înşală cu alţi prădători  

de tălpi însfinţite 
cine eşti tu, iarbă de mare? 
pe cine vrei tu nicidecum? 

tu eşti prietenul umblând în umbra visului 
dacă n-ar semăna cu mine 

ar fi exact vălul gros  
de nori peste o epocă stranie 

veghea... veghea... 
asta e importantă în amintirile noastre 
culorile galbene ale veghii sunt bucuria 
fanteziei de a fi eu nu dorm vreodată 

ca un copac alb aţipesc 
mă vezi între zenit  

şi orizont botezându-mă capăt 
 

Aproape împreună 
 

îţi spun că e dimineaţă de februarie 
şi mărirea ei sapă altă cavitate în inimă  

dar chiar şi în colina fără brânduşe 
se face peşteră de-aproape mai e un pas 

până la verde 
mai e un pas până la dorul de vânt  

n-am chef de fraze docte 
un february song schimbă priviri 

amuzante  
cu ochelarii tăi şi-mi sufli eşarfa de  

pe umeri eu numai aşa pot călca reavăn 
pământul  după cum m-ai învăţat 
să te sărut ca însăşi măreţia iernii  

fără de sfârşit 
mi-ai adus ghiocei striviţi pe sub piele  

ţi-i frunzăresc prin păr  
blând februarie  

eşarfă-n roşu brumat 
îndrăgostind 
îndrăgostind 

 
*** 

Cinci griuri  
fac aşteptarea ilustrată? 

dar e aceeaşi beznă de-a dura 
până-n vis... dacă ar fi antimateria unei 

adăugări la lumină 
linia de demarcaţie doar în clavicula mea 
prinde viaţă nu poate fi cotidian un colţ 

dual 
şi noi avem atomi galbeni 

îi lăsăm să ne cadă din palme  
la următoarea nuanţă repetabilă 
perioada din paranteza negării 

ce aromă de soare frânt  
în nisip are ceaiul nostru! 

ştii care e vina supremă a galbenului? 
îi tresare treapta... 

 
... alb... alb... alb... 

 
impetuos înflorit  

ca iubirea de bulb  
stai înclinat 

eşti acordul Dumbledore  

când ţine spre buze sceptrul rădăcinii 
de ce ţi-e teamă de oblicul luminii?  

sigur că face războaie 
în tango dirty  prin noi  

nesigur rămâne timpul tuns la fiecare 
barieră 
de alb... 
alb tânjit 

 
Uită amiaza ghimpată! 

 
când te vei însera 

(eu m-am născut seară) 
vei privi dinăuntru rănile 

doar înţelegi de pe acum miezul zilelor  
din palme 

eu marţea încălzesc prietenii 
elaborate astral 

şi până vinerea următoate 
tu nu mă găseşti 

nici dacă ţi-ai aminti de mătasea albă 
o numeai fluturi fierţi şi n-o atingeam 

o beam câte-o gură câte-o rană 
din sâmbur 

îţi spun, amnezia înserării nu are 
nevoie de lumi de iubiri sfârtecate 

sau de găunoase singurătăţi  
înserarea înseamnă văzutul culorii  

de urmă-n nisip îţi spun 
mă vei găsi luni lângă o mare a serii. 

 
De unde vine tristețea? 

 
…vine dintr-o literă gri numită tăcere 

eu iubesc tăcerile, domnule,  
o, cum iubesc tăcerile! 
le am aşezate ordonat,  
în sertare cu dantele 

mai întâi tăcerea sânului supt uimitor  
de aproape de cer 

apoi urmează o tăcere de piatră funerară 
cântată-n fanfară kaki 

şi după ele toate culorile tăcute 
existente-n curte, copaci, copii,  

manuale şi pian. 
toate au tăcut măcar o dată-n abisul  
celei mai lungi tăceri. eu nu trăiesc 

decât cu tăcerea 
şi trec aşa stranie printre 

vorbitori printre strigăte şi maşini 
privesc ochi 

doar doar voi găsi în vreun iris 
înţelegerea colorată a griului  

din tăcerile mele 
eu iubesc tăcerile, domnule, 

şi cea a amintirii de mine  
e în sertarul de jos, ultimul, 

ajung la el atât de greu 
încât mai bine rostesc cuvântul 

Dumnezeu încălcându-mi fiinţa uitată 
 

fascinantă ceaşca de ceai 
 

până la negru aburea coborâri 
tu mai crezi în memorii 

câteva bancnote asudate  
fac toate amintirile istoriile 

plânsurile cu sughiţuri  
ştii cum închide un glonţ? 

ca o uşă pe care o cauţi toată noaptea  
şi când o găseşti 
îi vezi pietruirea... 
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Alexa Pascu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preschimbări 
 

Simt cum clipele se preschimbă 
în stoluri de păsări multicolore, 
care vin şi tot vin 
în valuri peste pământ. 
Iar din cerul extrem de senin, 
aud răsunând frumoase triluri 
ce par să ţină de un cor divin. 
 
Chiar şi sufletul îmi pare 
preschimbat într-o luncă verde 
şi plină cu flori, 
de unde miresmele îmbietoare 
sunt duse în lume 
de vânturi calde şi uşoare. 

 
Îmi simt toată fiinţa 
cum tresaltă de bucurie, 
că a căpatat putere 
să poată dărui celor din jur 
lumină şi mângâiere 
şi speranţa de-a învinge 
suferinţa şi doruri grele. 
 
Cu primăvara în suflet 
 
În sufletul meu e primăvară 
şi inima-mi parcurge un rit, 
când, dimineaţa, stau 
pe-a cerului scară 
şi-admir natura cum râde 
sub soarele abia răsărit. 
 
Văd cum aburii dimineţii 
se ridică feeric, 
plutind peste pământ, şi-apoi,  
purtaţi de-o forţă divină dispar,  
de parcă n-ar fi fost acolo nicicând. 

În urma lor, tablouri cu flori 
mi-arată lunca, dealul şi câmpia. 
Iar din sânul ierburilor ’nalte 
văd cum zvâcneşte ciocârlia 
trilurind, să-şi facă zborul 
în spirală către soare. 
 
Când ajunge acolo sus, 
înainte să coboare, 
stă plutind câteva clipe 
fără cânt, după care 
îşi dă drumul în cădere 
spre pământ, dar nu moare. 

 
Şi, iarăşi, cântând, 
spre cer ea se ridică. 
Prin asta vrând s-arate lumii 
că viaţa pe pământ e o nimică. 
 
 
Duel 
 
În pragul unei dimineţi, 
în vreme ce stăteam cufundat 
în gânduri la masa de scris, 
la un moment dat, 
mi s-a părut că timpul a făcut 
un popas ceva mai lung 
pe una din treptele vieţii. 
 
Imediat, tinereţea şi bătrâneţea 
au început să se dueleze, 
disputându-şi supremaţia 
asupra câtorva clipe 
ce au rămas suspendate 
pe grinda dintre noapte şi zi. 

 
Ar fi fost destul de lungă 
şi mult prea dureroasă lupta 
dintre cele două rivale, 
dacă n-ar fi venit înţelepciunea 
să le potolească, zicându-le: 

 
- N-are rost să forţaţi 
ceea ce nu este de forţat! 
Daţi-vă repede mâna 
şi lăsaţi timpul să curgă 
aşa cum ştie el mai bine! 

 
        Mihai Gălățanu 
 
 
 
 
 

 
Vânătoarea ninsorilor 
 
Când dădea prima ninsoare, o vâna. 
Cum simţea că ninge, se aşeza la pământ, să 
ningă peste el ca şi peste bulgări, să se aşeze 
cuminte omătul peste inima sa. 
Stătea întins, nemişcat, ca dus din lumea 
aceasta în cea. 
Şi nemaiîntors înapoi, în blestemata lume a 
noastră, în ticăloşita şi netrebnica lume a mea. 
Încât părul lui, în jumătate de oră ori numai  
o oră, devenea nins. 
Şi ninsă devenea mustaţa sa. 
Faţa-i devenea un derdeluş. 
Ochiul -un patinoar pe care  
                                campionatul mondial  
de patinaj artistic s-ar fi putut oricând desfăşura. 
Carnea lui începea a îngheţa. 
Acum sunt din nou pământ, gândea 
Acum nici nu mai ştiu când am murit 
Şi de unde-ncepe moartea mea. 
 
Lin odihneasc-o Domnul în pace 
 
De mic am iubit perna: o sărutam îndelung 
mă culcam îngropându-mi capul în ea mai târziu 
mi-a fost singura amantă, fidelă atât cât poate fi 
o femeie am făcut de nenumărate ori dragoste 
cu ea o iubeam îi strângeam la piept oasele-i  
de câlţi, carnea moale de lână 
inima fierbinte de vată am acoperit-o 
de săruturi ca de jurăminte 
şi n-a fost nimeni pe lume 
mai iubit decât ea, mai mângâiat decât ea 
lacrimi de dragoste şi de fericire a strâns 
până când a putrezit şi a trebuit s-o îngrop 
 
Poem despre starea de curgere 
 
Un om stătea lângă un robinet  
                   din care nu mai curgea 

decât din când în când o picătură. 
Şi el se repezea s-o prindă în gură. 
un om alerga prin sahara cu un robinet în mână 
în răstimpuri se oprea, îngenunchea  
                       în faţa robinetului   şi-l ruga: 
încă o picătură, te rog, încă o picătură.  
          Şi ţeava-l privea trist, 
c-un zâmbet liniştit: picătură cu picătură, 
înghiţise un robinet nesfârşit 
 
Din colecţia de pahare a lui Barabas 
 
Am strâns toate paharele din care –ai băut, 
            toate paharele cu urme de ruj. 
Am buzele tale de copil de la paişpce ani, 
buzele tale de încă virgine la şaişpe 
buzele tale de la optşpe,  
                care au prins deja gustul voluptăţii. 
 
Toate paharele din care-ai băut au înebunit 
             toate paharele din care-ai băut s-au 
aruncat de pe masă, au vrut să se sinucidă. 
 
Unele care n-au suportat despărţirea 
              singure s-au spart, 
                            au plesnit de-amok şi dor.  
 
Am să te iau într-o bună zi ş-am să te duc  
la fabrica de sticlă 
             să facă ăştia pahare din tine. 
 
Să vină un meşteşugar decorat cu Ordinul 
Muncii clasa a treia,cu steguleţe 
un suflător în sticlă şi să sufle-n tine 
ca-ntr-un nisip bagabont care-a uitat marea şi 
şi-a băgat picioarele în viaţa lui de nisip. 
 
O să sufle-n tine ca să ieşi o damigeană 
frumoasă cu care aduc ţăranii vinul  
              pe cursă la oraş, la vânzare 
o să ieşi o butelcuţă neruşinată de vişinată 
cu care io adorm seara între picioare. 
 
Hai să bem, o să zică lumea în faţa ta, 
               o să-ngenunche 
hai să tragem un chef, un mare mangealâc 
 o să zică lumea când o să te vadă 
 

*** 
        Poemele fac parte din volumele de poezie 

Evanghelia lui Barabas şi Apocalipsa  
printr-o gură de om. 
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De vrei... 
 
Viața să nu-ți fie sumbră, 
Să-ți poți satisface placul, 
Vara să poți sta la umbră, 
Trebuie să uzi copacul. 
 
Sfat 
 
Răbdarea se învățați, stimați cititori, 
După cum ne spun mulți sociologi, 
Trăind printre capricioși, sâcâitori 
Și mai cu seamă printre pisălogi. 
 
Răspuns unora  
 
De ce scriu așa? cată unii cusur, 
Chiar de-am răspuns,  
                            am s-o repet mereu: 
Scriu așa, nu altfel, despre ce-i în jur 
Fi`ndc-așa se vede de unde stau eu. 
 
Poezia de azi 
 
Poeziei de azi îi acord stimă 
Chiar dacă s-o-nțeleg mă depășește, 
Că-i fără punctuație și rimă 
Și nu știu unde-ncepe ori sfârșește. 
 
Scriitorii de azi 
 
Scriu autorii cât puterile le țin, 
Chiar și pe întrecute uneori, 
Fără a se gândi câtuși de puțin  
Dacă, astăzi mai au și... cititori 
 
Și amicul meu Romeo G. Secbac 
 
O situație la zi ne spune, 
Dup-un calcul cu oarece erori, 
Că, la noi în țară, ar fi, pe bune,  
Mai muți care scriu decât cititori.    

Romică 
 C.  
Ghica

 
   Diana-Mihaela  

DUMITRU  
elevă, clasa a VIII a Școala Gimnazială          

„Mihai Drăgan”  BACĂU        
 
 

P Ă P U Ș I L E 
 
Astă noapte am adormit cu o teamă 

de ziua ce va urma. Nu știu de ce, dar 
aveam impresia că mă trec fiorii pe 
spinare. Nu știam despre ce este vorba... 
dar, am aflat. 

Am închis ochii, am încercat să 
adorm. Aveam impresia că se aud glasuri 
de copii îndurerați precum păpușile ce 
coboară singure scările podului și vor să 
se răzbune pe cineva. Pe mine. Mereu 
m-am gândit, oare ele chiar pot vorbi, 
chiar au sentimente de ură față de copii 
care s-au folosit de ele și apoi le-au uitat 
într-o cutie din pod?... Ei bine astă noapte 
am aflat. 

Trezită din transă mă ridic în capul 
locului de-odată și aprind lumina. Nici un 
sunet. Toți dorm. Probabil este totul doar 
în mintea mea. Sting lumina și încrec din 
nou să dorm…Hi-hi-hi!....se aud iarăși 
râsete și voci de copii. E doar în mintea 
mea?... Câțiva pași mărunți se aud din ce 
în ce mai aproape de mine. Mă ridic încet 
și aprind lumina. Mă rotesc în toată ca-
mera voind să văd dacă este ceva schim-
bat . Mă îndrept spre fereastra deschisă. 
Nu țin minte să o fi lăsat așa. Închid fe-
reastra și trag draperia. Mă întorc și mă 
mai uit o dată în cameră. Îndrept privirea 
spre scaunul biroului care pare să se 
roteasca către mine, iar pe el se află o 
păpușă. Încep să râd cu o notă de 
înfricoșare. De-odată păpușa sare spre 
fața mea... Țâr-țâr-țâr ... alarma ceasului 
mă trezește din coșmar.  

A fost doar un vis?... mă întreb, a 

părut atât de real… Mă duc spre birou 
pentru a începe să mă pregătesc pentru 
școală, dar găsesc un bilet. „Astă noapte 
ai scăpat de noi, dar, într-o bună zi voi, oa-
menii veți fi jucăriile noastre.“ 

Citesc biletul și, la sfârșit aud un râs 
malefic… Hi-hi-hi! 

 
 
T A B L A  D E  Ș A H  
 
Viața este precum un joc. Un joc de 

șah. Dacă faci o mișcare greșită, poți să 
pierzi jocul. 

Din păcate oamenii fac multe mutări 
greșite. Multe mișcări greșite. Unele care 
se repară și altele pe care ajungi să le 
regreți. 

Uneori ești regele jocului, dar, dacă, 
nu îți protejezi tronul, ajungi să fii din nou 
un simplu pion. 

Fiecare om are zile negre și zile 
albe, exact ca o tablă de șah. Nu poți să 
ai doar zile bune, pentru că, te-ai plictisi, 
dar, nici cele negre nu-ți plac... 

Închide ochii pentru un minut și 
gândește-te la jocul tău de șah. Te naști 
pion, dar poți ajunge rege. Rămâi singur. 
Oricare altă piesă este la adversar. Ai 
dreptul la o singură mișcare. De aici, ai 
două drumuri. Ambele te pot face să pierzi. 
Alegi primul și îți sucești glezna. Îl alegi pe 
al doilea și devii rege. La momentul acela 
nu știi nimic și următorul pas îl faci cum 
crezi că-ți va fi norocul. Să zicem că alegi 
drumul corect și ajungi rege, dar așa cum 
l-ai detronat pe celălalt rege, așa poți să fii 
și tu detronat. 

Acum, să zicem că alegi drumul 
greșit. Îți sucești glezna, stai cu ea trei zile 
în ghips și ajungi iar în joc. Ești în avans. 
Mai ai o mutare și câștigi și într-un fel sau 
altul, ai ajuns și așa la putere. Mereu 
există o cale să ajungi în vârf, dar, trebuie 
să găsești drumul corect. Drumul pe care 
ți-l dorești, nu pe care ți-l doresc alții...  

Cartea zilelor noastre 
 

 
 
 
 
 
 
  

Dureri basarabene 
 

 O făptură măruntă, da` 
puternică și luptătoare. Cu-ale 
vieții valuri, multe înfiorătoare. 
Că nu e ușor s-ajungi în Siberia. 
Chiar din copilărie. Să trăiești în 
pădure. Sau într-un orfelinat. 
Printre nămeți și fiare cu patru ori 
două picioare. Precum s-au 
dovedit bolșevicii ruși. Care-au 
torturat, ucis, deportat nevinovați 
milioane. Basarabeni, în cazu` 
de față. Margareta Spânu-
Cemârtan, una dintre ei, ne-
ferice... 

Însoțindu-se până la 
urmă, definitiv, cu Dumnezeu, 
românca izbutit-a să treacă prin 
toate-ale sorții. A-ndurat sărăcie, 
batjocură, primejdie, chinuri, dar 
a rezistat. Ajungând azi a le face 
publice-n câteva cărți* de amintiri 
binevenite. Că-s mărturii zgudi-
toare despre comunismu` 
nenorocit. Pagini de istorie 
neagră, de luat în seamă 
neapărat. Momente, fapte, 
întâmplări cutremurătoare. Și 

revoltătoare nu mai puțin. Ce-
arată nici că se poate mai 
convingător tragismul unei epoci. 
Precum și tenebrele omului ghi-
dat de instincte primare și 
răutate... 

 Căci ticăloșia și sălbăticia 
nu exprimă defel căldură 
sufletească. Înțelegere și 
bunătate interumană. Ci numai 
cruzime, comportament animalic. 
Așa ceva manifestând alde Lenin 
și Stalin, cu-a` lor unelte de pre-
tutindeni, timp îndelungat... 

 Doamna Spânu-Cemâr-
tan dă la iveală, în chip explicit, 
o față a lumii în veacu` trecut. Pe 
înțeles și cu rost. Lucrurile peste 
Prut, limpezi și în matcă nefiind 
nici azi. Al ei condei nu e lipsit de 
talent, chiar dacă n-are pretenții 
mărturisite de scriitor. Mie mi se-
nfățișă ca un narator con-
vingător, totuși, plăcut descriptiv. 
Stăruitor neabătut în unire. Un 
real și devotat patriot. Sperând 
încă viu într-o Românie mare 
reîntregită-ntre hotare. Și-n 
conștiințe, cu precădere. Închei, 
prin urmare, firesc îndemnând: 
citiți povestea asta basara-
beană, cu suflet și atenție. 
Emoționează și dă de gândit. E 
de luat aminte și cu-nvățăminte, 
pentru ăi cu minte de adevărat, 
nu un surogat... 

*************************** 
*Margareta Spânu-Cemârtan, 
Amintiri din Siberia, 2014, Ro-
manul vieții mele, 2015, Lupii, 
2016, Chișinău 
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Apăruse îmbujorată, cu 

petale roz în obrăjori și în brațe cu 
un maldăr de flori proaspete, ne-
dumerite, ce căutăm noi la 
grămadă în grădina de oameni 
păreau a întreba privirile corolelor 
scormonind în privirile celor de la 
mese, să tot fi avut vreo șase 
anișori fetița care se plimba cu 
snopul plin de culori și de arome 

ademenitoare printre fericiții 
acelei clipe, un El și o Ea i-au 
făcut semn, vino, draga mea, i-a 
zis El întărind semnul cu sonori-
tatea cuvintelor, vino, dragă, a 
repetat el chemarea copiliței care 
se proptise în pragul unei 
neîndrăzneli, părea că pe umerii 
ei fragezi mijesc aripi de maturi-
tate, apoi, când ghemul de om 
s-a apropiat, El a luat buchetul 
uriaș răsplătind purtătoarea lui de 
mai devreme cu câteva bancnote, 
fetiței i-a strălucit privirea de bu-
curie și a dat să plece mulțumind, 
Ea a primit buchetul și a îmbiat cu 
un zâmbet fetița să mai rămână 
în timp ce îl ruga pe El să co-
mande ceva ospătarului pentru 
bobocul de om de lângă ei, niște 
floricele, a strigat el, în curând o 
pungă cu floricele de porumb a 

poposit în mânuțele copilei, obrajii 
îi înfloreau deodată cu sufletul pe 
măsură ce se înfrupta din boa-
bele pufoase, micile explozii de 
alb aromat îi semănase pic cu pic 
lumina unei fericiri pe chipul încă 
nebrăzdat de plugul timpului, 
după o scurtă părere de veșnicie 
nemăcinată a strâns într-o mână 
punga golită aproape pe jumă-
tate, în cealaltă bancnotele pri-
mite, a mulțumit celor doi pentru 
că i-au cumpărat florile și, înde-
părtându-se, a început să mur-
mure ceva, un fel de rugăciune 
melodioasă se prelingea în urma 
pașilor ei, vai, ce o să se bucure 
mămica, se auzi clar la un mo-
ment dat, tare o să se mai bu-
cure, o să avem pâine pe 
săturate, poate chiar și pentru 
mâine o să avem... 

Fi
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ă 
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Primăvară 

Noroc 
 
Uite, îmi arată vorbind cu 

voce scăzută, de parcă ar vrea 
să-mi destăinuie un secret, uite, 
mă îndeamnă să fiu atent la 
ceașca lui în care mai lâncezește 
puțină cafea, și când mă uit în 
ceașcă îi cercetez și ochii, se 
prezintă de parcă ar fi consumat 
licoarea neagră îmbunătățită cu 
vreun elixir de voie bună și tra-la-
la, dacă nu cumva înaintea 
cafelei or fi văzut chiar ceva al-
cool, uite-uite, repetă insistent și 
puțin mai tare, punctele astea de-
schise la culoare, cerculețele de 
aici din centrul ceșcuței înseamnă 
bani, trebuie strânși, eu de fapt nu 
mor după cafea, dar uneori, adică 
destul de des, râmân fără bani și 
îi adun din cafea, nu întotdeauna 
am noroc, dar ce mă costă să 
înmoi puțin degetul și să-l duc la 

frunte, să-mi mânjesc ca o părere 
ridurile, e ca și cum aș da cu mir, 
dacă vrei să încerci cel mai bine 
e s-o faci cu mâna stângă, să fie 
direct de la inimă, cred că nu este 
rău, văd că ești bogat la păr, ar fi 
indicat să-ți răsfiri câteva fire, să 
se înmulțească bănuții ca firele 
de pe cap, ascultă-mă pe mine, 
ce pierzi să încerci, merge și la 
ceai dacă nu obișnuiești cafea, 
ceaiul, de oricare ar fi, face niște 
balonașe de aer la suprafață, nu 
mereu, da' când le observi nu le 
lăsa, grăbește-te să le aduni, 
aduc noroc, dacă le lași să se 
împrăștie vede Dumnezeu și zice 
că nu ai nevoie de parale, așa mi-
a spus cine m-a învățat, chiar mi-
a băgat degetul în cafea, numai 
vârful, bineînțeles, tot mi-a fost 
scârbă, de nu era femeie cine știe 
ce îi făceam, eu nu mă enervez 
des, însă când se întâmplă, 
ferească sfântul să se întâmple, 

da, de mult, ăhă, de ani de zile 
fac chestia asta, sigur că uneori e 
degeaba, da' îți spun sincer, 
încearcă și ai să vezi ce surprize 
o să ai, o să mă pomenești și o 
să mi te rogi de sănătate, nu, nor-
mal că nu se întâmplă întot-
deauna, banii însă vin când te 
aștepți mai puțin, de exemplu, eu, 
duminică, după ce am băut 
cafeaua cu nevastă-mea, chiar 
mă ironiza văzând cum iau 
bănuții și îi duc la frunte, dar a râs 
degeaba, am plecat să încerc 
frânele, acceleram, frânam, ac-
celeram, frânam când, ce să vezi, 
nu-ș-de unde mă-sa apare unu', 
poc, opresc eu, oprește el, bara 
mea ruptă, un far al lui spart, bă 
tâmpitule, zice, ai noroc că eu 
sunt un om de treabă, vina a fost 
a mea că veneam din spate, tu ce 
naiba făceai nu mă interesează, 
ia de colea două sute și cară-te, 
să nu-ți scap și fro două… 

**************

Va mai avea parte de o ultimă 
surpriză: întâlnirea cu fostul securist 
Harapu, cel care i-a construit dosarul, 
trimițându-l la ani grei de temniță.  

Parșivul vigilent de altădată e con-
vins că dosarul meu, adică dosarul 
dumneavoastră instrumentat de mine, 
Complot nr. 021, a devenit după 1989, pen-
tru dumneavoastră mană cerească, ce mai. 
(…) Dosar ca ăla n-am avut ocazia… 
Beton! Mișu Ciortean îi demontează în-
treaga construcție, betonul se risipește în 
fața argumentelor imbatabile, iar Harapu, 
incredibil, cade victimă propriei năluciri și 
clachează. Nu ca un erou, cum se 
consideră, ci ca o mârșâvenie lovită tocmai 
de unde nu se aștepta. Victor Enășoae a 
realizat o construcție solidă, cu o acțiune 
trepidantă și cu personaje categoric rezis-
tente la eroziunea timpului, prin mișcarea 
„scenică”, profilul lor psihologic și viețuirea 
în mijlocul unui umor sănătos. Romanul 
face o altă superbă demonstrație a faptului 
că, într-o societate seacă și suprasaturată 
de ordine și indicații halucinante, omul, fără 
să fie disident, putea să-și păstreze un 
echilibru interior, suportul propriilor idei și 
convingeri. E de remarcat, în continuare, o 
acțiune alertă, cu minime întreruperi descrip-
tive, o ramă viabilă și câteva episoade din 
interior, lexicul și frazarea textului susținând 
din plin intențiile autorului. În felul acesta, 
harta spirituală a Bacăului s-a îmbogățit cu 
un nume de certă rezonanță artistică și o 
operă (nu uităm celălalt roman, Obsesia 
Apei) de incontestabilă valoare. 

 

Iubirea  
ca sacrificiu  

suprem 
(continuare din pag. 9) 
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Apărută anul trecut, la édition du 
Cygne, seria Portraits littéraires, 
cartea doamnei Luminitza C. Ti-
girlas, “Avec Lucian Blaga”, poartă 
un subtitlu oarecum ermetic: poète de 
l‘autre mémoire. De pe coperta a 
patra a volumului, a cărui ilustrație 
aparține artistei graficiene Doina 
Vieru, aflăm că autoarea este 
româncă, născută în Basarabia, 
stabilită în Franța, de profesie medic 
psihanalist, traducătoare, dar și 
autoare a mai multor culegeri de 
poeme și eseuri (despre Rilke și Ma-
rina Tsvetaeva, printre alții). Volumul 
de față este și el un eseu. Subiectul 
lui însă nu privește întreaga creație a 
scriitorului, așa cum am fi tentați să 
credem citind titlul, ci se concentrează 
mai ales asupra poemului său dra-
matic, “Meșterul Manole”, scris în 
anul 1927. Materialul este grupat în 
șapte capitole, aici intrând și cel ce 
cuprinde paginile cu funcție de intro-
ducere în cadrele problematicii abor-
date.  

În analiza sa, Luminitza C. Ti-
girlas semnalează o serie întreagă de 
“abateri” ale autorului piesei de la firul 
binecunoscut al baladei populare, de-
osebiri care îi conferă un alt evantai 
de semnificații decât cele puse în 
lumină de exegeții variantei originare. 
Mă opresc și eu la câteva dintre ele. 
Locul viitorului edificiu nu este hotărât 
de voievodul Negru Vodă, ci apare ca 
un gest indicat printr-o didascalie 
inaugurală; comanditarul operei nu 
este legendarul Negru Vodă, ci o 
persoană numită, pur și simplu, 
Voievodul (erou lipsit de funcția 
inițiatică în măsură să-i permită 
sacralizarea unui loc blestemat printr-
un act de construcție mitică); oracolul 
nu se dezvăluie în visul meșterului, ci 
este transmis de starețul Bogumil, ca 
fiind expresia unei voințe divine. În 
fine, Ana, femeia îndrăgostită și total 
lipsită de voință, din creația anonimă 
este înlocuită cu Mira, o ființă total 
deosebită, al cărui nume evocă 
deopotrivă mirarea și minunea. 

Odată aceste aproximări făcute, 
autoarea se apropie de ceea ce s-ar 
putea numi punctul central al poemu-
lui dramatic blagian: care este 
rațiunea sacrificării ființei iubite în nu-
mele creației? Este întrebarea care 
structurează și conflictul lui dramatic. 
Avem, astfel, două linii de dialog: pe 
deoparte, cel dintre Manole și starețul  
Bogumil, iar pe de alta, cel dintre 
Manole și soția sa, Mira. Conflictul 
care se profilează este cel dintre 
dragostea de Dumnezeu, încarnată în 
opera sa, și iubirea pentru o ființă mu-
ritoare. Nuanțe există, bineînțeles, iar 
cititorului doritor să o însoțească pe 
autoare în sondarea dimensiunilor 
sacrului din balada populară în 
viziunea lui Blaga, i se deschid porți 
generoase. 

Notând în treacăt că sacrificiul 
uman corespunde sacrificării ani-
malelor din riturile păgâne, autoarea 
observa că, pentru starețul Bogumil, 
ritualul sacrificiului are funcția reglării 
raportului dintre sacru și profan, iar 
cuvintele care nu vehiculează ac-
ceptarea sacrificiului nu servesc la 
nimic. Omul bisericii vede construcția 
ca pe o hierofanie, ca pe un act de 
manifestare a sacrului. Sufletul celei 
sacrificate devine astfel liantul, ele-
mentul de legătură dintre materie și 
Spirit, fără de care nimic nu poate 
dura. Iar obiectul sacrificiului nu poate 
fi unul oarecare ci, ființa cea mai 
iubită! În ceea ce-l privește pe 
Manole, acesta, chiar dacă insistă să 
cunoască de unde provine exigența 

sacrificiului uman, pune accent pe di-
mensiunea estetică a creației sale. 
Autoarea eseului face apel la 
observația lui Maurice Blanchot 
potrivit căruia comunitatea se poate 
deschide spre comuniune. Meșterul 
Manole înfăptuiește această comuni-
une folosind cuvântul noi atunci când 
pomenește actul sacrificiului: „De la 
noi se așteaptă un sacrificiu”. Prin in-
vocarea ființei constituite din “plurali-
tatea celorlalți” (Blachot) sângerosul 
act cunoaște absolvirea de vină. Ea 
este anulată de imperativele comu-
nitare ale unei etici superioare. 
Manole ar vrea ca tovarășii săi să 
privească ofranda nu ca pe o activi-
tate sângeroasă, ci ca pe un act 
înfăptuit din „allégresse du cœur” 
Privit dintr-o altă perspectivă, 
Meșterul Manole este un apărător al 
Legii. Odată intrat în perimetrul sanc-
tuarului, meșterul nu mai este el 
însuși; eul său este preluat de Dum-
nezeu, singurul care poate  înțelege 
sensul miracolului prin care opera lui 
se cere a fi săvârșită. Meșterul este 
doar o unealtă umilă, o schelă menită 
a fi distrusă odată ce misiunea sa va 
fi fost dusă la bun sfârșit. 
Conștientizarea acestui rol însă nu-l 
absolvă câtuși de puțin de suferința 
omului obligat să-și sacrifice soața. 
Autoarea este de părere că Blaga 
încearcă o trimitere la patriarhul 
Avraam atunci când îl face pe 
Meșterul Manole să spere până în ul-
tima clipă că Atotputernicul îl va 

împiedica să făptuiască sacrificiul. 
Mira respinge discursul patriarhal 

servit de starețul Bogumil, cel care, 
pentru stabilitatea zidurilor construcției 
proclamă caracterul imperios al morții 
unei ființe umane. Tânăra femeie își 
bate joc de călugăr și declară vehe-
ment că nu crede în premonițiile lui. 
Soarta ei însă este implacabilă. Mira 
va fi cuprinsă în zidul bisericii, dar 
țipetele ei rămân încrustate în mintea 
lui Manole. Autoarea dezvoltă o serie 
de reflecții privind comparația pe care 
meșterul o face între el și marele Cre-
ator atunci când acesta se întreabă ce 
a  sacrificat El când a făcut lumea. Nu 
a sacrificat nimic, nici pentru cer, nici 
pentru pământ. “Nimic. A spus doar 
‘Să fie, și a fost’. De ce atunci mie 
mi-a luat totul?”. Părăsind acest re-
gistru al interpretărilor, autoarea Lu-
minitza Tigirlas consacră câteva 
pagini ale studiului său unui aspect 
care mie mi se pare deosebit de in-
teresant. În anul 1926, cu un an înain-
tea nașterii dramei Meșterul Manole, 
Blaga a scris un lung eseu intitulat 
“Daimonion”, în care dezvolta un 
subiect pe care el l-a numit dialectica 
demoniacă. Era vorba acolo despre 
o forță ontică absolută - demonicul - 
prezentă în ființa creatorului de geniu. 
În viziunea sa, această forță are o 
componentă pozitivă, de afirmare, și 

una negativă, emanată de Diavolul 
distrugător. Observație ce trebuie 
avută în vedere: demoniacul se relevă 
și el prin activități afirmative. Acestea 
pot fi asimilate eului ideal, spre deose-
bire de diabolic, care este o ipostază 
a supra-eului. Astfel, omul de geniu 
este condus de imperativul demoniac, 
inaccesibil prin apelul la mijloacele 
raționale aflate în dotarea muritorilor 
de rând. Creațiile zămislite de astfel 
de oameni includ poeme, lucrări sim-
fonice,  tablouri, catedrale, idei și 
teorii, mituri etc. Toate acestea 
manifestări, afirma Blaga, poartă 
pecetea demoniacului nu doar prin vir-
tutea de a oferi o încântare de natură 
magică unui lung șir de generații, dar 
și prin capacitatea lor de a rezista ten-
tativelor de percepere, modului de 
înțelegere în plan intelectual.  

Prin abaterea de la logica 
obișnuită, artistul este asemenea ha-
zardului. Atribuindu-i lui Manole ca-
racteristicele acestui creator demonic, 
autorul îi oferă o justificare 
suplimentară, opera sa artistică 
situându-se dincolo de normele eticii 
creștine și de moralitate în general.  

Luminitza Tigirlas scrie astfel: “Le 
rationnel n‘a pas de prise sur ce con-
cept dans lequel le démonique est 
comme une puissance problématique 
et mystérieuse assimilable au destin. 
Cette puissance s‘emparerait des 
volontés d‘un individu remarquable 
pour lui faire accomplir à tout prix cer-
tains actes, alors que celui-ci croit tou-
jours suivre ses penchants. L‘homme  
démonique est ainsi comme l‘instru-
ment de la puissance qui régit 
l‘univers. Cette force naturelle toute 
entière tournée vers l‘action, par-delà 
le bien et le mal, que Goethe appelle 
«le démonique«, ne peut s‘expliquer 
par l'intelligence. (...) Ce phénomène 
originaire agirait comme une force na-
turelle de création, active chez les 
artistes.” Autoarea citează concluzia 
lui Goethe din “Poezie și adevăr” pen-
tru care ideea, aceasta forță 
prodigioasă, permite celui ales 
exercitarea dominației deopotrivă 
asupra ființelor vii și a lucrurilor 
neînsuflețite. El nu poate fi învins 
decât de natura însăși al cărei subiect 
este. Nici măcar “coalizarea forțelor 
morale” nu se poate opune omului 
locuit de forța demoniacă. 

Odată lucrarea terminată, 
Manole îi cere voievodului permisi-
unea de a-l preamări pe Dumnezeu 
făcând el însuși să sune clopotele bi-
sericii. Voievodul se învoiește și, în 
timp ce trage de frânghii, meșterul 
simte că participă la un act de comu-
niune cu Înaltul și cu abisul. În plină 
reverberație a sunetelor de clopot, 
apelul la cel Preaînalt îl face să se 
arunce de pe acoperiș. La Blaga nu 
găsim nici urmă de fântână care să 
marcheze locul unde a căzut eroul, 
așa cum povestește balada populară. 
În locul ei susură doar cuvintele unuia 
dintre meșteri care spune că glasul 
zidului îl conduce pe Manole spre 
malul unui alt râu. Ni se sugerează că 
este vorba de Styx, și nu despre 
cursul de apă din lumea reală, cel 
care coboară din Carpați pentru a se 
vărsa în Dunăre. În studiul său extrem 
de aprofundat, Luminitza Tigirlas 
înmănunchează o serie de reflecții și 
perspective originale asupra operei lui 
Blaga. Ele trebuie să fie luate în con-
siderare și de alți exegeți ai operei 
blagiene întrucât roadele lor oferă 
generoase puncte de plecare pentru 
viitoare studii în domeniu. 

© Daniel Onaca 

Meșterul Manole sau exigența sacrificiului uman 
în poemul dramatic al lui Lucian Blaga

Inscripții băcăuane 
 
 

ÎNCĂ O MĂRTURIE 
 A POETEI  

AGATHA BACOVIA 
 

 
Biografia și bibliografia poetei, prozatoarei și 

memorialistei Agatha Grigorescu-Bacovia se cunosc 
și au fost cercetate de oameni instruiți, care au semnalat 
tot ceea ce este esențial în opera și viața unei autentice 
doamne a literaturii naționale. 

Profesoară distinsă, comentatoare a fenomenului 
literar, participantă consecventă și activă la viața literară, 
organizând două case memoriale George Bacovia, la 
Bacău și în București și, în fine, președinta Cenaclului 
„George Bacovia“, Agata Grigorescu-Bacovia a cunos-
cut și a încurajat un însemnat număr de tineri scriitori. 

Printre cei pe care i-a cunoscut și stimulat, în or-
dinea spiritului, îl amintim, aici, și pe Vasile Spiridonică 
(1909–1988), pe care l-a publicat și pe care l-a reco-
mandat Uniunii Scriitorilor. 

Intervențiile poetei Agatha Grigorescu-Bacovia 
erau, întotdeauna, temeinic argumentate și, de aseme-
nea, erau susținute de o cunoaștere profundă a operei 
și activității literare a confratelui său. 

În cazul poetului Vasile Spiridonică se cuvine să 
menționez că doamna literelor române cunoștea cele 
două cărți de poezie – Oglinzi de vis (1935) și Măști 
de fum (1938), precum și unele proze ce vor fi incluse 
în cartea Idoli cu mască (1982), la care se adaugă pu-
blicistica literară și politică. 

Documentul de istorie literară, pe care îl transcriu 
aici, se constituie într-un gest de mare noblețe întreprins 
de Agatha Grigorescu-Bacovia într-o perioadă nu tocmai 
fastă literaturii române. 

Cert este că poetul Vasile Spiridonică a fost primit 
ca membru al Fondului Literar al Uniunii Scriitorilor pen-
tru activitatea literară desfășurată până în anul 1967 și 
pe baza unor recomandări convingătoare. 

 
* 

Recomandare 
 
Subsemnata, Agata Bacovia, membră a Uniunii 

Scriitorilor din R[epublica] S[ocialistă] R[omânia] și 
președinta Cenaclului „George Bacovia“, recomand pe 
domnul Vasile Spiridonică, scriitor afirmat între cele 
două războaie, cu o activitate literară în mai multe vo-
lume de versuri, conducător al revistelor – Front literar, 
Claviaturi, Tribuna literară (redactor), director fiind Octav 
Șuluțiu. 

Colaborator la numeroase reviste, activând în 
prezent ca membru al Cenaclului „George Bacovia“. 

Cred că o activitate atât de susținută și 
consecventă îi dă dreptul de a fi primit ca membru al 
Fondului Literar unde, repet, îl recomand cu toată 
căldura. 

Agata Bacovia 
Strada George Bacovia, nr. 63 
Raionul Nicolae Bălcescu 
Buc[urești], 15 mai 1967 
 
                                Notă 
• Originalul acestui document de istorie literară, 

încă necunoscut, se află în biblioteca profesorului 
Nicolae Scurtu din București. 

N
ic

o
la

e
 S

c
u

rt
u



PLUMB 156-157

revistă de atitudine pagina 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Despre ideologiile predomi-

nante ale secolului XXI am scris și 
cu alte ocazii, dar fenomenele care 
se desprind din acestea continuă să 
ia amploare aproape nefiresc, dar 
atât de real… 

Bramburica poate fi denumită 
orice persoană ce produce o 
brambureală (debandadă, deranj, 
dezordine, dezorganizare, haos, 
neorânduială, răvășeală, zăpăceală, 
conform dexonline.ro) uneori de o 
mare amploare, globală aș zice. 

Corectitudinea politică, ideolo-
gia noului marxim, se bazează pe 
brambureala globală, care asociată 
cu nebăgarea de seamă, ignoranța 
și manipularea, duce la pierderea 
identității individului și supremația 
grupurilor minoritare, dar gălăgioase 
și agresive, care întotdeauna luptă 
în numele unei cauze. ,,Iar cei care 
refuză supunerea în faţa noilor 
dogme, printre care pot fi enumerate 
`toleranţa`, `diversitatea`, `nedis-
criminarea`, sunt etichetaţi cores-
punzător drept extremişti, retrograzi, 
habotnici, talibani, fanatici, homo-
fobi, conspiraționiști, iar şirul 
epitetelor poate continua la nesfârşit. 
Diferenţa limpede între firesc şi ne-
firesc este complet blurată, iar sen-
surile noţiunilor răstălmăcite. Firesc 
ar fi să fim toleranţi cu abaterile de 
la normă, dar numai atunci când 
acestea nu au pretenţia să se sub-
stituie normei însăşi”, ne spune scri-
itorul Bogdan Munteanu, într-un 
excelent articol intitulat ,,Marxism și 
neomarxism” [variantă actualizată, 
2019, inclusă în volumul ,,România 
100 - veacul apocaliptic sub titlul 
„Stafia marxismului și marșul ei prin 
istorie”.] 

Iar referitor la aceeași ideolo-
gie, ar trebui să mai adăugăm că li-
bertatea cuvântului şi dreptul la 
opinie separată, împotrivirea, critica 
sau refuzul sunt interzise în mai 
toate cicumstanțele şi sancţionate cu 
excomunicarea. „Dar ceea ce se va 
impune apoi cu pumnul de fier al 
intoleranţei sunt dogmele noii religii 
(neomarxismul sau marxismul cul-
tural, prin ideologia sa, corecti-
tudinea politică, n. a.), care impun 
acceptarea, dacă se poate din 
convingere, dacă nu, de teama 
represaliilor, a principiilor acesteia. 
Scopul ei îl constituie în cele din 
urmă convertirea în masă prin 
propagandă şi monopol ideologic 
asupra conţinuturilor educaţiei 
şcolare, asupra mass-mediei etc. Di-
rect spus, spălarea creierelor şi 
crearea unui om lipsit de identitate şi 
transcendenţă. Şi mai direct spus, 
acesta a fost în fond exact scopul 
comunismului. Care a eşuat doar 
pentru că a folosit mijloace nepotriv-
ite în atingerea lui, iar acum încearcă 
să se reinventeze şi să-şi atingă ţelul 
pe alte căi”, mai spune Bogdan 
Munteanu. 

Noul marxism promovează în 
continuare ideea de bază a doctrine 
comuniste, potrivit căreia societatea 
prin acţiunile ei poate schimba 
conştiinţa umană în profunzime, 
modelând-o în conformitate cu sco-
purile dorite, un țel care astăzi nu 
mai este obligatoriu să fie atins pe 
cale violentă, ci dimpotrivă, poate fi 
obținut în mod pașnic, democratic. 

Și uite-așa se desfășoară 
astăzi, ample și sofisticate campanii 

globale de propagandă, al căror 
scop este ,,schimbarea sistemului”, 
„revoluționarea” ordinii normative so-
ciale și morale, adică schimbarea ei 
din temelii. Acestea produc ade-
vărate fenomene sociale și culturale, 
prin exacerbarea mișcărilor femi-
niste, sexiste, ecologiste ș.a.m.d. 

Printre acestea, mult cunoscuta 
și trâmbițata chemare globală la 
luptă pentru salvarea planetei, 
susținută cu ardoare de școlărița 
suedeză Greta Thunberg, a bulver-
sat, a bramburit o bună parte a 
mediului social și politic mondial. 
Pentru că a creat emoție, empatie, 
pentru că s-a adresat pe un ton 
agresiv, cu cerințe imediate, unei 
adunări a ONU.  Aș dori să precizez 
că nu sunt împotriva semnalelor de 
alarmă pe care le trag personalități 
ale științei și culturii mondiale cu 
privire la marile probleme ale 
umanității (mai puțin acest copil, 
care de-abia începe să realizeze re-
alitatea înconjurătoare), ci doar 
atunci când ele frizează normali-
tatea, când exagerează și forțează 
interpretările sau studiile științifice 
dintr-un domeniu saul altul, când prin 
manipulări abjecte încearcă să 
impună maselor o nouă ideologie, o 
nouă paradigmă, un alt stil de viață, 
sărind peste valorile morale și 
creștine care ar trebui să ne 
călăuzească pașii, viața. Și când, 
scopul lor suprem îl constituie con-
trolul total asupra societății. 

Căci interesul adepților noilor 
ideologii, autointitulați progresiștii 
noului veac este în primul rând unul 
de natură politică și socială, întru 
schimbarea de care am vorbit în rân-
durile de mai sus. 

Și atunci se folosesc de tot felul 
de marionete, paravane solide, în 
spatele cărora păpușarii își văd de 
interesele lor. 

Și totuși: ,,A văzut cineva oa-
meni de știință care să fie cuprinși de 
o asemenea disperare existențială? 
Cu toate că semnalele de alarmă vin 
de fapt de la ei. Nu, pentru că 
aceștia … vor să-și trăiască viața, 
sperând poate și la cununa de lauri 
acordată `salvatorilor planetei`. Se 
gudură în fața oricui le oferă mălai și 
faimă. Ei primesc fonduri generoase 
pentru ca rezultatele cercetărilor lor 
să se plieze pe agenda politică a 
sponsorilor. Le convine să fluture 
amenințarea, dar pe de altă parte să 
o lungească cât mai mult, pentru ca 
proiectele lor să continue să benefi-
cieze de finanțare”, se arată în 
articolul ,,Catastrofa climatică: apoc-
alipsa unei religii seculare”, semnat 
de același Bogdan Munteanu, foarte 
bine fundamentat și documentat, pe 
care vi-l recomand spre citire și 
analiză. 

Teoria încălzirii globale, ca și 
toate celelalte teorii alarmiste legate 
de fenomenele climatice sunt doar 
niste instrumente/pretexte menite să 
provoace mari transformări social-
politice și economice la scară 
planetară, să dezvolte și alte ramuri 
ale industriei și tehnologiei de vârf, 
care le vor înlocui pe cele vechi, 
tradiționale. Dar cu ce costuri de 
resurse umane și energetice? 

În toamna anului trecut, peste 
500 de oameni de știință din în-
treaga lume au redactat și semnat o 
scrisoare adresată Secretarului Ge-
neral al ONU, Antonio Guterres, 
intitulată „Nu există o urgență 
climatică”, în care se arată că 
încălzirea climei are atât cauze na-
turale cât și antropogene, iar faptul 
că ne aflăm într-o perioadă de 

încălzire, nu e ceva cu totul ieșit din 
comun, întrucât astfel de faze au mai 
existat în istoria omenirii. „În plus, 
această încălzire este mult mai lentă 
decât s-a prognozat, modelele 
folosite pentru a determina evoluţia 
climei fiind inadecvate, datorită 
influenţei exagerate pe care o 
atribuie factorului CO2. Pentru 
această perioadă de încălzire 
globală în care ne aflăm nu există 
nicio evidenţă statistică a unei 
frecvenţe sporite a dezastrelor natu-
rale ca uragane, inundaţii sau se-
cete. Aşadar nu avem de-a face cu 
nicio urgenţă climatică, iar ţelurile 
propuse pentru o decarbonizare 
totală până în anul 2050 sunt nere-
aliste şi nocive”, se mai arată în do-
cumentul menționat. Despre acest 
aspect nu s-a vorbit prea mult în 
mass-media, iar reprezentanți ai 
curentului ecologist au ținut sub 
tăcere punctul de vedere al oame-
nilor de știință, nu puțini la număr, 
care au respins categoric tezele 
,,alarmiștilor”. 

Și ce să vezi? În 2009, după ce 
serverul institutului britanic de clima-
tologie CRU  (Climate Research 
Unit) a fost spart, au ieșit la iveală o 
serie de fișiere, inclusive schimburi 
de e-mail-uri între cercetători din 
domeniul climei, care au dezvăluit 
printre altele că datele pentru re-
alizarea celebrei curbe a tempera-
turii globale au fost manipulate! 
Adică au fost date indicații referi-
toare la metodele recomandate, 
pentru a manipula favorabil rezul-
tatele modelărilor prin „micșorarea 
temperaturilor măsurate în trecutul 
mai îndepărtat și creșterea celor în-
registrate mai recent pentru a da im-
presia unei încălziri accentuate”. 

Iar asta nu e tot. Sunt sute, 
chiar mii de studii care demontează 
teoria schimbărilor climatice. 

,,Într-adevăr, teoria oficială ̀ Cli-
mate Change` respectă regulile de 
bază ale propagandei, aceea de a 
da impresia că oferă argumente, 
evidențe, pentru teoria respectivă, 
aducînd în discuție chestiuni cu care 
majoritatea oamenilor nu sunt famil-
iari, care par să ofere argumente 
irefutabile pentru concluziile 
avansate. Iar succesul este garantat 
pentru că majoritatea oamenilor nu 
au interesul, înclinarea, răbdarea, să 
analizeze în detaliu faptele, 
evidențele, să-si pună întrebări, așa 
că pleacă de la ideea rezonabilă de 
a accepta ceea ce toată lumea 
consideră a fi adevărat”, afirma și 
profesorul, publicistul și expertul 
media, Alexandru Lăzescu, în arti-
colul intitulat „Cultul Schimbărilor Cli-
matice și apostolii săi”, extreme de 
interesant și la fel de bine documen-
tat. Așadar, propun susținătorilor 
oricăror teorii de acest gen, 
cumpătare și cugetare. Iar pentru cei 
care au interes să le promoveze, să 
nu-i mai amestece pe cei tineri și 
chiar foarte tineri, în propaganda lor 
manipulatoare. 

Cred că decât să vorbim de-
spre lucruri care se vor întâmpla 
peste 50 de ani sau niciodată, mai 
bine să luăm atitudine și să luptăm 
împotriva transformării României 
într-o groapă de deșeuri, împotriva 
justiției nedrepte și a statului paralel, 
înlocuirii și elimiminării treptate a re-
ligiei și a valorilor spirituale ale 
poporului român, împotriva pro-
movării homosexualismului și les-
bianismului, consumului și traficului 
de droguri, pornografiei, pro-
xenetismului și traficului de per-
soane, extremismului și violențelor 
de orice fel, desființării familiei 
tradiționale, migrației excesive, 
informării și manipulării prin fake 
news-uri. Iar lista poate continua…

Noile ideolgii, Bramburica  
și apocalipsa climatică
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Iarna aceasta a uitat de noi și 

târâș-grăpiș și-a purtat cojoacele 
rupte peste întinderile uscate, 
cenușii  ale patriei. Probabil că a 
scăpat de la balamuc de a venit 
astfel de golașă, doar în pijamale, 
și acelea vechi și uzate de atâta 
frecuș peste așezările umane. În 
ultimele zile ale lunii februarie, 
Baba Hârca  a fost văzută sub clar 
de lună, îmbrăcată într-un chimo-
nou peticit, cerșind la capra podu-
lui dinspre vară bunăvoința 
zânelor primăverii, care dansau în 
tăriile cerului în rochii de ghiocei, 
toporași și viorele un joc al ielelor. 
În timp ce la unii bântuie o fantomă 
în formă de virus, la noi ne alegem 
babele care ne vor amprenta viața 
în acest an. 

Se spune că în perioada de 
început a primăverii, din legenda 
Dochiei (fata lui Decebal, de care 
s-a îndrăgostit nebunește Traian) 
a pornit şi aşa-zisul mit al babelor. 
Întâlnite adesea în folclorul româ-
nesc, babele sunt acele femei 
înţelepte, care au o legătură 
strânsă cu divinitatea. De multe 
ori, ele erau ursitoare, moaşe şi 
cele care aveau câte un leac pen-
tru orice boală. Zilele Babelor sunt 
primele nouă ale lunii martie, zilele 
cele mai schimbătoare, capri-
cioase, asemenea unor femei. 
Tradiţia a rămas ca pe 1 martie 
fetele şi femeile, mai recent și 
bărbații, „îşi pun o babă” pentru a 
afla cum vor fi tot anul: frumoase 
sau urâte, vesele sau supărate, în 
funcţie de vremea din ziua aleasă. 
Alegerea zilei se face adunând 
cifrele zilei de naștere între ele. 
Din păcate primăvara a venit în 
acest an sărăcăcioasă, plină de 
bunăvoință, mai puțin energică, 
chiar dacă pletele-i blonde sunt 
pline de ghiocei și toporași, parcă 
mai  spășită. Probabil că de vină o 
fi și coronavirusul care bântuie pe 
meridianele lumii, mai ales în țările 

civilizate. Interesant că nu s-a 
auzit de infestări cu acest virus în 
zone ale Africii. Se pare că coron-
avirusul are repulsie față de pielea 
neagră sau măslinie sau poate și 
faţă de religia islamistă. Până și un 
virus, cât este el de mic, are 
preferințe! Misterioasă apariția 
acestui virus într-o regiune din 
China, în zona centrală a acesteia, 
într-un oraș important centru in-
dustrial și energetic al țării, cu o 
populație de cca 8 milioane de 
locuitori. Să fie pură întâmplare 
această apariție nou virotică? Și 
totuși să stăm drepți și să judecăm 
strâmb: bolnavii de scenarită vor 
spune că nimic nu-i întâmplător. 
Virusul a fost produs în labora-
toarele de cercetare ale armatei 
(ale cărei armate?!...) și apoi testat 

într-o zonă dens populată, bine 
aleasă pentru un rezultat devasta-
tor. Știm sigur că și alți viruși cum 
ar fi SIDA, NH5, SARS și alții au 
fost produși în laboratoare ca 
arme biologice și trimiși apoi la 
plimbare pentru a testa efectele 
asupra populației. Într-un astfel de 
scenariu e greu de crezut că nu 
există antidot. Alți specialiști afirmă 
că este un atac bine gândit asupra 
economiei chineze pentru a stopa 
creșterea necontrolată a puterii 
acestei țări pe scena politică și 
economică a lumii. Interesant de 
ce savanții lumii tac și nu se folo-
sesc de prilej pentru a afirma via-
bilitatea teoriei evoluționiste 
darwiniste! Astfel, la nivel micro 
există evoluție prin apariția de noi 
specii de viruși, indiferent de loc, 
timp și condiții. La nivel macro o 
astfel de evoluție presupune pe-
rioade mari. Să fie acesta 
adevărul sau e vorba de o simplă 
mutație genetică? Probabil că știu 
ei mai bine despre ce este vorba 
și de aceea tac! Indiferent de 
teorie, realitatea este din ce în ce 
mai  dramatică, și răspândirea 
coronavirusului a depășit de mult 
așteptările. Dacă cei care au 
declanșat această întâmplare ar fi 
cunoscut proverbul românesc Cel 
ce sapă groapa altuia cade primul 
în ea,  s-ar fi abținut de a săpa. 
Săpând groapa pentru economia 
chineză, capitaliștii occidentali, cu 
inteligența lor, au căzut primii în ea 
(în groapă). Astfel, printr-o mișcare 
inteligentă ca efect psihologic al 
răspândirii virusului și închiderea 
granițelor, comuniștii chinezi au re-
alizat o lovitură de mare maestru 
pe burse, cumpărând la prețuri 
foarte mici peste 30% din acțiunile 
tuturor marilor companii capitaliste 
care operează în China. Dacă 
afirmațiile pe surse sunt reale, cu 
30 miliarde de dolari  comuniștii 
chinezi (îmbâcsiți în ideologie) au 
câștigat peste 2000 de miliarde de 
dolari împotriva inteligenților (a se 
citi șmecherilor) capitaliști ai 
multinaționalelor. Prin această 
manevră statul chinez a devenit 
acționar majoritar, revenindu-i și 
procentul majoritar din profiturile 
companiilor. Dacă este așa, să te 
ții, frate, dezvoltare economică a 
Chinei! Rezultatul acestei acțiuni 
criminale împotriva umanității o 
reprezintă mobilitatea excep-
țională a chinezilor în caz de deza-
stre și război! Cât privește 
victimele, câteva mii de chinezi 
reprezintă un procent infim, 
neconvingător. Cel mai rău este 
pentru țările europene, pentru care 
se întrevăd consecințe dramatice. 
O întrebare totuși rămâne: de ce 
în taberele de migranți  coro-
navirusul nu-și face prezența? 
Vom trăi și vom vedea. Până 
atunci să sperăm că mărțișorul 
nostru ne va proteja de rele, așa 
cum a făcut-o de milenii. Împle-
tirea mărțișorului reprezentând pu-
ritatea sufletească (albul) și viața 
(roșul),  protejează doar pe cei 
care cred cu adevărat în efectul lor 
miraculos. Fiindcă a venit 
primăvara, să ne bucurăm și să 
spunem cu poetul: mă las tăvălit/ 
prin baia de lumină/ purtat pe arip-
ile îngerilor,/ [...] când gândurile 
primăverii/ șiruri lungi de cocori/ 
despachetează orizonturile... „La 
mulți ani!” frumoaselor, duioaselor 
fete, mame sau bunicuțe! Binecu-
vântarea Domnului fie cu voi!  

 
 DE LA UN GÂND LA ALTUL  
                                                      
      Sau cum să faci  
                 un ban grămadă! 
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CÂND VINE POEZIA 
 
Poezia vine mereu pe neaşteptate: 
când ai de trăit sau de murit, 
de cumpărat pâine sau flori, 
se aude  „ Poc!” şi glonţul 
te loveşte în frunte. 
 
Tu o aşteptai demult, îi făcuseşi 
rochii de catifea şi vroiai 
să o dai la şcoală, să ajungă 
împărăteasă! 
 
Iar ea vine cu blugii rupţi 
şi într-o bluză de aer.  
făcându-te de râs în tot cartierul... 
 
O, Doamne, şi ce gânduri albastre 
mai aveai pentru ea: 
să-i construieşti castele în Spania 
să-i duci celebritatea la Hollywood 
şi s-o îndrăgosteşti nebuneşte 
de Făt-Frumos... 
 
Şi, uite, poezia vine brusc, 
de mână cu zmeul, se aude  „ Poc!” 
şi pleacă fără să se mai uite înapoi. 
 
SPECTACOL CU HAMLET 
 
Yorick coboară din lună 
cu capul regelui sub braţ 
şi râde şi-l dă de-a dura 
povestindu-i cine se ascunde 
după draperii... 
 
În curând va urma spectacolul ! 
 
Saltimbancii adevăratelor roluri 
vor îmbătrâni jucând vechea piesă, 
şi în cuşca goală a sufleorului 
au să-şi facă culcuş, printre 
cărţile bătrânului Will, şoarecii 
înfometaţi ai postmodernismului. 
 
SISIF 
 
Căra bolovanul morţii în spate, 
păşind pe culmile de dincolo de 
amintiri... Când ajungea aproape de vârf, 
memoria latentă a pietrei 
îl rostogolea sub prăpastia frunţii... 
 
Apoi urca iar şi iar, muntele 
fără înţeles al Sinelui, 
în timp ce Dumnezeu înalţa, 
în adâncuri, alt munte... 
 
MEGAFONUL 
 
Zumzetul de stup al supermarketurilor 
cu lucruri inutile, bucuria comunitară 
şi tristeţea îndatorată până la lacrimi, 
vieţi netrăite. cu orarul fix al orelor 
de grabă, planificate, scări rulante, 
păpuşi „Barbie”  şi întâmplări 

dintr-o geologie  a clipei, 
câte un copil ţopăind cu strada de mână, 
în timp ce părinţii eşuează în parbrizele 
de lux ale isteriei şi vocea metalică 
a megafoanelor, anunţând sec: 
„Asta a fost tot, stimaţi clinţi, 
mâine programul nostru începe la orele... 
Vă dorim moarte bună!” 
 
CUVINTELE 
 
De la o vreme cuvintele  
s-au transformat în neînţelesuri...  
Cuvântul „pasăre”, de exemplu, 
a zburat în cuvântul „cer”,  
care e cel mai îndepărtat 
dintre cuvinte. 
 
Cuvântul „iubire” a îmbătrânit 
în ascunzişul substantivului „casă”,  
cu toate ale lui împrejur: 
fotografii îngălbenite, 
o singurătate confortabilă, 
salarii proaste şi calendare 
refolosibile... 
 
Lumea s-a micşorat cât o boabă de rouă,  
asfixiată de lucruri şi întâmplări - 
surdo-muţii, poeţii şi greierii 
trec unii pe lângă alţii 
şi tac într-o limbă străină. 
 
Ochi de lup 
 
În seara asta fericirea mea 
are ochi de lup -  
pândeşte din hăţişuri 
adulmecându-mi spaima 
că din tot ce a fost 
a rămas doar urletul 
tăcerii 
 
CĂŢELUL PĂMÂNTULUI 
 
Am avut un copil, am avut 
un cer, am avut o inimă... 
 
Ieşeam noaptea cu copilul meu 
printre stele şi mergeam departe, 
cât vezi cu ochii, şi ne jucam 
de-a fluturii şi de-a zăpada. 
 
Acum n-au mai rămas din toate astea 
decât amintirile şi o sălbăticiune  
care stă în pragul pământului 
şi mă latră. 
 
UN CAL ÎNTR-O URECHE 
 
Ca să scapi de amintiri 
bagi mâna în urechea calului,  
scoţi o perie şi o arunci peste umăr... 
 
Dar nu se întâmplă nimic! 
 
Bagi din nou mâna în urechea calului, 
scoţi un pieptene şi îl arunci 
peste umăr... 
 
Şi iar nu se întâmplă nimic! 
 
Puţin nervos, cauţi pentru a treia oară 
în urechea calului; scoţi o oglindă 
şi o arunci peste umăr... 
 
În spatele tău se vede 
doar râsul ştirb al Mumei Pădurii.
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anotimp ascuns 
 
cândva măreț, arborele din fața mea  
anul acesta și-a ascuns florile și frunzele 
într-un anotimp numai de el știut 
 
eu cel din fața arborelui 
îmi ascund privirea și anii mulți 
de mine însumi 
într-un anotimp pe care nu-l știu încă 
dar îl întrezăresc în arborele din fața mea 
 
seară  
 
m-a chemat la sfat, din obișnuință, câmpia 
sub bolta de viță de vie hibridă –  

zaibăr, rouruscă și terasă 
 
între vorbele rare și gesturile scurte  
dar blânde 
spuse la ceasul de taină al serii de vară 
 
am băut din vinul de buturugă  
pe care-l știam din cei șapte ani de-acasă 
ne-am înțeles și ne-am simțit bine 
 
numai buni pentru o scurtă noapte albă 
 
nespecific  

și-atât 
 
știind c-o să pleci, ai plantat 
în apropierea casei părintești din câmpie 
un arbore de câmpie  
nu un salcâm/ nu un plop 
ci un arbore nespecific zonei 
răsărit dintr-o sămânță adusă de vânt 
în colțul privirii tale răzlețe 
 
un timp/ doar un timp 
casa părintească l-a ferit de arșița verii 
l-a ferit de viscolul necruțător al iernii 
 
astăzi, a venit ceasul când arborele nu-ți 
poate feri casa părintească de arșița verii 
astăzi, tot un astăzi, n-o poate feri  
de viscolul necruțător al iernii 
 
și, conform ordinii firești a lucrurilor 
ești chemat să dai socoteală de 
ce-o să se aleagă din casa părintească 
încotro o va apuca arborele tău  
cel nespecific/ ca și plecarea ta, de altfel 
 
escapada 
 
acela sunt eu, îi spun lui nicolai t  
cel care, într-un moment al zilei  
nu te-am mai vrut 
și te-am lăsat la marginea urbei 
și m-am avântat în vâltoarea 
de mașini și de oameni/ 
de animale de companie și de  
bănci ocupate în parc 
(fără ierburi și fără copaci 

nespecific parcul 

ci doar cu stâlpi cu lampioane 
alei și bănci vopsite în verde, cândva) 
 
cel care singur m-am vrut 
în mijlocul mulțimii, singur/ distinct 
cel lovit, dar nu doborât 
ca și când aș fi fost ocolit 
ca și când aș fi fost lăsat de izbeliște 
singur, singur eu sunt… 
 
și fără sens – îi spun toate acestea 
și-l bat tovărășește pe umăr 

 
o lecție fără rost 
 
o gloată de nenumiți 
s-au așezat la o masă prelungă  
și-au zis să predea din experiența lor 
altor  inși/ o lecție despre zbor 
 
unul a luat o pasăre împăiată 
cu aripile desfăcute a zbor 
a așezat-o pe masa de lucru 
și a început expunerea   
 
zice și face: 
- pasărea zboară cu ajutorul aripilor 
iar pe cele două aripi sunt înfipte pene 
precum asta, asta și asta și extrage 
cele trei pene, le arată auditorului 
și le așază pe masă ca și când  
ar orna locul rezervat lui 
 
se ridică al doilea și  din aceeași aripă  
extrage alte trei pene le arată auditorului 
zicând: și ele ajută la zbor  
apoi le așază pe masă ca și când  
ar orna locul rezervat lui 
 
vine următorul și următorul și încă 
până ce aripa rămâne fără penele 
care acum sunt grupate câte trei 
pe toată masa… 
 
după cum vedeți 
- se exprimă exponenții în cor -  
cu o singură aripă cu pene  
pasărea nu poate să zboare 
(uitând cu desăvârșire că pasărea 

era împăiată) 
 
iar masa de-aici 
cu o mulțime de pene pe ea 
 nici atât 
completează un altul din umbră  
 
masa înnoptată  
 
la un capăt de masă prelungă stau eu iar 
la celălalt capăt stă nicolai t 
 
eu, singur/ nicolai t singur 
și între noi, cât e masa de mare 
o unică singurătate/ una  
o singurătate  
                 cu dublă personalitate 
în care, de atâta auto-înluminare 
nu mai distingi  
nici partea mea de singurătate 
și nici pe cea a lui nicolai t 

 
o lumânare aprinsă se preumblă  
de la un colț la altul al mesei 
dă contur unicei umbre 
urmărită fiind de privirea îngemănată  
a eului-nicolai t 


